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De twee Boeken Paralipomenon.
Inleiding.
Het geschiedwerk, dat, oorspronkelijk ongesplitst, in het Hebreeuwsch Dibre
hajamim, d.i. Woorden der dagen, of volgens de vertaling van den H. Hiëronymus
Chronica, Kronieken, ten titel heeft, komt in de Septuagint onder den naam voor,
dien het in de Vulgaat heeft behouden. Paralipomena beteekent: wat overgeslagen
werd. De Zeventigen kozen deze benaming omdat zij het werk als een nalezing op
andere heilige Boeken, inzonderheid op de Boeken der Koningen beschouwden.
Intusschen is het geschiedwerk meer dan een nalezing en ook meer dan eene kroniek
of een jaarboek. Het is een geschiedboek in den hoogeren zin des woords, geschreven
met een eigen zelfstandig en hooger doel.
De twee Boeken bestaan uit het eigenlijke geschiedverhaal met eene uitvoerige
geslachtkundige inleiding. Deze biedt na de stamlijsten der aartsvaders en voorzaten
der Israëlieten (I Par. I) de geslachtkundige verdeeling van het geheele volk der
twaalf stammen, met vermelding van de woonsteden, welke sommigen hunner hadden
ingenomen, en van enkele andere geschied- en aardrijkskundige bijzonderheden (1
Par. I-IX). Van de mededeelingen omtrent de stammen, welke na de scheuring tot
het noordelijk rijk behoorden, reikt echter geene verder dan tot de
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instelling van het koningschap in Israël; van de stammen daarentegen, die tot het rijk
Juda behoorden, worden de geslachtslijsten verder voortgezet, in sommige takken
zelfs tot na de Babylonische gevangenschap.
Het geschiedverhaal splitst zich in drie deelen, waarvan het eerste de geschiedenis
van David (I Par. X-XXIX), het tweede die van Salomon (II Par. I-IX), het derde die
van het rijk Juda tot zijn ondergang bevat (II Par. X-XXXVI 20). Een kort woord
over de Babylonische gevangenschap, gevolgd door den aanhef van het bekende
bevelschrift van Cyrus, besluit het geheel.
Van de Boeken der Koningen, welke voor een goed deel hetzelfde onderwerp
behandelen, onderscheiden zich de Boeken Paralipomenon, ondanks de letterlijke
of bijna letterlijke overeenstemming van talrijke plaatsen, - men telt er veertig -, in
menig opzicht. Zij laten, gelijk uit het gezegde reeds bleek, de geschiedenis van het
noordelijk rijk buiten behandeling, zij zijn ook in het historisch gedeelte bijzonder
rijk aan geslachtslijsten, zij verzwijgen veel van hetgeen de Boeken der Koningen
verhalen, verhalen daarentegen niet weinig wat deze verzwijgen en vestigen nog
beslister dan deze de aandacht op de godsdienstige geschiedenis. In de geschiedenis
van David en Salomon gewaagt de schrijver niet of bijna niet van de zonden door
hen gepleegd en van den tegenspoed door hen ondervonden, terwijl hij in het verhalen
van de lotgevallen van het rijk Juda meestal vlug heenglijdt over de tijdperken, welke
zich door afgoderij en de daardoor veroorzaakte wraakgerichten Gods kenmerkten.
Daarentegen is hij uitvoeriger en mededeelzamer dan zijne voorgangers waar het er
op aankomt, de beteekenis van David en van diens huis voor Juda aan te toonen,
waar hij verhaalt, wat David en Salomon deden tot regeling en opluistering, de vrome
koningen van Juda tot hervorming of herstel van den openbaren eeredienst volgens
de voorschriften der Wet. Eveneens als hij gewaagt van de diensten en verdiensten
van de Levieten, van hun rangorde, hun ambtsverrichtingen, hun krachtdadig en
verdienstelijk optreden bij beslissende gebeurtenissen, en eindelijk, als hij den
voorspoed van het rijk schildert in de dagen van bloei van den godsdienst. In het
laatste gedeelte van zijn werk doet hij buitendien door de groepeering der feiten en
de hier en daar ingevlochten opmerkingen nog duidelijker dan de schrijver der twee
laatste Boeken der Koningen Gods loonende en straffende rechtvaardigheid uitkomen.
Uit dit alles blijkt ontegenzeggelijk, dat de schrijver der Boeken Paralipomenon
een bepaald zedelijk doel voor oogen had. Hij schreef blijkbaar, om zijne tijdgenooten
tot het onderhouden van 's Heeren wet aan te sporen. En het is deze niet te miskennen
strekking van het werk, welke den tijd van zijn ontstaan met zekerheid aanwijst,
vooral als zij beschouwd wordt in verband met het eigenaardig slot. De weinige
woorden toch over de zedelijk-godsdienstige beteekenis der ballingschap en de aanhef
van het bevelschrift van Cyrus, waarmede deze boeken eindigen, openen het
vooruitzicht op eene herstelling van Juda krachtens den geest van boetvaardigheid
door de ballingschap gekweekt. Een zoodanig slot is alleen begrijpelijk, als van de
vervulling van dit vooruitzicht vooreerst nog geen sprake was, en de schrijver door
zijn geschied-
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werk de goede en geregelde ontwikkeling van de nieuwe orde van zaken wenschte
te bevorderen. Zeer verklaarbaar is het dan ook, dat hij de geschiedenis van het rijk
der tien stammen niet behandelde. Dit rijk toch was te niet gegaan, om nooit te
herrijzen: zijne geschiedenis was voor het herstelde Juda van geen belang meer.
Evenzeer zijn dan ook verklaarbaar de verwaarloozing der staatkundige en de
uitvoerige behandeling der godsdienstige geschiedenis, de nauwkeurige beschrijving
van den levietischen dienst, de beteekenis aan David's huis toegekend, alsmede het
opnemen van de talrijke geslachtslijsten, inzonderheid dier stammen, welke de
bevolking van het nieuwe rijk uitmaakten. Want het herstelde rijk had door Cyrus
alleen zijne godsdienstige, niet zijn staatkundige zelfstandigheid herkregen; de hoop
van dit rijk op een nog groote toekomst was verbonden aan de stipte naleving van
de levietische wet en aan de belofte, aan David voor zijn nakroost gegeven (I Par.
XVII), en bij de godsdienstige vernieuwing van het volk kwam ook de oude verdeeling
in stammen en familiën in aanmerking, over welke de geslachtsregisters geroepen
waren te waken.
Dit alles noopt ons aan te nemen, dat de Boeken Paralipomenon geschreven werden
niet lang na den terugkeer der Joden uit de Babylonische gevangenschap, alvorens,
nog ten tijde van de Perzische heerschappij, de nieuwe orde van zaken haar beslag
had gekregen. Verschillende uitwendige kenteekenen bevestigen met meer of minder
beslistheid deze gevolgtrekking. (Zie o.a. de aanteekeningen op I Par. XXVII 2 en
XXIX 7). Daartegen kan een enkele, door de verdedigers van een veel lateren
oorsprong van het werk dikwerf aangehaalde plaats, welker overlevering aan ernstige
bedenkingen onderworpen is, niet opwegen. (Zie de aanteekening op I Par. III 19 en
volg.)
De Joodsche en de Christelijke overlevering schrijven het werk toe aan Esdras.
Zulks strookt ten volle met inhoud en strekking der Boeken Paralipomenon, met den
tijd van hun oorsprong en met hetgeen wij van Esdras weten. Deze kwam na den
terugkeer der Joden te Jerusalem, in welk jaar, is onzeker, maar bepaald nog gedurende
den tijd, toen vele Joden de pas hernieuwde instellingen verwaarloosden. Met groote
beslistheid trad hij op voor het herstel der aloude godsdienstige orde van zaken. Het
lag derhalve op zijn weg, een geschiedboek als dit te schrijven. Ook was hij daartoe
zeker in staat. In het door hem geschreven en naar hem genoemde boek noemt hij
zich Sopher, schrijver, schriftgeleerde, en legt hij eene soortgelijke voorliefde voor
nauwkeurige statistieken aan den dag, als in de Boeken Paralipomenon valt op te
merken. Eindelijk pleit voor hem het begin van het Boek Esdras, dat het geheele
bevelschrift van Cyrus mededeelt, met welks aanhef genoemde boeken eindigen.
Zorgvuldiger en nauwkeuriger dan eenig ander der gewijde schrijvers geeft de
schrijver dezer Boeken de bronnen aan, waaruit hij putte. Zij waren van historischen
en van profetischen aard. Van de eerstgenoemde vormde blijkbaar zijne hoofdbron
‘het Boek der Koningen van Israël en Juda’, somwijlen ook onder eenigszins
gewijzigde benamingen aangehaald. Daaronder hebben wij te verstaan de Jaarboeken
of Annalen, welke, naar uit I Par. IX 1; II Par. XX 34 valt af te leiden, van staatswege
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gehouden werden. Het zijn dezelfde werken, welke ook door de schrijvers van de
Boeken der Koningen veelvuldig werden geraadpleegd. Vandaar, dat dezen met de
Boeken Paralipomenon in talrijke plaatsen eene woordelijke overeenstemming
vertoonen, eene overeenstemming, welke getuigt van de eerlijkheid, waarmede de
schrijvers van beide geschiedwerken hunne bronnen gebruikten. Van historischen
aard waren zeker ook de II Par. XIII 22; XXVI 22, genoemde geschriften van Addo
en Isaias. Als profetische geschriften haalt de schrijver elders de werken aan van
Samuël, Nathan, Gad, Ahias, Addo, Semeias, Jehu Hanani's zoon, Isaias en Hozaï.
Wat de geslachtslijsten betreft, de oudere, reikende van Adam tot de zonen van
Jacob, nam Esdras uit het Boek Genesis over; de overige zal hij hebben ontleend,
gedeeltelijk aan de ambtelijke openbare registers of hunne afschriften, welke, naar
hij zelf I Par. V 17; VII 2; IX 1 bericht, gehouden werden, gedeeltelijk aan de
familie-archieven, die door de Joden althans ten deele uit de ballingschap werden
teruggebracht.
Aangezien de Boeken Paralipomenon een groot struikelblok zijn voor de
verdedigers der nieuwe theorieën over den oorsprong van den Pentateuch, heeft de
ongeloovige critiek al haar krachten ingespannen, om hun echtheid en
geloofwaardigheid af te breken. Zij maakte daarbij een handig gebruik van de vele
schrijffouten, welke bij het afschrijven van een werk als dit onvermijdelijk waren,
alsmede van de verkeerde verklaringen, welke men gewoon was aan sommige plaatsen
te geven. In de aanteekeningen zal, waar het pas geeft, met deze fouten en
misvattingen en de daaruit verkeerdelijk gemaakte gevolgtrekkingen rekening worden
gehouden. Hier mogen nog slechts enkele opmerkingen van algemeenen aard eene
plaats vinden
De beschuldiging van opzettelijke vervalsching of verdichting van feiten door den
schrijver berust grootendeels op de geheel onbewezen stelling, dat niet de rijksannalen,
maar de Boeken der Koningen zijne hoofdbron vormden. Neemt men aan, gelijk
men moet aannemen, dat de schrijvers van genoemde Boeken zoowel als de
samensteller der Boeken Paralipomenon de rijksjaarboeken raadpleegden, ieder op
zijne, door zijn doel bepaalde wijze, dan zijn evenzeer de punten van overeenkomst
als die van verschil voldoende verklaard en gerechtvaardigd tevens.
Voorts kan hier worden opgemerkt, dat sommige als ongeloofelijk verworpen
feiten, welke de schrijver der Boeken Paralipomenon verhaalt, maar zijne voorgangers
niet vermelden, door de jongste oudheidkundige ontdekkingen schitterend werden
bevestigd. (Zie o.a. de aanteekening op II Par. XXXIII 11 en volg.)
Eindelijk moet het tegen den schrijver gerichte verwijt van partijdigheid en van
werktuiglijke opvatting van Gods loonende en straffende rechtvaardigheid zoo beslist
mogelijk worden afgewezen. Hij handelt geheel gelijk hij als door God verlicht
schrijver van de godsdienstige geschiedenis van het volk Gods mag en moet handelen.
Als hij van David's en Salomon's zonden en hare treurige gevolgen weinig of niet
gewaagt, maar bijna alleen hun verdiensten en hun voorspoed in het licht stelt, dan
doet hij zulks niet uit partijdigheid, maar om te betoogen, hoe deze twee koningen
ondanks hunne zonden, welke aan geen Israëliet
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onbekend waren, om hun ijver voor den dienst Gods door God werden gezegend.
En wanneer in zijn geschiedenis van Juda een gestadig samengaan valt op te merken
van gehoorzaamheid aan God en voorspoed, van afval van God en tegenspoed, dan
beantwoordt zulks geheel aan den feitelijken loop van zaken. Men weet toch, dat de
God des Verbonds zich noemt een ijverzuchtig God en dat tot behoud van het geloof
in Hem zijne loonende en straffende rechtvaardigheid reden had, om zich vooral in
bedoeld tijdperk steeds zoo duidelijk en zoo spoedig mogelijk te openbaren.
Welk gewichtige plaats het geschiedwerk onder de Heilige Boeken inneemt, leeren
de woorden van den H. Hiëronymus (ep. ad Paulin. 53, 7): ‘Het boek Paralipomenon,
d.i. het kort begrip van het Oude Verbond, is zoo belangrijk, dat wie zonder de kennis
van dit zich de kennis der Schriften zoude willen toeschrijven, zich zelf belachelijk
zoude maken’.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

14

Liber primus Paralipomenon.
Hebraice dibre haiamin.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Geslachtsboek van Adam tot Jacob (v. 1-54).
AD A M , Seth, Enos, Gen. II 7 et IV 25 AD A M , Seth, Enos,
et V 6, 9.
2. Cainan, Malaleel, Jared,

2. Caïnan, Malaleël, Jared,

3. Henoch, Mathusale, Lamech,

3. Henoch, Mathusale, Lamech,

4. Noe, Sem, Cham, et Japheth.

4. Noë, Sem, Cham en Japheth1).

5. Filii Japheth: Gomer, et Magog, et
5. De zonen van Japheth zijn: Gomer en
Madai, et Javan, Thubal, Mosoch, Thiras. Magog en Madaï en Javan, Thubal,
Mosoch, Thiras.
6. Porro filii Gomer: Ascenez, et Riphath, 6. Voorts de zonen van Gomer: Ascenez
et Thogorma.
en Riphath2) en Thogorma.
7. Filii autem Javan: Elisa et Tharsis,
Cethim et Dodanim.

7. De zonen van Javan nu: Elisa en
Tharsis, Cethim en Dodanim3).

8. Filii Cham: Chus, Mesraim et Phut, et 8. De zonen van Cham: Chus, Mesraïm
Chanaan.
en Phut en Chanaän.
9. Filii autem Chus: Saba, et Hevila,
9. De zonen nu van Chus: Saba en Hevila,
Sabatha, et Regma, et Sabathacha. Porro Sabatha en Regma en Sabathacha. De
filii Regma: Saba, et Dadan.
zonen voorts van Regma: Saba en Dadan.
10. Chus autem genuit Nemrod: iste
coepit esse potens in terra. Gen. X 8.

10. En Chus gewon Nemrod; deze begon
machtig te zijn op de aarde.

11. Mesraim vero genuit Ludim, et
Anamim, et Laabim et Nephthuim,

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

12. Phetrusim quoque, et Casluim: de
quibus egressi sunt Philisthiim, et
Caphtorim.

12. ook Phetrusim en Chasluïm, van wie
zijn uitgegaan Philistiïm, en Caphtorim.

13. Chanaan vero genuit Sidonem
13. En Chanaän gewon Sidon, zijnen
primogenitum suum, Hethaeum quoque, eerstgeborene, alsook den Hetheër

1) Over de geslachtentafel, hier in eenigszins verkorten vorm overgenomen uit Gen. X, zie de
aanteekeningen aldaar.
2) In het Hebr. Diphath, waarschijnlijk een schrijffout. Zie Gen. X 3.
3) In het Hebr. Rhodanim; welke lezing de voorkeur verdient, is onzeker.
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14. Et Jebusaeum, et Amorrhaeum, et
Gergesaeum,

14. en den Jebuseër en den Amorrheër en
den Gergeseër

15. Hevaeumque et Aracaeum, et
Sinaeum.

15. en den Heveër en den Araceër en den
Sineër,

16. Aradium quoque, et Samaraeum, et 16. voorts den Aradiër en den Samareër
Hamathaeum.
en den Hamatheër.
17. Filii Sem: AElam, et Assur, et
17. De zonen van Sem: AElam en Assur
Arphaxad, et Lud, et Aram, et Hus, et
en Arphaxad en Lud en Aram en Hus en
Hul, et Gether, et Mosoch. Gen. X 22 et Hul en Gether en Mosoch4).
XI 10.
18. Arphaxad autem genuit Sale, qui et
ipse genuit Heber.

18. Arphaxad nu gewon Sale, en deze
gewon Heber.

19. Porro Heber nati sunt duo filii, nomen 19. Voorts werden Heber twee zonen
uni Phaleg, quia in diebus ejus divisa est geboren, de een genaamd Phaleg, omdat
terra; et nomen fratris ejus Jectan.
in zijne dagen de aarde verdeeld werd;
en zijns broeders naam was Jectan.
20. Jectan autem genuit Elmodad, et
Saleph, et Asarmoth, et Jare,

20. Jectan nu gewon Elmodad en Saleph
en Asarmoth en Jare,

21. Adoram quoque, et Huzal, et Decla, 21. ook Adoram en Huzal en Decla,
22. Hebal etiam, et Abimael, et Saba,
necnon

22. ook Hebal en Abimaël en Saba,

23. Et Ophir, et Hevila, et Jobab: Omnes 23. alsook Ophir en Hevila en Jobab. Die
isti filii Jectan.
allen zijn de zonen van Jectan.
24. Sem, Arphaxad, Sale,

24. Sem, Arphaxad, Sale,

25. Heber, Phaleg, Ragau,

25. Heber, Phaleg, Ragau,

26. Serug, Nachor, Thare,

26. Serug, Nachor, Thare,

27. Abram, iste est Abraham. Gen. XI 26. 27. Abram, die Abraham is.
28. Filii autem Abraham, Isaac et Ismahel 28. De zonen van Abraham nu: Isaäc en
Ismahel.
29. Et hae generationes eorum.
29. En dit zijn hunne geslachten.
Primogenitus Ismahelis Nabaioth, et
Nabaioth, de eerstgeborene van Ismahel,
Cedar, et Adbeel et Mabsam, Gen. XXV en Cedar en Adbeël en Mabsam
13.
30. Et Masma, et Duma, Massa, Hadad, 30. en Masma en Duma, Massa, Hadad5)
et Thema,
en Thema,
4) Volgens Gen. X 23 zijn de vier laatstgenoemden zonen van Aram, dus kleinzonen van Sem.
Wellicht zijn uit onzen tekst de woorden zonen van Aram uitgevallen. Mosoch heet in Gen.
Mes. Zie overigens Gen. X noot 1.
5) Gen. XXV 15 heet hij Hadar. Maar Hadad, een naam, welke ook III Reg. XI 14 voorkomt,
schijnt de juiste lezing.
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31. Jetur, Naphis, Cedma: hi sunt filii
Ismahelis.

31. Jetur, Naphis, Cedma; dit zijn de
zonen van Ismahel.

32. Filii autem Ceturae concubinae
Abraham, quos genuit: Zamran,

32. De zonen nu van Cetura, Abraham's
bijvrouw6), welke zij

6) Cetura wordt Gen. XXV 1 niet bijvrouw, maar vrouw van Abraham geheeten. Toch was zij,
gelijk ook uit Gen. XXV 6 blijkt, zijne bijvrouw, d.i. vrouw van den tweeden rang.
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Jecsan, Madan, Madian, Jesboc, et Sue.
Porro filii Jecsan: Saba, et Dadan. Filii
autem Dadan: Assurim, et Latussim, et
Laomim.

baarde: Zamran, Jecsan, Madan, Madian,
Jesboc en Sue. Voorts de zonen van
Jecsan: Saba en Dadan. En de zonen van
Dadan: Assurim en Latussim en Laomim.

33. Filii autem Madian: Epha, et Epher, 33. De zonen nu van Madian: Epha en
et Henoch, et Abida, et Eldaa: omnes hi, Epher en Henoch en Abida en Eldaä; die
allen zijn zonen van Cetura.
filii Ceturae. Gen. XXV 4.
34. Genuit autem Abraham Isaäc: cujus 34. Abraham nu gewon Isaäc, wiens
fuerunt filii Esau, et Israel. Gen. XXV 19. zonen waren Esau en Israël.
35. Filii Esau: Eliphaz, Rahuel, Jehus,
Ihelom, et Core. Gen. XXXVI 10.

35. De zonen van Esau: Eliphaz, Rahuël,
Jehus, Ihelom en Core.

36. Filii Eliphaz: Theman, Omar, Sephi, 36. De zonen van Eliphaz: Theman,
Gathan, Cenez, Thamna, Amalec.
Omar, Sephi, Gathan, Cenez, Thamna7),
Amalec.
37. Filii Rahuel: Nahath, Zara, Samma, 37. De zonen van Rahuel: Nahath, Zara,
Meza.
Samma, Meza.
38. Filii Seir: Lotan, Sobal, Se beon, Ana, 38. De zonen van Seïr8): Lotan, Sobal,
Dison, Eser, Disan.
Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
39. Filii Lotan: Hori, Homam. Soror
autem Lotan fuit Thamna.

39. De zonen van Lotan: Hori, Homam.
De zuster van Lotan echter was Thamna.

40. Filii Sobal: Alian, et Manahath, et
Ebal, Sephi et Onam. Filii Sebeon: Aia
et Ana. Filii Ana: Dison.

40. De zonen van Sobal: Alian en
Manahath en Ebal, Sephi en Onam. De
zonen van Sebeon: Aia en Ana. De zonen
van Ana: Dison.

41. Filii Dison: Hamram, et Eseban et
Jethran et Charan.

41. De zonen van Dison: Hamram en
Eseban en Jethran en Charan.

42. Filii Eser: Balaan, et Zavan, et Jacan. 42. De zonen van Eser: Balaän en Zavan
Filii Disan: Hus et Aran.
en Jacan. De zonen van Disan: Hus en
Aran.
43. Isti sunt reges, qui imperaverunt in
terra Edom antequam esset rex super
filios Israel: Bale filius Beor: et nomen
civitatis ejus, Denaba.

43. Dit zijn de koningen, die geheerscht
hebben in het land Edom, alvorens er een
koning was over de kinderen van Israël:
Bale, de zoon van Beor; en de naam
zijner stad was Denaba.

44. Mortuus est autem Bale, et regnavit 44. Bale nu stierf; en in zijne plaats
pro eo Jobab filius Zare de Bosra.
regeerde Jobab, de zoon van Zare, uit
Bosra.

7) Volgens Gen. XXXVI 12 was Thamna de bijvrouw van Eliphaz en de moeder van Amalec.
Vermoedelijk viel na Thamna iets uit, b.v.: baarde hem Amalec.
8) Zie Gen. XXXVI noot 7.
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45. Cumque et Jobab fuisset mortuus,
regnavit pro eo Husam de terra
Themanorum.

45. En toen ook Jobab gestorven was,
regeerde in zijne plaats Husam uit het
land der Themanieten.

46. Obiit quoque et Husam, et

46. En ook Husam stierf, en in
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regnavit pro eo Adad filius Badad, qui zijne plaats regeerde Adad, de zoon van
percussit Madian in terra Moab: et nomen Badad, die Madian versloeg in het land
civitatis ejus Avith.
van Moab; en de naam zijner stad was
Avith.
47. Cumque et Adad fuisset mortuus,
regnavit pro eo Semla de Masreca.

47. En toen ook Adad gestorven was,
regeerde in zijne plaats Semla van
Masreca.

48. Sed et Semla mortuus est, et regnavit 48. Maar ook Semla stierf, en in zijne
pro eo Saul de Rohoboth, quae juxta
plaats regeerde Saül van Rohoboth,
amnem sita est.
hetwelk aan de rivier gelegen is.
49. Mortuo quoque Saul, regnavit pro eo 49. En toen ook Saül gestorven was,
Balanan filius Achobor.
regeerde in zijne plaats Balanan, de zoon
van Achobor.
50. Sed et hic mortuus est, et regnavit pro
eo Adad: cujus urbis nomen fuit Phau, et
appellata est uxor ejus Meetabel filia
Matred filiae Mezaab.

50. Maar ook deze stierf, en in zijne
plaats regeerde Adad, wiens stad Phau
genaamd was, en zijne huisvrouw heette
Meëtabel, de dochter van Matred, de
dochter van Mezaäb.

51. Adad autem mortuo, duces pro
regibus in Edom esse coeperunt: dux
Thamna, dux Alva, dux Jetheth,

51. Na den dood nu van Adad begonnen
in plaats van koningen vorsten in Edom
te regeeren9): de vorst Thamna, de vorst
Alva, de vorst Jetheth,

52. Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon, 52. de vorst Oölibama, de vorst Ela, de
vorst Phinon,
53. Dux Cenez, dux Theman, dux
Mabsar,

53. de vorst Cenez, de vorst Theman, de
vorst Mabsar,

54. Dux Magdiel, dux Hiram: hi duces
Edom.

54. de vorst Magdiël, de vorst Hiram. Dit
zijn de vorsten van Edom.

Caput II.
Hoofdstuk II.
Zonen van Jacob (v. 1-2) en nakomelingen van Juda (v. 3-55).
1. Filii autem Israel: Ruben, Simeon,
Levi, Juda, Issachar, et Zabulon, Gen.
XXIX 32 et XXX 5 et XXXV 23.

1. De zonen nu van Israël zijn: Ruben,
Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zabulon,

2. Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad 2. Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad
et Aser,
en Aser.
9) Hebr.: ‘En de vorsten van Idumea waren’. De minder juiste vertaling der Vulgaat duces pro
regibus... esse coeperunt doet denken, dat de elf namen, welke volgen, namen zijn van
personen, wat echter niet het geval is. Zie Gen. XXXVI noot 15.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

3. Filii Juda: Her, Onan, et Sela:

3. De zonen van Juda1): Her, Onan

1) Ter verduidelijking van de geslachtslijsten der twaalf stammen (I-VIII) wijzen wij telkens
de hoofd- en onderdeelen kort aan. Eerste hoofddeel (II-IV 23): De familiën van den stam
Juda. De nakomelingen van Juda (II 3-41). Aanhangsel op de geslachtslijsten van het huis
Juda (II 42-55). De zonen en afstammelingen van David (III). Verschillende geslachtsregisters,
betrekking hebbende op het huis Juda (IV 1-23).
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hi tres nati sunt ei de filia Sue
Chananitide. Fuit autem Her primogenitus
Juda, malus coram Domino, et occidit
eum. Gen. XXXVIII 3 et XLVI 12.

en Sela; deze drie werden hem geboren
van de dochter van Sue, de
Chanaänietische. Maar Her, de
eerstgeborene van Juda, was boos in de
oogen des Heeren, en Hij doodde hem.

4. Thamar autem nurus ejus peperit ei
Phares et Zara: omnes ergo filii Juda,
quinque. Infra IV 1; Matth. I 3.

4. Thamar nu, zijne schoondochter,
baarde hem Phares en Zara; zoo waren al
de zonen van Juda vijf.

5. Filii autem Phares: Hesron et Hamul. 5. De zonen nu van Phares: Hesron en
Hamul.
6. Filii quoque Zarae: Zamri, et Ethan, et 6. En de zonen van Zara waren: Zamri en
Eman, Chalchal quoque, et Dara, simul Ethan en Eman, voorts Chalchal en Dara,
quinque.
te zamen vijf.
7. Filii Charmi: Achar, qui turbavit Israel, 7. De zonen van Charmi2): Achar, die
et peccavit in furto anathematis. Jos. VII Israël verontrustte en zondigde door
1.
diefstal van het gedoemde3).
8. Filii Ethan: Azarias.

8. De zonen van Ethan: Azarias.

9. Filii autem Hesron qui nati sunt ei:
9. De zonen nu van Hesron, die hem
Jerameel, et Ram, et Calubi. Ruth IV 19. geboren werden: Jerameël en Ram en
Calubi.
10. Porro Ram genuit Aminadab.
Aminadab autem genuit Nahasson,
principem filiorum Juda.

10. Ram nu gewon Aminadab. Aminadab
gewon Nahasson, vorst van de kinderen
van Juda.

11. Nahasson quoque genuit Salma, de
quo ortus est Booz.

11. En Nahasson gewon Salma, van wien
Boöz voortkwam.

12. Booz vero genuit Obed, qui et ipse
genuit Isai.

12. Boöz nu gewon Obed, die zelf Isaï
gewon.

13. Isai autem genuit primogenitum Eliab, 13. En Isaï gewon als eerstgeborene
secundum Abinadab, tertium Simmaa, I Eliab, Abinadab den tweeden, Simmaä
den derden,
Reg. XVI 6, 8, 9 et XVII 12.
14. Quartum Nathanael, quintum Raddai, 14. Nathanaël den vierden, Raddaï den
vijfden,
15. Sextum Asom, septimum David.

15. Asom den zesden, David den
zevenden4).

2) Charmi was waarschijnlijk een kleinzoon van Zara en een achterkleinzoon van Juda. Verg.
IV 1. Het meervoud zonen, terwijl slechts één zoon volgt, kan aanduiden dat de geslachtslijst
van Charmi onvolledig is. Evengoed echter kan dat meervoud, ook waar het slechts éénen
zoon gold, eenvoudig eene zegswijze zijn, welke tot den stijl der geslachtslijsten behoort.
Vgl. Gen. XLVI 23.
3) Zie Jos. VII. Achar heet daar Achan. Achar, dat de beteekenis heeft van ‘verwarren’, is eene
woordspeling. Met dien naam bleef Achan bij de latere geslachten gebrandmerkt.
4) Volgens I Reg. XVII 12 had Isaï acht zonen. Wellicht stierf een hunner zonder nakomelingen
en werd daarom hier niet genoemd.
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16. Quorum sorores fuerunt Sarvia, et
Abigail. Filii Sarviae: Abisai, Joab, et
Asael, tres.

16. En hunne zusters waren Sarvia en
Abigaïl. De zonen van Sarvia: Abisaï,
Joab en Asaël, drie.

17. Abigail autem genuit Amasa, cujus
pater fuit Jether Ismahelites.

17. Abigaïl nu baarde Amasa, wiens
vader Jether de Ismaëliet was.

18. Caleb vero filius Hesron accepit
uxorem nomine Azuba, de qua genuit
Jerioth: fueruntque filii ejus Jaser, et
Sobab, et Ardon.

18. Et Caleb, de zoon van Hesron, nam
eene vrouw met name Azuba, bij welke
hij Jerioth gewon, en zijne zonen waren
Jaser en Sobab en Ardon.

19. Cumque mortua fuisset Azuba,
accepit uxorem Caleb, Ephratha: quae
peperit ei Hur.

19. En toen Azuba gestorven was, nam
Caleb Ephratha tot vrouw, welke hem
Hur baarde.

20. Porro Hur genuit Uri: et Uri genuit
Bezeleel.

20. Hur voorts gewon Uri, en Uri gewon
Bezeleël.

21. Post haec ingressus est Hesron ad
filiam Machir patris Galaad, et accepit
eam cum esset annorum sexaginta: quae
peperit ei Segub.

21. Daarna ging Hesron5) tot de dochter
van Machir, den vader van Galaäd, en hij
huwde haar toen hij zestig jaren oud was,
en zij baarde hem Segub.

22. Sed et Segub genuit Jair, et possedit 22. Ook Segub gewon Jaïr, en hij bezat
viginti tres civitates in terra Galaad.
drie en twintig steden in het land Galaäd.
23. Cepitque Gessur, et Aram oppida Jair,
et Canath, et viculos ejus sexaginta
civitatum: omnes isti, filii Machir patris
Galaad.

23. En Gessur en Aram nam de steden
van Jaïr en Canath met de bijbehoorende
vlekken: zestig steden6). Die allen zijn
zonen van Machir, den vader van
Galaäd7).

24. Cum autem mortuus esset Hesron,
ingressus est Caleb ad Ephratha. Habuit
quoque Hesron uxorem Abia, quae
peperit ei Ashur patrem Thecuae.

24. Toen echter Hesron gestorven was,
ging Caleb tot Ephratha. Hesron had ook
tot vrouw Abia, welke hem Ashur baarde,
den vader van Thecua8).

25. Nati sunt autem filii Jerameel
25. En van Jerameël, den eerstgeborene
primogeniti Hesron, Ram primogenitus van Hesron, werden de zonen geboren:
ejus, et Buna, et Aram, et Asom, et Achia. Ram, zijn eerstgeborene, en Buna en
Aram en Asom en Achia.
5) v. 21 sluit zich aan bij v. 9. Machir, met wiens dochter Hesron huwde, was de eerstgeborene
van Manasses, zie Gen. L 22, en vader van Galaäd, zie Num. XXVI 29.
6) Et vóór Canath is een toevoegsel der Vulgaat. Jaïr of een zijner voorouders kan behoord
hebben tot de Israëlieten, van welke sommigen aannemen, dat zij reeds kort na den dood van
Joseph Egypte verlieten en zich in Chanaän vestigden. Zie daarover de aanteekeningen op
VII 21-24.
7) De schrijver noemt uitdrukkelijk slechts twee zonen van Machir, maar schijnt aan te duiden,
dat de bewoners van Jaïr tot Machir's stam behoorden.
8) Hebr.: ‘En na den dood van Hesron te Caleb-Ephratha baarde Abia, de vrouw van Hesron,
hem ook Ashur’.
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26. Duxit quoque uxorem alteram

26. Nog een tweede vrouw nam
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Jerameel, nomine Atara, quae fuit mater Jerameël, Atara genaamd, welke de
Onam.
moeder was van Onam.
27. Sed et filii Ram primogeniti Jerameel, 27. En ook de zonen van Ram, den
fuerunt Moos, Jamin, et Acar.
eerstgeborene van Jerameël, waren Moös,
Jamin en Acar.
28. Onam autem habuit filios Semei, et
Jada. Filii autem Semei: Nadab, et
Abisur.

28. En Onam had tot zonen Semeï en
Jada. De zonen nu van Semeï waren
Nadab en Abisur.

29. Nomen vero uxoris Abisur, Abihail, 29. En de naam van de vrouw van Abisur
quae peperit ei Ahobban, et Molid.
was Abihaïl, welke hem Ahobban en
Molid baarde.
30. Filii autem Nadab fuerunt Saled, et
Apphaim. Mortuus est autem Saled
absque liberis.

30. De zonen nu van Nadab waren Saled
en Apphaïm. Saled echter stierf zonder
kinderen.

31. Filius vero Apphaim, Jesi: qui Jesi 31. Maar de zoon van Apphaïm was Jesi.
genuit Sesan. Porro Sesan genuit Oholai. Deze Jesi gewon Sesan. Sesan voorts
gewon Oholaï.
32. Filii autem Jada fratris Semei: Jether, 32. En de zonen van Jada, den broeder
et Jonathan. Sed et Jether mortuus est
van Semeï, waren: Jether en Jonathan.
absque liberis.
Maar ook Jether stierf zonder kinderen.
33. Porro Jonathan genuit Phaleth, et
Ziza. Isti fuerunt filii Jerameel.

33. Voorts gewon Jonathan Phaleth en
Ziza. Dit waren de zonen van Jerameël9).

34. Sesan autem non habuit filios, sed
filias: et servum AEgyptium nomine
Jeraa.

34. Sesan nu had geene zonen, maar
dochters en een Egyptischen slaaf, Jeraä
met name.

35. Deditque ei filiam suam uxorem: quae 35. En hij gaf hem zijne dochter10) tot
peperit ei Ethei.
vrouw, welke hem Etheï baarde.
36. Ethei autem genuit Nathan, et Nathan 36. Etheï nu gewon Nathan, en Nathan
genuit Zabad.
gewon Zabad.
37. Zabad quoque genuit Ophlal, Ophlal 37. En Zabad gewon Ophlal, Ophlal
genuit Obed,
gewon Obed,
38. Obed genuit Jehu, Jehu genuit
Azariam,

38. Obed gewon Jehu, Jehu gewon
Azarias,

39. Azarias genuit Helles, et Helles genuit 39. Azarias gewon Helles en Helles
Elasa,
gewon Elasa,
40. Elasa genuit Sisamoi, Sisamoi genuit 40. Elasa gewon Sisamoi, Sisamoi gewon
Sellum,
Sellum,
9) Al de hier genoemde nakomelingen van Juda zijn 70 in getal, indien men er bijtelt de twee
dochters van Isaï en den vader van Amasa.
10) Waarschijnlijk Oholaï van v. 31.
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41. Sellum genuit Icamiam, Icamia autem 41. Sellum gewon Icamia, en Icamia
genuit Elisama.
gewon Elisama.
42. Filii autem Caleb fratris Jerameel:
Mesa primogenitus ejus, ipse

42. De zonen nu van Caleb11), den broeder
van Jerameël waren, Mesa,

11) Dat deze Caleb dezelfde is, van wien v. 18 en volg. reeds nakomelingen werden genoemd,
blijkt uit de bepaling Jerameël's broeder. Met dit vers begint het aanhangsel op de
geslachtslijst van het huis Juda.
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est pater Ziph: et filii Maresa patris
Hebron.

zijn eerstgeborene, die de vader is van
Ziph12), en de kinderen van Maresa, den
vader van Hebron.

43. Porro filii Hebron, Core, et Taphua, 43. En de zonen van Hebron waren Core
et Recem, et Samma.
en Taphua en Recem en Samma.
44. Samma autem genuit Raham, patrem 44. Samma nu gewon Raham, den vader
Jercaam, et Recem genuit Sammai.
van Jercaäm, en Recem gewon Sammaï.
45. Filius Sammai, Maon: et Maon pater 45. De zoon van Sammaï was Maon, en
Bethsur.
Maon was de vader van Bethsur13).
46. Epha autem concubina Caleb peperit 46. Epha nu, de bijvrouw van Caleb,
Haran, et Mosa, et Gezez. Porro Haran baarde Haran en Mosa en Gezez. Haran
genuit Gezez.
voorts gewon Gezez.
47. Filii autem Jahaddai, Regom, et
47. En de zonen van Jahaddaï14) waren
Joathan, et Gesan, et Phalet, et Epha, et Regom en Joathan en Gesan en Phalet en
Saaph.
Epha en Saäph.
48. Concubina Caleb Maacha, peperit
Saber, et Tharana.

48. De bijvrouw van Caleb, Maächa,
baarde Saber en Tharana.

49. Genuit autem Saaph pater Madmena, 49. Saäph nu, de vader van Madmena,
Sue patrem Machbena, et patrem Gabaa. gewon Sue15), den vader van Machbena
Filia vero Caleb, fuit Achsa.
en den vader van Gabaä. En de dochter
van Caleb was Achsa16).
50. Hi erant filii Caleb, filii Hur
primogeniti Ephratha, Sobal pater
Cariathiarim.

50. Dit waren de kinderen van Caleb, die
zonen waren van Hur17), den
eerstgeborene van Ephratha, Sobal, de
vader van Cariathiarim,

51. Salma pater Bethlehem, Hariph pater 51. Salma, de vader van Bethlehem,
Bethgader.
Hariph, de vader van Bethgader.
52. Fuerunt autem filii Sobal patris
Cariathiarim, Qui videbat dimidium
Requietionum.

52. En zonen werden geboren aan Sobal,
den vader van Cariathiarim, die de helft
zag der Rustoorden18).

12) Vader van Ziph kan beteekenen stichter van Ziph (een stadje in Juda) of stamvader van de
bewoners van Z. Het slot van v. 42 is onduidelijk, ook in het Hebr. Volgens sommigen staat
Maresa verkeerdelijk voor Mesa; zoodat het slot zoude luiden: en de kinderen van Mesa:
Abi-Hebron (vader van Hebron).
13) Maon en Bethsur zijn wel is waar namen van steden in Juda, maar Maon is hier, gelijk het
zinverband leert, zeker naam van een persoon.
14) Wij weten niet, hoe Johaddaï van Juda afstamde. Ook zijn zonen zijn ons van elders niet
bekend.
15) Volgens den Hebr. tekst waren Saäph en Sue broeders, zonen van Maächa.
16) Verg. over haar Jos. XV 16; Jud. I 12.
17) Zonen van Caleb van de lijn Hur. Zie v. 19.
18) De tweede helft van het vers, welke in de Vulgaat onverstaanbaar is, luidt in het Hebr.: haroeh
chatsi hammenukoth. Haroeh, dat beteekenen kan de ziende of die zag, is vermoedelijk de
foutief geschreven naam van Raia, die IV 2 als zoon van Sobal genoemd wordt. Chatsi
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53. Et de cognatione Cariathiarim, Jethrei, 53. En van het geslacht van Cariathiarim
et Aphuthei, et Semathei,
waren de Jethreërs en

beteekent helft. Men gist dat Chatsi hammenukoth de helft aanduidt van de bevolking van
Manahath (stadje aan de grenzen van Juda en Dan. (Vgl. VIII 6), wier andere helft v. 54 als
van Salma afkomstig vermeld wordt.
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et Maserei. Ex his egressi sunt Saraitae, de Aphuteërs en de Sematheërs en de
et Esthaolitae.
Masereërs. Van dezen zijn uitgegaan de
Saraieten en de Esthaolieten19).
54. Filii Salma, Bethlehem, et Netophathi, 54. De zonen van Salma waren
Coronae domus Joab, et Dimidium
Bethlehem en Netophathi, de Kronen van
requietionis Sarai.
het huis Joab en de Helft der rust van
Saraï20).
55. Cognationes quoque scribarum
habitantium in Jabes, Canentes atque
Resonantes, et in tabernaculis
commorantes. Hi sunt Cinaei, qui
venerunt de Calore patris domus Rechab.

55. Evenzoo de familiën der schrijvers,
welke te Jabes wonen, de Zangers en de
Spelers en de Tentbewoners. Dit zijn de
Cinieten, die gekomen zijn uit de Hitte
van den vader van het huis Rechab21).

Caput III.
Hoofdstuk III.
Geslachtsboek van David (v. 1-24).
1. David vero hos habuit filios, qui ei nati
sunt in Hebron; primogenitum Amnon ab
Achinoam Jezrahelitide, secundum Daniel
de Abigail Carmelitide, II Reg. III 2.

1. David nu had deze zonen, die hem
geboren werden te Hebron: den
eerstgeborene Amnon uit Achinoam de
Jezrahelietische, den tweeden Daniël van
Abigaïl de Carmelietische1),

2. Tertium Absalom filium Maacha

2. den derden Absalom, den zoon van

19) Van de vier geslachten van Cariathiarim komen alleen nog de Jethreërs XI 40 voor. De
Saraieten (zie ook het slot van v. 54) hebben hun naam van Sarea (Jos. XVI 33), stad op de
grens van Dan, in de geschiedenis van Samson herhaaldelijk genoemd, de Esthaolieten van
de ter zelfder plaats genoemde stad Esthaol.
20) V. 54, in de Vulgaat ten deele onverklaarbaar, luidt naar het Hebr.: ‘Zonen van Salma:
Bethlehem en Netophati, Athroth-Beth-Joab en de helft der Manahthieten, de Sareërs’.
Netophati komt nog IX 16 en Esdr. II 22 voor; de ligging van de volgende stad is onbekend;
over de twee laatste zie noot 17 en noot 18.
21) Hebr.: ‘En de geslachten der schrijvers, welke Jabes bewonen, Tirathieten, Sjimathieten en
Soukathieten. Dit zijn de Cinieten, welke afstammen van Hammath, den vader van het huis
van Rechab’. Er is hier sprake van een stam of een genootschap van geleerden, welke te
Jabes in Juda woonden; volgens de Vulgaat waren zij verdeeld in drie klassen, volgens het
Hebr. vermoedelijk in drie stammen. Zij worden afgeleid van Ceni, zwager van Moses, of
nader van Hammath, den vader der Rechabieten; zij zijn derhalve geen Israëlieten. Wellicht
stonden zij gelijk de Gabaonieten in eenige betrekking tot den tempeldienst; wij weten echter
niet, wanneer en naar aanleiding waarvan zij in den stam Juda werden ingelijfd. Zie over de
Cinieten Jud. I 16; IV 11, 17; I Reg. XV 6; XXVII 10; XXX 29.
1) Verg. I Reg. XXV 43; XXVII 3. De tweede zoon wordt II Reg. III 3 Cheleab genoemd.
Wellicht had hij twee namen, gelijk meermalen voorkomt.
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filiae Tholmai regis Gessur, quartum
Adoniam filium Aggith,

Maächa, eene dochter van Tholmaï,
koning van Gessur, den vierden Adonias,
den zoon van Aggith,

3. Quintum Saphatiam ex Abital, sextum 3. den vijfden Saphatias uit Abital, den
Jethraham de Egla uxore sua.
zesden Jethraham van Egla, zijne vrouw.
4. Sex ergo nati sunt ei in Hebron, ubi
regnavit septem annis et sex mensibus.
Triginta autem et tribus annis regnavit in
Jerusalem.

4. Zes zonen dus werden hem geboren te
Hebron, waar hij zeven jaren en zes
maanden regeerde. Drie en dertig jaren
echter regeerde hij te Jerusalem.

5. Porro in Jerusalem nati sunt ei filii
Simmaa, et Sobab, et Nathan, et Salomon,
quatuor de Bethsabee filia Ammiel, II
Reg. V 14.

5. Te Jerusalem nu werden hem de zonen
geboren2): Simmaä en Sobab en Nathan
en Salomon, vier van Bethsabeë, de
dochter van Ammiël3),

6. Jebaar quoque et Elisama,

6. voorts Jebaär en Elisama

7. Et Eliphaleth, et Noge, et Nepheg,
Japhia,

7. alsook Eliphaleth en Noge4) en Nepheg,
Japhia

8. Necnon Elisama, et Eliada, et
Elipheleth, novem:

8. en Elisama en Eliada en Elipheleth,
negen.

9. Omnes hi, filii David absque filiis
concubinarum: habueruntque sororem
Thamar.

9. Dezen allen zijn zonen van David,
behalve de zonen zijner bijvrouwen5), en
zij hadden tot zuster Thamar6).

10. Filius autem Salomonis, Roboam:
cujus Abia filius genuit Asa. De hoc
quoque natus est Josaphat,

10. De zoon nu van Salomon7) was
Roboam, wiens zoon Abia Asa gewon.
En van dezen werd Josaphat geboren,

11. Pater Joram: qui Joram genuit
Ochoziam, ex quo ortus est Joas:

11. de vader van Joram; en deze Joram
gewon Ochozias, van wien Joas geboren
werd;

12. Et hujus Amasias filius genuit
Azariam. Porro Azariae filius Joathan

12. en diens zoon Amasias gewon
Azarias. De zoon nu van Azarias,
Joathan,

2) Verg. XIV 4-7.
3) Dat hier vier zonen aan Bethsabeë worden toegeschreven, is slechts schijnbaar in strijd met
Prov. IV 3, waar Salomon zich noemt jachid, naar de Vulgaat: eenigen zoon zijner moeder.
Jachid toch kan ook lieveling beteekenen.
4) Deze wordt II Reg. V 14-16 niet genoemd; waarschijnlijk stierf hij vroegtijdig. Te zelfder
plaats komt de naam Eliphaleth slechts eens voor; in onze lijst schijnt hij derhalve eenmaal
(zie v. 8) overtollig. Mogelijk ook is hij jong gestorven. Immers ook XIV 5 en 7 komt de
naam tweemaal voor.
5) Deze bijvrouwen worden in de H. Schrift niet met name genoemd.
6) Verg. over Thamar II Reg. XIII.
7) Hier begint de lijst van David's nakomelingen, die hem als koningen opvolgden tot aan de
Babylonische gevangenschap.
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13. Procreavit Achaz patrem Ezechiae,
de quo natus est Manasses.

13. gewon Achaz, den vader van
Ezechias, van wien Manasses geboren
werd.

14. Sed et Manasses genuit Amon patrem 14. En Manasses nu gewon Amon, den
Josiae.
vader van Josias.
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15. Filii autem Josiae fuerunt,
15. En de zonen van Josias waren
primogenitus Johanan, secundus Joakim, Johanan, de eerstgeborene, Joakim de
tertius Sedecias, quartus Sellum.
tweede, Sedecias de derde, Sellum de
vierde8).
16. De Joakim natus est Jechonias, et
Sedecias. Matth. I 11.

16. Van Joakim werden geboren
Jechonias en Sedecias9)

17. Filii Jechoniae fuerunt, Asir,
Salathiel,

17. De zonen van Jechonias waren Asir,
Salathiël10),

18. Melchiram, Phadaia, Senneser et
Jecemia, Sama, et Nadabia.

18. Melchiram, Phadaia, Senneser en
Jecemia, Sama en Nabadia.

19. De Phadaia orti sunt Zorobabel et
19. Van Phadaia werden geboren
Semei. Zorobabel genuit Mosollam,
Zorobabel11) en Semeï. Zorobabel gewon
Hananiam, et Salomith sororem eorum: Mosollam, Hananias en Salomith, hunne
zuster;
20. Hasaban quoque, et Ohol, et
Barachiam et Hasadian, Josabhesed,
quinque.

20. alsook Hasaban en Ohol en Barachias
en Hasadias, Josabhesed, vijf.

21. Filius autem Hananiae, Phaltias pater 21. De zoon van Hananias nu was
Jeseiae, cujus filius RaPhaltias12), de vader van Jeseias,
8) Sellum, die zijn vader opvolgde, heette als koning Joachaz, Jer. XXII 11. Johanan schijnt
jong te zijn gestorven. Joakim heette, alvorens hij den troon beklom, Eliacim, IV Reg. XXIII
34, Sedecias Mathanias, IV Reg. XXIV 17.
9) Volgens den grondtekst is deze Sedecias, die een andere is dan de in v. 15 genoemde, niet
de broeder, maar de zoon van Joehonias. Voor de oplossing van de moeilijkheid, welke v.
17 oplevert, is deze afwijking niet van belang ontbloot. Zie noot 10.
10) David's nakomelingen in de koningslijn na de ballingschap. De Hebreeuwsche tekst van dit
vers laat een dubbele vertaling toe. De eerste luidt: ‘En de zonen van Jechonias: Assir,
Salathiël, zijn zoon’, de tweede: ‘En de zonen van Jechonias, den gevangene, (waren)
Salathiël, zijn zoon’. Het Hebreeuwsche woord Assir kan een eigennaam zijn, maar ook
gevangene beteekenen. Beide vertalingen schijnen in strijd met Luc. III 27, waar Salathiël,
die volgens Agg. I 1, 12; I Esdr. III 2; Matth. I 12 de vader is van Zorobabel, een zoon heet
van Neri, die door Nathan van David afstamde. Vertaalt men Assir door den gevangene, dan
laat zich deze tegenspraak op vrij eenvoudige wijze verklaren. Volgens v. 16 van den Hebr.
tekst (zie vorige noot) had Jechonias een zoon met name Sedecias. Neemt men aan, dat hij
dezen gewon en verloor vóór zijne gevangenschap en dat hij als gevangene slechts dochters
gewon - wat ook de meest voor de hand liggende verklaring is van Jer. XXII 30 - dan kan
eene zijner dochters volgens de leviraatswet gehuwd zijn met den door Lucas genoemden
Neri uit het geslacht van David. Haar zoon Salathiël, kleinzoon van Jechonias, wordt dan
hier als zoodanig zijn in de gevangenschap gewonnen zoon genoemd, evenals dat het geval
is met de in v. 18 genoemden, die geen zonen van Jechonias, maar broeders van Salathiël
zijn. Beschouwt men Assir echter als eigennaam, dan wordt het wel niet onmogelijk, maar
toch zeer moeilijk, het bericht van Lucas met onze plaats te rijmen.
11) Zorobabel heet elders - zie noot 10 - zoon van Salathiël. Phadaia zal diens nog kinderlooze
weduwe gehuwd en bij haar Zorobabel gewonnen hebben, die dan zoowel zoon van Salathiël
als van Phadaia kon heeten. Verg. Deut. XXV 5-10.
12) Hier ter plaatse vertoont zich een veel besproken verschil tusschen de Vulgaat, met welke
de Septuagint en de Syrische vertaling overeenstemmen, en den Hebreeuwschen tekst. In de
Vulgaat vormt v. 21 eene regelmatige verbinding door zes geslachten tusschen Hananias van
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phaia: hujus quoque filius, Arnan, de quo wiens zoon Raphaia was; diens zoon
natus est Obdia, cujus filius fuit
wederom was Arnan, van wien geboren
Sechenias.
werd Obdia, wiens zoon Sechenias was.
22. Filius Secheniae, Semeia: cujus filii 22. De zoon van Sechenias was Semeia,
Hattus, et Jegaal, et Baria, et Naaria, et wiens zonen waren Hattus en Jegaäl en
Saphat, sex numero.
Baria en Naäria en Saphat, zes in getal.
23. Filius Naariae, Elioenai, et Ezechias, 23. De zonen van Naäria: Elioënaï en
et Ezricam, tres.
Ezechias en Ezricam, drie.
24. Filii Elioenai, Oduia, et Eliasub, et 24. De zonen van Elioënaï: Oduia en
Pheleia, et Accub, et Johanan, et Dalaia, Eliasub en Pheleia en Accub en Johanan
et Anani, septem.
en Dalaia en Anani, zeven13).

v. 19 en Sechenias van v. 22; volgens deze lezing worden tot en met v. 24 in het geheel elf
geslachten genoemd als in geregelde opvolging uit Zorobabel voortgekomen. De Hebr. tekst
echter luidt: ‘21. En de zoon van Hananias: Phaltias en Jeseia; de zonen van Raphaia, de
zonen van Arnan, de zonen van Obdia, de zonen van Sechenias; 22. En de zonen van
Sechenias: Semeia’. Deze lezing zegt niet, of en hoe Raphaia, Arnan enz. zich aan de lijn
Zorobabel aansluiten, noch ook wie hunne zonen waren. Voorts zijn het enkelvoud zoon van
Hananias, terwijl twee zonen genoemd worden, alsmede de herhaling van de zonen van
Sechenias verdacht. Wil men zich, althans in hoofdzaak, aan den Hebr. tekst houden, dan
kan men aannemen, dat Sechenias een zoon is van Hananias, wiens nakomelingen in v. 22-24
tot in het zesde geslacht worden genoemd, of wel, dat de schrijver in v. 21 familiën noemt
uit een zijlinie van Zorobabel's huis en in v. 22-24 de verdere geslachten biedt van eene dier
familiën, welke te zijnen tijde door de zonen van Elioënaï in aanzien stond. Vertegenwoordigt
de lezing der Vulgaat den ouderen tekst - en daarvoor pleiten zoowel haar goede en geregelde
staat als haar overeenstemming met Septuagint en Syrische vertaling, welke op verschillende
tijden en onafhankelijk van elkander uit het Hebr. vertaald werden - dan komen wij met deze
reeks van elf geslachten na Zorobabel zeker tot in de vierde eeuw v.Chr. Heeft Esdras, de
schrijver dezer Boeken, vroeger geleefd, dan kan men aannemen, dat de Joodsche priesters
na hem, maar vóór het ontstaan der Septuagint, een aantal geslachten aan de door Esdras
vermelde hebben toegevoegd.
13) De geringe overeenkomst dezer geslachtslijst met de stamboomen van Christus bij den eersten
en derden Evangelist behoeft ons niet te bevreemden. Onze schrijver vermeldt slechts de
familiën, die in Israël tot uiterlijk aanzien zijn gekomen, en slaat waarschijnlijk talrijke namen
over, welke in de ambtelijke tempelregisters voorkwamen, waaruit men ten tijde van Christus
nog kon putten. Diens voorouders leefden na de Babylonische gevangenschap in stille deugd,
om de geboorte van hun grooten, maar nederigen Nazaat voor te bereiden. Alleen in de
familieregisters en het tempelarchief werden hunne namen opgeteekend; alleen door het
Evangelie van hun grooten Nazaat werden zij vereeuwigd.
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Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Andere afstammelingen van Juda (v. 1-23). - De Simeonieten (v. 24-43).
1. Filii Juda: Phares, Hesron, et Charmi, 1. De zonen van Juda: Phares, Hesron en
et Hur, et Sobal. Gen. XXXVIII 3 et XLVI Charmi en Hur en Sobal1).
12; Supra II 4; Matth. I 3.
2. Raia vero filius Sobal genuit Jahath,
de quo nati sunt Ahumai, et Laad: hae
cognationes Sarathi.

2. Raia nu, de zoon van Sobal, gewon
Jahath, van wien geboren werden Ahumaï
en Laäd. Dit zijn de geslachten der
Sarathieten2).

3. Ista quoque stirps Etam: Jezrahel, et
Jesema, et Jedebos. Nomen quoque
sororis eorum, Asalelphuni.

3. En dit is de nakomelingschap van
Etam3): Jezrahel en Jesema en Jedebos.
En de naam hunner zuster was
Asalelphuni.

4. Phanuel autem pater Gedor, et Ezer 4. Phanuel echter was de vader van
pater Hosa: isti sunt filii Hur primogeniti Gedor, en Ezer de vader van Hosa4); dit
Ephratha patris Bethlehem.
zijn de zonen van Hur, den eerstgeborene
van Ephratha, den vader van Bethlehem.
5. Assur vero patri Thecuae erant duae
uxores, Halaa, et Naara.

5. Maar Assur5), de vader van Thecua, had
twee vrouwen: Halaä en Naära.

6. Peperit autem ei Naara, Oozam, et
Hepher, et Themani, et Ahasthari: isti
sunt filii Naara.

6. Naära nu baarde hem Oözam en
Hepher en Themani en Ahasthari; dezen
zijn de zonen van Naära.

7. Porro filii Halaa, Sereth, Isaar, et
Ethnan.

7. De zonen voorts van Halaä: Sereth,
Isaär en Ethnan.

8. Cos autem genuit Anob, et Soboba, et 8. Cos6) nu gewon Anob en Soboba en het
cognationem Aharehel filii Arum.
geslacht van Aharehel, den zoon van
Arum.

1) Alleen Phares was zoon van Juda in den eigenlijken zin. Zie II 4. Hesron was zoon van
Phares, II 8, Charmi afstammeling van Zara, II 6, 7, Hur zoon van Caleb, Hesron's zoon II
9, 50, en Sobal zoon van Hur, II 50. Vermoedelijk zijn de vijf genoemde nakomelingen van
Juda de stamvaders van de volgende familiën, wier onderlinge samenhang intusschen niet
valt aan te geven.
2) Verg. II 53.
3) Waarschijnlijk is hier sprake van de bewoners van een in het gebergte van Juda gelegen
stadje, Etam genaamd, hetwelk II Par. XI 6 vermeld wordt. Van wien die bewoners afstamden
is onbekend.
4) Gedor en Hosa zijn steden in Juda.
5) Over Assur zie II 24.
6) Hoe Cos van Juda afstamde, wordt hier noch elders gezegd.
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9. Fuit autem Jabes inclytus prae fratribus 9. Maar Jabes was beroemder dan zijne
suis, et mater ejus vocavit nomen illius broeders, en zijne moeder had hem den
Jabes, dicens: Quia peperi eum in dolore. naam van Jabes gegeven, zeggende: ik
heb hem in smarte gebaard.
10. Invocavit vero Jabes Deum Israel,
10. Doch Jabes riep den God van Israël
dicens: Si benedicens benedixeris mihi, aan, zeggende: Zoo Gij mij met zegen
et dilataveris terminos
wildet zegenen en mijne
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meos, et fuerit manus tua mecum, et
feceris me a malitia non opprimi. Et
praestitit Deus quae precatus est.

landpalen uitbreiden, en zoo uwe hand
met mij mocht zijn en Gij teweegbracht,
dat ik door de boosheid niet verdrukt
worde7). En God deed hetgeen hij vroeg.

11. Caleb autem frater Sua genuit Mahir, 11. Caleb nu, de broeder van Sua8), gewon
qui fuit pater Esthon.
Mahir, die de vader van Esthon was.
12. Porro Esthon genuit Bethrapha, et
12. Esthon voorts gewon Bethrapha en
Phesse, et Tehinna patrem urbis Naas: hi Phesse en Tehinna, den vader der stad
sunt viri Recha.
Naäs. Dit zijn de mannen van Recha9).
13. Filii autem Cenez, Othoniel, et Saraia. 13. De zonen nu van Cenez10) waren:
Porro filii Othoniel, Hathath et Maonathi. Othoniël en Saraia. De zonen voorts van
Othoniël: Hathath, en Maonathi.
14. Maonathi genuit Ophra, Saraia autem 14. Maonathi gewon Ophra, en Saraia nu
genuit Joab patrem Vallis artificum: ibi gewon Joab, den vader van het
quippe artifices erant.
Handwerkersdal; want daar woonden de
handwerkers11).
15. Filii vero Caleb filii Jephone, Hir, et 15. En de zonen van Caleb, den zoon van
Ela, et Naham. Filii quoque Ela: Cenez. Jephone12): Hir en Ela en Naham. En de
zonen van Ela: Cenez.
16. Filii quoque Jaleleel: Ziph, et Zipha, 16. De zonen verder van Jaleleël: Ziph
Thiria, et Asrael.
en Zipha, Thiria en Asraël13).
17. Et filii Ezra, Jether, et Mered, et
Epher, et Jalon, genuitque Ma-

17. En de zonen van Ezra14): Jether en
Mered en Epher en Jalon;

7) Jabes legde blijkbaar eene gelofte af, welke hier niet wordt uitgedrukt. Zijn gebed vond
verhooring, zoodat hij in tegenstelling met zijn naam, Jabes, eigenlijk Jaëseb, d.i. smart
veroorzakend, meer voorspoed genoot dan zijn broeders.
8) Van dezen Caleb weet men niet, hoe hij van Juda afstamde. Het bijvoegsel broeder van Sua
belet ons, hem te vereenzelvigen met Caleb, Hesron's zoon, II 18, 42, of met Caleb, zoon
van Jephone v. 15.
9) Recha, Septuagint Rechab, is van elders niet bekend.
10) Cenez stamt af van Hesron, zoon van Phares, want zijn hier genoemde nakomeling Othoniël,
die geen andere is dan de rechter van dien naam, zie Jud. III 9 volg., wordt Jos. XV 17 en
Jud. I 13 broeder van Caleb, Jephone's zoon, genoemd. Deze Caleb was uit het geslacht van
Hesron. Was Othoniël dus een broeder van Caleb, zoon van Jephone, dan was Cenez niet
zijn vader; het woord zonen moet daarom in v. 13 in ruimeren zin worden genomen.
11) Het Handwerkersdal wordt ook II Esdr. XI 35 genoemd. Vermoedelijk bevond zich deze
kolonie van handwerkers niet ver van Jerusalem.
12) Zie noot 8, alsmede II 46-49, waar zeker van denzelfden Caleb sprake is.
13) De hier genoemden zijn van elders niet bekend.
14) De vv. 17-19 schijnen in het ongereede te zijn geraakt; in de tweede helft van v. 17 ontbreekt,
ook in het Hebreeuwsch, het onderwerp; voorts worden ondanks de woorden van v. 18: Dit
zijn de kinderen van Bethia enz. die kinderen niet genoemd. Brengt men genoemde woorden
over naar v. 17 achter Jalon, dan zijn beide gebreken verholpen en verkrijgt men een goeden
zin: Mered, Ezra's zoon, had dan twee vrouwen; de ééne was eene dochter van Pharao, de
andere uit den stam van Juda. Het Judaia toch der Vulgaat is in het Hebr. zeker adjectief en
beteekent Judeesche. Zoo werd Mered de stamvader van twee geslachten, welke verschillende
steden van Juda bevolkten.
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riam, et Sammai, et Jesba patrem
Esthamo.

en hij gewon Mariam en Sammaï en
Jesba, den vader van Esthamo.

18. Uxor quoque ejus Judaia, peperit
Jared patrem Gedor, et Heber patrem
Socho, et Icuthiel patrem Zanoe: hi autem
filii Bethiae filiae Pharaonis, quam
accepit Mered.

18. Ook baarde zijne huisvrouw Judaia
Jared, den vader van Gedor, en Heber,
den vader van Socho, en Icuthiël, den
vader van Zanoë. Dit nu zijn de kinderen
van Bethia, de dochter van Pharao, welke
Mered tot vrouw genomen had.

19. Et filii uxoris Odaiae sororis Naham 19. En de zonen der huisvrouw van
patris Ceila, Garmi, et Esthamo, qui fuit Odaia15), der zuster van Naham, den vader
de Machathi.
van Ceïla: Garmi en Esthamo, die van
Machathi was.
20. Filii quoque Simon, Amnon, et Rinna 20. De zonen ook van Simon waren
filius Hanan, et Thilon. Et filii Jesi,
Amnon en Rinna, zoon van Hanan, en
Zobeth, et Benzoheth.
Thilon. En de zonen van Jesi: Zobeth en
Benzoheth.
21. Filii Sela, filii Juda: Her pater Lecha,
et Laada pater Maresa, et cognationes
domus operantium byssum in Domo
juramenti. Gen. XXXVIII 5.

21. De zonen van Sela, den zoon van
Juda: Her, de vader van Lecha, en Laäda,
de vader van Maresa, en de geslachten
van het huis der byssuswerkers in het huis
des Eeds16).

22. Et qui stare fecit Solem, virique
Mendacii, et Securus, et Incendens, qui
principes fuerunt in Moab, et qui reversi
sunt in Lahem: haec autem verba vetera.

22. En die de Zon deed stilstaan, en de
Leugenmannen, en de Veilige, en de
Brandstichter, die vorsten waren in Moab,
en die wederkeerden naar Lahem; doch
deze woorden zijn oud17).

15) Odaia is zeker de naam van een man, gelijk ook uit het Hebr. blijkt. Op hoedanige wijze de
ongenoemde vrouw van Odaia afstamde van Juda, is niet te bepalen.
16) Hebr.: ‘En de huisgezinnen van het huis der byssuswerkers in het huis van Asbea’. Deze
huisgezinnen waren vermoedelijk verbonden aan eene beroemde weverij, hetzij in Chanaän,
hetzij in Egypte.
17) Het vers luidt naar het Hebr.: ‘En Jokim en de mannen van Chozeba en Joasj en Saraph, die
over Moab regeerde, en Jasjubi-Lachem. Doch deze woorden zijn oud’. Chozeba is wellicht
Achzib, Jos. XV 44, ook Chezeb geheeten, waar volgens Gen. XXXVIII 5 (Hebr. tekst) Sela
geboren werd. Zijn de hier genoemde familiehoofden overigens niet bekend: daar deze
woorden oud zijn, wekt zulks geen bevreemding. De raadselachtige vertaling, welke de
Vulgaat van v. 22 biedt, berust op eene rabbijnsche overlevering. In het boek Ruth wordt
verhaald, hoe Elimelech van Bethlehem, om den hongersnood in Chanaän te ontgaan, zich
met zijn gezin in Moab vestigde. Men meende nu in de woorden die over Moab heerschten
eene zinspeling op deze gebeurtenis te ontdekken en gaf door eene kunstmatige vertaling en
verklaring der eigennamen aan het vers den zin, dien de H. Hiëronymus in zijn vertaling
heeft uitgedrukt. Jokim, d.i. die de Zon deed stilstaan, moest Elimelech zijn. En de mannen
van Chozeba en Joasj en Saraph, vertaald door: En de Leugenmannen en de Veilige en de
Brandstichter, moesten de twee zonen van Elimelech, Chalian en Mahallon, beteekenen; de
bijnaam Leugenmannen zoude uitdrukken, dat zij van kroost verstoken bleven. Eindelijk
moest de eigennaam Jasjubi-Lachem beteekenen bewoners van Lahem d.i. van Bethlehem,
om aan te duiden, dat Noëmi met hare schoondochter Ruth naar haar vaderland terugkeerde.
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23. Hi sunt figuli habitantes in
Plantationibus, et in Sepibus, apud

23. Dit zijn de pottenbakkers, die wonen
in de Plantingen en in de
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regem in operibus ejus, commoratique
sunt ibi.

Omheining18) bij den koning in zijne
werken, en zij verbleven daar.

24. Filii Simeon: Namuel et Jamin, Jarib, 24. De zonen van Simeon19): Namuel en
Zara, Saul. Gen. XLVI 10.
Jamin, Jarib, Zara, Saül,
25. Sellum filius ejus, Mapsam filius ejus, 25. Sellum diens zoon, Mapsam diens
Masma filius ejus.
zoon, Masma diens zoon.
26. Filii Masma: Hamuel filius ejus,
Zachur filius ejus, Semei filius ejus.

26. De zonen van Masma: Hamuel diens
zoon, Zachur diens zoon, Semeï diens
zoon.

27. Filii Semei sedecim, et filiae sex:
fratres autem ejus non habuerunt filios
multos, et universa cognatio non potuit
adaequare summam filiorum Juda.

27. Semeï had zestien zonen en zes
dochters, maar zijne broeders hadden niet
vele zonen, en het geheele geslacht kon
niet het getal van de kinderen van Juda
evenaren.

28. Habitaverunt autem in Bersabee, et
Molada, et Hasarsuhal,

28. En zij woonden te Bersabeë en te
Molada en te Hasarsuhal

29. Et in Bala, et in Asom, et in Tholad, 29. en te Bala en te Ason en te Tholad
30. Et in Bathuel, et in Horma, et in
Siceleg,

30. en te Bathuel en te Horma en te
Siceleg

31. Et in Bethmarchaboth, et in
Hasarsusim, et in Bethberai, et in Saarim:
hae civitates eorum usque ad regem
David.

31. en te Bethmarchaboth en te
Hasarsusim en te Bethberaï en te Saärim;
dit waren hunne steden tot den koning
David toe20).

32. Villae quoque eorum: Etam, et Aen, 32. En hunne vlekken waren: Etam en
Remmon, et Thochen, et Asan, civitates Aën, Remmon en Thochen en Asan, vijf
quinque.
steden.
33. Et universi viculi eorum per circuitum 33. En al de dorpjes rondom die steden
civitatum istarum usque ad Baal: haec est tot bij Baäl; dit is hunne woonstede en de
habitatio eorum, et sedium distributio. verdeeling hunner nederzettingen.
18) Hebr. ‘Dit zijn de pottenbakkers en de bewoners van Netaïm en Gedera.’ De Vulgaat heeft
hier wederom de eigennamen vertaald. Gedera wordt Jos. XV 36 genoemd; Nataïm is
onbekend. Vermoedelijk is hier sprake van eene koninklijke pottenbakkerij, in welke de
nakomelingen van Sela met uitzondering van de v. 21 genoemden werkzaam waren.
19) Tweede hoofddeel (IV 24-43): De familiën van Simeon en hunne woonplaatsen. De zonen
van Simeon en de nakomelingen van Saül (v. 24-27). De oude woonplaatsen der Simeonieten
(v. 28-33). Verhuizingen der Simeonieten (v. 34-43).
Van de zes zonen van Simeon, Gen. XLVI 10; Exod. VI1 5 ontbreekt hier zoowel als Num.
XXVI 12 Ahod, waarschijnlijk omdat zijn huis was uitgestorven. Jarib is vermoedelijk een
schrijffout voor Jachin.
20) Deze woorden, welke naar sommiger meening oorspronkelijk achter v. 33 stonden, schijnen
aan te duiden, dat de Simeonieten sedert den tijd van David allengs hun recht van eigendom
op de genoemde steden althans ten deele verloren. Wij weten zulks met zekerheid van Siceleg,
dat door de Philistijnen aan David kwam en in het vervolg het eigendom bleef van de koningen
van Juda. I Reg. XXVII 6.
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34. Mosobab quoque et Jemlech, et Josa 34. En Mosobab21) en Jemlech en Josa, de
filius Amasiae,
zoon van Amasias,
35. Et Joel, et Jehu filius Josabiae filii
Saraiae filii Asiel,

35. en Joël en Jehu, de zoon van Josabia,
den zoon van Saraia, den zoon van Asiël,

36. Et Elioenai, et Jacoba, et Isuhaia, et 36. en Elioënaï en Jacoba en Isuhaia en
Asaia, et Adiel, et Ismiel, et Banaia,
Asaia en Adiël en Ismiël en Banaia,
37. Ziza quoque filius Sephei filii Allon 37. Ziza ook, de zoon van Sepheï, den
filii Idaia filii Semri filii Samaia.
zoon van Allon, den zoon van Idaia, den
zoon van Semri, den zoon van Samaia.
38. Isti sunt nominati principes in
38. Dit zijn de hoofdmannen met name
cognationibus suis, et in domo affinitatum genoemd in hunne geslachten, en in het
suarum multiplicati sunt vehementer.
huis hunner verwantschap
vermenigvuldigden zij zich geweldig.
39. Et profecti sunt ut ingrederentur in
Gador usque ad orientem vallis, et ut
quaererent pascua gregibus suis.

39. En zij togen uit, om in Gador te
trekken tot aan het oosten van het dal, en
om weiden te zoeken voor hunne kudden.

40. Inveneruntque pascuas uberes, et
valde bonas, et terram latissimam et
quietam et fertilem, in qua ante
habitaverant de stirpe Cham.

40. En zij vonden vette en zeer goede
weiden en een land, zeer uitgestrekt en
vreedzaam en vruchtbaar, waar vroeger
nakomelingen van Cham gewoond
hadden.

41. Hi ergo venerunt, quos supra
descripsimus nominatim, in diebus
Ezechiae regis Juda: et percusserunt
tabernacula eorum, et habitatores qui
inventi fuerant ibi, et deleverunt eos
usque in praesentem diem:
habitaveruntque pro eis, quoniam
uberrimas pascuas ibidem repererunt.

41. Zij dan, die wij boven met name
hebben opgeteekend, kwamen in de dagen
van Ezechias, den koning van Juda, en
zij sloegen hunne tenten en de bewoners,
welke daar gevonden werden, en zij
roeiden ze uit tot op den huidigen dag, en
zij bleven er wonen in hunne plaats,
dewijl zij daar zeer vette weiden vonden.

42. De filiis quoque Simeon abierunt in
montem Seir viri quingenti, habentes
principes Phaltiam et Naariam et
Raphaiam et Oziel filios Jesi:

42. Er togen ook van de kinderen van
Simeon naar het gebergte van Seïr,
vijfhonderd mannen, die tot hoofdmannen
hadden Phaltias en Naärias en Raphaias
en Oziël, de zonen van Jesi.

43. Et percusserunt reliquias, quae
evadere potuerant, Amalecitarum, et

43. En zij versloegen de overblijfselen
der Amalekieten, welke hadden kunnen

21) De dertien stamhoofden, welke v. 34-38 worden opgesomd, waren de aanvoerders der
Simeonieten bij hun verhuizing ten tijde van Ezechias, zie v. 39-41.
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habitaverunt ibi pro eis usque ad diem
hanc. Exod. XVII 14.

ontkomen22), en woonden daar in hunne
plaats tot op dezen dag23).

22) Zij waren grootendeels reeds door Saül en David uitgeroeid.
23) De woorden tot op dezen dag nam onze schrijver over uit zijne bron, welke dagteekende uit
een tijd, welke aan de gevangenschap voorafging. Men ziet daaruit, hoe getrouw hij zijn
bronnen volgt.
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Caput V.
Hoofdstuk V.
Geslachtslijst van Ruben (v. 1-10) en Gad (v. 11-17). Oorlog tusschen de
stammen aan de overzijde van den Jordaan en de Arabische volken (v. 18-22).
De halve stam Manasses (v. 23-26).
1. Filii quoque Ruben primogeniti Israel
(ipse quippe fuit primogenitus ejus: sed
cum violasset thorum patris sui, data sunt
primogenita ejus filiis Joseph filii Israel,
et non est ille reputatus in primogenitum.
Gen. XXXV 22 et XLIX 4.

1. En de zonen van Ruben1), den
eerstgeborene van Israël. (Want hij was
zijn eerstgeborene; maar vermits hij zijns
vaders bed onteerd had, werd zijn
eerstgeboorterecht gegeven aan de zonen
van Joseph2), den zoon van Israël, en hij
werd niet als eerstgeborene gerekend.

2. Porro Judas, qui erat fortissimus inter
fratres suos, de stirpe ejus principes
germinati sunt: primogenita autem
reputata sunt Joseph.)

2. Edoch was Juda zeer machtig onder
zijne broeders en uit zijn stam zijn
vorsten voortgesproten3), maar het
eerstgeboorterecht werd aan Joseph
toegekend.)

3. Filii ergo Ruben primogeniti Israel: 3. De zonen dan van Ruben, den
Henoch, et Phallu, Esron, et Charmi. Gen. eerstgeborene van Israël, waren Henoch
en Phallu, Esron en Charmi.
XLVI 9; Exod. VI 14; Num. XXVI 5.
4. Filii Joel: Samia filius ejus, Gog filius 4. De zonen van Joël4): Samia diens zoon,
ejus, Semei filius ejus,
Gog diens zoon, Semeï diens zoon,
5. Micha filius ejus, Reia filius ejus, Baal 5. Micha diens zoon, Reia diens zoon,
filius ejus,
Baäl diens zoon,
6. Beera filius ejus, quem captivum duxit 6. Beëra diens zoon, dien
Thelgathphalnasar rex Assyriorum, et fuit Thelgathphalnasar5), koning van Assyrië,
princeps in tribu Ruben. IV Reg. XV 29.
1) Derde hoofddeel. (V): De familiën van Ruben, van Gad en van den halven stam Manasses,
oostelijk van den Jordaan. De familiën van den stam Ruben (v. 1-10). De familiën van den
stam Gad en hunne woonplaatsen (v. 11-17). Oorlog tusschen de stammen aan de overzijde
van den Jordaan en de Arabische volksstammen (v. 18-22). De halve stam Manasses in Basan
en de wegvoering der Oost-Jordaansche stammen naar Assyrië (v. 23-26).
2) Naar de Septuagint: ‘gaf hij (Israël) zijne zegening aan Joseph’. Ook in v. 2 heeft de Grieksche
tekst zegening. Voor becharto, zijn eerstgeboorterecht, las de vertaler zeker berachto, zijn
zegening. Volgt men deze lezing, dan zal men zeker niet Ruben, maar Joseph als onderwerp
van de laatste zinsnede van v. 1 moeten nemen. Men verkrijgt dan dit zinverband: Ofschoon
Ruben de eerstgeborene was van Israël, ontving Joseph den zegen van den eerstgeborene;
toch werd hij (Joseph) niet als eerstgeborene aangemerkt. Volgens den tegenwoordigen Hebr.
tekst is het twijfelachtig, wie het onderwerp van den slotzin van het vers is, Ruben of Joseph.
Over hetgeen Joseph of zijn geslacht door den zegen van Israël verkreeg, zie Gen. XLVIII
noot 4.
3) d.i. Uit den stam Juda kwam het koninklijk geslacht van David voort.
4) Van welken zoon van Ruben Joël afstamde, is onbekend.
5) IV Reg. XV 29 heet hij Theglathphalasar.
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gevangen wegvoerde, en hij was vorst in
den stam Ruben.
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7. Fratres autem ejus, et universa cognatio
ejus, quando numerabantur per familias
suas, habuerunt principes Jehiel, et
Zachariam.

7. Zijne broeders6) echter en zijne geheele
maagschap hadden, toen zij naar hunne
huisgezinnen werden opgeteld, Jehiël en
Zacharias tot vorsten.

8. Porro Bala filius Azaz, filii Samma, 8. Voorts Bala, de zoon van Azaz, den
filii Joel, ipse habitavit in Aroer usque ad zoon van Samma, den zoon van Joël7);
Nebo, et Beelmeon.
deze woonde in Aroër tot aan Nebo en
Beëlmeon.
9. Contra orientalem quoque plagam
habitavit usque ad introitum eremi, et
flumen Euphraten. Multum quippe
jumentorum numerum possidebant in
terra Galaad.

9. Ook had hij woonplaatsen naar den
kant van het oosten tot aan den ingang
der woestijn en de rivier Euphraat8). Want
zij bezaten eene groote menigte vee in
het land Galaäd.

10. In diebus autem Saul proeliati sunt
contra Agareos, et interfecerunt illos,
habitaveruntque pro eis in tabernaculis
eorum, in omni plaga, quae respicit ad
orientem Galaad.

10. En in de dagen van Saül voerden zij
krijg tegen de Agareërs en zij doodden
hen en in hunne plaats gingen zij wonen
in hunne tenten over geheel de landstreek
tegenover de oostzijde van Galaäd.

11. Filii vero Gad e regione eorum
11. De zonen nu van Gad9) woonden
habitaverunt in terra Basan usque Selcha: tegenover hen in het land van Basan tot
aan Selcha.
12. Joel in capite, et Saphan secundus:
Janai autem, et Saphat in Basan.

12. Joël was hun hoofd en Saphan de
tweede, en Janaï en Saphat in Basan.

13. Fratres vero eorum secundum domos
cognationum suarum, Michael, et
Mosollam, et Sebe, et Jorai, et Jachan, et
Zie, et Heber, septem.

13. En hunne broeders naar de huizen
hunner maagschap zijn Michaël en
Mosollam en Sebe en Joraï en Jachan en
Zië en Heber, zeven10).

14. Hi filii Abihail, filii Huri, filii Jara, 14. Dit zijn de zonen van Abihaïl, den
filii Galaad, filii Michael, filii Jesesi, filii zoon van Huri, den zoon van Jara, den
Jeddo, filii Buz.
zoon van Galaäd, den zoon van Michaël,
den zoon van Jesesi, den zoon van Jeddo,
den zoon van Buz.
6) De broeders van Beëra zijn de aan het geslacht van Beëra verwante geslachten, welke van
Joël's broeders afstammen.
7) Vermoedelijk dezelfde als de in v. 4 genoemde. Over Aroër zie Jos. XII 2, over Nebo Num.
XXXII 21, over Beëlmeon Jos. XIII 17.
8) d.i. Tot aan de woestijn, welke tusschen Galaäd en den Euphraat ligt.
9) Over de woonplaatsen der Gadieten zie Num. XXI 33; Deut. III 10; Jos. XIV 24-28.
10) De woonplaatsen van deze zeven worden te gelijk met die van de volgenden, wier afstamming
gedeeltelijk wordt vermeld, in v. 16 opgegeven.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

15. Fratres quoque filii Abdiel, filii Guni, 15. Broeders van hen zijn ook de zonen
princeps domus in familiis suis
van Abdiël, den zoon van Guni, vorst van
een huis met zijn gezinnen11).

11) Hebr.: ‘Achi, zoon van Abdiël, zoon van Guni, was het hoofd van het huis hunner vaderen’.
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16. Et habitaverunt in Galaad, et in Basan, 16. En zij woonden in Galaäd en Basan
et in viculis ejus, et in cunctis suburbanis en in diens dorpen en in al de
Saron, usque ad terminos.
ommelanden van Saron12) tot aan de
grenspalen.
17. Omnes hi, numerati sunt in diebus 17. Allen dezen werden geteld in de
Joathan regis Juda, et in diebus Jeroboam dagen van Joathan, den koning van Juda,
regis Israel.
en in de dagen van Jeroboam, den koning
van Israël.
18. Filii Ruben, et Gad, et dimidiae tribus
Manasse viri bellatores, scuta portantes,
et gladios, et tendentes arcum, eruditique
ad proelia, quadraginta quatuor millia, et
septingenti sexaginta procedentes ad
pugnam.

18. De zonen van Ruben en Gad en van
den halven stam Manasses, krijgsmannen,
die schild en zwaard droegen en den boog
spanden en ervaren waren in den oorlog,
waren vier en veertig duizend
zevenhonderd en zestig. Optrekkende ten
strijd

19. Dimicaverunt contra Agareos: Ituraei 19. voerden zij krijg13) met de Agareërs;
vero, et Naphis, et Nodab
de Itureërs echter en Naphis en Nodab
20. Praebuerunt eis auxilium. Traditique
sunt in manus eorum Agarei, et universi,
qui fuerant cum eis, quia Deum
invocaverunt cum proeliarentur: et
exaudivit eos, eo quod credidissent in
eum.

20. boden hun hulp. En de Agareërs en
allen, die met hen waren, werden in
hunne handen geleverd, daar genen God
aanriepen in den strijd, en Hij verhoorde
hen, omdat zij op Hem vertrouwden.

21. Ceperuntque omnia quae possederant,
camelorum quinquaginta millia, et ovium
ducenta quinquaginta millia, et asinos duo
millia, et animas hominum centum millia.

21. En zij maakten buit al wat zij bezaten,
vijftig duizend kameelen en tweehonderd
vijftig duizend schapen en twee duizend
ezels en honderdduizend zielen van
menschen14).

22. Vulnerati autem multi corruerunt: fuit 22. En velen werden gekwetst en
enim bellum Domini. Habitaveruntque sneuvelden, want het was een krijg des
pro eis usque ad transmigrationem.
Heeren15). En zij woonden in de plaats van
dezen tot aan de wegvoering.
23. Filii quoque dimidiae tribus Manasse 23. De kinderen ook van den halven stam
possederunt terram a finibus Basan usque Manasses bezaten het land, van de
Baal, Hermon, et Sanir, et montem
grenzen van Basan af tot aan Baäl
Hermon, ingens quippe numerus erat.
12) Hebr.: ‘in de weiden van Saron’. Dit is niet de vlakte tusschen Joppe en den berg Karmel.
Wellicht is hier sprake van de Jos. XIII 9 genoemde vlakte (Hebr. hammisjor) Medeba, of
van Sareon (Hebr. Sirjon), dat Deut. III 9 genoemd wordt. Over de ommelanden zie Num.
XXXV 3-5.
13) Hebr.: ‘En zij voerden krijg met de Azareërs en Jetur en Naphis en Nodab. En zij ontvingen
hulp (van God) tegen hen’. Deze oorlog had zeker later plaats dan de in v. 10 vermelde.
14) Levende menschen.
15) Een krijg des Heeren, d.i. een geweldige krijg, of wel een krijg, waarin God met hen streed.
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Hermon16) en Sanir en het gebergte
Hermon, want hun getal was zeer groot.

16) Baäl en Hermon vormen slechts één naam; er is hier zeker sprake van Baäl-Hermon, ook
Baäl-Gad geheeten, dat aan den voet van den Hermon lag (Jos. XI 17).
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24. Et hi fuerunt principes domus
cognationis eorum, Epher, et Jesi, et Eliel,
et Ezriel, et Jeremia, et Odoia, et Jediel
viri fortissimi et potentes, et nominati
duces in familiis suis.

24. En dit waren de vorsten van het huis
hunner maagschap: Epher en Jesi en Eliël
en Ezriël en Jeremia en Odoia en Jediël,
zeer kloeke en dappere mannen en
vermaarde vorsten in hunne geslachten.

25. Reliquerunt autem Deum patrum
suorum, et fornicati sunt post deos
populorum terrae, quos abstulit Deus
coram eis:

25. Maar zij hebben den God hunner
vaderen verlaten en gehoereerd de goden
van de volkeren des lands volgende,
welke God voor hun aangezicht verdelgd
had.

26. Et suscitavit Deus Israel spiritum Phul
regis Assyriorum, et spiritum
Thelgathphalnasar regis Assur: et
transtulit Ruben, et Gad, et dimidiam
tribum Manasse, et adduxit eos in Lahela,
et in Habor, et Ara, et fluvium Gozan,
usque ad diem hanc.

26. En de God van Israël wekte op den
geest van Phul, koning der Assyriërs, en
den geest van Thelgath-phalnasar, koning
van Assur17). En hij voerde Ruben en Gad
en den halven stam Manasses weg en
bracht ze naar Lahela en naar Habor en
naar Ara en aan de rivier Gozan, tot op
dezen dag18).

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
De afstammelingen van Levi (v. 1-53). Hunne steden (v. 54-81).
1. Filii Levi: Gerson, Caath, et Merari.
Gen. XLVI 11; Infra XXIII 6.

1. De zonen van Levi1): Gerson, Caäth en
Merari.

2. Filii Caath: Amram, Isaar, Hebron, et 2. De zonen van Caäth: Amram, Isaär,
Oziel.
Hebron en Oziël.
3. Filii Amram: Aaron, Moyses, et Maria. 3. De zonen van Amram: Aäron, Moses
Filii Aaron: Nadab et Abiu, Eleazar, et en Maria. De zonen van Aäron: Nadab
Ithamar.
en Abiu, Eleazar en Ithamar.

17) Zie over de vermoedelijke identiteit van Phul en Thelgath-Phalnasar de noot op IV Reg. XV
19. Sommigen zien in de woorden: ‘en den geest van Thelgath-Phalnasar, koning van Assur’
eene verklaring of aanvulling, oorspronkelijk door een afschrijver op den rand geschreven,
anderen eene schrijffout voor ‘en den geest van Salmanasar enz.’
18) Zie IV Reg. XVII 6, XVII 11 met de aanteekeningen.
1) Vierde hoofddeel (VI): De familiën der Levieten en hunne steden. De nakomelingen van
Levi door Aäron of de hoogepriesters tot aan de gevangenschap (v. 1-15). Uittreksels uit de
geslachtsregisters van Gerson, Caäth en Merari (v. 16-30). De voorzaten van Heman, Asaph
en Ethan (v. 31-49). Herhaling van de lijst der hoogepriesters van Eleazar tot Achimaäz (v.
50-53). De steden der Levieten (v. 54-81).
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4. Eleazar genuit Phinees, et Phinees
genuit Abisue,

4. Eleazar2) gewon Phineës en Phineës
gewon Abisue.

2) De hier volgende lijst van Eleazar's nakomelingen tot aan de gevangenschap is tevens de
lijst der hoogepriesters. Dat zij echter niet volledig is, zal uit de volgende aanteekeningen
blijken. Het woord gewon zal daarom soms in ruimeren zin moeten worden genomen.
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5. Abisue vero genuit Bocci, et Bocci
genuit Ozi.

5. En Abisue gewon Bocci en Bocci
gewon Ozi3).

6. Ozi genuit Zaraiam, et Zaraias genuit 6. Ozi gewon Zaraias en Zaraias gewon
Meraioth.
Meraioth.
7. Porro Meraioth genuit Amariam, et
Amarias genuit Achitob.

7. Meraioth voorts gewon Amarias en
Amarias gewon Achitob.

8. Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit 8. Achitob gewon Sadoc4) en Sadoc
Achimaas,
gewon Achimaäs.
9. Achimaas genuit Azariam, Azarias
genuit Johanan,

9. Achimaäs gewon Azarias, Azarias
gewon Johanan.

10. Johanan genuit Azariam. Ipse est qui 10. Johanan gewon Azarias. Deze is het,
sacerdotio functus est in domo, quam
die het priesterschap bekleedde in het
aedificavit Salomon in Jerusalem.
huis, dat Salomon te Jerusalem gebouwd
had5).
11. Genuit autem Azarias Amariam, et
Amarias genuit Achitob,

11. Azarias nu gewon Amarias, en
Amarias gewon Achitob.

12. Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit 12. Achitob gewon Sadoc6), en Sadoc
Sellum,
gewon Sellum.
3) Naar Flavius Josephus bericht (Ant. V 11, 45), bleef de hoogepriesterlijke waardigheid tot
Ozi bij de lijn Eleazar, ging toen over op Heli en zijn nakomelingen - uit het geslacht Ithamar
- en keerde in Sadoc weer tot het huis Eleazar terug. Uit de lijn Ithamar worden vijf
hoogepriesters in de H. Schrift genoemd: Heli, Phineës, Achitob, Achias of Achimelech en
Abiathar. Van hen wordt hier geene melding gemaakt. Wekt zulks het vermoeden, dat de
gelijktijdig met hen levende leden van de lijn Eleazar niet ten eenenmale van de hooge
waardigheid verstoken bleven: uit den tijd van David weten wij dit met zekerheid, want II
Reg. VIII 17, XX 25; I Par. XXIV 5 worden Sadoc en Abiathar naast elkander als
hoogepriesters genoemd. Laatstgenoemde zal als eigenlijke hoogepriester te Jerusalem
gebleven zijn bij de Ark, terwijl Sadoc te Gabaon hoogepriesterlijken dienst verrichtte. Zie
I Par. XVI 39. Mogelijk was ook reeds te voren de zaak op dusdanige wijze geregeld.
4) De lijst, welke Flavius Josephus Ant. X 11, 6 geeft van de hoogepriesters, welke tot aan de
ballingschap op Sadoc volgden, telt zeventien namen, de onze slechts dertien. Van dezen
wordt de elfde, Azarias, tusschen Helcias en Saraias, bij Josephus gemist. Zoo zijn achttien
hoogepriesters uit dit tijdvak bij naam bekend.
5) Blijkbaar beteekenen deze woorden, dat de hier genoemde Azarias zich onder de
hoogepriesters van gelijken naam in den tempel van Salomon zekere vermaardheid verwierf.
Men vermoedt derhalve, dat de schrijver hier zinspeelt op hetgeen hij II Par. XXVI 17 volg.
uitvoerig verhaalt, namelijk op den tegenstand, dien de hoogepriester Azarias in den tempel
aan koning Ozias bood, toen deze zich priesterlijke bevoegdheden aanmatigde. Daar Ozias
ook Azarias heet, schijnt dit vermoeden dubbel gegrond; voor den kundigen lezer waren
deze woorden eene herinnering aan het optreden van den priester Azarias tegen den koning
Azarias.
6) In de reeks van hoogepriesters ontbreken ongeveer op deze plaats: de zeer vermaarde Joiada,
die aan de heerschappij van Athalia een einde maakte en Joas op den troon plaatste, IV Reg.
XI; II Par. XXIII, en Urias, hoogepriester ten tijde van Achaz, Reg. IV XVI 10 - de elfde in
de lijst van Flavius Josephus. - Sommigen nemen aan, dat Joiada, dien Flavius Josephus in
zijn verhaal over het einde van Athalia Joda noemt, de in v. 10 vermelde Johanan is. In de
lijst van Josephus volgt op Azarias Joram. Vermoedelijk heeft de gelijkenis van namen hier
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13. Sellum genuit Helciam, et Helcias
genuit Azariam,

13. Sellum gewon Helcias, en Helcias
gewon Azarias7)

14. Azarias genuit Saraiam, et Saraias
genuit Josedec.

14. Azarias gewon Saraias, en Saraias
gewon Josedec.

15. Porro Josedec egressus est, quando 15. Josedec nu verliet het land8), toen de
transtulit Dominus Judam, et Jerusalem Heer Juda en Jerusalem wegvoerde door
per manus Nabuchodonosor.
de handen van Nabuchodonosor.
16. Filii ergo Levi: Gerson, Caath, et
Merari. Exod. VI 16.

16. De zonen van Levi dan zijn: Gerson,
Caäth en Merari9).

17. Et haec nomina filiorum Gerson:
Lobni, et Semei.

17. En dit zijn de namen van de zonen
van Gerson10): Lobni en Semeï.

18. Filii Caath: Amram, et Isaar, et
Hebron, et Oziel.

18. De zonen van Caäth: Amram en Isaär
en Hebron en Oziël.

19. Filii Merari: Moholi et Musi. Hae
autem cognationes Levi secundum
familias eorum.

19. De zonen van Merari: Moholi et
Musi. En dit zijn de gezinnen van Levi
naar hunne familiën11).

20. Gersom, Lobni filius ejus, Jahath
filius ejus, Zamma filius ejus,

20. Gersom12), Lobni diens zoon, Jahath
diens zoon, Zamma diens zoon,

21. Joah filius ejus, Addo filius ejus, Zara 21. Joah diens zoon, Addo diens zoon,
filius ejus, Jethrai filius ejus.
Zara diens zoon, Jethraï diens zoon.
22. Filii Caath, Aminadab filius ejus,
Core filius ejus, Asir filius ejus,

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)

22. De zonen van Caäth13): Aminadab14)
diens zoon, Core diens zoon, Asir diens
zoon,

verwarring of eene leemte veroorzaakt. Is Joiada uitgevallen, dan wordt het in noot 4
genoemde getal negentien.
Deze Azarias, zoon van Helcias en vader van Saraias, kan om chronologische redenen niet
dezelfde zijn, welke ten tijde van koning Ezechias leefde, II Par. XXXI 10, 13. Misschien is
deze te vereenzelvigen met Nerias, dien Flavius Josephus na Urias noemt.
Josedec, die in de gevangenschap ging, was de vader van Josue, die met Zorobabel naar
Jerusalem terugkeerde, I Esdr. III 2. De lijst van hoogepriesters, welke hier met Josedec sluit,
stemt in haar laatste gedeelte, ook wat de ontbrekende namen betreft, overeen met de lijst
van Esdras' voorouders, I Esdr. VII 1-5.
Dit vers dient ter inleiding van de volgende lijst.
De namen der kleinzonen van Levi (v. 17-19) stemmen overeen met de gegevens van den
Pentateuch. Zie Exod. VI 17-19; Num. III 17-20, XXVI 58.
Deze woorden schijnen betrekking te hebben op de volgende lijst en niet te dienen tot besluit
van het voorafgaande, gelijk zulks Exod. VI 19 het geval is.
Van de nakomelingen van Gersom door Lobni keeren de namen van Jahath (Jeth), Zamma
en Zara terug onder de voorzaten van Asaph van de lijn Semeï v. 39-43.
De geslachtslijst van Caäth (v. 22-29) vertoont eene opmerkelijke overeenkomst met de in
v. 33-38 in opgaande lijn genoemde voorzaten van Heman. Wij duiden, om de vergelijking
te vergemakkelijken, de eerstgenoemde lijst door A, de tweede door B aan. B schijnt over 't
algemeen in beteren staat dan A.
In B (v. 38) wordt Isaär als zoon van Caäth genoemd. Aminadab was misschien een kleinzoon
van Caäth; ook is het mogelijk dat Aminadab een schrijffout is voor Isaär. De Alexandrijnsche
codex van de Septuagint heeft werkelijk Isaär.
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23. Elcana filius ejus, Abiasaph filius
ejus, Asir filius ejus,

23. Elcana diens zoon, Abiasaph15) diens
zoon, Asir diens zoon,

24. Thahath filius ejus, Uriel filius ejus, 24. Thahath diens zoon, Uriël diens zoon,
Ozias filius ejus, Saul filius ejus.
Ozias diens zoon, Saül16) diens zoon.
25. Filii Elcana, Amasai et Achimoth

25. De zonen van Elcana17): Amasaï en
Achimoth18)

26. Et Elcana: Filii Elcana: Sophai filius 26. en Elcana19). De zonen van Elcana:
ejus, Nahath filius ejus,
Sophaï diens zoon, Nahath diens zoon,
27. Eliab filius ejus, Jeroham filius ejus, 27. Eliab20) diens zoon, Jeroham diens
Elcana filius ejus.
zoon, Elcana diens zoon21).
28. Filii Samuel: primogenitus Vasseni, 28. De zonen van Samuel: de
et Abia.
eerstgeborene Vasseni en Abia22).
29. Filii autem Merari, Moholi: Lobni
filius ejus, Semei filius ejus, Oza filius
ejus,

29. En de zonen van Merari: Moholi,
Lobni diens zoon, Semeï diens zoon, Oza
diens zoon,

30. Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus, 30. Sammaä diens zoon, Haggia diens
Asaia filius ejus.
zoon, Asaia diens zoon.
31. Isti sunt, quos constituit David super 31. Dezen nu zijn het, welke David
cantores domus Domini, ex quo collocata gesteld heeft over de zangers van het huis
des Heeren, sedert de Ark hare plaats
est arca, II Reg. VI 17.
kreeg23).
32. Et ministrabant coram tabernaculo
testimonii, canentes donec aedificaret
Salomon domum Domini in Jerusalem:
stabant autem juxta ordinem suum in
ministerio.

32. En zij dienden voor den tabernakel
der getuigenis als zangers, totdat Salomon
het huis des Heeren te Jerusalem bouwde,
en zij stonden naar hunne orde in den
dienst.

15) A noemt Elcana, Asir en Abiasaph als zoon, kleinzoon en achterkleinzoon van Core, B alleen
Abiasaph als zoon, in overeenstemming met Exod. VI 24, waar de drie genoemden als drie
zonen van Core verschijnen. Waarschijnlijk is hier A nauwkeuriger dan B.
16) Aan de drie laatstgenoemde namen beantwoorden in B Sophonias, Azarias en Johel. In de
twee lijsten werd hier vermoedelijk uit eene lange reeks van geslachten eene verschillende
keuze gedaan.
17) Hebr.: ‘en de zonen van Elcana’. Daar hier de aansluiting gemist wordt, moeten wellicht uit
B tusschen Saül en Elcana een of meer leden worden ingelascht, b.v. Johel enz.
18) Achimoth is wellicht Mahath in B (v. 35), die daar echter niet broeder, maar zoon van Amasaï
is.
19) Leest men voor en Elcana naar eene kantteekening van den Hebr. tekst Elcana diens zoon,
terwijl men het tweede Elcana verwijdert, dan beantwoordt Elcana's zoon Sophaï aan Suph
in B (v. 35).
20) Nahath en Eliab zullen dezelfden zijn als Thohu en Eliël in B (v. 34), daar ook de twee
volgende geslachten Jeroham en Elcana in A en B dezelfden zijn.
21) Vermoedelijk moet hier als overgang tot v. 28 worden ingelascht: Samuel diens zoon.
22) De tekst is hier geschonden en moet oorspronkelijk ongeveer geluid hebben: ‘de eerstgeborene
Joël, de tweede (Hebr. Hasseni) Abia. Vgl. I Reg. VIII 2.
23) Op Sion.
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suis, de filiis Caath, Hemet hunne zonen. Van de
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man cantor filius Joel, filii Samuel,

zonen van Caäth: Heman, de zanger24), de
zoon van Joël, den zoon van Samuel,

34. Filii Elcana, filii Jeroham, filii Eliel, 34. den zoon van Elcana, den zoon van
filii Thohu,
Jeroham, den zoon van Eliël, den zoon
van Thohu,
35. Filii Suph, filii Elcana, filii Mahath, 35. den zoon van Suph, den zoon van
filii Amasai,
Elcana, den zoon van Mahath, den zoon
van Amasaï,
36. Filii Elcana, filii Johel, filii Azariae, 36. den zoon van Elcana, den zoon van
filii Sophoniae,
Johel, den zoon van Azarias, den zoon
van Sophonias,
37. Filii Thahath, filii Asir, filii Abiasaph, 37. den zoon van Thahath, den zoon van
filii Core,
Asir, den zoon van Abiasaph, den zoon
van Core,
38. Filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii 38. den zoon van Isaär, den zoon van
Israel.
Caäth, den zoon van Levi, den zoon van
Israël.
39. Et frater ejus Asaph, qui stabat a
39. En zijn broeder Asaph25), die stond
dextris ejus, Asaph filius Barachiae, filii aan zijne rechterzijde, was Asaph, de
Samaa,
zoon van Barachias, den zoon van Samaä,
40. Filii Michael, filii Basaiae, filii
Melchiae,

40. den zoon van Michaël, den zoon van
Basaias, den zoon van Melchias,

41. Filii Athanai, filii Zara, filii Adaia,

41. den zoon van Athanaï, den zoon van
Zara, den zoon van Adaia,

42. Filii Ethan, filii Zamma, filii Semei, 42. den zoon van Ethan, den zoon van
Zamma, den zoon van Semeï,
43. Filii Jeth, filii Gersom, filii Levi.

43. den zoon van Jeth, den zoon van
Gersom, den zoon van Levi.

44. Filii autem Merari fratres eorum, ad 44. En de zonen van Merari, hunne
sinistram, Ethan filius Cusi, filii Abdi, broeders26), ter linkerzijde: Ethan, de zoon
filii Maloch,
van Cusi, den zoon van Abdi, den zoon
van Maloch,
45. Filii Hasabiae, filii Amasiae, filii
Helciae,

45. den zoon van Hasabias, den zoon van
Amasias, den zoon van Helcias,

46. Filii Amasai, filii Boni, filii Somer,

46. den zoon van Amasaï, den zoon van
Boni, den zoon van Somer,

24) Heman is de zanger bij uitnemendheid, daar hij de opperleiding had van den liturgischen
zang.
25) Asaph heet hiei broeder van Heman in den ruimeren zin des woords, daar hij een nakomeling
van Gerson door Semeï was. Zijne geslachtslijst schijnt niet volledig.
26) Hunne broeders, d.i. de zangers, die het linker koor vormden.
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47. Filii Moholi, filii Musi, filii Merari, 47. den zoon van Moholi, den zoon van
filii Levi.
Musi, den zoon van van Merari, den zoon
van Levi.
48. Fratres quoque eorum Levitae, qui
ordinati sunt in cunctum mini-

48. En hunne broeders27), de Levieten, die
waren aangesteld tot den

27) En hunne broeders, d.i. de overige Levieten, welke niet tot de zangers behoorden.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

39

sterium tabernaculi domus Domini.

geheelen dienst van den tabernakel van
het huis des Heeren.

49. Aaron vero, et filii ejus adolebant
incensum super altare holocausti, et super
altare thymiamatis, in omne opus Sancti
sanctorum: et ut precarentur pro Israel
juxta omnia, quae praeceperat Moyses
servus Dei.

49. Maar Aäron en zijne zonen deden de
offers branden op het brandofferaltaar en
op het reukaltaar, ten dienste van al het
werk van het Heilige der heiligen, en om
te bidden voor Israël overeenkomstig al
hetgeen Moses, de dienaar Gods, had
voorgeschreven.

50. Hi sunt autem filii Aaron: Eleazar
filius ejus, Phinees filius ejus, Abisue
filius ejus,

50. Dit nu zijn de zonen van Aäron28):
Eleazar diens zoon, Phineës diens zoon,
Abisue diens zoon,

51. Bocci filius ejus, Ozi filius ejus,
Zarahia filius ejus,

51. Bocci diens zoon, Ozi diens zoon,
Zarahia diens zoon,

52. Meraioth filius ejus, Amarias filius
ejus, Achitob filius ejus,

52. Meraioth diens zoon, Amarias diens
zoon, Achitob diens zoon,

53. Sadoc filius ejus, Achimaas filius
ejus.

53. Sadoc diens zoon, Achimaäs diens
zoon.

54. Et haec habitacula eorum per vicos
atque confinia, filiorum scilicet Aaron,
juxta cognationes Caathitarum: ipsis enim
sorte contigerant.

54. En dit zijn hunne woonplaatsen29) naar
de steden en hare omstreken, te weten
van de kinderen van Aäron, volgens de
geslachten der Caäthieten; aan hen toch
waren zij door het lot ten deel gevallen.

55. Dederunt igitur eis Hebron in terra
Juda, et suburbana ejus per circuitum:

55. Zij gaven hun dan Hebron, in het land
Juda, met zijne ommelanden in het rond;

56. Agros autem civitatis, et villas, Caleb 56. de akkers echter van de stad en de
vlekken aan Caleb, den zoon van
filio Jephone. Jos. XXI 12.
Jephone.
57. Porro filiis Aaron dederunt civitates 57. Voorts gaven zij aan de kinderen van
ad confugiendum Hebron, et Lobna, et Aäron de vrijsteden Hebron en Lobna en
suburbana ejus,
zijne ommelanden,
58. Jether quoque, et Esthemo cum
suburbanis suis, sed et Helon, et Dabir
cum suburbanis suis,

58. ook Jether en Esthemo met zijne
ommelanden, gelijk ook Helon en Dabir
met zijne ommelanden,

28) De hier herhaalde lijst van hoogepriesters (v. 50-53) stemt in de namen volledig overeen met
de eerste, maar reikt slechts tot den tijd van David en Salomon, toen ook de drie genoemde
meesters van den zang leefden. De herhaling is hieruit te verklaren, dat hier geheel het register
der Levieten uit den tijd van David en Salomon werd opgenomen.
29) De volgende lijst stemt in 't algemeen overeen met die van Jos. XXI; maar de volgorde der
steden verschilt.
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59. Asan quoque, et Bethsemes et
suburbana earum.

59. ook Asan30) en Bethsemes en hunne
ommelanden.

60. De tribu autem Benjamin, Gabee et 60. En uit den stam Benjamin: Gabeë en
suburbana ejus, et Almath cum
zijne ommelanden en

30) Na Asan mist men Jeta en vóór Gabeë in v. 60 Gabaon. Zie Jos. XXI 16, 17. Telt men deze
twee mede, dan is het getal 13 in v. 60 juist.
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suburbanis suis, Anathoth quoque cum
suburbanis suis: omnes civitates,
tredecim, per cognationes suas.

Almath met zijne ommelanden, ook
Anathoth met zijne ommelanden; alle
steden, dertien, naar hunne familiën.

61. Filiis autem Caath residuis de
61. Doch aan de overige zonen van Caäth
cognatione sua dederunt ex dimidia tribu uit zijn geslacht gaven zij uit den halven
Manasse in possessionem urbes decem. stam Manasses31) tien steden ter bezitting.
62. Porro filiis Gersom per cognationes
suas de tribu Issachar, et de tribu Aser, et
de tribu Nephthali, et de tribu Manasse
in Basan, urbes tredecim.

62. Voorts aan de zonen van Gersom naar
hunne familiën uit den stam Issachar en
uit den stam Aser en uit den stam
Nephthali en uit den stam Manasses in
Basan, dertien steden.

63. Filiis autem Merari per cognationes
suas de tribu Ruben, et de tribu Gad, et
de tribu Zabulon, dederunt sorte civitates
duodecim.

63. En aan de zonen van Merari naar
hunne familiën uit den stam Ruben en uit
den stam Gad en uit den stam Zabulon
gaven zij bij loting twaalf steden.

64. Dederunt quoque filii Israel Levitis
civitates, et surburbana earum:

64. De kinderen van Israël gaven ook aan
de Levieten32) steden met hare
ommelanden.

65. Dederuntque per sortem, ex tribu
filiorum Juda, et ex tribu filiorum
Simeon, et ex tribu filiorum Benjamin
urbes has, quas vocaverunt nominibus
suis,

65. En zij gaven hun bij loting uit den
stam der zonen van Juda en uit den stam
der zonen van Simeon en uit den stam der
zonen van Benjamin deze steden, welke
zij noemden met hunne namen;

66. Et his, qui erant de cognatione
filiorum Caath, fueruntque civitates in
terminis eorum de tribu Ephraim. Jos.
XXI 21.

66. en aan hen, die van het geslacht waren
der zonen van Caäth; en de steden van
hun gebied waren uit den stam Ephraïm.

67. Dederunt ergo eis urbes ad
confugiendum, Sichem cum suburbanis
suis in monte Ephraim, et Gazer cum
suburbanis suis,

67. Men gaf hun dan vrijsteden: Sichem
met zijne ommelanden in het gebergte
Ephraïm, en Gazer met zijne
ommelanden,

68. Jecmaam quoque cum suburbanis
suis, et Bethoron similiter,

68. ook Jecmaäm met zijne ommelanden
en eveneens Bethoron,

69. Necnon et Helon cum suburbanis suis, 69. voorts ook Helon33) met zijne
et Gethremmon in eumdem modum.
ommelanden en Gethremmon op dezelfde
wijze.
70. Porro ex dimidia tribu Manasse, Aner 70. Wijders uit den halven stam
et suburbana ejus, Balaam et suburbana Manasses: Aner en zijne ommelanden,
31) Volgens Jos. XXI 5 moet hier worden toegevoegd: ‘van Ephraïm en van den stam Dan’.
32) De vv. 64 en 65 staan blijkbaar niet op hunne plaats; vermoedelijk las men ze oorspronkelijk
na v. 54.
33) Vóór v. 69 ontbreekt volgens Jos. XXI 23: ‘Ook van den stam Dan: Etheto en Gabathon’.
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ejus: his videlicet, qui de cognatione
filiorum Caath reliqui erant.

Balaäm en zijne ommelanden, te weten
aan hen, die van het geslacht der zonen
van Caäth nog overbleven.
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71. Filiis autem Gersom de cognatione
dimidiae tribus Manasse Gaulon in Basan,
et suburbana ejus, et Astaroth cum
suburbanis suis.

71. En aan de zonen van Gersom: uit het
geslacht van den halven stam Manasses
Gaulon in Basan en zijne ommelanden,
en Astaroth met zijne ommelanden.

72. De tribu Issachar, Cedes et suburbana 72. Uit den stam Issachar: Cedes34) en
ejus, et Dabereth cum suburbanis suis, zijne ommelanden en Dabereth met zijne
ommelanden,
73. Ramoth quoque et suburbana ejus, et 73. alsook Ramoth en zijne ommelanden,
Anem cum suburbanis suis.
en Anem met zijne ommelanden.
74. De tribu vero Aser: Masal cum
suburbanis suis, et Abdon similiter,

74. Maar uit den stam Aser: Masal met
zijne ommelanden en Abdon insgelijks.

75. Hucac quoque et suburbana ejus, et 75. Ook Hucac en zijne ommelanden, en
Rohob cum suburbanis suis.
Rohob met zijne ommelanden35).
76. Porro de tribu Nephthali, Cedes in
Galilaea et suburbana ejus, Hamon cum
suburbanis suis, et Cariathaim, et
suburbana ejus.

76. Wijders uit den stam Nephthali:
Cedes in Galilea en zijne ommelanden,
Hamon met zijne ommelanden en
Cariathaïm en zijne ommelanden.

77. Filiis autem Merari residuis: de tribu 77. En aan de overige zonen van Merari:
Zabulon, Remmono et suburbana ejus, et uit den stam Zabulon Remmono en zijne
Thabor cum suburbanis suis:
ommelanden, en Thabor met zijne
ommelanden.
78. Trans Jordanem quoque ex adverso
Jericho contra orientem Jordanis, de tribu
Ruben, Bosor in solitudine cum
suburbanis suis, et Jassa cum suburbanis
suis,

78. Ook over den Jordaan tegenover
Jericho aan de oostzijde van den Jordaan:
uit den stam Ruben Bosor in de woestijn
met zijne ommelanden en Jassa met zijne
ommelanden.

79. Cademoth quoque et suburbana ejus, 79. ook Cademoth en zijne ommelanden,
et Mephaat cum suburbanis suis.
en Mephaät met zijne ommelanden.
80. Necnon et de tribu Gad, Ramoth in 80. Alsook uit den stam Gad: Ramoth in
Galaad et suburbana ejus, et Manaim cum Galaäd en zijne ommelanden, en Manaïm
suburbanis suis,
met zijne ommelanden,
81. Sed et Hesebon cum suburbanis suis, 81. alsook Hesebon met zijne
et Jezer cum suburbanis suis.
ommelanden en Jeser met zijne
ommelanden.

34) Cedes moet waarschijnlijk zijn Cesion. Jos. XXI 28, XIX 20.
35) Onder de steden van Zabulon ontbreken hier Jecnam en Cartha, Jos. XXI 34. Thabor in v.
77 schijnt een schrijffout voor Naälol. t.a. pl.
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Caput VII.
Hoofdstuk VII.
De geslachtslijsten der overige zonen van Jacob (v. 1-40).
1. Porro filii Issachar: Thola, et Phua,
Jasub, et Simeron, quatuor. Gen. XLVI
13.

1. De zonen nu van Issachar1) waren
Thola en Phua, Jasub en Simeron, vier.

2. Filii Thola: Ozi et Raphaia, et Jeriel,
et Jemai, et Jebsem, et Samuel, principes
per domos cognationum suarum. De
stirpe Thola viri fortissimi numerati sunt
in diebus David, viginti duo millia
sexcenti.

2. De zonen van Thola: Ozi en Raphaia
en Jeriël en Jemaï en Jebsem en Samuel,
vorsten naar de huizen hunner geslachten.
Van het geslacht Thola telde men in de
dagen van David twee en twintig duizend
zeshonderd zeer dappere mannen.

3. Filii Ozi: Izrahia, de quo nati sunt
Michael, et Obadia, et Joel, et Jesia,
quinque omnes principes.

3. De zonen van Ozi: Izrahia, van wien
geboren zijn Michaël en Obadia en Joël
en Jesia, alle vijf vorsten.

4. Cumque eis per familias, et populos
suos, accincti ad proelium, viri fortissimi,
triginta sex millia: multas enim habuerunt
uxores, et filios.

4. En met hen waren naar hunne familiën
en geslachten zes en dertig duizend
strijdvaardige, zeer dappere mannen;
want zij hadden vele vrouwen en
kinderen2).

5. Fratres quoque eorum per omnem
cognationem Issachar robustissimi ad
pugnandum, octoginta septem millia
numerati sunt.

5. Ook hunne broeders, naar alle
geslachten van Issachar, werden geteld,
zeer kloeke krijgslieden, zeven en tachtig
duizend3).

6. Filii Benjamin: Bela, et Bechor, et
Jadihel, tres. Gen. XLVI 21.

6. De zonen van Benjamin4): Bela en
Bechor en Jadihel, drie.

1) Vijfde hoofddeel (VII): De familiën van de overige zonen van Jacob. De zonen en de familiën
van Issachar (v. 1-5). De zonen en de familiën van Benjamin (v. 6-11). De zonen van
Nephthali (v. 13). De familiën van Manasses (v. 14-19). De familiën van Ephraïm (v. 20-29).
De zonen en de familiën van Aser (v. 30-40).
2) In vergelijking tot de andere nakomelingen van Thola hadden de afstammelingen van Izrahia
zich buitengewoon vermeerderd.
3) Dit is het gansche getal van de afstammelingen van Issachar, die van v. 2 en 4 medegerekend.
4) De hier en elders voorkomende berichten omtrent de zonen van Benjamin loopen ver uiteen.
Gen. XLVI 21 worden tien zonen van hem genoemd, maar uit Num. XXVI 40 blijkt, dat
minstens twee hunner, Hered en Noëman, zijn kleinzonen waren. Op laatstgenoemde plaats
ontbreken Bechor, Gera en Ros, welke onder de in Gen. genoemde tien voorkomen. Men
kan daaruit besluiten, dat bij de volkstelling ten tijde van Moses de geslachten dezer drie
onaanzienlijk waren; het huis van Bechor moet echter later weer tot beteekenis zijn gekomen,
want v. 8 worden negen stamvorsten als zijn nakomelingen genoemd. Dit bericht heeft
vermoedelijk betrekking op den tijd van David.
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7. Filii Bela: Esbon, et Ozi, et Oziel, et
Jerimoth, et Urai, quinque

7. De zonen van Bela5): Esbon en Ozi en
Oziël en Jerimoth en Uraï,

5) Niet zonen van Bela in strengen zin, maar nakomelingen in het tijdperk der koningen; vandaar
stemmen de namen niet overeen met VIII 3, 4; Num. XXVI 40.
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principes familiarum, et ad pugnandum vijf familievorsten en zeer kloeke
robustissimi: numerus autem eorum,
krijgslieden; hun getal nu bedroeg twee
viginti duo millia et triginta quatuor.
en twintig duizend vier en dertig.
8. Porro filii Bechor: Zamira, et Joas, et
Eliezer, et Elioenai, et Amri, et Jerimoth,
et Abia, et Anathoth, et Almath: omnes
hi, filii Bechor.

8. De zonen wijders van Bechor: Zamira
en Joas en Eliëzer en Elioënaï en Amri
en Jerimoth en Abia en Anathoth en
Almath: zij allen zijn zonen van Bechor.

9. Numerati sunt autem per familias suas 9. En geteld werden naar hunne familiën
principes cognationum suarum ad bella de vorsten hunner geslachten, twintig
fortissimi, viginti millia et ducenti.
duizend tweehonderd zeer krijgshaftige
mannen.
10. Porro filii Jadihel: Balan. Filii autem
Balan: Jehus, et Benjamin, et Aod, et
Chanana, et Zethan, et Tharsis, et
Ahisahar:

10. Voorts de zonen6) van Jadihel: Balan.
En de zonen van Balan: Jehus en
Benjamin en Aod en Chanana en Zethan
en Tharsis en Ahisahar.

11. Omnes hi filii Jadihel, principes
cognationum suarum, viri fortissimi,
decem et septem millia, et ducenti ad
proelium procedentes.

11. Deze allen waren zonen van Jadihel,
vorsten hunner geslachten, zeer dappere
mannen, zeventien duizend en
tweehonderd, die ten oorlog trokken.

12. Sepham quoque, et Hapham filii Hir, 12. Sepham ook en Hapham7), zonen van
et Hasim filii Aher.
Hir, en Hasim, zonen van Aher.
13. Filii autem Nephthali: Jasiel, et Guni, 13. En de zonen van Nephthali: Jasiël en
et Jeser, et Sellum, filii Bala. Gen. XLVI Guni en Jeser en Sellum, zonen van Bala.
24.
14. Porro filius Manasse, Esriel:
14. De zoon wijders van Manasses was
concubinaque ejus Syra peperit Machir Esriël, en zijne Syrische bijvrouw baarde
patrem Galaad.
Machir, den vader van Galaäd8).
15. Machir autem accepit uxores filiis
15. Machir echter nam vrouwen voor
suis Happhim, et Saphan: et habuit
zijne zonen Happhim en Saphan, en hij
sororem nomine Maacha: nomen autem had eene zuster met name Maächa; de
naam echter van den tweeden was
Salphaäd, en Salphaäd had dochters9).
6) Het meervoud zonen sluit met den éénen zoon Balan diens nakomelingen in.
7) Men vermoedt dat Sepham en Hapham de Gen. XLVI 21 genoemde zonen van Benjamin
Moppim en Ophim zijn. Het tweede gedeelte van het vers: ‘en Hasim zonen van Aher’ is
zeer raadselachtig. Sommigen meenen, dat Hasim de eenige zoon van Dan (Gen. XLVI 23),
anderen, dat inderdaad een der nakomelingen van Benjamin bedoeld is
8) Hier is sprake van den halven stam Manasses in het West-Jordaansche. Vgl. V 23, 24. Volgens
Num. XXVI 31 was Esriël de achterkleinzoon van Manasses. Manasses' zoon was Machir,
diens zoon was Galaäd, en Galaäd's zoon was Esriël. Ook hier dus heeft het woord zoon de
algemeene beteekenis van afstammeling.
9) Deze plaats heeft noch in den grondtekst, noch in de vertalingen een behoorlijken zin en is
onder de hand der afschrijvers bedorven. Alleen de woorden: ‘de naam echter van den tweeden
was Salphaäd en Salphaäd had (slechts) dochters’ (zie Num. XXVI 33), schijnen onbetwistbaar
echt. Men kan aannemen, dat in het thans onherstelbaar gedeelte van het vers sprake was

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

secundi, Salphaad, nataeque sunt
Salphaad filiae:
44

16. Et peperit Maacha uxor Machir
filium, vocavitque nomen ejus Phares:
porro nomen fratris ejus, Sares: et filii
ejus, Ulam, et Recen.

16. En Maächa10), de vrouw van Machir,
baarde eenen zoon, en gaf hem den naam
Phares; en de naam zijns broeders was
Sares, wiens zonen waren Ulam en
Recen.

17. Filius autem Ulam, Badan: hi sunt
filii Galaad, filii Machir, filii Manasse.

17. Zoon nu van Ulam was Badan; dit
zijn de zonen van Galaäd, den zoon van
Machir, den zoon van Manasses.

18. Soror autem ejus Regina peperit
Virumdecorum, et Abiezer, et Mohola.

18. Maar zijne zuster De Koningin,
baarde Schoonman11) en Abiëzer en
Mohola.

19. Erant autem filii Semida, Ahin, et
Sechem, et Leci, et Aniam.

19. En de zonen van Semida12) waren
Ahin en Sechem en Leci en Aniam.

20. Filii autem Ephraim: Suthala, Bared
filius ejus, Thahath filius ejus, Elada filius
ejus, Thahath filius ejus, hujus filius
Zabad,

20. De zonen nu van Ephraïm: Suthala,
Bared diens zoon, Thahath diens zoon,
Elada diens zoon, Thahath diens zoon,
Zabad diens zoon.

21. Et hujus filius Suthala, et hujus filius
Ezer et Elad: occiderunt autem eos viri
Geth indigenae, quia descenderant ut
invaderent possessiones eorum.

21. En diens zoon Suthala en diens zoon13)
Ezer en Elad; en hen doodden de mannen
van Geth, de inboorlingen des lands, want
zij waren afgedaald om hunne bezittingen
te rooven14).

10)
11)

12)
13)

14)

van een zoon van Galaäd, te weten van Esriël (v. 14), en dat aan het bericht over zijn afkomst
zich de woorden aansloten: ‘En de naam van den tweeden’ enz.
Niet te verwarren met zijne zuster van denzelfden naam v. 15.
De Koningin en Schoonman zijn vertalingen van eigennamen: Hammoleheth en Isjhod.
Moleheth is wellicht dezelfde als Maächa, v. 15, zoodat de naam op de eene of de andere
plaats verschreven is.
Semida was het hoofd van den vierden tak der Manassieten. Num. XXVI 32.
Dit diens zoon is een toevoegsel der Vulgaat. Het staat noch in den grondtekst, noch in de
LXX, waar overeenkomstig den inhoud van v. 23 Ezar en Elad verschijnen als broeders van
den ouderen Suthala, Ephraïm's zoon. Num. XXVI 35 worden met Suthala Becher en Thehen
zonen van Ephraïm genoemd, maar wellicht als zonen in ruimeren zin. Misschien zijn zij te
vereenzelvigen met Suthala's zoon en kleinzoon Bared en Thahath.
Daar deze gebeurtenis nog plaats had bij het leven van Ephraïm (v. 22), moet zij vóór den
uittocht uit Egypte worden gesteld. Ter verklaring dezer duistere plaats nam men oudtijds
aan, dat de bedoelde Ephraïmieten van Egypte uit een rooftocht naar Geth ondernamen en
daar sneuvelden. Maar van waar daalden zij af naar Geth? Zeker niet van het lager gelegen
Egypte. Twee andere verklaringen zijn mogelijk. Volgens de eene heeft men den tekst aldus
te verstaan: De Philistijnen van Geth, die uit noordelijk Egypte, waar de Israëlieten woonden,
afkomstig waren (vgl. Gen. X 14 noot 15) en daarom inboorlingen van het land
(Beneden-Egypte) worden genoemd, deden een strooptocht naar hun vroegere woonsteden,
waaruit zij waarschijnlijk met de Hyksos (Gen. XLVI 34 noot 19) waren verdreven, en
doodden bij die gelegenheid de genoemde zonen van Ephraïm. De andere verklaring gaat
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22. Luxit igitur Ephraim pater eorum
22. Hierover was hun vader Ephraim vele
multis diebus, et venerunt fratres ejus ut dagen in rouw, en zijne broeders kwamen
consolarentur eum.
om hem te troosten.
23. Ingressusque est ad uxorem suam:
quae concepit, et peperit filium, et vocavit
nomen ejus Beria, eo quod in malis
domus ejus ortus esset:

23. En hij ging tot zijne vrouw, welke
ontving en eenen zoon baarde, en zij gaf
hem den naam Beria15), omdat hij geboren
was in de rampen van zijn huis.

24. Filia autem ejus fuit Sara, quae
aedificavit Bethoron inferiorem et
superiorem, et Ozensara.

24. En zijne dochter was Sara welke
Laag- en Hoog-Bethoron bouwde en
Ozensara16).

25. Porro filius ejus Rapha, et Reseph, et 25. Voorts was zijn zoon Rapha en
Thale, de quo natus est Thaan,
Reseph en Thale17), van wien Thaän
geboren is.
26. Qui genuit Laadan: hujus quoque
filius Ammiud, qui genuit Elisama,

26. Deze gewon Laädan, wiens zoon was
Ammiud, die Elisama gewon,

27. De quo ortus est Nun, qui habuit
filium Josue.

27. van wien Nun ontsproten is, die Josue
tot zoon had.

28. Possessio autem eorum et habitatio,
Bethel cum filiabus suis, et contra
orientem Noran ac occidentalem plagam
Gazer et filiae ejus, Sichem quoque cum
filiabus suis, usque ad Aza cum filiabus
ejus.

28. Hunne bezitting en woonstede nu
was18) Bethel met zijne dochteren19), en
naar het oosten Noran en naar de
westelijke zijde Gazer en zijne dochteren,
voorts Sichem met zijne dochteren tot
Aza20) met zijne dochteren.

29. Juxta filios quoque Manasse

29. En nevens de zonen van Ma-

15)
16)

17)
18)
19)
20)

van de veronderstelling uit, dat een gedeelte van de in de Nijl-delta wonende Joden kort na
den dood van Joseph zich in Chanaän ging vestigen, waarschijnlijk bij gelegenheid van den
oorlog der inheemsche dynastie met de vreemde Hyksos, bij welke laatsten zij zich zouden
hebben aangesloten. Aanduidingen ten gunste dier onderstelling meent men te vinden in
enkele in Egypte ontdekte oude opschriften. Ezer en Elad zouden zich dan met hunne
stamgenooten, onder welke ook hunne zuster Sara (v. 24), in Judea hebben gevestigd en van
daar naar Geth zijn afgedaald, om vee van de inboorlingen weg te voeren.
Beria of eigenlijk Beraäh beteekent in ongeluk.
Het is niet duidelijk of Sara hier wordt aangeduid als dochter van Ephraïm of van Beria. In
beide gevallen kan dochter hier in 't algemeen nakomelinge beteekenen. Het woord bouwen
wordt in de Oostersche talen meermalen gebezigd waar slechts spraak kan zijn van herbouwen,
zoodat dit feit niet noodzakelijk vóór den uittocht uit Egypte behoeft te hebben plaats gehad.
Ozensara wordt in de H. Schrift niet meer genoemd, Bethoron echter herhaaldelijk. Het
bestond reeds onder dien naam tijdens de verovering van het Heilig Land door Josue. Jos.
X 10-11.
Hebr.: ‘en Thelah zijn zoon en Thakan zijn zoon’.
v. 28-29 worden in algemeene trekken de bezittingen van Ephraïm en westelijk Manasses
aangeduid.
De dochteren zijn de omliggende onderhoorige plaatsen.
Voor Aza = Gaza, dat aan de Philistijnen behoorde, leest men in de beste Hebr. handschriften
Aïah. Dit plaatsje moet gelegen hebben niet ver van Sichem in de nabijheid van Machmethath.
Zie Jos. XVI 6, XVII 7,
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Bethsan et filias ejus, Thanach et filias
ejus, Mageddo et filias ejus: Dor et filias
ejus: in his habitaverunt filii Joseph, filii
Israel.

nasses: Bethsan en zijne dochteren,
Thanach en zijne dochteren, Mageddo en
zijne dochteren, Dor en zijne dochteren21).
Daar woonden de zonen van Joseph, den
zoon van Israël.

30. Filii Aser: Jemna et Jesua, et Jessui, 30. De zonen van Aser: Jemna en Jesua
et Baria, et Sara soror eorum. Gen. XLVI en Jessuï en Baria, en Sara hunne zuster.
17.
31. Filii autem Baria: Heber, et Melchiel: 31. En de zonen van Baria: Heber en
ipse est pater Barsaith.
Melchiël; deze is de vader van Barsaïth.
32. Heber autem genuit Jephlat, et Somer, 32. En Heber gewon Jephlat en Somer en
et Hotham, et Suaa sororem eorum.
Hotham en Suaä hunne zuster.
33. Filii Jephlat: Phosech, et Chamaal, et 33. De zonen van Jephlat: Phosech en
Asoth: hi filii Jephlat.
Chamaäl en Asoth; dit zijn de zonen van
Jephlat.
34. Porro filii Somer: Ahi, et Roaga, et
Haba, et Aram.

34. Wijders de zonen van Somer: Ahi en
Roaga en Haba en Aram.

35. Filii autem Helem fratris ejus: Supha, 35. En de zonen van Helem22) zijnen
et Jemna, et Selles, et Amal.
broeder: Supha en Jemna en Selles en
Amal.
36. Filii Supha: Sue, Harnapher, et Sual, 36. De zonen van Supha: Sue, Harnapher
et Beri, et Jamra,
en Sual en Beri en Jamra,
37. Bosor, et Hod, et Samma, et Salusa, 37. Bosor en Hod en Samma en Salusa
et Jethran, et Bera.
en Jethran en Bera.
38. Filii Jether: Jephone, et Phaspha, et
Ara.

38. De zonen van Jether: Jephone en
Phaspha en Ara.

39. Filii autem Olla: Aree, et Haniel, et 39. De zonen nu van Olla: Areë en Haniël
Resia.
en Resia.
40. Omnes hi filii Aser, principes
cognationum, electi atque fortissimi duces
ducum: numerus autem eorum aetatis,
quae apta esset ad bellum, viginti sex
millia.

40. Zij allen zijn zonen van Aser, vorsten
hunner geslachten, uitgelezen en zeer
dappere oversten der oversten. En het
getal hunner, die den leeftijd hadden om
ten oorlog te trekken, was zes en twintig
duizend23).

21) De hier genoemde vier steden lagen in het gebied van de stammen Issachar en Aser, maar
waren aan Manasses toegewezen. Jos. XVII 11.
22) Daar Helem de broeder was van Somer, was hij wellicht de derde zoon van Heber, die v. 32
Hotham genoemd wordt. Een der twee namen schijnt daarom foutief.
23) Dit bericht heeft vermoedelijk betrekking op den tijd van David; in de dagen van Moses was
het getal grooter. Num. I 41; XXVI 43.
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Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
De zonen en nakomelingen van Benjamin (v. 1-32). Geslachtslijst van Saül
(33-40).
1. Benjamin autem genuit Bale
1. Benjamin1) nu gewon Bale zijn
primogenitum suum, Asbel secundum, eerstgeborene, Asbel2) den tweeden,
Ahara tertium, Gen. XLVI 21; Supra VII Ahara den derden,
6.
2. Nohaa quartum, et Rapha quintum.

2. Nohaä den vierden en Rapha den
vijfden.

3. Fueruntque filii Bale: Addar, et Gera, 3. En de zonen van Bale waren: Addar3)
et Abiud,
en Gera en Abiud,
4. Abisue quoque et Naaman, et Ahoe,

4. wijders Abisue en Naäman en Ahoë,

5. Sed et Gera, et Sephuphan, et Huram. 5. ook nog Gera en Sephuphan en Huram.
6. Hi sunt filii Ahod, principes
6. Dit zijn de zonen van Ahod4), vorsten
cognationum habitantium in Gabaa, qui der geslachten te Gabaä wonend, welke
translati sunt in Manahath.
werden overgebracht naar Manahath5).
7. Naaman autem, et Achia, et Gera ipse 7. Naäman dan en Achia en Gera; deze
transtulit eos, et genuit Oza, et Ahiud. bracht ze over en gewon Oza en Ahiud.
8. Porro Saharaim genuit in regione
8. Saharaïm6) voorts gewon in het land
Moab, postquam dimisit Husim et Bara Moab, nadat hij Husim en Bara, zijne
uxores suas.
vrouwen, had verstooten,
9. Genuit autem de Hodes uxore sua
Jobab, et Sebia, et Mosa, et Molchom,

9. hij gewon dan van Hodes zijne vrouw:
Jobab en Sebia en Mosa en Molchom,

10. Jehus quoque, et Sechia, et Marma: 10. ook Jehus en Sechia en Marma: dit
hi sunt filii ejus principes in familiis suis. zijn zijne zonen, vorsten in hunne
familiën.
1) Zevende hoofddeel (VIII): Andere familiën van Benjamin en geslachtslijst van Saül. De
familën van Benjamin (v. 1-28). Geslachtslijst van Saül (v. 29-40).
De nieuwe lijst van familiën van Benjamin dient ter inleiding van den geslachtsboom van
Saül. Zij wijkt in menig opzicht af van de lijst in Hoofdst. VII. De schrijver schijnt daarom
hier nog bijzondere oorkonden te hebben geraadpleegd.
2) Volgens Gen. XLVI 2 was Bethar de tweede zoon en Asbel de derde. Eerstgenoemde werd
wellicht stichter eener familie, welke spoedig uitstierf of te klein bleef, om als afzonderlijke
familie te gelden; hij wordt ook Num. XXVI 38 niet vermeld. De daar genoemde Ahiram
zal de Ahara zijn van deze lijst. Aan Nohaä en Bapha beantwoorden Num. XXVI 39 Supham
en Hapham.
3) Wellicht een schrijffout voor Ared, Gen. XLVI 21.
4) Misschien is hij dezelfde als Aod (VII 10), hoewel de spelling, ook in het Hebr., nogal
verschilt.
5) De gebeurtenis hier aangeduid is verder niet bekend.
6) Zijne afstamming is onbekend.
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11. Mehusim vero genuit Abitob, et
Elphaal.

11. En Mehusim gewon7) Abitob en
Elphaäl.

12. Porro filii Elphaal: Heber et Misaam, 12. De zonen voorts van Elphaäl: Heber
et Samad: hic aedificavit Ono, et Lod, et en Misaäm en Samad; deze bouwde Ono
filias ejus.
en Lod en zijne dochteren8);
13. Baria autem, et Sama principes
cognationum habitantium in Aialon: hi
fugaverunt habitatores Geth.

13. En Baria9) en Sama, vorsten der
familiën, welke te Aialon woonden; dezen
joegen de bewoners van Geth op de
vlucht,

14. Et Ahio, et Sesac, et Jerimoth,

14. en Ahio en Sesac en Jerimoth

15. Et Zabadia, et Arod, et Heder,

15. en Zabadia en Arod en Heder,

16. Michael quoque, et Jespha, et Joha
filii Baria.

16. ook Michaël en Jespha en Joha. zonen
van Baria,

17. Et Zabadia, et Mosollam, et Hezeci, 17. en Zabadia en Mosollam en Hezeci
et Heber,
en Heber
18. Et Jesamari, et Jezlia, et Jobab filii
Elphaal,

18. en Jesamari en Jezlia en Jobab, zonen
van Elphaäl,

19. Et Jacim, et Zechri, et Zabdi,

19. en Jacim en Zechri en Zabdi

20. Et Elioenai, et Selethai, et Eliel,

20. en Elioënaï en Selethaï en Eliël

21. Et Adaia, et Baraia, et Samarath filii 21. en Adaia en Baraia en Samarath,
Semei.
zonen van Semeï,
22. Et Jespham, et Heber, et Eliel,

22. en Jespham en Heber en Eliël,

23. Et Abdon, et Zechri, et Hanan,

23. en Abdon en Zechri en Hanan

24. Et Hanania, et AElam, et Anathothia, 24. en Hanania en Aelam en Anathothia
25. Et Jephdaia, et Phanuel filii Sesac,

25. en Jephdaia en Phanuel, zonen van
Sesac,

26. Et Samsari, et Sohoria, et Otholia,

26. en Samsari en Sohoria en Otholia

27. Et Jersia, et Elia, et Zechri, filii
Jeroham.

27. en Jersia en Elia en Zechri, zonen van
Jeroham.

28. Hi patriarchae, et cognationum
28. Dit zijn de patriarchen en de vorsten
principes, qui habitaverunt in Jerusalem. van familiën, welke te Jerusalem
woonden.

7) Hebr.: ‘en bij Husim gewon hij...’
8) Het Hebr. heeft beter: hunne dochteren. Ono wordt nog genoemd I Esdr. II 23; II Esdr. VII
37, XI 35. Lod is het latere Lydda, waar de H. Petrus AEnaeas van zijn lamheid genas. Act.
XI 32-34.
9) Omtrent de betrekking, waarin de volgende familiehoofden van den stam Benjamin stonden
tot de vooraf genoemden, kan men slechts gissingen maken.
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29. In Gabaon autem habitaverunt
29. Te Gabaon echter woonden
Abigabaon, et nomen uxoris ejus Maacha: Abigabaon, en de naam zijner vrouw was
Maächa,
Infra IX 35.
30. Filiusque ejus primogenitus Abdon, 30. en zijn eerstgeboren zoon Abdon en
et Sur, et Cis, et Baal, et Nadab.
Sur en Cis en Baäl en Nadab,

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

49

31. Gedor quoque, et Ahio, et Zacher, et 31. ook Gedor en Ahio en Zacher en
Macelloth:
Macelloth10);
32. Et Macelloth genuit Samaa:
32. en Macelloth gewon Samaä, en zij
habitaveruntque ex adverso fratrum
woonden tegenover hunne broeders te
suorum in Jerusalem cum fratribus suis. Jerusalem met hunne broeders.
33. Ner autem genuit Cis, et Cis genuit 33. Ner11) nu gewon Cis en Cis gewon
Saul. Porro Saul genuit Jonathan, et
Saül. Wijders gewon Saül Jonathas en
Melchisua, et Abinadab, et Esbaal. I Reg. Melchisua en Abinadab en Esbaäl12).
XIV 51; Infra IX 39.
34. Filius autem Jonathan, Meribbaal: et 34. En de zoon van Jonathas: Meribbaäl13),
Meribbaal genuit Micha.
en Meribbaäl gewon Micha.
35. Filii Micha, Phiton, et Melech, et
Tharaa, et Ahaz.

35. De zonen van Micha: Phiton en
Melech en Tharaä en Ahaz.

36. Et Ahaz genuit Joada: et Joada genuit 36. En Ahaz gewon Joada, en Joada
Alamath, et Azmoth, et Zamri: porro
gewon Alamath en Azmoth en Zamri;
Zamri genuit Mosa,
Zamri voorts gewon Mosa,
37. Et Mosa genuit Banaa, cujus filius
fuit Rapha, de quo ortus est Elaza, qui
genuit Asel.

37. en Mosa gewon Banaä, wiens zoon
Rapha was, van wien Elaza geboren werd,
die Asel gewon.

38. Porro Asel sex filii fuerunt his
nominibus, Ezricam, Bocru, Ismahel,
Saria, Obdia, et Hanan: omnes hi filii
Asel.

38. Asel voorts had zes zonen met deze
namen: Ezricam, Bocru, Ismahel, Saria,
Obdia en Hanan; deze allen zijn zonen
van Asel.

39. Filii autem Esec fratris ejus, Ulam
primogenitus, et Jehus secundus, et
Eliphalet tertius.

39. En de zonen van Esec, zijnen broeder:
Ulam zijn eerstgeborene, en Jehus de
tweede, en Eliphalet de derde.

40. Fueruntque filii Ulam viri
robustissimi, et magno robore tendentes
arcum: et multos habentes filios ac
nepotes, usque ad centum quinquaginta.
Omnes hi, filii Benjamin.

40. En de zonen van Ulam waren zeer
sterke mannen en spanden den boog met
groote kracht, en zij hadden vele zonen
en kleinzonen tot honderd en vijftig. Deze
allen zijn zonen van Benjamin.

10) IX 36-37 worden tien zonen van Jehiël genoemd, hier slechts negen. De naam van Ner, wiens
nakomelingen v. 33 worden opgesomd, is wellicht uitgevallen.
11) Ner was een der voorouders, niet de vader van Cis in den strengen zin. I Reg. IX 1.
12) Abinadab is misschien dezelfde, die I Reg. XIV 49 Jessui heet. Esbaäl heet II Reg. II 8
Isboseth. Boseth (schande) is een scheldnaam voor den afgod Baäl. Zie Jer. III 24, XI 13;
Os. IX 10. De naam Baäl beteekent heer, en duidde ten tijde van Saül nog niet altijd den
afgod Baäl aan; later echter zag men in Baäl altijd den schandgod, en werden de namen, in
welke het woord voorkwam, veranderd in eene samenstelling met boseth. Zie ook noot 13.
13) Meribbaäl heette ook Miphiboseth. II Reg. IV 4. Beide namen beteekenen ongeveer hetzelfde,
de eerste Tegenstander van Baäl, de tweede Verpletteraar van den afgod.
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Caput IX.
Hoofdstuk IX.
De bewoners van Jerusalem (v. 1-34). Herhaling van de geslachtslijst van
Saül (v. 35-44).
1. Universus ergo Israel dinumeratus est:
et summa eorum scripta est in Libro
regum Israel, et Juda: translatique sunt in
Babylonem propter delictum suum.

1. Aldus werd geheel Israël geteld en hun
getal werd opgeteekend in het Boek der
koningen van Israël en Juda, en zij
werden weggevoerd naar Babylon wegens
hunne zonden1).

2. Qui autem habitaverunt primi in
2. Maar zij, die het eerst woonden in
possessionibus, et in urbibus suis: Israel, hunne bezittingen en hunne steden, waren
et Sacerdotes, et Levitae, et Nathinaei. Israël en de Priesters en de Levieten en
de Nathineërs2).
3. Commorati sunt in Jerusalem de filiis 3. Te Jerusalem woonden3) van de zonen
Juda, et de filiis Benjamin, de filiis
van Juda en van de zonen van Benjamin,
quoque Ephraim, et Manasse.
wijders van de zonen van Ephraïm en van
Manasse4).
4. Othei filius Ammiud, filii Amri, filii
Omrai, filii Bonni, de filiis Phares filii
Juda.

4. Otheï5), de zoon van Ammiud, den zoon
van Omraï, den zoon van Bonni, uit de
kinderen van Phares, den zoon van Juda.

1) Met dit vers besluit de schrijver de geslachtsregisters van de twaalf stammen, waarop hij nog
als aanhangsel (IX) eene lijst van de bewoners van Jerusalem laat volgen. Deze lijst bevat:
de hoofden der familiën van Juda en van Benjamin (v. 4-9), de priesterlijke familiën (v.
10-13), de Levietische familiën met korte vermelding van hare ambtsverrichtingen (v. 14-34).
2) De Joodsche bevolking van Palestina bestond van den beginne af uit gewone Israëlieten of
leeken en uit de verschillende klassen, welke aan den eeredienst verbonden waren. De
Nathineërs waren de tempelknechten. Oorspronkelijk uitsluitend Gabaonieten (zie Jos. IX
27), werden zij later vermeerderd met krijgsgevangen Chananeërs. Zie I Esdr. VIII 20; III
Reg. IX 20, 21.
3) De inleiding en inrichting van de lijst der bewoners van Jerusalem beantwoordt geheel aan
II Esdr. XI. Daar worden echter de stammen Ephraïm en Manasse, van welke ook in deze
lijst niet nader sprake is, niet eens genoemd. Vermoedelijk telden deze stammen onder de
bewoners der hoofdstad slechts enkele familiën, welke zich na den ondergang van het
noordelijk rijk daar gevestigd hadden.
4) Sommigen meenen dat de v. 4 beginnende lijst slaat op de bevolking der hoofdstad ten tijde
van David. Dit schijnt echter slechts in zooverre waar, als er onder de vermelde voorzaten
der hier genoemde bewoners zeker niet weinigen waren, welke tot de oudste bevolking
behoorden. Want zooveel mogelijk hebben de uit Babylonië teruggekeerden de woonplaatsen
en ambten hunner voorouders ingenomen. Voor het overige biedt deze lijst, welke wij door
A zullen aanduiden, een overzicht van de bevolking na de ballingschap, evenals de lijst II
Esdr. XI (B), met welke zij nauw verwant is. Beide schijnen, elk met zekere zelfstandigheid,
aan dezelfde bron te zijn ontleend. Soms is A, soms B uitvoeriger. Uit de voorouders van de
genoemde familiehoofden doet B herhaaldelijk eene andere keuze dan A. Maar verdere
verschillen tusschen de twee lijsten bestaan enkel in schijn.
5) Van den stam Juda noemt A drie, B twee familiën en hare hoofden en deze met eene ten
deele afwijkende geslachtslijst. Otheï en Asaia in A heeten Athaias en Maäsiä in B. Dit
verschil raakt slechts den vorm der namen.
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5. Et de Siloni: Asaia primogenitus, et
filii ejus.

5. En van Siloni: Asaia, de eerstgeborene,
en zijne zonen.

6. De filiis autem Zara: Jehuel, et fratres 6. En van de zonen van Zara: Jehuel en
eorum, sexcenti nonaginta.
hunne broeders, zeshonderd negentig.
7. Porro de filiis Benjamin: Salo filius
Mosollam, filii Oduia, filii Asana:

7. Wijders van de zonen van Benjamin6):
Salo, de zoon van Mosollam, den zoon
van Oduia, den zoon van Asana,

8. Et Jobania filius Jeroham: et Ela filius 8. en Jobonia, de zoon van Jeroham, en
Ozi, filii Mochori: et Mosollam filius
Ela, de zoon van Ozi, den zoon van
Saphatiae, filii Rahuel, filii Jebaniae,
Mochori, en Mosollam, de zoon van
Saphatias, den zoon van Rahuel, den zoon
van Jebanias,
9. Et fratres eorum per familias suas,
nongenti quinquaginta sex. Omnes hi,
principes cognationum per domos patrum
suorum.

9. en hunne broeders naar hunne familiën,
negenhonderd zes en vijftig. Zij allen
waren vorsten van geslachten naar de
huizen hunner vaderen.

10. De sacerdotibus autem: Jedaia,
Joiarib, et Jachin:

10. Van de priesters voorts: Jedaia,
Joiarib en Jachin7).

11. Azarias quoque filius Helciae, filii 11. Ook Azarias8), de zoon van Helcias,
Mosollam, filii Sadoc, filii Maraioth, filii den zoon van Mosollam, den zoon van
Achitob, pontifex domus Dei.
Sadoc, den zoon van Maraioth, den zoon
van Achitob, de hoogepriester van het
huis Gods.
12. Porro Adaias filius Jeroham, filii
Phassur, filii Melchiae: et Maasai filius
Adiel, filii Jezra, filii Mosollam, filii
Mosollamith, filii Emmer.

12. Wijders Adaias, de zoon van Jeroham,
den zoon van Phassur, den zoon van
Melchias, en Maäsaï9), de zoon van Adiël,
den zoon van Jezra, den zoon van
Mosollam, den zoon van Mosollamith,
den zoon van Emmer,

6) Ten opzichte van de familiehoofden van Benjamin is het verschil tusschen de twee lijsten
geringer dan het schijnt. Salo in A (Gr. Salom) is Sellum in B. Zijn stamboom is in A en B
althans gedeeltelijk dezelfde. Vermoedelijk zijn de familiehoofden Jobania en Ela in A
dezelfden, welke in B Gebbai en Sellai genoemd worden. Het verschil is wel groot, maar
men herinnere zich, hoe reeds de H. Hiëronymus er over klaagde, dat bij het afschrijven van
de Boeken Paralipomenon, zoo rijk aan eigennamen, juist in de eigennamen vele fouten
werden gemaakt. Hetzelfde geldt ook van de getallen. Als derhalve het aantal leden der
verschillende familiën in A en B verschilt, dan bewijst zulks geenszins, dat de twee lijsten
op verschillende tijdperken betrekking hebben.
7) Deze namen wijzen zekerlijk drie klassen van te Jerusalem woonachtige priesters aan. Volgens
I Par. XXIV 7, 17 de tweede, de eerste en de een-en-twintigste. Zij worden ook in B genoemd.
8) Azarias heet in B Saraia.
9) Maäsai heet in B Amassai.
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13. Fratres quoque eorum principes per 13. en hunne broeders, vorsten in hunne
familias suas, mille septingenti sexaginta, familiën10), duizend zevenhonderd en
fortissimi robore ad fazestig zeer sterke man-

10) De zeventienhonderd en zestig vorsten in hunne familiën zijn de huisvaders van priesterlijken
bloede.
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ciendum opus ministerii in domo Dei.

nen vol kracht om het werk der bediening
te verrichten in het huis Gods.

14. De Levitis autem: Semeia filius
14. En van de Levieten: Semeia11), de
Hassub filii Ezricam, filii Hasebia de filiis zoon van Hassub, den zoon van Ezricam,
Merari.
den zoon van Hasebia uit de kinderen van
Merari,
15. Bacbacar quoque carpentarius, et
Galal, et Mathania filius Micha, filii
Zechri, filii Asaph:

15. ook Bacbacar de timmerman12) en
Galal en Mathania, de zoon van Micha,
den zoon van Zechri, den zoon van
Asaph,

16. Et Obdia filius Semeiae, filii Galal, 16. en Obdia, de zoon van Semeia, den
filii Idithun: et Barachia filius Asa, filii zoon van Galal, den zoon van Idithun, en
Elcana, qui habitavit in atriis Netophati. Barachia de zoon van Asa, den zoon van
Elcana, welke woonde in de hoven van
Netophati13).
17. Janitores autem: Sellum, et Accub, et 17. Maar de poortwachters waren: Sellum
Telmon, et Ahimam: et frater eorum
en Accub en Telmon en Ahimam14), en
Sellum princeps,
hun broeder Sellum was het hoofd.
18. Usque ad illud tempus, in porta regis 18. Tot op dezen tijd aan de koningspoort
ad orientem, observabant per vices suas oostwaarts hadden zonen van Levi
de filiis Levi.
beurtelings de wacht15).
19. Sellum vero filius Core filii Abiasaph,
filii Core, cum fratribus suis, et domo
patris sui, hi sunt Coritae super opera
ministerii, custodes vestibulorum
tabernaculi: et familiae eorum per vices
castrorum Domini custodientes introitum.

19. En Sellum, de zoon van Core, den
zoon van Abiasaph, den zoon van Core,
met zijne broeders en het huis zijns
vaders; dit zijn de Corieten, gesteld over
de werken van den dienst, wachters van
de toegangen tot den tabernakel, en hunne

11) Van de familiehoofden uit den stam Levi worden in beide lijsten gelijkelijk genoemd: Semeia,
Mathania, Obdias (Abda in B), Accub en Telmon. Ook hunne voorouders, in zooverre zij
genoemd worden, stemmen overeen. Alleen heet Zechri van A, die II Esdr. XIII 13 als Zachur
voorkomt, Zebedei in B, en Semeia van A Samua in B. Voorts noemt A als familiehoofden
nog Galal, Barachia en Sellum, welke in B ontbreken, terwijl B Sabathaï en Jozabed vermeldt,
die in A gemist worden. Eindelijk noemt A nog Bacbatar, aan welken vermoedelijk Becbecia
in B beantwoordt.
12) Hebr.: Chered, wat timmerman beteekenen kan, maar vermoedelijk een eigennaam is.
13) De betrekkelijke volzin sluit zich niet aan bij Barachia, die te Jerusalem woonde, maar aan
Elcana.
14) Hebr.: ‘Accub en Telmon en Ahimam en hunne broeders’. Ahimam wordt echter II Esdr. XI
19 niet genoemd. Wellicht kwam de naam hier verkeerdelijk in den tekst doordat en hunne
broeders (vaächehem) tweemaal geschreven werd. De in v. 17 genoemden waren niet
eenvoudige deurwachters, maar stonden aan het hoofd der Levieten, aan welke de bewaking
van den tempel was opgedragen.
15) Hebr.: ‘En tot heden toe (is hij) aan de koningspoort ten oosten. Dit (zijn) de wachters voor
de schaar van Levi's zonen’. De eerste vershelft slaat zeker nog alleen op Sellum, die zoomede
de oostelijke poort bewaakte, door welke de koning binnen ging. Zie IV Reg. XVI 18.
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gezinnen bewaakten bij beurten den
ingang van de legerplaats des Heeren.
20. Phinees autem filius Eleazari,

20. En Phineës, de zoon van Elea-
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erat dux eorum coram Domino.

zar, was hun hoofdman voor den Heer16).

21. Porro Zacharias filius Mosollamia,
janitor portae tabernaculi testimonii.

21. En Zacharias, de zoon van
Mosollamia, was deurwachter aan de
poort van den tabernakel17) der getuigenis.

22. Omnes hi electi in ostiarios per portas,
ducenti duodecim: et descripti in villis
propriis quos constituerunt David, et
Samuel Videns, in fide sua,

22. Zij allen18), uitverkoren tot
deurwachters aan de poorten, waren
tweehonderd en twaalf, en ingeschreven
in hunne eigen woonplaatsen19). David en
Samuel, de Ziener, hadden hen aangesteld
wegens hunne getrouwheid,

23. Tam ipsos, quam filios eorum in ostiis 23. zoo hen als hunne kinderen, om op
domus Domini, et in tabernaculo vicibus hunne beurt te zijn aan de deuren van het
suis.
huis des Heeren en aan den tabernakel.
24. Per quatuor ventos erant ostiarii: id 24. Naar de vier winden waren zij
est, ad orientem, et ad occidentem, et ad poortwachters, dat is naar het oosten en
aquilonem, et ad austrum.
naar het westen en naar het noorden en
naar het zuiden.
25. Fratres autem eorum in viculis
25. Hunne broeders20) echter woonden in
morabantur, et veniebant in sabbatis suis de dorpen en kwamen telkens op hun
de tempore usque ad tempus.
Sabbath van den éénen tijd tot den
anderen tijd.
26. His quatuor Levitis creditus erat
26. Aan deze vier Levieten21) was geheel
omnis numerus janitorum, et erant super het getal der poortwachters toevertrouwd
exedras, et thesauros domus Domini.
en zij waren gesteld over de kamers en
de schatten van het huis des Heeren.
27. Per gyrum quoque templi Domini
27. Ook bleven zij rondom den tempel
morabantur in custodiis suis: ut cum
des Heeren in hunne wachten, opdat zij
tempus fuisset, ipsi mane aperirent fores. des morgens, als het tijd was, zelf de
deuren openden22).
28. De horum genere erant et super vasa 28. Van hun geslacht waren er ook
ministerii: ad numerum
gesteld23) over het vaatwerk van
16) Hebr.: ‘Phineës.... was voorheen hun hoofd. De Heer zij met hem’. Omdat Phineës voorheen
aan het hoofd stond van hen, die den ingang van den tabernakel bewaakten, had het huis
Sellum, dat van hem afstamde, de hoede van den hoofdingang des tempels.
17) Volgens XXVI 14 aan de noordzijde.
18) Zij allen zijn de van v. 14 af genoemde Levieten in het algemeen. Zij woonden voor het
meerendeel niet te Jerusalem, maar rondom de stad op hunne hoeven en kwamen slechts
voor hun dienst in de stad. Zie II Esdr. XII 29.
19) Het Hebr. bezigt hier en in v. 25 hetzelfde woord als in v. 16: hoven of hoeven.
20) Hunne broeders, d.i. de broeders der oversten in v. 17 vermeld.
21) De in v. 17 genoemde oversten; van de tweede helft van het vers maken de Levieten in het
algemeen het onderwerp uit.
22) Bedoeld zijn de oversten, welke in de stad woonden.
23) De schrijver vermeldt in het volgende in het kort nog eenige andere ambtsverrichtingen der
Levieten, van welke hij XXIII en volg. uitvoeriger gewaagt. Zie de aanteekeningen aldaar.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

54

enim et inferebantur vasa, et efferebantur. den dienst; want de vaten werden bij getal
ingedragen en uitgedragen.
29. De ipsis et qui credita habebant
29. Van dezelfden en van hen, welke de
utensilia sanctuarii, praeerant similae, et hoede hadden over de gereedschappen
vino, et oleo, et thuri, et aromatibus.
van het heiligdom, waren er ook over de
meelbloem en den wijn en de olie en den
wierook en de specerijen.
30. Filii autem sacerdotum unguenta ex 30. Die echter het reukwerk uit de
aromatibus conficiebant.
specerijen bereidden, waren zonen van
priesters.
31. Et Mathathias Levites primogenitus 31. En de Leviet Mathathias, de
Sellum Coritae, praefectus erat eorum, eerstgeboren zoon van Sellum, den
quae in sartagine frigebantur.
Coriet, was gesteld over hetgeen in de
pan geroost werd.
32. Porro de filiis Caath fratribus eorum, 32. Wijders waren er van de zonen van
super panes erant propositionis, ut semper Caäth hunne broeders over de
novos per singula sabbata praepararent. toonbrooden, om altijd nieuwe te bereiden
voor alle sabbatdagen.
33. Hi sunt principes cantorum per
familias Levitarum, qui in exedris
morabantur, ut die ac nocte jugiter suo
ministerio deservirent.

33. Dit zijn24) de hoofden der zangers
onder de gezinnen der Levieten, welke in
de kameren bleven, om bij dag en nacht
hun dienst te verrichten.

34. Capita Levitarum, per familias suas 34. De hoofden der Levieten, vorsten in
principes, manserunt in Jerusalem.
hunne familiën, woonden te Jerusalem.
35. In Gabaon autem commorati sunt
35. Maar te Gabaon woonden de vader
pater Gabaon Jehiel, et nomen uxoris ejus van Gabaon, Jehiël, en zijne vrouw,
Maacha. Supra VIII 29.
welke Maächa heette25).
36. Filius primogenitus ejus Abdon, et
Sur, et Cis, et Baal, et Ner, et Nadab,

36. Zijn zoon, de eerstgeborene, was
Abdon, en Sur en Cis en Baäl en Ner en
Nadab,

37. Gedor quoque, et Ahio, et Zacharias, 37. ook Gedor en Ahio en Zacharias en
et Macelloth.
Macelloth.
38. Porro Macelloth genuit Samaan: isti 38. Macelloth nu gewon Samaän; dezen
habitaverunt e regione fratrum suorum in woonden tegenover hunne broeders in
Jerusalem, cum fratribus suis.
Jerusalem met hunne broeders.
39. Ner autem genuit Cis: et Cis genuit
Saul: et Saul genuit Jonathan, et

39. Ner echter gewon Cis, en Cis gewon
Saül, en Saül gewon Jonathan en
Melchisua en Abinadab en Esbaäl.

24) De verzen 33-34 besluiten al hetgeen van v. 14 af gezegd werd. V. 33 bedoelt alleen de v.
14-16 genoemden, v. 34 al de genoemden van v. 14 af.
25) De schrijver herhaalt hier het geslachtsregister van Saül, en zelfs nauwkeuriger dan voorheen
VIII 29-38, om tot inleiding te dienen van het nu volgend verhaal.
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Melchisua, et Abinadab, et Esbaal. Supra
VIII 33.
40. Filius autem Jonathan, Meribbaal: et 40. En de zoon van Jonathan was
Meribbaal genuit Micha.
Meribbaäl, en Meribbaäl gewon Micha.
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41. Porro filii Micha, Phiton, et Melech, 41. De zonen wijders van Micha: Phiton
et Tharaa, et Ahaz.
en Melech en Tharaä en Ahaz.
42. Ahaz autem genuit Jara, et Jara genuit 42. Maar Ahaz gewon Jara, en Jara
Alamath, et Azmoth, et Zamri. Zamri
gewon Alamath en Azmoth en Zamri, en
autem genuit Mosa.
Zamri gewon Mosa.
43. Mosa vero genuit Banaa: cujus filius 43. Mosa nu gewon Banaä, wiens zoon
Raphaia, genuit Elasa: de quo ortus est Raphaia Elasa gewon, van wien Asel
Asel.
geboren is.
44. Porro Asel sex filios habuit his
44. Asel voorts had zes zonen met deze
nominibus, Ezricam, Bocru, Ismahel,
namen: Ezricam, Bocru, Ismahel, Saria,
Saraia, Obdia, Hanan: hi sunt filii Asel. Obdia, Hanan. Dit zijn de zonen van Asel.

Caput X.
Hoofdstuk X.
De ondergang van Saül en zijn huis (v. 1-14).
1. Philisthiim autem pugnabant contra
Israel, fugeruntque viri Israel
Palaesthinos, et ceciderunt vulnerati in
monte Gelboe. I Reg. XXXI 1.

1. De Philistijnen nu streden tegen Israël,
en de mannen van Israël vloden voor de
Philistijnen en vielen gewond op het
gebergte Gelboë1).

2. Cumque appropinquassent Philisthaei
persequentes Saul, et filios ejus,
percusserunt Jonathan, et Abinabab, et
Melchisua filios Saul.

2. En toen de Philistijnen, Saül en zijne
zonen vervolgend, nabij gekomen waren,
doodden zij Jonathan en Abinadab en
Melchisua, de zonen van Saül.

3. Et aggravatum est proelium contra
Saul, inveneruntque eum sagittarii, et
vulneraverunt jaculis.

3. En de strijd tegen Saül verzwaarde, en
de boogschutters ontdekten hem en
kwetsten hem met pijlen2).

4. Et dixit Saul ad armigerum suum:
Evagina gladium tuum, et interfice me:
ne forte veniant incircumcisi isti, et
illudant mihi. Noluit autem armiger ejus
hoc facere, timore perterritus: arripuit
ergo Saul ensem, et irruit in eum.

4. En Saül sprak tot zijn wapendrager:
Trek uw zwaard en dood mij, opdat die
onbesnedenen niet komen en met mij den
spot drijven. Maar zijn wapendrager, door
vrees verlamd, wilde dit niet doen;
daarom nam Saül het staal en wierp er
zich in.

5. Quod cum vidisset armiger ejus,
videlicet mortuum esse Saul, irruit

5. En toen de wapendrager dit zag, dat
namelijk Saül gestorven

1) Ter inleiding van de geschiedenis van David geeft de schrijver een beknopt bericht over den
ondergang van Saül en zijn huis met een korte beschouwing over de oorzaak van dien
ondergang. In hoofdzaak eensluidend met I Reg. XXXI, vult het verhaal op enkele punten
het daar gezegde aan.
2) Hebr.: ‘en hij (Saül) vreesde voor de boogschutters’. Het is echter twijfelachtig, of deze
lezing wel de oorspronkelijke is.
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etiam ipse in gladium suum, et mortuus was, wierp ook hij zich in zijn zwaard en
est.
stierf.
6. Interiit ergo Saul, et tres filii ejus, et
omnis domus illius pariter concidit.

6. Aldus stierf Saül en zijne drie zonen,
en zijn gansche huis3) kwam tevens om.

7. Quod cum vidissent viri Israel, qui
habitabant in campestribus, fugerunt: et,
Saul ac filiis ejus mortuis, dereliquerunt
urbes suas, et huc illucque dispersi sunt:
veneruntque Philisthiim, et habitaverunt
in eis.

7. Toen de mannen van Israël, die in de
vlakten4) woonden, dit gezien hadden,
vloden zij, en daar Saül en zijne zonen
gedood waren5), verlieten zij hunne steden
en verstrooiden zich herwaarts en
derwaarts; en de Philistijnen kwamen en
vestigden zich daarin.

8. Die igitur altero detrahentes Philisthiim 8. Als nu des anderen daags de
spolia caesorum, invenerunt Saul, et filios Philistijnen de verslagenen uitplunderden,
ejus jacentes in monte Gelboe.
vonden zij Saül en zijne zonen, liggende
op het gebergte Gelboë.
9. Cumque spoliassent eum, et
amputassent caput, armisque nudassent,
miserunt in terram suam, ut
circumferretur, et ostenderetur idolorum
templis, et populis:

9. En nadat zij hem uitgeplunderd, en
hem het hoofd afgehouwen en de
wapenen afgenomen hadden, zonden zij
naar hun land, opdat men het zou
ronddragen en vertoonen in de tempels
der goden en aan de volksscharen6).

10. Arma autem ejus consecraverunt in 10. En zijne wapenen droegen zij op in
fano dei sui, et caput affixerunt in templo het heiligdom huns gods, en zijn hoofd
Dagon.
hechtten zij vast in den tempel van
Dagon7).
11. Hoc cum audissent viri Jabes Galaad, 11. Toen de mannen van Jabes Galaäd dit
omnia scilicet quae Philistiim fecerunt vernamen, al wat namelijk de Philistijnen
super Saul,
met Saül hadden gedaan,
12. Consurrexerunt singuli virorum
fortium, et tulerunt cadavera Saul et
filiorum ejus: attuleruntque ea in Jabes,
et sepelierunt ossa eorum subter quercum,
quae erat in Jabes, et jejunaverunt septem
diebus. I Reg. XXXI 11.

12. kwamen al de dappere mannen op en
namen de lijken van Saül en zijne zonen
weg en droegen ze naar Jabes; en zij
begroeven hun gebeente onder den eik,
die te Jabes was, en vastten zeven dagen.

3) I Reg. XXXI 6 wordt gezegd: ‘en al zijne mannen’. Hier wordt de nadruk gelegd op den
ondergang van de familie van Saül.
4) Bedoeld zijn de vlakten, welke oostelijk en westelijk van het gebergte Gelboë gelegen zijn.
5) Hebr.: ‘Toen de mannen.... zagen, dat zij gevlucht en Saül en zijne zonen gevallen waren’.
6) Hebr.: ‘en zij zonden (boden) door het land der Philistijnen rondom, om de blijde boodschap
te brengen aan hunne afgoden en aan het volk’.
7) I Reg. XXX 10 wordt nog bericht, dat zij den romp van Saül ophingen aan den muur van
Bethsan.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

13. Mortuus est ergo Saul propter
13. Aldus stierf Saül wegens zijne
iniquitates suas, eo quod praevaricatus sit ongerechtigheden, omdat hij overtreden
mandatum Domini quod
had het gebod, hetwelk de
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praeceperat, et non custodierit illud: sed Heer had gegeven, en het niet
insuper etiam pythonissam consuluerit, onderhouden had, ja zelfs de waarzegster
Deut. XVIII 11; I Reg. XV 3 et XXVIII 8. had geraadpleegd
14. Nec speraverit in Domino: propter 14. en niet had vertrouwd op den Heer;
quod interfecit eum, et transtulit regnum daarom doodde Hij hem en bracht zijn
ejus ad David filium Isai.
koningschap over op David, den zoon
van Isaï.

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
David wordt tot koning gezalfd (v. 1-3). Jerusalem wordt veroverd (v. 4-9).
De helden van David (10-46).
1. Congregatus est igitur omnis Israël ad 1. Geheel Israël nu verzamelde zich om
David in Hebron, dicens: Os tuum sumus, David te Hebron en zeide: Wij zijn uw
et caro tua. II Reg. V 1.
gebeente en uw vleesch1).
2. Heri quoque, et nudiustertius cum
adhuc regnaret Saul, tu eras qui educebas,
et introducebas Israel: tibi enim dixit
Dominus Deus tuus: Tu pasces populum
meum Israel, et tu eris princeps super
eum.

2. Gisteren ook en eergisteren, toen Saül
nog regeerde, waart gij het, die Israël
uitleiddet en terugleiddet; tot u toch heeft
de Heer, uw God, gezegd: Gij zult mijn
volk Israël weiden, en gij zult vorst zijn
over hetzelve.

3. Venerunt ergo omnes majores natu
Israel ad regem in Hebron, et iniit David
cum eis foedus coram Domino:
unxeruntque eum regem super Israel,
juxta sermonem Domini, quem locutus
est in manu Samuel.

3. Zoo kwamen dan al de oudsten van
Israël tot den koning te Hebron, en David
sloot een verbond met hen voor den Heer;
en zij zalfden hem tot koning over Israël
naar het woord des Heeren, dat Hij had
gesproken door de bediening van Samuel.

4. Abiit quoque David, et omnis Israel in 4. En David en geheel Israël toog heen
Jerusalem: haec est Jebus, ubi erant
naar Jerusalem; dat is Jebus, waar de
Jebusaei habitatores terrae.
Jebusieten de landbewoners waren.
5. Dixeruntque qui habitabant in Jebus
ad David: Non ingredieris huc. Porro
David cepit arcem Sion, quae est Civitas
David,

5. Doch de bewoners van Jebus zeiden
tot David: Gij zult hier niet
binnenkomen2). Maar David veroverde
den burg Sion, dat is de Stad van David,

6. Dixitque: Omnis qui percusse-

6. en hij zeide: Alwie den Jebu-

1) Van den dood van Saül gaat de schrijver onmiddellijk over tot de erkenning van David's
koningschap door geheel Israël. Wat hij hieromtrent verhaalt, stemt in hoofdzaak overeen
met II Reg. V 1 en volg.
2) Zie het volledige antwoord der Jebusieten II Reg. V 6.
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rit Jebusaeum in primis, erit princeps et siet het eerst verslaat, zal vorst en
dux. Ascendit igitur primus Joab filius aanvoerder zijn. Joab nu, de zoon van
Sarviae, et factus est princeps.
Sarvia, klom het eerst naar boven en is
vorst geworden3).
7. Habitavit autem David in arce, et
idcirco appellata est Civitas David.

7. David nu woonde in den burg, en
daarom werd deze genoemd Stad van
David.

8. AEdificavitque urbem in circuitu a
Mello usque ad gyrum, Joab autem
reliqua urbis exstruxit.

8. En hij bouwde de stad rondom van het
Mello tot aan den omtrek4); Joab echter
trok het overige der stad op.

9. Proficiebatque David vadens et
crescens, et Dominus exercituum erat
cum eo.

9. En David was voorspoedig en ging
vooruit en nam toe, en de Heer der
heerscharen was met hem.

10. Hi principes virorum fortium David,
qui adjuverunt eum ut rex fieret super
omnem Israel juxta verbum Domini, quod
locutus est ad Israel. II Reg. XXIII 8.

10. Dit zijn de hoofden der dappere
mannen van David5), die hem hielpen om
koning te worden over geheel Israël naar
het woord des Heeren, dat Hij gesproken
had tot Israël.

11. Et iste numerus robustorum David:
Jesbaam filius Hachamoni princeps inter
triginta: iste levavit hastam suam super
trecentos vulneratos una vice.

11. En dit is het getal der helden van
David: Jesbaäm, de zoon van Hachamoni,
de hoofdman onder de dertig6); deze
zwaaide zijn spies over driehonderd7), bij
ééne gelegenheid doorboord.

12. Et post eum Eleazar filius patrui ejus 12. En na hem Eleazar, de zoon van zijns
Ahohites, qui erat inter tres potentes.
vaders broeder8), de Ahohiet, die onder
de drie helden was9).
13. Iste fuit cum David in Phesdomim,
quando Philisthiim congregati sunt ad
locum illum in proelium: et erat ager

13. Deze was bij David in Phesdomim,
toen de Philistijnen daar ter plaatse
bijeenkwamen tot den strijd; en het
akkerveld dier streek was vol gerst, en

3) Hij werd als aanvoerder bevestigd.
4) David begon bij het Mello en zette het werk voort, totdat hij weder bij het Mello kwam. Dit
was een kasteel aan den noordwestelijken hoek van Sion. Zie III Reg IX 15, XI 27; II Par.
XXXII 5.
5) De hier volgende lijst van David's helden komt, met uitzondering van v. 41-47, ook II Reg.
XXIII 8-39 voor. Zie de aanteekeningen aldaar. De afwijkingen in de namen en getallen zijn
zeker voor het meerendeel aan de afschrijvers te wijten.
6) Hebr. rosj-ha-sjalisjim, een militaire titel, evenals sjalisjim, zie II Reg. XXIII 8.
7) Achthonderd volgens II Reg. XXIII 8.
8) Naar het Hebr.: ‘de zoon van Dodo’. Evenzoo v. 26.
9) De drie hier bedoelde helden zijn Jesbaäm (v. 11), Eleazar (v. 12) en Semma. De naam van
dezen komt echter hier niet voor, daar, gelijk uit II Reg. XXIII 10-12 blijkt, eenige regels
wegvielen. Aan Semma moet volgens II Reg. XXIII 11 het in v. 14 vermelde heldenfeit
worden toegeschreven. Het onderwerp van de eerste helft van genoemd vers is derhalve
Semma; het meervoud der Vulgaat is een gevolg van de begane vergissing.
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regionis illius plenus hordeo, fugeratque het volk was gevloden voor de
populus a facie Philisthinorum.
Philistijnen.
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14. Hi steterunt in medio agri, et
defenderunt eum: cumque percussissent
Philisthaeos, dedit Dominus salutem
magnam populo suo.

14. Zij hielden stand in het midden des
velds en verdedigden het, en toen zij de
Philistijnen verslagen hadden, verleende
de Heer een groot heil aan zijn volk.

15. Descenderunt autem tres de triginta
principibus ad petram, in qua erat David,
ad speluncam Odollam, quando
Philisthiim fuerant castrametati in Valle
Raphaim. II Reg. XXIII 13.

15. En drie van de dertig oversten10)
daalden af naar de rots, waarin David
was, naar de spelonk Odollam, toen de
Philistijnen gelegerd waren in het Dal
Raphaïm.

16. Porro David erat in praesidio, et statio 16. David was dan in de sterkte, en er
bevond zich eene bezetting van
Philisthinorum in Bethlehem. II Reg.
Philistijnen te Bethlehem.
XXIII 14.
17. Desideravit igitur David, et dixit: O 17. David nu verlangde en zeide: Och,
si quis daret mihi aquam de cisterna
dat mij iemand water gave uit den put van
Bethlehem, quae est in porta.
Bethlehem, die aan de poort is!
18. Tres ergo isti per media castra
Philisthinorum perrexerunt, et hauserunt
aquam de cisterna Bethlehem, quae erat
in porta, et attulerunt ad David ut biberet:
qui noluit, sed magis libavit illam
Domino,

18. Deze drie nu gingen midden door het
leger der Philistijnen en schepten water
uit den put van Bethlehem, die aan de
poort is, en brachten het aan David, opdat
hij drinken zou; deze echter wilde niet,
maar liever plengde hij het den Heere,

19. Dicens: Absit ut in conspectu Dei mei
hoc faciam, et sanguinem istorum
virorum bibam: quia in periculo
animarum suarum attulerunt mihi aquam.
Et ob hanc causam noluit bibere: haec
fecerunt tres robustissimi.

19. zeggende: Verre zij het, dat ik dit
doen zou voor het aangezicht van mijnen
God en het bloed dier mannen drinken;
want met gevaar van hun leven hebben
zij mij het water gebracht. En om die
reden wilde hij niet drinken: dat deden
de drie dappersten.

20. Abisai quoque frater Joab ipse erat
princeps trium, et ipse levavit hastam
suam contra trecentos vulneratos, et ipse
erat inter tres nominatissimus,

20. Ook Abisaï, de broeder van Joab, hij
was de overste der drie en hij verhief
zijne lans tegen driehonderd doorboorden,
en hij was onder de drie de beroemdste

21. Et inter tres secundos inclytus, et
princeps eorum: verumtamen usque ad
tres primos non pervenerat.

21. en onder de tweede drie befaamd en
hun hoofd11); maar de eerste drie
evenaarde hij niet.

10) Naar het Hebr. vermoedelijk: ‘drie van de rosj-ha-sjalisjim’. Deze drie waren waarschijnlijk
de boven genoemden.
11) Hebr.: ‘20. Ook Abisaï.... was rosj-ha-sjelosja.... en hij had naam onder de sjelosja, 21. van
de sjelosja (was hij) onder de twee befaamd en hij was hun tot hoofd, maar de drie evenaarde
hij niet.’ De plaats schijnt bedorven. Mogelijk gaf de oorspronkelijke lezing dezen zin: Ook
Abisaï was rosj-ha-sjalisjim; onder de sjalisjim was hij (voorheen) van twee bijzonder
dapperen de meest befaamde en (daarom) werd hij hun hoofd, d.i. rosj-ha-sjalisjim; toch
evenaarde hij als held niet het boven genoemde drietal (zie noot 9).
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22. Banaias filius Joiadae viri
robustissimi, qui multa opera perpetrarat,
de Cabseel: ipse percussit duos Ariel
Moab: et ipse descendit, et interfecit
leonem in media cisterna tempore nivis.

22. Banaias, de zoon van Joiada, een zeer
dapperen man, die menige groote daad
verricht had, van Cabseël; deze versloeg
de twee Ariëls12) van Moab, en hij daalde
af en doodde een leeuw midden in een
kuil ten tijde van de sneeuw.

23. Et ipse percussit virum AEgyptium,
cujus statura erat quinque cubitorum, et
habebat lanceam ut liciatorium texentium:
descendit igitur ad eum cum virga, et
rapuit hastam, quam tenebat manu: et
interfecit eum hasta sua.

23. En ook versloeg hij een Egyptenaar,
die eene lengte had van vijf el en eene
lans droeg als een weversboom; hij ging
dan op hem af met een stok en ontrukte
hem de lans, welke hij in de hand droeg,
en doodde hem met zijn eigen lans.

24. Haec fecit Banaias filius Joiadae, qui 24. Dat deed Banaias, de zoon van Joiada,
erat inter tres robustos nominatissimus, die onder de drie dapperen de meest
befaamde was.
25. Inter triginta primus, verumtamen ad 25. Onder de dertig de eerste, evenaarde
tres usque non pervenerat: posuit autem hij toch de drie niet13); en David plaatste
eum David ad auriculam suam.
hem bij zijn oor14).
26. Porro fortissimi viri in exercitu,
Asahel frater Joab, et Elchanan filius
patrui ejus de Bethlehem,

26. Voorts de dapperste mannen in het
leger15): Asahel, de broeder van Joab, en
Elchanan, de zoon van zijns vaders
broeder, van Bethlehem,

27. Sammoth Arorites, Helles Phalonites, 27. Sammoth de Aroriet, Helles de
Phaloniet,
28. Ira filius Acces Thecuites, Abiezer
Anathothites,

28. Ira, de zoon van Acces de Thecuïet,
Abiëzer de Anathothiet,

29. Sobbochai Husathites, Ilai Ahohites, 29. Sobbochaï de Husathiet, Ilaï de
Ahohiet,
30. Maharai Netophathites, Heled filius 30. Maharaï de Netophathiet, Heled, de
Baana Netophathites,
zoon van Baäna, de Netophathiet,
31. Ethai filius Ribai de Gabaath filiorum 31. Ethaï, de zoon van Ribaï, van Gabaäth
Benjamin, Banaia Pharatonites,
van de zonen van Benjamin, Banaia de
Pharatoniet,
32. Hurai de torrente Gaas, Abiel
32. Huraï van de beek Gaäs, Abiël de
Arbathites, Azmoth Bauramites, Eliaba Arbathiet, Azmoth de Baüramiet, Eliaba
Salabonites,
de Salaboniet.

12) Ariël beteekent een groote leeuw. Zie over deze daad de noot op II Reg. XXIII 20.
13) Hebr.: ‘Dat deed Banaias.... en hij had naam onder de sjalisjim, en hij was befaamd onder
de sjalisjim, maar de drie evenaarde hij niet.’
14) d.i. Maakte hem tot zijn vertrouweling.
15) Onder de volgende 31 namen ontbreekt hier volgens II Reg. XXIII 25 Elica van Harodi.
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33. Filii Assem Gezonites, Jonathan filius 33. De zonen van Assem16), de Gezoniet,
Sage Ararites,
Jonathan, de zoon van Sage, de Arariet,
34. Ahiam filius Sachar Ararites,

34. Ahiam, de zoon van Sachar, de
Arariet,

35. Eliphal filius Ur,

35. Eliphal, de zoon van Ur,

36. Hepher Mecherathites, Ahia
Phelonites,

36. Hepher de Mecherathiet, Ahia de
Pheloniet,

37. Hesro Carmelites, Naarai filius Asbai, 37. Hesro de Carmeliet en Naäraï, de
zoon van Asbaï,
38. Joel frater Nathan, Mibahar filius
Agarai.

38. Joël, de broeder van Nathan, Mibahar,
de zoon van Agaraï,

39. Selec Ammonites, Naarai Berothites 39. Selec de Ammoniet, Naäraï de
armiger Joab filii Sarviae.
Berothiet, de schildknaap van Joab, den
zoon van Sarvia,
40. Ira Jethraeus, Gareb Jethraeus,

40. Ira de Jethreër, Gareb de Jethreër,

41. Urias Hethaeus, Zabad filius Oholi, 41. Urias de Hetheër, Zabad, de zoon van
Oholi17),
42. Adina filius Siza Rubenites princeps 42. Adina, de zoon van Siza, van den
Rubenitarum, et cum eo triginta:
stam Ruben, hoofd der Rubenieten, en
dertig met hem,
43. Hanan filius Maacha, et Josaphat
Mathanites,

43. Hanan, de zoon van Maächa, en
Josaphath de Mathaniet,

44. Ozia Astarothites, Samma et Jehiel
filii Hotham Arorites,

44. Ozia de Astarothiet, Samma en Jehiël,
de zonen van Hotham, de Aroriet18).

45. Jedihel filius Samri, et Joha frater ejus 45. Jedihel, de zoon van Samri, en Joha,
Thosaites,
zijn broeder, de Thosaïet,
46. Eliel Mahumites, et Jeribai, et Josaia 46. Eliël de Mahumiet19) en Jeribaï en
filii Elnaem, et Jethma Moabites, Eliel, Josaia, de zonen van Elnaëm, en Jethma
et Obed, et Jasiel de Masobia.
de Moabiet, Eliël en Obed en Jasiël van
Masobia20).

16) Vermoedelijk moet hier gelezen worden Benihassem, de Gersoniet.
17) Zabad met de 15 volgende helden komen II Reg. XXIII niet voor.
18) Astaroth lag in het Oost-Jordaansche stamgebied van Manasse (VI 71), Aroër eveneens in
het Oost-Jordaansche land, maar daar bevonden zich twee steden van dien naam, de eene
oostelijk van Rabbath Ammon (Jos. XIII 25), de andere aan den Arnon (Isai. XVII 2).
19) d.i. Of van Baäl-Maon (Jos. XIII 17) òf van Manaim, Levietenstad in Gad. Zie Jos. XIII 26;
Gen. XXXII 2.
20) Masobia is onbekend. Wellicht echter moet in het Hebr. gelezen worden mi-Soba, d.i. van
Soba, een Syrisch stadje. Zie II Reg. XXIII 36.
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Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Verdere helden, die zich gedurende Saül's regeering bij David aansloten (v.
1-22). Het getal krijgsvaardige mannen, welke hem te Hebron tot koning
uitriepen (v. 23-46).
1. Hi quoque venerunt ad David in
Siceleg, cum adhuc fugeret Saul filium
Cis, qui erant fortissimi et egregii
pugnatores, I Reg. XXVII 2.

1. Dezen ook1) kwamen tot David te
Siceleg2), toen hij nog vluchtte voor Saül,
den zoon van Cis. Het waren zeer dappere
en uitgelezen krijgers,

2. Tendentes arcum, et utraque manu
2. die den boog spanden en met elke hand
fundis saxa jacientes, et dirigentes
steenen wierpen met den slinger, en pijlen
sagittas: de fratribus Saul ex Benjamin. richtten. Van de broeders3) van Saül uit
Benjamin:
3. Princeps Ahiezer, et Joas filii Samaa 3. de overste Ahiëzer en Joas, de zonen
Gabaathites, et Jaziel, et Phallet filii
van Samaä, den Gabaäthiet, en Jaziël en
Azmoth, et Baracha, et Jehu Anathotites. Phallet, de zonen van Azmoth, en
Baracha en Jehu, de Anathothiet.
4. Samaias quoque Gabaonites
fortissimus inter triginta et super triginta,
Jeremias, et Jeheziel, et Johanan, et
Jezabad Gaderothites.

4. Ook Samaias de Gabaoniet, de
dapperste onder de dertig en over de
dertig4), Jeremias en Jeheziël en Johanan
en Jezabad, de Gaderothiet5),

5. Et Eluzai, et Jerimuth, et Baalia, et
Samaria, et Saphatia Haruphites.

5. en Eluzaï en Jerimuth en Baälia en
Samaria en Saphatia, de Haruphiet6),

6. Elcana, et Jesia, et Azareel, et Joezer, 6. Elcana en Jesia en Azareël en Joëzer
et Jesbaam de Carehim:
en Jesbaäm van Carehim7),
7. Joela quoque, et Zabadia filii Jeroham 7. alsook Joëla en Zabadia, de zonen van
de Gedor.
Jeroham van Gedor.
8. Sed et de Gaddi transfugerunt ad
David, cum lateret in deserto, viri
robustissimi, et pugnatores

8. Maar ook van Gaddi8) liepen er tot
David over, toen hij zich schuil hield in
de woestijn9), zeer dappere

1) Wat den inhoud van dit hoofdstuk uitmaakt, komt in II Reg. niet voor. Het dient ter aanvulling
van de voorafgaande berichten.
2) Te Siceleg, dat hij van Achis, koning van Geth, ontving, toefde David zestien maanden. I
Reg. XXVII 7.
3) Van Saül's stamgenooten, die desniettemin tot David overgingen.
4) Hebr.: ‘een held onder de sjalisjim en over de sjalisjim (staande)’.
5) Gedera behoorde volgens Jos. XV 36 niet aan den stam Benjamin, maar aan Juda. Wellicht
hebben zich in lateren tijd familiën van Benjamin daar gevestigd.
6) Haruphiet beteekent ongetwijfeld zoon van Haruph. Vgl. II Esdr. VII 24.
7) Hebr. hakkorchim, d.i. de Corachieten. Bedoeld zijn vermoedelijk Levieten, die zich in het
stamgebied van Benjamin gingen vestigen, toen de Ark naar Silo werd verplaatst.
8) Hebr.: ‘En van de Gadieten’.
9) Gedurende de eerste jaren van zijne vlucht. Zie I Reg. XXII 2; XXIII 13.
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optimi, tenentes clypeum et hastam:
facies eorum quasi facies leonis, et
veloces quasi capreae in montibus:

mannen en voortreffelijke krijgslieden,
schild en lans dragend; hunne
aangezichten waren als
leeuwenaangezichten en zij waren vlug
als hinden op de bergen.

9. Ezer princeps, Obdias secundus, Eliab 9. Ezer was de eerste, Obdias de tweede,
tertius,
Eliab de derde,
10. Masmana quartus, Jeremias quintus, 10. Masmana de vierde, Jeremias de
vijfde,
11. Ethi sextus, Eliel septimus,

11. Ethi de zesde, Eliël de zevende,

12. Johanan octavus, Elzebad nonus,

12. Johanan de achtste, Elzebad de
negende,

13. Jeremias decimus, Machbanai
undecimus.

13. Jeremias de tiende, Machbanaï de
elfde.

14. Hi de filiis Gad principes exercitus: 14. Dezen waren van de zonen van Gad
novissimus centum militibus praeerat, et oversten in het leger; de minste was over
maximus, mille.
honderd krijgers, de grootste over
duizend10).
15. Isti sunt qui transierunt Jordanem
mense primo, quando inundare consuevit
super ripas suas: et omnes fugaverunt qui
morabantur in vallibus ad orientalem
plagam et occidentalem.

15. Dezen zijn het, die over den Jordaan
togen in de eerste maand, als hij pleegt
zijne oevers te overstroomen11), en zij
dreven allen op de vlucht, die in de dalen
woonden ten oosten en ten westen.

16. Venerunt autem et de Benjamin, et 16. Er kwamen er echter ook van
de Juda ad praesidium, in quo morabatur Benjamin en Juda naar de sterkte, in
David.
welke David toefde12).
17. Egressusque est David obviam eis, et
ait: Si pacifice venistis ad me ut
auxiliemini mihi, cor meum jungatur
vobis: si autem insidiamini mihi pro
adversariis meis, cum ego iniquitatem in
manibus non habeam, videat Deus patrum
nostrorum, et judicet.

17. En David ging uit hun te gemoet en
zeide: Indien gij vreedzaam tot mij
gekomen zijt om mij te helpen, dan
vereenige zich mijn hart met u; doch
indien gij mij lagen legt ter wille mijner
vijanden, terwijl ik geen onrecht heb in
mijne handen, zoo zie het de God onzer
vaderen en Hij richte het.

18. Spiritus vero induit Amasai principem 18. Maar de geest kwam over Amasaï,
inter triginta, et ait: Tui sumus o David, den hoofdman der dertig13), en hij zeide:
10) Naar het Hebr. is de zin waarschijnlijk: De minste gold voor honderd, de beste voor duizend
man. Eene dichterlijke overdrijving.
11) In het voorjaar maakt de snelheid van den stroom den overgang zeer gevaarlijk. Zie Jos. III
15.
12) Zie v. 8. David schijnt in de woestijn eene sterkte te hebben aangelegd.
13) Hebr.: ‘Rosj-ha-sjalisjim’. Vermoedelijk is hij de neef van David, van wien II Reg. XVII
25; XIX 13; XX 4 sprake is.
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et tecum fili Isai: pax, pax tibi, et pax
adjutoribus tuis: te enim adjuvat Deus
tuus. Suscepit ergo eos David, et
constituit principes turmae.

Wij zijn de uwen, o David, en met u, zoon
van Isaï; vrede, vrede zij u, en vrede uwen
helpers; want u helpt uw God. David nam
hen dan aan en stelde hen tot aanvoerders
der bende.
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19. Porro de Manasse transfugerunt ad
David, quando veniebat cum Philisthiim
adversus Saul, ut pugnaret: et non
dimicavit cum eis: quia inito consilio
remiserunt eum principes Philisthinorum,
dicentes: Periculo capitis nostri revertetur
ad dominum suum Saul. I Reg. XXIX 4.

19. Voorts liepen er van Manasse tot
David over, toen hij met de Philistijnen
tegen Saül ten strijde optrok14); en hij
streed niet met hen; want na gehouden
beraad zonden hem de aanvoerders der
Philistijnen terug, zeggende: Met gevaar
voor onze hoofden zal hij terugkeeren tot
Saül, zijnen heer.

20. Quando igitur reversus est in Siceleg,
transfugerunt ad eum de Manasse, Ednas,
et Jozabad, et Jedihel, et Michael, et
Ednas, et Jozabad, et Eliu, et Salathi,
principes millium in Manasse.

20. Toen hij derhalve naar Siceleg
terugkeerde, liepen tot hem over van
Manasse: Ednas en Jozabad en Jedihel en
Michaël en Ednas en Jozabad en Eliu en
Salathi, oversten van duizenden in
Manasse.

21. Hi praebuerunt auxilium David
adversus latrunculos: omnes enim erant
viri fortissimi, et facti sunt principes in
exercitu.

21. Zij boden David hulp tegen de
roovers15); want allen waren zeer dappere
mannen en werden aanvoerders in het
leger.

22. Sed et per singulos dies veniebant ad 22. Maar ook telken dage kwamen er tot
David ad auxiliandum ei, usque dum
David, om hem te helpen, totdat hun getal
fieret grandis numerus, quasi exercitus groot werd als een leger Gods16).
Dei.
23. Iste quoque est numerus principum
exercitus, qui venerunt ad David, cum
esset in Hebron, ut transferrent regnum
Saul ad eum, juxta verbum Domini. II
Reg. V 12.

23. En dit is het getal der legerhoofden17),
die tot David kwamen, toen hij te Hebron
was, om het koningschap van Saül op
hem over te dragen naar het woord des
Heeren:

24. Filii Juda portantes clypeum et
24. Zonen van Juda, dragende schild en
hastam, sex millia octingenti expediti ad lans, zes duizend achthonderd, vaardig
proelium.
ten strijd18).
25. De filiis Simeon virorum
fortissimorum ad pugnandum, septem
millia centum.

25. Van de kinderen van Simeon, mannen
zeer dapper ten strijde, zeven duizend
eenhonderd.

14) Zie I Reg. XXIX 2-11.
15) De Amalekieten. Zie I Reg. XXX. Niet slecht de zeven Manassieten, in v. 20 genoemd, maar
al de v. 3-20 opgesomden stonden David in dien oorlog bij.
16) d.i. Een geweldig leger. Vgl. Ps. XXXV 7; LXXIX 11.
17) Hebr.: ‘En dit zijn de getallen der scharen van de tot den krijgsdienst gewapenden’. Het
Hebr. woord rosj, hoofd, wordt Jud. VII 16; I Reg. XI 11 gebruikt voor troep of legerschaar.
Blijkbaar heeft het hier deze beteekenis, daar in de volgende lijst het aantal strijdbare mannen
wordt opgegeven, die uit de verschillende stammen David te Hebron kwamen huldigen.
18) Daar David reeds geruimen tijd over Juda had geheerscht, behoefde deze stam niet al de
krijgsvaardige mannen naar Hebron te zenden. Vandaar het betrekkelijk gering aantal mannen
van Juda.
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26. De filiis Levi, quatuor millia sexcenti. 26. Van de kinderen van Levi vier
duizend zeshonderd19).

19) Levieten, welke niet tot den priesterstand behoorden.
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27. Joiada quoque princeps de stirpe
27. Voorts Joiada, de vorst uit het
Aaron, et cum eo tria millia septingenti. geslacht van Aäron, en met hem drie
duizend zevenhonderd.
28. Sadoc etiam puer egregiae indolis, et 28. Ook Sadoc, een jonkman van
domus patris ejus, principes viginti duo. uitnemende inborst, en het huis zijns
vaders, twee en twintig vorsten.
29. De filiis autem Benjamin fratribus 29. En van de kinderen van Benjamin, de
Saul, tria millia: magna enim pars eorum broeders van Saül, drie duizend; want een
adhuc sequebatur domum Saul.
groot gedeelte hunner volgde nog het huis
van Saül.
30. Porro de filiis Ephraim viginti millia 30. Voorts van de kinderen van Ephraim
octingenti, fortissimi robore, viri nominati twintig duizend achthonderd, zeer
in cognationibus suis.
krachtige helden, mannen vermaard in
hunne geslachten.
31. Et ex dimidia tribu Manasse, decem 31. En uit den halven stam Manasse
et octo millia, singuli per nomina sua
achttien duizend; zij kwamen, elk bij
venerunt ut constituerent regem David. name, om David tot koning aan te stellen.
32. De filiis quoque Issachar viri eruditi,
qui noverant singula tempora ad
praecipiendum quid facere deberet Israel,
principes ducenti: omnis autem reliqua
tribus eorum consilium sequebatur.

32. Ook van de kinderen van Issachar
ervaren mannen, welke alle tijden kenden
om te bepalen wat aan Israël te doen
stond20), tweehonderd vorsten; en geheel
het overige gedeelte van den stam volgde
hun raad.

33. Porro de Zabulon qui egrediebantur
ad proelium, et stabant in acie instructi
armis bellicis, quinquaginta millia
venerunt in auxilium, non in corde
duplici.

33. Van Zabulon voorts, die uittogen ten
strijde en in de slagorde stonden met
krijgswapenen toegerust, kwamen vijftig
duizend om hulp te bieden zonder
dubbelhartigheid.

34. Et de Nephthali, principes mille: et 34. En van Nephthali duizend vorsten, en
cum eis instructi clypeo et hasta, triginta met hen zeven en dertig duizend,
et septem millia.
toegerust met schild en speer.
35. De Dan etiam praeparati ad proelium, 35. Ook van Dan, vaardig ten strijde, acht
viginti octo millia sexcenti.
en twintig duizend zeshonderd.
36. Et de Aser egredientes ad pugnam, et 36. En van Aser, uittrekkend ten strijde
in acie provocantes, quadraginta millia. en in de slagorde uitdagend, veertig
duizend.
37. Trans Jordanem autem de filiis
37. Aan de overzijde van den Jordaan nu
Ruben, et de Gad, et dimidia parte tribus van de zonen van Ruben en van Gad en
Manasse instructi armis bellicis, centum van de helft van den stam Manasse met
viginti millia.
20) De hoofden van den stam waren ervaren genoeg om te weten, wat thans oorbaar was voor
Israël.
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twintig duizend.
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38. Omnes isti viri bellatores expediti ad
pugnandum, corde perfecto venerunt in
Hebron, ut constituerent regem David
super universum Israel: sed et omnes
reliqui ex Israel, uno corde erant, ut rex
fieret David.

38. Al deze krijgslieden, toegerust ten
strijde, kwamen met een oprecht hart te
Hebron, om David tot koning te maken
over geheel Israël. Maar ook al de
overigen van Israël waren één van zin,
dat David koning zou worden.

39. Fueruntque ibi apud David tribus
diebus comedentes et bibentes:
praeparaverant enim eis fratres sui.

39. En zij bleven daar bij David
gedurende drie dagen etend en drinkend,
want hunne broeders21) hadden het voor
hen gereed gemaakt.

40. Sed et qui juxta eos erant, usque ad
Issachar, et Zabulon, et Nephthali,
afferebant panes in asinis, et camelis, et
mulis, et bobus ad vescendum: farinam,
palathas, uvam passam, vinum, oleum,
boves, arietes ad omnem copiam:
gaudium quippe erat in Israel.

40. Maar ook zij, die hunne buren waren,
tot aan Issachar en Zabulon en Nephthali,
brachten brood op ezels en kameelen en
muilezels en runderen, om te eten, meel,
gedroogde vijgen, rozijnen, wijn, olie,
rundvee, rammen in allen overvloed; want
er was vreugde in Israël.

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
De Ark des verbonds afgehaald van Cariathiarim (v. 1-8). Dood van Oza (v.
9-11). De Ark geplaatst in het huis van Obededom (v. 12-14).
1. Iniit autem consilium David cum
tribunis, et centurionibus, et universis
principibus,

1. En David hield raad1) met de
regimentsoversten en de honderdmannen2)
en al de vorsten,

2. Et ait ad omnem coetum Israel: Si
placet vobis: et a Domino Deo nostro
egreditur sermo, quem loquor: mittamus
ad fratres nostros reliquos in universas
regiones Israel, et ad Sacerdotes, et
Levitas, qui habitant in suburbanis
urbium, ut congregentur ad nos,

2. en sprak tot de geheele vergadering
van Israël: Zoo het u behaagt, en van den
Heer, onzen God, het woord uitgaat, dat
ik spreek, laat ons dan zenden tot onze
overige broeders in al de gewesten van
Israël en tot de Priesters en de Levieten,
welke in de ommelanden der steden3)
wonen, dat zij bij ons samenkomen,

3. Et reducamus arcam Dei nostri

3. en wij de Ark van onzen God

21) De bewoners van Hebron en omstreken.
1) De eerste verplaatsing der Ark wordt ook II Reg. VI 1-16 verhaald, veelal met dezelfde
woorden, maar in enkele opzichten minder uitvoerig. Zie de aanteekeningen aldaar.
2) Hebr.: ‘met de oversten der duizenden en der honderden’. Deze twee klassen van bevelhebbers
in het leger worden herhaaldelijk genoemd.
3) Bedoeld worden hier zeker de priestersteden met hare omgeving.
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ad nos: non enim requisivimus eam in
diebus Saul.

weer tot ons terughalen; want wij hebben
ons niet om haar bekommerd in de dagen
van Saül.

4. Et respondit universa multitudo ut ita 4. En geheel de menigte antwoordde, dat
fieret: placuerat enim sermo omni populo. het aldus zou geschieden; want het woord
had bijval gevonden bij het geheele volk.
5. Congregavit ergo David cunctum Israel
a Sihor AEgypti, usque dum ingrediaris
Emath, ut adduceret arcam Dei de
Cariathiarim. II Reg. VI 2.

5. Bijgevolg verzamelde David geheel
Israël van Sihor van Egypte tot waar men
intreedt te Emath4), om de Ark Gods af te
halen van Cariathiarim.

6. Et ascendit David, et omnis vir Israel
ad collem Cariathiarim, qui est in Juda,
ut afferret inde arcam Domini Dei
sedentis super cherubim, ubi invocatum
est nomen ejus.

6. En David met al de mannen van Israël
ging op naar de hoogte van Cariathiarim,
welke in Juda is5), om van daar de Ark af
te halen van den Heere God, die zetelt op
de cherubijnen, waar zijn naam is
aangeroepen6).

7. Imposueruntque arcam Dei super
plaustrum novum, de domo Abinadab:
Oza autem, et frater ejus minabant
plaustrum.

7. En zij plaatsten de Ark Gods op een
nieuwen wagen uit het huis van
Abinadab; Oza nu en zijn broeder menden
den wagen.

8. Porro David, et universus Israel
ludebant coram Deo omni virtute in
canticis, et in citharis, et psalteriis, et
tympanis, et cymbalis, et tubis.

8. David voorts en geheel Israël speelden
voor God uit alle macht met gezangen en
op harpen en psalters en trommelen en
cymbalen en trompetten.

9. Cum autem pervenissent ad aream
Chidon, tetendit Oza manum suam, ut
sustentaret arcam: bos quippe lasciviens
paululum inclinaverat eam.

9. Maar toen zij gekomen waren tot den
dorschvloer van Chidon, strekte Oza zijne
hand uit, om de Ark tegen te houden,
want een rund had door zijn dartelen haar
een weinig doen overhellen.

10. Iratus est itaque Dominus contra
10. Daarom ontstak de Heer in toorn
Ozam, et percussit eum, eo quod tetigisset tegen Oza en sloeg hem, omdat hij de Ark
arcam: et mortuus est ibi coram Domino. had aangeraakt; en hij stierf aldaar voor
den Heer.
11. Contristatusque est David, eo quod
divisisset Dominus Ozam:

11. En David was bedroefd, omdat de
Heer Oza had doen verschei-

4) De Sihor of Sichor is een beek of rivier, welke de zuidelijke grens vormde van het rijk der
twaalf stammen, zie Gen. XV noot 14. Emath was de noordelijke grensstad van het rijk. Vgl.
Amos VI noot 18. ‘Van Sichor.... Emath’ beteekent derhalve van het zuiden tot aan het
noorden.
5) Hebr.: ‘Naar Baäla, naar Cariathiarim van Juda’. Baäla is de oude naam van dit oord. (Jos.
XV 9).
6) Deze volzin, ook in den tegenwoordigen grondtekst niet duidelijk en vermoedelijk niet
ongerept, schijnt in verband met het voorafgaande te beteekenen: waar de Heer wordt
aangeroepen als de God, die zetelt op de cherubijnen.
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vocavitque locum illum: Divisio Ozae
usque in praesentem diem.

den7), en hij noemde deze plaats
Verscheiden van Oza, tot op den dag van
heden.

12. Et timuit Deum tunc temporis, dicens: 12. En hij werd te dien tijde vervuld van
Quo modo possum ad me introducere
vreeze voor God, zeggende: Hoe kan ik
arcam Dei?
de Ark Gods tot mij inhalen?
13. Et ob hanc causam non adduxit eam 13. En daarom bracht hij haar niet naar
ad se, hoc est, in Civitatem David, sed zich, dat is naar de Stad van David, maar
avertit in domum Obededom Gethaei.
zette ze af in het huis van Obededom, den
Getheër.
14. Mansit ergo arca Dei in domo
14. Zoo bleef de Ark Gods in het huis van
Obededom tribus mensibus: et benedixit Obededom drie maanden, en de Heer
Dominus domui ejus, et omnibus quae zegende diens huis en al wat hij had.
habebat.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
David ontvangt van Hiram hout en werklieden (v. 1-2). Zijne vrouwen en
kinderen (v. 3-7). Zijne zegepralen op de Philistijnen (v. 8-17).
1. Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios
ad David, et ligna cedrina, et artifices
parietum, lignorumque: ut aedificarent ei
domum. II Reg. V 11.

1. En Hiram, de koning van Tyrus, zond
afgezanten tot David, en cederhout en
metselaars en timmerlieden, om hem een
huis te bouwen1)

2. Cognovitque David quod confirmasset
eum Dominus in regem super Israel, et
sublevatum esset regnum suum super
populum ejus Israel.

2. En David erkende, dat God hem
bevestigd had als koning over Israël en
dat zijn koningschap verheven was over
diens volk Israël.

3. Accepit quoque David alias uxores in 3. Ook nam David te Jerusalem nog
Jerusalem: genuitque filios, et filias. II andere vrouwen en hij gewon zonen en
dochters.
Reg. V 13.
4. Et haec nomina eorum, qui nati sunt ei 4. En dit zijn de namen dergenen, welke
in Jerusalem: Samua, et Sobad, Nathan, hem te Jerusalem geboren werden: Samua
et Salomon,
en Sobad, Nathan en Salomon,
7) Het divisisset en het Divisio der Vulgaat duiden hier zeker de scheiding van ziel en lichaam
aan. Het Hebr. perez, dat gelijk hier ook II Reg. VI 8 gebezigd wordt, beteekent vooreerst
‘scheuring’ of ‘verdeeling’ (vgl. Gen. XXXVIII noot 18) en voorts ‘verplettering’ of
‘vernieling’.
1) In afwijking van II Reg. lascht de schrijver tusschen het verhaal van de eerste en dat van de
tweede verplaatsing der Ark eenige mededeelingen in, welke zijn voorganger vóór de
geschiedenis van de eerste verplaatsing bijna gelijkluidend gaf. Zie II Reg. V 11 volg. met
de aanteekeningen. Bedoelde gebeurtenissen vielen echter niet in de drie maanden, welke
tusschen de eerste en de tweede verplaatsing der Ark verliepen.
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5. Jebahar, et Elisua, et Eliphalet,

5. Jebahar en Elisua en Eliphalet,

6. Noga quoque, et Napheg, et Japhia,

6. alsook Noga en Napheg en Japhia,

7. Elisama, et Baaliada, et Eliphalet.

7. Elisama en Baäliada en Eliphalet.

8. Audientes autem Philisthiim eo quod
unctus esset David in regem super
universum Israel, ascenderunt omnes ut
quaererent eum: quod cum audisset
David, egressus est obviam eis.

8. Als echter de Philistijnen vernamen,
dat David tot koning gezalfd was over
geheel Israël, trokken zij allen op om hem
te zoeken; en toen David dit hoorde, toog
hij hun te gemoet.

9. Porro Philisthiim venientes, diffusi sunt 9. En de Philistijnen kwamen en
in Valle Raphaim.
verspreidden zich in het Dal Raphaïm.
10. Consuluitque David Dominum,
dicens: Si ascendam ad Philisthaeos, et
si trades eos in manu mea? Et dixit ei
Dominus: Ascende, et tradam eos in
manu tua.

10. En David raadpleegde den Heer en
zeide: Zal ik optrekken tegen de
Philistijnen en zult Gij hen overleveren
in mijne hand? En de Heer zeide hem:
Trek op, en Ik zal hen overleveren in uwe
hand.

11. Cumque illi ascendissent in
Baalpharasim, percussit eos ibi David, et
dixit: Divisit Deus inimicos meos per
manum meam, sicut dividuntur aquae: et
idcirco vocatum est nomen illius
Baalpharasim.

11. En toen zij waren opgetrokken tegen
Baälpharasim, versloeg hen David aldaar
en zeide: God heeft mijne vijanden door
mijne hand verdeeld gelijk de wateren
zich verdeelen, en daarom werd de naam
dier plaats Baälpharasim2) genoemd.

12. Dereliqueruntque ibi deos suos, quos 12. En zij lieten daar hunne goden achter,
David jussit exuri.
welke David gelastte te verbranden.
13. Alia etiam vice Philisthiim irruerunt, 13. Nog een ander maal deden de
et diffusi sunt in valle.
Philistijnen een inval en verspreidden
zich in het dal.
14. Consuluitque rursum David Deum,
et dixit ei Deus: Non ascendas post eos,
recede ab eis, et venies contra illos ex
adverso pyrorum.

14. En David raadpleegde opnieuw God,
en God zeide hem: Trek niet achter hen
op3), wend u van hen af en ruk op hen los
van de zijde der pereboomen.

15. Cumque audieris sonitum gradientis
in cacumine pyrorum, tunc egredieris ad
bellum. Egressus est enim Deus ante te,
ut percutiat castra Philisthiim.

15. En als gij het gedruisch zult vernemen
van iemand, die voortschrijdt in de toppen
der pereboomen, ruk dan uit ten strijd.
Want God is voor u uitgegaan, om het
leger der Philistijnen te verslaan.

16. Fecit ergo David sicut praeceperat ei 16. David deed dan gelijk God hem had
Deus, et percussit castra
voorgeschreven en hij
2) Baäl-pharasim beteekent ‘Oord der scheiding of vernieling’. De vergelijking, door David
gebezigd, is deze: God verdeelde of vernietigde (paraz) mijne vijanden als een aanstormende
vloed (perez) van water.
3) Ruk niet recht op hen af, maar streef hun ter zijde. Zie II Reg. V 23.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

70

Philisthinorum, de Gabaon usque Gazera. versloeg het leger der Philistijnen van
Gabaon tot Gazera.
17. Divulgatumque est nomen David in 17. En de naam van David werd ruchtbaar
universis regionibus, et Dominus dedit in alle landen, en de Heer deed de vrees
pavorem ejus super omnes gentes.
voor hem over alle volken komen.

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
De Ark des verbonds naar Sion gebracht (v. 1-28). Michol veracht David (v.
29).
1. Fecit quoque sibi domos in Civitate
David: et aedificavit locum arcae Dei,
tetenditque ei tabernaculum.

1. Ook maakte hij voor zich huizen in de
Stad van David en bouwde eene plaats
voor de Ark Gods en spande voor haar
eene tent1).

2. Tunc dixit David: Illicitum est ut a
quocumque portetur arca Dei nisi a
Levitis, quos elegit Dominus ad
portandum eam, et ad ministrandum sibi
usque in aeternum.

2. Toen zeide David: Het is niet
geoorloofd, dat de Ark Gods door iemand
gedragen worde, tenzij door de Levieten,
welke de Heer heeft uitverkoren om haar
te dragen en om Hem te dienen tot in
eeuwigheid2).

3. Congregavitque universum Israel in 3. En hij vergaderde geheel Israël te
Jerusalem, ut afferetur arca Dei in locum Jerusalem, om de Ark Gods heen te
suum, quem praeparaverat ei.
dragen naar hare plaats, welke hij haar
bereid had.
4. Necnon et filios Aaron, et Levitas.

4. Ook3) de zonen van Aäron en de
Levieten4).

5. De filiis Caath, Uriel princeps fuit, et 5. Van de zonen van Caäth: Uriël was de
fratres ejus centum viginti.
vorst, en zijne broeders, honderd en
twintig.
6. De filiis Merari, Asaia princeps: et
fratres ejus ducenti viginti.

6. Van de zonen van Merari: Asaia de
vorst, en zijne broeders, tweehonderd en
twintig.

1) Het verhaal van het overbrengen der Ark naar Jerusalem is hier veel rijker aan bijzonderheden
dan II Reg. VI 11-23. Om de verdiensten van David ten opzichte van den eeredienst in het
volle licht te plaatsen, vermeldt de schrijver al de toebereidselen, welke David maakte, en
somt hij de Levieten op, welke op 's konings bevel overeenkomstig de voorschriften der Wet
aan de plechtigheid deelnamen.
2) David zag in, verkeerd te hebben gehandeld, toen hij voor drie maanden de Ark op een wagen
vervoerde.
3) Verzamelde hij.
4) Zie over de volgende Levieten VI 24 volg.
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7. De filiis Gersom, Joel princeps: et
fratres ejus centum triginta.

7. Van de zonen van Gersom: Joël de
vorst, en zijne broeders, honderd en
dertig.
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8. De filiis Elisaphan, Semeias princeps: 8. Van de zonen van Elisaphan: Semeias
et fratres ejus ducenti.
de vorst, en zijne broeders, tweehonderd.
9. De filiis Hebron, Eliel princeps: et
fratres ejus octoginta.

9. Van de zonen van Hebron: Eliël de
vorst, en zijne broeders, tachtig.

10. De filiis Oziel, Aminadab princeps: 10. Van de zonen van Oziël: Aminadab
et fratres ejus centum duodecim.
de vorst, en zijne broeders, honderd en
twaalf.
11. Vocavitque David Sadoc, et Abiathar 11. En David ontbood de Priesters Sadoc
Sacerdotes, et Levitas, Uriel, Asaiam,
en Abiathar5), en de Levieten Uriël,
Joel, Semeiam, Eliel, et Aminadab:
Asaias, Joël, Semeias, Eliël en Aminadab,
12. Et dixit ad eos: Vos qui estis principes
familiarum Leviticarum, sanctificamini
cum fratribus vestris et afferte arcam
Domini Dei Israel ad locum, qui ei
praeparatus est:

12. en hij zeide tot hen: Gij die de vorsten
zijt van de Levietische geslachten, heiligt
u met uwe broeders en draagt de Ark van
den Heer, den God van Israël, naar de
plaats, welke voor haar bereid is;

13. Ne ut a principio, quia non eratis
praesentes, percussit nos Dominus, sic et
nunc fiat, illicitum quid nobis agentibus.
Supra XIII 10.

13. opdat niet gelijk voorheen de Heer
ons sloeg, omdat gij niet tegenwoordig
waart, het ook nu zoo geschiede, als wij
iets ongeoorloofds doen.

14. Sanctificati sunt ergo Sacerdotes, et 14. De Priesters en de Levieten heiligden
Levitae, ut portarent arcam Domini Dei zich dan, om de Ark te dragen van den
Israel.
Heer, den God van Israël.
15 Et tulerunt filii Levi arcam Dei, sicut 15. En de zonen van Levi droegen de Ark
praeceperat Moyses juxta verbum Domini Gods, gelijk Moses had voorgeschreven
naar 's Heeren woord, met draagboomen
humeris suis in vectibus. Num. IV 15.
op hunne schouders.
16. Dixitque David principibus
Levitarum, ut constituerent de fratribus
suis cantores in organis musicorum,
nablis videlicet, et lyris, et cymbalis, ut
resonaret in excelsis sonitus laetitiae.

16. En David gelastte aan de vorsten dei
Levieten, uit hunne broeders zangers aan
te stellen met muziekinstrumenten, als
luiten, harpen en cymbalen, opdat tot in
de hoogte de vreugdegalm mocht
weerklinken.

17. Constitueruntque Levitas: Heman
filium Joel, et de fratribus ejus Asaph
filium Barachiae: de filiis vero Merari,
fratribus eorum: Ethan filium Casaiae.

17. En zij benoemden de Levieten:
Heman, den zoon van Joël, en van zijne
broeders Asaph, den zoon van Barachias;
en van de zonen van Merari, hunne
broeders, Ethan, den zoon van Casaia.

18 Et cum eis fratres eorum: in secundo 18. En met hen hunne broeders van den
ordine, Zachariam, et Ben,
tweeden rang: Zacharias en

5) Sadoc, van de lijn Eleazar, en Abiathar, van de lijn Ithamar, verrichtten gelijktijdig
hoogepriesterlijke diensten. Vgl. XXIV 3; II Reg. XV 24, XX 25.
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et Jaziel, et Semiramoth, et Jahiel, et Ani,
Eliab, et Banaiam, et Maasiam, et
Mathathiam, et Eliphalu, et Maceniam,
et Obededom, et Jehiel, janitores.

Ben6) en Jaziël en Semiramoth en Jahiël
en Ani, Eliab en Banaias en Maäsias en
Mathathias en Eliphalu en Macenias en
Obededom en Jehiël, de deurwachters.

19. Porro cantores, Heman, Asaph, et
19. En de zangers Heman, Asaph en
Ethan, in cymbalis aeneis concrepantes. Ethan, die op koperen cymbalen luid
speelden.
20. Zacharias autem, et Oziel, et
Semiramoth, et Jahiel, et Ani, et Eliab, et
Maasias, et Banaias in nablis arcana
cantabant.

20. En Zacharias en Oziël en Semiramoth
en Jahiël en Ani en Eliab en Maäsias en
Banaias zongen de geheimen met
luitspel7).

21. Porro Mathathias, et Eliphalu, et
Macenias, et Obededom, et Jehiel, et
Ozaziu, in citharis pro octava canebant
epinicion.

21. En Mathathias en Eliphalu en
Macenias en Obededom en Jehiël en
Ozaziu zongen een zegezang op
achtsnarige harpen8).

22. Chonenias autem princeps Levitarum, 22. En Chonenias, de vorst der Levieten,
prophetiae praeerat, ad praecinendam
leidde den gewijden zang9) om de wijze
melodiam: erat quippe valde sapiens.
voor te zingen; want hij was zeer ervaren.
23. Et Barachias, et Elcana: janitores
arcae.

23. En Barachias en Elcana, de
deurwachters der Ark.

24. Porro Sebenias, et Josaphat, et
Nathanael, et Amasai, et Zacharias, et
Banaias, et Eliezer sacerdotes, clangebant
tubis coram arca Dei: et Obededom, et
Jehias erant janitores arcae.

24. Sebenias wijders en Josaphat en
Nathanaël en Amasaï en Zacharias en
Banaias en Eliëzer, de priesters, bliezen
op de trompetten voor de Ark Gods, en
Obededom en Jehias10) waren
deurwachters der Ark.

25. Igitur David et omnes majores natu
Israel, et tribuni ierunt ad deportandam
arcam foederis Domini de domo
Obededom cum laetitia. II Reg. VI 12.

25. Zoo togen David en al de oudsten van
Israël en de regimentsoversten uit, om de
Bondsark des Heeren met vreugde over
te brengen van het huis van Obededom.

6) Ben komt niet voor in de Septuagint en schijnt niet in den tekst te behooren; daarentegen
ontbreekt achter Jahiël Ozaziu. Zie v. 21.
7) Hebr.: ‘naar de wijze van maagden (speelden zij) op luiten’. Vgl. Ps. XLV 1.
8) Over de verschillende verklaringen, welke gegeven worden van pro octava zie Ps. VI noot
2.
9) Het Hebr. wordt door sommigen vertaald: ‘En Chonenias.... in de voordracht, onderrichtend
in de voordracht’, d.i. van den zang. De lezing der Vulgaat volgt deze opvatting. Anderen
echter vertalen: En Ch.... in het opheffen, onderrichtend in het opheffen’. Zij meenen, dat
Ch. de dragers der Ark bestuurde, wat minder goed in den samenhang schijnt te passen.
10) Deze twee zullen hunne plaats gehad hebben achter, en Barachias en Elcana (v. 23) vóór de
Ark. De geheele stoet was vermoedelijk saamgesteld als volgt: 1. De zangers en
instrumentspelers in drie koren verdeeld. 2. Chonenias. 3. Twee deurwachters. 4. De priesters
met de trompetten vóór en achter de Ark. 5. Twee deurwachters. 6. De koning met de oudsten
en de legerhoofden.
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26. Cumque adjuvisset Deus Levitas, qui
portabant arcam foederis Domini,
immolabantur septem tauri, et septem
arietes.

26. En daar God de Levieten, die de
Bondsark des Heeren droegen, had
bijgestaan11), werden zeven stieren en
zeven rammen geofferd.

27. Porro David erat indutus stola
byssina, et universi Levitae qui portabant
arcam, cantoresque et Chonenias princeps
prophetiae inter cantores: David autem
etiam indutus erat ephod lineo.

27. En David was bekleed met een kleed
van byssus, ook al de Levieten, welke de
Ark droegen, en de zangers, en
Chonenias, de vorst van den gewijden
zang onder de zangers; maar David was
ook bekleed met een ephod van linnen12).

28. Universusque Israel deducebant
arcam foederis Domini in jubilo, et sonitu
buccinae, et tubis, et cymbalis, et nablis,
et citharis concrepantes.

28. En geheel Israël begeleidde de
Bondsark des Heeren met gejuich en met
bazuingeschal en op trompetten en
cymbalen en luiten en harpen luid
spelend.

29. Cumque pervenisset arca foederis
Domini usque ad Civitatem David,
Michol filia Saul prospiciens per
fenestram, vidit regem David saltantem
atque ludentem, et despexit eum in corde
suo.

29. En toen de Bondsark des Heeren
gekomen was tot de Stad van David, zag
Michol, de dochter van Saül, door het
venster blikkend, koning David dansen
en spelen, en zij verachtte hem in haar
hart.

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
De Ark in den tabernakel geplaatst (v. 1-7). Davids lofzang (v. 6-36). Regeling
van den eeredienst (v. 37-43).
1. Attulerunt igitur arcam Dei, et
constituerunt eam in medio tabernaculi,
quod tetenderat ei David: et obtulerunt
holocausta, et pacifica coram Deo. II Reg.
VI 17.

1. Zoo dan vervoerden zij de Ark en
plaatsten haar te midden van de tente,
welke David voor haar gespannen had,
en zij droegen brandoffers en vredeoffers
op voor God.

2. Cumque complesset David offerens 2. En toen David met het opdragen van
holocausta, et pacifica, benedixit populo brandoffers en vredeoffers geëindigd had,
in nomine Domini.
zegende hij het volk in den naam des
Heeren.
3. Et divisit universis per singulos, a viro 3. En hij deelde aan allen uit, aan een
usque ad mulierem tortam panis, et
iegelijk, zoo mannen als vrouwen, een
broodbol en een stuk gebraden
11) Oude verklaarders geven aan deze woorden den zin, alsof de dragers den last niet zouden
hebben gevoeld; dat God echter zoodanig wonder verrichtte, zegt de gewijde tekst niet.
12) Over het ephod van David zie de noot op II Reg. VI 14.
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partem assae carnis bubalae, et frixam
oleo similam.

rundvleesch en meelbloem met olie
geroost.

4. Constituitque coram arca Do-

4. En hij stelde Levieten aan1)

1) Van hetgeen v. 4-41 wordt bericht, zwijgt II Reg.
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mini de Levitis, qui ministrarent, et
recordarentur operum ejus, et
glorificarent, atque laudarent Dominum
Deum Israel:

voor de Ark des Heeren, om de bediening
te verrichten en zijne werken te
gedenken2) en den Heer, den God van
Israël, te verheerlijken en te prijzen:

5. Asaph principem, et secundum ejus
Zachariam: porro Jahiel et Semiramoth,
et Jehiel, et Mathathiam, et Eliab, et
Banaiam, et Obededom: Jehiel super
organa psalterii, et lyras: Asaph autem ut
cymbalis personaret;

5. Asaph als vorst3) en Zacharias als zijn
tweeden; wijders Jahiël en Semiramoth
en Jehiël en Mathathias en Eliab en
Banaias en Obededom; Jehiël over de
psalterinstrumenten en over de harpen,
en Asaph om de cymbalen te roeren,

6. Banaiam vero, et Jaziel sacerdotes,
canere tuba jugiter coram arca foederis
Domini.

6. en Banaias en Jaziël de priesters, om
gedurig op de trompet te blazen voor de
Verbondsark des Heeren.

7. In illo die fecit David principem ad
confitendum Domino Asaph, et fratres
ejus.

7. Op dien dag stelde David Asaph, den
vorst, en zijne broeders aan, om den Heer
te prijzen4):

8. Confitemini Domino, et invocate
8. Looft den Heer en roept zijnen naam
nomen ejus: notas facite in populis
aan, verkondigt onder de volken zijne
adinventiones ejus. Ps. CIV 1; Is. XII 4. beschikkingen.
9. Cantate ei, et psallite ei: et narrate
omnia mirabilia ejus.

9. Zingt Hem ter eere en prijst Hem op
het psalter en verhaalt al zijne wonderen.

10. Laudate nomen sanctum ejus: laetetur 10. Prijst zijnen heiligen naam, verblijde
cor quaerentium Dominum.
zich het hart van die den Heer zoeken.
11. Quaerite Dominum, et virtutem ejus: 11. Zoekt den Heer en zijne sterkte, zoekt
quaerite faciem ejus semper.
zijn aangezicht ten allen tijde.
12. Recordamini mirabilium ejus quae 12. Gedenkt zijne wonderen, die Hij heeft
fecit: signorum illius, et judiciorum oris gedaan, zijne teekenen en de gerichten
ejus.
van zijnen mond.
13. Semen Israel servi ejus: filii Jacob
electi ejus.

13. Gij, zaad van Israël5), zijne
dienstknechten, gij, zonen van Jacob,
zijne uitverkorenen.

2) Vgl. Ps. XXXVIII 1; LXX 1.
3) Vgl. XV 19-21.
4) Hebr.: ‘Op dien dag, toen voor het eerst, gaf David het “Den Heer te loven” in de hand van
Asaph en zijn broeders’. De zin dier woorden schijnt te zijn, dat David zelf den volgenden
lofzang, die met Looft den Heer begint, dichtte, en bij deze gelegenheid voor het eerst liet
zingen. In net vervolg werd hij gestadig bij den heiligen dienst gebezigd; vandaar dat hij
bijna woordelijk in het Psalmboek terugkeert. Behoudens geringe afwijkingen beantwoorden
v. 8-22 aan Ps. CIV 1-15; v. 22-33 aan Ps. XCV; v. 34-36 aan Ps. CV 1, 47, 48. Zie de
aanteekeningen op genoemde Psalmen. Of de lofzang oorspronkelijk uit deze Psalmen werd
saamgesteld, dan wel, of bij het vervaardigen dier Psalmen stukken van den lofzang werden
gebezigd, valt niet uit te maken. Overigens vermoedt men niet zonder reden, dat de schrijver
der Boeken Par. den tekst, die, naar hij wist, bij de plaatsing der Ark op Sion gezongen was,
aan het Psalmboek ontleende.
5) Voor zaad van Israël staat Ps. CIV 6 zaad van Abraham.
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14. Ipse Dominus Deus noster: in
universa terra judicia ejus.

14. Hij, de Heer, is onze God; over de
gansche aarde (gaan) zijne gerichten.

15. Recordamini in sempiternum pacti 15. Gedenkt in eeuwigheid zijn verbond6),
ejus, sermonis, quem praecepit in mille het woord dat Hij heeft vastgesteld voor
generationes.
duizend geslachten,
16. Quem pepigit cum Abraham: et
juramenti illius cum Isaac.

16. dat Hij heeft gesloten met Abraham,
en zijnen eed aan Isaäc.

17. Et constituit illud Jacob in
praeceptum: et Israel in pactum
sempiternum,

17. En Hij stelde hem aan Jacob tot een
voorschrift, en aan Israël tot een
eeuwigdurend verbond,

18. Dicens: Tibi dabo terram Chanaan,
funiculum hereditatis vestrae.

18. zeggende: U geef ik het land
Chanaän, het meetsnoer van uw erfdeel.

19. Cum essent pauci numero, parvi et
coloni ejus,

19. Toen zij weinig in tal waren7), gering
en vreemdelingen daarin,

20. Et transierunt de gente in gentem, et 20. en zij voorttrokken van volk tot volk,
de regno ad populum alterum,
en van een rijk naar een ander volk,
21. Non dimisit quemquam calumniari
eos, sed increpavit pro eis reges.

21. gedoogde Hij niet, dat iemand hen
verdrukte, maar kastijdde Hij om
hunnentwil koningen.

22. Nolite tangere christos meos: et in 22. Raakt niet aan mijne gezalfden, en
prophetis meis nolite malignari. Ps. CIV weest niet kwaadwillig tegen mijne
profeten.
15.
23. Cantate Domino omnis terra,
23. Zingt den Heer, gij, gansche aarde,
annunciate ex die in diem salutare ejus. verkondigt van dag tot dag zijn heil.
Ps. XCV 1.
24. Narrate in gentibus gloriam ejus: in 24. Verhaalt onder de heidenen zijne
cunctis populis mirabilia ejus.
heerlijkheid, onder alle volkeren zijne
wonderen.
25. Quia magnus Dominus, et laudabilis 25. Want groot is de Heer en
nimis: et horribilis super omnes deos.
prijzenswaardig bovenmate, en te duchten
boven alle goden.
26. Omnes enim dii populorum, idola:
Dominus autem coelos fecit.

26. Want alle goden der volken zijn
afgoden, maar de Heer heeft de hemelen
geschapen.

27. Confessio et magnificentia coram eo: 27. Lof en heerlijkheid zijn voor Hem,
fortitudo et gaudium in loco ejus.
kracht en blijdschap in zijne woonplaats8).

6) Voor Gedenkt, leest men Ps. CIV 8 Hij gedenkt.
7) Hebr.: ‘Toen Gij waart’. De dichter richt zich dus, gelijk het in dezen lofzang voegt, tot het
volk.
8) Ps. XLV 6 naar het Hebr.: ‘sterkte en sieraad in zijn heiligdom’.
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28. Afferte Domino familiae populorum: 28. Brengt den Heer, Gij, geslachten der
afferte Domino gloriam et imperium.
volken, brengt den Heer roem en
heerschappij.
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29. Date Domino gloriam, nomini ejus,
levate sacrificium, et venite in conspectu
ejus: et adorate Dominum in decore
sancto.

29. Geeft den Heer den roem van zijnen
naam, draagt offeranden aan en verschijnt
voor zijn aangezicht9) en aanbidt den Heer
in heiligen luister.

30. Commoveatur a facie ejus omnis
terra: ipse enim fundavit orbem
immobilem.

30. Beve voor zijn aangezicht geheel de
aarde, want Hij heeft het wereldrond
onwankelbaar gegrondvest.

31. Laetentur coeli, et exsultet terra: et 31. Verheugen zich de hemelen en jubele
dicant in nationibus, Dominus regnavit. de aarde, en zegge men onder de
heidenen: De Heer regeert.
32. Tonet mare, et plenitudo ejus:
32. Bruise de zee en hare volheid10),
exsultent agri, et omnia quae in eis sunt. jubelen de velden en alles wat zij
bevatten.
33. Tunc laudabunt ligna saltus coram
Domino: quia venit judicare terram.

33. Dan zullen lof verkondigen de
boomen des wouds voor den Heer, omdat
Hij komt om de aarde te richten.

34. Confitemini Domino, quoniam bonus: 34. Looft den Heer, want Hij is goed,
quoniam in aeternum misericordia ejus. want eeuwigdurend is zijne
barmhartigheid
35. Et dicite: Salva nos Deus salvator
noster: et congrega nos, et erue de
gentibus, ut confiteamur nomini sancto
tuo, et exsultemus in carminibus tuis.

35. En zegt: Verlos ons, God, onze
verlosser, en verzamel ons en red ons van
de volken, opdat wij verheerlijken uwen
heiligen naam en ons verblijden in uwe
gezangen11).

36. Benedictus Dominus Deus Israël ab 36. Gezegend zij de Heer, de God van
aeterno usque in aeternum: et dicat omnis Israël, van eeuwigheid en tot in
populus: Amen, et hymnum Domino.
eeuwigheid, en zegge het gansche volk:
Amen, en een lofzang den Heer.
37. Reliquit itaque ibi coram arca foederis
Domini Asaph, et fratres ejus, ut
ministrarent in conspectu arcae jugiter
per singulos dies, et vices suas.

37. Hij liet dan aldaar, voor de Bondsark
des Heeren, Asaph en zijne broeders, om
gestadig te dienen voor de Ark naar de
afzonderlijke dagen en naar hunne
beurten.

38. Porro Obededom, et fratres ejus
sexaginta octo; et Obededom filium
Idithun, et Hosa constituit janitores.

38. Obededom voorts en zijne broeders,
acht en zestig. En hij stelde Obededom12),
den zoon van Idithun, en Hosa tot
deurwachters;

9) Ps. XCV 8: ‘en treedt binnen in zijne voorhoven’.
10) Al wat zij levends bevat.
11) Men beroept zich op v. 35 ten bewijze, dat deze lofzang, alsmede de Psalm, die hier gebruikt
werd, eerst na de ballingschap zoude gedicht zijn. Maar gestadig, en niet het minst in David's
tijd, stond het volk Gods aan de aanvallen der heidenen bloot.
12) Of in dit vers twee van dien naam bedoeld worden, is twijfelachtig.
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39. Sadoc autem sacerdotem, et fratres
ejus sacerdotes, coram ta-

39. en Sadoc, den priester, en de priesters,
zijne broeders, voor de
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bernaculo Domini in excelso, quod erat tent des Heeren op de hoogte, welke was
in Gabaon,
te Gabaon13),
40. Ut offerent holocausta Domino super
altare holocautomatis jugiter, mane et
vespere, juxta omnia quae scripta sunt in
lege Domini, quam praecepit Israeli.

40. om gestadig den Heer brandoffers op
te dragen op het brandofferaltaar, des
morgens en des avonds, overeenkomstig
al hetgeen geschreven staat in de Wet des
Heeren, welke Hij aan Israël had
voorgeschreven.

41. Et post eum Heman, et Idithun, et
reliquos electos, unumquemque vocabulo
suo ad confitendum Domino: Quoniam
in aeternum misericordia ejus.

41. En na hem14) Heman en Idithun en de
overige uitverkorenen, een iegelijk bij
zijn naam om den Heer te prijzen, want
zijne barmhartigheid is eeuwig.

42. Heman quoque, et Idithun canentes
tuba, et quatientes cymbala, et omnia
musicorum organa ad canendum Deo;
filios autem Idithun fecit esse portarios.

42. En Heman en Idithun15) bliezen de
trompet en roerden de cymbalen en
bespeelden al de speeltuigen om God te
loven. En de zonen van Idithun maakte
hij tot deurwachters.

43. Reversusque est omnis populus in
domum suam: et David, ut benediceret
etiam domui suae.

43. En geheel het volk keerde naar huis
terug en David mede, om ook zijn huis
te zegenen.

Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
David wil den Heer een tempel bouwen (v. 1-2). Hij ontvangt door Nathan
Gods beloften (v. 3-15). Zijn dankgebed (v. 16-27).
1. Cum autem habitaret David in domo
sua, dixit ad Nathan prophetam: Ecce ego
habito in domo cedrina: arca autem
foederis Domini sub pellibus est. II Reg.
VII 2.

1. Als nu David in zijn huis woonde,
zeide hij tot den profeet Nathan1): Zie ik
woon in een huis van cederhout, maar de
ark van het verbond des Heeren is onder
vachten.

2. Et ait Nathan ad David: Omnia, quae 2. En Nathan sprak tot David: Doe al wat
in corde tuo sunt, fac: Deus enim tecum Gij in uw hart hebt; want God is met u.
est.

13) Daar werd de oude offerdienst voorloopig nog voortgezet. Vgl. XXI 29. Zie verder I Reg.
VI 21, VII 1 volg. en II Par. I 3 volg. met de aanteekeningen.
14) Hebr.: ‘en met hen’, d.i. met Sadoc en zijne broeders.
15) De twee namen zullen uit den aanhef van v. 41 herhaald zijn. De Septuagint heeft ze hier
niet.
1) Vgl. II Reg. VII, waar dezelfde gebeurtenissen als in dit hoofdstuk op bijna dezelfde wijze
verhaald worden.
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3. Igitur nocte illa factus est sermo Dei
ad Nathan, dicens:

3. In dien nacht dan geschiedde het woord
des Heeren tot Nathan, zeggende:
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4. Vade, et loquere David servo meo:
4. Ga en spreek tot David, mijnen
Haec dicit Dominus: Non aedificabis tu dienstknecht: Dit zegt de Heer: Niet gij
mihi domum ad habitandum.
zult Mij een huis bouwen ter bewoning.
5. Neque enim mansi in domo ex eo
tempore, quo eduxi Israel, usque ad diem
hanc: sed fui semper mutans loca
tabernaculi, et in tentorio

5. Want Ik heb niet gewoond in een huis
sedert den tijd, waarop Ik Israël heb
uitgeleid, tot op den dag van heden, maar
gestadig veranderde Ik de plaatsen van
den tabernakel, en in eene tente

6. Manens cum omni Israel. Numquid
locutus sum saltem uni judicum Israel,
quibus praeceperam, ut pascerent
populum meum, et dixi: Quare non
aedificastis mihi domum cedrinam?

6. woonde Ik met geheel Israël2). Heb Ik
ooit gesproken ook tot één der rechters
van Israël, aan welke ik gelast had mijn
volk te hoeden, en gezegd: Waarom hebt
gij mij niet een huis gebouwd van
cederhout?

7. Nunc itaque sic loqueris ad servum
meum David: Haec dicit Dominus
exercituum: Ego tuli te, cum in pascuis
sequereris gregem, ut esses dux populi
mei Israel.

7. Nu dan, spreek aldus tot mijnen
dienstknecht David: Dit zegt de Heer der
legerscharen: Ik heb u opgenomen, toen
gij in de weide achter de kudde gingt, om
de leidsman te zijn van mijn volk Israël.

8. Et fui tecum quocumque perrexisti: et
interfeci omnes inimicos tuos coram te,
fecique tibi nomen quasi unius
magnorum, qui celebrantur in terra.

8. En Ik was met u, waarheen gij ook
toogt, en Ik versloeg al uwe vijanden voor
uw aangezicht, en Ik heb u eenen naam
gemaakt als van een der grooten, die
beroemd zijn op aarde.

9. Et dedi locum populo meo Israel:
plantabitur, et habitabit in eo, et ultra non
commovebitur: nec filii iniquitatis atterent
eos, sicut a principio,

9. En Ik heb aan mijn volk Israël eene
woonplaats gegeven; daar zal het geplant
worden en wonen en het zal niet meer
worden verontrust, en de kinderen der
boosheid zullen hen niet meer vertrappen
gelijk van den beginne,

10. Ex diebus quibus dedi judices populo
meo Israel, et humiliavi universos
inimicos tuos. Annuntio ergo tibi, quod
aedificaturus sit tibi Dominus domum.

10. sedert de dagen dat Ik rechters heb
gegeven aan mijn volk Israël, en Ik heb
al uwe vijanden vernederd. Ik verkondig
u dan, dat de Heer u een huis zal bouwen.

11. Cumque impleveris dies tuos, ut vadas
ad patres tuos, suscitabo semen tuum post
te, quod erit de filiis tuis: et stabiliam
regnum ejus.

11. En als gij uwe dagen zult vervuld
hebben, om te gaan tot uwe vaderen, dan
zal Ik uw zaad doen opstaan na u, hetwelk
uit uwe zonen zijn zal, en Ik zal zijn
koningschap bevestigen.

12. Ipse aedificabit mihi domum, et
12. Hij zal Mij een huis bouwen, en Ik
firmabo solium ejus usque in aeternum. zal zijn troon bestendigen tot in
eeuwigheid.
2) Vgl. II Reg. VII 6.
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13. Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi
in filium: et misericordiam meam non
auferam ab eo, sicut abstuli ab eo, qui
ante te fuit.

13. Ik zal hem ten vader zijn en hij zal
Mij ten zoor zijn3), en mijne
barmhartigheid zal Ik niet van hem
wegnemen, gelijk Ik die heb weggenomen
van hem, die vóór u was.

14. Et statuam eum in domo mea, et in
regno meo usque in sempiternum: et
thronus ejus erit firmissimus in
perpetuum.

14. En Ik zal hem bevestigen in mijn huis
en in mijn koninkrijk tot in eeuwigheid;
en zijn troon zal zeer vast staan voor
altoos.

15. Juxta omnia verba haec, et juxta
15. Volgens al deze woorden en volgens
universam visionem istam, sic locutus est geheel dit gezicht, aldus heeft Nathan tot
Nathan ad David.
David gesproken.
16. Cumque venisset rex David, et
sedisset coram Domino, dixit: Quis ego
sum Domine Deus, et quae domus mea,
ut praestares mihi talia?

16. En toen koning David gekomen was
en zich voor den Heer had nedergezet,
zeide hij: Wie ben ik, Heere God, en wat
is mijn huis, dat Gij mij zulks verleent?

17. Sed et hoc parum visum est in
conspectu tuo, ideoque locutus es super
domum servi tui etiam in futurum: et
fecisti me spectabilem super omnes
homines Domine Deus.

17. Maar zelfs dat scheen te weinig voor
uw aanschijn, en daarom hebt Gij over
het huis van uwen dienstknecht ook voor
de toekomst gesproken en hebt Gij mij
aanzienlijk gemaakt boven alle menschen,
Heere God.

18. Quid ultra addere potest David, cum 18. Wat kan David nog meer zeggen, nu
ita glorificaveris servum tuum, et
Gij uwen dienstknecht zoo geëerd en hem
cognoveris eum?
erkend hebt?
19. Domine propter famulum tuum juxta
cor tuum fecisti omnem magnificentiam
hanc, et nota esse voluisti universa
magnalia.

19. Heer, ter wille van uwen dienstknecht
hebt Gij naar uw hart al deze heerlijkheid
gewrocht en hebt Gij openbaar willen
maken al de wonderdaden.

20. Domine, non est similis tui: et non est 20. Heer, niemand is aan U gelijk, en er
alius Deus absque te, ex omnibus, quos is geen andere God buiten U onder al
audivimus auribus nostris.
degenen, van welke wij met onze ooren
hebben gehoord.
21. Quis enim est alius, ut populus tuus
Israel, gens una in terra, ad quam perrexit
Deus, ut liberaret, et faceret populum sibi,
et magnitudine sua atque terroribus

21. Want welk ander volk is er als uw
volk Israël, de eenige stam op aarde, tot
welken God is gekomen, om hem te
bevrijden en zich tot zijn volk te maken,
en om door zijn grootheid en zijne

3) II Reg. VII 14 volgt op deze woorden: ‘en als hij iets zal misdrijven, zal ik hem tuchtigen
met eene mannenroede en met plagen van de kinderen der menschen’. Doordat hier deze
bedreiging is weggelaten blijkt nog duidelijker de beteekenis der belofte, welke in letterlijken
zin op Salomon doelt, maar in voorafbeeldenden zin David's grooten Zoon aanwijst, den
Godmensch (Vgl. Hebr. I 5), in wien alleen de grootsche belofte inderdaad ten volle vervuld
is.
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ejiceret nationes a facie ejus, quem de
AEgypto liberarat?

verschrikkingen de natiën te verdrijven
voor het aanschijn van dat volk, dat Hij
uit Egypte bevrijd had?
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22. Et posuisti populum tuum Israel tibi 22. En Gij hebt U uw volk Israël gesteld
in populum usque in aeternum, et tu
ten volk voor eeuwig, en Gij, Heer, zijt
Domine factus es Deus ejus.
zijn God geworden.
23. Nunc igitur Domine, sermo, quem
locutus es famulo tuo, et super domum
ejus, confirmetur in perpetuum, et fac
sicut locutus es.

23. Nu dan, Heer, moge het woord, dat
Gij hebt gesproken tot uwen dienstknecht
en over zijn huis, in stand blijven voor
altoos, en doe gelijk Gij gezegd hebt.

24. Permaneatque et magnificetur nomen
tuum usque in sempiternum: et dicatur:
Dominus exercituum Deus Israel, et
domus David servi ejus permanens coram
eo.

24. En uw naam blijve en worde
verheerlijkt tot in eeuwigheid, en men
zegge: De Heer der heerscharen is de God
van Israël, en het huis van David, zijnen
dienstknecht, blijft voortbestaan voor zijn
aangezicht.

25. Tu enim Domine Deus meus revelasti
auriculam servi tui, ut aedificares ei
domum: et. idcirco invenit servus tuus
fiduciam, ut oret coram te.

25. Gij toch, Heer mijn God, hebt aan het
oor van uwen dienstknecht geopenbaard,
dat Gij hem een huis zoudt bouwen; en
daarom heeft uw dienstknecht zich
verstout om te bidden voor uw
aangezicht.

26. Nunc ergo Domine tu es Deus: et
locutus es ad servum tuum tanta
beneficia.

26. Nu dan, Heer, Gij zijt God en hebt
uwen dienstknecht zoo groote weldaden
aangezegd.

27. Et coepisti benedicere domui servi
tui, ut sit semper coram te: te enim
Domine benedicente, benedicta erit in
perpetuum.

27. En Gij zijt begonnen het huis van
uwen dienstknecht te zegenen, opdat het
altijd besta voor uw aangezicht; want
indien Gij, Heer, het zegent, zal het
gezegend zijn in eeuwigheid.

Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
De zegepralen van David en de schattingen door hem aan de overwonnen
volken opgelegd (v. 1-13). Zijne voornaamste ambtenaren (v. 14-17).
1. Factum est autem post haec, ut
percuteret David Philisthiim, et humiliaret
eos, et tolleret Geth, et filias ejus de manu
Philisthiim, II Reg. VIII 1.

1. Daarna nu geschiedde het, dat David
de Philistijnen versloeg en hen
vernederde, en Geth en zijne dochteren1)
aan de handen der Philistijnen ontrukte2),

1) De stad met de haar omgevende kleinere plaatsen.
2) Over de oorlogen van David zie het in hoofd zaak gelijkluidend verhaal II Reg. VIII 1-18.
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2. Percuteretque Moab, et fierent
Moabitae servi David, offerentes ei
munera.

2. en Moab versloeg, en de Moabieten
aan David onderdanig werden an hem
geschenken brachten3).

3) De schrijver gewaagt niet van de harde behandeling, welke David de overwonnen Edomieten
deed ondergaan; zie II Reg. VIII 2.
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3. Eo tempore percussit David etiam
Adarezer regem Soba regionis Hemath,
quando perrexit ut dilataret imperium
suum usque ad flumen Euphraten.

3. Te dien tijde versloeg David ook
Adarezer, den koning van Soba, van het
land Hemath, toen hij uittoog, om zijne
heerschappij uit te breiden tot aan de
rivier de Euphraat.

4. Cepit ergo David mille quadrigas ejus,
et septem millia equitum, ac viginti millia
virorum peditum, subnervavitque omnes
equos curruum, exceptis centum
quadrigis, quas reservavit sibi.

4. David maakte dan van hem duizend
wagens buit en zeven duizend ruiters4) en
twintig duizend voetknechten, en hij
verlamde de pezen van alle wagenpaarden
met uitzondering van honderd gespannen,
welke hij voor zich behield.

5. Supervenit autem et Syrus
Damascenus, ut auxilium praeberet
Adarezer regi Soba: sed et hujus percussit
David viginti duo millia virorum.

5. Ook de Syriër van Damascus nu snelde
toe om hulp te brengen aan Adarezer, den
koning van Soba; maar ook van hem
versloeg David twee en twintig duizend
man.

6. Et posuit milites in Damasco, ut Syria
quoque serviret sibi, et offerret munera.
Adjuvitque eum Dominus in cunctis, ad
quae perrexerat.

6. En hij legde krijgslieden in Damascus,
opdat ook Syrië hem zoude onderdanig
zijn en geschenken brengen En de Heer
stond hem bij in alles wat hij ondernam.

7. Tulit quoque David pharetras aureas, 7. Ook maakte David de gouden
quas habuerant servi Adarezer, et attulit pijlkokers5) buit, welke de knechten van
eas in Jerusalem;
Adarezer hadden, en bracht ze naar
Jerusalem;
8. Necnon de Thebath, et Chun urbibus
Adarezer aeris plurimum, de quo fecit
Salomon mare aeneum, et columnas, et
vasa aenea.

8. alsmede uit Thebath en Chun6), de
steden van Adarezer, een groote
hoeveelheid koper, waarvan Salomon de
koperen zee en de kolommen en het
koperen vaatwerk maakte7).

9. Quod cum audisset Thou rex Hemath, 9. Toen nu Thoü, de koning van Hemath,
percussisse videlicet David omnem
zulks vernomen had, te weten, dat David
exercitum Adarezer regis Soba,
geheel het leger van Adarezer, den koning
van Soba, verslagen had,
10. Misit Adoram filium suum ad regem 10. zond hij zijn zoon Adoram tot koning
David, ut postularet ab eo pacem, et
David, om vrede van hem te vragen en
congratularetur ei quod percussisset, et hem geluk te wenschen, dat hij Adarezer
4) Volgens II Reg. VIII 4 slechts zeventienhonderd ruiters.
5) Hebr.: ‘schilden’.
6) Voor Thebath, vermoedelijk Thebach (zie Gen. XXII 24 Hebr.), staat II Reg. VIII 8 Bete
(Hebr. Betach), voor Chun staat Beroth, dat bij Ezech. XLVII 16 genoemd wordt. Chun kan
een schrijffout zijn.
7) Van dezen buit en de bestemming, door David daaraan gegeven, wordt II Reg. VIII niet
gewaagd.
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expugnasset Adarezer: adversarius quippe verslagen en verwonnen had; want Thoü
erat Thou Adarezer.
was een vijand van Adarezer.
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11. Sed et omnia vasa aurea, et argentea,
et aenea consecravit David rex Domino,
cum argento et auro, quod tulerat ex
universis gentibus, tam de Idumaea, et
Moab, et filiis Ammon, quam de
Philisthiim et Amalec.

11. Maar ook al het gouden en zilveren
en koperen vaatwerk wijdde koning
David aan den Heer, alsmede het zilver
en het goud, dat hij had buit gemaakt op
al de volken, zoowel op Idumea en Moab
en de kinderen van Ammon, als op de
Philistijnen en Amalec.

12. Abisai vero filius Sarviae percussit 12. En Abisaï, de zoon van Sarvia,
Edom in Valle Salinarum, decem et octo versloeg Edom in het Dal der Zoutmijnen,
millia:
achttien duizend man.
13. Et constituit in Edom praesidium, ut
serviret Idumaea David: salvavitque
Dominus David in cunctis, ad quae
perrexerat.

13. En hij legde eene bezetting in Edom,
opdat Idumea aan David onderdanig
zoude zijn; en de Heer behoedde David
in alles wat hij ondernam.

14. Regnavit ergo David super universum 14. Zoo dan regeerde David over geheel
Israel, et faciebat judicium atque justitiam Israël en hij oefende recht en
cuncto populo suo.
gerechtigheid aan geheel zijn volk.
15. Porro Joab filius Sarviae erat super
exercitum, et Josaphat filius Ahilud a
commentariis.

15. Joab nu, de zoon van Sarvia, was over
het leger, en Josaphat, de zoon van
Ahilud, was kanselier,

16. Sadoc autem filius Achitob, et
16. en Sadoc, de zoon van Achitob, en
Ahimelec, filius Abiathar, sacerdotes: et Ahimelec, de zoon van Abiathar, waren
Susa, scriba.
priesters, en Susa8) was schrijver,
17. Banaias quoque filius Joiadae super 17. en Banaias, de zoon van Joiada, was
legiones Cerethi, et Phelethi: porro filii overste over de troepen der Cerethers en
David, primi ad manum regis.
Phelethers9), maar de zonen van David
waren de eersten aan 's konings hand.

8) II Reg. VIII 17, wordt Saraias als schrijver genoemd.
9) De Cerethers en Pheleters vormden de lijfwacht des konings.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

83

Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
David door Hanon, koning der Ammonieten, grovelijk beleedigd (v. 1-5).
Kastijding der Ammonieten en overwinning op de Syriërs (v. 6-19).
1. Accidit autem ut moreretur Naas rex
filiorum Ammon, et regnaret filius ejus
pro eo. II Reg. X 1.

1. Het geschiedde nu, dat Naäs, de koning
van de kinderen van Ammon, stierf en
dat zijn zoon in zijn plaats koning werd1).

2. Dixitque David: Faciam misericordiam
cum Hanon filio Naas: praestitit enim
mihi pater ejus gratiam. Misitque David
nuntios ad consolandum eum super morte
patris sui. Qui cum pervenissent in terram
filiorum Ammon, ut consolarentur Hanon,

2. En David zeide: Ik zal goedgunstig
handelen met Hanon, den zoon van Naäs,
want zijn vader heeft mij goedgunstigheid
bewezen. En David zond boden, om hem
te troosten over den dood zijns vaders.
En als zij gekomen waren in het land van
de kinderen van Ammon, om Hanon te
troosten,

3. Dixerunt principes filiorum Ammon
ad Hanon: Tu lorsitan putas, quod David
honoris causa in patrem tuum miserit qui
consolentur te: nec animadvertis quod ut
explorent, et investigent, et scrutentur
terram tuam, venerint ad te servi ejus.

3. zeiden de vorsten van de kinderen van
Ammon tot Hanon: Gij meent misschien,
dat David, om uwen vader te eeren,
troosters tot u gezonden heeft, en gij ziet
niet, dat, om uw land te verspieden en op
te nemen en te doorzoeken, zijne dienaren
tot u gekomen zijn.

4. Igitur Hanon pueros David decalvavit, 4. Hanon dan sneed den dienaren van
et rasit, et praecidit tunicas eorum a
David de haren af en schoor hen2), en
natibus usque ad pedes, et dimisit eos. sneed hun de kleederen af van de dijen
tot de voeten en zond hen henen.
5. Qui cum abiissent, et hoc mandassent
David, misit in occursum eorum
(grandem enim contumeliam
sustinuerant) et praecepit ut manerent in
Jericho, donec cresceret barba eorum, et
tunc reverterentur.

5. Toen zij vertrokken waren en aan
David bericht daarvan gegeven hadden,
zond deze hun te gemoet, - want eene
grove beschimping hadden zij ondergaan
- en hij gelastte, dat zij te Jericho zouden
blijven, totdat hun baard was
aangewassen, en dan zouden terugkeeren.

6. Videntes autem filii Ammon, quod
injuriam fecissent David, tam Hanon,
quam reliquus populus, miserunt mille
talenta argenti, ut conducerent sibi de
Mesopotamia, et de Syria Maacha, et de
Soba currus et equites.

6. Als nu de kinderen van Ammon zagen,
dat zij David eene beleediging hadden
aangedaan, zonden zij, Hanon zoowel als
het geheele volk, duizend talenten zilver,
om zich van Mesopotamië en van
Syrië-Maächa en van Soba krijgswagens
en ruiters te huren.

1) Vgl. II Reg. X 1-19, waar hetzelfde verhaal voorkomt.
2) Naar II Reg. X 4 liet hij hun de helft van den baard afscheren.
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7. Zij huurden dan twee en der-
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millia curruum, et regem Maacha cum
populo ejus. Qui cum venissent,
castrametati sunt e regione Medaba. Filii
quoque Ammon congregati de urbibus
suis, venerunt ad bellum.

tig duizend krijgswagens3) en den koning
van Maächa met zijn volk. En toen dezen
gekomen waren, legerden zij zich
tegenover Medaba4). Ook de kinderen van
Ammon kwamen uit hunne steden bijeen
en togen ten strijde.

8. Quod cum audisset David, misit Joab, 8. En als David dit vernomen had, zond
et omnem exercitum virorum fortium: hij Joab en geheel het leger van dappere
mannen.
9. Egressique filii Ammon, direxerunt
aciem juxta portam civitatis: reges autem,
qui ad auxilium ejus venerant, separatim
in agro steterunt.

9. En de kinderen van Ammon togen uit
en stelden zich in slagorde bij de poort
der stad5); de koningen echter, die haar
ter hulp gekomen waren, stonden
afzonderlijk op het veld.

10. Igitur Joab intelligens bellum ex
adverso, et post tergum contra se fieri,
elegit viros fortissimos de universo Israel,
et perrexit contra Syrum.

10. Toen Joab nu zag, dat men hem van
voren en van achteren slag leverde, koos
hij uit geheel Israël de dapperste mannen
en rukte tegen den Syriër op.

11. Reliquam autem partem populi dedit 11. En het overige gedeelte van het volk
sub manu Abisai fratris sui; et perrexerunt stelde hij onder leiding van zijn broeder
contra filios Ammon.
Abisaï, en dezen rukten tegen de zonen
van Ammon op.
12. Dixitque: Si vicerit me Syrus, auxilio 12. En hij zeide: Indien de Syriër mij
eris mihi: si autem superaverint te filii overwint, dan zult gij mij te hulp komen;
Ammon, ero tibi in praesidium.
zoo echter de zonen van Ammon de
bovenhand op u verkrijgen, dan zal ik u
komen helpen.
13. Confortare, et agamus viriliter pro
populo nostro, et pro urbibus Dei nostri:
Dominus autem quod in conspectu suo
bonum est, faciet.

13. Schep moed en laten wij als mannen
strijden voor ons volk en voor de steden
van onzen God; en de Heer zal doen wat
goed is voor zijn aangezicht.

14. Perrexit ergo Joab, et populus qui cum 14. Joab dan en het leger, dat met hem
eo erat, contra Syrum ad proelium: et
was, rukte op ten strijde tegen den Syriër
fugavit eos.
en hij sloeg hen op de vlucht.
15. Porro filii Ammon videntes quod
fugisset Syrus, ipsi quoque fugerunt
Abisai fratrem ejus, et ingressi sunt
civitatem: reversusque est etiam Joab in
Jerusalem.

15. Als nu de kinderen van Ammon
zagen, dat de Syriër de vlucht had
genomen, vloden ook zij voor zijn
broeder Abisaï en trokken de stad in, en
ook Joab keerde terug naar Jerusalem.

16. Videns autem Syrus quod ce-

16. En de Syriër, ziende, dat hij

3) Dit getal vat wagens en krijgers saam. Zie II Reg. X 6.
4) Medaba, II Reg. X 6 niet genoemd, lag in het stamgebied van Ruben. Zie Jos. XIII 9, 16.
5) De hoofdstad Rabbath-Ammon.
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cidisset coram Israel, misit nuntios, et
adduxit Syrum, qui erat trans fluvium:
Sophach autem princeps militiae
Adarezer, erat dux eorum.

voor Israël bezweken was, zond boden
uit en haalde den Syriër, die aan de
overzijde van den stroom woonde; en
Sophach, de krijgsoverste van Adarezer,
was hun aanvoerder.

17. Quod cum nuntiatum esset David,
congregavit universum Israel, et transivit
Jordanem, irruitque in eos, et direxit ex
adverso aciem, illis contra pugnantibus.

17. Toen nu zulks aan David
geboodschapt was, riep hij geheel Israël
op en trok over den Jordaan en rukte aan
tegen hen en stelde zich in slagorde tegen
hen, terwijl genen zich te weer stelden.

18. Fugit autem Syrus Israel: et interfecit
David de Syris septem millia curruum, et
quadraginta millia peditum, et Sophach
exercitus principem. II Reg. X 18.

18. En de Syriër vlood voor Israël, en
David verdelgde van de Syriërs zeven
duizend wagens6) en veertig duizend
voetgangers en Sophach, den aanvoerder
des legers.

19. Videntes autem servi Adarezer se ab
Israel esse superatos, transfugerunt ad
David, et servierunt ei: noluitque ultra
Syria auxilium praebere filiis Ammon.

19. Als nu de onderdanen van Adarezer
zagen, hoe zij door Israël overwonnen
waren, gingen zij tot David over en
onderwierpen zich aan hem, en voortaan
wilde Syrië aan de kinderen van Ammon
geen hulp meer verleenen.

Caput XX.
Hoofdstuk XX.
David's zegepralen op de Ammonieten en de Philistijnen (v. 1-7).
1. Factum est autem post anni circulum,
eo tempore, quo solent reges ad bella
procedere, congregavit Joab exercitum,
et robur militiae, et vastavit terram
filiorum Ammon; perrexitque et obsedit
Rabba: porro David manebat in
Jerusalem, quando Joab percussit

1. Het geschiedde nu na verloop van een
jaar, te dien tijde, dat de koningen ten
strijde plegen te trekken, dat Joab het
leger en de krijgsmacht verzamelde en
het land van de kinderen van Ammon
verwoestte. En hij rukte voort en
belegerde Rabba1). Maar David bleef te
Jerusalem2), toen Joab

6) d.i. Wagenspannen. De hier genoemde getallen wijken af van de II Reg. X 18 vermelde. In
de getallen zijn meermalen schrijffouten ingeslopen.
1) Het verhaal van het beleg van Rabba is hier veel korter dan II Reg. XI.
2) Deze zinsnede is eene bedekte zinspeling op de zware misdaden, welke David volgens II
Reg. XI pleegde, terwijl hij te Jerusalem bleef. De schrijver van Par. verhaalt ze wel is waar
niet, maar wil geenszins bij zijne lezers de meening wekken, dat het leven van zijn held vrij
van zonden was. Om redenen, in de Inleiding vermeld, gewaagt hij evenmin van het oproer
van Absalom, van de samenzwering van Seba en van de uitlevering van Saül's nakomelingen
aan de Gabaonieten (II Reg. XIII 1 - XXI 14). Ook bericht hij niets over David's zege- en
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Rabba, et destruxit eam. II Reg. X 7 et XI Rabba sloeg en het verwoestte3).
1.
2. Tulit autem David coronam Melchom
de capite ejus, et invenit in ea auri pondo
talentum, et pretiosissimas gemmas,
fecitque sibi inde diadema: manubias
quoque urbis plurimas tulit:

2. En David nam de kroon van Melchom4)
van diens hoofd en hij bevond aan haar
een talent aan gewicht in goud en zeer
kostbare juweelen5) en hij maakte er zich
een kroon van. Ook maakte hij zeer veel
buit in de stad.

3. Populum autem, qui erat in ea, eduxit:
et fecit super eos tribulas, et trahas, et
ferrata carpenta transire, ita ut
dissecarentur, et contererentur: sic fecit
David cunctis urbibus filiorum Ammon:
et reversus est cum omni populo suo in
Jerusalem.

3. En het volk, dat in haar was, bracht hij
naar buiten en hij liet dorschrollen, sleden
en karren met ijzeren beslag over hen
heengaan, zoodat zij in stukken gesneden
en vermorzeld werden. Zoo deed David
met al de steden van de kinderen van
Ammon en hij keerde met geheel zijn
volk naar Jerusalem terug.

4. Post haec initum est bellum in Gazer
adversum Philisthaeos: in quo percussit
Sobochai Husathites, Saphai de genere
Raphaim, et humiliavit eos. II Reg. XXI
18.

4. Daarna werd een oorlog begonnen te
Gazer tegen de Philistijnen6); waarin
Sobachaï, de Husathiet, Saphaï van het
geslacht Raphaïm versloeg, en ze ten
onder bracht.

5. Aliud quoque bellum gestum est
adversus Philisthaeos, in quo percussit
Adeodatus filius Saltus Bethlehemites
fratrem Goliath Gethaei, cujus hastae
lignum erat quasi liciatorium texentium.
I Reg. XVII 7.

5. Nog een andere krijg werd gevoerd
tegen de Philistijnen, waarin Adeodatus,
de zoon van Saltus, de Bethlehemiet, den
broeder versloeg van Goliath den
Getheër, van wiens lans het hout als een
weversboom was.

6. Sed et aliud bellum accidit in Geth, in
quo fuit homo longissimus, senos habens
digitos, id est, simul viginti quatuor: qui
et ipse de Rapha fuerat stirpe generatus.

6. Maar nog een andere krijg had plaats
te Geth, waarbij een zeer lang man was
met vingers zes en zes7), dat is te zamen
vier en twintig, en ook hij was geboren
uit het geslacht van Rapha.

3)
4)

5)
6)

7)

danklied en zijn laatste woorden (II Reg. XXII, XXIII), als van minder beteekenis voor de
verdiensten van David ten opzichte van den eeredienst.
Eerst aan het laatste krijgsbedrijf tegen Rabba ging David persoonlijk deelnemen. Zie II Reg.
XII 26-31.
Hebr. Malkom. Melchom of Milchom was een afgod der Ammonieten. Zie III Reg. XI 5.
Hebr.; IV Reg. XXIII 13; Jer. XLIX 1. De Vulgaat vertaalt II Reg. XII 30 den eigennaam
met regis eorum. Zie de noot aldaar.
Hebr.: ‘een kostbaren steen en deze kwam op het hoofd van David’. Het geheele goudgewicht
der kroon van den afgod - een talent - zou voor een menschenhoofd te zwaar zijn geweest.
Voor v. 4-7 vgl. II Reg. XXI 18-24, waar, afgezien van de hier vermelde schermutselingen
met de Philistijnen, ook nog sprake is van David's gevecht met Jesbinebob. Daar dit gevecht
David's krijgsroem weinig of niet verhoogde, aangezien hij slechts door de tusschenkomst
van Abisaï gered werd, bleef het hier onvermeld.
Aan handen en voeten.
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7. Hic blasphemavit Israel: et percussit
eum Jonathan filius Samaa fratris David.
Hi sunt filii Rapha in Geth, qui ceciderunt
in manu David et servorum ejus.

7. Deze hoonde Israël, en hem versloeg
Jonathan, de zoon van Samaä, den
broeder van David. Dit zijn de zonen van
Rapha te Geth, die vielen door de hand
van David en van zijne knechten8).

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
David laat zijn volk tellen (v. 1-6). God kastijdt hem daarvoor door de pest
onder het volk (v. 7-15). David vraagt en verkrijgt vergiffenis en bouwt een
altaar op den dorschvloer van Ornan (v. 15-30).
1. Consurrexit autem Satan contra Israel: 1. En de satan verhief zich tegen Israël
et concitavit David ut numeraret Israel. en zette David aan om Israël te tellen1).
II Reg. XXIV 1; Infra XXVII 25.
2. Dixitque David ad Joab, et ad principes
populi: Ite, et numerate Israel a Bersabee
usque Dan: et afferte mihi numerum ut
sciam.

2. En David zeide tot Joab en tot de
oversten des volks: Gaat en telt Israël van
Bersabeë tot Dan, en brengt mij het getal,
opdat ik het wete.

3. Responditque Joab: Augeat Dominus
populum suum centuplum, quam sunt:
nonne domine mi rex, omnes servi tui
sunt? quare hoc quaerit dominus meus,
quod in peccatum reputetur Israeli?

3. En Joab antwoordde: Vermeerdere de
Heer zijn volk honderdmaal meer dan er
zijn; zijn niet, heer mijn koning, allen
uwe knechten2)? Waarom verlangt dit
mijn heer, wat tot zonde zou gerekend
worden aan Israël?

4. Sed sermo regis magis praevaluit:
egressusque est Joab, et circuivit
universum Israel; et reversus est
Jerusalem:

4. Maar het woord des konings had de
overhand; en Joab toog uit en ging rond
door gansch Israël, en hij keerde terug
naar Jerusalem.

5. Deditque Davidi numerum eorum, quos
circuierat: et inventus est omnis numerus
Israel, mille millia et centum millia
virorum educentium gladium: de Juda
autem quadrin-

5. En hij gaf aan David het getal van hen,
die hij was rond gegaan, en bevonden
werd het geheele getal van Israël
duizendmaal duizend en honderd duizend
mannen, die het

8) d.i. Van zijne helden.
1) Vgl. II Reg. XXIV 1-25, waar, blijkbaar volgens dezelfde bron, hetzelfde als in dit hoofdstuk
verhaald wordt. De afwijkingen tusschen de twee verhalen zijn voor het meerendeel het
gevolg van het uiteenloopend doel en standpunt der schrijvers. Dat hier de satan als
hoofdoorzaak wordt genoemd van het onheil, dat over David en zijn rijk kwam, is geenszins
in strijd met den aanhef van II Reg. XXIV. Doordat David gehoor gaf aan de influisteringen
van den satan, wekte hij den toorn des Heeren, die daar als de oorzaak van het onheil wordt
voorgesteld.
2) Joab wilde door deze vraag den schijn van zich afkeeren, als ware hij afgunstig op David's
heerschappij over een zoo talrijk volk.
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genta septuaginta millia bellatorum.

zwaard trokken; van Juda echter
vierhonderd en zeventig duizend
krijgslieden3).

6. Nam Levi, et Benjamin non numeravit: 6. Want Levi en Benjamin telde hij niet,
eo quod Joab invitus exsequeretur regis omdat Joab tegen zijn wil het bevel des
imperium.
konings uitvoerde4).
7. Displicuit autem Deo quod jussum erat; 7. Maar aan God mishaagde wat bevolen
et percussit Israel.
was, en Hij sloeg Israël.
8. Dixitque David ad Deum: Peccavi
8. En David sprak tot God: Ik heb zeer
nimis ut hoc facerem: obsecro aufer
zwaar gezondigd door dit te doen5); ik
iniquitatem servi tui, quia insipienter egi. smeek U, neem het misdrijf weg van
uwen knecht, daar ik dwaselijk gehandeld
heb.
9. Et locutus est Dominus ad Gad
Videntem Davidis, dicens:

9. En de Heer sprak tot Gad, den Ziener
van David, zeggende:

10. Vade, et loquere ad David, et dic ei:
Haec dicit Dominus: Trium tibi optionem
do; unum, quod volueris, elige, et faciam
tibi.

10. Ga heen en spreek tot David en zeg
hem: Dit zegt de Heer: Uit drieën geef Ik
u de keuze; kies daarvan één, dat gij wilt,
en Ik zal het u doen.

11. Cumque venisset Gad ad David, dixit 11. En toen Gad bij David gekomen was,
ei: Haec dicit Dominus: Elige quod
sprak hij tot hem: Dit zegt de Heer: Kies
wat gij wilt:
volueris: II Reg. XXIV 12.
12. Aut tribus annis famem: aut tribus
mensibus te fugere hostes tuos, et
gladium eorum non posse evadere: aut
tribus diebus gladium Domini, et
pestilentiam versari in terra, et Angelum
Domini interficere in universis finibus
Israel: nunc igitur vide quid respondeam
ei, qui misit me. II Reg. XXIV 13.

12. of drie jaren lang hongersnood, of dat
gij drie maanden lang vlucht voor uwe
vijanden en aan hun zwaard niet kunt
ontkomen, of dat drie dagen lang het
zwaard des Heeren en pest in het land zij,
en de Engel des Heeren dood verspreide
in al de landpalen van Israël; nu dan zie,
wat ik moet antwoorden aan Hem, die
mij gezonden heeft.

13. Et dixit David ad Gad: Ex omni parte 13. En David sprak tot Gad: Van alle
me angustiae premunt: sed melius mihi kanten benauwen mij angsten; maar beter
est, ut incidam in manus Domini, quia is het mij te vallen in de handen des
3) II Reg. XXIV 9 worden andere getallen genoemd. Zie de noot aldaar. Het aanmerkelijk
verschil aangaande de getalsterkte van Israël is wellicht daaraan toe te schrijven, dat de
volkstelling niet voltooid werd.
4) Naar het Hebr. kan deze zinsnede luiden: ‘want het woord des konings was aan Joab tot een
gruwel geworden’, en den zin hebben: David herriep het aan Joab gegeven bevel. Joab staakte
de telling, toen hij volgens de orde, welke II Reg. XXIV 5-8 beschreven wordt, bij den stam
Benjamin gekomen was. Dat hij de Levieten niet telde, was een gevolg van hun voorrecht,
waarvan Num. I 47-54 sprake is. De in dit vers vermelde bijzonderheid wordt II Reg. XXIV
niet gevonden.
5) David kwam dus reeds tot inkeer, alvorens Gad tot hem ging.
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multae sunt miserationes ejus, quam in
manus hominum.

Heeren, daar zijn ontfermingen
menigvuldig zijn, dan in de handen der
menschen.

14. Misit ergo Dominus pestilen-

14. Derhalve zond de Heer eene

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

89

tiam in Israel: et ceciderunt de Israel
septuaginta millia virorum.

pest in Israël, en van Israël vielen
zeventig duizend man.

15. Misit quoque Angelum in Jerusalem,
ut percuteret eam: cumque percuteretur,
vidit Dominus, et misertus est super
magnitudine mali: et imperavit Angelo,
qui percutiebat: Sufficit, jam cesset
manus tua. Porro Angelus Domini stabat
juxta aream Ornan Jebusaei.

15. Ook zond Hij een Engel6) naar
Jerusalem, om het te slaan, en toen het
geslagen werd, zag de Heer en Hij
ontfermde zich over de grootheid van het
onheil, en Hij beval aan den Engel, die
sloeg: Het is genoeg, nu houde uwe hand
op. De Engel des Heeren nu stond bij den
dorschvloer van Ornan, den Jebusiet.

16. Levansque David oculos suos, vidit
Angelum Domini stantem inter coelum
et terram, et evaginatum gladium in manu
ejus, et versum contra Jerusalem: et
ceciderunt, tam ipse, quam majores natu
vestiti ciliciis, proni in terram.

16. En als David zijne oogen opsloeg, zag
hij den Engel des Heeren staan tusschen
den hemel en de aarde, een ontbloot
zwaard in zijn hand en tegen Jerusalem
gekeerd; en zij vielen, zoowel hij als de
oudsten, in boetkleederen gehuld, plat
neder ter aarde7).

17. Dixitque David ad Deum: Nonne ego
sum, qui jussi ut numeraretur populus?
Ego qui peccavi: ego, qui malum feci:
iste grex quid commeruit? Domine Deus
meus vertatur obsecro manus tua in me,
et in domum patris mei: populus autem
tuus non percutiatur.

17. En David sprak tot God: Ben ik het
niet, die beval het volk te tellen? Ik ben
het, die gezondigd, ik, die kwaad gedaan
heb; deze kudde, wat heeft zij verdiend?
Heer mijn God, keere zich, ik smeek U,
uwe hand tegen mij en tegen het huis
mijns vaders; uw volk echter worde niet
geslagen.

18. Angelus autem Domini praecepit Gad
ut diceret Davidi ut ascenderet,
exstrueretque altare Domino Deo in area
Ornan Jebusaei.

18. Maar de Engel des Heeren gelastte
aan Gad om David te zeggen, dat hij
zoude opgaan en een altaar oprichten voor
den Heere God op den dorschvloer van
Ornan, den Jebusiet8).

19. Ascendit ergo David juxta sermonem 19. David ging dan op volgens het woord
Gad, quem locutus ei fuerat ex nomine van Gad, dat hij tot hem gesproken had
Domini.
in den naam des Heeren.
20. Porro Ornan cum suspexisset, et
vidisset Angelum, quatuorque filii ejus
cum eo, absconderunt se: nam eo tempore
terebat in area triticum.

20. En als Ornan opgezien en den Engel
aanschouwd had, hij en zijne vier zonen
met hem, verscholen zij zich; want hij
dorschte op dat oogenblik tarwe op den
dorschvloer.

6) Vermoedelijk viel in het Hebr. voor Engel het bepalende lidwoord uit, zoodat de vertaling
moest luiden: Ook had Hij den Engel gezonden. Sommigen echter meenen, dat de tekst
oorspronkelijk te lezen gaf: ‘En de Engel des Heeren strekte zijn hand uit’.
7) Dit vers en de volgende berichten bijzonderheden, welke II Reg. XXIV niet worden
medegedeeld.
8) De dorschvloer was door de verschijning van den Engel als offerplaats aangeduid en gewijd.
Vgl. Jud. XIII.
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21. Toen nu David tot Ornan kwam,
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Ornan, conspexit eum Ornan, et processit zag hem Ornan, en hij ging hem te
ei obviam de area, et adoravit eum pronus gemoet van den dorschvloer en hij boog
in terram.
zich voor hem diep ter aarde.
22. Dixitque ei David: Da mihi locum
areae tuae, ut aedificem in ea altare
Domino: ita ut quantum valet argenti
accipias, et cesset plaga a populo.

22. En David sprak tot hem: Geef mij de
plaats van uw dorschvloer, opdat ik
daarop een altaar bouwe voor den Heer,
in dier voege, dat gij zooveel zilver als
hij waard is, ontvangt, en dat de plaag
wijke van het volk.

23. Dixit autem Ornan ad David: Tolle,
et faciat dominus meus rex quodcumque
ei placet: sed et boves do in holocaustum,
et tribulas in ligna, et triticum in
sacrificium: Omnia libens praebebo.

23. Ornan nu zeide tot David: Neem, en
moge de heer mijn koning doen al
hetgeen hem behaagt; en ik geef ook de
ossen tot het brandoffer, en de
dorschrollen tot het brandhout en de tarwe
tot het spijsoffer: alles zal ik gaarne
geven.

24. Dixitque ei rex David: Nequaquam
ita fiet, sed argentum dabo quantum valet:
neque enim tibi auferre debeo, et sic
offerre Domino holocausta gratuita.

24. En de koning David zeide hem:
Geenszins zal het aldus geschieden, maar
zilver zal ik geven zooveel hij waard is;
want niet mag ik u berooven en aldus den
Heer kostelooze brandoffers opdragen.

25. Dedit ergo David Ornan pro loco
25. Zoo gaf David aan Ornan voor de
siclos auri justissimi ponderis sexcentos. plaats zeshonderd sikkels goud van zeer
juist gewicht9).
26. Et aedificavit ibi altare Domino:
obtulitque holocausta, et pacifica, et
invocavit Dominum, et exaudivit eum in
igne de coelo super altare holocausti. II
Par. III 1.

26. En hij bouwde daar een altaar voor
den Heer en hij droeg brandoffers en
dankoffers op en riep den Heer aan; en
Hij verhoorde hem door het vuur van den
hemel op het brandofferaltaar.

27. Praecepitque Dominus Angelo: et
convertit gladium suum in vaginam.

27. En de Heer beval aan den Engel, en
deze stak zijn zwaard in de scheede.

28. Protinus ergo David, videns quod
28. Zoodra dus David zag, dat de Heer
exaudisset eum Dominus in area Ornan hem verhoord had op den dorschvloer
Jebusaei, immolavit ibi victimas.
van Ornan, slachtte hij daar offeranden10).
29. Tabernaculum autem Domini, quod
fecerat Moyses in deserto, et altare
holocaustorum, ea tempestate erat in
excelso Gabaon. Exod. XXXVI 2.

29. De takernakel echter des Heeren, dien
Moses gemaakt had in de woestijn, en het
brandofferaltaar was te dien tijde op de
hoogte te Gabaon.

9) De II Reg. XXIV 24 genoemde prijs van vijftig zilveren sikkels was zeker te gering. Vgl.
Gen. XXIII 15. Daar zal dus of een schrijffout begaan, of alleen de prijs voor de ossen bedoeld
zijn.
10) Ook in het vervolg, ofschoon, gelijk terstond in v. 29 gezegd wordt, de tabernakel zich nog
te Gabaon bevond.
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30. Et non praevaluit David ire

30. En David vermocht niet te
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ad altare ut ibi obsecraret Deum: nimio gaan naar het altaar, om aldaar God aan
enim fuerat in timore perterritus, videns te roepen; want door eene overgroote
gladium Angeli Domini.
vrees was hij bevangen, toen hij het
zwaard gezien had van den Engel des
Heeren11).

Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
David's toebereidselen voor den bouw des tempels (v. 1-5). Hij spoort Salomon
en de oversten tot den bouw aan (v. 6-19).
1. Dixitque David: Haec est domus Dei, 1. En David zeide: Dit is het huis van God
et hoc altare in holocaustum Israel.
en dit het altaar voor het brandoffer van
Israël1).
2. Et praecepit ut congregarentur omnes
proselyti de terra Israel, et constituit ex
eis latomos ad caedendos lapides et
poliendos, ut aedificaretur domus Dei.

2. En hij gelastte al de vreemdelingen2)
van het land van Israël te verzamelen, en
hij stelde uit hen steenhouwers aan om
steenen te houwen en te polijsten, opdat
zou gebouwd worden het huis Gods.

3. Ferrum quoque plurimum ad clavos
januarum, et ad commissuras atque
juncturas praeparavit David: et aeris
pondus innumerabile.

3. Ook ijzer in menigte voor de bouten
der deuren en voor de scharnieren en
krammen bereidde David, en van koper
een onberekenbaar gewicht.

4. Ligna quoque cedrina non poterant
aestimari, quae Sidonii, et Tyrii
deportaverant ad David.

4. Ook viel het cederhout niet te schatten,
dat de Sidoniërs en de Tyriërs tot David
brachten3).

5. Et dixit David: Salomon filius meus
puer parvulus est et delicatus; domus
autem, quam aedificari volo Domino, talis
esse debet ut in cunctis regionibus

5. En David zeide: Salomon, mijn zoon,
is een knaap, klein en teeder4); maar het
huis, dat ik wil doen bouwen voor den
Heer, moet alzoo zijn, dat het in alle

11) De zin is waarschijnlijk: sedert de verschijning van den Engel des Heeren op den dorschvloer
had David zoo veel eerbied voor de plaats, dat hij zijn offeranden niet meer te Gabaon durfde
opdragen.
1) Ook Jacob noemde de plaats, waar God hem in den droom verscheen, Bethel, d.i. het huis
Gods. Zie Gen. XXVIII 17. De verschijning van den Engel des Heeren, waarover net vorige
Hoofdstuk berichtte, beschouwde David als een openbaring Gods omtrent de plaats, waar
de tempel moest verrijzen. Zie II Par. III 1. Hij maakte derhalve de toebereidselen, van welke
in het volgende sprake is. In de Boeken der Koningen wordt daarvan niet gewaagd.
2) De vreemdelingen zijn de nazaten van de oorspronkelijke bewoners van Chanaän, welke niet
werden uitgeroeid. Vgl. III Reg. IX 20, 21.
3) Hoe groot de voorraad cederhout ook was, dien David uit Phenicië ontving, toch moest
Salomon nog meer doen komen. Zie zijn verdrag met Hiram III Reg. V 2-12.
4) Hij was eerst na den krijg met de Ammonieten geboren. Zie II Reg. XII 24. Daar hij nog zoo
jong, en het werk zoo groot was, maakte zijn vader al de mogelijke toebereidselen.
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nominetur: praeparabo ergo ei necessaria. streken geroemd worde; ik zal derhalve
Et ob hanc causam ante mortem suam het noodzakelijke in gereedheid brengen;
omnes praeparavit impensas.
en om die reden bracht hij vóór zijnen
dood al de kosten in gereedheid.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

92

6. Vocavitque Salomonem filium suum: 6. En hij riep Salomon, zijnen zoon5), en
et praecepit ei ut aedificaret domum
hij beval nem een huis te bouwen voor
Domino Deo Israel.
den Heer, den God van Israël.
7. Dixitque David ad Salomonem: Fili 7. En David zeide tot Salomon: Mijn
mi, voluntatis meae fuit ut aedificarem zoon, ik was willens een huis te bouwen
domum nomini Domini Dei mei. II Reg. voor den naam van den Heer mijnen God;
VII 2.
8. Sed factus est sermo Domini ad me,
dicens: Multum sanguinem effudisti, et
plurima bella bellasti: non poteris
aedificare domum nomini meo, tanto
effuso sanguine coram me:

8. maar het woord des Heeren is tot mij
geschied, zeggende: Veel bloed hebt gij
vergoten en zeer vele oorlogen gevoerd;
gij zult geen huis kunnen bouwen voor
mijnen naam, nadat gij zooveel bloed
voor mijn aangezicht vergoten hebt6).

9. Filius, qui nascetur tibi, erit vir
quietissimus: faciam enim eum
requiescere ab omnibus inimicis suis per
circuitum: et ob hanc causam Pacificus
vocabitur: et pacem et otium dabo in
Israel cunctis diebus ejus.

9. De zoon, die u zal geboren worden, zal
een zeer rustig man zijn; Ik zal hem rust
verleenen van al zijne vijanden in het
rond, en om die reden zal hij de
Vreedzame7) genoemd worden, en vrede
en rust zal Ik in Israël geven gedurende
al zijne dagen.

10. Ipse aedificabit domum nomini meo,
et ipse erit mihi in filium, et ego ero illi
in patrem: firmaboque solium regni ejus
super Israel in aeternum. II Reg. VII 13;
III Reg. V 5; II Reg. VII 14; Hebr. I 5.

10. Hij zal een huis bouwen voor mijnen
naam en hij zal Mij ten zoon en Ik hem
ten vader zijn, en Ik zal den troon van zijn
heerschappij over Israël bevestigen in
eeuwigheid.

11. Nunc ergo fili mi, sit Dominus tecum, 11. Nu dan, mijn zoon, de Heer zij met
et prosperare, et aedifica domum Domino u, en het ga u wel, en bouw het huis voor
Deo tuo, sicut locutus est de te.
den Heer uwen God, gelijk Hij aangaande
u gesproken heeft.
12. Det quoque tibi Dominus prudentiam 12. Geve u de Heer ook verstand en
et sensum, ut regere possis Israel, et
inzicht, opdat gij Israël kunt regeeren en
custodire legem Domini Dei tui.
onderhouden de wet van den Heer uwen
God.
13. Tunc enim proficere poteris, si
custodieris mandata, et judicia, quae

13. Want dan zult gij voorspoed kunnen
hebben, als gij onderhoudt de geboden

5) Gelijk uit de laatste woorden van v. 5 blijkt, niet lang voor zijn dood.
6) Wanneer en bij welke gelegenheid dit aan David geopenbaard werd, blijft onvermeld. Nathan
had (zie Hoofdstuk XVII) aan David slechts beteekend, dat niet hij, maar Salomon den tempel
zoude bouwen; vooraf wilde God het huis van David bevestigen. Dit strijdt niet met de reden,
welke hier wordt opgegeven. Want ter bevestiging van zijn rijk had David nog vele oorlogen
te voeren. En deze oorlogen, hoe rechtvaardig en onvermijdelijk ook, druischten in tegen de
oorspronkelijke verordening Gods (zie Gen. IX 5-6) en maakten David minder geschikt om
zulk een werk van vrede en verzoening te verrichten, als het bouwen van den tempel was.
7) Vgl. II Reg. XII 24.
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praecepit Dominus Moysi ut doceret
Israel: confortare et viriliter age, ne
timeas, neque paveas.

en bevelen, welke de Heer aan Moses
gelast heeft om te leeren aan Israël; heb
moed en handel mannelijk, vrees niet en
versaag niet.
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14. Ecce ego in paupertate mea
praeparavi impensas domus Domini, auri
talenta centum millia, et argenti mille
millia talentorum: aeris vero, et ferri non
est pondus, vincitur enim numerus
magnitudine: ligna et lapides praeparavi
ad universa impendia.

14. Zie, in mijn armoede8) heb ik de
kosten van het huis des Heeren in
gereedheid gebracht, van goud honderd
duizend talenten en van zilver duizend
maal duizend talenten9), en van koper en
ijzer is het gewicht niet aan te geven,
want de menigte gaat de berekening te
boven; hout en steenen heb ik bereid voor
al de behoeften.

15. Habes quoque plurimos artifices,
latomos, et caementarios, artificesque
lignorum, et omnium artium ad
faciendum opus prudentissimos,

15. Ook hebt gij werklieden in menigte,
steenhouwers en metselaars, en
werklieden voor het timmeren en voor al
de bedrijven, zeer vaardig om een werk
uit te voeren

16. In auro et argento et aere et ferro,
cujus non est numerus. Surge igitur, et
fac, et erit Dominus tecum.

16. in het goud en het zilver en het koper
en het ijzer, dat niet te tellen is. Op dan
en aan het werk! En de Heer zal met u
zijn.

17. Praecepit quoque David cunctis
principibus Israel, ut adjuvarent
Salomonem filium suum.

17. Ook gelastte David aan al de vorsten
van Israël, Salomon zijnen zoon te
helpen.

18. Cernitis, inquiens, quod Dominus
Deus vester vobiscum sit, et dederit vobis
requiem per circuitum, et tradiderit omnes
inimicos vestros in manus vestras, et
subjecta sit terra coram Domino, et coram
populo ejus.

18. Gij ziet, zeide hij, dat de Heer uw God
met ulieden is en u rust heeft gegeven in
het rond en al uwe vijanden10) heeft
overgeleverd in uwe handen, en het land
onderworpen is voor den Heer en voor
zijn volk.

19. Praebete igitur corda vestra et animas
vestras, ut quaeratis Dominum Deum
vestrum: et consurgite, et aedificate
sanctuarium Domino Deo, ut introducatur

19. Geeft dan uwe harten en uwe zielen,
om den Heer, uwen God, te zoeken, en
staat op en bouwt het heiligdom voor den
Heere God, opdat men de Ark van het

8) Naar het Hebr.: ‘door inspanning mijner kracht’. Vgl. XXIX 2.
9) Zijn de in v. 14 voorkomende getallen juist overgeleverd, en hebben wij door talent (kikkar)
het bekende gewicht te verstaan, dat, drie duizend sikkels tellend, op grond van het gewicht
van de gevonden zilveren sikkels uit den tijd der Machabeën gewoonlijk op omstreeks twee
en veertig kilogr. geschat wordt, dan zoude David vier millioen tweemaal honderd duizend
kilogram goud en twee en veertig millioen kilogram zilver, d.i. een voorraad edel metaal
verzameld hebben, waaruit men voor omstreeks twaalf milliard gulden Nederlandsche munt
had kunnen slaan. Dat schijnt haast niet aannemelijk, zelfs als men zich herinnert, dat volgens
geloofwaardige oude geschiedschrijvers de Aziatische vorsten ongeloofelijk groote schatten
in hunne hoofdsteden plachten te verzamelen. Men zal derhalve wel met sommigen mogen
veronderstellen, dat de getallen door de afschrijvers werden veranderd, of met anderen, dat
het woord talent hier niet een gewicht van zulk een zwaarte beteekent. Omtrent de
Hebreeuwsche gewichten verkeert men nog in het onzekere, ook nadat in 1889 te Jerusalem
een steenen gewicht van ongeveer twee en veertig kilogr. ontdekt werd, dat door den vinder
naar het zeer onduidelijk opschrift voor een talent van koning David gehouden wordt.
10) d.i. De gedeeltelijk nog vreemde bevolking, b.v. de Philistijnen.
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arca foederis Domini, et vasa Domino verbond des Heeren en de aan God
consecrata, in domum, quae aedificatur gewijde vaten brenge in het huis, dat
nomini Domini.
gebouwd wordt voor den naam des
Heeren.
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Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Telling der Levieten en hunne dienstverrichtingen (v. 1-32).
1. Igitur David senex et plenus dierum, 1. David dan, oud en vol van dagen,
regem constituit Salomonem filium suum stelde Salomon, zijnen zoon, tot koning
super Israel.
over Israël1).
2. Et congregavit omnes principes Israel, 2. En hij vergaderde al de vorsten van
et Sacerdotes atque Levitas.
Israël en de priesters en de Levieten2).
3. Numeratique sunt Levitae a triginta
annis, et supra: et inventa sunt triginta
octo millia virorum.

3. En de Levieten van dertig3) jaren en
daarboven werden geteld, en zij werden
bevonden acht en dertig duizend mannen.

4. Ex his electi sunt, et distributi in
ministerium domus Domini viginti
quatuor millia: praepositorum autem et
judicum sex millia.

4. Uit dezen werden4) uitgekozen en
ingedeeld voor den dienst van het huis
des Heeren5) vier en twintig duizend; aan
overheden echter en rechters zes duizend.

5. Porro quatuor millia janitores: et
totidem psaltae canentes Domino in
organis, quae fecerat ad canendum.

5. Voorts vier duizend deurwachters en
evenveel zangers, die den Heer lof
zongen met de speeltuigen, welke hij
gemaakt had voor den lofzang.

6. Et distribuit eos David per vices
6. En David verdeelde hen in afdeelingen
filiorum Levi, Gerson videlicet, et Caath, van de zonen van Levi, te weten van
et Merari. Supra VI 1.
Gerson en Caäth en Merari6).
1) Hij liet hem tot koning uitroepen. Van Salomon's plechtige zalving is eerst later, XXIX 22,
spraak.
2) Bij gelegenheid van Salomon's verheffing schiep David als bij uiterste wilsbeschikking onder
medewerking van al de aanzienlijken des volks de regeling van den Levietischen dienst,
welke in dit hoofdstuk en de volgende wordt beschreven. In de Boeken der Koningen blijft
ook deze regeling onvermeld. Zij geeft ons een hoog denkbeeld van de vroomheid en
offervaardigheid niet slechts van David, maar ook van het geheele volk. De voorschriften
van de Wet aangaande den heiligen dienst waren in het voorafgaande tijdperk zeker voor
een groot gedeelte als in vergetelheid geraakt. Dat zij thans, ofschoon veel offers en
zelfverloochening eischend, opnieuw en in hun geheel ten uitvoer werden gelegd, bewijst,
dat koning en volk vol van dankbaarheid waren jegens den God des Verbonds, die hen op
zoo zichtbare wijze had gezegend.
3) Sommigen wenschen hier met het oog op v. 24 en II Par. XXXI 17 twintig te lezen. Zie noot
19 en 21.
4) Naar het Hebr. bevatten v. 4-5 woordelijk het voorschrift door David gegeven over de
indeeling der dertig duizend.
5) De dienst van het huis des Heeren omvat al de werkzaamheden van den eeredienst, welke
v. 28-32 worden opgesomd. Daaronder vallen niet de eigenlijke priesterlijke dienst, waarvan
reeds VI 34 sprake was, het beheer en de rechtspraak, de deurenwacht en de gewijde muziek.
Deze laatste drie dienstklassen worden terstond vermeld.
6) Van de eerste klas, de vier en twintig duizend van v. 4, sommen v. 6-22 de voornaamste
huizen (Hebr. vaderhuizen) op. Daar de leden dezer klas uit al de drie hoofdlijnen van den
stam Levi genomen werden, gaat de opsomming van dezen uit.
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7. Filii Gerson: Leedan, et Semei.

7. De zonen van Gerson: Leëdan7) en
Semeï.

7) De zonen van Gerson zijn volgens VI 17 en Num. III 21 Lobni en Semeï. Vermoedelijk werd
ten tijde van David het vaderhuis van Lobni naar een zijner nakomelingen Leëdan genoemd.
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8. Filii Leedan: princeps Jahiel, et Zethan, 8. De zonen van Leëdan: Jahiël, het
et Joel, tres.
hoofd, en Zethan en Joël, drie.
9. Filii Semei: Salomith, et Hosiel, et
Aran, tres: isti principes familiarum
Leedan.

9. De zonen van Semeï8): Salomith en
Hosiël en Aran, drie; dit zijn de vorsten
van de familiën van Leëdan.

10. Porro filii Semei, Leheth, et Ziza, et 10. De zonen voorts van Semeï: Leheth
Jaus, et Baria: isti filii Semei, quatuor. en Ziza en Jaüs en Baria; dit zijn de zonen
van Semeï, vier.
11. Erat autem Leheth prior, Ziza
secundus: porro Jaus et Baria non
habuerunt plurimos filios, et idcirco in
una familia, unaque domo computati sunt.

11. En Leheth was de eerste, Ziza de
tweede; maar Jaüs en Baria hadden niet
vele zonen en daarom werden zij tot ééne
familie en één huis gerekend9).

12. Filii Caath: Amram, et Isaar, Hebron, 12. De zonen van Caäth: Amram en Isaär,
et Oziel, quatuor.
Hebron en Oziël, vier10).
13. Filii Amram, Aaron, et Moyses.
Separatusque est Aaron ut ministraret in
Sancto sanctorum, ipse et filii ejus in
sempiternum, et adoleret incensum
Domino secundum ritum suum, ac
benediceret nomini ejus in perpetuum.
Supra VI 3; Exod. XXVIII 1; Hebr. V 4.

13. De zonen van Amram: Aäron en
Moses. En Aäron werd afgezonderd, om
den dienst te verrichten in het Heilige der
heiligen, hij en zijne zonen11) voor altijd,
en om te reukofferen voor den Heer naar
zijne wijze en om zijnen naam te prijzen
voor altijd.

14. Moysi quoque hominis Dei filii
annumerati sunt in tribu Levi.

14. Ook de zonen van Moses, den man
Gods, werden in den stam Levi
medegerekend12).

15. Filii Moysi: Gersom, et Eliezer. Exod. 15. De zonen van Moses: Gersom en
II 22 et XVIII 3, 4.
Eliëzer13).
16. Filii Gersom: Subuel primus.

16. De zonen van Gersom: Subuel de
eerste.

17. Fuerunt autem filii Eliezer: Rohobia
primus: et non erant Eliezer filii alii.
Porro filii Rohobia multiplicati sunt
nimis.

17. En de zonen van Eliëzer waren:
Rohobia de eerste, en Eliëzer had geen
andere zonen. Maar de zonen van
Rohobia vermeerderden zich boven mate.

18. Filii Isaar: Salomith primus.

18. De zonen van Isaär: Salomith de
eerste.

8) Niet Gerson's zoon (v. 7), wiens nazaten v. 10 worden genoemd, maar een nakomeling van
Leëdan of spruit van diens geslacht.
9) De Gersonieten hadden dus negen vaderhuizen, tweemaal drie van Leëdan en drie van Semeï.
10) De vier zonen van Caäth worden VI 2 en Num. III 19 op gelijke wijze genoemd.
11) Als den priesterlijken dienst verrichtend behoorden de nakomelingen van Aäron niet tot de
afstammelingen van Levi, van welke in deze lijst sprake is.
12) Als gewone Levieten niet aan de nazaten van Aäron gelijk gesteld.
13) De twee zonen van Moses werden beiden stichters eener lijn, de een door Subuel (v. 16), de
ander door Rohobia (v. 17).
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19. Filii Hebron: Jeriau primus, Amarias 19. De zonen van Hebren: Jeriaü de
secundus, Jahaziel tertius, Jecmaam
eerste, Amarias de tweede, Jahaziël de
quartus.
derde, Jecmaäm de vierde.
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20. Filii Oziel: Micha primus, Jesia
secundus.

20. De zonen van Oziël: Micha de eerste,
Jesia de tweede14)

21. Filii Merari: Moholi, et Musi. Filii
Moholi: Eleazar, et Cis.

21. De zonen van Merari: Moholi en
Musi15). De zonen van Moholi: Eleazar
en Cis.

22. Mortuus est autem Eleazar, et non
22. En Eleazar stierf en had geene zonen,
habuit filios, sed filias: acceperuntque eas maar dochters, en de zonen van Cis, hare
filii Cis fratres earum.
broeders16), namen ze tot vrouwen.
23. Filii Musi: Moholi, et Eder, et
Jerimoth, tres.

23. De zonen van Musi: Moholi en Eder
en Jerimoth, drie17).

24. Hi filii Levi in cognationibus, et
familiis suis, principes per vices, et
numerum capitum singulorum, qui
faciebant opera ministerii domus Domini
a viginti annis, et supra.

24. Dit zijn de zonen van Levi naar hunne
geslachten en familiën, de hoofden naar
de afdeelingen en het getal der
afzonderlijke hoofden18), die het
dienstwerk van het huis des Heeren
verrichtten, van twintig19) jaren af en
daarboven.

25. Dixit enim David: Requiem dedit
Dominus Deus Israel populo suo, et
habitationem Jerusalem usque in
aeternum.

25. Want David zeide: De Heer, de God
van Israël heeft rust gegeven aan zijn volk
en een woning te Jerusalem voor altoos.

26. Nec erit officii Levitarum ut ultra
26. En het zal niet meer tot het ambt der
portent tabernaculum, et omnia vasa ejus Levieten behooren, dat zij voortaan nog
ad ministrandum.
den tabernakel dragen en al zijn vaatwerk
voor den dienst.

14) De Caäthieten hadden dus twee vaderhuizen van Oziël, vier van Hebron en van Salomith,
van Rohobia en Subuel elk een, samen negen.
15) Ook Num. III 20 en Par. VI 19 worden slechts deze twee zonen van Merari genoemd.
Daarentegen komt XXIV 26, 27 nog Oziaü als zoon van Merari voor. Sommigen meenen
de daar genoemde drie nakomelingen van Merari hier te moeten inlasschen, om zoodoende
tot vier en twintig vaderhuizen van de eerste klas te komen, daar ook de andere klassen er
zooveel tellen. Zij moeten dan echter Moholi, zoon van Musi (v. 23), die ook XXIV 30 onder
de zonen van Musi vermeld wordt, laten wegvallen, wat bedenkelijk is. Sommigen houden
XXIV 26, 27 voor onecht. Zie XXIV noot 19.
16) Hare neven (Vgl. Num. XXXVI 6), van welke XXIV 29 een nakomeling genoemd wordt.
17) Van Merari worden dus vier vaderhuizen vermeld. De som van al de genoemde vaderhuizen
van de eerste klas is twee en twintig.
18) Hebr.: ‘Dit zijn de zonen van Levi naar de hoofden der vaderhuizen, naar zij werden
opgenomen, bij name opgeteld naar hunne hoofden’.
19) Zie noot 3. In het volgende vers wordt de reden opgegeven, waarom de telling bij de
twintigjarigen begonnen werd. Daar de arbeid der Levieten niet zoo moeilijk was als voorheen
gedurende den tocht door de woestijn, konden zij op jeugdiger leeftijd den dienst beginnen.
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27. Juxta praecepta quoque David
27. Ook zal volgens de laatste
novissima supputabitur numerus filiorum voorschriften20) van David het getal der
Levi a viginti annis et supra.
zonen van Levi van twintig jaren en
daarboven worden opgemaakt.
28. Et erunt sub manu filiorum

28. En zij zullen onder de hand

20) Daar hier gewaagd wordt van de laatste verordening van David, nemen sommigen aan, dat
de koning vooraf eene telling had voorgeschreven, welke eerst met de dertigjarigen begon.
In dit geval ware de lezing van v. 3 juist.
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Aaron in cultum domus Domini, in
vestibulis, et in exedris, et in loco
purificationis, et in sanctuario, et in
universis operibus ministerii templi
Domini.

van de zonen van Aäron21) zijn voor den
dienst van het huis des Heeren in de
voorhoven en in de cellen en op de plaats
der reiniging en in het heiligdom22) en bij
al de werken van den dienst in den tempel
des Heeren.

29. Sacerdotes autem, super panes
propositionis, et ad similae sacrificium,
et ad lagana azyma et sartaginem, et ad
torrendum, et super omne pondus atque
mensuram.

29. En de priesters23) over de toonbrooden
en bij het offer van meelbloem24) en bij
de ongedeesemde vladen25) en bij de pan26)
en bij het gerooste27) en over alle gewicht
en maat28).

30. Levitae vero ut stent mane ad
confitendum, et canendum Domino:
similiterque ad vesperam

30. En de Levieten zullen des morgens
staan om te loven en te zingen den Heer,
en zoo ook des avonds29),

31. Tam in oblatione holocaustorum
Domini, quam in sabbatis et Calendis et
solemnitatibus reliquis juxta numerum,
et ceremonias uniuscujusque rei, jugiter
coram Domino.

31. zoowel bij het opdragen der
brandoffers des Heeren als op de
sabbatdagen en de nieuwemaandagen en
de overige feestdagen naar hun getal en
naar de gebruiken van elke zaak, ten allen
tijde voor den Heer.

32. Et custodiant observationes
tabernaculi foederis, et ritum sanctuarii,
et observationem filiorum Aaron fratrum
suorum, ut ministrent in domo Domini.

32. En zij zullen onderhouden de
voorschriften van den tabernakel des
verbonds en het gebruik van het
heiligdom en het voorschrift van de zonen
van Aäron, hunne broeders, om te dienen
in het huis des Heeren30).

Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
21) Als gewone Levieten moesten zij aan de Levieten, die tevens priesters waren, ondergeschikt
zijn.
22) Hebr.: ‘en over de reiniging van al het heilige’ d.w.z. zij moesten de gereedschappen van
het heiligdom en dit zelf rein houden.
23) De priesters is zinstorend en staat ook niet in den grondtekst. De Levieten moesten de
toonbrooden bereiden.
24) Zie Levit. II 1.
25) Zie Levit. II 4.
26) Bij hetgeen in de pan gebakken werd. Zie Levit. II 5.
27) Zie Levit. II 14.
28) Al de offeranden van meel, olie en wijn moesten in bepaalde hoeveelheden worden
opgedragen. Exod. XXIX 40; XXX 27. De Levieten hadden het meten en wegen te bewaken.
29) Dit voorschrift heeft betrekking op de Levieten van de vierde klas, over welke eerst later
uitvoerig wordt gehandeld.
30) Zij hebben alles te verrichten wat de dienst van het heiligdom eischt en wat de priesters hun
gelasten.
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De vier en twintig priesterklassen (v. 1-19). Eene afdeeling van Levieten (v.
20-31).
1. Porro filiis Aaron hae partitiones erant: 1. De zonen van Aäron nu hadden deze
Filii Aaron: Nadab, et Abiu, et Eleazar, afdeelingen1). De zonen van Aäron:
et Ithamar.
Nadab en Abiu en Eleazar en Ithamar.

1) In plaats van terstond over te gaan tot de tweede klas van gewone Levieten (zie XXIII 4),
behandelt de schrijver hier eerst de vier en twintig priesterklassen (v. 1-19) en daarna nog
eene afdeeling van Levieten, van welke hij XXIII 4 niet gewaagt. Zie noot 12.
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2. Mortui sunt autem Nadab, et Abiu ante
patrem suum absque liberis:
sacerdotioque functus est Eleazar, et
Ithamar. Lev. X 2; Num. III 4.

2. Maar Nadab en Abiu stierven vóór hun
vader zonder kinderen2); en het
priesterschap werd bekleed door Eleazar
en Ithamar.

3. Et divisit eos David, id est Sadoc de
filiis Eleazari, et Ahimelech de filiis
Ithamar, secundum vices suas et
ministerium.

3. En David deelde hen in, te weten3)
Sadoc van de zonen van Eleazar, en
Ahimelech van de zonen van Ithamar,
naar hunne beurten en hunnen dienst.

4. Inventique sunt multo plures filii
Eleazar in principibus viris, quam filii
Ithamar. Divisit autem eis, hoc est filiis
Eleazar principes per familias sedecim:
et filiis Ithamar per familias et domos
suas octo.

4. En men bevond veel meer zonen van
Eleazar onder de hoofden der mannen4),
dan zonen van Ithamar. En hij deelde hun,
te weten den zonen van Eleazar, naar de
familiën zestien vorsten toe en den zonen
van Ithamar naar hunne familiën en
huizen acht.

5. Porro divisit utrasque inter se familias
sortibus: erant enim principes sanctuarii,
et principes Dei, tam de filiis Eleazar,
quam de filiis Ithamar.

5. En hij deelde beide familiën onderling
in5) bij loting; want er waren vorsten van
het heiligdom en vorsten van God6)
zoowel van de zonen van Eleazar als van
de zonen van Ithamar.

6. Descripsitque eos Semeias filius
Nathanael scriba Levites, coram rege et
principibus, et Sadoc sacerdote, et
Ahimelech filio Abiathar, principibus
quoque familiarum sacerdotalium et
Leviticarum: unam domum, quae ceteris
praeerat, Eleazar: et alteram domum quae
sub se habebat ceteros, Ithamar.

6. En Semeias, de zoon van Nathanaël,
de schrijver, een Leviet, schreef hen op
ten overstaan van den koning en de
vorsten en Sadoc, den priester, en
Ahimelech, den zoon van Abiathar, en de
hoofden van de priesterlijke en
Levietische geslachten: als het eene huis,
dat over de overigen was gesteld, Eleazar,
en als het andere huis, dat de overigen
onder zich had, Ithamar7).

2) Vgl. Levit. X 2; Num. III 4.
3) Voor id est der Vulgaat leest men in het Hebr. en of met. De zin van v. 3 schijnt te zijn, dat
David met behulp of door bemiddeling van Sadoc en Ahimelech de indeeling voltrok.
4) d.i. Hoofden van vaderhuizen. Aangezien dezen in de lijn Eleazar veel talrijker waren dan
in de lijn Ithamar, verkrijgt eerstgenoemde lijn tweemaal meer vaderhuizen of groepen van
gezinnen dan de andere.
5) Hij wees hun de beurt aan, die zij voor den wekelijkschen dienst zouden innemen.
6) Deze twee uitdrukkingen duiden hooge waardigheidsbekleeders aan. Beide lijnen konden
op hoogepriesters bogen.
7) De Vulgaat vertaalt hier zeer vrij. De plaats luidt naar het Hebr. woordelijk: ‘Een vaderhuis
(werd) getrokken voor Eleazer, en getrokken, getrokken voor Ithamar’, of volgens een andere
lezing het laatste gedeelte: ‘en een (vaderhuis) voor Ithamar’. Uit deze ook niet zeer duidelijke
woorden leidt men af, dat de zestien vaderhuizen van Eleazar en de acht van Ithamar op eene
of andere wijze beurtelings getrokken werden uit twee verschillende bussen, om zoodoende
aan geen van beide een voorrang toe te kennen.
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7. Exivit autem sors prima Joiarib,
secunda Jedei,

7. En het eerste lot viel op Joiarib, het
tweede op Jedeï8),

8. Tertia Harim, quarta Seorim,

8. het derde op Harim, het vierde op
Seorim,

9. Quinta Melchia, sexta Maiman,

9. het vijfde op Melchia, het zesde op
Maïman,

10. Septima Accos, octava Abia,

10. het zevende op Accos, het achtste op
Abia9),

11. Nona Jesua, decima Sechenia,

11. het negende op Jesua, het tiende op
Sechenia,

12. Undecima Eliasib, duodecima Jacim, 12. het elfde op Eliasib, het twaalfde op
Jacim,
13. Tertiadecima Hoppha, decimaquarta 13. het dertiende op Hoppha, het
Isbaab,
veertiende op Isbaäb,
14. Decimaquinta Belga, decimasexta
Emmer,

14. het vijftiende op Belga, het zestiende
op Emmer,

15. Decimaseptima Hezir, decimaoct[a]va 15. het zeventiende op Hezir, het
Aphses,
achttiende op Aphses,
16. Decimanona Pheteia, vigesima
Hezechiel,

16. het negentiende op Pheteia, het
twintigste op Hezechiël,

17. Vigesimaprima Iachin,
vigesimasecunda Gamul,

17. het een-en-twintigste op Iachin, het
twee-en-twintigste op Gamul,

18. Vigesimatertia Dalaiau,
vigesimaquarta Maaziau.

18. het drie-en-twintigste op Dalaiaü, het
vier-en-twintigste op Maäziaü.

19. Hae vices eorum secundum ministeria
sua, ut ingrediantur domum Domini et
juxta ritum suum sub manu Aaron patris
eorum: sicut praeceperat Dominus Deus
Israel.

19. Dit zijn hunne beurten10) voor hunne
dienstverrichtingen, om in te gaan in het
huis des Heeren en naar hunne
voorgeschreven wijze onder de hand van
Aäron, hunnen vader, gelijk de Heer, de
God van Israël, had voorgeschreven11).

20. Porro filiorum Levi, qui reliqui
fuerant, de filiis Amram erat Subael, et
de filiis Subael, Jehedeia.

20. En van de zonen van Levi, welke
overgebleven waren12), was Subaël van

8) Van de met dit vers beginnende vier en twintig priesterklassen uit den tijd van David worden
er II Esdr. XII nog acht genoemd. Joarib en Jedeï (Jedaia) worden ook IX 10 vermeld. De
hoogepriester Mathathias kwam uit de klas Joarib voort. Zie I Mach. II 1.
9) Uit de klas Abia was Zacharias, de vader van den H. Joannes den Dooper. Luc. I 5.
10) Hebr.: ‘hunne klassen’.
11) Elke klas had gedurende eene geheele week hare beurt, en begon den dienst op den Sabbat,
gelijk uit IV Reg. XI 9 en II Par. XXIII 8 blijkt.
12) Daar v. 31 van de hier beginnende Levieten-klassen gezegd wordt: ‘Ook zij wierpen hunne
loten tegenover (Hebr. gelijk) hunne broeders, de zonen van Aäron’, schijnen zij in nadere

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

de zonen van Amram, en Jehedeia13) van
de zonen van Subaël.
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21. De filiis quoque Rohobiae princeps
Jesias.

21. Alsook van de zonen van Rohobia de
overste Jesias14).

22. Isaari vero filius Salemoth, filiusque 22. En de zoon van Isaär was Salemoth,
Salemoth Jahath:
en de zoon van Salemoth Jahath15),
23. Filiusque ejus Jeriau primus, Amarias 23. en diens eerste zoon was Jeriaü,
secundus, Jahaziel tertius, Jecmaan
Amarias de tweede, Jahaziël de derde,
quartus.
Jecmaän de vierde16).
24. Filius Oziel, Micha: filius Micha,
Samir.

24. De zoon van Oziël, Micha; de zoon
van Micha, Samir17).

25. Frater Micha, Jesia: filiusque Jesiae, 25. De broeder van Micha, Jesia, en de
Zacharias.
zoon van Jesia, Zacharias18).
26. Filii Merari: Moholi et Musi. Filius 26. De zonen van Merari, Moholi en
Oziau: Benno.
Musi. De zoon van Oziaü, Benno19).
27. Filius quoque Merari: Oziau et Soam 27. Ook was een zoon van Merari Oziaü,
et Zachur et Hebri.
en Soam en Zachur en Hebri.
28. Porro Moholi filius: Eleazar, qui non 28. Wijders de zoon van Moholi, Eleazar,
habebat liberos.
die geene kinderen had.
29. Filius vero Cis, Jerameel.

29. En de zoon van Cis, Jerameël.

30. Filii Musi: Moholi, Eder, et Jerimoth: 30. De zonen van Musi, Moholi, Eder en
isti filii Levi secundum domos familiarum Jerimoth20). Dat zijn de zonen van Levi
suarum.
naar de huizen hunner geslachten.

13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)

betrekking te hebben gestaan tot de priesters dan de in de Hoofdstukken XXIII, XXV en
XXVI genoemde klassen van gewone Levieten. Vermoedelijk stonden zij in den
onmiddellijken dienst der priesters.
Jehedeia was ten tijde van David hoofd van de klas Subaël (Subuel XXIII 16), welke door
Moses van Amram afstamde.
Jesias was het hoofd van de klas Rohobia, mede van Moses afkomstig.
Jahath was het hoofd van de klas Salemoth, afkomstig van Isaär.
Deze vier zijn volgens XXXIII 19 Hebronieten. Men vermoedt derhalve, dat de aanhef van
v. 23 oorspronkelijk luidde: ‘En de zonen van Hebron, Jeriau de eerste....’ Ook het einde van
het vers schijnt niet ongerept, daar geen hoofd dezer Levietenklas genoemd wordt.
Samir was het hoofd van eene door Oziël van Caäth afstammende Levietenklas ten tijde van
David.
Zacharias was het hoofd der andere klas van gelijke afstamming.
Naar het Hebr.: ... ‘Moholi en Musi, zonen van Oziaü, zijnen zoon: v. 27 (dat waren) de
zonen (afstammelingen) van Merari (namelijk) van Oziaü, zijnen zoon. Voorts (waren zonen
van Oziaü) Soam en Zachur en Hebri.’ Elders worden alleen Moholi en Musi als
afstammelingen van Merari genoemd.
Ofschoon ook hier wederom geen hoofden van vaderhuizen, maar slechts namen van familiën
worden genoemd, behoeft men niet aan te nemen, dat dit vers bedorven is. De schrijver voegt
hier slechts eenige niet onmiddellijk tot zijn onderwerp behoorende bijzonderheden bij, gelijk
hij zulks ook elders doet.
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31. Miseruntque et ipsi sortes contra
fratres suos filios Aaron coram David
rege, et Sadoc, et Ahimelech, et
principibus familiarum sacerdotalium et
Leviticarum, tam majores, quam minores:
omnes sors aequaliter dividebat.

31. En ook zij wierpen het lot tegenover
hunne broeders, de zonen van Aäron21),
ten overstaan van David, den koning, en
Sadoc en Ahimelech en de oversten van
de priesterlijke en Levietische geslachten,
zoowel de voornameren als de minderen:
allen verdeelde het lot gelijkelijk.

21) Men zou daarom verwachten, dat ook zij vier en twintig klassen uitmaakten. Daar echter
slechts zestien klassen en zes hoofden van klassen met name genoemd worden, schijnt de
lijst onvolledig te zijn.
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Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
David regelt den dienst der zangers (v. 1-7). De vier en twintig klassen van
zangers volgens het geworpen lot (v. 8-31).
1. Igitur David, et magistratus exercitus
segregaverunt in ministerium filios
Asaph, et Heman, et Idithun: qui
prophetarent in citharis, et psalteriis, et
cymbalis secundum numerum suum
dedicato sibi officio servientes.

1. David dan en de oversten des legers1)
zonderden voor den dienst de zonen van
Asaph en Heman en Idithun2) af, om te
profeteeren3) op citers en psalters en
cymbalen, en naar hun getal4) het hun
opgedragen ambt te bedienen.

2. De filiis Asaph: Zacchur, et Joseph, et 2. Van de zonen van Asaph: Zacchur en
Nathania, et Asarela, filii Asaph: sub
Joseph en Nathania en Asarela, de zonen5)
manu Asaph prophetantis juxta regem. van Asaph, onder de hand van Asaph, die
profeteerde aan de zijde des konings6).
3. Porro Idithun: filii Idithun, Godolias,
Sori, Jeseias, et Hasabias, et Mathathias,
sex, sub manu patris sui Idithun, qui in
cithara prophetabat super confitentes et
laudantes Dominum.

3. Voorts van Idithun, de zonen van
Idithun: Godolias, Sori, Jeseias en
Hasabias en Mathathias, zes7), onder de
hand van hun vader Idithun, die op de
citer profeteerde gesteld over hen, die den
Heer verheerlijkten en prezen8).

4. Heman quoque: filii Heman, Bocciau,
Mathaniau, Oziel, Subuel, et Jerimoth.
Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, et
Romemthiezer, et Jesbacassa, Mellothi,
Othir, Mahazioth:

4. En van Heman, de zonen van Heman:
Bocciaü, Mathaniaü, Oziël, Subuel en
Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliatha,
Geddelthi en Romemthiëzer en
Jesbacassa, Mellothi, Othir, Mahazioth;

1) Dit zijn vermoedelijk dezelfden, welke XXIII 2 vorsten van Israël heeten.
2) Asaph was Gersoniet, VI 39-43, Heman Caäthiet, VI 33-38, Idithun of Ethan Merariet, VI
44-47.
3) Profeteeren, d.i. vervuld zijn van den geest Gods, wordt hier en in de volgende verzen
gebezigd voor zingen of zanger zijn bij den heiligen dienst. Geen ware gewijde zang zonder
den geest Gods, zonder goddelijke bezieling, vooral niet in den tijd, toen nog de gewijde
dichters zelf ook de melodieën voor hun gedichten vervaardigden of aanwezen. Van deze
goddelijke bezieling zien wij ook onder de eerste Christenen duidelijke teekenen in een
eigenaardigen vorm van de gave der talen. Zie I Cor. XXIV 2-15; Col. III 16; Act. X 46.
4) Hebr. ‘en hun getal, (dat) der mannen van het werk, voor hunnen dienst’, d.i. dit was het
getal van hen, die den dienst te verrichten hadden. Dit getal wordt uitdrukkelijk eerst v. 7
genoemd.
5) Het woord zonen beteekent hier en in de verzen 2-5 meer dan afstammelingen in den gewonen
zin; de genoemden zijn geestelijke zonen, d.i. leerlingen van de drie groote meesters. Deze
leerlingen, vier en twintig in getal, hadden elk onder zich eene van de later genoemde klassen
of afdeelingen.
6) Hebr. aan de handen des konings, d.i. volgens zijn voorschriften.
7) Er viel hier dus één naam uit, Semeias (v. 17), gelijk uit de vergelijking met 9-31 blijkt.
8) Hebr.: ‘die profeteerde bij het den Heer danken en prijzen’.
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5. Omnes isti filii Heman Videntis regis 5. die allen waren zonen van Heman, den
in sermonibus Dei, ut exaltaret cornu:
Ziener des konings in de woorden Gods9),
deditque Deus
om een hoorn

9) Hij wordt zoo genoemd, omdat hij tevens de gave der profetie had en aan David de goddelijke
openbaringen overbracht. Vgl. XXI 9; II Par. XXXV 15.
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Heman filios quatuordecim, et filias tres. te verheffen10); en God gaf aan Heman
veertien zonen en drie dochters.
6. Universi sub manu patris sui ad
cantandum in templo Domini distributi
erant, in cymbalis, et psalteriis, et citharis,
in ministeria domus Domini juxta regem:
Asaph videlicet, et Idithun, et Heman.

6. Allen11) waren onder de hand van hun
vader afgedeeld, om te zingen in den
tempel des Heeren met cymbalen en
psalters en citers voor den dienst van het
huis des Heeren aan de zijde des konings,
te weten Asaph en Idithun en Heman12).

7. Fuit autem numerus eorum cum
fratribus suis, qui erudiebant canticum
Domini, cuncti doctores, ducenti
octoginta octo.

7. En hun aantal was met hunne broeders,
die in den zang des Heeren onderwezen,
allen meesters, tweehonderd acht en
tachtig13).

8. Miseruntque sortes per vices suas, ex 8. En zij wierpen het lot voor hunne
aequo tam major quam minor, doctus
beurten, gelijkelijk zoowel de voornamere
pariter et indoctus.
als de mindere, de kundige evenzeer als
de onkundige14).
9. Egressaque est sors prima Joseph, qui 9. En het eerste lot viel15) op Joseph16), die
erat de Asaph. Secunda Godoliae, ipsi et van Asaph was; het tweede op Godolias,
filiis ejus, et fratribus ejus duodecim.
op hem en zijne zonen en zijne broeders,
twaalf;
10. Tertia Zachur, filiis et fratribus ejus
duodecim.

10. het derde op Zachar, zijne zonen en
broeders, twaalf;

11. Quarta Isari, filiis et fratribus ejus
duodecim.

11. het vierde op Isari, zijne zonen en
broeders, twaalf;

12. Quinta Nathaniae, filiis et fratribus
ejus duodecim.

12. het vijfde op Nathanias, zijne zonen
en broeders, twaalf;

10) Deze zinsnede is niet woordelijk te verstaan van een blaasinstrument, maar figuurlijk van
den hoorn, zinnebeeld van kracht. Zij kan, met het voorafgaande verbonden, beteekenen, dat
de woorden (voorspellingen) des Heeren dienden, om David en zijn volk te verheffen, of
met het volgende, dat God Heman machtig maakte door talrijke nakomelingen.
11) De van v. 2 af genoemde vier en twintig.
12) De drie namen zijn hier als verzamelwoorden gebezigd voor allen, in den aanvang van het
vers.
13) Elk der vier en twintig meesters vormde dus met elf wel geoefende zangers onder zich een
twaalftal. Van de vier duizend voor den zang aangewezen Levieten waren er tweehonderd
acht en tachtig volmaakt gevormd, de overigen waren leerlingen, gelijk ook uit v. 8 blijkt.
14) Allen namen deel aan de loting, zoodat elke der volgende afdeelingen telkens uit twaalf
kundigen en omstreeks honderd en vijftig minder geoefenden bestond.
15) Op de nakomelingen van Asaph vielen de loten 1, 3, 5, 7; op die van Idithun 2, 4, 8, 10, 12,
14, op die van Heman 6, 9, 11, 13, 15-24. Of het toeval was, dat na de veertiende loting
alleen nakomelingen van Heman overbleven, dan wel het gevolg van een vooraf beraamde
wijze van loting, is onzeker.
16) Hier zal zijn uitgevallen wat bij al de volgende namen staat: ‘op hem en zijne zonen en zijne
broeders, twaalf’. De woorden zonen en broeders zijn hier in ruimeren zin gebezigd. Door
zonen kan ook de verhouding der leerlingen tot de meesters zijn uitgedrukt. Zie noot 5.
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13. Sexta Bocciau, filiis et fratribus ejus 13. het zesde op Bocciaü, zijne zonen en
duodecim.
broeders, twaalf;
14. Septima Isreela, filiis et fratribus ejus 14. het zevende op Isreëla, zijne zonen
duodecim.
en broeders, twaalf;
15. Octava Jesaiae, filiis et fratribus ejus 15. het achtste op Jesaias, zijne zonen en
duodecim.
broeders, twaalf;
16. Nona Mathaniae, filiis et fratribus ejus 16. het negende op Mathanias, zijne
duodecim.
zonen en broeders, twaalf;
17. Decima Semeiae, filiis et fratribus
ejus duodecim.

17. het tiende op Semeias, zijne zonen en
broeders, twaalf;

18. Undecima Azareel, filiis et fratribus 18. het elfde op Azareël, zijne zonen en
ejus duodecim.
broeders, twaalf;
19. Duodecima Hasabiae, filiis et
fratribus ejus duodecim.

19. het twaalfde op Hasabias, zijne zonen
en broeders, twaalf;

20. Tertiadecima Subael, filiis et fratribus 20. het dertiende op Subaël, zijne zonen
ejus duodecim.
en broeders, twaalf;
21. Quartadecima Mathathiae, filiis et
fratribus ejus duodecim.

21. het veertiende op Mathathias, zijne
zonen en broeders, twaalf;

22. Quintadecima Jerimoth, filiis et
fratribus ejus duodecim.

22. het vijftiende op Jerimoth, zijne zonen
en broeders, twaalf;

23. Sextadecima Hananiae, filiis et
fratribus ejus duodecim.

23. het zestiende op Hananias, zijne
zonen en broeders, twaalf;

24. Septimadecima Jesbacassae, filiis et 24. het zeventiende op Jesbacassa, zijne
fratribus ejus duodecim.
zonen en broeders, twaalf;
25. Octavadecima Hanani, filiis et
fratribus ejus duodecim.

25. het achttiende op Hanani, zijne zonen
en broeders, twaalf;

26. Nonadecima Mellothi, filiis et
fratribus ejus duodecim.

26. het negentiende op Mellothi, zijne
zonen en broeders, twaalf;

27. Vigesima Eliatha, filiis et fratribus
ejus duodecim.

27. het twintigste op Eliatha, zijne zonen
en broeders, twaalf;

28. Vigesimaprima Othir, filiis et
fratribus ejus duodecim.

28. het een-en-twintigste op Othir, zijne
zonen en broeders, twaalf;

29. Vigesimasecunda Geddelthi, filiis et 29. het twee-en-twintigste op Geddelthi,
fratribus ejus duodecim.
zijne zonen en broeders, twaalf;
30. Vigesimatertia Mahazioth, filiis et
fratribus ejus duodecim.

30. het drie-en-twintigste op Mahazioth,
zijne zonen en broeders, twaalf;

31. Vigesimaquarta Romemthiezer, filiis 31. het vier-en-twintigste op
et fratribus ejus duodecim.
Romemthiëzer, zijne zonen en broeders,
twaalf.
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Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
De deurwachters van de familiën Core en Merari (v. 1-12). De regeling van
hun dienst (v. 13-19). De bewaarders en bestierders van de schatkamer (v.
20-28). De ambtenaren voor de uitwendige zaken (v. 29-32).
1. Divisiones autem janitorum: de Coritis 1. En de afdeelingen der deurwachters:
Meselemia, filius Core, de filiis Asaph. van de Corieten Meselemia1), de zoon van
Core, van de kinderen van Asaph2).
2. Filii Meselemiae: Zacharias
2. De zonen van Meselemia: Zacharias3),
primogenitus, Jadihel secundus, Zabadias de eerstgeborene, Jadihel de tweede,
tertius, Jathanael quartus,
Zabadias de derde, Jathanaël de vierde,
3. AElam quintus, Johanan sextus,
Elioenai septimus.

3. AElam de vijfde, Johanan de zesde,
Elioënaï de zevende.

4. Filii autem Obededom: Semeias
4. En de zonen van Obededom4): Semeias
primogenitus, Jozabad secundus, Joaha de eerstgeborene, Jozabad de tweede,
tertius, Sachar quartus, Nathanael quintus, Joaha de derde, Sachar de vierde,
Nathanaël de vijfde,
5. Ammiel sextus, Issachar septimus,
Phollathi octavus: quia benedixit illi
Dominus.

5. Ammiël de zesde, Issachar de zevende,
Phollathi de achtste; want de Heer had
hem gezegend5).

6. Semei autem filio ejus nati sunt filii, 6. Aan Semeï nu, zijnen zoon, werden
praefecti familiarum suarum: erant enim zonen geboren, hoofden in hunne
viri fortissimi.
geslachten; want zij waren zeer kloeke
mannen.
7. Filii ergo Semeiae: Othni, et Raphael, 7. De zonen dan van Semeias: Othni en
et Obed, Elzabad, fratres ejus viri
Raphaël en Obed, Elzabad6), zijne
fortissimi: Eliu quoque, et Samachias. broeders, zeer kloeke mannen, alsook
Eliu en Samachias.
8. Omnes hi, de filiis Obededom: ipsi, et
filii, et fratres eorum fortissimi ad
ministrandum, sexaginta duo de
Obededom.

8. Die allen waren van de zonen van
Obededom; zij en hunne zonen en hunne
broeders zeer krachtig tot den dienst, twee
en zestig van Obededom.

1) Dezelfde, die v. 14 Selemias en IX 17, 19 Sellum heet en aan het hoofd van al de deurwachters
stond.
2) Schrijffout voor Abiasaph. Zie IX 19. Asaph stamde niet van Core af en was dus geen
Caäthiet, maar een Gersoniet.
3) Vgl. IX 21.
4) Vgl. XV 18, 24; XVI 38.
5) Ten tijde toen de Ark des verbonds bij hem werd bewaard. Zie XIII 14.
6) Vóór Elzabad en vóór zijne broeders moet zeker en worden ingelascht; deze broeders zijn
de aan het slot van v. 7 genoemde twee.
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9. Porro Meselemiae filii, et fratres eorum 9. De zonen wijders van Meselemias en
robustissimi, decem et octo.
hunne broeders, zeer duchtige lieden,
achttien7).
10. De Hosa autem, id est de filiis Merari. 10. En van Hosa8), dat is van de zonen
Semri princeps (non
van Merari: Semri, het hoofd

7) Dit vers ware als toevoegsel op de boven vermelde nakomelingschap van Meselemias wellicht
tusschen v. 3 en 4 beter op zijn plaats.
8) Vgl. XVI 38.
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enim habuerat primogenitum, et idcirco (want gene had geenen eerstgeborene, en
posuerat eum pater ejus in principem)
daarom had zijn vader dezen tot hoofd
gesteld9),
11. Helcias secundus, Tabelias tertius,
Zacharias quartus: omnes hi filii, et
fratres Hosa, tredecim.

11. Helcias de tweede, Tabelias de derde,
Zacharias de vierde; zij allen zonen en
broeders van Hosa, dertien10).

12. Hi divisi sunt in janitores, ut semper 12. Dezen werden afgedeeld als
principes custodiarum, sicut et fratres
deurwachters, opdat zij altijd als hoofden
eorum ministrarent in domo Domini.
van de wacht, gelijk ook hunne broeders,
zouden dienen in het huis des Heeren11).
13. Missae sunt ergo sortes ex aequo, et 13. Men wierp dan het lot gelijkelijk, zoo
parvis, et magnis, per familias suas in
over de geringen als de grooten, naar
unamquamque portarum.
hunne geslachten, voor elke poort12).
14. Cecidit ergo sors orientalis, Selemiae.
Porro Zachariae filio ejus, viro
prudentissimo, et erudito, sortito obtigit
plaga septentrionalis.

14. Aldus viel het lot voor het oosten op
Selemias. En aan Zacharias, zijn zoon,
een zeer wijs en geleerd man, viel door
het lot de noordelijke zijde ten deel.

15. Obededom vero et filiis ejus ad
austrum: in qua parte domus erat
seniorum concilium.

15. En aan Obededom en zijne zonen de
zuidzijde; in dat deel des huizes was de
vergadering der oudsten13).

16. Sephim, et Hosa ad occidentem, juxta 16. Aan Sephim14) en Hosa de westzijde,
portam, quae ducit ad viam ascensionis: naast de poort, welke leidt tot de straat
custodia contra custodiam.

9) Hebr.: ‘daar er geen eerstgeborene was, stelde hem zijn vader tot hoofd’. Vermoedelijk was
Semri niet de tweede zoon, maar werd hij om zijn bekwaamheid tot hoofd der familie
aangesteld.
10) Met de in v. 8 en 9 genoemden te zamen drie en negentig hoofden van de vier duizend
deurwachters. Vgl. IX 22 en XVI 38, waar zeker van eene aan deze voorafgaande regeling
sprake is.
11) Naar het Hebr.: ‘Uit dezen waren de afdeelingen der deurwachters, naar de hoofden der
mannen waren de wachten geschikt gelijkelijk onder hunne broeders, om in het huis des
Heeren te dienen’. Uit het toevoegsel naar de hoofden der mannen (zie XXIV noot 4) blijkt,
dat in de voorafgaande lijst geen klassen, maar hoofden van gezinnen genoemd zijn.
12) Bedoeld zijn de vier poorten van het voor den tempel bestemde plein.
13) Hebr. ‘het huis van den voorraad’, vermoedelijk een magazijn voor den tempeldienst bij de
zuidelijke poort. Vgl. II Esdr. XII 25; II Par. XXV 24. Daar David aan Salomon het volledig
plan van den tempel gaf (zie XXVIII 11-12), konden reeds al de wachtposten worden
aangewezen.
14) Hebr. lesjoeppim. Daar in v. 10 na Obededom terstond Hosa volgt, en de naam Sephim VII
12 wel is waar voorkomt, maar niet in den stam Levi, schijnt lesjoeppim door herhaling van
het eindwoord van het voorafgaande vers haasoeppim in den tekst te zijn gekomen.
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van den opgang15); wacht tegenover
wacht16).
17. Ad orientem vero Levitae sex:

17. Aan de oostzijde nu waren zes

15) Hebr.: ‘bij de poort Sjallecheth aan de klimmende straat’, d.i. aan de straat, welke van de
benedenstad in oostelijke richting naar het tempelplein opwaarts leidt en dit derhalve aan
den westelijken rand bij de genoemde poort bereikt. De afleiding van den eigennaam is
onzeker.
16) Hebr.: ‘de eene wacht naast de andere’. Dit wordt duidelijk door v. 18, waar gezegd wordt,
dat zich aan de westzijde vier en twee wachtposten bevonden.
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et ad aquilonem quatuor per diem: atque Levieten en aan de noordzijde vier op den
ad meridiem similiter in die quatuor: et dag, en aan de zuidzijde evenzoo op den
ubi erat concilium bini et bini.
dag vier, en, waar de vergadering17) was,
twee aan twee.
18. In cellulis quoque janitorum ad
occidentem quatuor in via, binique per
cellulas.

18. Ook in de cellen der deurwachters ten
westen, vier aan de straat en telkens twee
bij de cellen18).

19. Hae sunt divisiones janitorum
filiorum Core, et Merari.

19. Dat zijn de afdeelingen van de
deurwachters19) uit de zonen van Core en
Merari.

20. Porro Achias erat super thesauros
domus Dei, et vasa sanctorum.

20. Voorts was Achias20) over de schatten
van het huis Gods en het vaatwerk der
heilige zaken21).

21. Filii Ledan, filii Gersonni: de Ledan 21. De zonen van Ledan, den zoon van
principes familiarum, Ledan, et Gersonni, Gersonni: van Ledan de vorsten der
Jehieli.
geslachten Ledan en Gersonni, Jehiëli.
22. Filii Jehieli: Zathan, et Joel fratres
ejus super thesauros domus Domini,

22. De zonen van Jehiëli: Zathan en Joël,
zijne broeders, over de schatten van het
huis des Heeren22),

23. Amramitis, et Isaaritis, et Hebronitis, 23. de Amramiet en de Isaäriet en de
et Ozihelitis.
Hebroniet en de Oziheliet23).
24. Subael autem filius Gersom,

24. Subaël nu, de zoon van Ger-

17) Zie noot 13. Vermoedelijk had dit huis twee deuren en stonden er twee bij elke deur.
18) Hebr.: ‘Aan Parbar naar het westen, vier aan de straat, twee aan Parbar’. Parbar, vermoedelijk
hetzelfde als Pharurim (Hebr. Pharvarim) IV Reg. XXIII 11 was een aan de westzijde van
het plein gelegen tempelmagazijn. De straat is dezelfde, welke v. 16 genoemd wordt.
19) Gelijk uit het voorafgaande blijkt, zes afdeelingen naar het oosten (Selemias), vier naar het
noorden (Zacharias), vier en tweemaal twee, dus acht, naar het zuiden (Obededom), vier en
twee, dus zes, naar het westen (Hosa), in het geheel vier en twintig. Waarschijnlijk waren
dit alleen de oversten van de deurwachters, die volgens XXIII 5 vier duizend man bedroegen
en beurtelings in sterke afdeelingen onder hun bevel de posten bezetten.
20) Naar de Septuagint luidt de aanhef van dit vers: ‘En de Levieten, hunne broeders, over de....’
In waarheid verwacht men hier een zoodanig opschrift.
21) Voorwerpen, welke David en andere krijgshelden buitgemaakt en aan God toegewijd hadden.
Zie v. 26-28. Zij maakten geen deel uit van den eigenlijken tempelschat.
22) Naar het Hebr.: 21. ‘Ledan's zonen, de zonen der Gersonieten (uit Ledan waren de hoofden
der vaderhuizen) uit Ledan, den Gersoniet, was Jehiëli. 22. De zonen van Jehiëli: Zathan en
Joël, zijn broeder, waren over de schatten van het huis des Heeren’. De zin is: Zathan en
Joël, hoofden van het geslacht Jehiëli, van de lijn der Gersonieten, hadden het beheer over
de schatten. Vgl. XXIII 7, 8, waar blijkt, dat de zonen van Jehiëli afstamden van Ledan, den
oudsten tak der Gersonieten. De vertaling der Vulgaat is wegens de verkeerd geplaatste
zinteekens moeilijk te verstaan.
23) Dit vers is blijkbaar niet ongeschonden. Mogelijk is de zin, dat er onder de schatbewaarders
Amramieten, Isaärieten, Hebronieten en Ozihelieten waren.
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filii Moysi, praepositus thesauris.

som, den zoon van Moses, was over de
schatten gesteld24).

25. Fratres quoque ejus Eliezer, cujus
filius Rahabia, et hujus filius Isaias, et
hujus filius Joram, hujus quoque filius
Zechri: et hujus filius Selemith.

25. En zijne broeders van Eliëzer25) waren
diens zonen, Rahabia en diens zoon
Isaias, diens zoon Joram, alsook diens
zoon Zechri, en diens zoon Selemith.

26. Ipse Selemith, et fratres ejus super
thesauros sanctorum, quae sanctificavit
David rex, et principes familiarum, et
tribuni, et centuriones, et duces exercitus

26. Deze Selemith26) en zijne broeders
stonden over de schatten der heilige
zaken27), welke koning David geheiligd
had en de vorsten der geslachten en de
regimentsoversten en de honderdmannen
en de aanvoerders van het leger

27. De bellis, et manubiis proeliorum, 27. uit de oorlogen en den buit der
quae consecraverant ad instaurationem, veldslagen, welke zij gewijd hadden voor
et supellectilem templi Domini.
den bouw en de stoffeering van den
tempel des Heeren.
28. Haec autem universa sanctificavit
Samuel Videns, et Saul filius Cis, et
Abner filius Ner, et Joab filius Sarviae:
omnes, qui sanctificaverant ea per manum
Selemith, et fratrum ejus.

28. Dat alles nu had geheiligd Samuel,
de Ziener, en Saül, de zoon van Cis, en
Abner, de zoon van Ner, en Joab, de zoon
van Sarvia; allen, die het gewijd hadden
door de hand van Selemith en zijne
broeders28).

29. Isaaritis vero praeerat Chonenias, et 29. En aan het hoofd der Isaärieten stond
filii ejus ad opera forinsecus super Israel Chonenias met zijne zonen voor de
ad docendum et judicandum eos.
werken buitenshuis over Israël om hen te
onderwijzen en te richten29).

24) Subaël, nakomeling van Gersom, Moses' zoon, dus een Amramiet (zie noot 23), was de
algemeene bewindvoerder van den geheelen tempelschat. Het bericht behoort naar zijn inhoud
vóór v. 21 of na v. 28.
25) d.i. De bloedverwanten van Subaël, kleinzoon van Moses door Gersom. Zij worden zijne
broeders van Eliëzer genoemd, omdat zij van den anderen zoon van Moses, Eliëzer,
afstammen.
26) Niet te verwisselen met den Isaäriet XXIII 18, XXIV 22, noch ook met den Gersoniet XXIII
9.
27) Zie noot 21.
28) Hebr.: ‘Al wat men geheiligd had was onder de hand van Selemith en zijn broeders’. De
Vulgaat drukt hetzelfde op min duidelijke wijze uit.
29) Hebr.: ‘Wat betreft de Isaärieten, (waren) Chonenias en zijne zonen voor de werken
buitenshuis over Israël als ambtenaren en rechters’. Tot deze werken (vgl. II Esdr. XI 16,
waar sprake is van de uitwendige werken voor het huis des Heeren) zal zeker ook behoord
hebben het innen van de bijdragen voor den tempel. Maar de hier bedoelde Levieten schijnen
als schrijvers en rechters over Israël nog andere ambtsverrichtingen, bijv. het godsdienstig
onderwijs, te hebben gehad, van welke wij geen nadere kennis bezitten. Voor den uitwendigen
tempeldienst alleen was hun getal (zes duizend, zie XXIII 4) zeker ook te groot. Zie ook het
slot van v. 30 en 32.
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30. Porro de Hebronitis Hasabias, et
fratres ejus viri fortissimi, mille
septingenti praeerant Israeli trans
Jordanem contra occidentem, in

30. En van de Hebronieten stonden
Hasabias en zijne broeders, zeer kloeke
mannen, duizend en zevenhonderd, over
Israël aan gene zijde van den Jordaan ten
westen30),

30) Het trans der Vulgaat is letterlijke vertaling van éber, en dit beteekent zoowel aan deze als
aan gene zijde; door ten westen wordt de bedoeling nader verklaard. Opmerkelijk is, dat het
getal schrijvers en rechters voor het westelijk van den Jordaan gelegen deel van het H. Land
slechts duizend zevenhonderd, voor het veel kleiner oostelijk gedeelte daarentegen twee
duizend zevenhonderd hoofden van gezinnen bedraagt. Zie v. 32.
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cunctis operibus Domini, et in
ministerium regis.

in al de werken des Heeren en voor den
dienst des konings.

31. Hebronitarum autem princeps fuit
Jeria secundum familias et cognationes
eorum. Quadragesimo anno regni David
recensiti sunt, et inventi sunt viri
fortissimi in Jazer Galaad,

31. En de vorst der Hebronieten was Jeria
naar hunne geslachten en gezinnen. In het
veertigste jaar van het koningschap van
David werden zij geteld, en men bevond
hen zeer kloeke mannen te Jazer in
Galaäd

32. Fratresque ejus robustioris aetatis,
duo millia septingenti principes
familiarum. Praeposuit autem eos David
rex Rubenitis, et Gadditis, et dimidiae
tribui Manasse, in omne ministerium Dei,
et regis.

32. en hunne broeders van krachtiger
leeftijd31), twee duizend zevenhonderd
hoofden van gezinnen32). En koning David
stelde hen over de Rubenieten en de
Gaddieten en den halven stam Manasses,
voor geheel den dienst van God en den
koning.

Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Het leger met zijne afdeelingen en bevelhebbers (v. 1-15). De vorsten der
stammen (v. 16-24). De beheerders der domeinen van David (v. 25-31). De
raadgevers van David (v. 32-34).
1. Filii autem Israel secundum numerum
suum, principes familiarum, tribuni, et
centuriones, et praefecti, qui ministrabant
regi juxta turmas suas, ingredientes et
egredientes per singulos menses in anno,
vigintiquatuor millibus singuli praeerant.

1. En de kinderen van Israël naar hun
getal, de hoofden der familiën, de
regimentsoversten en de honderdmannen1)
en de bevelhebbers, die den koning
dienden naar hunne afdeelingen,
aantredende en aftredende maand voor
maand in het jaar2): elk hunner was
gesteld over vier en twintig duizend.

31) In den grondtekst: zonen van kracht. Van leeftijd is daar geen sprake.
32) Met de niet getelde Isaärieten van v. 29 kunnen de twee afdeelingen der Hebronieten
gemakkelijk de zesduizend hoofden van gezinnen hebben uitgemaakt, welke XXIII 4 genoemd
worden.
1) De hoofden der familiën, de oversten enz. is beperkende bijvoeging bij de zonen van Israël.
Het opschrift belooft dus geenszins eene volledige opsomming van al de klassen des volks
en van al de ambtenaren; het hoofdstuk bevat dan ook slechts de verdeeling van het leger in
twaalf afdeelingen met vermelding van hare bevelhebbers en getalsterkte.
2) Zekerlijk zal men niet behoeven aan te nemen, dat de afdeelingen elkaar maand voor maand
afwisselden. Zij moesten slechts, elke op hare beurt, op alles voorbereid zijn en gereed staan
ten dienste des konings.
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2. Primae turmae in primo mense
2. Over de eerste afdeeling stond in de
Jesboam praeerat filius Zabdiel, et sub eo eerste maand3) Jesboam, de zoon van
vigintiquatuor millia.
Zabdiël, en onder hem vier en twintig
duizend,

3) Dat de maanden hier, zoowel als II Par. XXXI 7, door getallen, niet door namen worden
aangeduid, pleit wel eenigermate, maar niet beslist ter gunste van de overlevering omtrent
den tijd van het ontstaan van het werk. Want reeds gedurende de Perzische heerschappij
kwamen die namen in gebruik, gelijk uit het Tweede Boek Esdras blijkt.
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3. De filiis Phares, princeps cunctorum
principum in exercitu mense primo.

3. van de kinderen van Phares, het hoofd
van al de legervorsten in de eerste
maand4).

4. Secundi mensis habebat turmam Dudia
Ahohites, et post se alter nomine
Macelloth, qui regebat partem exercitus
vigintiquatuor millium.

4. De afdeeling van de tweede maand had
Dudia5), de Ahohiet, en na hem een
ander6), Macelloth genaamd, die het bevel
voerde over een gedeelte van het leger
van vier en twintig duizend.

5. Dux quoque turmae tertiae in mense
tertio, erat Banaias filius Joiadae
sacerdos: et in divisione sua
vigintiquatuor millia.

5. En de aanvoerder van de derde
afdeeling in de derde maand was Banaias,
de zoon van Joiada, de priester7); en in
zijn afdeeling vier en twintig duizend.

6. Ipse est Banaias fortissimus inter
6. Deze is Banaias, de dapperste onder
triginta, et super triginta: praeerat autem de dertig en over de dertig8); over zijne
turmae ipsius Amizabad filius ejus.
afdeeling nu voerde zijn zoon Amizabad
het bevel.
7. Quartus, mense quarto, Asahel frater 7. De vierde, in de vierde maand,
Joab, et Zabadias filius ejus post eum: et Asahel9), de broeder van Joab, en
in turma ejus vigintiquatuor millia.
Zabadias, zijn zoon, na hem, en in zijne
afdeeling vier en twintig duizend.
8. Quintus, mense quinto, princeps
Samaoth Jezerites: et in turma ejus
vigintiquatuor millia.

8. De vijfde, in de vijfde maand, de vorst
Samaoth10), de Jezeriet, en in zijne
afdeeling vier en twintig duizend.

9. Sextus, mense sexto, Hira filius Acces 9. De zesde, in de zesde maand, Hira, de
Thecuites: et in turma ejus vigintiquatuor zoon van Acces11) den Thecuiet, en in
millia.
zijne afdeeling vier en twintig duizend.
10. Septimus, mense septimo, Helles
10. De zevende, in de zevende maand,
Phallonites de filiis Ephraim: et in turma Helles, de Phalloniet, van de kinderen
ejus vigintiquatuor millia.
van Ephraïm, en in zijne afdeeling vier
en twintig duizend.

4) Jesboam, zie XI 11, van de zonen van Phares, aan David derhalve nauw verwant, was dus
bevelhebber van de eerste afdeeling van vier en twintig duizend man en had de
regimentsoversten en de honderdmannen onder zich.
5) Volgens XI 12 moet hier gelezen worden: ‘Eleazar, zoon van zijns vaders broeder’ enz.
6) Ook in v. 6 wordt een onderbevelhebber genoemd.
7) Waarschijnlijk is de priester een toevoegsel van later hand. De zoon van een priester kon
bezwaarlijk bevelhebber in het leger worden. Zie over Banaias XI 22.
8) Zie XI 25 en noot 14.
9) Vgl. XI 26; II Reg. XXIII 24. Ofschoon Asahel reeds in het begin van David's regeering
door Abner was vermoord (zie II Reg. II 18-23), zal men, om zijne gedachtenis te eeren, zijn
naam hebben gegeven aan de afdeeling, van welke zijn zoon de bevelhebber was.
10) Samaoth, XI 27 Sammoth, II Reg. XXIII 25 Semma geschreven.
11) Deze en de 6 volgende bevelhebbers worden allen XI 27-31 genoemd.
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11. Octavus, mense octavo, Sobochai
Husathites de stirpe Zarahi: et in turma
ejus vigintiquatuor millia.

11. De achtste, in de achtste maand,
Sobochaï, de Husathiet, van het geslacht
van Zarahi12), en in zijne afdeeling vier en
twintig duizend.

12. Nonus, mense nono, Abiezer
12. De negende, in de negende maand,
Anathothites de filiis Jemini: et in turma Abiëzer, de Anathothiet, van de kinderen
ejus vigintiquatuor millia.
van Jemini13), en in zijne afdeeling vier
en twintig duizend.
13. Decimus, mense decimo, Marai, et 13. De tiende, in de tiende maand, Maraï,
ipse Nethophathites de stirpe Zarahi: et ook deze, de Netophathiet, van het
in turma ejus vigintiquatuor millia.
geslacht Zarahi14), en in zijne afdeeling
vier en twintig duizend.
14. Undecimus, mense undecimo,
14. De elfde, in de elfde maand, Banaias,
Banaias Pharathonites de filiis Ephraim: de Pharathoniet, van de kinderen van
et in turma ejus vigintiquatuor millia.
Ephraïm, en in zijne afdeeling vier en
twintig duizend.
15. Duodecimus, mense duodecimo,
Holdai Netophathites, de stirpe
Gothoniel: et in turma ejus vigintiquatuor
millia.

15. De twaalfde, in de twaalfde maand,
Holdaï15), de Netophathiet, van het
geslacht van Gothoniël, en in zijne
afdeeling vier en twintig duizend.

16. Porro tribubus praeerant Israel,
16. En over de stammen van Israël
Rubenitis, dux Eliezer filius Zechri:
stonden16): over de Rubenieten als vorst
Simeonitis, dux Saphatias filius Maacha: Eliëzer, de zoon van Zechri; over de
Simeonieten als vorst Saphatias, de zoon
van Maächa;
17. Levitis, Hasabias filius Camuel:
Aaronitis, Sadoc:

17. over de Levieten Hasabias, de zoon
van Camuel; over de Aäronieten Sadoc17);

18. Juda, Eliu frater David: Issachar,
Amri filius Michael.

18. over Juda Eliu18), de broeder van
David; over Issachar Amri, de zoon van
Michaël;

19. Zabulonitis, Jesmaias filius Abdiae: 19. over de Zabulonieten Jesmaias, de
Nephthalitibus, Jerimoth filius Ozriel: zoon van Abdias; over de Nephthalieten
Jerimoth, de zoon van Ozriël;
12) Hebr.: ‘de Zarachiet’, d.i. van het geslacht der Zarachieten, afstammelingen van Zara of Zera
II 4, 6.
13) Hebr.: ‘van de Benjaminieten’. Anathoth lag in den stam Benjamin. Jer. I 1.
14) Zie noot 12.
15) XI 30 heet hij Heled. Hij behoorde tot het geslacht van Othoniël, Jos. XV 17.
16) Op de eerste bevelhebbers in het leger laat de schrijver de hoofden der twaalf stammen als
de hoogste burgerlijke overheden volgen. Waarom van de stammen Gad en Aser geen sprake
is, weten wij niet.
17) Die als hoogepriester (zie XXIV 2) hier nog afzonderlijk vermeld wordt.
18) Elders Eliab genoemd. Als eerstgeborene van Isaï werd hij vorst van den stam Juda.
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20. Filiis Ephraim, Osee filius Ozaziu:
dimidiae tribui Manasse, Joel filius
Phadaiae:

20. over de kinderen van Ephraïm Oseë,
de zoon van Ozaziu; over den halven
stam van Manasses Joël, de zoon van
Phadaia;
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21. Et dimidiae tribui Manasse in Galaad, 21. en over den halven stam van
Jaddo filius Zachariae: Benjamin autem, Manasses in Galaäd Jaddo, de zoon van
Jasiel filius Abner.
Zacharias; en over Benjamin Jasiël, de
zoon van Abner;
22. Dan vero, Ezrihel filius Jeroham: hi 22. en over Dan Ezrihel, de zoon van
principes filiorum Israel.
Jeroham. Dit zijn de vorsten der kinderen
van Israël.
23. Noluit autem David numerare eos a
viginti annis inferius: quia dixerat
Dominus ut multiplicaret Israel quasi
stellas coeli.

23. Maar David had hen niet willen tellen
van beneden de twintig jaren, daar God
gezegd had, Israël te zullen
vermenigvuldigen als de sterren des
hemels19).

24. Joab filius Sarviae coeperat numerare,
nec complevit: quia super hoc ira irruerat
in Israel: et idcirco numerus eorum, qui
fuerant recensiti, non est relatus in fastos
regis David. Supra XXI 2.

24. Joab, de zoon van Sarvia, had de
telling begonnen, maar niet voltooid;
want een toorn was daarom over Israël
gekomen, en om die reden werd het getal
dergenen, die geteld waren, niet
opgeteekend in de jaarboeken van koning
David20).

25. Super thesauros autem regis fuit
Azmoth filius Adiel: his autem thesauris,
qui erant in urbibus, et in vicis, et in
turribus, praesidebat Jonathan filius
Oziae.

25. En over de schatten van den koning21)
was Azmoth, de zoon van Adiël; maar
over die schatten, welke in de steden
waren en in de dorpen en in de burgen,
was Jonathan, de zoon van Ozias, gesteld.

26. Operi autem rustico, et agricolis, qui 26. En over den veldarbeid en de
exercebant terram, praeerat Ezri filius
akkerlieden, die het land bewerkten, was
Chelub:
Ezri, de zoon van Chelub, gesteld;
27. Vinearumque cultoribus, Semeias
27. en over de arbeiders in de
Romathites: cellis autem vinariis, Zabdias wijngaarden Semeias, de Romathiet22); en
Aphonites.
over de wijnkelders Zabdias, de
Aphoniet23);

19) In vertrouwen op deze belofte behoefde David er niet op uit te zijn, om bij de telling een
schitterenden uitslag te verkrijgen. Voor de regeling van het leger was het hem voldoende
te weten, hoeveel mannen de wapenen konden dragen. Zie XXI.
20) In de ambtelijke rijksregisters.
21) Bedoeld worden de schatten in de paleizen te Jerusalem, in tegenstelling tot de andere
goederen en bezittingen buiten de hoofdstad, welke v. 26-33 onder verschillende afdeelingen
vermeld worden.
22) Rama lag in Benjamin. Jos. XVIII 25.
23) Hebr. ha-sjiphmi, d.i. van Sephamoth (Hebr. Sjiphmoth), gelegen in het zuiden van Juda (I
Reg. XXX 28), het voornaamste wijnland van het rijk (zie Gen. XLIX 11; Num. XIII 23
volg.), waar derhalve ook de koninklijke opzichters van de wijnbergen woonden.
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28. Nam super oliveta et ficeta, quae erant 28. en over de olijf- en vijgegaarden,
in campestribus, Balanan Gederites: super welke in de vlakten24) waren, Balanan, de
apothecas autem olei, Joas.
Gederiet25); en over de oliemagazijnen
Joas.
29. Porro armentis, quae pasce-

29. Wijders was over het rundvee,

24) Hebr. ba-sjephelah, d.i. in de beroemde vlakte Sjephelah.
25) Van Gedera, dat in de vlakte Sjephelah lag.
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bantur in Saron, praepositus fuit Setrai
Saronites: et super boves in vallibus
Saphat filius Adli:

dat in Saron weidde, aangesteld Setraï,
de Saroniet; en over de runderen in de
valleien Saphat, de zoon van Adli;

30. Super camelos vero, Ubil Ismahelites: 30. en over de kameelen Ubil, de
et super asinos, Jadias Meronathites.
Ismaheliet, en over de ezels Jadias, de
Meronathiet;
31. Super oves quoque Jaziz Agareus:
omnes hi, principes substantiae regis
David.

31. en over de schapen Jaziz, de
Agareër26). Zij allen waren de
hoofdbestuurders van de bezittingen van
koning David.

32. Jonathan autem patruus David,
consiliarius, vir prudens et litteratus: Ipse
et Jahiel filius Hachamoni erant cum filiis
regis.

32. En Jonathan, de oom van David27),
was raadsheer, een voorzichtig en geleerd
man; hij28) en Jahiël, de zoon van
Hachamoni, waren bij de zonen des
konings29).

33. Achitophel etiam consiliarius regis, 33. Ook Achitophel was raadsheer des
et Chusai Arachites amicus regis.
konings, en Chusaï de Arachiet, de vriend
des konings30).
34. Post Achitophel fuit Joiada filius
Banaiae, et Abiathar. Princeps autem
exercitus regis erat Joab.

34. Na Achitophel31) was Joiada, de zoon
van Banaias32), en Abiathar. En legerhoofd
des konings was Joab33).

Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.

26) Een Ismaëliet en een Agareër hadden dus het hoofdtoezicht op de kudden der kameelen en
schapen. Vermoedelijk gingen deze kudden weiden in het door David onderworpen gebied
dier zwervende volksstammen.
27) Is deze Jonathan, de zoon van Samaä, David's broeder (zie XX 7), dan is het woord oom
(Hebr. dod) hier in de meer algemeene beteekenis van bloedverwant gebezigd.
28) Naar het Hebr. behoort hij bij het voorafgaande.
29) Als leermeesters.
30) De twee in dit vers genoemde mannen zijn uit de geschiedenis van den opstand van Absalom
bekend. Zie II Reg. XV-XVII.
31) Nadat deze zelfmoord gepleegd had. Zie II Reg. XV 31.
32) Sommigen willen volgens vers 5 en XI 22 lezen: ‘Banaias, de zoon van Joiada’, maar Joiada
kan ook een kleinzoon geweest zijn van den daar genoemden Joiada. Abiathar was zeker de
hoogepriester.
33) Zie XVIII 15.
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David houdt een groote vergadering, om over den toekomstigen bouw van
den tempel te spreken (v. 1-10). Hij geeft aan Salomon het plan en de
materialen voor den tempel (v. 11-21).
1. Convocavit igitur David omnes
principes Israel, duces tribuum, et

1. En David riep al de vorsten van Israël
bijeen1), de hoofden der

1) De Boeken der Koningen zwijgen over hetgeen in dit en het volgende Hoofdstuk wordt
bericht; wij weten echter uit II Reg. VII, dat David den Heer een tempel wilde bouwen. Toen
hem door God werd beteekend, dat niet hij, maar Salomon was uitverkoren om dat te doen,
viel het te verwachten, dat de vrome koning het groote werk ging voorbereiden. Salomon
zoude ook het werk niet reeds in zijn vierde regeeringsjaar hebben kunnen beginnen en in
zoo korten tijd voltooien, indien niet door zijn vader op zoo uitnemende wijze te voren ware
gezorgd.
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praepositos turmarum, qui ministrabant
regi: tribunos quoque et centuriones, et
qui praeerant substantiae et
possessionibus regis, filiosque suos cum
eunuchis, et potentes, et robustissimos
quosque in exercitu Jerusalem.

stammen2) en de bevelhebbers der
afdeelingen3), welke den koning dienden,
alsook de regimentsoversten en de
honderdmannen en die gesteld waren over
de goederen en bezittingen van den
koning en zijne zonen4) met de
hofbeambten en de machtigen en al de
dappersten in het leger5) - in Jerusalem.

2. Cumque surrexisset rex, et stetisset,
ait: Audite me fratres mei, et populus
meus: Cogitavi ut aedificarem domum,
in qua requiesceret arca foederis Domini,
et scabellum pedum Dei nostri: et ad
aedificandum, omnia praeparavi.

2. En toen de koning was opgerezen en
was gaan staan6), sprak hij: Hoort mij,
mijne broeders en mijn volk7). Ik had
gedacht een huis te bouwen, waarin zou
rusten de verbondsark des Heeren en de
voetschemel van onzen God8), en voor
den bouw heb ik alles voorbereid.

3. Deus autem dixit mihi: Non aedificabis
domum nomini meo, eo quod sis vir
bellator, et sanguinem fuderis. II Reg. VII
13; Supra XXII 8.

3. God echter zeide tot mij: Gij zult geen
huis bouwen voor mijnen naam, omdat
gij een krijgsman zijt en bloed vergoten
hebt.

4. Sed elegit Dominus Deus Israel me de
universa domo patris mei, ut essem rex
super Israel in sempiternum: de Juda enim
elegit principes: porro de domo Juda,
domum patris mei: et de filiis patris mei,
placuit ei ut me eligeret regem super
cunctum Israel.

4. Maar de Heer, de God van Israël, heeft
mij uit geheel het huis mijns vaders
uitgekozen om koning te zijn over Israël
voor altoos; want uit Juda heeft Hij
vorsten gekozen, en uit het huis van Juda
het huis mijns vaders, en uit de zonen
mijns vaders behaagde het Hem mij uit
te kiezen tot koning over geheel Israël.

5. Sed et de filiis meis (filios enim mihi
multos dedit Dominus) elegit Salomonem
filium meum, ut sederet; in throno regni
Domini super Israel, Sap. IX 7.

5. Maar ook uit mijne zonen (want vele
zonen heeft mij de Heer gegeven) koos
Hij Salomon, mijnen zoon, om te zitten
op den troon van het rijk des Heeren over
Israël9).

6. Dixitque mihi: Salomon filius tuus
aedificabit domum meam, et atria mea:

6. En Hij zeide tot mij: Salomon, uw
zoon, zal mijn huis bouwen en mijne

2) De XXVII 16-22 genoemden.
3) De XXVII 1-15 genoemden.
4) Zie XXVII 25-31. Naar het Hebr. moet het luiden: ‘en van zijne zonen’. De goederen des
konings waren ook goederen zijner zonen.
5) Uitnemende krijgsoversten onder de voorafgaanden niet begrepen.
6) Wegens zijn hoogen ouderdom kon hij zich niet dan met moeite van zijn zetel verheffen.
7) Vgl. XXII 7-13.
8) De Ark wordt zoo genoemd, omdat God daar tegenwoordig was op de cherubijnen. Zie Exod.
XXV 22.
9) Zoodat Salomon met goddelijk gezag, als plaatsbekleeder van God, den waren koning van
Israël, regeert.
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ipsum enim elegi mihi in filium, et ego
ero ei in patrem.

voorhoven; hem toch heb Ik Mij ten zoon
gekozen, en Ik zal hem ten vader zijn.
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7. Et firmabo regnum ejus usque in
7. En Ik zal zijn rijk bevestigen tot in
aeternum, si perseveraverit facere
eeuwigheid, indien hij volhardt met mijne
praecepta mea, et judicia, sicut et hodie. voorschriften en wetten te onderhouden
als op heden.
8. Nunc ergo coram universo coetu Israel
audiente Deo nostro, custodite, et
perquirite cuncta mandata Domini Dei
nostri: ut possideatis terram bonam, et
relinquatis eam filiis vestris post vos
usque in sempiternum.

8. Nu dan, ten aanschouwen van geheel
de vergadering van Israël, ten aanhooren
van onzen God, onderhoudt en streeft na
al de geboden van den Heer, onzen God,
opdat gij het goede land moogt bezitten
en het nalaten aan uwe zonen na u tot in
eeuwigheid10).

9. Tu autem Salomon fili mi, scito Deum
patris tui, et servito ei corde perfecto, et
animo voluntario: omnia enim corda
scrutatur Dominus, et universas mentium
cogitationes intelligit. Si quaesieris eum,
invenies: si autem dereliqueris eum,
projiciet te in aeternum. Ps. VII 10.

9. Gij echter, Salomon mijn zoon, erken
den God uws vaders en dien Hem met
een volmaakt hart en een gewillige ziel:
want al de harten doorgrondt de Heer en
al de gepeinzen der gedachten kent Hij.
Indien gij Hem zoekt, zult gij Hem
vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal
Hij u verwerpen voor altoos.

10. Nunc ergo quia elegit te Dominus ut 10. Nu dan, daar de Heer u heeft
aedificares domum Sanctuarii, confortare, uitgekozen om het huis van het
et perfice.
Heiligdom te bouwen, schep moed en
voltooi het.
11. Dedit autem David Salomoni filio suo
descriptionem porticus, et templi, et
cellariorum, et coenaculi, et cubiculorum
in adytis, et domus propitiationis,

11. En David gaf aan zijnen zoon
Salomon de beschrijving11) van het
voorportaal en van den tempel en van de
cellen en van de spijszaal en van de
binnenkamers en van het huis der
verzoening,

12. Necnon et omnium quae cogitaverat
atriorum, et exedrarum per circuitum in
thesauros domus Domini, et in thesauros
sanctorum,

12. alsook van alles wat hij in den geest
had, van de voorhoven, en van de kamers
rondom voor de schatten van het huis des
Heeren en voor de schatten van het
heiligdom12),

10) Vgl. Deut. IV 21 volg.; Levit. XXV 46.
11) Zeker een plan of model van den geheelen tempel. Als hoofddeelen worden in v. 11 genoemd:
het voorportaal van het eigenlijke tempelhuis, de tempel, d.i. genoemd tempelhuis in zijn
geheel of het Heilige en het Heilige er heiligen, de cellen of magazijnen in de drie verdiepingen
van de buitenzijde van het tempelhuis, de spijszaal (Hebr. alioth, opperzalen) boven het
Heilige der heiligen, de binnenkamers, d.i. het inwendige van het voorportaal en van het
Heilige, en het huis der verzoening of het Heilige der heiligen.
12) De zin is: Ook gaf hij het volledig plan van de voorhoven en van de kamers langs de vier
zijden der voorhoven. Die kamers waren bestemd ter bewaring van de twee soorten van
schatten, waarvan XXVI 20 sprake was.
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13. Divisionumque sacerdotalium et
Leviticarum, in omnia opera

13. en van de afdeelingen der priesters en
Levieten voor al de verrichtingen van het
huis des Hee-
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domus Domini, et in universa vasa
ministerii templi Domini.

ren en voor al de heilige vaten voor den
dienst van den tempel des Heeren13),

14. Aurum in pondere per singula vasa
ministerii. Argenti quoque pondus pro
vasorum et operum diversitate.

14. goud in het gewicht voor de
verschillende vaten van den dienst, ook
van zilver het gewicht voor de
verschillende vaten en werken14),

15. Sed et in candelabra aurea, et ad
lucernas eorum, aurum pro mensura
uniuscujusque candelabri et lucernarum.
Similiter et in candelabra argentea, et in
lucernas eorum, pro diversitate mensurae,
pondus argenti tradidit.

15. alsook15) voor de gouden kandelaars
en hunne lampen, goud volgens het
gewicht van elken kandelaar en van de
lampen. Op gelijke wijze gaf hij ook voor
de zilveren kandelaars en voor hunne
lampen naar de verschillende afmetingen
gewicht van zilver.

16. Aurum quoque dedit in mensas
16. Ook gaf hij goud voor de toontafels16),
propositionis pro diversitate mensarum: voor elke tafel afzonderlijk, eveneens ook
similiter et argentum in alias mensas
zilver voor de andere zilveren tafels17),
argenteas.
17. Ad fuscinulas quoque, et phialas, et
thuribula ex auro purissimo, et leunculos
aureos pro qualitate mensurae pondus
distribuit in leunculum, et leunculum.
Similiter et in leones argenteos diversum
argenti pondus separavit.

17. alsmede voor de vorken en de schalen
en de wierookvaten van het zuiverste
goud, en voor de gouden leeuwtjes wees
hij naar de verhouding der afmeting, voor
leeuwtje en leeuwtje, het gewicht aan.
Eveneens zonderde hij ook voor de
zilveren leeuwen een ander gewicht van
zilver af18).

13) Hebr.: ‘en met betrekking tot de afdeelingen der priesters en Levieten en met betrekking
tot....’. Er wordt dus de verdere bestemming aangewezen van de in v. 12 genoemde kamers.
De verschillende priester- en Levietenklassen moesten daar, elke op hare beurt, zich bevinden,
het door den dienst gevorderde werk, als het bereiden der toonbrooden en het koken van het
offervleesch, verrichten en de daarvoor benoodigde gereedschappen bergen.
14) Hebr.: ‘Met betrekking tot het goudwerk, naar het gewicht des gouds voor alle vaten van
elken dienst, met betrekking tot het zilverwerk, naar het gewicht van alle vaten voor elken
dienst’. Ook hier nog wordt de in v. 11 begonnen zin voortgezet. De zin is derhalve: David
deelde ook mede wat hij in den geest had omtrent het gewicht van de verschillende gouden
en zilveren voorwerpen voor den dienst benoodigd.
15) Ter verduidelijking van v. 15 zal men uit het voorafgaande den zin moeten aanvullen als
volgt: Ook deelde hij mede wat hij in den geest had omtrent het gewicht der gouden
kandelaars....
16) III Reg. VII 48 en II Par. XXIX 18 wordt slechts één toonbroodtafel genoemd; daarentegen
is er ook II Par. IV 19 van meerdere zoodanige tafels sprake. Wellicht was er ééne tafel de
toonbroodtafel bij uitnemendheid.
17) Van deze tafels is elders geen sprake. Maar nergens in de H. Schrift vindt men een volledige
opsomming van de in den tempel aanwezige voorwerpen.
18) Naar het Hebr. zijn de thuribula eenvoudige kannen, de leunculi en de leones kannen met
deksels.
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18. Altari autem, in quo adoletur
18. En voor het altaar, waarop
incensum, aurum purissimum dedit: ut ex gereukofferd wordt, gaf hij het zuiverste
ipso fieret similitudo quadrigoud, om daarvan te
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gae cherubim extendentium alas, et
velantium arcam foederis Domini.

vervaardigen het beeld van den wagen
der cherubijnen19), welke de vleugelen
uitstrekken en de verbondsark des Heeren
bedekken.

19. Omnia, inquit, venerunt scripta manu 19. Alles, zeide hij, is tot mij gekomen
Domini ad me, ut intelligerem universa geschreven door de hand des Heeren20),
opera exemplaris.
opdat ik al de werken van het voorbeeld
zoude begrijpen.
20. Dixit quoque David Salomoni filio
suo: Viriliter age, et confortare, et fac: ne
timeas, et ne paveas: Dominus enim Deus
meus tecum erit, et non dimittet te, nec
derelinquet donec perficias omne opus
ministerii domus Domini.

20. En David zeide ook tot zijnen zoon
Salomon: Handel als man en schep moed
en voer het uit; vrees niet en versaag niet;
want de Heer, mijn God, zal met u zijn
en zal u niet verstooten en u niet verlaten,
totdat gij al het werk volbracht hebt voor
den dienst van het huis des Heeren.

21. Ecce divisiones Sacerdotum et
Levitarum, in omne ministerium domus
Domini assistunt tibi, et parati sunt, et
noverunt tam principes quam populus
facere omnia praecepta tua.

21. Zie, de afdeelingen der Priesters en
der Levieten staan u voor geheel den
dienst van het huis des Heeren ter zijde
en zijn bereid, en zoowel de vorsten als
het volk weten al uwe voorschriften te
volbrengen.

Caput XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
Koning en volk offeren bijdragen voor den tempel en prijzen God (v. 1-22).
Salomon volgt zijn vader op (v. 23-25). Dood van David; jaren zijner
regeering (v. 26-30).
1. Locutusque est David rex ad omnem
ecclesiam: Salomonem filium meum
unum elegit Deus, adhuc puerum et
tenellum: opus namque grande est, neque
enim homini praeparatur habitatio, sed
Deo.

1. En koning David sprak tot de geheele
gemeente: Mijnen zoon Salomon alleen
heeft God uitgekozen, nog jong en teeder;
immers1) het werk is groot; niet toch voor
een mensch wordt eene woning bereid,
maar voor God.

19) Hebr.: ‘En voor het reukaltaar (de bepaling van het) zuiver goud naar het gewicht, en het
model van den wagen (d.i.) van de cherubijnen, van goud’. De cherubijnen zelf zijn de wagen,
waarop God gedacht wordt te zetelen. Zie Ezech. I 15 volg.
20) De zin van het Hebr. schijnt te zijn: Alles (is) naar (eig. in) de beschrijving, gemaakt naar
de openbaring, die ik in geestverrukking van God heb ontvangen. Ook vroeger had God
soortgelijke openbaringen gegeven. Vgl. Exod. XXV 40.
1) De grondtekst heeft: ‘en het werk is groot’. Het wordt gezegd in tegenstelling met den
jeugdigen leeftijd van Salomon. Vgl. XXII 5.
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2. Ego autem totis viribus meis praeparavi 2. Ik nu heb uit al mijne krachten de
impensas domus Dei mei.
benoodigdheden van het huis van
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Aurum ad vasa aurea, et argentum in
argentea, aes in aenea, ferrum in ferrea,
ligna ad lignea: et lapides onychinos, et
quasi stibinos, et diversorum colorum,
omnemque pretiosum lapidem, et marmor
Parium abundantissime:

mijnen God in gereedheid gebracht: het
goud voor de gouden vaten en het zilver
voor de zilveren, het koper voor de
koperen, het ijzer voor de ijzeren en net
hout voor de houten, en steenen van onyx,
en als in spiesglans2), en van verschillende
kleuren en allerlei edelgesteente en
Parisch marmer3) in grooten overvloed.

3. Et super haec, quae obtuli in domum
Dei mei de peculio meo aurum et
argentum, do in templum Dei mei,
exceptis his, quae praeparavi in aedem
sanctam.

3. En bovendien, wat ik voor het huis
mijns Gods van mijn eigendom heb
opgedragen, goud en zilver, geef ik voor
den tempel van mijnen God, afgezien van
hetgeen ik voor het heilige huis heb
toebereid4):

4. Tria millia talenta auri de auro Ophir:
et septem millia talentorum argenti
probatissimi ad deaurandos parietes
templi.

4. drie duizend talenten goud van
Ophirgoud5) en zeven duizend talenten
fijn gelouterd zilver ter vergulding van
de wanden des tempels.

5. Et, ubicumque opus est aurum de auro,
et ubicumque opus est argentum de
argento, opera fiant per manus artificum:
et si quis sponte offert, impleat manum
suam hodie, et offerat quod voluerit
Domino.

5. En waar goud noodig is, moeten van
goud, en waar zilver noodig is, moeten
van zilver de werken worden vervaardigd
door de handen der kunstenaars; en is er
iemand, die vrijwillig offert, hij vulle
heden zijne hand en offere wat hij wil aan
den Heer6).

6. Polliciti sunt itaque principes
familiarum, et proceres tribuum Israel,
tribuni quoque, et centuriones, et
principes possessionum regis.

6. Zoo toonden zich dan bereid de
hoofden der familiën en de vorsten der
stammen van Israël en de
regimentsoversten en de honderdmannen
en de bewindvoerders van de bezittingen
des konings,

2) Het met stibium, spiesglans, vertaalde Hebreeuwsche woord is blijkens IV Reg. IX 30 een
zalf, waarmede de vrouwen hare oogwimpers zwart en glanzend maakten. In die beteekenis
dient het Is. LIV 11 (Hebr.) als een beeld: ‘Zie, ik laat uwe steenen in spiesglans legeren’,
d.i. als opgesmukte vrouwenoogen schitteren. Hier zal derhalve steenen van onyx en als in
spiesglans beteekenen ‘schitterende edelsteenen of edelsteenen in schitterende omlijsting’.
3) Hebr.: ‘witten steen’, vermoedelijk albast. Parisch marmer is vrije vertaling der Vulgaat.
4) Naar het Hebr.: ‘En daarbij, in mijn lust voor het huis mijns Gods, mij behoort in eigendom
goud en zilver; ik geef (het) voor het huis mijns Gods boven al hetgeen ik heb voorbereid
voor het heilige huis’. Door schrapping van de komma achter argentum verkrijgt het Latijn
ongeveer denzelfden zin.
5) Zie de noot op III Reg. IX 28.
6) Naar het Hebr.: ‘(Ik geef) goud voor het gouden en zilver voor het zilveren (vaatwerk) en
voor elk werk door kunstenaarshand (te maken) - en wie is er willig, heden zijne hand voor
den Heer te vullen?’ Zijne hand vullen beteekent volgens Hebreeuwsch spraakgebruik
‘vrijwillig iets geven’.
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7. Dederuntque in opera domus Dei auri 7. en zij gaven voor de werken van het
talenta quinque millia, et solidos decem huis Gods vijf duizend talenten goud en
millia: argenti talenta
tien duizend goudstuk-
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decem millia, et aeris talenta decem et
octo millia: ferri quoque centum millia
talentorum.

ken7); en tien duizend talenten zilver en
achttien duizend talenten koper alsook
honderd duizend talenten ijzer.

8. Et apud quemcumque inventi sunt
lapides, dederunt in thesauros domus
Domini, per manum Jahiel Gersonitis.

8. En bij wien ook edelsteenen werden
aangetroffen, die gaven zij voor de
schatten van het huis des Heeren door de
hand van Jahiël, den Gersoniet.

9. Laetatusque est populus, cum vota
sponte promitterent: quia corde toto
offerebant ea Domino: sed et David rex
laetatus est gaudio magno.

9. En het volk verheugde zich, toen zij8)
vrijwillig gaven beloofden, want van
ganscher harte boden zij die den Heer
aan; maar ook koning David verheugde
zich met groote vreugde.

10. Et benedixit Domino coram universa
multitudine et ait: Benedictus es Domine
Deus Israel patris nostri ab aeterno in
aeternum.

10. En hij prees den Heer in
tegenwoordigheid van geheel de menigte
en sprak: Geprezen zijt Gij, o Heer, God
van Israël, onzen vader, van eeuwigheid
tot eeuwigheid.

11. Tua est Domine magnificentia, et
potentia, et gloria, atque victoria: et tibi
laus: cuncta enim quae in coelo sunt, et
in terra, tua sunt: tuum Domine regnum,
et tu es super omnes principes.

11. U, o Heer, behoort de majesteit en de
macht en de heerlijkheid en de zegepraal,
en aan U is de lofprijzing; want alles wat
in den hemel en op de aarde is, behoort
aan U; de uwe, o Heer, is de heerschappij,
en Gij zijt boven al de vorsten.

12. Tuae divitiae, et tua est gloria: tu
dominaris omnium, in manu tua virtus et
potentia: in manu tua magnitudo, et
imperium omnium.

12. Van U is de rijkdom en van U de
heerlijkheid; Gij heerscht over alles; in
uwe hand is de kracht en de macht, in
uwe hand de grootheid en de heerschappij
over alles9).

13. Nunc igitur Deus noster confitemur 13. Nu dan, onze God, wij prijzen U en
tibi, et laudamus nomen tuum inclytum. verheerlijken uw roemrijken naam.
14. Quis ego, et quis populus meus, ut
possimus haec tibi universa promittere?
tua sunt omnia: et quae de manu tua
accepimus dedimus tibi.

14. Wie ben ik, en wat is mijn volk, dat
wij vermogen U dit alles te beloven? U
behoort alles, en wat wij van uwe hand
ontvingen, hebben wij U gegeven.

15. Peregrini enim sumus coram te, et 15. Want uitlanders zijn wij voor uw
advenae sicut omnes patres nostri. Dies aanschijn en vreemdelingen, gelijk al
nostri quasi umbra super terram, et nulla onze vaderen10). Onze dagen zijn als een
est mora. Sap. II 5.
7) In het Hebr. dariken, eene Perzische goudmunt. De schrijver heeft blijkbaar de som van het
gemunte goud uitgedrukt in de te zijnen tijde gangbare munt. Dit maakt het wel niet zeker,
maar toch waarschijnlijk, dat hij leefde ten tijde van de Perzische heerschappij.
8) De in v. 6 genoemden.
9) Hebr.; ‘het ligt in uwe hand, groot en sterk te maken alles’,
10) Ps. XXXVIII 13; Hebr. XI 13, XIII 14.
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schaduw over de aarde11), en er is geen
bestendigheid.

11) Job. VIII 9.
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16. Domine Deus noster, omnis haec
copia, quam paravimus ut aedificaretur
domus nomini sancto tuo, de manu tua
est, et tua sunt omnia.

16. Heer, onze God, geheel deze
voorraad, dien wij bereid hebben, ten
einde een huis gebouwd worde voor uwen
heiligen naam, is van uwe hand, en het
uwe is alles.

17. Scio Deus meus quod probes corda,
et simplicitatem diligas, unde et ego in
simplicitate cordis mei laetus obtuli
universa haec: et populum tuum, qui hic
repertus est, vidi cum ingenti gaudio tibi
offerre donaria.

17. Ik weet, mijn God, dat Gij de harten
beproeft en de oprechtheid lief hebt;
daarom ook heb ik in de oprechtheid
mijns harten blijde dit alles opgedragen,
en uw volk, dat zich hier bevindt, zag ik
met overgroote vreugde U giften
aanbieden.

18. Domine Deus Abraham, et Isaac, et
Israel patrum nostrorum, custodi in
aeternum hanc voluntatem cordis eorum,
et semper in venerationem tui mens ista
permaneat.

18. Heer, God van Abraham en Isaäc en
Israël, onze vaderen, bewaar in
eeuwigheid dien wil huns harten en moge
immer op uwe vereering die gezindheid
gericht blijven.

19. Salomoni quoque filio meo da cor
perfectum, ut custodiat mandata tua,
testimonia tua, et ceremonias tuas, et
faciat universa: et aedificet aedem, cujus
impensas paravi.

19. Geef ook aan Salomon, mijnen zoon,
een volmaakt hart, opdat hij uwe bevelen
onderhoude, uwe getuigenissen en uwe
inzettingen, en ze alle volbrenge, en het
huis bouwe, waarvoor ik de
benoodigdheden in gereedheid gebracht
heb.

20. Praecepit autem David universae
ecclesiae: Benedicite Domino Deo nostro.
Et benedixit omnis ecclesia Domino Deo
patrum suorum: et inclinaverunt se, et
adoraverunt Deum, et deinde regem.

20. David nu gelastte aan de geheele
gemeente: Prijst den Heer, onzen God.
En geheel de gemeente prees den Heer,
den God hunner vaderen, en zij bogen
zich en wierpen zich neder voor God en
daarna voor den koning.

21. Immolaveruntque victimas Domino:
et obtulerunt holocausta die sequenti,
tauros mille, arietes mille, agnos mille
cum libaminibus suis, et universo ritu
abundantissime in omnem Israel.

21. En zij offerden den Heer slachtoffers,
en zij droegen den volgenden dag
brandoffers op, duizend stieren, duizend
rammen, duizend lammeren, met hunne
plengoffers en van elken ritus12) in grooten
overvloed voor geheel Israël.

22. Et comederunt, et biberunt coram
Domino in die illo cum grandi laetitia. Et
unxerunt secundo Salomonem filium
David. Unxerunt autem eum Domino in

22. En zij aten en dronken voor den Heer
op dien dag met groote vreugde. En zij
zalfden ten tweeden male13) Salomon, den
zoon van David. En zij zalfden hem voor

12) Hebr.: ‘en offers in menigte’, d.i. alle soorten van offers, dus ook vredeoffers, gelijk de
gewoonte was. De ietwat vrije vertaling der Vulgaat geeft denzelfden zin.
13) Salomon was reeds vroeger tot koning gezalfd. Zie III Reg. I 32-38. Daar echter die zalving
in haast voltrokken werd, zal men haar na David's dood plechtig herhaald hebben.
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principem, et Sadoc in pontificem. III
Reg. I 34.

den Heer tot vorst en Sadoc tot
opperpriester.
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23. Seditque Salomon super solium
23. En Salomon zat op den troon des
Domini in regem pro David patre suo, et Heeren als koning in plaats van David,
cunctis placuit: et paruit illi omnis Israel. zijnen vader, en allen was hij welgevallig,
en geheel Israël gehoorzaamde hem.
24. Sed et universi principes, et potentes, 24. Maar ook al de vorsten en de
et cuncti filii regis David dederunt
machtigen14) en al de zonen van koning
manum, et subjecti fuerunt Salomoni regi. David reikten de hand en onderwierpen
zich aan koning Salomon.
25. Magnificavit ergo Dominus
Salomonem super omnem Israel: et dedit
illi gloriam regni, qualem nullus habuit
ante eum rex Israel.

25. De Heer dan maakte Salomon groot
over geheel Israël en gaf aan zijn
heerschappij een roem als vóór hem geen
koning van Israël had.

26. Igitur David filius Isai regnavit super 26. David dan, de zoon van Isaï, heeft
universum Israel.
over geheel Israël geregeerd.
27. Et dies, quibus regnavit super Israel,
fuerunt quadraginta anni: in Hebron
regnavit septem annis, et in Jerusalem
annis triginta tribus. III Reg. II 11.

27. En de dagen, gedurende welke hij
over Israël regeerde, waren veertig jaren;
te Hebron regeerde hij zeven jaren15) en
te Jerusalem drie en dertig jaren.

28. Et mortuus est in senectute bona,
plenus dierum, et divitiis, et gloria: et
regnavit Salomon filius ejus pro eo.

28. En hij is gestorven in goeden
ouderdom, rijk aan dagen en aan rijkdom
en aan roem, en zijn zoon Salomon
regeerde in zijn plaats

29. Gesta autem David regis priora, et
novissima scripta sunt in Libro Samuelis
Videntis, et in Libro Nathan prophetae,
atque in volumine Gad Videntis:

29. De daden nu van koning David, de
eerste en de laatste, zijn opgeteekend in
het Boek van Samuel16), den Ziener, en in
het Boek van Nathan, den profeet, en in
de boekrol van Gad, den Ziener,

30. Universique regni ejus, et fortitudinis, 30. alsmede van geheel zijne heerschappij
et temporum, quae transierunt sub eo, sive en van zijne macht en van de tijden,
in Israel, sive in cunctis regnis terrarum. welke onder hem verliepen, hetzij in
Israël, hetzij in al de rijken der landen17).

14)
15)
16)
17)

De helden van David.
Zeven jaren en zes maanden. Zie II Reg. V 5.
Zie de Inleiding.
Bedoeld zijn de landen, met welke David in aanraking kwam.
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Liber secundus Paralipomenon.
Hebraice dibre haiamim.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Salomon draagt offeranden op te Gabaon en verkrijgt van God de gevraagde
wijsheid, benevens rijkdom en roem (v. 1-12). Het getal zijner wagens en
ruiters (v. 13-17).
CONFORTATUS est ergo Salomon filius
David in regno suo, et Dominus Deus
ejus erat cum eo, et magnificavit eum in
excelsum. III Reg. III 1.

SALOMON dan, de zoon van David,
werd bevestigd in zijne heerschappij1), en
de Heer, zijn God, was met hem en
maakte hem hoog verheven2).

2. Praecepitque Salomon universo Israeli,
tribunis, et centurionibus, et ducibus, et
judicibus omnis Israel, et principibus
familiarum:

2. En Salomon vaardigde een bevel uit
aan geheel Israël3), aan de
regimentsoversten en aan de
honderdmannen en aan de aanvoerders
en aan de rechters van geheel Israël en
aan de vorsten der geslachten;

3. Et abiit cum universa multitudine in
excelsum Gabaon, ubi erat tabernaculum
foederis Dei, quod fecit Moyses famulus
Dei in solitudine.

3. en hij toog met de gansche menigte4)
naar de hoogte van Gabaon, waar de
tabernakel van het verbond Gods was,
welken Moses, de dienaar Gods, gemaakt
had in de woestijn.

4. Arcam autem Dei adduxerat David de
Cariathiarim in locum, quem
praeparaverat ei, et ubi fixerat illi
tabernaculum, hoc est, in Jerusalem. II
Reg. VI 17; I Par. XVI 1.

4. De Ark Gods echter had David van
Cariathiarim overgebracht naar de plaats,
welke hij voor haar had ingericht, en waar
hij voor haar een tabernakel had
opgeslagen, dat is te Jerusalem5).

5. Altare quoque aeneum, quod

5. Ook het koperen altaar, dat

1) d.i. Zijne geheele regeering was eene gelukkige. Vgl. XII 13; XIII 21; XVII 1. Zie voor de
eerste vier verzen III Reg. III 1, volg.
2) Vgl. I Par. XXIX 25.
3) Om met hem op te gaan naar Gabaon.
4) Het in hoofdzaak gelijkluidend verhaal van Salomon's tocht naar Gabaon, dat III Reg. III
4-15 voorkomt, maakt van dit geleide geen melding.
5) Vgl. I Par. XIII en XV. Nadat David de Ark naar Jerusalem had overgebracht, had hij in het
vooruitzicht van den bouw des tempels voor haar voorloopig een anderen tabernakel en, naar
het schijnt, ook een ander altaar opgericht (II Reg. VII 17; I Par. XVI).
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fabricatus fuerat Beseleel filius Uri filii
Hur, ibi erat coram tabernaculo Domini:
quod et requisivit Salomon, et omnis
ecclesia. Exod. XXXVIII 1.

Beseleël, de zoon van Uri, den zoon van
Hur, vervaardigd had, bevond zich daar
vóór den tabernakel des Heeren6), en dit
kwam Salomon bezoeken en de gansche
gemeente.

6. Ascenditque Salomon ad altare
aeneum, coram tabernaculo foederis
Domini, et obtulit in eo mille hostias.

6. En Salomon ging op tot het koperen
altaar vóór den tabernakel van het
verbond des Heeren en offerde daarop
duizend offeranden.

7. Ecce autem in ipsa nocte apparuit ei
Deus, dicens: Postula quod vis, ut dem
tibi.

7. En zie, in denzelfden nacht verscheen
hem God7), zeggende: Vraag wat gij wilt,
opdat Ik het u geve.

8. Dixitque Salomon Deo: Tu fecisti cum 8. En Salomon zeide tot God8): Gij hebt
David patre meo misericordiam magnam: aan mijn vader David groote
et constituisti me regem pro eo.
goedertierenheid betoond, en Gij hebt mij
tot koning aangesteld in zijne plaats.
9. Nunc ergo Domine Deus impleatur
sermo tuus, quem pollicitus es David patri
meo: tu enim me fecisti regem super
populum tuum multum, qui tam
innumerabilis est, quam pulvis terrae.

9. Nu worde dan, Heere God, uw woord
vervuld, dat Gij beloofd hebt aan mijnen
vader David; want Gij hebt mij tot koning
gemaakt over uw talrijk volk, dat zoo
ontelbaar is als het stof der aarde.

10. Da mihi sapientiam et intelligentiam,
ut ingrediar et egrediar coram populo tuo:
quis enim potest hunc populum tuum
digne, qui tam grandis est, judicare? III
Reg. III 9; Sap. IX 10.

10. Geef mij wijsheid en verstand, opdat
ik inga en uitga voor het aangezicht van
uw volk9); want wie kan dit uw volk, dat
zoo groot is, naar behooren bestieren?

6) Zie Exod. XXXI 2-9. De vergelijking van v. 3 met v. 4-5 geeft aanleiding tot het vermoeden,
dat de ‘hoogte van Gabaon’ (v. 3), waarop de tabernakel en het altaar stonden (vgl. I Par.
XVI 39-40; XXI 29 en III Reg. III 4), dezelfde was als de ‘hoogte van Cariathiarim’, waarop
de Ark had gestaan (I Reg. VII 1-2 en II Reg. VI 2-3 Hebr. tekst; I Par. XIII 5-6). Ter staving
van dit vermoeden wijst men: 1o op de woorden: het koperen altaar bevond zich daar vóór
den tabernakel des Heeren; dit daar slaat naar allen schijn terug op het juist genoemde
Cariathiarim (v. 4); de tabernakel, vóór welken het altaar stond, was echter op de hoogte van
Gabaon; 2o op de onwaarschijnlijkheid der meening, dat de Ark gedurende den tijd van
Samuel en Saül zou gestaan hebben buiten den tabernakel, die voor haar gemaakt was, en
verwijderd van het altaar, dat met de Ark en den tabernakel tot den eeredienst behoorde. Dat
Gabaon en Cariathiarim in elkaars nabijheid lagen, blijkt b.v. uit Jos. IX en X. De hoogte,
waaraan of waarbij zij gelegen waren, kon naar gelang van het punt, van waar men uitging,
naar de eene of de andere plaats genoemd worden. Deze hoogte is waarschijnlijk de berg,
waarop thans Nebi Samwil ligt.
7) In den nacht, die op de offerande volgde, verscheen God hem in den droom. Zie III Reg. III
15.
8) Uit de vergelijking met III Reg. III 6-15 blijkt, dat de schrijver het gebed van Salomon en
het antwoord Gods verkort mededeelt.
9) d.i. Opdat ik mij gedrage gelijk het een koning betaamt tegenover zijn volk.
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11. Dixit autem Deus ad Salomonem:
Quia hoc magis placuit cordi tuo, et non
postulasti divitias, et substantiam, et
gloriam, neque animas eorum qui te
oderant, sed nec dies vitae plurimos:
petisti autem sapientiam et scientiam, ut
judicare possis populum meum, super
quem constitui te regem.

11. En God zeide tot Salomon: Omdat dit
meer aan uw hart heeft behaagd, en gij
niet gevraagd hebt om rijkdom en bezit
en roem, noch om het leven van hen, die
u haten, noch ook om zeer vele
levensdagen, maar gebeden hebt om
wijsheid en kennis, om mijn volk te
kunnen besturen, over hetwelk Ik u tot
koning heb gesteld;

12. Sapientia et scientia data sunt tibi:
divitias autem et substantiam et gloriam
dabo tibi, ita ut nullus in regibus nec ante
te nec post te fuerit similis tui.

12. zijn wijsheid en kennis u gegeven;
ook rijkdom en bezit en roem zal Ik u
geven, zoodat onder de koningen noch
vóór noch na u er geen aan u gelijk zij.

13. Venit ergo Salomon ab excelso
13. Salomon ging dan van de hoogte van
Gabaon in Jerusalem coram tabernaculo Gabaon naar Jerusalem vóór10) den
foederis, et regnavit super Israel.
tabernakel des verbonds en regeerde over
Israël.
14. Congregavitque sibi currus et equites,
et facti sunt ei mille quadringenti currus,
et duodecim millia equitum: et fecit eos
esse in urbibus quadrigarum, et cum rege
in Jerusalem. III Reg. X 26.

14. En hij verzamelde zich wagens en
ruiters11), en hem gewerden duizend
vierhonderd wagens en twaalf duizend
ruiters en hij legde ze in de wagensteden
en bij den koning te Jerusalem.

15. Praebuitque rex argentum et aurum
in Jerusalem quasi lapides, et cedros quasi
sycomoros, quae nascuntur in
campestribus multitudine magna.

15. En de koning maakte het zilver en het
goud12) te Jerusalem als de steenen, en de
ceders als de wilde vijgeboomen, welke
in de vlakten in groote menigte groeien.

16. Adducebantur autem ei equi de
AEgypto, et de Coa a negotiatoribus
regis, qui ibant, et emebant pretio,

16. En hem werden paarden aangevoerd
van Egypte en van Coa door de
kooplieden des konings, die daarheen
gingen en voor geld kochten:

17. Quadrigam equorum sexcentis
argenteis, et equum centum quinquaginta:
similiter de universis regnis Hethaeorum,
et a regibus Syriae emptio celebrabatur.

17. een wagen voor een span paarden
voor zeshonderd zilverlingen en een
paard voor honderd en vijftig; op gelijke
wijze werd in al de rijken der Hetheërs
en bij de koningen van Syrië de handel
gedreven.

10) Hebr. ‘van den tabernakel’, te weten van dien te Gabaon.
11) De in v. 14-17 verstrekte berichten worden in hoofdzaak IX 25-28 herhaald aan het einde
van Salomon's regeering, ter plaatse dus, waar zij ook III Reg. X 26-29 voorkomen. Zie de
aanteekeningen aldaar. Deze mededeelingen moeten hier blijkbaar dienen, om terstond een
bewijs te geven, dat God de belofte vervulde, waarvan in de tweede helft van v. 12 sprake
is.
12) III Reg. X 26 wordt het goud niet genoemd. Wellicht is het hier eene randbemerking.
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Caput II.
Hoofdstuk II.
De werklieden voor den bouw des tempels (v. 1-2). Verdrag van Salomon
met Hiram (v. 3-16). Nog eens de werklieden voor den tempelbouw (v. 17-18).
1. Decrevit autem Salomon aedificare
1. Salomon nu besloot een huis te bouwen
domum nomini Domini, et palatium sibi. voor den naam des Heeren1) en een paleis
voor zich zelven2).
2. Et numeravit septuaginta millia
virorum portantium humeris, et octoginta
millia qui caederent lapides in montibus,
praepositosque eorum tria millia
sexcentos.

2. En hij telde zeventig duizend mannen
af tot het dragen op de schouders en
tachtig duizend om steenen te kappen in
het gebergte, en hunne opzichters, drie
duizend zeshonderd3).

3. Misit quoque ad Hiram regem Tyri,
dicens: Sicut egisti cum David patre meo,
et misisti ei ligna cedrina ut aedificaret
sibi domum, in qua et habitavit: III Reg.
V 2.

3. Ook zond hij tot Hiram, den koning
van Tyrus, zeggende4): Gelijk gij gedaan
hebt met mijnen vader David en hem
cederhout gezonden hebt, om zich een
huis te bouwen, waarin hij ook gewoond
heeft,

4. Sic fac mecum ut aedificem domum
nomini Domini Dei mei, ut consecrem
eam ad adolendum incensum coram illo,
et fumiganda aromata, et ad
propositionem panum sempiternam, et ad
holocautomata mane, et vespere, sabbatis
quoque, et neomeniis, et solemnitatibus
Domini Dei nostri in sempiternum, quae
mandata sunt Israeli.

4. zoo doe met mij, opdat ik een huis
bouwe voor den naam van den Heer,
mijnen God, opdat ik het wijde tot het
ontsteken van reukwerk voor zijn
aangezicht en tot het doen rooken der
specerijen en tot het gedurig aanrechten
der toonbrooden en voor de brandoffers
des morgens en des avonds, ook op de
sabbatdagen en de nieuwemaandagen en
de feesten van den Heer, onzen God, voor
altoos5), welke aan Israël zijn
voorgeschreven.

5. Domus enim, quam aedificare cupio, 5. Want het huis, dat ik verlang te
magna est: magnus est enim Deus noster bouwen, is groot, omdat onze God groot
super omnes deos.
is boven alle goden.
1) Zie Deut. XXVIII 58; III Reg. V 3.
2) De bouw van het paleis wordt in dit boek wel meermalen genoemd, v. 12; VII 11; VIII 1,
doch niet verhaald; wel daarentegen III Reg. VII 1-12.
3) Zie v. 16-17 en noot 17.
4) Ook III Reg. V 2-11 wordt over de onderhandelingen en het verdrag van Salomon met Hiram
bericht gegeven. Beide verhalen wijken slechts van elkander af in bijzaken. Zoo geeft de
schrijver van Par. niet de beweegreden, waarop Salomon volgens III Reg. V 3-5 zijn verzoek
aan Hiram grondde.
5) Voor altoos behoort volgens het Hebr. in den volgenden betrekkelijken volzin. Zie over de
in dit vers slechts aangeduide voorschriften omtrent de toonbrooden en de offeranden op de
gewone dagen en op de feestdagen Exod. XXV 30; Num. XXVIII 2-15.
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6. Quis ergo poterit praevalere, ut
aedificet ei dignam domum? si coe-

6. Wie dan zal bij machte zijn om Hem
een waardig huis te bouwen?
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lum, et coeli coelorum capere eum
nequeunt: quantus ego sum, ut possim
aedificare ei domum? sed ad hoc tantum,
ut adoleatur incensum coram illo.

Indien de hemel en de hemelen der
hemelen Hem niet kunnen bevatten, wat
ben ik, dat ik Hem een huis zou kunnen
bouwen? Maar alleen daartoe zij het, om
reukwerk te ontsteken voor zijn
aangezicht6).

7. Mitte ergo mihi virum eruditum, qui
noverit operari in auro, et argento, aere,
et ferro, purpura, coccino, et hyacintho,
et qui sciat sculpere caelaturas cum his
artificibus, quos mecum habeo in Judaea,
et Jerusalem, quos praeparavit David
pater meus.

7. Zend mij derhalve een ervaren man,
die verstaat te werken in goud en zilver,
in koper en ijzer, in purper, karmozijn en
donkerblauw7), en die snijwerk weet te
snijden met die kunstenaars, welke ik bij
mij heb in Judea en te Jerusalem, welke
mijn vader David heeft opgeleid.

8. Sed et ligna cedrina mitte mihi, et
arceuthina, et pinea de Libano: scio enim
quod servi tui noverint caedere ligna de
Libano, et erunt servi mei cum servis tuis,

8. Maar zend mij ook ceder-, dennen- en
pijnhout8) van den Libanon; want ik weet,
dat uwe dienstknechten kundig zijn in het
vellen van hout van den Libanon; en
mijne dienstknechten zullen met uwe
dienstknechten zijn,

9. Ut parentur mihi ligna plurima. Domus 9. opdat mij hout in groote hoeveelheid
enim, quam cupio aedificare, magna est worde bereid. Want het huis, dat ik
nimis, et inclyta.
wensch te bouwen, is buitenmate groot
en heerlijk.
10. Praeterea operariis, qui caesuri sunt
ligna, servis tuis dabo in cibaria tritici
coros viginti millia, et hordei coros
totidem, et vini viginti millia metretas,
olei quoque sata viginti millia.

10. Buitendien9) zal ik aan de werklieden,
die het hout zullen vellen, aan uwe
dienstknechten, tot onderhoud twintig
duizend corus-maten tarwe en evenveel
corus-maten gerst geven en twintig
duizend metreten wijn en twintig duizend
maten olie10).

11. Dixit autem Hiram rex Tyri per
litteras, quas miserat Salomoni: Quia
dilexit Dominus populum suum, idcirco
te regnare fecit super eum.

11. En Hiram, de koning van Tyrus, zeide
in een brief, dien hij aan Salomon zond:
Omdat de Heer zijn volk liefheeft,
daarom heeft Hij u tot koning over
hetzelve gesteld.

6) Niet dus, als om voor God eene woning, maar slechts om een tempel te bouwen, waar Hij
volgens zijne voorschriften kon worden vereerd.
7) Vgl. Exod XXV 4 met de noot.
8) De vertaling der twee laatste houtsoorten is onzeker, de beteekenis der Hebr. woorden
eveneens.
9) Hebr.: ‘En zie, ik zal....’
10) III Reg. V 8-11 wordt medegedeeld wat Salomon verklaart te willen geven, niet aan de
arbeiders van Hiram, maar aan diens hof. Dat daar derhalve andere hoeveelheden worden
genoemd, is begrijpelijk.
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12. Et addidit, dicens: Benedictus
Dominus Deus Israel, qui fecit coelum et
terram, qui dedit David regi filium
sapientem et eruditum et

12. En hij voegde er bij, zeggende:
Gezegend zij de Heer, de God van Israël,
die den hemel en de aarde gemaakt
heeft11), die aan koning

11) Het is geenszins onmogelijk, dat Hiram in Israël's God den Schepper van het heelal erkende.
Maar zijne woorden kunnen ook in dien zin worden opgevat, dat hij zich in zijn antwoord
aan Salomon met Oostersche hoffelijkheid geheel op diens godsdienstig standpunt plaatste.
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sensatum atque prudentem, ut aedificaret David een zoon gegeven heeft, wijs en
domum Domino, et palatium sibi.
ervaren en verstandig en schrander, opdat
hij een huis bouwe voor den Heer en een
paleis voor zich.
13. Misi ergo tibi virum prudentem et
scientissimum Hiram, patrem meum,

13. Ik zend u dan een man, schrander en
zeer bedreven, Hiram, mijnen vader12),

14. Filium mulieris de filiabus Dan, cujus
pater fuit Tyrius, qui novit operari in
auro, et argento, aere, et ferro, et
marmore, et lignis, in purpura quoque, et
hyacintho, et bysso, et coccino: et qui scit
caelare omnem sculpturam, et adinvenire
prudenter quodcumque in opere
necessarium est cum artificibus tuis, et
cum artificibus domini mei David patris
tui.

14. den zoon eener vrouw uit de dochters
van Dan13), wiens vader een Tyriër was,
kundig om te werken in goud en zilver,
in koper en ijzer en in marmer en hout,
ook in purper en donkerblauw en in
byssus en scharlaken, en die verstaat
allerlei snijwerk te snijden en met overleg
uit te vinden al wat in het werk
noodzakelijk is, te zamen met uwe
werklieden en met de werklieden van
mijnen heer David, uwen vader.

15. Triticum ergo, et hordeum, et oleum, 15. Welaan, de tarwe en de gerst en de
et vinum, quae pollicitus es domine mi, olie en den wijn, die gij beloofd hebt,
mitte servis tuis.
mijn heer, zend die aan uwe
dienstknechten.
16. Nos autem caedemus ligna de Libano,
quot necessaria habueris, et applicabimus
ea ratibus per mare in Joppe: tuum autem
erit transferre ea in Jerusalem.

16. En wij zullen boomen vellen van den
Libanon, zooveel gij noodig hebt, en wij
zullen ze in vlotten over zee toevoeren
naar Joppe; en gij, gij moet ze naar
Jerusalem overbrengen.

17. Numeravit igitur Salomon omnes
viros proselytos, qui erant in terra Israel,
post dinumerationem, quam dinumeravit
David pater ejus, et inventi sunt centum
quinquaginta millia, et tria millia
sexcenti.

17. Salomon telde dan al de mannen, de
vreemdelingen14), die in het land Israël
waren, volgens de telling, met welke zijn
vader David hen had geteld15), en zij
werden bevonden honderd vijftig duizend
en drie duizend zeshonderd.

18. Fecitque ex eis septuaginta millia, qui 18. En hij bestemde van hen zeventig
humeris onera portarent, et octoginta
duizend, om op de schouders lasten te
millia, qui lapides in montibus caederent: dragen, en tachtig duizend, om steenen
12) Een eerenaam voor den meester in de kunst; IV 6 wordt hij vader van Salomon genoemd.
Vgl. Gen. XLV 5; Jud. XVII 10. Anderen zien in het Hebreeuwsche Choeram Abi den
eigennaam van den kunstenaar.
13) III Reg. VII 14 staat Nephthali voor Dan; op ééne der beide plaatsen is dus door de afschrijvers
eene fout begaan. Vgl. voor het volgende hetgeen Exod. XXXI 2 volg. en XXXV 31 volg.
over Beseleël gezegd wordt.
14) Zie I Par. XXII noot 2.
15) Zie I Par. XXII 2, waar alleen van verzamelen sprake is, wat waarschijnlijk geschied was
om te tellen of uit te kiezen.
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tria autem millia et sexcentos praepositos te kappen in het gebergte16), en drie
operum populi.
duizend zeshonderd tot opzichters over
de werken van het volk17).

16) In de nabijheid van Jerusalem.
17) III Reg. V worden in v. 13 nog dertig duizend arbeiders ‘uit geheel Israël’ vermeld, die hier
niet genoemd worden, en stelt v. 16 het getal opzichters op slechts drie duizend driehonderd,
dus driehonderd man minder. Dit verschil valt echter gemakkelijk te verklaren. Er waren
hoofdopzichters en onderopzichters; laatstgenoemden waren allen vreemdelingen, d.i.
Chananeërs; de hoofdopzichters waren ten deele Chananeërs, ten deele Israëlieten. De schrijver
nu van III Reg. vermeldt V 16 alleen de drie duizend driehonderd Chananietische
onderopzichters, maar bericht IX 23, dat er buitendien vijfhonderd en vijftig hoofdopzichters
waren. Van dezen waren er driehonderd Chananeërs. De schrijver van Par. telt die driehonderd
hier mede en vermeldt later, VIII 10 (in den grondtekst), de tweehonderd en vijftig
hoofdopzichters, die Israëlieten waren.
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Caput III.
Hoofdstuk III.
Plaats en tijd van den tempelbouw (v. 1-2). Afmetingen van den tempel (v.
3-4). Versiering van het Heilige en van het Heilige der heiligen (v. 5-9). De
Cherubijnen (v. 10-13). Het voorhangsel en de twee koperen kolommen (v.
14-17).
1. Et coepit Salomon aedificare domum
Domini in Jerusalem in monte Moria, qui
demonstratus fuerat David patri ejus, in
loco, quem paraverat David in area Ornan
Jebusaei. III Reg. VI 1; II Reg. XXIV 23;
I Par. XXI 26.

1. En Salomon begon het huis des Heeren
te bouwen1) in Jerusalem op den berg
Moria2), die aan zijn vader David was
aangewezen, op de plaats, welke David
in gereedheid had gebracht, op den
dorschvloer van Ornan, den Jebuseër3).

2. Coepit autem aedificare mense
secundo, anno quarto regni sui.

2. Hij begon nu te bouwen in de tweede
maand, in het vierde jaar zijner
regeering4).

3. Et haec sunt fundamenta, quae jecit
Salomon, ut aedificaret domum Dei,
longitudinis cubitos in mensura prima
sexaginta, latitudinis cubitos viginti.

3. En dit zijn de grondslagen, die
Salomon legde, om het huis Gods te
bouwen: in de lengte zestig el naar de
oude maat5), in de breedte twintig el.

4. Porticum vero ante frontem, quae
tendebatur in longum juxta mensuram
latitudinis domus, cubitorum viginti:
porro altitudo centum viginti cubitorum
erat: et deauravit eam intrinsecus auro
mundissimo.

4. En het voorportaal aan de voorzijde,
welke zich in de lengte uitstrekte naar de
maat der breedte van het huis, was twintig
el en hare hoogte was honderd en twintig
el6), en hij bekleedde het van binnen met
het zuiverste goud.

1) Wat de hoofdstukken III en IV berichten over den tempel, stemt in hoofdzaak overeen met
III Reg. VI; VII 14-51.
2) De berg, dien God aan Abraham aanwees als de plaats, waar hij Isaäc zou offeren. Zie Gen.
XXII noot 1.
3) Zie I Par. XXII 5; XXIX 2; II Reg. XXIV 16, volg.
4) Volgens III Reg. VI 1 in het vierhonderd-en-tachtigste jaar na de bevrijding uit Egypte.
5) De oude of heilige el bedroeg zeven handbreedten, de later gebruikelijke zes. Zie Ezech. XL
5 en XLIII 13.
6) Dat de hoogte van het voorportaal, III Reg. VI niet vermeld, honderd en twintig el, dus het
viervoudige van de hoogte van den tempel zelf zou hebben bedragen, wordt betwijfeld.
Sommige ouderen meenen daarom, dat hier een fout is ingeslopen. Maar dit behoeft niet te
worden aangenomen. Bij de in den jongsten tijd ingestelde onderzoekingen vond men, dat
de fundamenten van het tempelgebouw op sommige plaatsen dezelfde hoogte hebben als
voorheen de zich boven den grond verheffende muren. Indien dit ook het geval was bij het
voorportaal, en de ondergrondsche muren hier zijn medegerekend, dan verhief zich het
voorportaal tot zestig el boven den grond, in passende verhouding tot de hoogte van den
eigenlijken tempel.
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5. Domum quoque majorem texit tabulis
ligneis abiegnis, et laminas auri obrizi
affixit per totum: sculpsitque in ea
palmas, et quasi catenulas se invicem
complectentes.

5. En het groote huis7) beschoot hij met
planken van dennenhout en hechtte er
overal platen op van zuiver goud, en hij
graveerde daarin palmen en een soort van
kettinkjes, die onderling in elkander
grepen8).

6. Stravit quoque pavimentum templi
pretiosissimo marmore, decore multo.

6. Ook plaveide hij den vloer des tempels
met het kostbaarste marmer in groote
pracht9).

7. Porro aurum erat probatissimum, de
cujus laminis texit domum, et trabes ejus,
et postes, et parietes, et ostia: et caelavit
cherubim in parietibus.

7. Het goud nu was allerzuiverst10) en met
platen daarvan overtrok hij het huis en
zijn balken en stijlen en wanden en
deuren. En hij sneed cherubijnen op de
wanden.

8. Fecit quoque domum Sancti sanctorum:
longitudinem juxta latitudinem domus
cubitorum viginti: et latitudinem similiter
viginti cubitorum: et laminis aureis texit
eam, quasi talentis sexcentis.

8. Ook bouwde hij het huis van het
Heilige der heiligen; de lengte was
overeenkomstig de breedte van het huis
twintig el, en de breedte11) eveneens
twintig el, en hij overtrok het met gouden
platen van nagenoeg zeshonderd talenten.

9. Sed et clavos fecit aureos, ita ut singuli 9. En ook de spijkers maakte hij van
clavi siclos quinquagenos appenderent: goud, zoodat elke spijker vijftig sikkels
coenacula quoque texit auro.
woog; ook de opperzalen12) overtrok hij
met goud.
10. Fecit etiam in domo Sancti sanctorum 10. Hij maakte ook in het huis van het
cherubim duos, opere statuario: et texit Heilige der heiligen twee cherubijnen in
eos auro.
beeldhouwwerk, en hij overtrok ze met
goud.
11. Alae cherubim viginti cubitis
extendebantur, ita ut una ala haberet
cubitos quinque et tangeret parietem
domus: et altera quinque cubitos habens,
alam tangeret alterius cherub.

11. De vleugels der cherubijnen breidden
zich twintig el uit, in dier voege, dat de
eene vleugel vijf el lang was en den wand
van het huis raakte, en de andere vijf el
lang was en den vleugel raakte van den
anderen cherubijn.

7) Het Heilige, dat de grootste oppervlakte van het tempelgebouw besloeg.
8) Een soort van lofwerk, dat de palmen onderling verbond.
9) Hebr.: ‘En hij belegde het huis met kostbare steenen tot versiering’. Of de Vulgaat de
bedoeling van den schrijver juist uitdrukt, schijnt twijfelachtig, daar ook nog in v. 7 van de
versiering der wanden sprake is.
10) Hebr.: ‘was goud van Parvaïm’, Parvaïm is de naam eener nog onbekende goudrijke
landstreek.
11) Volgens onze wijze van zeggen de diepte. Ook de hoogte bedroeg twintig el. Zie III Reg.
VI 20.
12) Welke zich boven het Heilige der heiligen bevonden. Van de hier vermelde bijzonderheid
wordt III Reg. VI niet gewaagd.
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12. Similiter cherub alterius ala, quinque
habebat cubitos, et tangebat parietem: et
ala ejus altera quinque cubitorum, alam
cherub alterius contingebat.

12. Op gelijke wijze was de vleugel van
den anderen cherubijn vijf el lang en
raakte den wand, en zijn andere vleugel,
vijf el lang, raakte aan den vleugel van
den anderen cherubijn.

13. Igitur alae utriusque cherubim
expansae erant, et extendebantur per
cubitos viginti: ipsi autem stabant erectis
pedibus, et facies eorum erant versae ad
exteriorem domum.

13. Aldus waren de vleugels der beide
cherubijnen uitgestrekt en breidden zich
uit over twintig el; en zij stonden recht
op hunne voeten en hunne aangezichten
waren gekeerd naar de buitenzijde van
het huis13).

14. Fecit quoque velum ex hyacintho,
purpura, cocco, et bysso, et intexuit ei
cherubim. Matth. XXVII 51.

14. Ook maakte hij een voorhangsel uit
donkerblauw, purper, karmozijn en
byssus, en hij weefde er cherubijnen in14).

15. Ante fores etiam templi duas
columnas, quae triginta et quinque cubitos
habebant altitudinis: porro capita earum,
quinque cubitorum. IV Reg. XXV 17; Jer.
LII 20.

15. Vóór den ingang des tempels (maakte
hij) ook twee kolommen15), die vijf en
dertig16) el hoogte hadden, en hare
kapiteelen waren vijf el.

16. Necnon et quasi catenulas in oraculo,
et superposuit eas capitibus columnarum:
malogranata etiam centum, quae catenulis
interposuit.

16. Evenzoo (maakte hij) een soort van
kettinkjes in het orakel17), en hij zette
zulke boven aan de kapiteelen der
kolommen; ook (maakte hij) honderd
granaatappels, welke hij tusschen de
kettinkjes zette.

17. Ipsas quoque columnas posuit in
vestibulo templi, unam a dextris, et
alteram a sinistris: eam, quae a dextris
erat, vocavit Jachin: et quae ad laevam,
Booz.

17. En de kolommen zelf plaatste hij in
het voorportaal des tempels, de eene aan
de rechter- en de andere aan de
linkerzijde; die, welke aan de rechterzijde
stond, noemde hij Jachin, en die aan de
linkerzijde, Boöz.

13) d.i. Naar het Heilige. De cherubijnen, van welke Exod. XXV 20 sprake is, stonden met de
aangezichten naar elkander gekeerd. Volgens III Reg. VI 26 waren zij tien el hoog.
14) Van het voorhangsel wordt III Reg. VI geen melding gemaakt. Zie Exod. XXVI 31.
15) Zij worden III Reg. VII 15-22 nauwkeuriger omschreven.
16) Volgens III Reg. VII 15; IV Reg. XXV 17 en Jer. LII 21 waren zij slechs achttien el hoog.
Wellicht wordt ook hier de diepte der fundamenten medegerekend, vgl. noot 6, of is hier een
fout ingeslopen.
17) Hebr. baddebir, d.i. in het Debir of het Heilige der heiligen. Van de kettinkjes of het lofwerk
in het Debir (zie III Reg. VI 21 Hebr. tekst) had de schrijver nog niet gesproken. Het is
derhalve mogelijk, dat hij ze hier bij de beschrijving der twee kolommen gedenkt en dan
voortgaat met te zeggen, dat lofwerk van gelijken vorm aan de kapiteelen der kolommen
werd aangebracht. Intusschen wekt de versiering van het Debir hier ter plaatse toch
bevreemding, waarom sommigen voor baddebir willen lezen berabid, d.i. in een snoer of
cirkel. De zin zou dan zijn: hij maakte ook lofwerk, dat als een snoer liep rondom de
benedenzijde der kapiteelen.
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Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Het koperen altaar (v. 1), de gegoten zee (v. 2-6) en verdere vaten en
gereedschappen (v. 7-22).
1. Fecit quoque altare aeneum viginti
1. Hij maakte ook een koperen altaar1),
cubitorum longitudinis, et viginti
twintig el lang en twintig el breed en tien
cubitorum latitudinis, et decem cubitorum el hoog;
altitudinis.
2. Mare etiam fusile decem cubitis a labio
usque ad labium, rotundum per circuitum:
quinque cubitos habebat altitudinis, et
funiculus triginta cubitorum ambiebat
gyrum ejus. III Reg. VII 23.

2. alsook de zee2), gegoten, tien el van
rand tot rand, rond van omtrek; vijf el was
zij hoog en een snoer van dertig el
omving haar omtrek.

3. Similitudo quoque boum erat subter
illud, et decem cubitis quaedam
extrinsecus caelaturae, quasi duobus
versibus alvum maris circuibant. Boves
autem erant fusiles:

3. En een afbeeldsel van runderen3) was
onder haar, en een soort van snijwerk van
tien el liep aan de buitenzijde als in twee
reeksen rondom den buik der zee. De
runderen nu waren gegoten4).

4. Et ipsum mare super duodecim boves
impositum erat, quorum tres respiciebant
ad aquilonem, et alii tres ad occidentem:
porro tres alii meridiem, et tres qui reliqui
erant, orientem, habentes mare
superpositum: posteriora autem boum
erant intrinsecus sub mari.

4. En de zee zelve was geplaatst op twaalf
runderen, en drie daarvan waren gekeerd
naar het noorden, en drie andere naar het
westen, voorts drie andere naar het zuiden
en de drie overige naar het oosten, en zij
hadden de zee boven zich; de
achterdeelen nu der runderen stonden
binnenwaarts onder de zee.

5. Porro vastitas ejus habebat mensuram 5. Hare dikte voorts bedroeg de breedte
palmi, et labium illius erat quasi labium eener hand, en haar rand was als de rand
calicis, vel repandi
van een beker of
1) Het brandofferaltaar in het voorhof, vervaardigd naar het voorbeeld van het door Moses
gemaakte altaar. Zie Exod. XXVII 1-9. Vgl. ook de beschrijving bij Ezech. XL 13-17. In III
Reg. VI en VII wordt over de vervaardiging van het koperen altaar geen bericht gegeven,
het wordt echter III Reg. VIII 22, 54; IX 25 wel genoemd.
2) Over de koperen zee, zie III Reg. VII 23-26.
3) De tekst van v. 3 is zeker ten deele bedorven, ook in het Hebr. Eerst in de volgende verzen
wordt gewaagd van de rundergestalten, die de zee droegen. Uit III Reg. VII 24 blijkt, dat
voor bekarim (runderen) moet worden gelezen peka im, evenzoo voor habbakar in de
tweede helft van het vers. Wat deze peka im zijn, is nog onzeker. Sommigen denken hier
aan eene afbeelding van kolokwinten of kwintappels, die IV Reg. IV 39 pakkuoth, in de
Vulgaat colocynthides genoemd worden. Het Targum verklaart: ‘figuren van eieren’, en men
verstaat daaronder: ‘komkommervormige bochten’. Anderen vertalen: ‘bloemknoppen’.
Zeker is, dat hier wordt gewaagd van eene uit twee reeksen bestaande bandvormige versiering
der zee. In plaats van decem cubitis zegt het Hebr. dat er van de figuren, waaruit de versiering
was saamgesteld, tien gingen op de el.
4) De peka im (ziet noot 3) waren te gelijk met het waschvat gegoten.
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lilii: capiebatque tria millia metretas.

van eene geopende lelie; en zij hield drie
duizend5) metreten.

6. Fecit quoque conchas decem: et posuit
quinque a dextris, et quinque a sinistris,
ut lavarent in eis omnia, quae in
holocaustum oblaturi erant: porro in mari
sacerdotes lavabantur.

6. Ook maakte hij tien waschvaten6), en
hij plaatste er vijf ter rechter- en vijf ter
linkerzijde, om daarin alles te wasschen
wat men ten brandoffer zou offeren; en
in de zee wieschen zich de priesters7).

7. Fecit autem et candelabra aurea decem
secundum speciem, qua jussa erant fieri:
et posuit ea in templo, quinque a dextris,
et quinque a sinistris.

7. En hij maakte ook tien gouden
kandelaren naar den vorm, in welken zij
volgens voorschrift8) moesten gemaakt
worden; en hij plaatste ze in den tempel,
vijf ter rechter- en vijf ter linkerzijde;

8. Necnon et mensas decem: et posuit eas 8. en evenzoo tien tafels9); en hij plaatste
in templo, quinque a dextris, et quinque ze in den tempel, vijf ter rechter-, en vijf
a sinistris: phialas quoque aureas centum. ter linkerzijde; ook honderd gouden
schalen10).
9. Fecit etiam atrium sacerdotum, et
basilicam grandem: et ostia in basilica,
quae texit aere.

9. En hij maakte het voorhof der
priesters11) en het groote voorhof12) en
poorten in het voorhof, welke hij met
koper besloeg.

10. Porro mare posuit in latere dextro
contra orientem ad meridiem.

10. De zee nu plaatste hij aan de
rechterzijde, oostwaarts naar het zuiden
toe13).

11. Fecit autem Hiram lebetes, et
creagras, et phialas: et complevit omne
opus regis in domo Dei:

11. En Hiram maakte14) de kookvaten en
de vorken en de schalen; en hij voltooide
al het werk des konings in het huis Gods,

5) Volgens III Reg. VII 26 slechts twee duizend metreten, wat naar de gemaakte berekening de
juiste lezing schijnt.
6) Deze waschvaten stonden op onderstellen, die gelijk de waschvaten zelf III Reg. VII 27-37
uitvoerig beschreven worden.
7) Zie Exod. XXX 18-21; XXXVIII 8; XL 30-32.
8) Zie Exod. XXV 31-40. Naar het voorbeeld van den éénen kandelaar in den tabernakel werden
thans de tien voor den tempel vervaardigd. III Reg. VIII zwijgt daarvan, maar noemt toch v.
49 de kandelaars.
9) Zie I Par. XXVIII noot 16.
10) Voor de plengoffers. Zie Am. VI 6.
11) Vgl. III Reg. VI 36; VII 12; Jer. XXXVI 10.
12) Het groote of uitwendige voorhof. Zie XX 5; Ezech. XLIII 14.
13) Aan den zuidoostelijken hoek des tempels.
14) Van hier tot het einde van het Hoofdstuk stemt het verhaal bijna woordelijk overeen met III
Reg. VII 40-50. De afwijkingen beperken zich tot het verschil in benamingen of zijn het
gevolg van vergissingen, door vertaler en afschrijver begaan.
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12. Hoc est, columnas duas, et epistylia, 12. te weten: de twee kolommen en de
et capita et quasi quaedam retiacula, quae keelbanden en de kapiteelen15) en eene
capita tegerent super epistylia.
soort van netwerk, om de kapiteelen
boven de keelbanden te bekleeden,

15) De epistylia (gulloth) en de capita (kotharoth) vormden te zamen de bekroning (III 15 zepheth
geheeten) der zuilen. Onzeker is, welk deel het eigenlijke kapiteel was, en of het andere deel
als keelband de verbinding uitmaakte tusschen schacht en kapiteel, of wel als plint tusschen
kapiteel en architraaf. Vermoedelijk waren de kotharoth de kapiteelen en hebben wij in
gulloth keelbanden te zien.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

132

13. Malogranata quoque quadringenta, et
retiacula duo ita ut bini ordines
malogranatorum singulis retiaculis
jungerentur, quae protegerent epistylia,
et capita columnarum.

13. alsmede de vierhonderd granaatappels
en de twee netwerken in dier voege, dat
twee rijen van granaatappels aan elk der
netwerken bevestigd waren, die de
keelbanden en de kapiteelen der
kolommen bedekten.

14. Bases etiam fecit, et conchas, quas
superposuit basibus:

14. Ook maakte hij de onderstellen en de
waschvaten16), welke hij op de
onderstellen plaatste;

15. Mare unum, boves quoque duodecim 15. ééne zee17), alsmede de twaalf
sub mari.
runderen onder de zee,
16. Et lebetes, et creagras, et phialas.
Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater
ejus in domo Domini ex aere
mundissimo.

16. en de kookvaten en de vorken en de
schalen. Al het gereedschap voor
Salomon maakte Hiram, zijn vader18), in
het huis des Heeren uit het fijnste koper.

17. In regione Jordanis fudit ea rex in
17. In de landstreek van den Jordaan goot
argillosa terra inter Sochot, et Saredatha. ze de koning in de leemachtige aarde
tusschen Sochot en Saredatha.
III Reg. VII 46.
18. Erat autem multitudo vasorum
18. De menigte nu van het gereedschap
innumerabilis, ita ut ignoraretur pondus was ontelbaar, zoodat men het gewicht
aeris.
van het koper niet wist.
19. Fecitque Salomon omnia vasa domus 19. En Salomon maakte al het
Dei, et altare aereum, et mensas, et super gereedschap van het huis Gods en het
eas panes propositionis:
koperen altaar en de tafels met de
toonbrooden daarop,
20. Candelabra quoque cum lucernis suis 20. alsook de kandelaars met hunne
ut lucerent ante oraculum juxta ritum ex lampen, om licht te geven voor het orakel,
auro purissimo:
volgens het voorschrift, uit het zuiverste
goud,
21. Et florentia quaedam, et lucernas, et 21. en het bloemwerk19) en de lampen en
forcipes aureos: omnia de auro
de gouden tangen; alles werd uit het
mundissimo facta sunt.
zuiverste goud vervaardigd.
22. Thymiateria quoque, et thuribula, et 22. Alsook de reukwerkvaten en de
phialas, et mortariola ex auro purissimo. wierookvaten en de schalen en de
Et ostia caelavit templi interioris, id est, vijzels20) uit het zuiverste goud. En hij
in Sancta sanctorum: et ostia templi
forinse16) Vermoedelijk moet de eerste helft van v. 14 overeenkomstig III Reg. VII 43 luiden: ‘en de
tien onderstellen en de tien kuipen’.
17) De schrijver wil zeggen, dat de zee één gietstuk was.
18) Vgl. II 13.
19) Ter versiering der kandelaars. Zie Exod. XXXVII 19.
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voorzag de deuren van het inwendige des
tempels, dat is naar het Heilige der
heiligen, met snij-

20) Volgens den grondtekst worden vermoedelijk in de eerste helft van v. 22 genoemd de messen,
de schalen, de bakken en de vuurpannen.
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cus aurea. Sicque completum est omne
opus, quod fecit Salomon in domo
Domini.

werk, en de deuren van den tempel waren
uitwendig van goud21). En aldus werd het
geheele werk voltooid, dat Salomon
maakte voor het huis des Heeren.

Caput V.
Hoofdstuk V.
De inwijding van den tempel (v. 1-14).
1. Intulit igitur Salomon omnia, quae
voverat David pater suus, argentum, et
aurum, et universa vasa posuit in
thesauris domus Dei. III Reg. VII 51.

1. Salomon bracht dan alles naar binnen
wat zijn vader David geschonken had;
het zilver en het goud en al het
gereedschap legde hij in de schatkamers
van het huis Gods1).

2. Post quae congregavit majores natu
Israel, et cunctos principes tribuum, et
capita familiarum de filiis Israel in
Jerusalem, ut adducerent arcam foederis
Domini de Civitate David, quae est Sion.
III Reg. VIII 1.

2. Daarna verzamelde hij de oudsten van
Israël en al de vorsten der stammen en de
hoofden der familiën van de kinderen van
Israël te Jerusalen, om de Verbondsark
des Heeren af te halen van de Stad van
David, dat is Sion2).

3. Venerunt itaque ad regem omnes viri 3. Alzoo kwamen tot den koning al de
Israel in die solemni mensis septimi.
mannen van Israël op den feestdag, dien
van de zevende maand3).
4. Cumque venissent cuncti seniorum
Israel, portaverunt Levitae arcam,

4. En toen al de oudsten van Israël
gekomen waren, namen de Levieten4) de
Ark op

5. Et intulerunt eam, et omnem paraturam 5. en droegen haar en al het toebehooren
tabernaculi. Porro vasa sanctuarii, quae van den tabernakel naar binnen. En de
erant in tabernaculo, portaverunt
priesters met de Levieten droegen het
Sacerdotes cum Levitis.

21) Hebr.: ‘en (wat betreft) de deur des huizes, (waren) hare inwendige vleugeldeuren, (d.i. die
gekeerd waren) naar het Heilige der heiligen, en de vleugeldeuren van het huis naar het
Heilige van goud’, d.i. met gouden platen bekleed. Volgens III Reg. VII 50 waren zelfs de
harren of duimen der hengsels van goud.
1) Vgl. I Par. XVII 11; XXVI 26.
2) De plaatsing der Ark in het Heilige der heiligen en de inwijding worden V 2 - VII 23 in
hoofdzaak op dezelfde wijze verhaald als III Reg. VIII 1 - IX 9. Opmerkelijk is het echter
ook hier, dat de schrijver uitvoeriger dan zijn voorganger gewaagt van de medewerking der
Levieten.
3) De feestdag is die van de tempelwijding. Bedoeld is de zevende maand (Ethanim) van het
elfde jaar van Salomon's regeering. Zie III Reg. VI 38.
4) Levieten, die tevens priesters waren. Vgl. III Reg. VIII 3.
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gereedschap van het heiligdom, dat in den
tabernakel was5).

5) Hebr.: ‘en zij brachten de Ark in den tabernakel en al het heilig gereedschap, (dat) in den
tabernakel (was), - dat brachten de priesters (en) Levieten opwaarts’.
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6. Rex autem Salomon, et universus
coetus Israel, et omnes, qui fuerunt
congregati ante arcam, immolabant
arietes, et boves absque ullo numero:
tanta enim erat multitudo victimarum.

6. Koning Salomon nu en de geheele
gemeente van Israël en allen, die
bijeengekomen waren voor de Ark,
offerden rammen en runderen zonder
eenig getal; zoo groot toch was de
menigte der offeranden.

7. Et intulerunt sacerdotes arcam foederis
Domini in locum suum, id est, ad
oraculum templi, in Sancta sanctorum
subter alas cherubim:

7. En de priesters droegen de
Verbondsark des Heeren naar hare plaats,
te weten naar het orakel des tempels, naar
het Heilige der heiligen, onder de
vleugels der cherubijnen

8. Ita ut cherubim expanderent alas suas 8. in dier voege, dat de cherubijnen hunne
super locum, in quo posita erat arca, et vleugels uitbreidden over de plek, waar
ipsam arcam tegerent cum vectibus suis. de Ark was geplaatst, en de Ark zelve
met hare draagboomen bedekten.
9. Vectium autem, quibus portabatur arca,
quia paululum longiores erant, capita
parebant ante oraculum: si vero quis
paululum fuisset extrinsecus, eos videre
non poterat. Fuit itaque arca ibi usque in
praesentem diem.

9. Van de draagboomen nu, waarmede de
Ark gedragen werd, waren de uiteinden,
omdat zij een weinig langer waren, vóór
het orakel zichtbaar6); wie zich echter een
weinig buitenwaarts bevond, kon ze niet
zien. De Ark bleef dan aldaar tot op den
dag van heden7).

10. Nihilque erat aliud in arca, nisi duae
tabulae, quas posuerat Moyses in Horeb,
quando legem dedit Dominus filiis Israel
egredientibus ex AEgypto.

10. En er was niets anders in de Ark dan
de twee tafelen, welke Moses bij den
Horeb er in gelegd had, toen de Heer de
wet gaf aan de kinderen van Israël bij hun
uittocht uit Egypte.

11. Egressis autem sacerdotibus de
sanctuario (omnes enim sacerdotes, qui
ibi potuerant inveniri, sanctificati sunt:
nec adhuc in illo tempore vices, et
ministeriorum ordo inter eos divisus erat)

11. Toen nu de priesters uit het heiligdom
kwamen8) (want al de priesters, die men
daar had kunnen vinden, hadden zich
geheiligd; en9) te dien tijde waren de
beurten en de orde der dienstverrichtingen
nog niet onder hen verdeeld),

6) Zie III Reg. VIII 8 met de aanteekening.
7) Tot op den dag, waarop dit bericht geboekt werd, dat de schrijver in zijn verhaal overnam;
want toen hij zijn werk schreef, was de tempel reeds verwoest en de Ark verdwenen; vgl. II
Mach. II 4-7. Eene andere vertaling van den grondtekst luidt evenals III Reg. VIII 8: ‘en zij
(de draagboomen) waren aldaar’ enz.
8) De bijzonderheden, van hier af tot v. 13 vermeld, komen III Reg. VIII niet voor.
9) De hier beginnende zinsnede luidt in het Hebr.: ‘zonder dat acht geslagen werd op de
afdeelingen’. Bij deze buitengewone plechtigheid moest niet slechts de afdeeling, welke de
weekbeurt had (vgl. I Par. XXIII 26), optreden, maar al de priesters. Volgens de Vulgaat
waren de voorschriften van I Par. XXIV nog niet in praktijk gebracht, zoodat allen zonder
onderscheid den dienst verrichtten.
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12. Tam Levitae quam cantores,

12. speelden luid10) zoowel de Le-

10) In den grondtekst wordt de in v. 11 begonnen tusschenzin nog voortgezet tot in v. 13 en
wordt de nazin eerst gevormd door het slot van laatstgenoemd vers: ‘toen werd het huis
vervuld met eene wolk’. Voor het overige is het verschil tusschen den Hebreeuwschen en
Latijnschen tekst niet van eenige beteekenis.
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id est, et qui sub Asaph erant, et qui sub
Eman, et qui sub Idithun, filii, et fratres
eorum vestiti byssinis, cymbalis, et
psalteriis, et citharis concrepabant, stantes
ad orientalem plagam altaris, et cum eis
sacerdotes centum viginti canentes tubis.

vieten als de zangers - te weten: èn die
onder Asaph èn die onder Eman èn die
onder Idithun stonden, hunne zonen en
broeders, in byssusgewaden gekleed - op
cymbalen en psalters en harpen, staande
aan de oosterzijde van het altaar, en met
hen honderd en twintig priesters, blazende
op bazuinen.

13. Igitur cunctis pariter, et tubis, et voce,
et cymbalis, et organis, et diversi generis
musicorum concinentibus, et vocem in
sublime tollentibus: longe sonitus
audiebatur, ita ut cum Dominum laudare
coepissent et dicere: Confitemini Domino
quoniam bonus, quoniam in aeternum
misericordia ejus, impleretur domus Dei
nube,

13. Toen aldus allen te zamen met de
trompetten en met de stem en met
cymbalen en speeltuigen en
muziekinstrumenten van verschillenden
aard instemden en de stem hoog
verhieven, werd het geluid verre gehoord;
zoo dan, toen zij begonnen waren den
Heer te loven en te zeggen: Looft den
Heer, want Hij is goed, want eeuwig
duurt zijne barmhartigheid11), werd het
huis Gods vervuld met eene wolk,

14. Nec possent sacerdotes stare et
ministrare propter caliginem.
Compleverat enim gloria Domini domum
Dei.

14. en de priesters konden niet staan en
den dienst verrichten vanwege de
duisternis. Want de heerlijkheid des
Heeren had het huis Gods vervuld.

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Salomon prijst den Heer (v. 1-11) en spreekt het inwijdingsgebed uit (v.
12-42).
1. Tunc Salomon ait: Dominus pollicitus 1. Toen sprak Salomon1): De Heer heeft
est ut habitaret in caligine: III Reg. VIII beloofd te zullen wonen in de duisternis2).
12.
2. Ego autem aedificavi domum nomini 2. Ik nu heb een huis gebouwd voor
ejus, ut habitaret ibi in perpetuum.
zijnen naam, opdat Hij daar wone in
eeuwigheid.
3. Et convertit rex faciem suam, et
benedixit universae multitudini Israel
(nam omnis turba stabat intenta) et ait:

3. En de koning keerde zijn aangezicht
om en zegende de geheele menigte van

11) Deze woorden zijn de aanhef van Ps. CV, CVI, CXVII, CXXXV. Vgl. I Par. XVI 8-34. Zie
ook beneden VII 6.
1) Het hier volgend dankgebed van Salomon (v. 1-11) stemt bijna letterlijk overeen met III
Reg. VIII 12-21.
2) d.i. In de wolk. Wat de Heer voorheen beloofde - zie Lev. XVI 2 - ging thans in vervulling.
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Israël (want de geheele schaar stond in
aandacht), en hij sprak:
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4. Benedictus Dominus Deus Israel, qui 4. Gezegend zij de Heer, de God van
quod locutus est David patri meo, opere Israël, die metterdaad vervuld heeft wat
complevit, dicens:
Hij tot mijn vader David sprak, zeggende:
5. A die, qua eduxi populum meum de
terra AEgypti, non elegi civitatem de
cunctis tribubus Israel, ut aedificaretur in
ea domus nomini meo: neque elegi
quemquam alium virum, ut esset dux in
populo meo Israel,

5. Sedert den dag, dat Ik mijn volk heb
uitgeleid uit het land Egypte, heb Ik geene
stad uitgekozen uit al de stammen van
Israël, opdat daar een huis gebouwd werd
voor mijnen naam; noch3) heb Ik een
anderen man uitgekozen, om vorst te zijn
over mijn volk Israël;

6. Sed elegi Jerusalem, ut sit nomen
meum in ea: et elegi David, ut
constituerem eum super populum meum
Israel.

6. maar Ik heb Jerusalem uitgekozen,
opdat mijn naam zou zijn aldaar4), en Ik
heb David uitgekozen, om hem te stellen
over mijn volk Israël.

7. Cumque fuisset voluntatis David patris 7. Toen nu mijn vader David willens was
mei, ut aedificaret domum nomini Domini een huis te bouwen voor den naam van
Dei Israel,
den Heer, den God van Israël,
8. Dixit Dominus ad eum: Quia haec fuit
voluntas tua, ut aedificares domum
nomini meo, bene quidem fecisti
hujuscemodi habere voluntatem:

8. zeide de Heer tot hem: Dewijl dit uw
wil was een huis te bouwen voor mijnen
naam, zoo hebt gij wel is waar goed
gedaan met zoodanigen wil te koesteren;

9. Sed non tu aedificabis domum, verum 9. maar niet gij zult het huis bouwen,
filius tuus, qui egredietur de lumbis tuis, doch uw zoon, die zal voortkomen uit
ipse aedificabit domum nomini meo.
uwe lendenen; hij zal het huis bouwen
voor mijnen naam.
10. Complevit ergo Dominus sermonem
suum, quem locutus fuerat: et ego surrexi
pro David patre meo, et sedi super
thronum Israel, sicut locutus est Dominus:
et aedificavi domum nomini Domini Dei
Israel.

10. Dus heeft de Heer zijn woord vervuld,
dat Hij gesproken had, en ik ben
opgestaan in de plaats van mijn vader
David en heb mij gezet op den troon van
Israël, gelijk de Heer gesproken heeft, en
ik heb het huis gebouwd voor den naam
van den Heer, den God van Israël.

11. Et posui in ea arcam, in qua est
11. En ik heb daarin de Ark geplaatst,
pactum Domini, quod pepigit cum filiis waarin het verbond des Heeren berust,
Israel.
dat Hij heeft gesloten met de kinderen
van Israël.
12. Stetit ergo coram altari Domini ex 12. Hij stond dan voor het altaar des
adverso universae multitudinis Israel, et Heeren tegenover de gansche menigte
extendit manus suas.
van Israël, en hij breidde zijne handen
uit.
3) Dit gedeelte tot de tweede helft van v. 6 ontbreekt III Reg. VIII.
4) Zou worden aangeroepen.
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13. Siquidem fecerat Salomon basim

13. Salomon5) had namelijk een

5) Van de bijzonderheid, in dit vers vermeld, wordt III Reg. VIII niet gewaagd. Volgens de
lezing der Septuagint was het gestoelte niet drie, maar vijf ellen hoog, wat wel zoo
waarschijnlijk is.
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aeneam, et posuerat eam in medio
basilicae, habentem quinque cubitos
longitudinis, et quinque cubitos
latitudinis, et tres cubitos altitudinis:
stetitque super eam: et deinceps flexis
genibus contra universam multitudinem
Israel, et palmis in coelum levatis,

koperen gestoelte gemaakt en het
geplaatst in het midden van het voorhof;
het had vijf el lengte en vijf el breedte en
drie el hoogte; en daarop stond hij en
boog vervolgens zijne knieën ten aanzien
van de gansche menigte van Israël, en
hief zijne handen ten hemel

14. Ait: Domine Deus Israel, non est
similis tui Deus in coelo et in terra: qui
custodis pactum et misericordiam cum
servis tuis, qui ambulant coram te in toto
corde suo: II Mach. II 8.

14. en sprak6): Heer, God van Israël! geen
god in den hemel en op de aarde is U
gelijk, die het verbond en de
barmhartigheid houdt aan uwe
dienstknechten, welke voor uw
aangezicht wandelen met geheel hun hart,

15. Qui praestitisti servo tuo David patri
meo quaecumque locutus fueras ei: et
quae ore promiseras, opere complesti,
sicut et praesens tempus probat.

15. die aan uwen dienstknecht, mijnen
vader David, alles verleend hebt wat Gij
tot hem gesproken hadt, en, wat Gij met
den mond beloofd hadt, metterdaad
vervuld hebt, gelijk ook de tegenwoordige
tijd het bewijst.

16. Nunc ergo Domine Deus Israel, imple
servo tuo patri meo David quaecumque
locutus es, dicens: Non deficiet ex te vir
coram me, qui sedeat super thronum
Israel: ita tamen si custodierint filii tui
vias suas, et ambulaverint in lege mea,
sicut et tu ambulasti coram me.

16. Nu dan, Heer, God van Israël, vervul
aan uwen dienstknecht, mijnen vader
David, al hetgeen Gij gesproken hebt,
zeggende: Nooit zal een man uit u7) voor
mijn aangezicht ontbreken, die zitte op
den troon van Israël, indien slechts uwe
zonen hunne wegen in acht nemen en
wandelen in mijne wet, gelijk ook gij
gewandeld hebt voor mijn aangezicht.

17. Et nunc Domine Deus Israel, firmetur 17. En nu dan, Heer, God van Israël!
sermo tuus, quem locutus es servo tuo bekrachtigd worde uw woord, hetwelk
David.
Gij gesproken hebt tot David, uwen
dienstknecht!
18. Ergone credibile est ut habitet Deus
cum hominibus super terram? Si coelum
et coeli coelorum non te capiunt, quanto
magis domus ista, quam aedificavi?

18. Is het dan te gelooven, dat God bij de
menschen woont op de aarde? Indien de
hemel en de hemelen der hemelen U niet
omvatten, hoeveel minder het huis, dat
ik gebouwd heb?

19. Sed ad hoc tantum facta est, ut
19. Maar slechts daartoe is het gemaakt,
respicias orationem servi tui, et
opdat Gij zoudt nederzien op het gebed
obsecrationem ejus Domine Deus meus: van uwen dienstknecht en op zijne
smeeking, Heer, mijn God, en de gebeden
6) Behoudens geringe afwijkingen en het geheel andere slot stemt het inwijdingsgebed (v.
14-40) overeen met III Reg. VIII 23-50.
7) Een nakomeling.
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et audias preces, quas fundit famulus tuus verhooren zoudt, welke uw dienstknecht
coram te:
uitstort voor uw aangezicht;
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20. Ut aperias oculos tuos super domum
istam diebus ac noctibus, super locum, in
quo pollicitus es ut invocaretur nomen
tuum,

20. opdat Gij uwe oogen zoudt openen
over dit huis bij dag en bij nacht, over de
plaats, aangaande welke Gij beloofd hebt,
dat daar zou worden aangeroepen uw
naam,

21. Et exaudires orationem, quam servus
tuus orat in eo: et exaudias preces famuli
tui, et populi tui Israel. Quicumque
oraverit in loco isto, exaudi de habitaculo
tuo, id est, de coelis, et propitiare.

21. en Gij verhooren zoudt het gebed, dat
uw dienstknecht aldaar spreekt, en Gij
verhooren zoudt de smeekingen van uwen
dienstknecht en van uw volk Israël. Al
wie zal bidden in deze plaats, verhoor
hem van uwe woning, dat is van den
hemel, en wees genadig.

22. Si peccaverit quispiam in proximum
suum, et jurare contra eum paratus
venerit, seque maledicto constrinxerit
coram altari in domo ista:

22. Wanneer iemand gezondigd heeft
tegen zijnen naaste, en hij komt, bereid
om tegen hem te zweren, en hij zich
verbindt door eene vervloeking voor het
altaar in dit huis8):

23. Tu audies de coelo, et facies judicium
servorum tuorum, ita ut reddas iniquo
viam suam in caput proprium, et
ulciscaris justum, retribuens ei secundum
justitiam suam.

23. hoor Gij het dan van den hemel en
doe recht tusschen uwe dienstknechten
alzoo, dat Gij den ongerechte zijnen weg9)
doet nederkomen op zijn eigen hoofd en
den gerechte wreekt, hem vergeldend naar
zijne gerechtigheid.

24. Si superatus fuerit populus tuus Israel
ab inimicis (peccabunt enim tibi) et
conversi egerint poenitentiam, et
obsecraverint nomen tuum, et fuerint
deprecati in loco isto:

24. Wanneer uw volk Israël overwonnen
wordt door de vijanden (want zij zullen
tegen U zondigen), en zij zich bekeeren
en boete doen en biddend uwen naam
aanroepen en smeeken in deze plaats:

25. Tu exaudies de coelo, et propitiare
peccato populi tui Israel, et reduc eos in
terram, quam dedisti eis, et patribus
eorum.

25. verhoor Gij hen dan van den hemel
en vergeef de zonde van uw volk Israël
en leid hen terug in het land, dat Gij aan
hen en aan hunne vaderen gegeven hebt.

26. Si clauso coelo pluvia non fluxerit
propter peccata populi, et deprecati te
fuerint in loco isto, et confessi nomini
tuo, et conversi a peccatis suis, cum eos
afflixeris:

26. Wanneer de hemel gesloten is en er
geen regen valt wegens de zonden des
volks, en zij U smeeken in deze plaats en
uwen naam belijden en zich bekeeren van
hunne zonden, dewijl Gij hen kastijdt:

27. Exaudi de coelo Domine, et dimitte 27. verhoor hen dan van den hemel, o
peccata servis tuis et populi tui Israel, et Heer, en vergeef de zonden van uwe
doce eos viam bonam, per quam
dienstknechten en van uw volk Israël en
ingrediantur: et da plu8) Wie beschuldigd van een niet te bewijzen onrecht, den naaste aangedaan, door dezen op een
zuiveringseed werd gedaagd, moest dien afleggen of zijn onrecht erkennen.
9) Zijn slecht gedrag.
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viam terrae, quam dedisti populo tuo ad en geef regen aan het land, dat Gij uw
possidendum.
volk ten bezit geschonken hebt.
28. Fames si orta fuerit in terra et
pestilentia, aerugo, et aurugo, et locusta,
et bruchus, et hostes, vastatis regionibus,
portas obsederint civitatis, omnisque
plaga et infirmitas presserit: Infra XX 9.

28. Wanneer er honger uitbreekt in het
land en pest, brand en roest in het koren10)
en sprinkhaan en kever, en wanneer de
vijanden het land verwoesten en de
poorten der stad belegeren, en allerlei
plaag en ziekte woedt;

29. Si quis de populo tuo Israel fuerit
deprecatus, cognoscens plagam et
infirmitatem suam et expanderit manus
suas in domo hac:

29. als er dan iemand uit uw volk Israël
smeekt en zijne plaag en kwaal gevoelend
zijne handen uitstrekt in dit huis:

30. Tu exaudies de coelo, de sublimi
scilicet habitaculo tuo, et propitiare, et
redde unicuique secundum vias suas, quas
nosti eum habere in corde suo: (tu enim
solus nosti corda filiorum hominum.)

30. verhoor Gij hem dan van den hemel,
te weten van uwe verheven woning, en
wees genadig en vergeld aan ieder naar
zijne wegen, die Gij weet dat hij in zijn
hart heeft (want Gij alleen kent de harten
van de kinderen der menschen);

31. Ut timeant te, et ambulent in viis tuis
cunctis diebus, quibus vivunt super
faciem terrae, quam dedisti patribus
nostris.

31. opdat zij U vreezen en wandelen op
uwe wegen alle dagen, welke zij leven
op den bodem des lands, dat Gij aan onze
vaderen gegeven hebt.

32. Externum quoque, qui non est de
populo tuo Israel, si venerit de terra
longinqua, propter nomen tuum magnum,
et propter manum tuam robustam, et
brachium tuum extentum, et adoraverit
in loco isto,

32. Ook den vreemdeling, die niet tot uw
volk Israël behoort, als hij uit een ver land
komt vanwege uwen grooten naam en
vanwege uwe sterke hand en uwen
uitgestrekten arm, en als hij bidt in deze
plaats:

33. Tu exaudies de coelo firmissimo
habitaculo tuo, et facies cuncta, pro
quibus invocaverit te ille peregrinus: ut
sciant omnes populi terrae nomen tuum,
et timeant te sicut populus tuus Israel: et
cognoscant, quia nomen tuum invocatum
est super domum hanc, quam aedificavi.

33. verhoor Gij hem dan van den hemel,
uwe zeer hechte woning, en doe alles
waarom die vreemdeling U smeekt: opdat
alle volken der aarde uwen naam
erkennen en U gelijk uw volk Israël
vreezen, en opdat zij weten, dat uw naam
is aangeroepen over dit huis, dat ik
gebouwd heb.

34. Si egressus fuerit populus tuus ad
bellum contra adversarios suos per viam
in qua miseris eos, adorabunt te contra
viam, in qua civitas haec est, quam
elegisti, et domus, quam aedificavi
nomini tuo:

34. Wanneer uw volk uittrekt ten krijg
tegen zijne vijanden, langs den weg,
waarop Gij hen zendt, en zij U aanbidden,
gewend naar de richting, waar deze stad
ligt, die gij hebt uitverkoren, en het huis,
dat ik gebouwd heb voor uwen naam:

10) Over brand zie Joël noot 3; roest is eene andere graanziekte; het Hebr. woord beteekent: ‘het
geel (bruin) worden’.
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35. Tu exaudies de coelo preces eorum, 35. verhoor Gij dan van den hemel hunne
et obsecrationem, et ulciscaris.
gebeden en hunne smeeking en verschaf
hun wrake.
36. Si autem peccaverint tibi (neque enim
est homo, qui non peccet) et iratus fueris
eis, et tradideris hostibus, et captivos
duxerint eos in terram longinquam, vel
certe quae juxta est, III Reg. VIII 46;
Eccles. VII 21; I Joann. I 8.

36. Wanneer zij echter tegen U zondigen
(want er is geen mensch, die niet
zondigt), en Gij U op hen vertoornt en
hen overlevert aan de vijanden, en dezen
hen gevangen wegvoeren in een land, dat
ver of ook nabij is,

37. Et conversi in corde suo in terra, ad
quam captivi ducti fuerant, egerint
poenitentiam, et deprecati te fuerint in
terra captivitatis suae, dicentes:
Peccavimus, inique fecimus, injuste
egimus:

37. en zij zich van harte bekeeren in het
land, waarheen zij als gevangenen waren
weggevoerd, en boete doen en U
aanroepen in het land hunner
gevangenschap, zeggende: wij hebben
gezondigd, wij hebben kwaad gedaan,
wij hebben ongerecht gehandeld,

38. Et reversi fuerint ad te in toto corde
suo, et in tota anima sua, in terra
captivitatis suae, ad quam ducti sunt,
adorabunt te contra viam terrae suae,
quam dedisti patribus eorum, et urbis,
quam elegisti, et domus, quam aedificavi
nomini tuo:

38. en zij met geheel hun hart en met
geheel hunne ziel tot U terugkeeren in het
land hunner gevangenschap, werwaarts
zij zijn weggeleid, en zij U aanbidden,
gekeerd naar de richting van hun land,
dat Gij aan hunne vaderen gegeven hebt,
en van de stad, die Gij hebt uitverkoren,
en van het huis, dat ik gebouwd heb voor
uwen naam:

39. Tu exaudies de coelo, hoc est, de
firmo habitaculo tuo preces eorum, et
facias judicium, et dimittas populo tuo,
quamvis peccatori:

39. verhoor Gij van den hemel, te weten
van uwe hechte woning, hunne gebeden,
en doe recht en vergeef uw volk,
ofschoon het zondig is.

40. Tu es enim Deus meus: aperiantur,
quaeso, oculi tui, et aures tuae intentae
sint ad orationem, quae fit in loco isto.

40. Want11) Gij zijt mijn God: mogen, ik
smeek U, uwe oogen open zijn en uwe
ooren opmerkzaam op het gebed, dat
verricht wordt in deze plaats.

41. Nunc igitur consurge Domine Deus 41. Nu dan, Heere God, maak U op naar
in requiem tuam, tu et arca
uwe rustplaats, Gij en de
11) Het slot van het gebed is hier geheel anders dan III Reg. VIII 51-53, waar slechts de in den
aanhef van het gebed uitgesproken gedachten herhaald worden. De hier medegedeelde
heerlijke slotbede past volmaakt op de omstandigheden en strookt geheel met het karakter
van Salomon. De schrijver van Par. is op deze plaats blijkbaar vollediger dan zijn voorganger.
De overeenstemming van v. 41 met Ps. CXXXI 8-10 kan op tweevoudige wijze worden
verklaard. Volgens sommigen heeft Salomon zelf dien Psalm gedicht, toen hij de Ark in den
tempel deed plaatsen; anderen vermoeden, dat de dichter ten tijde der ballingschap leefde
en v. 41 aan het hem bekende gebed van Salomon ontleende. Voor dit gevoelen pleit o.a. de
omstandigheid, dat de Psalm ook aanhalingen uit gebeden en geloften van David bevat.
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fortitudinis tuae: Sacerdotes tui Domine Ark uwer kracht12)! Laat, Heere God, uwe
Deus induantur salutem, et sancti tui
priesters bekleed zijn met heil13) en uwe
laetentur in bonis. Ps. CXXXI 8.
heiligen zich verblijden in het goede.
42. Domine Deus ne averteris faciem
christi tui: memento misericordiarum
David servi tui.

42. Heere God, wijs niet af het aangezicht
van uwen gezalfde14)! wees indachtig de
barmhartigheden van uwen dienaar
David15).

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Vuur van den hemel verteert de offeranden, en de heerlijkheid Gods vervult
den tempel (v. 1-4). De inwijding des tempels wordt zeven dagen lang gevierd;
op den achtsten dag heeft een plechtige vergadering plaats (v. 5-11). God
verschijnt opnieuw aan Salomon (v. 12-22).
1. Cumque complesset Salomon fundens
preces, ignis descendit de coelo, et
devoravit holocausta et victimas: et
majestas Domini implevit domum. II
Mach. II 8.

1. En toen Salomon geëindigd had zijne
gebeden te storten, daalde het vuur van
den hemel en verteerde de brand- en
slachtoffers1); en de heerlijkheid des
Heeren vervulde het huis.

2. Nec poterant sacerdotes ingredi
templum Domini, eo quod implesset
majestas Domini templum Domini.

2. En de priesters konden den tempel des
Heeren niet binnengaan, omdat de
heerlijkheid des Heeren den tempel des
Heeren vervuld had2).

3. Sed et omnes filii Israel videbant
descendentem ignem, et gloriam Domini
super domum: et corruentes proni in
terram super pavimentum stratum lapide,
adoraverunt, et laudaverunt Dominum:

3. Maar ook al de kinderen van Israël
zagen het vuur en de heerlijkheid des
Heeren nederdalen over het huis; en zij
wierpen zich plat ter aarde op den met
steenen geplaveiden vloer en aanbaden
en zongen het loflied voor den Heer:

12) Vgl. Num. X 36. Ofschoon de Ark reeds in den tempel geplaatst was, schijnt deze bede
geenszins overbodig. Salomon smeekt God, duurzaam bezit te nemen van zijne rustplaats
op de Ark en van daaruit zijne gunsten aan de vromen te verleenen.
13) Verleen aan de priesters zulk een overvloed uwer genade, dat door hen ook uw volk geheiligd
worde.
14) d.i. Van Salomon, die op Gods bevel tot koning gezalfd was.
15) De barmhartigheden van David zijn de hem gegeven Messias-beloften. Zie Ps. LXXXVIII
29-30; Isai. LV noot 3.
1) Hetzelfde wonder geschiedde, toen in de woestijn voor den tabernakel de eerste offerande
werd opgedragen. Zie Lev. IX 24. Het feit, dat III Reg. VIII 54 niet vermeld, maar II Mach.
II 10 uitdrukkelijk bevestigd wordt, was een te schitterend bewijs van Gods welgevallen aan
de offerande, om door den schrijver van Par. met het oog op zijn bepaald doel (zie Inl. bl.
10) te worden verzwegen.
2) Vgl. V 14.
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Quoniam bonus, quoniam in saeculum
misericordia ejus.

Want Hij is goed en tot in eeuwigheid
duurt zijne barmhartigheid.
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4. Rex autem, et omnis populus
immolabant victimas coram Domino.

4. En3) de koning en het geheele volk
droegen slachtoffers op voor den Heer.

5. Mactavit igitur rex Salomon hostias,
boum viginti duo millia, arietum centum
viginti millia: et dedicavit domum Dei
rex, et universus populus. III Reg. VIII
63.

5. Koning Salomon dan slachtte offers,
van runderen twee en twintig duizend,
van rammen honderd en twintig duizend;
aldus wijdde Salomon en het geheele volk
het huis Gods.

6. Sacerdotes autem stabant in officiis
suis: et Levitae in organis carminum
Domini, quae fecit David rex ad
laudandum Dominum: Quoniam in
aeternum misericordia ejus, hymnos
David canentes per manus suas: porro
Sacerdotes canebant tubis ante eos,
cunctusque Israel stabat.

6. En de priesters stonden in hunne
bedieningen, insgelijks de Levieten met
de muziekinstrumenten des Heeren,
welke koning David vervaardigd had om
den Heer het loflied te zingen: Want zijne
barmhartigheid duurt in eeuwigheid,
uitvoerende de lofzangen van David4); en
de priesters bliezen op trompetten
tegenover hen, en geheel Israël stond
daarbij.

7. Sanctificavit quoque Salomon medium
atrii ante templum Domini: obtulerat
enim ibi holocausta et adipes
pacificorum: quia altare aeneum, quod
fecerat, non poterat sustinere holocausta
et sacrificia et adipes.

7. Salomon heiligde5) ook het midden van
het voorhof vóór den tempel des Heeren;
hij toch offerde daar brandoffers en de
vetstukken der vredeoffers; want het
koperen altaar, dat hij gemaakt had, kon
de brandoffers en de spijsoffers en de
vetstukken niet bevatten.

8. Fecit ergo Salomon solemnitatem in
tempore illo septem diebus, et omnis
Israel cum eo, ecclesia magna valde, ab
introitu Emath usque ad Torrentem
AEgypti.

8. Salomon vierde dan te dien tijde feest
gedurende zeven dagen6), en geheel Israël
met hem, eene zeer groote gemeente, van
den ingang van Emath af tot aan de Beek
van Egypte7).

3) Zie de verklaring van III Reg. VIII 63 en 64.
4) III Reg. VIII wordt van den zang en zijne begeleiding geen melding gemaakt. De woorden:
want zijne barmhartigheid duurt eeuwig, zijn eene aanhaling uit Psalmen, die daarbij gezongen
werden en waarin deze woorden telkens als refrein voorkomen. Zie Ps. CXVII en CXXXV.
Vgl. I Par. XVI 34 en 41. Voor: hymnos David canentes per manus suas heeft de grondtekst:
‘met het hallel van David (d.i. zijn halleluja-lied) door hunne hand’, d.w.z. door hen
voorgedragen.
5) Vgl. voor v. 7-10 de verklaring van III Reg. VIII 64-66.
6) Het loofhuttenfeest, dat terstond op het feest der tempelwijding volgde. Zie v. 9 en III Reg.
VIII 65 met de noot.
7) Vgl. I Par. XIII 5 en noot 4. Volgens eene andere meening dan daar vermeld wordt, was
Emath het tegenwoordige Hamâh aan den Orontes, ongeveer honderd en tachtig kilometer
ten noorden der gewone grens van het Israëlietische gebied. Daar nu het rijk of het gebied
van Emath reikte tot de noordelijke grens van Chanaän, kan de ingang Emath (eigenlijk: het
gaan naar Emath, bō Hamât) niets anders zijn dan een punt dier grens, dat als ‘de ingang
van (het gebied van) Emath’, misschien slechts als ‘de weg naar Emath’ bekend stond,
vermoedelijk de vlakte Merzj Ajoen tusschen den zuidelijken Libanon en den Hermon. In
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9. Fecitque die octavo collectam, eo quod 9. En op den achtsten dag8) hield hij eene
dedicasset altare septem diebus, et
volksverzameling, omdat hij gedurende
solemnitatem celebrasset diebus septem. zeven dagen het altaar gewijd en
gedurende zeven dagen het feest gevierd
had.
10. Igitur in die vigesimo tertio mensis
septimi dimisit populos ad tabernacula
sua, laetantes atque gaudentes super bono,
quod fecerat Dominus Davidi, et
Salomoni, et Israeli populo suo.

10. Alzoo op den drie-en-twintigsten dag
van de zevende maand liet hij de scharen
gaan naar hare woonsteden, in blijdschap
en vreugde over het goede, dat de Heer
gedaan had aan David en aan Salomon
en aan Israël, zijn volk.

11. Complevitque Salomon domum
Domini, et domum regis, et omnia quae
disposuerat in corde suo, ut faceret in
domo Domini, et in domo sua, et
prosperatus est. III Reg. III 1 et IX 1.

11. En Salomon voltooide het huis des
Heeren en het huis des konings en alles
wat hij in zijn hart besloten had te maken
in het huis des Heeren en in zijn huis, en
hij volbracht het voorspoedig.

12. Apparuit autem ei Dominus nocte, et 12. En de Heer verscheen hem in den
ait: Audivi orationem tuam, et elegi
nacht en sprak9): Ik heb uw gebed
locum istum mihi in domum sacrificii. gehoord, en Ik heb Mij deze plaats
uitgekozen tot een huis voor offeranden.
13. Si clausero coelum, et pluvia non
fluxerit, et mandavero et praecepero
locustae, ut devoret terram, et misero
pestilentiam in populum meum:

13. Wanneer Ik den hemel sluit en de
regen niet valt, en Ik aan den sprinkhaan
gelast en beveel, het land af te vreten, en
Ik pest zend onder mijn volk,

14. Conversus autem populus meus, super
quos invocatum est nomen meum,
deprecatus me fuerit, et exquisierit faciem
meam, et egerit poenitentiam a viis suis
pessimis: et ego exaudiam de coelo, et
propitius ero peccatis eorum, et sanabo
terram eorum.

14. en mijn volk, over hetwelk mijn naam
is aangeroepen, zich bekeert en Mij
aanroept en mijn aangezicht zoekt en
boete doet over zijne zeer booze wegen:
dan zal Ik hen verhooren uit den hemel
en hunne zonden vergeven en hun land
genezen.

15. Oculi quoque mei erunt aperti, et
15. Ook zullen mijne oogen geopend zijn
aures meae erectae ad orationem ejus, qui en mijne ooren opmerkzaam voor het
in loco isto oraverit.
gebed van hem, die in deze plaats zal
bidden.
16. Elegi enim, et sanctificavi locum
istum, ut sit nomen meum ibi in
sempiternum, et permaneant oculi mei,
et cor meum ibi cunctis diebus.

16. Want Ik heb deze plaats uitverkoren
en geheiligd, opdat mijn naam er zij voor
altoos, en mijne oogen en mijn hart daar
verblijven alle dagen.

de Targumim heet dat punt met hetzelfde recht ‘de ingang van (of de weg naar) Antiochië’
en (volgens eene waarschijnlijke lezing) ‘de ingang van Syrië’.
8) Na het tweede zevental.
9) De volgende openbaring aan Salomon wordt zoo goed als gelijkluidend III Reg. IX 3-9
weergegeven.
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17. Tu quoque si ambulaveris coram me, 17. Gij ook, indien gij wandelt voor mijn
sicut ambulavit David pater tuus, et
aangezicht, gelijk uw vader David
feceris juxta omnia,
gewandeld heeft, en gij han-
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quae praecepi tibi, et justitias meas
judiciaque servaveris:

delt naar al hetgeen Ik u heb
voorgeschreven en mijne rechten en
wetten onderhoudt:

18. Suscitabo thronum regni tui, sicut
pollicitus sum David patri tuo, dicens:
Non auferetur de stirpe tua vir, qui sit
princeps in Israel.

18. dan zal Ik den troon van uw rijk
staande houden, gelijk Ik aan uw vader
David beloofd heb, zeggende: Nooit zal
een man uit uwen stam ontbreken, die
vorst zij in Israël.

19. Si autem aversi fueritis, et
dereliqueritis justitias meas, et praecepta
mea, quae proposui vobis, et abeuntes
servieritis diis alienis, et adoraveritis eos:

19. Indien gijlieden u echter afkeert en
mijne rechten en mijne bevelen verlaat,
welke Ik u heb voorgeschreven, en
heengaande vreemde goden dient en hen
aanbidt:

20. Evellam vos de terra mea, quam dedi
vobis: et domum hanc, quam sanctificavi
nomini meo, projiciam a facie mea, et
tradam eam in parabolam, et in exemplum
cunctis populis.

20. dan zal Ik u uitrukken uit mijn land,
dat Ik u gegeven heb, en zal Ik dit huis,
dat Ik mijnen naam geheiligd heb,
verwerpen van mijn aangezicht, en het
overleveren ten spreekwoord en ten
voorbeeld voor alle volken.

21. Et domus ista erit in proverbium
universis transeuntibus, et dicent
stupentes: Quare fecit Dominus sic terrae
huic, et domui huic?

21. En dit huis zal ten spreekwoord zijn
voor alle voorbijgangers, en verstomd
zullen zij zeggen: Waarom heeft de Heer
zoo gedaan aan dit land en aan dit huis?

22. Respondebuntque: Quia dereliquerunt
Dominum Deum patrum suorum, qui
eduxit eos de terra AEgypti, et
apprehenderunt deos alienos, et
adoraverunt eos, et coluerunt: idcirco
venerunt super eos universa haec mala.

22. En men zal antwoorden: Omdat zij
verlaten hebben den Heer, den God
hunner vaderen, die hen heeft uitgeleid
uit het land Egypte, en zij vreemde goden
aangenomen en hen aanbeden en vereerd
hebben; daarom zijn al deze rampen over
hen gekomen.

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
De steden, door Salomon herbouwd of versterkt (v. 1-6). De overgebleven
Chananieten worden tot diensten gedwongen (v. 7-10). Het paleis voor de
dochter van Pharao (v. 11). Salomon's offeranden, feestvieringen en
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godsdienstige voorschriften (v. 12-16). Zijn handel en scheepvaart (v. 17,
18).
1. Expletis autem viginti annis postquam 1. Toen nu twintig jaren verloopen waren,
aedificavit Salomon domum Domini et nadat Salomon het huis des Heeren en
domum suam: III Reg. IX 10.
zijn huis was gaan bouwen1),

1) Salomon had zeven jaren gebouwd aan den tempel en dertien jaren aan zijn paleis. Zie III
Reg. VI 38 en VII 1. De schrijver geeft hier gelijk zijn voorganger III Reg. IX slechts weinige
en korte berichten over hetgeen Salomon, afgezien van den bouw des tempels, verrichtte.
De twee geschiedschrijvers vullen in enkele opzichten elkander aan.
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2. Civitates, quas dederat Hiram
2. bouwde hij de steden, welke Hiram aan
Salomoni, aedificavit, et habitare ibi fecit Salomon gegeven had2), en deed aldaar
filios Israel.
de kinderen van Israël wonen.
3. Abiit quoque in Emath Suba, et
obtinuit eam.

3. Ook toog hij naar Emath3) van Suba en
vermeesterde het.

4. Et aedificavit Palmiram in deserto, et 4. En hij bouwde Palmyra4) in de woestijn,
alias civitates munitissimas aedificavit in en andere zeer sterke steden bouwde hij
Emath.
in Emath.
5. Exstruxitque Bethoron superiorem, et 5. Ook maakte hij Hoog-Bethoron en
Bethoron inferiorem, civitates muratas Laag-Bethoron5) tot bemuurde steden,
habentes portas et vectes et seras:
voorzien van poorten en sluitboomen en
grendels;
6. Balaath etiam et omnes urbes
firmissimas, quae fuerunt Salomonis,
cunctasque urbes quadrigarum, et urbes
equitum: omnia quaecumque voluit
Salomon atque disposuit, aedificavit in
Jerusalem et in Libano, et in universa
terra potestatis suae.

6. alsmede Balaäth6) en al de zeer sterke
steden, die Salomon had, en al de
wagensteden en de ruitersteden; alles wat
Salomon wilde en zich voorstelde,
bouwde hij te Jerusalem en op den
Libanon en in het geheele land zijner
heerschappij.

7. Omnem populum, qui derelictus fuerat
de Hethaeis, et Amorrhaeis, et Pherezaeis,
et Hevaeis, et Jebusaeis, qui non erant de
stirpe Israel,

7. Al het volk, dat overgebleven was van
de Hetheërs en Amorrheërs en Pherezeërs
en Heveërs en Jebuseërs, die niet waren
van het geslacht van Israël,

8. De filiis eorum: et de posteris,

8. van7) hunne kinderen en nako-

2) Dit bericht schijnt in strijd met III Reg. IX 11-14, waar verhaald wordt, dat niet Hiram aan
Salomon, maar Salomon aan Hiram steden gaf, twintig in getal en in Galilea gelegen. Maar
uit de minachting, door Hiram aan den dag gelegd, toen hij de steden kwam zien, meent men
met grond te mogen besluiten, dat hij die steden niet in bezit nam, maar aan Salomon teruggaf
of overliet. Zeer begrijpelijk is het dan ook, dat deze toen de steden bouwde, d.i. herbouwde
en voor de Israëlieten ter bewoning geschikt maakte. Sommigen meenen intusschen, dat hier
van andere steden sprake is, welke Hiram aan Salomon zou hebben gegeven, en wel in Emath,
waarvan de westzijde aan Phenicië (Tyrus), de oostzijde bij Soba behoorde (vgl. v. 3).
3) Uit v. 4 blijkt, dat niet de stad, maar een deel der landstreek Emath bedoeld wordt, welke
aan het koninkrijk Soba (Suba) grensde. Vgl. II Reg. VIII 3. Reeds David had de koningen
van Emath en Soba schatplichtig gemaakt (zie I Par. XVIII en XIX), maar dezen waren
gedurende Salomon's regeering zeker in opstand gekomen. Ofschoon nu Salomon hen
wederom onderwierp en de steden in hunne landen versterkte, gelukte het hem niet, Israël's
heerschappij duurzaam aldaar te vestigen. Zie III Reg. XI 23-25.
4) Vgl. III Reg. IX 18.
5) Vgl. Jos. XVI 3; I Par. VII 24.
6) Het in Dan gelegen Balaäth (zie Jos. XIX 44) moest eene grensvesting zijn tegenover de
Philistijnen.
7) Ten tijde van Salomon waren de nakomelingen der genoemde volken natuurlijk verminderd.
Het woordje van (hunne kinderen), hetwelk III Reg. IX 21 niet voorkomt, duidt aan, dat al
het volk (v. 7) slechts een gedeelte uitmaakte van de nakomelingen der oude volksstammen,
welke door Israël niet geheel waren uitgeroeid.
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quos non interfecerant filii Israel,
melingen, welke de kinderen van Israël
subjugavit Salomon in tributarios, usque niet gedood hadden, onderwierp Salomon
in diem hanc.
en maakte hij schatplichtig8) tot op dezen
dag.
9. Porro de filiis Israel non posuit ut
servirent operibus regis: ipsi enim erant
viri bellatores, et duces primi et principes
quadrigarum et equitum ejus.

9. Doch van de kinderen van Israël
bestemde hij er geenen om dienstbaar in
de werken des konings te zijn; want dezen
waren krijgsmannen en opperaanvoerders
en oversten zijner wagens en paarden9).

10. Omnes autem principes exercitus
regis Salomonis fuerunt ducenti
quinquaginta, qui erudiebant populum.

10. Al de vorsten van het leger van
koning Salomon waren tweehonderd en
vijftig, die het volk onderrichtten10).

11. Filiam vero Pharaonis transtulit de
Civitate David in domum, quam
aedificaverat ei. Dixit enim rex: Non
habitabit uxor mea in domo David regis
Israel, eo quod sanctificata sit: quia
ingressa est in eam arca Domini. III Reg.
III 1.

11. En de dochter van Pharao11) liet hij
verhuizen van de Stad van David naar het
huis, dat hij voor haar gebouwd had.
Want de koning zeide: Mijne huisvrouw
zal niet wonen in het huis van David, den
koning van Israël, omdat het geheiligd is;
want de Ark des Heeren is daar
ingegaan12).

12. Tunc obtulit Salomon holocausta
Domino super altare Domini, quod
exstruxerat ante porticum,

12. Toen13) droeg Salomon brandoffers
op aan den Heer op het altaar des Heeren,
dat hij had opgericht vóór het voorportaal,

13. Ut per singulos dies offerretur in eo
juxta praeceptum Moysi in sabbatis et in
calendis, et in festis diebus, ter per
annum, id est, in solemnitate azymorum,
et in solemnitate hebdomadarum, et in
solemnitate tabernaculorum.

13. opdat elken dag daarop zou geofferd
worden naar het voorschrift van Moses,
op de sabbatdagen en op de
nieuwe-maandagen en op de feestdagen,
driemaal 's jaars, te weten op het
hoogfeest der ongedeesemde brooden en
op het hoogfeest der weken en op het
hoogfeest der loofhutten.

8) d.i. Maakte hen dienstbaar ten behoeve zijner bouwwerken. Zie III Reg. IX 23.
9) Voor duces primi (opperaanvoerders) zal volgens III Reg. IX 22 principes et duces (vorsten
en aanvoerders) moeten gelezen worden.
10) Naar het Hebr. luidt v. 10: ‘En dit (waren) de opzichters, staande vóór (in den dienst van)
koning Salomon, d.i. tweehonderd en vijftig, die over het volk stonden’. Hier is dus geen
sprake van bevelhebbers in het leger, maar van de tweehonderd en vijftig Israëlieten, die met
driehonderd Chananeërs de hoofdopzichters waren over het Chananietische werkvolk. Zie
II noot 15. Vgl. III Reg. IX 23, waar zij niet van elkander onderscheiden worden.
11) Vgl. III Reg. III 1; IX 16 en 24.
12) Deze reden, waarom Salomon de dochter van Pharao liet verhuizen, wordt III Reg. IX 24
niet opgegeven.
13) d.i. Na de voltooiing en inwijding des tempels. Toen liet de koning niet meer te Gabaon,
maar in den tempel op het brandofferaltaar offeren. Wat v. 12-16 wordt bericht, is III Reg.
IX in één vers (25) saamgevat. Opnieuw laat hier de schrijver zijne voorliefde voor de
Levieten en hunnen dienst blijken.
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14. Et constituit juxta dispositionem
David patris sui officia Sacerdotum in
ministeriis suis: et Levitas in ordine suo,
ut laudarent, et ministrarent coram
Sacerdotibus juxta ritum uniuscujusque
diei: et janitores in divisionibus suis per
portam et portam: sic enim praeceperat
David homo Dei.

14. En hij regelde overeenkomstig de
beschikking van zijn vader David de
plichten der priesters in hunne
dienstverrichtingen en de Levieten in
hunne rangorde, opdat zij zouden prijzen
en dienen voor de priesters naar het
gebruik van elken dag, en de
deurwachters in hunne afdeelingen bij
elke poort14); zoo toch had David, de man
Gods, het voorgeschreven.

15. Nec praetergressi sunt de mandatis
regis tam Sacerdotes, quam Levitae ex
omnibus, quae praeceperat, et in custodiis
thesaurorum.

15. En de priesters noch de Levieten
weken af van de bevelen des konings naar
al hetgeen hij had voorgeschreven, noch
ook betreffende de bewaking der schatten.

16. Omnes impensas praeparatas habuit 16. Al de benoodigdheden vond Salomon
Salomon ex eo die, quo fundavit domum in voorraad van den dag af, waarop hij
Domini usque in diem, quo perfecit eam. de grondslagen legde voor het huis des
Heeren, tot op den dag, waarop hij het
voltooide15).
17. Tunc abiit Salomon in Asiongaber, et 17. Alstoen begaf zich Salomon naar
in Ailath ad oram Maris rubri, quae est Asiongaber en naar Aïlath aan de kust
in terra Edom.
van de Roode Zee, welke in het land van
Edom is.
18. Misit autem ei Hiram per manus
servorum suorum naves, et nautas gnaros
maris, et abierunt cum servis Salomonis
in Ophir, tuleruntque inde quadringenta
quinquaginta talenta auri, et attulerunt ad
regem Salomonem.

18. En Hiram zond hem door zijne
dienstknechten schepen en ervaren
zeelieden, en zij gingen met de
dienstknechten van Salomon naar Ophir
en haalden van daar vierhonderd vijftig
talenten goud en brachten die aan koning
Salomon16).

Caput IX.
Hoofdstuk IX.

14) Vgl. over de hier genoemde plichten en dienstverrichtingen der priesters en Levieten I Par.
XXIII 28, volg.; XXIV, XXV, XXVI 1-9; II Par. VII 6.
15) Naar het Hebr.: ‘En zoo werd al het werk van Salomon bevestigd van den dag der
grondsteenlegging van het huis des Heeren tot aan zijne voltooiing: voltooid werd het huis
des Heeren’. Naar dien tekst zou men het Latijn ook kunnen vertalen als volgt: ‘Salomon
bevestigde al het werk....’
16) Vgl. III Reg. IX 26-28.
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Het bezoek der koningin van Saba (v. 1-12). Salomon's heerlijkheid en dood
(v. 13-31).
1. Regina quoque Saba, cum audisset
1. En toen de koningin van Saba de faam
famam Salomonis, venit ut tentaret eum van Salomon vernomen had, kwam zij1),
in aenigmatibus in
om hem met raad-

1) Over het bezoek der koningin van Saba zie de noten op III Reg. X 1-10.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

148

Jerusalem, cum magnis opibus et camelis,
qui portabant aromata, et auri plurimum,
gemmasque pretiosas. Cumque venisset
ad Salomonem, locuta est ei quaecumque
erant in corde suo. III Reg. X 1; Matth.
XII 42; Luc. XI 31.

selen te beproeven, naar Jerusalem met
groote schatten en kameelen, die
specerijen droegen en zeer veel goud en
kostbare steenen. En toen zij bij Salomon
gekomen was, besprak zij met hem alles,
wat zij in haar harte had.

2. Et exposuit ei Salomon omnia quae 2. En Salomon verklaarde haar alles wat
proposuerat: nec quidquam fuit, quod non zij hem had voorgesteld, en er was niets,
perspicuum ei fecerit.
dat hij haar niet duidelijk maakte.
3. Quae postquam vidit, sapientiam
scilicet Salomonis, et domum quam
aedificaverat,

3. En nadat zij dit gezien had, te weten
de wijsheid van Salomon en het huis, dat
hij gebouwd had,

4. Necnon et cibaria mensae ejus, et
habitacula servorum, et officia
ministrorum ejus, et vestimenta eorum,
pincernas quoque et vestes eorum, et
victimas quas immolabat in domo
Domini: non erat prae stupore ultra in ea
spiritus.

4. alsook de spijzen zijner tafel en de
woningen zijner dienstknechten en de
ambtsverrichtingen zijner dienaren en
hunne kleedij en de schenkers en hunne
kleeding, en de offeranden, die hij
opdroeg in het huis des Heeren: toen bleef
haar van verbazing geen adem meer.

5. Dixitque ad regem: Verus est sermo, 5. En zij sprak tot den koning: Waarheid
quem audieram in terra mea de virtutibus is het woord, dat ik in mijn land had
et sapientia tua.
vernomen over uwe deugden2) en uwe
wijsheid.
6. Non credebam narrantibus donec ipsa
venissem, et vidissent oculi mei, et
probassem vix medietatem sapientiae tuae
mihi fuisse narratam: vicisti famam
virtutibus tuis.

6. Ik geloofde hen niet, die het
verhaalden, totdat ik zelf ben gekomen
en mijne oogen gezien hebben en ik
ondervonden heb, dat mij nauwelijks de
helft uwer wijsheid verhaald werd; gij
hebt de faam door uwe deugden
overtroffen3).

7. Beati viri tui, et beati servi tui, qui
assistunt coram te omni tempore, et
audiunt sapientiam tuam.

7. Gelukkig uwe mannen en gelukkig uwe
dienstknechten, die voor u staan te allen
tijde en uwe wijsheid vernemen!

8. Sit Dominus Deus tuus benedictus, qui
voluit te ordinare super thronum suum,
regem Domini Dei tui. Quia diligit Deus
Israel, et vult servare eum in aeternum,
idcirco posuit te super eum regem ut
facias judicia atque justitiam.

8. Geprezen zij de Heer, uw God, die u
wilde plaatsen op zijnen troon als koning
van den Heer, uwen God4)! Omdat God
Israël liefheeft en het behouden wil in
eeuwigheid, daarom heeft Hij u tot
koning over hetzelve gesteld, opdat gij
recht en gerechtigheid zoudt oefenen.

2) Hebr. ‘uwe woorden’.
3) Hebr.: ‘Gij hebt het gerucht overtroffen, dat ik gehoord heb’.
4) De koning van Israël is op bijzondere en eenige wijze de koning Gods. Zie Ps. II 6.
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9. Dedit autem regi centum viginti talenta 9. En zij gaf aan den koning honderd en
auri, et aromata multa nimis, et gemmas twintig talenten goud en uitermate vele
pretiosissimas: non
specerijen en zeer kostbare steenen; er
waren geene
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fuerunt aromata talia ut haec, quae dedit zoodanige specerijen als die, welke de
regina Saba regi Salomoni.
koningin van Saba gaf aan koning
Salomon.
10. Sed et servi Hiram cum servis
10. Maar ook de dienstknechten van
Salomonis attulerunt aurum de Ophir, et Hiram brachten5) met de dienstknechten
ligna thyina, et gemmas pretiosissimas: van Salomon goud van Ophir aan en
thyjahout en zeer kostbare steenen;
11. De quibus fecit rex, de lignis scilicet
thyinis, gradus in domo Domini, et in
domo regia, citharas quoque, et psalteria
cantoribus: nunquam visa sunt in terra
Juda ligna talia.

11. en hiervan, te weten van het
thyjahout, maakte de koning trappen6) in
het huis des Heeren en in het koningshuis,
alsmede citers en psalters voor de
zangers; nooit zag men in het land Juda
zoodanig hout.

12. Rex autem Salomon dedit reginae
Saba cuncta quae voluit, et quae
postulavit, et multo plura quam attulerat
ad eum: quae reversa, abiit in terram
suam cum servis suis.

12. Koning Salomon daarentegen gaf aan
de koningin van Saba alles wat zij wilde
en wat zij begeerde en veel meer dan zij
aan hem had gebracht7). En zij keerde
terug en ging heen naar haar land met
hare dienstknechten.

13. Erat autem pondus auri, quod
13. Het gewicht nu van het goud, dat men
afferebatur Salomoni per singulos annos, telken jare aan Salomon bracht8), bedroeg
sexcenta sexaginta sex talenta auri:
zeshonderd zes en zestig talenten goud,
14. Excepta ea summa, quam legati
diversarum gentium, et negotiatores
afferre consueverant, omnesque reges
Arabiae, et satrapae terrarum, qui
comportabant aurum, et argentum
Salomoni.

14. afgezien van de som, welke de
afgezanten van de verschillende volken
en de kooplieden plachten aan te brengen
en al de koningen van Arabië en de
stadhouders der landstreken, die goud en
zilver aan Salomon brachten.

15. Fecit igitur rex Salomon ducentas
hastas aureas de summa sexcentorum
aureorum, qui in singulis hastis
expendebantur:

15. Koning Salomon maakte dan
tweehonderd gouden lansen9) van de som
van zeshonderd goudstukken, die voor
elke lans besteed werden;

16. Trecenta quoque scuta aurea
16. alsmede driehonderd gouden schilden
trecentorum aureorum, quibus tegebantur van driehonderd goudstukken, waarmede
singula scuta: posuitque
elk schild overtrok5) Vgl. III Reg. X 11 en 12.
6) Het Hebr. mesilloth, door de Vulgaat in navolging der Septuagint met gradus vertaald,
beteekent eigenlijk ‘straten’, hier waarschijnlijk ‘galerijen’. III Reg. X 12 leest men misead,
waarmede vermoedelijk de ‘leuning’, d.i. het hekwerk der galerij (balustrade) bedoeld wordt.
7) In den grondtekst: ‘behalve hetgeen zij den koning gebracht had’. De zin is blijkbaar: afgezien
van hetgeen hij haar voor hare gaven terugschonk.
8) Voor v. 13-27 vgl. III Reg. X 14-28.
9) Hebr.: schilden. Gemeend zijn groote schilden, die den geheelen man dekten, in tegenstelling
tot de kleine schilden der licht gewapenden, van welke v. 16 sprake is.
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ea rex in armamentario, quod erat
consitum nemore.

ken werd; en de koning plaatste ze in het
tuighuis, dat met geboomte omzoomd
was10).

17. Fecit quoque rex solium eburneum 17. Ook maakte de koning een grooten
grande, et vestivit illud auro mundissimo. ivoren troon en overtrok dien met zeer
zuiver goud,
18. Sex quoque gradus, quibus
ascendebatur ad solium, et scabellum
aureum, et brachiola duo altrinsecus, et
duos leones stantes juxta brachiola,

18. en zes trappen, waarop men tot den
troon opklom, en een gouden voetbank
en twee armleuningen, aan elke zijde een,
en twee leeuwen, die naast de
armleuningen stonden,

19. Sed et alios duodecim leunculos
19. alsook twaalf andere kleine leeuwen,
stantes super sex gradus ex utraque parte: die op de zes trappen stonden aan
non fuit tale solium in universis regnis. weerszijden; zulk een troon was er niet
in al de koninkrijken.
20. Omnia quoque vasa convivii regis
erant aurea, et vasa domus saltus Libani
ex auro purissimo. Argentum enim in
diebus illis pro nihilo reputabatur.

20. Ook al het tafelgereedschap des
konings was van goud en het vaatwerk
van het huis van het Libanonwoud was
uit het zuiverste goud. Het zilver toch
werd in die dagen voor niets geacht.

21. Siquidem naves regis ibant in Tharsis
cum servis Hiram, semel in annis tribus:
et deferebant inde aurum et argentum, et
ebur, et simias, et pavos.

21. Want de schepen des konings voeren
naar Tharsis11) met de dienstknechten van
Hiram éénmaal om de drie jaren, en
brachten van daar mede goud en zilver
en ivoor en apen en pauwen12).

22. Magnificatus est igitur Salomon super 22. Aldus werd Salomon grooter dan al
omnes reges terrae prae divitiis et gloria. de koningen der aarde in rijkdom en
roem13).
23. Omnesque reges terrarum
desiderabant videre faciem Salomonis, ut
audirent sapientiam, quam dederat Deus
in corde ejus:

23. En al de koningen der aarde
verlangden het aangezicht van Salomon
te aanschouwen, om de wijsheid te
vernemen, welke God hem in het hart had
gegeven;

24. Et deferebant ei munera, vasa
argentea, et aurea, et vestes, et arma, et

24. en zij brachten hem geschenken,
zilveren en gouden sieraden en
kleedingstukken en wapenen en

10) Hebr.: ‘in het huis van het Libanonwoud’. Zie III Reg. VII 2. Over de hier genoemde getallen
zie aldaar X 16-17 en de aanteekening.
11) d.i. Tharsis-schepen (zie Isai II 16, noot 10) of, gelijk wij zouden zeggen, spaanschvaarders.
Vgl. III Reg. X 22. Naar het Hebr. luidt dan ook de tweede helft van het vers: ‘eens in de
drie jaren kwamen de Tharsisschepen, beladen met....’
12) De beteekenis der Hebr. woorden, welke de Vulgaat vertaalt met ebur, simiae en pavi, is
onzeker.
13) In het Hebr. en III Reg. X 23: ‘aan rijkdom en wijsheid’.
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aromata, equos, et mulos, per singulos
annos.

specerijen, paarden en muildieren, jaar
op jaar.

25. Habuit quoque Salomon quadraginta 25. Ook had Salomon veertig duizend
millia equorum in stabupaarden in zijne stallen en
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lis, et curruum, equitumque duodecim wagens14) en twaalf duizend ruiters, en hij
millia, constituitque eos in urbibus
legde ze in de wagensteden en waar de
quadrigarum, et ubi erat rex in Jerusalem. koning was, in Jerusalem.
26. Exercuit etiam potestatem super
cunctos reges a flumine Euphra te usque
ad terram Philisthinorum, et usque ad
terminos AEgypti.

26. Hij oefende ook heerschappij uit over
al de koningen, van de rivier den
Euphraat tot aan het land der Philistijnen
en tot aan de grenzen van Egypte.

27. Tantamque copiam praebuit argenti
in Jerusalem quasi lapidum: et cedrorum
tantam multitudinem velut sycomororum,
quae gignuntur in campestribus.

27. En zoo groot maakte hij den voorraad
van zilver te Jerusalem als van de steenen,
en zoo groot de menigte der ceders als
van de wilde vijgeboomen, die in de
vlakten groeien.

28. Adducebantur autem ei equi de
AEgypto, cunctisque regionibus.

28. En hem werden paarden aangevoerd
uit Egypte en uit alle gewesten.

29. Reliqua autem operum Salomonis
priorum et novissimorum scripta sunt in
verbis Nathan Prophetae, et in libris
Ahiae Silonitis, in visione quoque Addo
Videntis, contra Jeroboam filium Nabat.

29. Het overige nu van de daden van
Salomon, van de eerste en de laatste, is
beschreven in de woorden van den profeet
Nathan en in de boeken van Ahias, den
Siloniet, alsook in het gezicht van Addo,
den Ziener, betreffende Jeroboam, den
zoon van Nabat15).

30. Regnavit autem Salomon in Jerusalem 30. Salomon dan regeerde te Jerusalem16)
super omnem Israël quadraginta annis. over geheel Israël veertig jaren.
31. Dormivitque cum patribus suis, et
sepelierunt eum in Civitate David:
regnavitque Roboam filius ejus pro eo.

31. En hij ontsliep met zijne vaderen en
men begroef hem in de Stad van David,
en zijn zoon Roboam werd koning in
zijne plaats.

Caput X
Hoofdstuk X.
Roboam volgt Salomon op (v. 1). De afval der tien stammen (v. 2-19).
1. Profectus est autem Roboam in
Sichem: illuc enim cunctus Israel

1. En Roboam1) toog naar Sichem; daar
toch was geheel Israël saamgekomen, om
hem koning te maken.

14) Vgl. I noot 9 en III Reg. IV 26. Naar het Hebr.: ‘En Salomon had vier duizend paardestallen
en wagens’. Sommigen meenen, dat dit moet zijn: ‘stallingen voor zijne vier duizend
wagen-paarden’.
15) Zie de Inleiding bl. 12.
16) Voor de vv. 29 en 30 vgl. III Reg. XI 41 en volg.
1) Naar inhoud en, afgezien van eenige afwijkingen, ook naar vorm stemt het verhaal van den
afval der tien stam men overeen met III Reg. XII 1-19.
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III Reg. XII 1.
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2. Quod cum audisset Jeroboam filius
Nabat, qui erat in AEgypto (fugerat
quippe illuc ante Salomonem) statim
reversus est.

2. Toen nu Jeroboam, de zoon van Nabat,
die in Egypte was (want hij was daarheen
gevlucht voor Salomon2), dit vernomen
had, keerde hij terstond terug.

3. Vocaveruntque eum, et venit cum
3. En zij ontboden hem en hij kwam met
universo Israel, et locuti sunt ad Roboam, geheel Israël; en zij spraken tot Roboam,
dicentes:
zeggende:
4. Pater tuus durissimo jugo nos pressit,
tu leviora impera patre tuo, qui nobis
imposuit gravem servitutem, et paululum
de onere subleva, ut serviamus tibi.

4. Uw vader heeft met een zeer hard juk
ons gedrukt; gij, leg gij ons lichter lasten
op dan uw vader, die ons eene zware
dienstbaarheid heeft opgelegd, en neem
een weinig af van den last, opdat wij u
dienen.

5. Qui ait: Post tres dies revertimini ad
me. Cumque abiisset populus,

5. En hij zeide: Keert na drie dagen tot
mij terug. En toen het volk was
heengegaan,

6. Iniit consilium cum senibus, qui
steterant coram patre ejus Salomone dum
adhuc viveret, dicens: Quid datis consilii
ut respondeam populo?

6. ging hij te rade met de grijsaards, die
gestaan hadden voor zijn vader Salomon,
toen deze nog leefde, zeggende: Wat
raadt gij mij te antwoorden aan het volk?

7. Qui dixerunt ei: Si placueris populo 7. En zij zeiden hem: Indien gij dit volk
huic, et leniveris eos verbis clementibus, ter wille zijt en hen met goede woorden
servient tibi omni tempore.
tevreden stelt, dan zullen zij u dienen te
allen tijde.
8. At ille reliquit consilium senum, et cum 8. Doch hij liet den raad der grijsaards
juvenibus tractare coepit, qui cum eo
varen en begon met de jongelingen te
nutriti fuerant, et erant in comitatu illius. beraadslagen, die met hem waren
opgevoed en tot zijn hofhouding
behoorden.
9. Dixitque ad eos: Quid vobis videtur?
vel respondere quid debeo populo huic,
qui dixit mihi: Subleva jugum quod
imposuit nobis pater tuus?

9. En hij zeide tot hen: Wat dunkt
ulieden? of wat moet ik antwoorden aan
dit volk, dat mij zeide: Maak het juk
lichter, dat uw vader ons heeft opgelegd?

10. At illi responderunt ut juvenes, et
nutriti cum eo in deliciis, atque dixerunt:
Sic loqueris populo, qui dixit tibi: Pater
tuus aggravavit jugum nostrum, tu
subleva: et sic respondebis ei: Minimus
digitus meus grossior est lumbis patris
mei.

10. Zij echter antwoordden als
jongelingen en als met hem in weelde
opgevoed en zeiden: Zoo zult gij spreken
tot het volk, dat u zeide: Uw vader heeft
ons juk verzwaard, maak gij het lichter;
en zoo zult gij aan hetzelve antwoorden:
Mijn kleinste vinger is dikker dan de
lendenen mijns vaders.

2) Waarom hij voor Salomon gevlucht was, wordt III Reg. XI 26-40 bericht. De schrijver van
Par. gewaagde er in het voorafgaande niet van.
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11. Pater meus imposuit vobis grave
jugum, et ego majus pondus

11. Mijn vader heeft u een zwaar juk
opgelegd, en ik zal er nog een
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apponam: pater meus cecidit vos flagellis, grooteren last bijvoegen; mijn vader heeft
ego vero caedam vos scorpionibus.
u geslagen met geesels, ik echter zal u
slaan met schorpioenen.
12. Venit ergo Jeroboam, et universus
populus ad Roboam die tertio, sicut
praeceperat eis.

12. Jeroboam dan en het gansche volk
kwam tot Roboam op den derden dag,
gelijk hij hun gelast had.

13. Responditque rex dura, derelicto
consilio seniorum:

13. En de koning gaf een hard bescheid
en liet den raad der oudsten varen;

14. Locutusque est juxta juvenum
voluntatem: Pater meus grave vobis
imposuit jugum, quod ego gravius faciam:
pater meus cecidit vos flagellis, ego vero
caedam vos scorpionibus.

14. en hij sprak volgens den wil der
jongelingen: Mijn vader heeft u een zwaar
juk opgelegd, en ik zal het zwaarder
maken; mijn vader heeft u geslagen met
geesels, ik echter zal u slaan met
schorpioenen.

15. Et non acquievit populi precibus: erat
enim voluntatis Dei ut compleretur sermo
ejus, quem locutus fuerat per manum
Ahiae Silonitis ad Jeroboam filium Nabat.
III Reg. XI 29.

15. En hij gaf geen gehoor aan de beden
des volks; want het was de wil Gods,
opdat zijn woord vervuld zoude worden,
dat Hij had gesproken door de bediening
van Ahias, den Siloniet, tot Jeroboam,
den zoon van Nabat.

16. Populus autem universus rege duriora
dicente, sic locutus est ad eum: Non esi
nobis pars in David, neque hereditas in
filio Isai. Revertere in tabernacula tua
Israel, tu autem pasce domum tuam
David. Et abiit Israel in tabernacula sua.

16. Toen dan de koning het zeer harde
bescheid had gegeven, sprak het gansche
volk tot hem: Wij hebben geen deel aan
David, en geen erfdeel aan den zoon van
Isaï. Keer terug naar uwe tenten, Israël,
en gij, David, wees herder over uw eigen
huis. En Israël ging weg naar zijne tenten.

17. Super filios autem Israel, qui
habitabant in civitatibus Juda, regnavit
Roboam.

17. Over de kinderen van Israël echter,
die in de steden van Juda woonden, was
Roboam koning.

18. Misitque rex Roboam Aduram, qui
praeerat tributis, et lapidaverunt eum filii
Israel, et mortuus est: porro rex Roboam
currum festinavit ascendere, et fugit in
Jerusalem.

18. En koning Roboam zond Aduram, die
over de belastingen was; en de kinderen
van Israël steenigden hem en hij stierf;
toen haastte zich koning Roboam een
wagen te beklimmen en vluchtte naar
Jerusalem.

19. Recessitque Israel a domo David,
usque ad diem hanc.

19. En Israël viel af van het huis van
David, tot op dezen dag.
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Caput XI.
Hoofdstuk XI.
God belet Roboam tegen Israël ten strijde te trekken (v. 1-4). Roboam
versterkt zijne steden (v. 5-12). De priesters, Levieten en vele anderen uit het
rijk Israël vestigen zich in het rijk Juda (v. 13-17). Roboam's vrouwen en
zonen (v. 18-23).
1. Venit autem Roboam in Jerusalem, et
convocavit universam domum Juda et
Benjamin, centum octoginta millia
electorum atque bellantium, ut dimicaret
contra Israel, et converteret ad se regnum
suum. III Reg. XII 21.

1. Roboam nu kwam te Jerusalem1) en hij
riep het geheele huis Juda en Benjamin
samen, honderd en tachtig duizend
uitgelezen en strijdbare mannen, om tegen
Israël te strijden en zijn koninkrijk weder
aan zich te brengen.

2. Factusque est sermo Domini ad
Semeiam hominem Dei, dicens:

2. En het woord des Heeren geschiedde
tot Semeïas, den man Gods, zeggende2):

3. Loquere ad Roboam filium Salomonis 3. Spreek tot Roboam, den zoon van
regem Juda, et ad universum Israel, qui Salomon, den koning van Juda, en tot
est in Juda et Benjamin:
geheel Israël, dat in Juda en Benjamin is.
4. Haec dicit Dominus: Non ascendetis,
neque pugnabitis contra fratres vestros:
revertatur unusquisque in domum suam,
quia mea hoc gestum est voluntate. Qui
cum audissent sermonem Domini, reversi
sunt, nec perrexerunt contra Jeroboam.

4. Dit zegt de Heer: Gijlieden zult niet
optrekken noch strijden tegen uwe
broeders; een ieder keere terug naar zijn
huis; want met mijnen wil is dit geschied.
Toen zij nu het woord des Heeren
vernomen hadden, keerden zij terug en
rukten niet op tegen Jeroboam.

5. Habitavit autem Roboam in Jerusalem, 5. Roboam nu woonde te Jerusalem en
et aedificavit civitates muratas in Juda. versterkte steden in Juda3).
6. Exstruxitque Bethlehem, et Etam, et
Thecue,

6. En hij bouwde Bethlehem op en Etam
en Thecue,

7. Bethsur quoque, et Socho, et Odollam, 7. ook Bethsur en Socho en Odollam,
8. Necnon et Geth, et Maresa, et Ziph,

8. alsook Geth en Maresa en Ziph,

9. Sed et Aduram, et Lachis, et Azeca,

9. eveneens ook Aduram en Lachis en
Azeca,

1) Zonder zich verder om de lotgevallen van het rijk Israël te bekommeren, vervolgt de schrijver
uitsluitend de geschiedenis van het koninkrijk Juda, en soms veel uitvoeriger dan zulks in II
en III Reg. geschiedt. Van het Tienstammenrijk gewaagt hij slechts dan, wanneer de
geschiedenis van het rijk Juda hem daartoe noopt.
2) Vgl. III Reg. XII 21-25.
3) Al de hier volgende steden waren zuidelijk en westelijk van Jerusalem gelegen; blijkbaar
bracht Roboam zijn rijk in staat van verdediging tegenover de Philistijnen en Egypte,
vermoedelijk eerst na den inval en den aftocht van Sesac, waarvan in het vervolg sprake is.
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10. Saraa quoque, et Aialon, et Hebron, 10. voorts Saraä en Aialon en Hebron,
quae erant in Juda et Benjamin, civitates welke in Juda en Benjamin lagen, zeer
munitissimas.
sterke steden.
11. Cumque clausisset eas muris, posuit 11. En nadat hij ze met muren omsloten
in eis principes, ciborumque horrea, hoc had, plaatste hij daarin bevelhebbers en
est, olei, et vini.
voorraadshuizen, te weten van olie en
wijn.
12. Sed et in singulis urbibus fecit
armamentarium scutorum et hastarum,
firmavitque eas summa diligentia, et
imperavit super Judam, et Benjamin.

12. Maar ook maakte hij in elke stad een
tuighuis voor schilden en lansen en
versterkte ze met den grootsten ijver, en
hij regeerde over Juda en Benjamin.

13. Sacerdotes autem et Levitae, qui erant 13. De priesters nu en de Levieten, die in
in universo Israel, venerunt ad eum de gansch Israël woonden, kwamen tot hem
cunctis sedibus suis,
uit al hunne woonplaatsen,
14. Relinquentes suburbana, et
possessiones suas, et transeuntes ad
Judam, et Jerusalem: eo quod abjecisset
eos Jeroboam, et posteri ejus, ne
sacerdotio Domini fungerentur.

14. en zij verlieten hunne ommelanden
en bezittingen4) en verhuisden naar Juda
en Jerusalem, omdat Jeroboam hen
verworpen had, hij en zijne
nakomelingen, opdat zij het priesterschap
des Heeren niet zouden bekleeden5).

15. Qui constituit sibi sacerdotes
excelsorum, et daemoniorum,
vitulorumque quos fecerat.

15. En hij stelde zich priesters aan der
hoogten en der duivelen6) en der kalveren,
die hij gemaakt had.

16. Sed et de cunctis tribubus Israel,
quicumque dederant cor suum ut
quaererent Dominum Deum Israel,
venerunt in Jerusalem ad immolandum
victimas suas coram Domino Deo patrum
suorum.

16. Maar ook uit al de stammen van Israël
kwamen allen, die hun hart overgegeven
hadden, om den Heer, den God van Israël,
te zoeken, naar Jerusalem, om hunne
offeranden op te dragen7) voor den Heer,
den God hunner vaderen.

17. Et roboraverunt regnum Juda,

17. En zij versterkten het rijk

4) Hunne woonplaatsen in de steden en de weilanden in de omgeving dier steden, welke hun
volgens Num. XXV 2, 3 gegeven waren. Zij getroostten zich derhalve voor hun trouw aan
God groote offers.
5) Ten einde zijne onderdanen te weerhouden om op te gaan naar den tempel van Jerusalem,
had Jeroboam in zijn rijk, naar het voorbeeld van de Egyptische afgoderij, een eigen
godsdienst, den dienst der kalveren, ingevoerd en voor die afgoden priesters aangesteld uit
de geringsten des volks en buiten den stam Levi. Zie III Reg. XII 26-33. De aan Jehova
getrouwe priesters en Levieten weken daarom met vele anderen, hetzij vrijwillig, hetzij
gedwongen, uit naar het rijk Juda. Ook door de nakomelingen, d.i. de opvolgers, van Jeroboam
werd deze vervolging tegen de vrome Israëlieten voortgezet.
6) De hoogten zijn die, waarop Jeroboam de gouden kalveren oprichtte. Voor duivelen heeft
de Hebr. tekst bokken. In Egypte werd de god Mendes onder de gedaante van een bok vereerd,
en reeds in de woestijn moesten de Joden tegen den dienst dier bokken worden gewaarschuwd.
Zie Lev. XVII 7, Hebr. tekst.
7) En zich in Juda te vestigen, gelijk uit het voorafgaande en het volgende blijkt.
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et confirmaverunt Roboam filium
Salomonis per tres annos: ambulaverunt
enim in viis David et Salomonis, annis
tantum tribus.

Juda en bevestigden Roboam, den zoon
van Salomon, drie jaren lang; want zij
wandelden op de wegen van David en
Salomon slechts drie jaren8).

18. Duxit autem Roboam uxorem
Mahalath, filiam Jerimoth, filii David:
Abihail quoque filiam Eliab filii Isai,

18. En Roboam nam tot vrouw Mahalath,
de dochter van Jerimoth, den zoon van
David9), alsmede Abihaïl10), de dochter
van Eliab, den zoon van Isaï.

19. Quae peperit ei filios Jehus, et
Somoriam, et Zoom.

19. En zij baarde hem de zonen Jehus en
Somorias en Zoöm.

20. Post hanc quoque accepit Maacha
20. Na deze nam hij ook Maächa, de
filiam Absalom, quae peperit ei Abia, et dochter11) van Absalom, die hem Abia12)
Ethai, et Ziza, et Salomith.
en Ethaï en Ziza en Salomith baarde.
21. Amavit autem Roboam Maacha filiam
Absalom super omnes uxores suas, et
concubinas: nam uxores decem et octo
duxerat, concubinas autem sexaginta: et
genuit viginti octo filios, et sexaginta
filias.

21. En Roboam had Maächa, de dochter
van Absalom, lief boven al zijne vrouwen
en bijvrouwen; hij had namelijk achttien
vrouwen en zestig bijvrouwen genomen13),
en hij gewon acht en twintig zonen en
zestig dochters.

22. Constituit vero in capite, Abiam
filium Maacha ducem super omnes

22. En hij stelde Abia, den zoon van
Maächa, aan het hoofd tot vorst

8) Het onderwerp van den laatsten volzin van v. 17 is hetzelfde als dat van den eersten: de aan
Jehova getrouwe onderdanen van Jeroboam, die naar het rijk Juda uitweken, - en niet, gelijk
sommigen meenen, de bewoners van laatstgenoemd rijk in het algemeen. De zin derhalve
van het geheele vers kan slechts deze zijn: drie jaren lang verhuisden de goedgezinde
onderdanen van Jeroboam naar het rijk van Roboam en bevestigden zoodoende aldaar den
waren godsdienst. Na verloop dier drie jaren echter was het in het rijk Israël gedaan met de
goede gezindheid, welke sommige personen en familiën in hun verzet tegen de afgoderij
huns konings aan den dag gelegd hadden. De Septuagint leest echter anders: ‘en Hij bevestigde
Roboam... drie jaren lang, omdat hij (Roboam) wandelde’ enz. Volgens deze lezing is dus
de zin, dat Roboam slechts drie jaren aan Jehova getrouw bleef, vgl. XII 1, 2. De inval van
Sesac had dan ook reeds in het vijfde jaar van Roboam plaats.
9) Onder de zonen van David wordt Jerimoth alleen hier genoemd; hij zal derhalve behoord
hebben tot de zonen zijner bijvrouwen, van welke I Par. III slechts in het algemeen melding
wordt gemaakt. Het is echter ook mogelijk, dat Jerimoth een kleinzoon van David was.
10) In plaats van alsmede Abihaïl moet zonder twijfel met de Septuagint gelezen worden: ‘en
van Abihaïl’. In den grondtekst ontbreekt dit en; in de Vulgaat wordt die leemte verkeerdelijk
met quoque aangevuld. Gelijk uit den samenhang blijkt, is niet hier, maar eerst in v. 20 sprake
van eene tweede huisvrouw van Roboam. Eliab was de oudste broeder van David, zie I Reg.
XVII 13.
11) Daar de dochter van Absalom Thamar heette (zie II Reg. XIV 27), en haar vader geen andere
kinderen naliet (zie II Reg. XVIII 18), moet Maächa eene kleindochter van Absalom geweest
zijn. Vgl. Gen. XXIX noot 1. Zij was waarschijnlijk eene dochter van Thamar.
12) In III Reg. heet hij steeds Abiam. De drie overige zonen van Maächa worden alleen hier
genoemd.
13) In zinnelijkheid en weelde het voorbeeld volgend van Salomon, verviel Roboam gelijk deze
ook spoedig in afgoderij.
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fratres suos: ipsum enim regem facere
cogitabat,

over al diens broeders; want hem dacht
hij koning te maken,

23. Quia sapientior fuit, et potentior super
omnes filios ejus, et in cunctis finibus
Juda, et Benjamin, et in universis
civitatibus muratis: praebuitque eis escas
plurimas, et multas petivit uxores.

23. omdat hij wijzer en machtiger was
dan al zijne zonen, en in al de grenzen
van Juda en Benjamin en in al de
versterkte steden, en hij bezorgde hun
zeer veel leeftocht en zocht vele
vrouwen14).

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Roboam en zijn volk vallen af van God en worden bestraft door den inval
van Sesac (v. 1-12). De regeeringsjaren van Roboam en zijn dood (v. 13-16).
1. Cumque roboratum fuisset regnum
1. Toen nu het rijk van Roboam sterk
Roboam et confortatum, dereliquit legem geworden en bevestigd was, verliet hij de
Domini, et omnis Israel cum eo.
wet des Heeren en geheel Israël met
hem1).
2. Anno autem quinto regni Roboam,
ascendit Sesac rex AEgypti in Jerusalem
(quia peccaverant Domino) III Reg. XIV
25.

2. Maar in het vijfde jaar der regeering
van Roboam rukte Sesac, de koning van
Egypte, op tegen Jerusalem2) (omdat zij
gezondigd hadden tegen den Heer)

3. Cum mille ducentis curribus, et
sexaginta millibus equitum: nec erat
numerus vulgi quod venerat cum eo ex

3. met twaalfhonderd wagens en zestig
duizend ruiters; en niet te tellen was het
volk, dat met hem gekomen was uit

14) Volgens een andere vertaling van het Hebr. luidt deze plaats: ‘En hij handelde wijselijk en
verdeelde van al zijne zonen over de landstreken van Juda en Benjamin, in al de versterkte
steden, en hij gaf hun leeftocht in overvloed en wierf (voor hen) vele vrouwen’. Zoodoende
gaf Roboam de vestingen des lands in vertrouwde handen, vermeerderde hij den glans van
zijn huis, bevorderde hij de verbinding der koninklijke familie met de aanzienlijkste geslachten
en bedwong hij den onderlingen naijver zijner zonen.
1) Geheel Israël beteekent hier zeker de bewoners van het rijk Juda. De schrijver van Par. toch
beschouwt alleen de bevolking van dit rijk als het volk Gods, welks eigenlijke naam Israël
is. Door het hier met dien naam te noemen, doet hij de tegenstelling tusschen het gedrag van
het volk en zijne roeping scherp uitkomen. Het was zeker voornamelijk aan het voorbeeld
van het Tienstammenrijk te wijten, dat de koning en een zeer groot gedeelte zijns volks zich
zoo spoedig aan de afgoderij overgaven, schoon zoo vele aan Jehova getrouwe Israëlieten
zich in hun midden waren komen vestigen. En dat zij zich in niet geringe mate aan die zonde
schuldig maakten, zien wij uit III Reg. XIV 22-24. De straf volgde dan ook de misdaad op
den voet, gelijk uit het volgende blijkt.
2) De inval van Sesac wordt, nog beknopter dan hier, ook III Reg. XIV 25-28 verhaald. Zie
over Sesac de aanteekening t.a. pl. Van het optreden van den profeet Semeïas (v. 5-8) is daar
geen sprake.
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AEgypto, Libyes scilicet, et Troglodytae, Egypte3), te weten Libyërs en Troglodyten
et AEthiopes.
en Ethiopiërs4).

3) Blijkbaar wordt hiermede het voetvolk bedoeld.
4) De Libyërs worden ook Nah. III 9 als hulpvolkeren van Egypte genoemd. Zie noot 5 aldaar.
De Troglodyten of Holbewoners (Hebr. Soekkiim) woonden waarschijnlijk aan de westkust
van de Arabische golf zuidoostelijk van Egypte. Over de Ethiopiërs zie Isai. XVIII 1.
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4. Cepitque civitates munitissimas in
Juda, et venit usque in Jerusalem.

4. En hij veroverde de zeer sterke steden
in Juda en kwam tot aan Jerusalem.

5. Semeias autem propheta ingressus est
ad Roboam, et principes Juda, qui
congregati fuerant in Jerusalem, fugientes
Sesac, dixitque ad eos: Haec dicit
Dominus: Vos reliquistis me, et ego
reliqui vos in manu Sesac.

5. De profeet Semeïas nu begaf zich tot
Roboam en de vorsten van Juda, die te
Jerusalem vergaderd en voor Sesac
gevlucht waren, en zeide tot hen: Dit zegt
de Heer: Gij hebt Mij verlaten en Ik heb
u overgelaten in de hand van Sesac.

6. Consternatique principes Israel et rex 6. En de vorsten van Israël en de koning
dixerunt: Justus est Dominus.
waren ontsteld en zeiden: Rechtvaardig
is de Heer.
7. Cumque vidisset Dominus, quod
humiliati essent, factus est sermo Domini
ad Semeiam, dicens: Quia humiliati sunt,
non disperdam eos, daboque eis
pauxillum auxilii, et non stillabit furor
meus super Jerusalem per manum Sesac.

7. En toen de Heer gezien had, dat zij zich
verootmoedigd hadden, geschiedde het
woord des Heeren tot Semeïas, zeggende:
Omdat zij zich verootmoedigd hebben,
zal Ik hen niet verdelgen, en Ik zal hun
een weinig hulp verleenen5) en mijn toorn
zal niet neerdruipen op Jerusalem door
de hand van Sesac.

8. Verumtamen servient ei, ut sciant
distantiam servitutis meae, et servitutis
regni terrarum.

8. Doch zij zullen hem dienstbaar zijn6),
opdat zij het onderscheid erkennen
tusschen mijnen dienst en den dienst van
het koninkrijk der landen7).

9. Recessit itaque Sesac rex AEgypti ab
Jerusalem, sublatis thesauris domus
Domini, et domus regis, omniaque secum
tulit, et clypeos aureos, quos fecerat
Salomon,

9. Sesac, de koning van Egypte, trok dan
weg8) van Jerusalem, nadat hij de schatten
van het huis des Heeren en van het huis
des konings had weggenomen, en hij nam
alles met zich mede, ook de gouden
schilden, welke Salomon vervaardigd
had9).

10. Pro quibus fecit rex aeneos, et tradidit 10. En de koning vervaardigde in de
illos principibus scutariorum, qui
plaats daarvan koperen schilden en hij
custodiebant vestibulum palatii.
gaf ze aan de oversten der schilddragers,
die de wacht hielden aan het voorportaal
van het paleis.

5)
6)
7)
8)

Hebr.: ‘en ik zal hun binnenkort bevrijding geven’.
Zij zouden gedurende korteren of langeren tijd aan Sesac schatplichtig zijn.
Hebr. beter: ‘van de koninkrijken der landen’, d.i. der aarde. Verg. I Par. XXIX 30.
Volgens den grondtekst rukte Sesac tegen Jerusalem op. Of hij de stad veroverde, dan wel
zich door uitlevering der tempelschatten tot den aftocht liet bewegen, blijkt niet met zekerheid.
9) Vgl. IX 16 en voor v. 9-11 III Reg. XIV 26-28.
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11. Cumque introiret rex domum Domini,
veniebant scutarii, et tollebant eos,
iterumque referebant eos ad
armamentarium suum.

11. En als de koning zich begaf in het
huis des Heeren, dan kwamen de
schilddragers en namen ze, en zij
brachten ze weder terug naar hun
tuighuis.

12. Verumtamen quia humiliati sunt,
aversa est ab eis ira Domini, nec deleti
sunt penitus: siquidem et in Juda inventa
sunt opera bona.

12. Intusschen, omdat zij zich
verootmoedigd hadden, keerde de toorn
des Heeren zich van hen af en werden zij
niet geheel verdelgd, want ook in Juda
werden goede werken gevonden10).

13. Confortatus est ergo rex Roboam in
Jerusalem, atque regnavit: quadraginta
autem et unius anni erat cum regnare
coepisset, et decem et septem annis
regnavit in Jerusalem, urbe, quam elegit
Dominus, ut confirmaret nomen suum
ibi, de cunctis tribubus Israel: nomen
autem matris ejus Naama Ammanitis.

13. Zoo bevestigde zich koning Roboam
te Jerusalem11) en regeerde; een en veertig
jaren was hij oud, toen hij begon te
regeeren, en zeventien jaren regeerde hij
te Jerusalem12), de stad, welke de Heer uit
al de stammen van Israël heeft
uitverkoren, om zijnen naam aldaar te
bevestigen. De naam nu zijner moeder
was Naäma, de Ammanietische13).

14. Fecit autem malum, et non praeparavit 14. En hij deed het kwade en stelde er
cor suum ut quaereret Dominum.
zijn hart niet op om den Heer te zoeken14).
15. Opera vero Roboam prima et
novissima scripta sunt in Libris Semeiae
prophetae, et Addo Videntis, et diligenter
exposita: pugnaveruntque adversum se
Roboam, et Jeroboam cunctis diebus.

15. De daden nu van Roboam, de eerste
en de laatste, zijn beschreven in de
Boeken van Semeïas, den profeet, en van
Addo, den ziener15), en met zorg
uiteengezet; en Roboam en Jeroboam
streden tegen elkander te allen tijde16).

16. Et dormivit Roboam cum patribus
suis, sepultusque est in Civitate David.
Et regnavit Abia filius ejus pro eo.

16. En Roboam ontsliep met zijne
vaderen en werd begraven in de Stad van
David. En zijn zoon Abia werd koning in
zijne plaats.

10) Er waren ook in Juda zeker vele getrouwe dienaren des Heeren, wier getal door de uit het
rijk der tien stammen gekomenen nog vermeerderd was.
11) Na den aftocht van Sesac.
12) Vgl. III Reg. XIV 21 en 22.
13) Hebr.: ‘de Ammonietische’.
14) Ofschoon hij zich onder de straffende hand Gods tijdelijk verootmoedigd had.
15) Zie de Inleiding blz. 11 en 12.
16) Dit strijden bestond waarschijnlijk in een gespannen toestand, een gewapenden vrede, waarbij
het vooral aan de grenzen somwijlen tot schermutselingen kwam. Vgl. XV 19.
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Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Zegepraal van Abia op Jeroboam (v. 1-20). Abia's kinderen en dood (v. 21,
22).
1. Anno octavo decimo regis Jeroboam, 1. In het achttiende jaar van koning
regnavit Abia super Judam. III Reg. XV Jeroboam werd Abia koning over Juda.
1.
2. Tribus annis regnavit in Jerusalem,
nomenque matris ejus Michaia, filia Uriel
de Gabaa: et erat bellum inter Abiam et
Jeroboam.

2. Drie jaren regeerde hij te Jerusalem1),
en de naam zijner moeder was Michaia2),
de dochter van Uriël van Gabaä; en er
was oorlog tusschen Abia en Jeroboam.

3. Cumque iniisset Abia certamen, et
haberet bellicosissimos viros, et
electorum quadringenta millia: Jeroboam
instruxit econtra aciem octingenta millia
virorum, qui et ipsi electi erant, et ad bella
fortissimi. III Reg. XV 7.

3. En toen Abia den krijg begon en zeer
krijgshaftige manschappen en aan
uitgelezenen vierhonderd duizend3) had,
stelde Jeroboam daar tegenover een leger
van achthonderd duizend man, die
eveneens uitgelezen en zeer dapper ten
strijde waren.

4. Stetit ergo Abia super montem
4. Abia dan stond op den berg Semeron4),
Semeron, qui erat in Ephraim, et ait: Audi die in Ephraïm was, en zeide: Hoor,
Jeroboam, et omnis Israel:
Jeroboam en geheel Israël!
5. Num ignoratis quod Dominus Deus
Israel dederit regnum David super Israel
in sempiternum, ipsi et filiis ejus in
pactum salis?

5. Weet gijlieden niet, dat de Heer, de
God van Israël, de heerschappij over
Israël aan David heeft gegeven voor
altoos, aan hem en zijne zonen tot een
zoutverbond5)?

1) Zonder te vermelden, dat Abia ‘wandelde in al de zonden zijns vaders’ (zie III Reg. XV 3),
verhaalt de schrijver in dit Hoofdstuk uitvoeriger dan zijn voorganger van den oorlog tusschen
Abia en Jeroboam, blijkbaar om te doen uitkomen, hoe zich eerstgenoemde bij die gelegenheid
als een waardig koning van Gods volk gedroeg en daarvoor met een volkomen zegepraal
beloond werd. Van 's konings afgoderij te gewagen, achtte hij wellicht voor zijn doel niet
oorbaar.
2) Zij wordt XI 20 en III Reg. XV 2 en in de Septuagint ook hier Maächa genoemd. Uriël was
waarschijnlijk gehuwd met Thamar, de dochter van Absalom, waarom Maächa elders dochter
(d.i. kleindochter) van Absalom wordt genoemd.
3) Honderd duizend man minder, dan Joab er in Juda geteld had, terwijl het getal mannen, door
Jeroboam in het veld gebracht, hetzelfde was als Joab in Israël gevonden had. Zie II Reg.
XXIV 9.
4) Deze berg (Hebr. Zemaraim), alleen hier genoemd, herinnert aan de stad van gelijken naam,
die volgens Jos. XVIII 22 nabij Bethel gelegen was.
5) d.i. Een plechtig bezegeld, onverbreekbaar verbond. Zie ter verklaring dezer zegswijze Exod.
XXX noot 21.
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6. Et surrexit Jeroboam filius Nabat,
6. En Jeroboam, de zoon van Nabat, de
servus Salomonis filii David: et rebellavit dienstknecht van Salomon, den zoon van
contra Dominum suum. III Reg. XI 26. David, is opgestaan en oproerig geworden
tegen zijnen Heer.
7. Congregatique sunt ad eum viri

7. En om hem verzamelden zich
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vanissimi, et filii Belial: et praevaluerunt
contra Roboam filium Salomonis: porro
Roboam erat rudis, et corde pavido, nec
potuit resistere eis.

nietswaardige mannen en
Belialskinderen6), en zij wonnen het op
Roboam, den zoon van Salomon; Roboam
toch was onbedreven en vreesachtig van
harte en kon hun geen tegenstand bieden7).

8. Nunc ergo vos dicitis quod resistere
possitis regno Domini, quod possidet per
filios David, habetisque grandem populi
multitudinem, atque vitulos aureos, quos
fecit vobis Jeroboam in deos.

8. Nu derhalve zegt gijlieden te kunnen
weerstaan aan het koninkrijk des Heeren,
dat Hij bezit door de zonen van David,
en gij hebt eene groote menigte volks, en
gouden kalveren, die u Jeroboam tot
goden gemaakt heeft8).

9. Et ejecistis Sacerdotes Domini, filios
Aaron, atque Levitas: et fecistis vobis
Sacerdotes sicut omnes populi terrarumi
quicumque venerit, et initiaverit manum
suam in tauro de bobus, et in arietibus
septem, fit sacerdos eorum, qui non sunt
dii. III Reg. XII 31.

9. En gij hebt de priesters des Heeren
verdreven, de zonen van Aäron, en de
Levieten9), en gij hebt u priesters gemaakt
gelijk al de volken der landen. Al wie
komt en zijne hand inwijdt met een stier
van de runderen en met zeven rammen,
wordt priester van hen, die geen goden
zijn10).

10. Noster autem Dominus, Deus est,
quem non relinquimus, Sacerdotesque
ministrant Domino de filiis Aaron, et
Levitae sunt in ordine suo:

10. Maar wij - de Heer is onze God, dien
wij niet verlaten11), en uit de zonen van
Aäron dienen er als priesters den Heer,
en de Levieten zijn in hunne rangorde12),

11. Holocausta quoque offerunt Domino
per singulos dies mane et vespere, et
thymiama juxta legis praecepta
confectum, et proponuntur panes in
mensa mundissima, estque apud nos
candelabrum aureum, et lucernae ejus, ut
accendantur semper ad vesperam: nos
quippe custodimus praecepta Domini Dei
nostri, quem vos reliquistis.

11. en zij dragen aan den Heer
brandoffers op alle dagen des morgens
en des avonds, en reukwerk, volgens de
voorschriften der wet vervaardigd, en
toonbrooden legt men op de zeer reine
tafel; ook is bij ons de gouden kandelaar
en zijne lampen, om altijd des avonds te
worden ontstoken13); want wij, wij
onderhouden de voorschriften van den

6) Vgl. III Reg. XXI 10, 13.
7) Blijkbaar tracht Abia de lakenswaardige houding zijns vaders, die tot de scheuring des rijks
aanleiding gaf (zie X), te vergoelijken.
8) Gij hebt dus geen God, die voor u strijdt, maar slechts beelden, door menschenhand gemaakt.
9) Vgl. XI 14.
10) Volgens Exod. XXIX moesten bij de wijding der priesters gedurende zeven dagen dagelijks
een jonge stier en twee rammen geofferd worden. Minachtend wijst Abia op de overtreding
en kleingeestige bekrimping der wet Gods in het Tienstammenrijk.
11) Ofschoon ook in Juda afgoderij bedreven werd, bleef daar toch de dienst van Jehova de
wettige.
12) Hebr.: ‘in het ambt’.
13) Opzichtens de verschillende hier genoemde verrichtingen van den heiligen dienst, zie Exod.
XXIX 38-42; XXX 7; XXV 30, 37; XXVII 20. De zeer reine tafel, d.i. van het zuiverste
goud.
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Heer, onzen God, en gij, gij hebt Hem
verlaten.
12. Ergo in exercitu nostro dux

12. Daarom is in ons leger God14)

14) In het Hebr. staat hier vóór God het lidwoord om aan te duiden, dat Hij de ware God is.
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Deus est, et Sacerdotes ejus, qui clangunt
tubis, et resonant contra vos: filii Israel
nolite pugnare contra Dominum Deum
patrum vestrorum, quia non vobis
expedit.

de aanvoerder en zijne priesters, die op
bazuinen blazen en schetteren tegen u15).
Kinderen van Israël, strijdt niet tegen den
Heer, den God uwer vaderen, omdat het
u niet oorbaar is.

13. Haec illo loquente, Jeroboam retro
moliebatur insidias. Cumque ex adverso
hostium staret, ignorantem Judam suo
ambiebat exercitu.

13. Terwijl hij dit sprak, legde Jeroboam
van achteren eene hinderlaag. En terwijl
hij tegenover de vijanden stond16),
omsingelde hij Juda met zijn leger,
zonder dat dit het merkte.

14. Respiciensque Judas vidit instare
bellum ex adverso et post tergum, et
clamavit ad Dominum: ac Sacerdotes
tubis canere coeperunt.

14. En omziende bemerkte Juda, dat de
strijd dreigde aan de voorzijde en in den
rug, en het riep tot den Heer, en de
priesters begonnen de bazuinen te steken.

15. Omnesque viri Juda vociferati sunt:
et ecce illis clamantibus, perterruit Deus
Jeroboam, et omnem Israel qui stabat ex
adverso Abia et Juda.

15. En al de mannen van Juda hieven een
krijgsgeschreeuw aan, en zie, toen zij
riepen, sloeg God Jeroboam en gansch
Israël, dat tegenover Abia en Juda stond,
met schrik17).

16. Fugeruntque filii Israel Judam, et
tradidit eos Deus in manu eorum.

16. En de kinderen van Israël sloegen op
de vlucht voor Juda, en God leverde hen
over in hunne handen.

17. Percussit ergo eos Abia, et populus
ejus plaga magna: et corruerunt vulnerati
ex Israel quingenta millia virorum
fortium.

17. Aldus versloeg hen Abia en zijn volk
met eene groote nederlaag, en er vielen
aan gewonden uit Israël vijfhonderd
duizend dappere mannen.

18. Humiliatique sunt filii Israel in
tempore illo, et vehementissime confortati
filii Juda eo quod sperassent in Domino
Deo patrum suorum.

18. En de kinderen van Israël werden te
dien tijde vernederd, en de kinderen van
Juda werden uitermate versterkt, omdat
zij betrouwd hadden op den Heer, den
God hunner vaderen.

19. Persecutus est autem Abia fugientem
Jeroboam, et cepit civitates ejus, Bethel
et filias ejus, et Jesana cum filiabus suis,
Ephron quoque et filias ejus:

19. En Abia achtervolgde Jeroboam op
zijne vlucht en hij veroverde zijne steden,
Bethel en zijne dochteren en Jesana met
zijne dochter en, alsmede Ephron en zijne
dochteren18).

20. Nec valuit ultra resistere Jeroboam in 20. En Jeroboam vermocht in de dagen
diebus Abia: quem
van Abia geen tegenstand
15)
16)
17)
18)

Duidelijke zinspeling op de belofte, volgens Num. X 9 door God aan zijn volk gegeven.
Met zijne hoofdmacht.
Zeker deed God zulks niet, alvorens het leger van Abia den vijand krachtig had aangevallen.
Van de drie hier genoemde steden wordt Jesana elders niet genoemd; Ephron is, naar
sommigen gissen, het Jos. XVIII 23 genoemde Ophera. Dochteren zijn steden van minderen
rang.
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percussit Dominus, et mortuus est.

meer te bieden, en de Heer sloeg hem19),
en hij stierf.

21. Igitur Abia, confortato imperio suo,
accepit uxores quatuordecim:
procreavitque viginti duos filios, et
sedecim filias.

21. Zoo dan bevestigde Abia zijn rijk en
hij nam veertien huisvrouwen en gewon
twee en twintig zonen en zestien
dochters20).

22. Reliqua autem sermonum Abia,
22. Het overige nu van de geschiedenis
viarumque et operum ejus, scripta sunt van Abia en van zijne wegen en van zijne
diligentissime in Libro Addo Prophetae. daden is met veel zorg beschreven in het
Boek van den profeet Addo21).

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Asa wordt honing (v. 1). Hij roeit de afgoderij uit, versterkt zijne steden en
verbetert zijn leger (v. 2-8). De inval van Zara van Ethiopië, dien Asa door
Gods hulp overwint (v. 9-15).
1. Dormivit autem Abia cum patribus
suis, et sepelierunt eum in Civitate David:
regnavitque Asa filius ejus pro eo, in
cujus diebus quievit terra annis decem.
III Reg. XV 8.

1. En Abia ontsliep met zijne vaderen, en
men begroef hem in de Stad van David,
en zijn zoon Asa1) werd koning in zijne
plaats; en in zijne dagen had het land
tien2) jaren rust.

2. Fecit autem Asa quod bonum et
placitum erat in conspectu Dei sui, et
subvertit altaria peregrini cultus, et
excelsa,

2. En Asa deed wat goed en welgevallig
was in de oogen van zijnen God, en hij
vernielde de altaren van den vreemden
eeredienst en de hoogten3),

19) Met eene doodelijke ziekte. Volgens III Reg. XIV 20; XV 9 stierf Jeroboam eerst omstreeks
twee jaren na Abia.
20) Ten deele reeds vóór zijne verheffing op den troon.
21) Zie de Inleiding bl. 12
1) Over de regeering van Asa wordt in dit en de twee volgende Hoofdstukken een veel vollediger
bericht gegeven dan III Reg. XV 11-23. Onder anderen doet de schrijver van Par. veel meer
dan zijn voorganger uitkomen, dat Asa niet slechts een vroom, maar ook een zeer wijs koning
was, die door uitnemende maatregelen zijn rijk in staat van verdediging stelde.
2) Vermoedelijk moet voor tien gelezen worden vijftien. Zie noot 8. Deze langdurige vrede, die
schermutselingen met het Tienstammenrijk niet uitsloot (zie III Reg. XV 16), was zeker een
gevolg van Asa's wijze staatkunde en werd door hem gebruikt tot de godsdienstige en
staatkundige hervorming van het rijk, gelijk uit het volgende blijkt.
3) Daar volgens III Reg. XV 14 de hoogten niet werden afgeschaft, zal men moeten aannemen,
dat Asa er niet geheel in slaagde den afgodischen dienst op de hoogten te onderdrukken, of
dat hij alleen den (niet-wettigen) dienst van Jehova op de hoogten liet bestaan. Zie de noot
op III Reg. III 2.
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3. Et confregit statuas, lucosque succidit: 3. en verbrijzelde de beelden en hieuw de
bosschen om4).

4) De beelden zijn de aan Baäl gewijde zuilen; voor de bosschen heeft het Hebr. haäsjerim.
Vgl. Exod. XXXIV 13 noot 10; III Reg. XIV 23; Judic. III 7.
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4. Et praecepit Judae ut quaereret
Dominum Deum patrum suorum, et
faceret legem, et universa mandata:

4. En hij gelastte aan Juda, den Heer, den
God hunner vaderen, te zoeken en de wet
en al de geboden te volbrengen.

5. Et abstulit de cunctis urbibus Juda aras, 5. En hij verwijderde uit al de steden van
et fana, et regnavit in pace.
Juda de altaren en de godentempels5), en
regeerde in vrede.
6. AEdificavit quoque urbes munitas in
Juda, quia quietus erat, et nulla
temporibus ejus bella surrexerant, pacem
Domino largiente.

6. Ook bouwde hij sterke steden in Juda,
daar hij rust had, en in zijne tijden geen
oorlogen uitbraken, wijl de Heer vrede
schonk.

7. Dixit autem Judae: AEdificemus
civitates istas, et vallemus muris, et
roboremus turribus, et portis, et seris,
donec a bellis quieta sunt omnia, eo quod
quaesierimus Dominum Deum patrum
nostrorum, et dederit nobis pacem per
gyrum. AEdificaverunt igitur, et nullum
in exstruendo impedimentum fuit.

7. En hij zeide tot Juda: Laat ons die
steden6) bouwen en met muren omsluiten
en met torens en poorten en grendels
versterken, zoolang nog alles rust heeft
van den krijg; want wij hebben den Heer,
den God onzer vaderen, gezocht, en Hij
gaf ons vrede in het rond. Zij bouwden
dan en hadden bij het werk geenerlei
hindernis.

8. Habuit autem Asa in exercitu suo
portantium scuta et hastas de Juda
trecenta millia, de Benjamin vero
scutariorum et sagittariorum ducenta
octoginta millia, omnes isti viri fortissimi.

8. Asa nu had in zijn leger driehonderd
duizend mannen van Juda, die schilden7)
en lansen droegen, en van Benjamin
tweehonderd en tachtig duizend
schilddragers en boogschutters, altemaal
zeer dappere mannen.

9. Egressus est autem contra eos Zara
AEthiops cum exercitu suo, decies
centena millia, et curribus trecentis: et
venit usque Maresa.

9. En de Ethiopiër Zara rukte tegen hen
te velde8) met zijn leger, tienmaal
honderdduizend man benevens
driehonderd krijgswagens, en hij was tot
bij Maresa gekomen9).

5) Hebr.: ‘de hoogten en de zonnezuilen’, die volgens XXXIV 4 op of neven de altaren van
Baäl, den zonnegod der Pheniciërs, geplaatst werden.
6) Bedoeld zijn zeker de sterke steden, welke Sesac, zie Hoofdst. XII, verwoest had.
7) Hebr.: tsinnah, d.i. het groote of lange schild, in tegenstelling met het kleine schild (magên),
waarmede de Benjaminieten uitgerust waren. Vgl. IX noot 10. Het groote getal mannen,
welke Asa dienstplichtig en strijdvaardig maakte, bewijst, dat hij wel begreep, aan welke
gevaren zijn rijk bloot stond.
8) De hier volgende krijg tusschen Zara en Asa wordt III Reg. XV met geen woord vermeld.
Het jaar, waarin deze inval plaats had, kan worden afgeleid uit XV 10, waar verhaald wordt,
dat Asa na zijne zegepraal op Zara het volk naar Jerusalem opriep, om van den behaalden
buit offeranden aan den Heer op te dragen, in de derde maand van het vijftiende jaar zijner
regeering. In het begin van dat jaar schijnt dus de inval te hebben plaats gehad. Indien nu
vóór dien tijd de vrede niet verstoord werd, zal men XIV 1 voor tien jaren moeten lezen
vijftien en XV 19 het vijftiende jaar in plaats van het vijf-en-derstigste. De schrijffout, op
laatstgenoemde plaats begaan, had waarschijnlijk de wijziging van XIV 1 ten gevolge.
9) Zara, de Ethiopiër (Zerach-hak-Koesji), kan bezwaarlijk, gelijk sommigen willen,
vereenzelvigd worden met den koning van Egypte Osorkon I (Usarken), opvolger van Sesac,
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10. Porro Asa perrexit obviam ei, et
instruxit aciem ad bellum in Valle
Sephata, quae est juxta Maresa:

10. Asa nu trok hem te gemoet en stelde
de slagorde op ten strijde in het dal
Sephata, dat bij Maresa is.

11. Et invocavit Dominum Deum, et ait:
Domine non est apud te ulla distantia
utrum in paucis auxilieris, an in pluribus:
adjuva nos Domine Deus noster: in te
enim, et in tuo nomine habentes fiduciam
venimus contra hanc multitudinem.
Domine, Deus noster tu es, non praevaleat
contra te homo. I Reg. XIV 6.

11. En hij riep den Heere God aan en
zeide: Heer, bij U is er geen verschil, of
Gij door weinigen of door velen hulpe
biedt10); help ons, Heer, onze God! Want
op U en op uwen naam betrouwen wij en
zijn wij gekomen tegenover deze menigte.
Heer, onze God zijt Gij; geen mensch
vermoge iets tegen U!

12. Exterruit itaque Dominus AEthiopes 12. De Heer sloeg dan de Ethiopiërs met
coram Asa et Juda: fugeruntque
schrik voor het aangezicht van Asa en
AEthiopes.
Juda, en de Ethiopiërs gingen op de
vlucht.
13. Et persecutus est eos Asa, et populus,
qui cum eo erat, usque Gerara: et ruerunt
AEthiopes usque ad internecionem, quia
Domino caedente contriti sunt, et exercitu
illius proeliante. Tulerunt ergo spolia
multa,

13. En Asa en het volk, dat met hem was,
achtervolgde hen tot Gerara11); en de
Ethiopiërs vielen totdat zij verdelgd
waren; want door de slagen des Heeren
werden zij vermorzeld, terwijl zijn leger
vocht. En zij maakten veel buit.

14. Et percusserunt civitates omnes

14. En zij tuchtigden al de steden

want dan ware hij zeker, gelijk deze, als ‘koning van Egypte’ of als ‘Pharao’ of ten minste
als ‘koning’ aangeduid. Ook was het twee-en-twintigste koningshuis, waartoe beide koningen
behoorden, niet van Ethiopischen oorsprong; evenmin was Ethiopië in dien tijd zoodanig
met Egypte verbonden, dat men een Egyptischen koning ‘den Ethiopiër’ kon noemen.
Bovendien wordt in dit verhaal nergens van Egyptenaren gesproken, maar alleen van
‘Koesjim’, dat de Vulgaat met Ethiopiërs vertaalt, en van ‘Loebim’ (XVI 8). Welke
Koeschieten hier bedoeld zijn en wat men hier onder ‘Loebim’ (zoo de lezing juist is) te
verstaan heeft, is nog niet uitgemaakt. Koeschieten woonden niet alleen ten zuiden van
Egypte, maar waarschijnlijk ook op het Sinaïetische schiereiland en zeker in Arabië; vgl.
XXI 16. Ook daar is van Arabische stammen sprake. Men heeft ook het vermoeden geopperd,
dat onder deze ‘Koesjim’ Kassieten te verstaan zijn, die van den kant van Medië waren
gekomen en zich in Zuid-Babylonië hadden gevestigd en juist in dien tijd, volgens Assyrische
opschriften, zeer machtig waren. Deze stammen werden door de Grieken ‘Kyssioi’ of
‘Kosseërs’ geheeten. - Hoewel de troepen van Zara zeer talrijk moeten geweest zijn, behoeft
men de Hebr. uitdrukking ‘eleph alaphim’ (eigenlijk ‘duizend duizendtallen’) niet letterlijk
te nemen; men kan ze opvatten als onze zegswijze ‘duizenden en duizenden’; vgl. Dan. VII
10. Het betrekkelijk kleine getal van driehonderd krijgswagens bevestigt deze verklaring. Maresa, zie XI 8, lag in het zuidwesten van Juda; het dal Sephata (v. 10), ‘dat bij Maresa
is’, wordt elders niet genoemd.
10) Naar het Hebr.: ‘Heer, niet (is) bij U - d.w.z. voor U maakt het niets uit - hulp te verleenen
tegen den machtige aan den machtelooze’, d.i. buiten U kan niemand aan den zwakkere de
zegepraal verleenen. De Latijnsche vertaling is eene eenigzins vrije omschrijving naar het
voorbeeld van I Reg. XIV 6. Ofschoon Asa een zeer aanzienlijke strijdmacht tegenover den
vijand kon plaatsen, vertrouwde hij toch niet op haar, maar op God.
11) Zuidelijk van Gaza gelegen.
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per circuitum Gerarae: grandis quippe rondom Gerara12), want een groote schrik
cunctos terror invaserat: et diripuerunt had allen bevangen, en zij plunderden de
urbes, et multam praedam asportaverunt. steden en namen veel buit mede
15. Sed et caulas ovium destruentes,
tulerunt pecorum infinitam multitudinem,
et camelorum: reversique sunt in
Jerusalem.

15. En ook de schaapstallen vernielden
zij en namen eene ontelbare menigte klein
vee en kameelen, en zij keerden naar
Jerusalem terug.

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
De profeet Azarias vermaant koning en volk tot volharding in het goede (v.
1-7). Ten gevolge dier vermaning wordt het werk der hervorming voortgezet
en het verbond met God vernieuwd (v. 8-14). Verdere maatregelen van Asa
ter bevordering van den godsdienst (v. 15-19).
1. Azarias autem filius Oded, facto in se 1. Azarias nu, de zoon van Oded1), daar
spiritu Dei,
over hem de geest Gods gekomen was,
2. Egressus est in occursum Asa, et dixit
ei: Audite me Asa, et omnis Juda et
Benjamin: Dominus vobiscum, quia
fuistis cum eo. Si quaesieritis eum,
invenietis: si autem dereliqueritis eum,
derelinquet vos.

2. ging Asa te gemoet en zeide tot hem:
Hoort mij, Asa en geheel Juda en
Benjamin. De Heer is met ulieden, omdat
gij waart met Hem. Indien gij Hem zoekt,
zult gij Hem vinden; indien gij Hem
echter verlaat, zal Hij u verlaten2).

3. Transibunt autem multi dies in Israel 3. Er zullen echter vele dagen voorbijgaan
absque Deo vero, et absque sacerdote
in Israël zonder waren God3) en zonder
doctore, et absque lege.
leerenden priester en zonder wet.
4. Cumque reversi fuerint in angustia sua 4. En als zij in hunnen nood terugkeeren
ad Dominum Deum Israel, et quaesierint tot den Heer, den God van Israël, en Hem
eum, reperient eum.
zoeken, vinden zij Hem.
5. In tempore illo non erit pax egredienti 5. Te dien tijde is er geen vrede voor wie
et ingredienti, sed terzal uitgaan of zal ingaan4),
12) Die Philistijnsche stad had vermoedelijk gemeene zaak met de ‘Ethiopiërs’ gemaakt.
1) Deze profeet wordt niet meer elders genoemd.
2) Vgl. XXIV 20; XII 5; Jer. XXIX 13. Het eerste gedeelte dier ondervinding was door den
juist gevoerden oorlog opnieuw bevestigd.
3) De grondtekst heeft: ‘En talrijke dagen voor Israël zonder God’. Daar hier geen werkwoord
gebezigd is, kan men twijfelen, of de profeet het verleden, het heden of de toekomst bedoelt.
Maar aangezien hij v. 4-6 (grondtekst) spreekt in den verleden tijd, zal ook v. 3 van het
verleden moeten verstaan worden. Tot staving zijner bewering beroept zich Azarias op de
geheele geschiedenis van zijn volk, inzonderheid op het tijdvak der Rechters. Zie b.v. Judic.
II 10-23.
4) Wat men ook onderneme, zal mislukken. Naar het Hebr.: ‘En te dien tijde (was er) geen
vrede voor wie uitging of kwam’.
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rores undique in cunctis habitatoribus
terrarum:

maar verschrikking van alle zijden over
al de bewoners der landen.

6. Pugnabit enim gens contra gentem, et 6. Want volk zal strijden tegen volk en
civitas contra civitatem, quia Dominus stad tegen stad, omdat de Heer hen zal
conturbabit eos in omni angustia.
verschrikken door allerlei nood.
7. Vos ergo confortamini, et non
dissolvantur manus vestrae: erit enim
merces operi vestro.

7. Gij echter, houdt moed en laat uwe
handen niet slap worden; want er is loon
voor uw werk.

8. Quod cum audisset Asa verba scilicet,
et prophetiam Azariae filii Oded
prophetae, confortatus est, et abstulit
idola de omni terra Juda, et de Benjamin,
et ex urbibus, quas ceperat, montis
Ephraim, et dedicavit altare Domini quod
erat ante porticum Domini.

8. Toen nu Asa dit gehoord had, te weten
de woorden en de profetie van Azarias,
den profeet, den zoon van Oded, vatte hij
moed en deed de afgoden weg uit geheel
het land van Juda en uit Benjamin en uit
de steden, welke hij genomen had in het
gebergte van Ephraïm5), en hij wijdde6)
het altaar des Heeren, dat voor het
voorportaal des Heeren was.

9. Congregavitque universum Judam et
Benjamin, et advenas cum eis de
Ephraim, et de Manasse, et de Simeon:
plures enim ad eum confugerant ex Israel,
videntes quod Dominus Deus illius esset
cum eo.

9. En hij vergaderde geheel Juda en
Benjamin en met hen de aankomelingen
uit Ephraïm en uit Manasses en uit
Simeon7); want meerderen waren tot hem
uit Israël gevlucht, daar zij zagen, dat de
Heer, zijn God, met hem was.

10. Cumque venissent in Jerusalem mense 10. En toen zij te Jerusalem gekomen
tertio, anno decimoquinto regni Asa,
waren in de derde maand, in het vijftiende
jaar8) der regeering van Asa,
11. Immolaverunt Domino in die illa de
manubiis, et praeda, quam adduxerant,
boves septingentos, et arietes septem
millia.

11. offerden zij dien dag aan den Heer
van den roof en den buit, welken zij
hadden aangebracht, zevenhonderd
runderen en zeven duizend rammen.

12. Et intravit ex more ad corroborandum 12. En hij ging naar de gewoonte binnen9)
foedus ut quaererent Doom het verbond te bekrachtigen, dat zij
den Heer, den God

5) d.i. De steden, welke volgens XII 19 zijn vader veroverd had en die nu in zijn bezit waren.
Wellicht had ook Asa zelf steden in Ephraïm veroverd.
6) Hebr. vernieuwde. Daar het brandofferaltaar, dat zich voor het voorportaal van den eigenlijken
tempel bevond, reeds zestig jaren stond, kon het ook vernieuwing behoeven.
7) Het gebied van Simeon behoorde, als ingesloten door dat van Juda, tot het rijk van Asa. Maar
wellicht leefden vele Simeonieten buiten hun stamgebied of hadden tot dusverre deel genomen
aan den bijzonderen dienst te Bersabeë. Zie Am. V 5; VIII 14.
8) In de derde maand vierde men het feest der weken, Lev. XXIII 15. Het vijftiende jaar van
de regeering van Asa, zie XIV noot 8, is waarschijnlijk 898 vóór Chr.
9) Volgens den grondtekst wordt gezegd, dat zij - het geheele volk - in het verbond traden.
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minum Deum patrum suorum in toto
corde, et in tota anima sua.

hunner vaderen, zouden zoeken met
geheel hun hart en met geheel hunne ziel.

13. Si quis autem, inquit, non quaesierit
Dominum Deum Israel, moriatur, a
minimo usque ad maximum, a viro usque
ad mulierem.

13. Indien echter, zoo sprak hij, iemand
den Heer, den God van Israël, niet zoekt,
hij sterve, van den geringste tot den
grootste, van man tot vrouw10).

14. Juraveruntque Domino voce magna 14. En zij zwoeren den Heer met luider
in jubilo, et in clangore tubae, et in sonitu stem bij gejubel en onder
buccinarum
trompetgeschetter en onder
bazuingeschal,
15. Omnes qui erant in Juda cum
exsecratione: in omni enim corde suo
juraverunt, et in tota voluntate quaesierunt
eum, et invenerunt: praestititque eis
Dominus requiem per circuitum.

15. allen, die in Juda waren, er
verwenschingen bijvoegende11); want met
geheel hun hart zwoeren zij en met geheel
hun wil zochten zij Hem en, zij vonden
Hem; en de Heer verleende hun rust in
het rond.

16. Sed et Maacham matrem Asa regis
ex augusto deposuit imperio, eo quod
fecisset in luco simulacrum Priapi: quod
omne contrivit, et in frusta comminuens
combussit in Torrente cedron:

16. En ook ontzette hij Maächa, de
moeder van koning Asa, van haar
verheven regeering12), omdat zij in een
bosch een afgodsbeeld van Priapus
gemaakt had, dat hij geheel vernielde en
in stukken sloeg en verbrandde bij de
beek Cedron.

17. Excelsa autem derelicta sunt in Israel: 17. Nochtans zijn de hoogten
attamen cor Asa erat perfectum cunctis overgebleven in Israël; evenwel was het
diebus ejus.
hart van Asa volmaakt al zijne dagen.
18. Eaque quae voverat pater suus, et
ipse, intulit in domum Domini, argentum,
et aurum, vasorumque diversam
supellectilem.

18. En hetgeen zijn vader en hij zelf
geschonken had, bracht hij in het huis des
Heeren, zilver en goud en velerhande
voorraad van gereedschap.

19. Bellum vero non fuit usque ad
trigesimum quintum annum regni Asa.

19. En er was geen oorlog tot het
vijf-en-dertigste jaar van de regeering van
Asa13).

10) Vgl. Deut. XVII 2-7.
11) d.i. Bij den eed van trouw aan God voegden zij eene vervloeking over hen, die het verbond
zouden breken. Het Hebr. echter heeft: ‘en geheel Juda verheugde zich over den eed’.
12) Hij is koning Asa. Ter verklaring van v. 16 en 17 zie de noot op III Reg. XV 13-15.
13) Vgl. III Reg. XV 16 en ter verklaring der schijnbare tegenspraak XII noot 10. Zie verder
XIV noot 8 en XVI noot 1.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

169

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Asa, door Baäsa van Israël beoorloogd, vraagt en verkrijgt hulp van Benadad,
koning van Syrië (v. 1-6). Daarom gelaakt door den profeet Hanani, laat hij
dien in de gevangenis werpen (v. 7-10). Asa's ziekte en dood (v. 11-14).
1. Anno autem trigesimo sexto regni ejus,
ascendit Baasa rex Israel in Judam, et
muro circumdabat Rama, ut nullus tute
posset egredi et ingredi de regno Asa.
Reg. XV 17.

1. En in het zes-en-dertigste jaar zijner
regeering1) rukte Baäsa, de koning van
Israël, op tegen Juda2) en omgaf Rama
met een muur, opdat niemand veilig het
koninkrijk van Asa zou kunnen uitgaan
en ingaan.

2. Protulit ergo Asa argentum et aurum
de thesauris domus Domini, et de
thesauris regis, misitque ad Benadad
regem Syriae, qui habitabat in Damasco,
dicens:

2. Daarom lichtte Asa zilver en goud uit
de schatkamer van het huis des Heeren
en uit de schatkamer des konings, en zond
het aan Benadad, den koning van Syrië,
die te Damascus woonde, zeggende:

3. Foedus inter me et te est, pater quoque
meus et pater tuus habuere concordiam:
quam ob rem misi tibi argentum et aurum,
ut rupto foedere, quod habes cum Baasa
rege Israel, facias eum a me recedere.

3. Er bestaat een verbond tusschen u en
mij; ook hebben mijn vader en uw vader
in eendracht geleefd; daarom zend ik u
zilver en goud, opdat gij het verbond
verbreekt, dat gij met Baäsa, den koning
van Israël, hebt, en hem noopt om van
mij af te trekken.

4. Quo comperto, Benadad misit principes
exercituum suorum ad urbes Israel: qui
percusserunt Ahion, et Dan, et Abelmaim,
et universas urbes Nephthali muratas.

4. Benadad nu dit vernomen hebbende,
zond zijne legeroversten tegen de steden
van Israël; en zij tuchtigden Ahion en
Dan en Abelmaïm3) en al de versterkte
steden van Nephthali4).

5. Quod cum audisset Baasa desiit
5. En toen Baäsa dit hoorde, hield hij op
aedificare Rama, et intermisit opus suum. met het opbouwen van Rama en staakte
zijn werk.
6. Porro Asa rex assumpsit universum
Judam, et tulerunt lapides de Rama, et
ligna quae aedificationi praeparaverat

6. Toen nam koning Asa geheel Juda
mede, en zij droegen de steenen van
Rama weg alsmede het hout, dat Baäsa

1) Voor het zes-en-dertigste jaar zal het zestiende moeten gelezen worden. Zie XIV noot 8. Het
‘vijf-en-dertigste’ (XV 19) en het ‘zes-en-dertigste’ jaar van Asa is in strijd met III Reg. XVI
8, waar verhaald wordt, dat Baäsa in het zes-en-twintigste jaar van Asa stierf, alsmede met
v. 10 aldaar, volgens hetwelk Ela, Baäsa's zoon en opvolger, in het zeven-en-twintigste jaar
van Asa vermoord werd.
2) De vv. 1-6 stemmen zoo goed als woordelijk overeen met III Reg. XV 17-22.
3) III Reg. XV 20 en IV Reg. XV 29 ‘Abel-domum-Maächa’ geheeten.
4) Hebr.: ‘en al de magazijnen van de steden van Nephthali’. Vgl. III Reg. XV 20 met de
aanteekening.
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Baasa, aedificavitque ex eis Gabaa, et
Maspha.

voor het bouwen had gereed gemaakt, en
zij bouwden daarmede Gabaä en
Maspha5).

5) Vgl. Jer. XLI 9. Onder dit bouwen van Gabaä (Hebr. Geba) en Maspha heeft men eene
versterking dier steden te verstaan tegen de invallen van het Tienstammenrijk.
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7. In tempore illo venit Hanani propheta
ad Asa regem Juda, et dixit ei: Quia
habuisti fiduciam in rege Syriae, et non
in Domino Deo tuo, idcirco evasit Syriae
regis exercitus de manu tua.

7. Te dien tijde kwam de profeet Hanani6)
tot Asa, den koning van Juda, en zeide
tot hem: Omdat gij uw betrouwen hebt
gesteld op den koning van Syrië en niet
op den Heer, uwen God, daarom is het
leger van den koning van Syrië aan uwe
hand ontkomen7).

8. Nonne AEthiopes, et Libyes multo
plures erant quadrigis, et equitibus, et
multitudine nimia: quos, cum Domino
credidisses, tradidit in manu tua? Supra
XIV 9.

8. Waren niet de Ethiopiërs en de
Libyers8) veel sterker aan krijgswagens
en ruiters en overgroote menigte? En
toch, omdat gij op God betrouwd hebt,
heeft Hij hen overgeleverd in uwe hand.

9. Oculi enim Domini contemplantur
universam terram, et praebent
fortitudinem his, qui corde perfecto
credunt in eum. Stulte igitur egisti, et
propter hoc ex praesenti tempore
adversum te bella consurgent.

9. Want de oogen des Heeren overzien
de geheele aarde en verleenen kracht aan
wie met een volmaakt hart op Hem
betrouwen9). Dwaas hebt gij derhalve
gedaan, en daarom zullen van dezen tijd
af oorlogen tegen u ontstaan10).

10. Iratusque Asa adversus Videntem,
jussit eum mitti in nervum: valde quippe
super hoc fuerat indignatus: et interfecit
de populo in tempore illo plurimos.

10. En Asa ontstak in toorn tegen den
ziener en liet hem in den stok leggen11);
want in hooge mate was hij er over
gebelgd, en hij bracht in dien tijd zeer
velen uit het volk ter dood12).

11. Opera autem Asa prima et novissima 11. De daden nu van Asa, de eerste en de
scripta sunt in Libro regum Juda et Israel. laatste, staan beschreven in het Boek der
koningen van Juda en Israël.
12. AEgrotavit etiam Asa anno trigesimo
nono regni sui, dolore pedum
vehementissimo, et nec in infirmitate sua
quaesivit Dominum, sed magis in
medicorum arte confisus est.

12. En Asa werd ziek in het
negen-en-dertigste jaar zijner regeering
en had een zeer hevig lijden aan de
voeten; en ook13) in zijne krankheid zocht

6) Vermoedelijk dezelfde, wiens zoon wij XIX 2 en III Reg. XVI 1 ook als profeet zien optreden.
Van de terechtwijzing van Asa door Hanani wordt III Reg. geen gewag gemaakt.
7) Gij zoudt met Baäsa ook zijn gewezen bondgenoot den Syriër verslagen hebben.
8) Vgl. XIV 9-15 en noot 9 aldaar.
9) Naar het Hebr.: ‘opdat Hij zich machtig betoone aan hen, wier hart volmaakt met Hem is’,
d.w.z. de almachtige God helpt steeds zijn getrouwen.
10) Want van nu af had hij een verbitterden nabuur en een al te machtigen bondgenoot, terwijl
hij, op God vertrouwend, beider macht had kunnen breken. Zijne opvolgers zouden de
waarheid der voorspelling maar al te zeer ondervinden.
11) Vgl. Jer. XX 2; XXIX 26.
12) Volgens den grondtekst mishandelde hij eenigen uit het volk. Vermoedelijk waren het
diegenen, welke den profeet bijvielen, toen hij vrijmoedig den koning de welverdiende
terechtwijzing gaf.
13) Gelijk in den oorlog met Baäsa.
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hij niet den Heer, maar stelde meer op de
kunst der geneesheeren zijn betrouwen14).

14) Naar het Hebr.: ‘hij zocht (raadpleegde) niet den Heer, maar de geneesheeren’. Uit deze
tegenstelling valt misschien af te leiden, dat laatstgenoemden niet zoozeer als geneesheeren,
maar als bezweerders door Asa werden geraadpleegd.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

171

13. Dormivitque cum patribus suis: et
mortuus est anno quadragesimo primo
regni sui.

13. En hij ontsliep met zijn vaderen en
stierf in het een-en-veertigste jaar zijner
regeering.

14. Et sepelierunt eum in sepulcro suo
quod foderat sibi in Civitate David:
posueruntque eum super lectum suum
plenum aromatibus et unguentis
meretriciis, qua erant pigmentariorum
arte confecta, et combusserunt super eum
ambitione nimia.

14. En men begroef hem in zijn graf, dat
hij voor zich uitgehouwen15) had in de
Stad van David, en men legde hem op
zijn bed, dat vol was van reukwerken en
kostelijke zalven, die door de kunst der
reukwerkbereiders vervaardigd waren16),
en men verbrandde ze over hem met
buitengewone plechtigheid.

Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Josaphat volgt Asa op en bevestigt zijn rijk door kloekheid en vroomheid (v.
1-6). Hij laat zijn volk in de wet des Heeren onderrichten (v. 7-9) en ontvangt
de hulde der naburige vorsten (v. 10-13). Zijn leger en zijne legeroversten
(v. 14-19).
1. Regnavit autem Josaphat filius ejus pro 1. En zijn zoon Josaphat werd in zijne
eo, et invaluit contra Israel. III Reg. XV plaats koning1) en werd sterk tegen
24.
Israël2).
2. Constituitque militum numeros in
cunctis urbibus Juda, quae erant vallatae
muris. Praesidiaque disposuit in terra
Juda, et in civitatibus Ephraim, quas
ceperat Asa pater ejus.

2. En hij legde een aantal soldaten in al
de steden van Juda, die met muren
omgeven waren. En hij verdeelde
bezettingen over het land Juda en over de
steden van Ephraïm, welke zijn vader Asa
genomen had3).

15) Zie Isai. XXII 16.
16) Het was gebruik, bij lijkplechtigheden van voorname personen veel reukwerk te verbranden,
niet echter de lijken zelf, die pleegden gebalsemd te worden. Zie Jer. XXXIV 5; vgl. echter
Am. VI noot 12.
1) Van Josaphat's regeering wordt hier (XVII-XX) eene veel uitvoeriger geschiedenis gegeven,
dan in III Reg., waar niet verhaald wordt, hoe de vrome koning het volk in de wet des Heeren
liet onderrichten, alom rechters aanstelde, het leger hervormde en de Moabieten en
Ammonieten versloeg, noch ook, wat gedurende zijn regeering door de profeten verricht
werd. Voor den schrijver van Par. was dit alles van groot gewicht om het doel, dat hij
nastreefde.
2) Gelijk in v. 2 nader beschreven wordt. Josaphat onderscheidde zich daardoor gunstig van
zijn vader en voorganger, zie XVI 1. Later echter liet hij zich tot een verbond met Israël
verleiden, zie XVIII 1
3) Vgl. XV 8.
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3. Et fuit Dominus cum Josaphat, quia 3. En de Heer was met Josaphat, omdat
ambulavit in viis David patris sui primis: hij wandelde op de eerste wegen van zijn
et non speravit in Baalim,
vader David4) en zijn betrouwen niet
stelde op de Baäls5),

4) Die David bewandelde, alvorens hij in de bekende zware zonden viel.
5) De valsche goden en alle soorten van afgodsbeelden.
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4. Sed in Deo patris sui, et perrexit in
praeceptis illius et non juxta peccata
Israel.

4. maar op den God zijns vaders, en
wandelde naar diens geboden en niet
volgens de zonden van Israël6).

5. Confirmavitque Dominus regnum in
manu ejus, et dedit omnis Juda munera
Josaphat: factaeque sunt ei infinitae
divitiae, et multa gloria.

5. En de Heer bevestigde het rijk in zijne
hand, en geheel Juda gaf aan Josaphat
geschenken; en hij verkreeg mateloozen
rijkdom7) en veel roem.

6. Cumque sumpsisset cor ejus audaciam 6. En daar zijn hart zich verkloekte ter
propter vias Domini, etiam excelsa et
oorzake van de wegen des Heeren, roeide
lucos de Juda abstulit.
hij ook de hoogten en de bosschen van
Juda uit8).
7. Tertio autem anno regni sui misit de
principibus suis Benhail, et Obdiam, et
Zachariam, et Nathanael, et Michaeam ut
docerent in civitatibus Juda:

7. In het derde jaar nu zijner regeering
zond hij van zijne vorsten9) Benhaïl en
Obdias en Zacharias en Nathanaël en
Micheas, om te onderrichten in de steden
van Juda,

8. Et cum eis Levitas Semeiam, et
Nathaniam, et Zabadiam, Asael quoque,
et Semiramoth, et Jonathan, Adoniamque
et Thobiam, et Thobadoniam Levitas, et
cum eis Elisama, et Joran Sacerdotes,

8. en met hen de Levieten Semeias en
Nathanias en Zabadias, alsmede de
Levieten Asaël en Semiramoth en
Jonathas en Adonias en Thobias en
Thobadonias en met hen de priesters
Elisama en Joran.

9. Docebantque populum in Juda,
habentes librum legis Domini, et
circuibant cunctas urbes Juda, atque
erudiebant populum.

9. En zij onderwezen het volk van Juda,
met het boek van de wet des Heeren in
de hand, en gingen al de steden van Juda
rond en onderrichtten het volk10).

10. Itaque factus est pavor Domini super
omnia regna terrarum, quae erant per
gyrum Juda, nec audebant bellare contra
Josaphat.

10. Derhalve kwam de schrik des Heeren
over al de rijken der aarde, welke rondom
Juda waren, en zij waagden niet Josaphat
te beoorlogen.

11. Sed et Philisthaei Josaphat munera
deferebant, et vectigal argenti, Arabes
quoque adducebant pecora, arietum

11. Maar ook de Philistijnen brachten
geschenken aan Josaphat en schatting van
zilver; ook de Arabieren brachten klein

6) Dat zich door den kalverendienst bezoedelde.
7) Niet slechts door belastingen, maar ook door vrijwillige gaven.
8) Zie XIV noot 3. In het uitroeien van den dienst op de hoogten slaagde hij echter niet geheel.
Zie XX 33.
9) De hier genoemde vorsten, zeker invloedrijke familiehoofden, en de Levieten en de priesters
van v. 8 zijn van elders niet bekend.
10) Het boek van de wet des Heeren is zeker de Pentateuch. De aanzienlijke leeken, die de
Levieten en de priesters op hunnen tocht vergezelden, zullen hebben moeten zorgen voor de
stipte uitvoering der gegeven voorschriften.
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septem millia septingenta, et hircorum
totidem.

vee aan, zeven duizend zevenhonderd
rammen en evenveel bokken11).

11) Volgens den grondtekst brachten de Philistijnen zilver in menigte, geene schatting derhalve,
maar vrijwillige gaven. De Arabieren waren de van veeteelt levende stammen ten oosten en
zuidoosten van Palestina, tot welke streken zich in dien tiid de naam van Arabië uitstrekte.
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12. Crevit ergo Josaphat, et magnificatus
est usque in sublime: atque aedificavit in
Juda domos ad instar turrium, urbesque
muratas.

12. Josaphat werd dan machtiger en ten
hoogste verheven, en hij bouwde in Juda
huizen in den vorm van torens, en
versterkte steden12).

13. Et multa opera paravit in urbibus
Juda: viri quoque bellatores, et robusti
erant in Jerusalem,

13. En vele werken voerde hij uit13) in de
steden van Juda; ook waren er
krijgslieden en dapperen te Jerusalem,

14. Quorum iste numerus per domos
atque familias singulorum: In Juda
principes exercitus, Ednas dux, et cum eo
robustissimi viri trecenta millia.

14. wier aantal naar ieders huis en
geslacht dit was: in Juda14) waren
krijgsoversten: Ednas, de veldheer, en
met hem driehonderd duizend zeer
dappere mannen.

15. Post hunc Johanan princeps, et cum 15. Na hem was Johanan overste en met
eo ducenta octoginta millia.
hem tweehonderd en tachtig duizend.
16. Post istum quoque Amasias filius
16. En na dezen Amasias, de zoon van
Zechri, consecratus Domino, et cum eo Zechri, den Heer gewijd15), en met hem
ducenta millia virorum fortium.
tweehonderd duizend dappere mannen.
17. Hunc sequebatur robustus ad proelia 17. Op16) hem volgde de krijgshaftige
Eliada, et cum eo tenentium arcum et
Eliada, en met hem tweehonderd duizend
clypeum ducenta millia.
boogschutters en schilddragers.
18. Post istum etiam Jozabad, et cum eo 18. En na dezen Jozabad, en met hem
centum octoginta millia expeditorum
honderd en tachtig duizend uitgeruste
militum.
krijgers.
19. Hi omnes erant ad manum regis,
exceptis aliis, quos posuerat in urbibus
muratis, in universo Juda.

19. Zij allen17) waren den koning ter hand,
afgezien van de anderen, die hij gelegd
had in de versterkte steden, in geheel
Juda.

12)
13)
14)
15)

Hebr. ‘burchten en voorraadsteden’.
Hebr.: ‘En hij had een groote have’, d.i. groote voorraden proviand, die hij beheerde.
Het leger van Juda telde drie, dat van Benjamin twee afdeelingen, die hier worden opgesomd.
Hebr.: ‘die zich vrijwillig den Heer gesteld had’. Vermoedelijk had Amasias op bijzondere
wijze zijn vromen ijver aan den dag gelegd. Vgl. Judic. V 9.
16) In de Vulgaat ontbreekt hier: ‘En van Benjamin’.
17) d.i. De bevelhebbers der vijf afdeelingen stonden ter beschikking van den koning, afgezien
van de bevelhebbers, die over de in v. 2 genoemde bezettingen gesteld waren.
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Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
Josaphat, door zwagerschap met Achab, koning van Israël, vereenigd, trekt
met hem te velde tegen de Syriërs (v. 1-4). Vierhonderd valsche profeten
voorspellen de overwinning, maar Micheas de nederlaag (v. 5-27). Achab
sneuvelt in den slag (v. 27-34).
1. Fuit ergo Josaphat dives et inclytus
multum, et affinitate conjunctus est
Achab. IV Reg. VIII 18; Infra XXI 6.

1. Josaphat was dan zeer rijk en vermaard
en hij verbond zich door zwagerschap
met Achab1).

2. Descenditque post annos ad eum in
Samariam: ad cujus adventum mactavit
Achab arietes, et boves plurimos ipsi, et
populo qui venerat cum eo: persuasitque
illi ut ascenderet in Ramoth Galaad.

2. En na eenige jaren2) begaf hij zich tot
hem naar Samaria3); en Achab slachtte bij
zijne komst zeer vele rammen en
runderen zoo voor hem als voor het volk,
dat met hem gekomen was; en hij
overreedde hem, om tegen
Ramoth-Galaäd op te trekken.

3. Dixitque Achab rex Israel ad Josaphat
regem Juda: Veni mecum in Ramoth
Galaad. Cui ille respondit: Ut ego, et tu:
sicut populus tuus, sic et populus meus:
tecumque erimus in bello.

3. En Achab, de koning van Israël, zeide
tot Josaphat, den koning van Juda: Trek
met mij tegen Ramoth-Galaäd. En deze
antwoordde hem: Gelijk ik, zoo gij; gelijk
uw volk, zoo ook mijn volk; en wij zullen
met u zijn in den oorlog4)

4. Dixitque Josaphat ad regem Israel.
Consule obsecro impraesentiarum
sermonem Domini.

4. En Josaphat zeide tot den koning van
Israël: Raadpleeg, ik bid u, thans het
woord des Heeren

5. Congregavit igitur rex Israel
prophetarum quadringentos viros, et dixit
ad eos: In Ramoth Galaad ad bellandum
ire debemus an quiescere? At illi,
Ascende, inquiunt, et tradet Deus in manu
regis.

5. De koning van Israël verzamelde
derhalve van de profeten vierhonderd
mannen5) en zeide tot hen: Moeten wij ten
strijde trekken tegen Ramoth-Galaäd of
het laten? Zij echter spraken: Trek op, en
God zal het overleveren in de hand des
konings.

1) Doordat hij zijn zoon Joram liet huwen met Achab's dochter Athalia. Zonder twijfel om
staatkundige beweegredenen gesloten, zou dit huwelijk voor Juda zeer noodlottig worden.
Josaphat handelde hierin te onvergeeflijker, omdat God getoond had met hem te zijn, wat
den gevaarlijken bondgenoot geheel overbodig maakte.
2) In het zeventiende jaar zijner regeering, in het laatste van Achab, vgl. III Reg. XXII 52.
3) Afgezien van de inleiding wordt deze veldtocht der koningen van Israël en Juda tegen Syrië
zoo goed als gelijkluidend III Reg. XXII verhaald. Hier behoeft dus slechts op de kleine
afwijkingen te worden gewezen.
4) In plaats van deze zinsnede leest men III Reg. XXII: ‘en mijne ruiters zijn uwe ruiters’.
5) Ongeveer zooveel, zie III Reg. XXII 6.
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6. Dixitque Josaphat: Numquid non est
hic prophetes Domini, ut ab illo etiam
requiramus: III Reg. XXII 7.

6. En Josaphat zeide: Is hier geen profeet
des Heeren, opdat wij ook hem
ondervragen?
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7. Et ait rex Israel ad Josaphat: Est vir
unus, a quo possumus quaerere Domini
voluntatem: sed ego odi eum, quia non
prophetat mihi bonum, sed malum omni
tempore: est autem Michaeas filius Jemla.
Dixitque Josaphat: Ne loquaris rex hoc
modo.

7. En de koning van Israël zeide tot
Josaphat: Eén man is er, van wien wij den
wil des Heeren kunnen vragen; maar ik
haat hem, omdat hij mij geen goed
voorspelt, maar kwaad te allen tijde; het
is namelijk Micheas, de zoon van Jemla.
En Josaphat zeide: Spreek zoo niet, o
koning.

8. Vocavit ergo rex Israel unum de
8. De koning van Israël riep dan een
eunuchis, et dixit ei: Voca cito Michaeam zijner kamerdienaars en zeide tot hem:
filium Jemla.
Roep terstond Micheas, den zoon van
Jemla.
9. Porro rex Israel, et Josaphat rex Juda
uterque sedebant in solio suo, vestiti cultu
regio: sedebant autem in area juxta
portam Samariae, omnesque prophetae
vaticinabantur coram eis.

9. De koning nu van Israël en Josaphat,
de koning van Juda, beiden, zaten op
hunnen troon, in koninklijken tooi
gekleed; zij zaten op het plein bij de poort
van Samaria; en al de profeten
profeteerden vóór hen.

10. Sedecias vero filius Chanaana fecit
sibi cornua ferrea, et ait: Haec dicit
Dominus: His ventilabis Syriam, donec
conteras eam. III Reg. XXII 11.

10. En Sedecias, de zoon van Chanaäna,
maakte zich ijzeren hoornen en zeide: Dit
zegt de Heer: Hiermede zult gij Syrië
verstrooien tot verdelgens toe.

11. Omnesque prophetae similiter
prophetabant, atque dicebant: Ascende in
Ramoth Galaad, et prosperaberis, et tradet
eos Dominus in manu regis.

11. En al de profeten profeteerden op
gelijke wijze en zeiden: Trek op tegen
Ramoth-Galaäd, en gij zult geluk hebben,
en de Heer zal hen overleveren in de hand
des konings.

12. Nuntius autem, qui ierat ad vocandum
Michaeam, ait illi: En verba omnium
prophetarum uno ore bona regi
annuntiant: quaeso ergo te ut et sermo
tuus ab eis non dissentiat, loquarisque
prospera.

12. De bode nu, die Micheas was gaan
roepen, zeide tot hem: Zie, de woorden
van al de profeten kondigen uit éénen
mond den koning geluk aan; ik bid u
derhalve, laat uw woord ook niet afwijken
van hen en spreek van voorspoed.

13. Cui respondit Michaeas: Vivit
13. En Micheas antwoordde hem: Zoo
Dominus, quia quodcumque dixerit mihi waar de Heer leeft, alwat mijn God mij
Deus meus, hoc loquar.
zeggen zal, dat zal ik spreken.
14. Venit ergo ad regem. Cui rex ait:
Michaea, ire debemus in Ramoth Galaad
ad bellandum, an quiescere? Cui ille
respondit: Ascendite: cuncta enim
prospera evenient, et tradentur hostes in
manus vestras.

14. Hij kwam dan tot den koning. En de
koning zeide tot hem: Micheas, moeten
wij tegen Ramoth-Galaäd ten strijde
trekken of het laten? En hij antwoordde
hem: Trekt op; alles toch zal voorspoedig
geschieden, en de vijanden zullen worden
overgeleverd in uwe handen.
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15. Dixitque rex: Iterum, atque iterum te 15. En de koning zeide: Nogmaals en
adjuro, ut mihi non loquaris, nisi quod nogmaals bezweer ik u, dat gij mij niets
verum est in nomine Domini.
zegt, wat niet waar is, in den naam des
Heeren.
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16. At ille ait: Vidi universum Israel
dispersum in montibus, sicut oves absque
pastore: et dixit Dominus: Non habent
isti dominos: revertatur unusquisque in
domum suam in pace.

16. En hij zeide: Ik zag geheel Israël
verstrooid op de bergen, gelijk schapen
zonder herder, en de Heer zeide: Dezen
hebben geene meesters; ieder keere terug
naar zijn huis in vrede.

17. Et ait rex Israel ad Josaphat: Nonne 17. En de koning van Israël zeide tot
dixi tibi, quod non prophetaret iste mihi Josaphat: Heb ik u niet gezegd, dat die
quidquam boni, sed ea, quae mala sunt? mensch mij niets goeds zou profeteeren,
maar wat kwaad is?
18. At ille, Idcirco, ait, audite verbum
Domini: Vidi Dominum sedentem in solio
suo, et omnem exercitum coeli
assistentem ei a dextris et a sinistris.

18. Maar gene zeide: Hoort dan het woord
des Heeren: Ik zag den Heer zitten op
zijnen troon en het geheele heer des
hemels naast Hem staan ter rechter- en
ter linkerzijde.

19. Et dixit Dominus: Quis decipiet
Achab regem Israel ut ascendat et corruat
in Ramoth Galaad? Cumque diceret unus
hoc modo, et alter alio:

19. En de Heer zeide: Wie zal Achab, den
koning van Israël, misleiden, dat hij
optrekke en sneuvele te Ramoth-Galaäd?
En toen de een zoo sprak en de ander
anders,

20. Processit spiritus, et stetit coram
20. trad de geest6) naar voren en plaatste
Domino, et ait: Ego decipiam eum. Cui zich voor den Heer en zeide: Ik zal hem
Dominus. In quo, inquit, decipies?
misleiden. En de Heer zeide hem:
Waarmede zult gij hem misleiden?
21. At ille respondit: Egrediar, et ero
spiritus mendax in ore omnium
prophetarum ejus. Dixitque Dominuus:
Decipies, et praevalebis: egredere, et fac
ita.

21. En hij antwoordde: Ik zal heengaan
en een leugengeest zijn in den mond van
al zijne profeten. En de Heer zeide: Gij
zult hem misleiden en overmogen; ga
heen en doe alzoo!

22. Nunc igitur, ecce Dominus dedit
spiritum mendacii in ore omnium
prophetarum tuorum, et Dominus locutus
est de te mala. III Reg. XXII 22.

22. Nu dan, zie, de Heer heeft een
leugengeest in den mond van al uwe
profeten gegeven, en de Heer heeft onheil
over u uitgesproken.

23. Accessit autem Sedecias filius
Chanaana, et percussit Michaeae
maxillam, et ait: Per quam viam transivit
Spiritus Domini a me, ut loqueretur tibi?

23. Toen trad Sedecias, de zoon van
Chanaäna, nader en gaf Micheas een
kaakslag en zeide: Langs welken weg is
de geest des Heeren van mij weggegaan
om tot u te spreken?

24. Dixitque Michaeas: Tu ipse videbis 24. En Micheas zeide: Gij zelf zult het
in die illo, quando ingressus fueris
zien op dien dag, als gij kamer uit, kamer
cubiculum de cubiculo ut abscondaris. in zult loopen om u te verbergen.
25. Praecepit autem rex Israel,

25. En de koning van Israël beval

6) d.i. De leugengeest, wiens verderfelijken invloed men reeds had leeren kennen.
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dicens: Tollite Michaeam, et ducite eum en zeide: Neemt Micheas en brengt hem
ad Amon principem civitatis, et ad Joas bij Amon, den overste der stad, en bij
filium Amelech.
Joas, den zoon van Amelech.
26. Et dicetis: Haec dicit rex: Mittite hunc 26. En zegt: Dit zegt de koning: Zet dezen
in carcerem, et date ei panis modicum, et in de gevangenis en geeft hem wat brood
aquae pauxillum, donec revertar in pace. slechts en een weinig water, totdat ik
terugkeer in vrede.
27. Dixitque Michaeas: Si reversus fueris 27. En Micheas zeide: Indien gij
in pace, non est locutus Dominus in me. terugkeert in vrede, dan heeft de Heer niet
Et ait: Audite omnes populi.
door mij gesproken. En hij zeide: Hoort
dit, gij volken al te gader!
28. Igitur ascenderunt rex Israel, et
Josaphat rex Juda in Ramoth Galaad.

28. Zoo togen dan de koning van Israël
en Josaphat, de koning van Juda, tegen
Ramoth-Galaäd.

29. Dixitque rex Israel ad Josaphat:
Mutabo habitum, et sic ad pugnam
vadam, tu autem induere vestibus tuis.
Mutatoque rex Israel habitu, venit ad
bellum.

29. En de koning van Israël zeide tot
Josaphat: Ik zal mij verkleeden en zoo
ten strijde gaan; maar gij, doe uwe eigen
kleederen aan. En nadat de koning van
Israël zich verkleed had, ging hij ten
strijde.

30. Rex autem Syriae praeceperat ducibus
equitatus sui, dicens: Ne pugnetis contra
minimum, aut contra maximum, nisi
contra solum regem Israel.

30. De koning van Syrië nu had aan de
aanvoerders zijner ruiterij een bevel
gegeven, zeggende: Strijdt tegen klein
noch groot, maar tegen den koning van
Israël alleen.

31. Itaque cum vidissent principes
equitatus Josaphat, dixerunt: Rex Israel
est iste. Et circumdederunt eum
dimicantes: at ille clamavit ad Dominum,
et auxiliatus est ei, atque avertit eos ab
illo.

31. Toen derhalve de aanvoerders der
ruiterij Josaphat zagen, zeiden zij: Dat is
de koning van Israël. En zij omsingelden
hem al vechtende; maar hij riep tot den
Heer, en Hij hielp hem en wendde hen
van hem af7).

32. Cum enim vidissent duces equitatus, 32. Want toen de aanvoerders der ruiterij
quod non esset rex Israel, reliquerunt
zagen, dat het niet de koning van Israël
eum.
was, lieten zij van hem af.
33. Accidit autem ut unus e populo
sagittam in incertum jaceret, et percuteret
regem Israel inter cervicem et scapulas,
at ille aurigae suo ait: Converte manum
tuam, et educ me de acie, quia vulneratus
sum.

33. Het geschiedde echter, dat iemand uit
het volk doelloos een pijl afschoot en den
koning van Israël trof tusschen den nek
en de schouders8). En deze zeide tot zijnen
wagenmenner: Keer uwe hand en breng
mij uit het gevecht; want ik ben gekwetst.

7) Van deze goddelijke tusschenkomst wordt III Reg. XXII geen melding gemaakt.
8) In den grondtekst worden hier en III Reg. XXII 34 geen deelen van 's konings lichaam, maar
van zijn wapenrusting genoemd. Zie de noot t.a. pl.
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34. Et finita est pugna in die illo: porro
rex Israel stabat in curru

34. En het gevecht eindigde op dien dag9);
en de koning van Is-

9) Hebr.: ‘En op dien dag nam het gevecht toe’. Om de hevigheid van den strijd kon men zich
niet om den gekwetsten koning bekommeren, zoodat hij dood bloedde.
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suo contra Syros usque ad vesperam, et raël stond op zijn wagen tegenover de
mortuus est occidente sole.
Syriërs tot aan den avond, en hij stierf,
toen de zon onderging10).

Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
Josaphat wordt door den profeet Jehu berispt (v. 1-3). Opnieuw spoort hij
zijn volk aan tot het onderhouden van den godsdienst; ook regelt hij het
ambt der rechters en geeft hun goede voorschriften (v. 4-11).
1. Reversus est autem Josaphat rex Juda 1. Josaphat nu, de koning van Juda,
in domum suam pacifice in Jerusalem. keerde naar zijn huis terug in vrede naar
Jerusalem.
2. Cui occurrit Jehu filius Hanani Videns,
et ait ad eum: Impio praebes auxilium, et
his qui oderunt Dominum amicitia
jungeris, et idcirco iram quidem Domini
merebaris:

2. En Jehu, de zoon van Hanani1), de
ziener, kwam hem te gemoet en zeide tot
hem: Aan een goddelooze verleent gij
hulp en met hen, die den Heer haten, gaat
gij vriendschap aan; en daarom
verdiendet2) gij wel is waar de gramschap
des Heeren;

3. Sed bona opera inventa sunt in te, eo
quod abstuleris lucos de terra Juda, et
praeparaveris cor tuum ut requireres
Dominum Deum patrum tuorum.

3. maar er zijn goede werken in u
bevonden, daar gij de bosschen3) hebt
uitgeroeid van het land van Juda en uw
hart er op gesteld hebt, om den Heer, den
God uwer vaderen, te zoeken.

4. Habitavit ergo Josaphat in Jerusalem:
rursumque egressus est ad populum de
Bersabee usque ad montem Ephraim, et
revocavit eos ad Dominum Deum patrum
suorum.

4. Zoo woonde Josaphat te Jerusalem; en
opnieuw toog hij naar zijn volk4) van
Bersabeë tot het gebergte van Ephraïm
en riep hen terug tot den Heer, den God
hunner vaderen.

5. Constituitque judices terrae in cunctis 5. En hij stelde in het land rechters aan
civitatibus Juda munitis per singula loca, in al de versterkte steden5) van Juda, van
plaats tot plaats,
10) Hier eindigt het verhaal van dezen oorlog; III Reg. XXII 36-39 worden over den terugkeer,
den dood en de begrafenis van Achab nog eenige bijzonderheden verhaald, die voor den
schrijver van Par. minder belang hadden.
1) Deze had reeds onder de regeering van Asa tegen het bondgenootschap met Syrië geijverd.
Vgl. XVI 7.
2) Volgens den grondtekst zegt de profeet, dat 's Heeren gramschap ook werkelijk over hem
komen zoude. De vervulling dier voorspelling wordt in Hoofdstuk XX bericht.
3) Hebr. haäsjeroth, wat hetzelfde is als haäsjerim. Zie XVII noot 8.
4) d.i. Hij zette de onderrichting des volks in de wet des Heeren (XVII 7-9) voort.
5) In de hoofdplaatsen. Daar de koning op zijn reis gezien had, dat de door David geregelde
rechtspraak (I Par. XXIII 4; XXVI 29-32) in verval was geraakt, hervormde hij haar opnieuw.
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6. Et praecipiens judicibus, Videte, ait,
quid faciatis: non enim hominis exercetis
judicium, sed Domini: et quodcumque
judicaveritis, in vos redundabit.

6. en hij beval aan de rechters en zeide:
Ziet, wat gij doet; want niet eens
menschen recht bedient gij, maar des
Heeren; en al wat gij richt, zal op u
neerkomen6).

7. Sit timor Domini vobiscum, et cum
diligentia cuncta facite: non est enim apud
Dominum Deum nostrum iniquitas, nec
personarum acceptio, nec cupido
munerum. Deut. X 17; Sap. VI 8; Eccli.
XXXV 15; Act. X 34; Rom. II 11; Gal. II
6; Eph. VI 9; Col. III 25; I Petr. I 17.

7. De vreeze des Heeren zij met ulieden,
en doet alle dingen met zorgvuldigheid;
want bij den Heer, onzen God, is geen
ongerechtigheid noch aanzien van
personen noch begeerte naar giften.

8. In Jerusalem quoque constituit Josaphat
Levitas, et Sacerdotes, et principes
familiarum ex Israel, ut judicium et
causam Domini judicarent habitatoribus
ejus.

8. Ook te Jerusalem7) stelde Josaphat
Levieten en priesters en vorsten der
geslachten uit Israël aan, om de rechtzaak
en het pleitgeding des Heeren te
beslechten voor zijne bewoners8).

9. Praecepitque eis, dicens: Sic agetis in 9. En hij beval hun, zeggende: Aldus zult
timore Domini fideliter et corde perfecto. gij te werk gaan in de vreeze des Heeren
met getrouwheid en een volmaakt hart.
10. Omnem causam, quae venerit ad vos
fratrum vestrorum, qui habitant in urbibus
suis inter cognationem et cognationem,
ubicumque quaestio est de lege, de
mandato, de ceremoniis, de
justificationibus: ostendite eis, ut non
peccent in Dominum, et ne veniat ira
super vos et super fratres vestros: sic ergo
agentes non peccabitis.

10. Wat zaken er voor u komen van uwe
broeders, die in hunne steden wonen9),
tusschen bloedverwanten en
bloedverwanten10), waar er ook een
geschil rijze over een wet, over een
gebod, over inzettingen, over
gerechtelijke uitspraken - onderricht hen,
opdat zij niet zondigen tegen den Heer,
en er geen gramschap kome over u en
over uwe broeders: want zoo doende, zult
gij niet zondigen.

11. Amarias autem sacerdos et pontifex
vester, in his, quae ad Deum pertinent,
praesidebit: porro Zabadias filius Ismahel,
qui est dux in domo Juda, super ea opera
erit, quae ad regis officium perti-

11. En Amarias, uw priester en
hoogepriester, zal aan het hoofd staan bij
de zaken, welke op God betrekking
hebben; en Zabadias, de zoon van

6) Naar het Hebr.: ‘En (Hij is) met u in de zaak van het gericht’. Wellicht echter moet naar een
verbeterde lezing vertaald worden: ‘en met u is het (op u komt het neer) naar het woord (de
wijze) der (uwer) rechtspraak’, wat ook beter overeenkomt met den tekst der Vulgaat.
7) In de hoofdstad schiep hij een opperste rechtbank voor bijzonder moeilijke gevallen.
8) Over godsdienstige en burgerlijke processen, zie v. 11.
9) Van de rechters in de andere steden, die in moeilijke gevallen geen beslissing zouden kunnen
gezen.
10) Hebr.: ‘tusschen bloed en bloed’. Bedoeld worden de gevallen, die op vrijwilligen of
onvrijwilligen doodslag betrekking hebben. Zie Exod. XXI 21; Deut. XVII 8.
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Ismahel, die vorst is in het huis Juda11),
zal over die

11) Het hoofd van den stam Juda.
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nent: habetisque magistros Levitas coram zaken zijn, die tot den dienst des konings
vobis, confortamini, et agite diligenter, behooren; ook hebt gij als leeraren de
et erit Dominus vobiscum in bonis.
Levieten voor u; schept moed en handelt
nauwgezet, en de Heer zal met u zijn in
het goede.

Caput XX.
Hoofdstuk XX.
Inval van de Ammonieten, Moabieten en Syriërs in Juda (v. 1, 2). Josaphat
wendt zich tot den Heer, die hem verhoort (v. 3-24). Josaphat maakt veel
buit en bestuurt verder zijn rijk in vrede (v. 25-34); maar omdat hij een
verbond aangaat met Ochozias, wordt hij door den profeet Eliëzer berispt
(v. 35-37).
1. Post haec congregati sunt filii Moab, 1. Daarna1) verzamelden zich de kinderen
et filii Ammon, et cum eis de Ammonitis van Moab en de kinderen van Ammon en
ad Josaphat ut pugnarent contra eum.
met hen van de Ammonieten2) tegen
Josaphat, om te strijden tegen hem.
2. Veneruntque nuntii, et indicaverunt
Josaphat, dicentes: Venit contra te
multitudo magna de his locis, quae trans
mare sunt, et de Syria, et ecce consistunt
in Asasonthamar, quae est Engaddi.

2. En er kwamen boden en meldden aan
Josaphat, zeggende: Tegen u is eene
groote menigte van die gewesten, welke
aan de overzijde der zee zijn, en van
Syrië3) in aantocht; en zie, zij zijn
gelegerd te Asasonthamar4), dat is
Engaddi.

3. Josaphat autem timore perterritus,
3. Josaphat nu, van schrik verslagen, gaf
totum se contulit ad rogandum Dominum, zich geheel over aan het gebed tot den
et praedicavit jejunium universo Juda. Heer en kondigde een vasten af voor
gansch Juda5).
4. Congregatusque est Judas ad
4. En Juda kwam bijeen, om den Heer te
deprecandum Dominum: sed et omnes de verbidden; en ook kwamen allen uit
urbibus suis venerunt ad obsecrandum hunne steden, om Hem te smeeken.
eum.
1) Na den dood van Achab en de hervorming van het rechtswezen.
2) Hebr. mehaämmonim, wat men zou kunnen vertalen met van de overzijde der Ammonieten
en verstaan van de zwervende volksstammen in de Arabische woestijn. Daar echter v. 10 en
22 de bewoners van het gebergte Seïr genoemd worden, vermoedt men met reden, dat moet
gelezen worden mehammeoenim, d.i. van de Maonieten, wier hoofdstad Maon in het gebergte
Seïr niet ver van Petra gelegen was. Vgl. XXVI 7.
3) Daar in het vervolg van het verhaal van geen Syriërs sprake is, zal men in plaats van me-Aram
(van Syrië) moeten lezen me-Edom, d.i. van Idumea.
4) Zie Gen. XIV 7. De hoofdmacht was dus rondom de zuidelijke spits van de Doode Zee
getogen, die hier met zee bedoeld wordt.
5) Vgl. Judic. XX 26; I Reg. VII 16; Joël II 15.
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5. Cumque stetisset Josaphat in medio 5. En toen Josaphat zich gesteld had in
coetu Juda, et Jerusalem, in domo Domini het midden der vergadering van Juda en
ante atrium novum,
van Jerusalem, in het huis des Heeren
voor het nieuwe voorhof6)

6) Het priestervoorhof zal vermoedelijk door Josaphat of Asa eene herstelling ondergaan hebben
en daarom hier het nieuwe voorhof heeten. Vóór dit voorhof, dus in het buitenvoorhof,
plaatste zich de koning, vermoedelijk op het VI 13 beschreven gestoelte.
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6. Ait: Domine Deus patrum nostrorum,
tu es Deus in coelo, et dominaris cunctis
regnis gentium, in manu tua est fortitudo
et potentia, nec quisquam tibi potest
resistere.

6. zeide hij: Heer, God onzer vaderen, Gij
zijt God in den hemel en heerscht over al
de rijken der heidenen; in uwe hand is
kracht en macht, en niemand kan U
weerstaan.

7. Nonne tu Deus noster interfecisti
omnes habitatores terrae hujus coram
populo tuo Israel, et dedisti eam semini
Abraham amici tui in sempiternum?

7. Hebt Gij niet, onze God, al de inwoners
van dit land verdelgd voor het aanschijn
van uw volk Israël, en hebt Gij het niet
gegeven aan het zaad van Abraham, uwen
vriend, voor altoos7)?

8. Habitaveruntque in ea, et exstruxerunt 8. En zij hebben daarin hunne woonstede
in illa sanctuarium nomini tuo, dicentes: genomen en daar een heiligdom gebouwd
voor uwen naam, zeggende8):
9. Si irruerint super nos mala, gladius
judicii, pestilentia, et fames, stabimus
coram domo hac in conspectu tuo, in qua
invocatum est nomen tuum: et
clamabimus ad te in tribulationibus
nostris, et exaudies, salvosque facies. III
Reg. VIII 33.

9. Indien er rampen over ons komen, het
zwaard des gerechts, pest en
hongersnood, dan zullen wij ons voor uw
aangezicht stellen voor dit huis, waarin
uw naam is aangeroepen; en wij zullen
tot U roepen in onze rampspoeden, en Gij
zult verhooren en verlossen.

10. Nunc igitur ecce filii Ammon, et
Moab, et mons Seir, per quos non
concessisti Israel ut transirent quando
egrediebantur de AEgypto, sed
declinaverunt ab eis, et non interfecerunt
illos: Deut. II 2.

10. Nu dan zie: de kinderen van Ammon
en Moab en het gebergte Seïr9), door wier
midden Gij Israël niet toeliet dat het
trekken zou, toen het uit Egypte kwam,
maar van wie zij uitweken en die zij niet
verdelgden10),

11. E contrario agunt, et nituntur ejicere 11. zij doen het tegenovergestelde en
nos de possessione, quam tradidisti nobis. trachten ons te verdrijven uit de bezitting,
welke Gij ons gegeven hebt.
12. Deus noster, ergo non judicabis eos?
In nobis quidem non est tanta fortitudo,
ut possimus huic multitudini resistere,
quae irruit super nos. Sed cum ignoremus
quid agere debeamus, hoc solum habemus
residui, ut oculos nostros dirigamus ad
te.

12. Onze God, zult Gij dan geen gericht
houden over hen? Bij ons is wel is waar
niet zooveel kracht, dat wij weerstand
zouden kunnen bieden aan deze menigte,
die ons overvalt11). Maar daar wij niet
weten, wat ons te doen staat, blijft ons dit

7) Vgl. Gen. XIII 15-17; XV 18.
8) Josaphat herhaalt in het kort het door Salomon bij de inwijding des tempels uitgesproken
gebed, vgl. VI.
9) De bewoners van dat gebergte. Vgl. noot 2.
10) Vgl. Deut. II 1-19; Judic. XI 17 volg.
11) De verbonden vijandige stammen schijnen eene verhuizing naar Juda beoogd en daarom met
hun geheele macht den inval gedaan te hebben. Daar zij buitendien geheel onverwacht
kwamen, is de vrees van Josaphat zeer begrijpelijk. Alleen God kon hier redding verschaffen.
Vgl. Ps. LXXXII.
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alleen over, dat wij onze oogen richten
tot U.
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13. Omnis vero Juda stabat coram
Domino cum parvulis, et uxoribus, et
liberis suis.

13. En geheel Juda stond voor den Heer
met zijne zuigelingen en vrouwen en
kleinen12).

14. Erat autem Jahaziel filius Zachariae,
filii Banaiae, filii Jehiel, filii Mathaniae,
Levites de filiis Asaph, super quem factus
est Spiritus Domini in medio turbae,

14. En daar was Jahaziël, de zoon van
Zacharias, zoon van Banaias, zoon van
Jehiël, zoon van Mathanias13), de Leviet,
van de kinderen van Asaph, en over hem
kwam de geest des Heeren te midden der
menigte,

15. Et ait: Attendite omnis Juda, et qui
habitatis Jerusalem, et tu rex Josaphat:
Haec dicit Dominus vobis: Nolite timere,
nec paveatis hanc multitudinem: non est
enim vestra pugna, sed Dei.

15. en hij zeide: Geeft acht, geheel Juda,
en gij, die Jerusalem bewoont, en gij,
koning Josaphat. Dit zegt de Heer tot u:
Vreest niet en weest niet vervaard voor
deze menigte: want het is niet uw strijd,
maar die van God14).

16. Cras descendetis contra eos: ascensuri
enim sunt per clivum nomine Sis, et
invenietis illos in summitate torrentis, qui
est contra solitudinem Jeruel.

16. Morgen zult gij tegen hen aftrekken;
want zij zullen oprukken langs het
bergpad, Sis genaamd, en gij zult hen
ontmoeten aan het einde van den
bergstroom, welke tegenover de woestijn
Jeruel is15).

17. Non eritis vos qui dimicabitis, sed
tantummodo confidenter state, et videbitis
auxilium Domini super vos, o Juda, et
Jerusalem: nolite timere, nec paveatis:
cras egrediemini contra eos, et Dominus
erit vobiscum.

17. Niet gij zijt het, die vechten zult; maar
blijft slechts met betrouwen staan en gij
zult de hulp des Heeren zien over u, o
Juda en Jerusalem; vreest niet, en weest
niet vervaard; morgen zult gij tegen hen
uittrekken, en de Heer zal met u zijn.

18. Josaphat ergo, et Juda, et omnes
habitatores Jerusalem ceciderunt proni in
terram coram Domino, et adoraverunt
eum.

18. Josaphat dan en Juda en al de
bewoners van Jerusalem wierpen zich
plat ter aarde voor den Heer en aanbaden
Hem.

19. Porro Levitae de filiis Caath, et de
filiis Core laudabant Dominum Deum
Israel voce magna, in excelsum.

19. En de Levieten uit de kinderen van
Caäth en uit de kinderen van Core16)
loofden den Heer, den God van Israël,
met luider stemme met verheffing

12)
13)
14)
15)

Vgl. Joël II 16; Judith IV 9.
Wellicht Nathanias, die I Par. XXV 2 en 12 onder de zonen van Asaph vermeld wordt.
d.i. God zal hier strijden.
Sis is vermoedelijk thans het Wadi el Hasasah, aan den noordelijken rand van de woestijn,
die zich van de Doode Zee naar Thecua uitstrekt en wier zuidoostelijk gedeelte waarschijnlijk
de in het vervolg van het vers genoemde woestijn Jeruel is. Voor het einde van den bergstroom
heeft het Hebr.: ‘het einde van het dal’.
16) De kinderen van Core waren volgens I Par. VI 7 en 22 zelf Caäthieten; en kinderen van Core
is derhalve een beperkende omschrijving van het voorafgaande.
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20. Cumque mane surrexissent, egressi
sunt per desertum Thecue: profectisque
eis, stans Josaphat in medio eorum, dixit:
Audite me viri Juda, et omnes habitatores
Jerusalem: credite in Domino Deo vestro,
et securi eritis: credite prophetis ejus, et
cuncta evenient prospera.

20. En toen zij zich des morgens
opmaakten, trokken zij uit door17) de
woestijn van Thecue, en terwijl zij
uittogen, stond Josaphat in hun midden
en zeide: Hoort mij, mannen van Juda en
inwoners van Jerusalem al te gader;
betrouwt op den Heer, uwen God, en gij
zult veilig zijn; schenkt geloof aan zijn
profeten, en alles zal gelukkig uitvallen.

21. Deditque consilium populo, et statuit
cantores Domini, ut laudarent eum in
turmis suis, et antecederent exercitum, ac
voce consona dicerent: Confitemini
Domino, quoniam in aeternum
misericordia ejus. Ps. CXXXV 1.

21. En hij gaf raad aan het volk en stelde
zangers des Heeren, die Hem zouden
prijzen in hunne afdeelingen18) en aan het
leger voorafgaan en met vereende stem
zingen: Looft den Heer, want eeuwig
duurt zijne barmhartigheid.

22. Cumque coepissent laudes canere,
vertit Dominus insidias eorum in
semetipsos, filiorum scilicet Ammon, et
Moab, et montis Seir, qui egressi fuerant
ut pugnarent contra Judam, et percussi
sunt.

22. En toen zij aanhieven met lof te
zingen, keerde de Heer hunne hinderlaag,
te weten die van de kinderen van Ammon
en Moab en van het gebergte Seïr, die ten
strijde tegen Juda waren uitgetogen, tegen
hen zelven19), en zij werden verslagen.

23. Namque filii Ammon, et Moab
consurrexerunt adversum habitatores
montis Seir, ut interficerent et delerent
eos: cumque hoc opere perpetrassent,
etiam in semetipsos versi, mutuis
concidere vulneribus. Judic. VII 22; I
Reg. XIV 20.

23. Want de kinderen van Ammon en
Moab stonden op tegen de bewoners van
het gebergte Seïr, om hen te dooden en
te verdelgen; en nadat zij dit ten uitvoer
hadden gebracht, richtten zij zich ook
tegen elkander en vielen door de wonden,
elkander toegebracht.

24. Porro Juda cum venisset ad speculam,
quae respicit solitudinem, vidit procul
omnem late regionem plenam
cadaveribus, nec superesse quemquam,
qui necem potuisset evadere

24. Toen nu Juda gekomen was bij den
wachttoren20), die naar de woestijn
uitziet21), zag het van verre de landstreek
wijd en zijd vol lijken en geen enkelen

17) Hebr. ‘naar’.
18) Hebr. ‘in heilig feestgewaad’.
19) In den grondtekst staat: ‘verschafte de Heer meorbim tegen de kinderen van Ammon....’
‘Meorbim’ beteekent: in hinderlaag of op den loer liggenden. Volgens v. 17 en 24 kunnen
dit geen krijgers van Josaphat geweest zijn. Sommigen meenen, dat het roovers waren, die,
onverwacht uit een hinderlaag te voorschijn gekomen, verwarring brachten in het leger der
bondgenooten; anderen, dat God engelen tegen hen zond. Zeker is het, dat door Gods toedoen
verwarring onder de vijanden ontstond, gelijk Judic. VII 22. De Moabieten en Ammonieten
zochten de schuld bij de Seïrieten. Wellicht hadden dezen of hunne stamgenooten inderdaad
verraad gepleegd en de hinderlagen gelegd.
20) Eene hoogte, van waar men de woestijn Jeruel overzien kon.
21) In het Hebr. volgt hier nog: ‘en zich keerden naar de menigte’.
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overgebleven, die aan den dood had
kunnen ontkomen22).

22) Zij zagen een veld vol lijken, waarop niets levends meer te zien was.
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25. Venit ergo Josaphat, et omnis populus
cum eo ad detrahenda spolia mortuorum:
inveneruntque inter cadavera variam
supellectilem, vestes quoque, et vasa
pretiosissima, et diripuerunt ita ut omnia
portare non possent, nec per tres dies
spolia auferre prae praedae magnitudine.

25. Josaphat dan naderde en al het volk
met hem om buit te maken op de dooden,
en zij vonden onder de lijken velerlei
huisraad, alsmede kleederen en zeer
kostbaar gereedschap, en zij plunderden
zooveel, dat zij niet alles dragen konden
en in geen drie dagen den roof konden
wegbrengen, zoo groot was de buit.

26. Die autem quarto congregati sunt in
Valle benedictionis: etenim quoniam ibi
benedixerant Domino, vocaverunt locum
illum Vallis benedictionis usque in
praesentem diem.

26. En op den vierden dag verzamelden
zij zich in het dal der Zegening23); want
omdat zij daar den Heer gezegend
hadden, noemden zij die plaats dal der
Zegening, tot op den huidigen dag.

27. Reversusque est omnis vir Juda, et
habitatores Jerusalem, et Josaphat ante
eos in Jerusalem cum laetitia magna, eo
quod dedisset eis Dominus gaudium de
inimicis suis.

27. En al de manschap van Juda en de
bewoners van Jerusalem en Josaphat aan
hun hoofd keerden naar Jerusalem terug
in groote blijdschap, omdat de Heer hun
vreugde had gegeven over hunne
vijanden24).

28. Ingressique sunt in Jerusalem cum 28. En zij hielden hun intocht in
psalteriis, et citharis, et tubis in domum Jerusalem met psalters en harpen en
Domini.
trompetten naar het huis des Heeren.
29. Irruit autem pavor Domini super
universa regna terrarum cum audissent
quod pugnasset Dominus contra inimicos
Israel.

29. En de schrik des Heeren overviel al
de rijken der aarde, toen zij vernamen,
dat de Heer gestreden had tegen de
vijanden van Israël.

30. Quievitque regnum Josaphat, et
praebuit ei Deus pacem per circuitum.

30. En het rijk van Josaphat bleef in rust,
en God gaf hem vrede in het rond.

31. Regnavit igitur Josaphat super Judam,
et erat triginta quinque annorum cum
regnare coepisset: viginti autem et
quinque annis regnavit in Jerusalem, et
nomen matris ejus Azuba filia Selahi. III
Reg. XXII 51.

31. Zoo heerschte Josaphat over Juda25),
en hij telde vijf en dertig jaren, toen hij
begon te regeeren; en vijf en twintig jaren
regeerde hij te Jerusalem, en de naam
zijner moeder was Azuba, de dochter van
Selahi.

32. Et ambulavit in via patris sui Asa, nec 32. En hij wandelde op den weg van zijn
declinavit ab ea, faciens quae placita erant vader Asa en week er niet van af, doende
coram Domino.
wat welgevallig was voor den Heer.

23) Den Hebreeuwschen naam Beracha vindt men terug in het dorp Bereikoet, westelijk van
Thecua, dicht aan den weg van Hebron naar Jerusalem gelegen. Het in de nabijheid daarvan
gelegen Wadi-Arroeb zou dan het hier bedoelde dal van Beracha zijn.
24) Vgl. Esdr. VI 22; Neh. XII 43.
25) Vgl. met v. 31-37 de ietwat uitvoeriger berichten van III Reg. 41-51.
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33. Verumtamen excelsa non abstulit, et 33. Edoch de hoogten verdelgde hij niet,
adhuc populus non direxerat cor suum ad en het volk hield nog niet zijn hart
Dominum Deum patrum suorum.
gevestigd op den Heer, den God zijner
vaderen.
34. Reliqua autem gestorum Josaphat
priorum et novissimorum scripta sunt in
verbis Jehu filii Hanani, quae digessit in
Libros regum Israel.

34. Het overige nu van de daden van
Josaphat, zoo van de eerste als van de
laatste, is beschreven in de woorden van
Jehu, den zoon van Hanani, welke hij
neerschreef in de Boeken der koningen
van Israël.

35. Post haec iniit amicitias Josaphat rex 35. Naderhand26) sloot Josaphat, de koning
Juda cum Ochozia rege Israel, cujus opera van Juda, vriendschap met Ochozias, den
fuerunt impiissima. III Reg. XXII 45.
koning van Israël, wiens werken zeer
goddeloos waren.
36. Et particeps fuit ut facerent naves, 36. En hij nam deel aan het bouwen van
quae irent in Tharsis: feceruntque classem schepen, die op Tharsis zouden varen27);
in Asiongaber. III Reg. X 22 et XXII 49. en zij bouwden eene vloot te Asiongaber.
37. Prophetavit autem Eliezer filius
Dodau de Maresa ad Josaphat, dicens:
Quia habuisti foedus cum Ochozia,
percussit Dominus opera tua, contritaeque
sunt naves, nec potuerunt ire in Tharsis.

37. Eliëzer nu, de zoon van Dodaü van
Maresa, profeteerde tegen Josaphat,
zeggende: Omdat gij een verbond
gesloten hebt met Ochozias, heeft de Heer
uwe werken geslagen28). En de schepen
werden verbrijzeld en konden niet op
Tharsis varen.

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Joram wordt koning, vermoordt zijne broeders en regeert goddeloos (v. 1-7).
Zijne straf en zijn dood (v. 8-20).
1. Dormivit autem Josaphat cum patribus 1. En Josaphat ontsliep met zijne vaderen
suis, et sepultus est cum eis in Civitate en werd bij hen begraven in de Stad van
26) Na den inval der Ammonieten, en wel spoedig daarna, daar Ochozias, in het zeventiende
jaar van Josaphat op den troon van Israël gekomen, geene twee volle jaren regeerde. Zie III
Reg. XXII 52.
27) Uit III Reg. XXII 49 blijkt, dat de schepen gebouwd werden voor de vaart naar Ophir, die
als een groote handelsvaart ook Tharsis-vaart kon genoemd worden, gelijk de voor die vaart
bestemde schepen ook Tharsis-schepen heetten. Vgl. III Reg. X 22; II Par. IX 21; Is. II noot
10.
28) Geslagen, d.i. met geweld verijdeld. Van deze berisping door den van elders niet bekenden
profeet wordt III Reg. XXII niet gewaagd; zij maakt het echter begrijpelijk, waarom volgens
v. 50 aldaar Josaphat niet wilde treden in het voorstel van Ochozias tot hernieuwing der
poging.
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David: regnavitque Joram filius ejus pro David, en zijn zoon Joram werd koning
eo. III Reg. XXII 51.
in zijne plaats1).

1) Vgl. IV Reg. VIII 16-24, waar Joram's regeering minder uitvoerig dan hier, maar toch
overigens bijna gelijkluidend verhaald wordt.
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2. Qui habuit fratres filios Josaphat,
Azariam, et Jahiel, et Zachariam, et
Azariam, et Michael, et Saphatiam:
omnes hi, filii Josaphat regis Juda.

2. Deze nu had tot broeders de zonen van
Josaphat: Azarias en Jahiël en Zacharias
en Azarias2) en Michaël en Saphatias; zij
allen waren zonen van Josaphat, den
koning van Juda.

3. Deditque eis pater suus multa munera
argenti, et auri, et pensitationes, cum
civitatibus munitissimis in Juda: regnum
autem tradidit Joram, eo quod esset
primogenitus.

3. En hun vader had hun vele geschenken
in zilver en in goud gegeven en
inkomsten, benevens zeer versterkte
steden in Juda; doch het koningschap gaf
hij aan Joram, omdat hij de eerstgeborene
was.

4. Surrexit ergo Joram super regnum
patris sui: cumque se confirmasset,
occidit omnes fratres suos gladio, et
quosdam de principibus Israel.

4. Zoo verhief zich Joram over het
koninkrijk zijns vaders; en toen hij vast
gezeten was, doodde hij al zijne broeders3)
met het zwaard, alsook eenigen van de
vorsten van Israël.

5. Triginta duorum annorum erat Joram 5. Twee en dertig jaren telde Joram, toen
cum regnare coepisset: et octo annis
hij begon te regeeren, en acht jaren
regnavit in Jerusalem.
regeerde hij te Jerusalem.
6. Ambulavitque in viis regum Israel,
sicut egerat domus Achab: filia quippe
Achab erat uxor ejus, et fecit malum in
conspectu Domini.

6. En hij wandelde op de wegen van de
koningen van Israël, gelijk het huis van
Achab gedaan had; want eene dochter
van Achab was zijne huisvrouw, en hij
deed hetgeen kwaad was voor de oogen
des Heeren.

7. Noluit autem Dominus disperdere
domum David propter pactum, quod
inierat cum eo: et quia promiserat ut daret
ei lucernam, et filiis ejus omni tempore.

7. De Heer wilde echter het huis van
David niet verdelgen wegens het verbond,
dat Hij met hem gesloten had, en omdat
Hij beloofd had, aan hem en aan zijne
zonen een lamp4) te geven te allen tijde.

8. In diebus illis rebellavit Edom, ne esset 8. In die dagen kwam Edom in opstand,
subditus Judae, et constituit sibi regem. ten einde niet onder Juda te staan, en
stelde zich een koning aan.
9. Cumque transisset Joram cum
principibus suis, et cuncto equitatu qui
erat secum, surrexit nocte, et percussit

9. En toen Joram daarheen getogen was
met zijne oversten en de geheele ruiterij,
die met hem was, brak hij op in den nacht

2) Hebr. Asarjahoe, terwijl de eerstgenoemde zoon Asarja heet, wat hetzelfde is, daar ja eene
verkorting is van jahoe of jahwe. Josaphat schijnt inderdaad twee zonen van dien naam gehad
te hebben, daar hier al de vertalingen met den grondtekst overeenstemmen.
3) Vermoedelijk uit wantrouwen, daar zij, naar v. 11 doet vermoeden, niet zijne, maar huns
vaders gezindheid waren toegedaan.
4) Een nakomeling. Zie de noot op IV Reg. VIII 19.
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Edom qui se circumdederat, et omnes
duces equitatus ejus.

en versloeg Edom, dat hem omsingeld
had en al de aanvoerders zijner ruiterij5).

5) IV Reg. VIII 21 wordt hier nog toegevoegd: ‘en het volk vluchtte naar zijne tenten’. Door
de vijanden omsingeld, had Joram slechts door een nachtelijken aanval kunnen ontkomen;
het gelukte hem niet, Edom opnieuw te onderwerpen.
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10. Attamen rebellavit Edom, ne esset
sub ditione Juda usque ad hanc diem: eo
tempore et Lobna recessit ne esset sub
manu illius. Dereliquerat enim Dominum
Deum patrum suorum:

10. Niettemin bleef Edom in opstand, ten
einde niet onder de heerschappij van Juda
te zijn, tot op dezen dag6); te dien tijde
viel ook Lobna af, ten einde niet onder
zijne hand te zijn; want hij had den Heer,
den God zijner vaderen, verlaten.

11. Insuper et excelsa fabricatus est in 11. Daarenboven maakte hij ook hoogten
urbibus Juda, et fornicari fecit habitatores in de steden van Juda en verleidde de
Jerusalem, et praevaricari Judam.
bewoners van Jerusalem tot boeleeren7)
en Juda tot afval.
12. Allatae sunt autem ei litterae ab Elia
propheta, in quibus scriptum erat: Haec
dicit Dominus Deus David patris tui:
Quoniam non ambulasti in viis Josaphat
patris tui, et in viis Asa regis Juda,

12. En hem werd een brief gebracht van
den profeet Elias8), waarin geschreven
stond: Dit zegt de Heer, de God van
David, uwen vader: Omdat gij niet
gewandeld hebt op de wegen van uwen
vader Josaphat en op de wegen van Asa,
den koning van Juda,

13. Sed incessisti per iter regum Israel,
et fornicari fecisti Judam, et habitatores
Jerusalem, imitatus fornicationem domus
Achab, insuper et fratres tuos domum
patris tui, meliores te occidisti:

13. maar den weg hebt gevolgd van de
koningen van Israël, en Juda en de
inwoners van Jerusalem tot boeleeren
verleid hebt in navolging der boeleering
van het huis van Achab, en bovendien
uwe broeders, het huis uws vaders, die
beter waren dan gij, gedood hebt:

14. Ecce Dominus percutiet te

14. zie, daarom zal de Heer u

6) Slechts voor een korten tijd werd Edom later door Amasias vermeesterd. Zie XXV.
7) In figuurlijken en in letterlijken zin door den dienst van Astarte.
8) Den Thesbiet, den beroemden profeet uit het rijk Israël? De oude schriftverklaarders, schoon
overtuigd, dat Elias te dien tijde niet meer op aarde toefde, nemen het allen aan. Zij
veronderstellen, dat de profeet òf vóór dat hij van de aarde werd weggenomen, den brief
schreef en voor Joram achterliet, òf het schrijven uit zijne bovenaardsche verblijfplaats aan
den goddeloozen koning deed toekomen. De laatste verklaring schijnt eenigen steun te vinden
in den grondtekst, waar men leest: ‘En er kwam tot hem een brief van Elias, den profeet’ ...
Eenige nieuweren ontkennen de noodzakelijkheid om aan te nemen, dat Elias vóór de
regeering van Joram van de aarde werd weggenomen. Zij beroepen zich op IV Reg. II 1,
waar de woorden: ‘Het geschiedde nu, als de Heer Elias met een onweder zou opnemen, dat’
... het tijdstip der gebeurtenis onbeslist zouden laten. Maar uit het daar volgend verhaal valt
af te leiden, dat Elias' leerling Eliseus eerst na het verdwijnen van zijn meester als zelfstandig
profeet optrad. Was nu Elias nog getuige van de troonsbeklimming van Joram, koning van
Juda, dan kon zijn leerling niet als zelfstandig profeet en als gewezen dienaar van Elias (zie
IV Reg. III 11) in het leger zijn van Joram's voorganger Josaphat, toen deze met Joram,
koning van Israël, tegen de Moabieten oprukte. Vandaar dat anderen hier voor Elias willen
lezen Eliseus. Mogelijk is het, dat door een afschrijver van den Hebr. tekst Elijahoe (Elias)
in plaats van Elisa (Eliseus) geschreven is.
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plaga magna cum populo tuo, et filiis, et benevens uw volk en uwe zonen en
uxoribus tuis, universaque substantia tua. huisvrouwen en al wat gij bezit slaan met
eene groote plaag.
15. Tu autem aegrotabis pessimo languore 15. En gij zult aangetast worden door
uteri tui, donec egrediantur vitalia tua
eene zeer afschuwelijke ziekte van uw
paulatim per singulos dies.
onderlijf, totdat uwe ingewanden allengs
van u zullen uitgaan dagen op dagen.
16. Suscitavit ergo Dominus contra Joram 16. De Heer verwekte dan tegen Joram
spiritum Philistinorum et Arabum, qui den geest der Philistijnen en der
confines sunt AEthiopibus.
Arabieren, die aan de Ethiopiërs palen9).
17. Et ascenderunt in terram Juda, et
vastaverunt eam, diripueruntque cunctam
substantiam, quae inventa est in domo
regis, insuper et filios ejus, et uxores: nec
remansit ei filius, nisi Joachaz, qui
minimus natu erat.

17. En zij trokken tegen het land van Juda
op en verwoestten het en plunderden al
de have, die in het huis des konings
gevonden werd, en bovendien zijne zonen
en huisvrouwen, en hij behield slechts
éénen zoon, te weten Joachaz, die de
jongste was10).

18. Et super haec omnia percussit eum
Dominus alvi languore insanabili.

18. En boven dit alles sloeg hem de Heer
met eene ongeneeslijke buikziekte.

19. Cumque diei succederet dies, et
temporum spatia volverentur, duorum
annorum expletus est circulus: et sic
longa consumptus tabe, ita ut egereret
etiam viscera sua, languore pariter, et vita
caruit. Mortuusque est in infirmitate
pessima, et non fecit ei populus secundum
morem combustionis, exsequias, sicut
fecerat majoribus ejus.

19. Terwijl dan de ééne dag op den
anderen volgde en tijd op tijd verstreek,
voltooide zich de omloop van twee jaren,
en aldus, door de langdurige kwaal
uitgeteerd, zoodat hij ook zijn
ingewanden uitwierp, raakte hij te gelijk
met de ziekte tevens het leven kwijt. En
hij stierf aan een zeer afschuwelijke
ziekte, en het volk deed voor hem geene
uitvaart naar het gebruik der verbranding,
gelijk het met zijne vaderen gedaan had11).

20. Trigintaduorum annorum fuit, cum
regnare coepisset, et octo annis regnavit
in Jerusalem. Ambulavitque non recte, et
sepelierunt eum in Civitate David:
verumtamen non in sepulcro regum.

20. Twee en dertig jaren telde hij, toen
hij begon te regeeren, en acht jaren
regeerde hij te Jerusalem. En hij
wandelde niet recht, en men begroef hem
in de Stad van David, echter niet in de
grafstede der koningen.

9) De bewoners van zuidelijk Arabië aan de Roode Zee. Voor Ethiopiërs heeft de grondtekst
‘Koeschieten’; vgl. XIV noot 9.
10) De vijanden plunderden de buiten de hoofdstad gelegen domeinen, van welke I Par. XXVII
25-31 sprake is. De hoofdstad zelve vermeesterden zij niet, daar zij dan zeker ook den
tempelschat zouden geroofd hebben. De vrouwen en zonen des konings, die zij medevoerden,
moeten zich volgens XXII 1 in het legerkamp van Juda bevonden hebben. Joachaz heet XXII
1 en elders Ochozias.
11) Vgl. XVI 14.
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Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
Ochozias voert een goddelooze regeering en wordt met Joram, koning van
Israël, door Jehu gedood (v. 1-9). Athalia roeit geheel het geslacht van Joram,
koning van Juda, uit met uitzondering van Joas, die gered wordt (v. 10-12).
1. Constituerunt autem habitatores
Jerusalem Ochoziam filium ejus
minimum, regem pro eo: omnes enim
majores natu, qui ante eum fuerant,
interfecerant latrones Arabum, qui
irruerant in castra: regnavitque Ochozias
filius Joram regis Juda. IV Reg. VIII 25.

1. De bewoners van Jerusalem nu stelden
Ochozias, zijn jongsten zoon, tot koning
aan in zijne plaats1); want al de ouderen,
die vóór hem waren, hadden de roovers
uit Arabië, die in het legerkamp gevallen
waren, gedood. Aldus kwam Ochozias,
de zoon van Joram, den koning van Juda,
aan de regeering.

2. Quadraginta duorum annorum erat
Ochozias cum regnare coepisset, et uno
anno regnavit in Jerusalem, et nomen
matris ejus Athalia filia Amri. IV Reg.
VIII 26.

2. Twee en veertig2) jaren telde Ochozias,
toen hij begon te regeeren, en één jaar
heerschte hij te Jerusalem, en de naam
zijner moeder was Athalia, de dochter3)
van Amri.

3. Sed et ipse ingressus est per vias
domus Achab: mater enim ejus impulit
eum ut impie ageret.

3. Maar ook hij sloeg de wegen in van
het huis van Achab; want zijne moeder
dreef hem aan tot een goddeloos gedrag.

4. Fecit igitur malum in conspectu
Domini, sicut domus Achab: ipsi enim
fuerunt ei consiliarii post mortem patris
sui, in interitum ejus.

4. Hij deed dan kwaad voor het
aangezicht des Heeren gelijk het huis van
Achab; want die waren zijne raadslieden
na zijns vaders dood4), hem ten verderve.

5. Ambulavitque in consiliis eorum. Et
perrexit cum Joram filio Achab rege
Israel, in bellum contra Hazael regem
Syriae in Ramoth Galaad:
vulneraveruntque Syri Joram.

5. En hij wandelde naar hunne
raadgevingen. En hij trok met Joram, den
zoon van Achab, koning van Israël, ten
strijde tegen Hazaël, den koning van

1) Deze woorden kunnen doen vermoeden, dat aan Ochozias de troon betwist werd. Wellicht
dong zijne goddelooze moeder Athalia reeds toen naar de kroon. Zie het einde van dit
Hoofdstuk.
2) Beter volgens IV Reg. VIII 26 ‘twee en twintig jaren’, daar hij zijn vader, die op veertigjarigen
leeftijd stierf (zie XXI 20), terstond opvolgde. De fout is zeker aan de afschrijvers te wijten.
De oude Syrische vertaling leest dan ook hier twee en twintig, de Septuagint heeft twintig.
3) d.i. De kleindochter van Amri, zie IV Reg. VIII 26.
4) De woorden na zijns vaders dood doen vermoeden, dat hij reeds gedurende de ziekte van
Joram met de regeering belast was en eerst na diens overlijden geheel onder den invloed
zijner verwanten uit Israël geraakte. Dit regentschap laat zich ook afleiden uit IV Reg. IX
29, waar gezegd wordt, dat zijne regeering begon in het elfde jaar van Joram van Israël,
terwijl hij volgens VIII 25 aldaar koning werd in diens twaalfde jaar.
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Syrië, naar Ramoth-Galaäd5); en de
Syriërs kwetsten Joram.

5) De veldtocht der twee koningen tegen Syrië en beider ondergang worden, als voornamelijk
tot de geschiedenis van het Tienstammenrijk behoorende, met meer uitvoerigheid IV Reg.
VIII 28 - IX verhaald.
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6. Qui reversus est ut curaretur in
Jezrahel: multas enim plagas acceperat
in supradicto certamine. Igitur Ochozias
filius Joram rex Juda, descendit ut
inviseret Joram filium Achab in Jezrahel
aegrotantem.

6. En deze keerde terug, om zich te laten
genezen, naar Jezrahel; want hij had vele
wonden in den voornoemden slag
ontvangen. Daarom toog Ochozias, de
zoon van Joram, de koning van Juda, af,
om Joram, den zoon van Achab, die te
Jezrahel ziek lag, te bezoeken.

7. Voluntatis quippe fuit Dei adversus
Ochoziam, ut veniret ad Joram: et cum
venisset, et egrederetur cum eo adversum
Jehu filium Namsi, quem unxit Dominus
ut deleret domum Achab.

7. Want het was de wil Gods, Ochozias
ten verderve6), dat hij tot Joram kwam en
dat hij, daar gekomen, met hem uittrok
tegen Jehu, den zoon van Namsi, dien de
Heer gezalfd had om het huis van Achab
uit te roeien.

8. Cum ergo everteret Jehu domum
Achab, invenit principes Juda, et filios
fratrum Ochoziae, qui ministrabant ei, et
interfecit illos.

8. Toen dan Jehu het huis van Achab
uitroeide, trof hij de vorsten van Juda en
de zonen der broeders van Ochozias, die
hem dienden, en hij doodde hen7).

9. Ipsum quoque perquirens Ochoziam,
comprehendit latitantem in Samaria:
adductumque ad se, occidit, et sepelierunt
eum: eo quod esset filius Josaphat, qui
quaesierat Dominum in toto corde suo:
nec

9. Ook Ochozias zelf zocht hij en greep
hem, terwijl hij zich in Samaria
verscholen hield; en toen hij voor hem
gebracht was, doodde hij hem8), en men
begroef hem9), omdat hij de zoon was van
Josaphat, die den Heer gezocht had met
geheel

6) God liet in zijne straffende rechtvaardigheid toe, dat Ochozias als blindelings zijn verderf
inliep.
7) IV Reg. VIII heeten de vermoorden de broeders (in ruimeren zin) van Ochozias.
8) Eene schijnbaar geheel andere lezing van het verhaal van Ochozias' einde vindt men IV Reg.
IX 27. Bij vergelijking der twee verhalen blijkt echter, dat zij geacht kunnen worden omtrent
den ondergang van Ochozias het eene deze, het andere gene bijzonderheden te vermelden,
welke zonder veel moeite tot een geheel kunnen worden vereenigd. Toen Ochozias Joram
zag sneuvelen, ‘vluchtte hij langs den weg van het Tuinhuis; en Jehu achtervolgde hem en
zeide: Velt ook hem neer op zijnen wagen! En zij kwetsten hem op het bergpad van Gaver,
dat bij Jeblaäm is’. (IV Reg. t.a. pl.). Schoon gewond, ontkwam Ochozias op zijnen wagen
dezen keer aan Jehu, die zijne ruiterij thans te zeer noodig had, om hem terstond verder te
kunnen laten vervolgen. De gekwetste koning van Juda zocht en vond toen eene schuilplaats
in Samaria, niet in de stad, maar in het land. Jehu nu ‘zocht (vermoedelijk eenige dagen later)
Ochozias en greep hem, terwijl hij zich in Samaria verborgen hield’ (Par.). Waarschijnlijk
werd Ochozias opgevangen bij Mageddo, dat volgens Jos XVII 11 niet ver van Jeblaäm te
zoeken is. ‘En hij vluchtte naar Mageddo en stierf aldaar’ (IV Reg.). Jehu bevond zich toen
zekerlijk te Mageddo. Vandaar dat de schrijver van Par. kon zeggen: ‘en toen hij (Ochozias)
voor hem gebracht was, doodde hij (of naar het Hebr. doodden zij) hem. Men zal toen aan
den gekwetsten koning van Juda den genadeslag gegeven hebben. Uit de gemaakte
samenstelling der verhalen blijkt, dat de schrijver van Par. hier een zeer verkort bericht heeft
gegeven.
9) Ook uit deze korte mededeeling blijkt het streven van den schrijver naar beknoptheid. Volgens
IV Reg. IX 28 legden de dienstknechten van Ochozias het lijk op een wagen en brachten het
naar Jerusalem, om het in het koningsgraf bij te zetten.
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erat ultra spes aliqua ut de stirpe quis
regnaret Ochoziae.

zijn hart. En er was geen hoop meer, dat
iemand uit het geslacht van Ochozias kon
regeeren10).

10. Siquidem Athalia mater ejus videns
quod mortuus esset filius suus, surrexit,
et interfecit omnem stirpem regiam
domus Joram. IV Reg. XI 1.

10. Immers zijne moeder Athalia, ziende,
dat haar zoon dood was, maakte zich op
en bracht geheel het koninklijk geslacht
van het huis van Joram om het leven.

11. Porro Josabeth filia regis tulit Joas
filium Ochoziae, et furata est eum de
medio filiorum regis, cum interficerentur:
absconditque eum cum nutrice sua in
cubiculo lectulorum: Josabeth autem,
quae absconderat eum, erat filia regis
Joram, uxor Joiadae pontificis, soror
Ochoziae, et idcirco Athalia non interfecit
eum.

11. Doch Josabeth, 's konings dochter,
nam Joas11), den zoon van Ochozias, en
ontvoerde hem uit het midden van 's
konings zonen, toen zij gedood werden,
en zij verborg hem met zijne voedster in
de beddenkamer. Josabeth nu, die hem
verborgen had, was de dochter van
koning Joram, de huisvrouw van den
hoogepriester Joiada, de zuster van
Ochozias. En dientengevolge bracht
Athalia hem niet om het leven.

12. Fuit ergo cum eis in domo Dei
absconditus sex annis, quibus regnavit
Athalia super terram.

12. Hij bleef dan bij hen in het huis Gods
verborgen zes jaren, gedurende welke
Athalia over het land heerschte.

Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Joas wordt tot koning gezalfd en Athalia gedood (v. 1-15). Herstel van den
eeredienst (v. 16-21).
1. Anno autem septimo confortatus
Joiada, assumpsit centuriones,

1. En in het zevende jaar vermande zich
Joiada1) en nam in dienst de

10) Hebr.: ‘En het huis van Ochozias had niemand, die kracht bezat ter regeering’, d.i. al de
kinderen van den koning waren nog minderjarig. De opmerking dient ter inleiding van het
volgende.
11) Vgl. IV. Reg. XI 1-3.
1) Het hier volgend verhaal verschilt in meer dan één opzicht van hetgeen IV Reg. XI wordt
bericht. Het verschil bestaat voornamelijk hierin, dat de schrijver van Par. overeenkomstig
zijn doel duidelijk laat uitkomen, dat de Levieten bij die gebeurtenis eene belangrijke rol
vervulden, terwijl zijn voorganger hen niet uitdrukkelijk noemt. Toch laat ook deze voldoende
blijken, dat zij een gewichtig deel hadden in hetgeen verricht werd. De woorden immers:
‘een derde deel van ulieden, die op den sabbat ingaan’ en: ‘de twee deelen van ulieden, allen,
die op den sabbat uitgaan’ (IV Reg. XI 5 en 7, Hebr. tekst), worden door Joiada blijkbaar
gericht tot de onder het bevel der honderdmannen en der mannen van de lijfwacht gestelde
klassen van Levieten, die dien dag - een sabbat - elkander in den tempeldienst moesten
afwisselen. Zie I Par. XXIV noot 11 en 12. Om niet door een ongewonen toevloed van
mannen den argwaan van Athalia op te wekken, had Joiada voor de uitvoering van zijn plan
juist een sabbat gekozen, zoodat hij in de genoemde Levieten vanzelf het benoodigde aantal
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Azariam videlicet filium Jeroham, et
Ismahel filium Johanan, Azariam quoque
filium Obed, et Maasiam filium Adaiae,
et Elisaphat filium Zechri: et iniit cum eis
foedus. IV Reg. VIII 25; IV Reg. XI 4.

honderdmannen, te weten2) Azarias, den
zoon van Jeroham, en Ismahel, den zoon
van Johanan, alsook Azarias, den zoon
van Obed, en Maäsias, den zoon van
Adaia, en Elisaphat, den zoon van Zechri,
en hij maakte met hen eene
overeenkomst.

2. Qui circumeuntes Judam,
congregaverunt Levitas de cunctis urbibus
Juda, et principes familiarum Israel,
veneruntque in Jerusalem.

2. En zij trokken rond in Juda en
verzamelden de Levieten van al de steden
van Juda en de hoofden der geslachten
van Israël, en zij kwamen naar Jerusalem.

3. Iniit ergo omnis multitudo pactum in
domo Dei cum rege: dixitque ad eos
Joiada: Ecce filius regis regnabit, sicut
locutus est Dominus super filios David.

3. De geheele menigte3) sloot dan in het
huis Gods een verdrag met den koning,
en Joiada zeide tot hen: Zie, de zoon des
konings zal regeeren, gelijk de Heer
gesproken heeft aangaande de zonen van
David4).

4. Iste est ergo sermo quem facietis:

4. Dit dan is het woord, dat gij doen zult:

5. Tertia pars vestrum qui veniunt ad
Sabbatum, Sacerdotum, et Levitarum, et
janitorum erit in portis: tertia vero pars
ad domum regis: et tertia ad portam, quae
appellatur Fundamenti: omne vero
reliquum vulgus sit in atriis domus
Domini.

5. Een derde gedeelte van ulieden, van
de priesters en van de Levieten en van de
deurwachters, die op den sabbat
aantreden, zal in de poorten5) zijn, en een
derde gedeelte bij het huis des konings6),
en een derde bij de poort, welke de poort
des Fondements7) heet; geheel de overige

2)
3)
4)
5)

6)

7)

mannen ter hand had. De toen aantredende Levieten kon hij geschikt bezigen, om de toegangen
tot den tempel te bezetten, de aftredende, om den koning bij de huldiging te omringen. Om
hun echter vastberadenheid te geven, stelde hij de vijf door hem gevormde afdeelingen onder
het bevel van de in het geheim betrokken honderdmannen en de soldaten der koninklijke
lijfwacht. Derhalve vullen de twee verhalen elkander aan. Over 't algemeen heeft de schrijver
van Par. hier een ruimer gebruik gemaakt van de bronnen dan zijn voorganger.
De namen dezer mannen worden IV Reg. XI niet medegedeeld; ook wordt daar niet gewaagd
van de reis, welke zij volgens v. 2 ondernamen.
Van de v. 1 en 2 genoemden.
Vgl. XXI 7.
De posten, welke door de drie afdeelingen der aantredende Levieten en hunne aanvoerders
moesten worden bezet, worden hier en IV Reg. XI 5-8 niet op dezelfde, evenmin op voor
ons duidelijke wijze aangeduid. Zie de aanteekening aldaar. De grondtekst heeft: ‘.... het
derde deel van ulieden zullen de portiers der dorpels zijn’. De Septuagint spreekt hier van
‘de poorten der ingangen’. Deze uitdrukkingen schijnen den hoofdingang des tempels aan
te duiden.
Vóór of in het koninklijk paleis kon Joiada zeker geen wacht plaatsen. Zonder twijfel is hier
sprake van een post, geplaatst in of bij de poort of galerij, welke volgens IV Reg. XVI 18
naar het koninklijke paleis leidde en die ook XI 6 door de Septuagint vermeld wordt. Door
deze liep Athalia later haar verderf te gemoet.
Hebr.: ‘de poort van Jesood’, wat fondement beteekent. IV Reg. XI 6 staat daarvoor ‘de poort
Soer’, waarschijnlijk een foutieve lezing. De Septuagint heeft hier: ‘de middelste poort’.
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menigte8) echter zal zich bevinden in de
voorhoven van het huis des Heeren.

8) Gelijk uit v. 8 en duidelijker nog uit IV Reg. XI 7 blijkt, worden hiermede voornamelijk de
aftredende Levieten bedoeld, die in twee afdeelingen gesplitst den koning moesten omringen.
Vermoedelijk plaatste zich de eene afdeeling op het binnenvoorhof, terwijl de andere zich
in het voorportaal van het tempelgebouw om den koning schaarde en met hem op het voorhof
kwam.
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6. Nec quispiam alius ingrediatur domum
Domini, nisi Sacerdotes, et qui ministrant
de Levitis: ipsi tantummodo ingrediantur,
quia sanctificati sunt: et omne reliquum
vulgus observet custodias Domini.

6. En niemand anders betrede het huis
des Heeren dan de priesters en de
Levieten, die dienst doen; zij alleen zullen
binnentreden, omdat zij geheiligd zijn;
en geheel de overige menigte onderhoude
de wacht des Heeren9).

7. Levitae autem circumdent regem,
habentes singuli arma sua: (et si quis alius
ingressus fuerit templum, interficiatur)
sintque cum rege et intrante et egrediente.

7. En de Levieten zullen den koning
omringen, elk met zijne wapens in de
hand; (en indien iemand anders den
tempel betreedt, dan worde hij gedood)
en zij zullen bij den koning zijn, wanneer
hij in- en uitgaat.

8. Fecerunt ergo Levitae, et universus
Juda juxta omnia, quae praeceperat Joiada
pontifex: et assumpserunt singuli viros
qui sub se erant, et veniebant per ordinem
sabbati, cum his qui impleverant
sabbatum, et egressuri erant: siquidem
Joiada pontifex non dimiserat abire
turmas, quae sibi per singulas
hebdomadas succedere consueverant.

8. De Levieten dan en geheel Juda10)
deden naar al hetgeen de hoogepriester
Joiada geboden had, en zij namen een
ieder de mannen, die onder hen stonden,
en kwamen volgens de orde van den
sabbat te gelijk met hen, die den sabbat
uitgediend hadden en heen zouden gaan;
want de hoogepriester Joiada had de
afdeelingen niet laten vertrekken, welke
elkander elke week plachten op te volgen.

9. Deditque Joiada sacerdos centurionibus 9. En de hoogepriester Joiada gaf aan de
lanceas, clypeosque et peltas regis David, honderdmannen11) de lansen en de
quas consecraverat in domo Domini.
schilden en de rondassen van koning
David, welke deze als offergave gesteld
had in het huis des Heeren.
10. Constituitque omnem populum
tenentium pugiones a parte templi dextra,
usque ad partem templi sinistram, coram
altari, et templo, per circuitum regis.

10. En hij plaatste geheel het volk12), dat
dolken droeg, van de rechterzijde des
tempels tot aan de linkerzijde des
tempels, vóór het altaar en den tempel,
rondom den koning.

11. Et eduxerunt filium regis, et
11. En zij brachten den zoon des konings
imposuerunt ei diadema, et testimonium, te voorschijn en overhandigden hem de
dederuntque in manu ejus tenendam
kroon en het getuigenis, en gaven in zijne

9) Alleen de priesters en Levieten mochten het huis des Heeren, d.i. hier het priestervoorhof,
betreden; de menigte moest, ook bij deze gelegenheid, binnen de haar aangewezen perken
blijven.
10) De hoofden des volks, van wier hulp Joiada zich volgens v. 2 verzekerd had.
11) Als aan de aanvoerders, die, gelijk uit het volgende vers valt op te maken, ook aan de Levieten
de wapens uitdeelden.
12) Zie voor het verdere IV Reg. XI.
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legem, et constituerunt eum regem: unxit hand de te bevolgen wet13) en stelden hem
quoque illum
tot

13) Het getuigenis is de rol der wet. Vgl. Ex. XXV noot 12. De zinsnede: ‘en gaven in zijne hand
de te bevolgen wet’, is eene toelichting der Vulgaat.
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Joiada pontifex, et filii ejus: imprecatique koning aan; ook zalfde hem de
sunt ei, atque dixerunt: Vivat rex.
hoogepriester Joiada en zijne zonen, en
zij wenschten hem heil en zeiden: Leve
de koning!
12. Quod cum audisset Athalia, vocem
scilicet currentium atque laudantium
regem, ingressa est ad populum in
templum Domini.

12. Toen nu Athalia dit hoorde, te weten
het geluid van hen, die toeliepen en den
koning toejuichten, ging zij naar het volk
in den tempel des Heeren.

13. Cumque vidisset regem stantem super
gradum in introitu, et principes,
turmasque circa eum, omnemque
populum terrae gaudentem, atque
clangentem tubis, et diversi generis
organis concinentem, vocemque
laudantium, scidit vestimenta sua, et ait:
Insidiae, insidiae.

13. En toen zij den koning zag staan op
de trap bij den ingang en de vorsten en
de afdeelingen om hem en geheel het volk
des lands, dat jubelde en op de trompetten
blies en bij velerlei speeltuig zong en
juichend de stem verhief, scheurde zij
hare kleederen en zeide: Verraad!
verraad!

14. Egressus autem Joiada pontifex ad
centuriones, et principes exercitus, dixit
eis: Educite illam extra septa templi, et
interficiatur foris gladio. Praecepitque
sacerdos ne occideretur in domo Domini.

14. En de hoogepriester Joiada ging tot
de honderdmannen en de oversten des
legers en zeide tot hen: Brengt haar buiten
de omheining des tempels en daar buiten
worde zij omgebracht met het zwaard14);
en de priester beval, dat zij niet zou
gedood worden in het huis des Heeren.

15. Et imposuerunt cervicibus ejus
15. En zij legden de hand op haren nek,
manus: cumque intrasset portam equorum en toen zij de Paardenpoort van het huis
domus regis, interfecerunt eam ibi.
des konings binnengetreden was, doodden
zij haar aldaar.
16. Pepigit autem Joiada foedus inter se, 16. En Joiada sloot een verbond tusschen
universumque populum, et regem, ut esset zich zelf en het geheele volk en den
populus Domini.
koning, dat het zoude zijn het volk des
Heeren.
17. Itaque ingressus est omnis populus
domum Baal, et destruxerunt eam: et
altaria ac simulacra illius confregerunt:
Mathan quoque sacerdotem Baal
interfecerunt ante aras.

17. Derhalve begaf zich het geheele volk
naar het huis van Baäl, en zij haalden het
omver, en zijne altaren en beelden braken
zij in stukken; ook doodden zij Mathan,
den priester van Baäl, vóór de altaren.

18. Constituit autem Joiada praepositos
in domo Domini, sub manibus
sacerdotum, et Levitarum, quos distribuit
David in domo Domini:

18. En Joiada stelde opzieners aan in het
huis des Heeren onder leiding van de
priesters en Levieten, welke David in het
huis des Hee-

14) Naar het Hebr.: ‘Leidt haar naar buiten, binnen door de rijen heen; en wie haar volgt, worde
gedood met het zwaard’. Naar de Septuagint: ‘Drijft haar buiten den tempel en gaat haar
achterna, en zij sterve door het zwaard’. De lezing van Vulg. en Sept. past beter in den
samenhang.
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ut offerrent holocausta Domino, sicut
ren afgedeeld had, om brandoffers op te
scriptum est in lege Moysi, in gaudio et dragen aan den Heer, gelijk geschreven
canticis, juxta dispositionem David.
staat in de wet van Moses, met vreugde
en gezang, volgens de beschikking van
David.
19. Constituit quoque janitores in portis 19. Ook stelde hij deurwachters aan bij
domus Domini, ut non ingrederetur eam de poorten van het huis des Heeren, opdat
immundus in omni re.
niemand, om wat reden ook onrein, het
zou betreden.
20. Assumpsitque centuriones, et
fortissimos viros ac principes populi, et
omne vulgus terrae, et fecerunt
descendere regem de domo Domini, et
introire per medium portae superioris in
domum regis, et collocaverunt eum in
solio regali.

20. En hij nam de honderdmannen en de
kloekste mannen en vorsten des volks en
geheel de menigte des lands, en zij deden
den koning afdalen van het huis des
Heeren en midden door de Opperpoort
ingaan in het huis des konings, en zij
plaatsten hem op den koninklijken troon.

21. Laetatusque est omnis populus terrae, 21. En geheel het volk des lands
et urbs quievit: porro Athalia interfecta verheugde zich, en de stad was in rust;
est gladio.
Athalia toch was gedood met het zwaard.

Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Koning Joas onderhoudt aanvankelijk 's Heeren wet en zorgt voor de
vernieuwing des tempels (v. 1-14), maar geeft na den dood van Joiada vrij
spel aan de afgoderij en laat den profeet Zacharias steenigen (v. 15-22).
Noodlottig einde van Joas (v. 23-27).
1. Septem annorum erat Joas cum regnare
coepisset: et quadraginta annis regnavit
in Jerusalem, nomen matris ejus Sebia de
Bersabee. IV Reg. XI 21 et XII 1.

1. Zeven jaren telde Joas, toen hij begon
te regeeren1), en veertig jaren regeerde hij
te Jerusalem; de naam zijner moeder was
Sebia van Bersabee.

2. Fecitque quod bonum est coram
Domino cunctis diebus Joiadae
sacerdotis.

2. En hij deed wat goed was voor het
aanschijn des Heeren al de dagen van den
priester Joiada.

3. Accepit autem ei Joiada uxores duas, 3. Joiada nu nam voor hem twee
e quibus genuit filios et filias.
vrouwen, bij welke hij zonen en dochters
gewon2).
1) Ook ten opzichte van de regeering van Joas deelt de schrijver belangrijke bijzonderheden
mede, die IV Reg. niet voorkomen, ofschoon zij het noodlottig einde des konings meer
begrijpelijk maken.
2) Dit bericht is alleen hier te lezen.
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4. Post quae placuit Joas ut instauraret
domum Domini.

4. Daarna behaagde het aan Joas, het huis
des Heeren te vernieuwen3).

5. Congregavitque Sacerdotes, et Levitas, 5. En hij verzamelde de priesters en de
et dixit eis: Egredimini
Levieten en zei de tot hen:

3) Vgl. voor v. 4-13 IV Reg. XII 5-17.
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ad civitates Juda, et colligite de universo
Israel pecuniam ad sartatecta templi Dei
vestri, per singulos annos, festinatoque
hoc facite: porro Levitae egere
negligentius.

Gaat uit naar de steden van Juda en
verzamelt uit geheel Israël geld4) tot
herstelling van den tempel van uwen God,
elk jaar, en doet dit ijlings; maar de
Levieten gingen vrij traag te werk.

6. Vocavitque rex Joiadam principem, et
dixit ei: Quare tibi non fuit curae, ut
cogeres Levitas inferre de Juda et de
Jerusalem pecuniam, quae constituta est
a Moyse servo Domini, ut inferret eam
omnis multitudo Israel in tabernaculum
testimonii?

6. En de koning riep Joiada, het hoofd,
en zeide tot hem: Waarom zorgdet gij er
niet voor, de Levieten te nopen, om uit
Juda en Jerusalem het geld op te brengen,
waaromtrent door Moses, den
dienstknecht des Heeren, bepaald is dat
geheel de menigte van Israël het zou
opbrengen voor den tabernakel der
getuigenis5)?

7. Athalia enim impiissima, et filii ejus
destruxerunt domum Dei, et de universis,
quae sanctificata fuerant in templo
Domini, ornaverunt fanum Baalim.

7. Want de overbooze Athalia en hare
zonen hebben het huis Gods verwoest en
met al hetgeen in den tempel des Heeren
geheiligd was het huis der Baäls
opgeschikt.

8. Praecepit ergo rex, et fecerunt arcam: 8. De koning dan beval, en zij maakten
posueruntque eam juxta portam domus eene kist en plaatsten haar aan de poort
Domini forinsecus.
van het huis des Heeren aan de
buitenzijde.
9. Et praedicatum est in Juda et Jerusalem
ut deferrent singuli pretium Domino,
quod constituit Moyses servus Dei super
omnem Israel in deserto. Exod. XXX 12.

9. En in Juda en te Jerusalem werd
afgekondigd, dat elk den Heer de
schatting zoude opbrengen, welke Moses,
de dienstknecht des Heeren, in de
woestijn aan geheel Israël had opgelegd.

10. Laetatique sunt cuncti principes, et
omnis populus: et ingressi contulerunt in
arcam Domini, atque miserunt ita ut
impleretur.

10. En al de vorsten en geheel het volk
verheugden zich en kwamen en brachten
bijeen in de kist des Heeren en offerden,
zoodat zij vol werd.

11. Cumque tempus esset ut deferrent
arcam coram rege per manus Levitarum
(videbant enim multam pecuniam)
ingrediebatur scriba regis, et quem primus

11. En wanneer het tijd was, om de kist
door de handen der Levieten voor den
koning te doen brengen (want zij zagen,
dat er veel geld was), kwam de schrijver

4) De inkomsten van den tempel waren van verschillenden aard; zie IV Reg. XII 5-7. Joas nu
gelastte, dat de Levieten die inkomsten, of althans het in v. 6 genoemde gedeelte daarvan,
jaarlijks zouden innen, wat zij zeer goed konden doen, daar zij in het geheele rijk verspreid
woonden. Eerst toen dit bevel, waarvan IV Reg. XII niet wordt gewaagd, zonder het
gewenschte gevolg bleef, ging men over tot den maatregel, die hier en IV Reg. XII op
ongeveer dezelfde wijze wordt verhaald.
5) Vgl. Exod. XXX 12-16; XXXVIII 25.
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sacerdos constituerat: effundebantque
pecuniam

des konings en degene, dien de eerste
priester had aangesteld6), binnen

6) Dat de eerste of hoogepriester daartoe een ander in zijne plaats kon stellen, wordt IV Reg.
XII 11 niet vermeld.
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quae erat in arca: porro arcam reportabant
ad locum suum: sicque faciebant per
singulos dies, et congregata est infinita
pecunia.

en stortten het geld uit, dat in de kist was;
daarna droegen zij de kist terug naar hare
plaats; en zoo deden zij alle dagen7), en
er werd onnoemelijk veel geld verzameld.

12. Quam dederunt rex et Joiada his, qui
praeerant operibus domus Domini: at illi
conducebant ex ea caesores lapidum, et
artifices operum singulorum ut
instaurarent domum Domini: fabros
quoque ferri et aeris, ut quod cadere
coeperat, fulciretur.

12. En de koning en Joiada gaven dit aan
hen, die over de werken van het huis des
Heeren gesteld waren, en dezen huurden
daarvoor steenhouwers en handwerkers
voor verschillende werken, om het huis
des Heeren te vernieuwen, alsook
werklieden in ijzer en koper, om hetgeen
begon te vallen te bevestigen.

13. Egeruntque hi qui operabantur
industrie, et obducebatur parietum
cicatrix per manus eorum, ac
suscitaverunt domum Domini in statum
pristinum, et firmiter eam stare fecerunt.

13. En zij, die aan het werk waren,
werkten ijverig, en de scheuren van het
muurwerk werden door hunne handen
gedicht, en zij herstelden het huis des
Heeren in zijn vroegeren staat en
maakten, dat het stevig stond.

14. Cumque complessent omnia opera,
detulerunt coram rege, et Joiada reliquam
partem pecuniae: de qua facta sunt vasa
templi in ministerium, et ad holocausta,
phialae quoque, et cetera vasa aurea et
argentea: et offerebantur holocausta in
domo Domini jugiter cunctis diebus
Joiadae.

14. En toen zij al de werken voltooid
hadden, brachten zij voor het aangezicht
van den koning en van Joiada het
overgebleven deel van het geld, en men
maakte daarvoor tempelvaten voor den
dienst en voor de brandoffers, alsmede
schalen en ander gouden en zilveren
gereedschap8). En er werden gedurig
brandoffers in het huis des Heeren
opgedragen al de dagen van Joiada.

15. Senuit autem Joiada plenus dierum, 15. Maar Joiada9) werd oud en was vol
et mortuus est cum esset centum triginta van dagen, en hij stierf, toen hij honderd
annorum.
en dertig jaren telde10).
16. Sepelieruntque eum in civitate David 16. En zij begroeven hem in de Stad van
cum regibus, eo quod fecisset bonum cum David bij de koningen, omdat hij het
Israel, et cum domo ejus.
goede gedaan had aan Israël en aan zijn
huis.
7) De offerkist was dus alle dagen vol.
8) Het hiermede strijdende verbod, IV Reg. XII 14 en 15 vermeld, gold slechts voor het tijdperk
van den bouw en sloot niet uit, dat het na de herstelling des tempels overgebleven geld op
dusdanige wijze besteed werd.
9) Het verhaal van Joiada's dood, van den afval van koning en volk en van de prediking en
steeniging van Zacharias (v. 15-22) wordt IV Reg. XII gemist.
10) In welk regeeringsjaar van Joas hij overleed, is onbekend. Volgens IV Reg. XII 5 hield hij
zich nog in het drie-en-twintigste met de herstelling des tempels onledig. De verdienstelijke
grijsaard hield derhalve den koning gedurende het grootste gedeelte zijner regeering op het
goede pad.
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17. Postquam autem obiit Joiada, ingressi 17. Nadat echter Joiada gestorven was,
sunt principes Juda, et
kwamen de vorsten van
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adoraverunt regem, qui delinitus
obsequiis eorum, acquievit eis.

Juda en bogen zich diep voor den koning,
die door hun eerbewijzen ingenomen aan
hun verlangen gehoor gaf11).

18. Et dereliquerunt templum Domini Dei
patrum suorum, servieruntque lucis et
sculptilibus, et facta est ira contra Judam,
et Jerusalem propter hoc peccatum.

18. En zij verlieten den tempel van den
Heer, den God hunner vaderen, en zij
dienden de bosschen12) en de gesneden
beelden; en er kwam gramschap tegen
Juda en Jerusalem vanwege die zonde13).

19. Mittebatque eis prophetas ut
reverterentur ad Dominum, quos
protestantes, illi audire nolebant.

19. En Hij zond hun profeten, opdat zij
zouden terugkeeren tot den Heer, maar
zij wilden dezer getuigenis niet hooren.

20. Spiritus itaque Dei induit Zachariam
filium Joiadae sacerdotem, et stetit in
conspectu populi, et dixit eis: Haec dicit
Dominus Deus: Quare transgredimini
praeceptum Domini, quod vobis non
proderit, et dereliquistis Dominum ut
derelinqueret vos?

20. De geest des Heeren nu kwam over
Zacharias14), den zoon van Joiada, den
priester, en hij stond voor het aangezicht
des volks en zeide tot hen: Dit zegt de
Heere God: Waarom overtreedt gij het
gebod des Heeren, wat u niet tot geluk
zal strekken, en hebt gij den Heer
verlaten, opdat Hij u verlate?

21. Qui congregati adversus eum,
21. En zij schoolden saam tegen hem en
miserunt lapides juxta regis imperium in steenigden hem naar het bevel des
atrio domus Domini.
konings in het voorhof van het huis des
Heeren15).
22. Et non est recordatus Joas rex
misericordiae, quam fecerat Joiada pater
illius secum, sed interfecit filium ejus.
Qui cum moreretur, ait: Videat Dominus,
et requirat. Matth. XXIII 35.

22. En koning Joas was niet de
goedertierenheid indachtig, welke Joiada,
diens vader, hem bewezen had, maar
doodde zijnen zoon. En toen deze stierf,
sprak hij: De Heer zie het en wreke het16).

11) Wat zij door hunne kruiperij van den koning wenschten en wisten te verkrijgen, blijkt uit
het volgende. Dat Joas, die hun helaas toestond, afgoderij te plegen, zich ook zelf daaraan
schuldig maakte, behoeft niet te worden aangenomen.
12) Hebr.: haäsjerim, zie XIV noot 4.
13) Gelijk het vervolg van het verhaal leert. Het is ook mogelijk, dat er over Juda eene straf
kwam, die hier niet verhaald is. Zie v. 30.
14) Eigenlijk, ook naar het Hebr.: ‘.... trok Zacharias aan’ (als een kleed), evenals Judic. VI 34
en I Par. XII 18.
15) Men houdt hem voor dengene, die volgens Matth. XXIII 38 en Luc. XI 51 gedood werd
tusschen den eigenlijken tempel en het altaar op het voorhof der priesters.
16) Zacharias slaakt deze bede, die in het Hebr. ook als een voorspelling kan worden opgevat,
uit ijver voor de rechtvaardigheid, volkomen naar den geest van het Oude Verbond. De eerste
martelaar van het Nieuwe Verbond sterft met de bede: ‘Heer, reken hun die zonde niet toe!’
Act. VII 60.
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23. Cumque evolutus esset annus,
ascendit contra eum exercitus Syriae:
venitque in Judam et Jerusalem, et

23. En toen een jaar was verloopen17), trok
een leger van Syrië tegen hem op; en het
kwam naar

17) Het jaar, waarin de steeniging van Zacharias plaats vond. De strooptocht der Syriërs wordt
IV Reg. XII 17-19 uitvoeriger verhaald dan hier. Het was den schrijver van Par. genoeg, te
doen uitkomen, dat de straf op de zonde volgde.
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interfecit cunctos principes populi, atque Juda en Jerusalem en doodde al de
universam praedam miserunt regi in
vorsten des volks18), en zij zonden al den
Damascum. IV Reg. XII 17.
buit aan den koning naar Damascus.
24. Et certe cum permodicus venisset
numerus Syrorum, tradidit Dominus in
manibus eorum infinitam multitudinem,
eo quod dereliquissent Dominum Deum
patrum suorum: in Joas quoque
ignominiosa exercuere judicia.

24. En ofschoon slechts een zeer klein
getal Syriërs gekomen was, leverde de
Heer eene ontelbare menigte over in
hunne handen, omdat zij den Heer, den
God hunner vaderen, verlaten hadden;
ook hielden zij aan Joas smadelijke
gerichten19).

25. Et abeuntes dimiserunt eum in
languoribus magnis: surrexerunt autem
contra eum servi sui in ultionem sanguinis
filii Joiadae sacerdotis, et occiderunt eum
in lectulo suo, et mortuus est:
sepelieruntque eum in Civitate David, sed
non in sepulcris regum.

25. En toen zij aftrokken, lieten zij hem
achter in groote pijnen. En zijne
dienstknechten stonden tegen hem op, om
het bloed te wreken van den zoon des
priesters Joiada, en zij vermoordden hem
in zijn bed, en hij stierf; en men begroef
hem in de Stad van David, maar niet in
de grafsteden der koningen20).

26. Insidiati vero sunt ei Zabad filius
26. Zij nu, die den aanslag op hem deden,
Semmaath Ammanitidis, et Jozabad filius waren Zabad, de zoon van Semmaäth, de
Semarith Moabitidis.
Ammonietische, en Jozabad, de zoon van
Semarith, de Moabietische21).
27. Porro filii ejus, ac summa pecuniae,
quae adunata fuerat sub eo, et instauratio
domus Dei scripta sunt diligentius in
Libro regum: regnavit autem Amasias
filius ejus pro eo.

27. Zijne zonen nu en de geldsom, welke
onder hem verzameld was, en de
vernieuwing van het huis Gods zijn
zorgvuldiger beschreven in het Boek der
Koningen; en Amasias, zijn zoon, werd
koning in zijne plaats.

18) Naar het Hebr. behoort hier nog te worden toegevoegd: ‘uit het volk’. Het volk bleef gespaard,
maar de schuldige vorsten (v. 17) kwamen om.
19) Vgl. Exod. XII 12; Ezech. V 10. Waarschijnlijk werd de koning zelf zwaar gekwetst. Zie v.
25.
20) Wel echter in de nabijheid daarvan; zie IV Reg. XII 21.
21) De samenzweerders worden IV Reg. XII 21 Josachar, de zoon van Semmaäth, en Jozabad,
de zoon van Somer, genoemd. Semmaäth en Semarith zijn volgens onzen tekst vrouwen;
doch in de Septuagint ontbreken ook hier de woorden de Ammonietische en de Moabietische.
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Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Amasias, koning geworden, wreekt zijns vaders dood en huurt hulptroepen
uit Israël, die hij echter spoedig weder ontslaat (v. 1-10). Terwijl hij de
Edomieten overwint, verwoesten de ontslagen troepen uit Israël zijn
koninkrijk (v. 11-13). Na de zegepraal op de Edomieten vereert hij hunne
afgoden ondanks de waarschuwing van een profeet (v. 14-16). Zijn
ongelukkige krijg met Israël en zijn droevig einde (v. 17-28).
1. Viginti quinque annorum erat Amasias
cum regnare coepisset, et viginti novem
annis regnavit in Jerusalem, nomen matris
ejus Joaden de Jerusalem. IV Reg. XIV 2.

1. Vijf en twintig jaren telde Amasias1),
toen hij begon te regeeren, en negen en
twintig jaren regeerde hij te Jerusalem.
De naam zijner moeder was Joaden van
Jerusalem.

2. Fecitque bonum in conspectu Domini: 2. En hij deed wat goed was in de oogen
verumtamen non in corde perfecto.
des Heeren, echter niet met een volmaakt
hart2).
3. Cumque roboratum sibi videret
3. En toen hij zijne heerschappij
imperium, jugulavit servos, qui occiderant bevestigd zag, bracht hij de
regem patrem suum.
dienstknechten om hals, die den koning,
zijnen vader, vermoord hadden,
4. Sed filios eorum non interfecit, sicut
scriptum est in Libro legis Moysi, ubi
praecepit Dominus, dicens: Non
occidentur patres pro filiis, neque filii pro
patribus suis, sed unusquisque in suo
peccato morietur. Deut. XXIV 16; IV Reg.
XIV 6; Ez. XVIII 20.

4. doch hunne zonen doodde hij niet,
gelijk geschreven staat in het boek der
wet van Moses, waar de Heer geboden
heeft, zeggende: Men doode de vaders
niet voor hunne zonen noch de zonen
voor hunne vaders; maar een ieder sterve
om zijne zonde.

5. Congregavit igitur Amasias Judam, et
constituit eos per familias, tribunosque et
centuriones in universo Juda, et
Benjamin: et recensuit a viginti annis
supra, invenitque trecenta millia juvenum,
qui egrederentur ad pugnam, et tenerent
hastam et clypeum

5. Amasias nu verzamelde Juda3) en hij
rangschikte hen naar de geslachten en de
regimentsoversten en de honderdmannen
in geheel Juda en Benjamin, en hij
monsterde hen van twintig jaren en
daarboven, en hij vond driehonderd
duizend4) jonge mannen, die konden
uittrekken ten strijde en spies en schild
dragen.

1) Vgl. IV Reg. XIV 1-20.
2) Gelijk zijn vader begunstigde hij later den afgodendienst.
3) De mannen, die in staat waren de wapenen te dragen. Amasias monsterde zijn leger met het
oog op den krijg tegen de Moabieten, uit welks verloop hier verschillende bijzonderheden
worden bericht, die IV Reg. XIV ontbreken.
4) Dus veel minder dan ten tijde van Asa en van Josaphat; zie XIV 7 en XVII 14; reden waarom
Amasias hulptroepen uit Israël in soldij nam, v. 6.
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6. Mercede quoque conduxit de Israel
centum millia robustorum, centum
talentis argenti.

6. Daarbij huurde hij voor soldij uit Israël
honderdduizend dapperen voor honderd
talenten zilver.
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7. Venit autem homo Dei ad illum, et ait:
O rex, ne egrediatur tecum exercitus
Israel: non est enim Dominus cum Israel,
et cunctis filiis Ephraim:

7. En een man Gods kwam tot hem en
zeide: O koning, laat het leger van Israël
niet met u te velde trekken; want de Heer
is niet met Israël en met al de kinderen
van Ephraïm5).

8. Quod si putas in robore exercitus bella
consistere, superari te faciet Deus ab
hostibus: Dei quippe est et adjuvare, et
in fugam convertere.

8. En indien gij meent, dat in de macht
des legers de oorlogen bestaan, zal God
maken, dat gij door de vijanden
overwonnen wordt; want het staat aan
God om te helpen en op de vlucht te
drijven.

9. Dixitque Amasias ad hominem Dei:
Quid ergo fiet de centum talentis, quae
dedi militibus Israel? Et respondit ei
homo Dei: Habet Dominus unde tibi dare
possit multo his plura.

9. En Amasias zeide tot den man Gods:
Wat zal er dan worden van de honderd
talenten, die ik gegeven heb aan de
soldaten van Israël? En de man Gods
antwoordde hem: De Heer heeft
middelen, om u veel meer dan dit te
geven.

10. Separavit itaque Amasias exercitum,
qui venerat ad eum ex Ephraim, ut
reverteretur in locum suum: at illi contra
Judam vehementer irati, reversi sunt in
regionem suam.

10. Derhalve zonderde Amasias het leger
af, dat tot hem uit Ephraïm gekomen was,
opdat het naar zijne plaats zou
terugkeeren; dezen echter ontstaken in
hevigen toorn tegen Juda6) en keerden
naar hun land terug.

11. Porro Amasias confidenter eduxit
populum suum, et abiit in Vallem
salinarum, percussitque filios Seir decem
millia.

11. Amasias liet nu vol vertrouwen zijn
volk uitrukken en trok naar het Dal der
Zoutmijnen7) en versloeg de kinderen van
Seïr, tienduizend.

12. Et alia decem millia virorum ceperunt
filii Juda, et adduxerunt ad praeruptum
cujusdam petrae, praecipitaveruntque eos
de summo in praeceps, qui universi
crepuerunt.

12. Ook grepen de kinderen van Juda tien
duizend andere mannen en brachten hen
naar de steile hoogte eener rots8) en
stietten hen van de hoogte in den afgrond,
en zij werden allen verpletterd.

13. At ille exercitus, quem remiserat
Amasias ne secum iret ad proelium,
diffusus est in civitatibus Juda a Samaria
usque ad Bethoron, et interfectis tribus
millibus, diripuit praedam magnam.

31. Dat leger echter, dat Amasias had
heengezonden, opdat het niet met hem
ten strijde zou trekken, verspreidde zich
door de steden van Juda, van Samaria tot

5)
6)
7)
8)

De laatste woorden zijn eene verklarende bijstelling van Israël.
Omdat zij hunne hoop op buit verijdeld zagen.
Vgl. I Par. XVIII 12.
Het Hebr. kan ook vertaald worden: ‘naar de hoogte van Sela’. Volgens IV Reg. XIV 7
veroverde Amasias Petra (Hebr. Sela), de hoofdstad van Edom. De gruwzame behandeling
der gevangenen wordt daar niet vermeld.
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aan Bethoron, en bracht drie duizend
menschen om en roofde veel buit9).

9) Dit geschiedde vermoedelijk tijdens den veldtocht van Amasias tegen Edom en op hun
terugtocht naar hun land, zie v. 10, indien zij althans Juda niet reeds verlaten hadden en het
thans overvielen. Van Samaria tot aan Bethoron duidt aan, dat de plunderaars al de steden
in het noorden van Juda, welke tusschen Samaria en Bethoron (zie I Par. VII noot 16) lagen,
aantastten.
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14. Amasias vero post caedem
Idumaeorum, et allatos deos filiorum Seir,
statuit illos in deos sibi, et adorabat eos,
et illis adolebat incensum.

14. Doch na de nederlaag der Edomieten
maakte Amasias van de goden der
kinderen van Seïr, die hij had
medegebracht, zijn eigen goden, en hij
aanbad ze en brandde voor hen wierook10).

15. Quam ob rem iratus Dominus contra
Amasiam misit ad illum prophetam, qui
diceret ei: Cur adorasti deos, qui non
liberaverunt populum suum de manu tua?

15. Daarom ontstak de Heer in toorn
tegen Amasias en zond een profeet tot
hem, om hem te zeggen: Waarom hebt
gij de goden aanbeden, die hun eigen volk
niet bevrijd hebben uit uwe hand11)?

16. Cumque haec ille loqueretur,
respondit ei: Num consiliarius regis es?
quiesce ne interficiam te. Discedensque
propheta, Scio, inquit, quod cogitaverit
Deus occidere te, quia fecisti hoc malum,
et insuper non acquievisti consilio meo.

16. En toen deze zulks sprak, antwoordde
hij hem: Zijt gij des konings raadgever?
Zwijg, opdat ik u niet doode! En de
profeet zeide bij het weggaan: Ik weet,
dat God besloten heeft u te dooden, omdat
gij dit kwaad gedaan en buitendien niet
naar mijnen raad geluisterd hebt.

17. Igitur Amasias rex Juda inito pessimo
consilio, misit ad Joas filium Joachaz filii
Jehu, regem Israel, dicens: Veni,
videamus nos mutuo.

17. Amasias dan, de koning van Juda,
vatte een zeer slecht plan op en zond tot
Joas, den zoon van Joachaz, den zoon van
Jehu, koning van Israël, zeggende: Kom,
laten wij elkander zien12)!

18. At ille remisit nuntios, dicens:
Carduus, qui est in Libano, misit ad
cedrum Libani, dicens: Da filiam tuam
filio meo uxorem: et ecce bestiae, quae
erant in silva Libani, transierunt, et
conculcaverunt carduum. IV Reg. XIV 9.

18. Maar deze zond de boden terug,
zeggende: De distel, die op den Libanon
is, zond tot den ceder van den Libanon,
zeggende: Geef uwe dochter aan mijnen
zoon tot huisvrouw; en zie, het wild
gedierte, dat in het woud van den Libanon
was, liep voorbij en vertrapte de distel.

19. Dixisti: Percussi Edom, et idcirco
erigitur cor tuum in superbiam: sede in
domo tua, cur malum adversum te
provocas, ut cadas et tu, et Juda tecum?

19. Gij hebt gezegd: Ik heb Edom
verslagen; en daarom verheft zich uw hart
in hoovaardigheid; blijf in uw huis!
Waarom daagt gij het ongeluk tegen u
uit, om ten val te komen, zoowel gij als
Juda met u?

10) Van hetgeen vv. 13-16 berichten, wordt IV Reg. XIV geen melding gemaakt. Toch is het
van groot belang, als verklaring gevend van het ongeluk, dat Amasias later in zijn krijg met
Israël overkwam.
11) In heidensche bijgeloovigheid had Amasias zeker de goden der overwonnen Edomieten voor
zich gunstig willen stemmen; maar de profeet raadt zijn gedachten en toont aan, hoe onzinnig
zij waren.
12) d.i. Gelijk uit den samenhang blijkt: onze krachten meten. Reden dier stoute uitdaging was
vermoedelijk de strooptocht, dien de onderdanen van den koning van Samaria door Juda
hadden gemaakt, maar tevens, naar uit v. 18 valt af te leiden, de trotschheid, waarmede de
koning van Samaria een verzoek van Amasias om de hand eener prinses van Samaria voor
zijnen zoon had afgewezen. Over v. 16-22 vgl. IV Reg. XIV 8-14.
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20. Noluit audire Amasias, eo quod
Domini esset voluntas ut traderetur in
manus hostium propter deos Edom.

20. Amasias wilde niet hooren, omdat het
de wil des Heeren was, dat hij zou
worden overgeleverd in de handen der
vijanden om wille der goden van Edom.

21. Ascendit igitur Joas rex Israel, et
mutuos sibi praebuere conspectus:
Amasias autem rex Juda erat in
Bethsames Juda:

21. Joas dan, de koning van Israël, toog
op, en zij kwamen in elkanders gezicht;
Amasias nu, de koning van Juda, was te
Bethsames in Juda.

22. Corruitque Juda coram Israel, et fugit 22. En Juda bezweek voor Israël en
in tabernacula sua.
vluchtte naar zijne tenten.
23. Porro Amasiam regem Juda, filium
Joas filii Joachaz, cepit Joas rex Israel in
Bethsames, et adduxit in Jerusalem:
destruxitque murum ejus a porta Ephraim
usque ad portam anguli quadringentis
cubitis.

23. En Amasias, den koning van Juda,
den zoon van Joas, den zoon van Joachaz,
nam Joas, de koning van Israël, gevangen
te Bethsames en bracht hem naar
Jerusalem, en hij haalde deszelfs muur
omver van de Ephraïmpoort tot de
Hoekpoort, vierhonderd el.

24. Omne quoque aurum, et argentum, et
universa vasa, quae repererat in domo
Dei, et apud Obededom in thesauris etiam
domus regiae, necnon et filios obsidum
reduxit in Samariam.

24. En al het goud en het zilver en al het
gereedschap, dat hij in het huis Gods en
bij Obededom13), alsmede in de
schatkamer van het koninklijk paleis
gevonden had, nam hij mede, eveneens
ook de zonen der gijzelaars14) naar
Samaria.

25. Vixit autem Amasias filius Joas rex
Juda, postquam mortuus est Joas filius
Joachaz rex Israel, quindecim annis.

25. En Amasias, de zoon van Joas, de
koning van Juda, leefde, nadat Joas, de
zoon van Joachaz, de koning van Israël,
gestorven was, vijftien jaren.

26. Reliqua autem sermonum Amasiae 26. De overige daden nu van Amasias,
priorum et novissimorum scripta sunt in de eerste en laatste, staan beschreven in
Libro regum Juda et Israel.
het Boek der Koningen van Juda en
Israël.
27. Qui postquam recessit a Domino,
tetenderunt ei insidias in Jerusalem.
Cumque fugisset in Lachis, miserunt, et
interfecerunt eum ibi.

27. En nadat hij van den Heer was
afgeweken15), bereidde men hem eene
hinderlaag te Jerusalem. En toen hij naar
Lachis gevlucht was, zond men hem
achterna en doodde hem aldaar.

13) Vgl. I Par. XXVI 15. De bewaking van een gedeelte van den tempelschat schijnt tot op den
tijd van Amasias bij de familie Obededom te zijn gebleven.
14) Naar den grondtekst: ‘zonen der gijzeling’, d.i. gijzelaars.
15) De samenzwering tegen zijn leven was de straf voor zijne afgoderij.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

28. Reportantesque super equos,
sepelierunt eum cum patribus suis in
Civitate David.

28. En men voerde hem met paarden
terug en begroef hem bij zijne vaderen in
de Stad van David.
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Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
Ozias regeert voorspoedig (v. 1-5). Zijne oorlogen, zijne legermacht, de
vestingen door hem aangelegd en zijn roem (v. 6-13). Zijne melaatschheid
(v. 14-21). Zijn einde (v. 22 en 23).
1. Omnis autem populus Juda filium ejus
Oziam annorum sedecim, constituit
regem pro Amasia patre suo. IV Reg. XIV
21.

1. En geheel het volk van Juda stelde
zijnen zoon Ozias1), die zestien jaren oud
was, tot koning aan in plaats van zijn
vader Amasias.

2. Ipse aedificavit Ailath, et restituit eam 2. Hij bouwde Ailath en bracht het
ditioni Juda, postquam dormivit rex cum wederom onder de heerschappij van Juda,
patribus suis.
nadat de koning met zijn vaderen
ontslapen was2).
3. Sedecim annorum erat Ozias cum
regnare coepisset, et quinquaginta duobus
annis regnavit in Jerusalem, nomen matris
ejus Jechelia de Jerusalem.

3. Zestien jaren telde Ozias, toen hij
begon te regeeren, en twee en vijftig jaren
regeerde hij te Jerusalem. De naam zijner
moeder was Jechelia van Jerusalem.

4. Fecitque quod erat rectum in oculis
Domini juxta omnia, quae fecerat
Amasias pater ejus.

4. En hij deed wat recht was in de oogen
des Heeren naar al hetgeen zijn vader
Amasias gedaan had.

5. Et exquisivit Dominum in diebus
Zachariae intelligentis et videntis Deum:
cumque requireret Dominum, direxit eum
in omnibus.

5. En hij zocht den Heer gedurende de
dagen van Zacharias, die wijs was en God
zag3); en daar hij den Heer zocht, maakte
Hij hem in alles voorspoedig.

6. Denique egressus est, et pugnavit
contra Philisthiim, et destruxit murum
Geth, et murum Jabniae, murumque
Azoti: aedificavit quoque oppida in
Azoto, et in Philisthiim.

6. En hij toog uit en streed tegen de
Philistijnen en hij haalde den muur van
Geth omver en den muur van Jabnia en
den muur van Azotus; ook bouwde hij
steden in Azotus en in Philistea4).

7. Et adjuvit eum Deus contra Philisthiim, 7. En God stond hem bij tegen de
et contra Arabes, qui habitabant in
Philistijnen en tegen de Arabieren, die in
Gurbaal, et contra Ammonitas.
1) Hij wordt IV Reg. XIV en XV gewoonlijk Azarias, maar ook eenige malen Ozias genoemd.
Vgl. I Par. VI noot 5.
2) De vooropstelling van dit bericht schijnt aan te duiden, dat Ozias terstond na zijns vaders
dood het aan de Roode Zee gelegen en voor den handel belangrijke Ailath voor Juda herwon
en zich daardoor bij het volk bemind maakte. Vgl. voorts de noot op IV Reg. XIV 22.
3) Naar het Hebr. ‘die ervaren was in het zien Gods’, waarvoor met een geringe wijziging naar
de Grieksche en de Syrische vertaling zal moeten gelezen worden ‘leeraar in de vreeze Gods’.
Zacharias, van elders niet bekend, was dus zeker een profeet.
4) d.i. In de landstreek van het Philistijnsche Azotus en op het overige gebied der Philistijnen.
Van al deze en de volgende krijgsverrichtingen wordt IV Reg. geen gewag gemaakt. Jabnia
is vermoedelijk het Jos. XV 11 genoemde Jebneël.
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Gurbaäl woonden, en tegen de
Ammonieten5).

5) Hebr. ‘de Maonieten’. Zie XX noot 2. Gurbaäl is van elders niet bekend.
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8. Appendebantque Ammonitae munera
Oziae: et divulgatum est nomen ejus
usque ad introitum AEgypti propter
crebras victorias.

8. En de Ammonieten betaalden
schattingen aan Ozias; en zijn naam werd
geroemd tot aan den ingang van Egypte
wegens de veelvuldige zegepralen.

9. AEdificavitque Ozias turres in
Jerusalem super portam anguli, et super
portam vallis, et reliquas in eodem muri
latere, firmavitque eas.

9. Ook bouwde Ozias torens te Jerusalem
op de Hoekpoort en op de Dalpoort en de
overige aan dezelfde zijde van den muur,
en hij maakte ze sterk6).

10. Exstruxit etiam turres in solitudine,
et effodit cisternas plurimas, eo quod
haberet multa pecora tam in campestribus,
quam in eremi vastitate: vineas quoque
habuit et vinitores in montibus, et in
carmelo: erat quippe homo agriculturae
deditus.

10. Voorts bouwde hij torens in de
woestijn7) en groef zeer vele putten, omdat
hij veel vee had, zoowel in de vlakten als
in de uitgestrektheid der woestijn8); ook
had hij wijngaarden en wijngaardeniers
op de bergen en op den karmel9); want hij
was een liefhebber van den landbouw.

11. Fuit autem exercitus bellatorum ejus,
qui procedebant ad proelia, sub manu
Jehiel scribae, Maasiaeque doctoris, et
sub manu Hananiae, qui erat de ducibus
regis.

11. En het leger zijner krijgslieden, die
uittogen ten strijde, stond onder het bevel
van Jehiël, den schrijver, en van Maäsias,
den leeraar, en onder het bevel van
Hananias, die tot de aanvoerders des
konings behoorde.

12. Omnisque numerus principum per
familias virorum fortium, duorum
millium sexcentorum.

12. En het geheele getal hoofden naar de
stamhuizen, dappere mannen10), was twee
duizend zeshonderd.

13. Et sub eis universus exercitus
trecentorum et septem millium
quingentorum: qui erant apti ad bella, et
pro rege contra adversarios dimicabant.

13. En onder hen stond het geheele leger
van driehonderd zeven duizend
vijfhonderd man, die geoefend waren ten
oorlog en voor den koning tegen de
vijanden streden.

14. Praeparavit quoque eis Ozias, id est,
cuncto exercitui, clypeos, et hastas, et
galeas, et loricas, arcusque et fundas ad
jaciendos lapides.

14. Ook schafte Ozias voor hen, dat is
voor het geheele leger, schilden aan en
lansen en helmen en harnassen en bogen
en slingers om steenen te werpen.

6) De Hoekpoort bevond zich aan de noordwestelijke, de Dalpoort aan de westelijke zijde der
stad. Voor ‘en de overige....’ heeft de grondtekst: ‘en aan den Hoek’, die volgens II Esdr. III
19 oostelijk van Sion moet gestaan hebben.
7) De woestijn van Juda, die steeds bloot stond aan de strooptochten der Arabische stammen.
8) Met de vlakten is de vruchtbare Sjephela, met de uitgestrektheid der woestijn. Hebr. de vlakte,
is de vlakte aan den Jordaan, in 't bijzonder het aan de overzijde van den Jordaan gelegen
weiland bedoeld, dat Ozias aan de Moabieten en Ammonieten ontweldigd had.
9) Karmel, hier geen eigennaam, beteekent boomgaard of volgens anderen wijngaard. Vgl. Is.
X 18.
10) Hebr.: ‘het geheele getal van de hoofden der vaderhuizen, de krijgshelden, waren’.... Elk
hoofd van een vaderhuis voerde het bevel over eene afdeeling.
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15. Et fecit in Jerusalem diversi generis
machinas, quas in turribus collocavit, et
in angulis murorum ut mitterent sagittas,
et saxa grandia: egressumque est nomen
ejus procul, eo quod auxiliaretur ei
Dominus, et corroborasset illum.

15. En hij maakte te Jerusalem
krijgswerktuigen van verschillenden aard,
welke hij op de torens plaatste en op de
hoeken der muren, om pijlen en groote
steenen te werpen; en zijn naam ging uit
tot verre heen, want de Heer stond hem
bij en had hem machtig gemaakt.

16. Sed cum roboratus esset, elevatum
est cor ejus in interitum suum, et neglexit
Dominum Deum suum: ingressusque
templum Domini, adolere voluit
incensum super altare thymiamatis.

16. Maar toen hij machtig geworden was,
verhief zich zijn hart te zijnen ver der ve,
en hij sloeg geen acht op den Heer, zijnen
God; en den tempel des Heeren betreden
hebbende, wilde hij reukwerk ontsteken
op het reukofferaltaar11).

17. Statimque ingressus post eum Azarias 17. En terstond achter hem ging Azarias,
sacerdos, et cum eo Sacerdotes Domini de priester12), binnen en met hem tachtig
octoginta, viri fortissimi,
priesters des Heeren, zeer kloeke mannen,
18. Restiterunt regi, atque dixerunt: Non
est tui officii Ozia ut adoleas incensum
Domino, sed Sacerdotum, hoc est,
filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad
hujuscemodi ministerium: egredere de
sanctuario, ne contempseris: quia non
reputabitur tibi in gloriam hoc a Domino
Deo. Exod. XXX 7 et seq.

18. en zij weerstonden den koning en
zeiden: Het staat niet aan u, Ozias,
reukwerk te ontsteken voor den Heer,
maar aan de priesters, dat is aan de zonen
van Aäron, die gewijd zijn voor
dusdanigen dienst; ga uit het heiligdom,
acht het niet gering: want dat zal u niet
tot eere worden gerekend door den Heere
God.

19. Iratusque Ozias, tenens in manu
thuribulum ut adoleret incensum,
minabatur Sacerdotibus. Statimque orta
est lepra in fronte ejus coram
Sacerdotibus, in domo Domini super
altare thymiamatis.

19. En Ozias ontstak in toorn en, terwijl
hij het wierookvat in de hand hield om
reukwerk te ontsteken, bedreigde hij de
priesters. En terstond brak melaatschheid
uit op zijn voorhoofd voor het aangezicht
der priesters in het huis des Heeren bij
het reukofferaltaar.

20. Cumque respexisset eum Azarias
pontifex, et omnes reliqui Sacerdotes,
viderunt lepram in fronte ejus, et festinato
expulerunt eum. Sed et ipse perterritus,
acceleravit egredi, eo quod sensisset illico
plagam Domini.

20. En toen de hoogepriester Azarias de
oogen op hem sloeg, almede al de overige
priesters, zagen zij de melaatschheid op
zijn voorhoofd13), en ijlings dreven zij
hem uit. Maar ook hij zelf, van schrik

11) IV Reg. XV wordt wel verhaald, dat Ozias met melaatschheid geslagen werd, maar niet om
wat reden.
12) Zie I Par. VI noot 5.
13) Volgens Flavius Josephus (Ant. IX 10, 4) zou de aardbeving, die onder de regeering van
Ozias plaats had (Am. I 1; Zach. XIV 5), met de hier verhaalde gebeurtenis zijn saamgevallen.
Ten gevolge dier aardbeving zou het dak van den tempel gescheurd zijn, zoodat een

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

verslagen, haastte zich om heen te gaan,
omdat hij terstond de plaag des Heeren
gevoeld had.

zonnestraal op het aangezicht van Ozias viel en de melaatschheid op zijn voorhoofd zichtbaar
maakte.
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21. Fuit igitur Ozias rex leprosus usque
ad diem mortis suae, et habitavit in domo
separata plenus lepra, ob quam ejectus
fuerat de domo Domini. Porro Joatham
filius ejus rexit domum regis, et judicabat
populum terrae. IV Reg. XV 5.

21. Zoo was dan koning Ozias melaatsch
tot op den dag van zijnen dood en hij
woonde in een afgezonderd huis14), zijnde
vol melaatschheid, waarom hij uit het
huis des Heeren verstooten was. En zijn
zoon Joatham bestierde het huis des
konings en richtte het volk des lands.

22. Reliqua autem sermonum Oziae
22. Het overige nu van de daden van
priorum et novissimorum scripsit Isaias Ozias, de eerste en laatste, beschreef
filius Amos, propheta.
Isaias, de zoon van Amos, de profeet.
23. Dormivitque Ozias cum patribus suis,
et sepelierunt eum in agro regalium
sepulcrorum, eo quod esset leprosus:
regnavitque Joatham filius ejus pro eo.

23. En Ozias ontsliep met zijne vaderen,
en men begroef hem op den akker der
koninklijke graven15) omdat hij melaatsch
was; en zijn zoon Joatham werd koning
in zijne plaats.

Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Joatham regeert voorspoedig en onderwerpt de Ammonieten (v. 1-9).
1. Viginti quinque annorum erat Joatham
cum regnare coepisset, et sedecim annis
regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus
Jerusa filia Sadoc. IV Reg. XV 33.

1. Vijf en twintig jaren telde Joatham,
toen hij begon te regeeren, en zestien
jaren regeerde hij te Jerusalem; de naam
zijner moeder was Jerusa, de dochter van
Sadoc1).

2. Fecitque quod rectum erat coram
Domino juxta omnia quae fecerat Ozias
pater suus, excepto quod non est
ingressus templum Domini, et adhuc
populus delinquebat.

2. En hij deed wat recht was voor den
Heer naar al hetgeen zijn vader Ozias
gedaan had, behalve dat hij niet in den
tempel des Heeren ging2); en nog
zondigde het volk3).

3. Ipse aedificavit portam domus Domini 3. Hij bouwde de hooge poort van het
excelsam, et in muro Ophel multa
huis des Heeren en werkte veel aan den
construxit.
muur van Ophel4).
14) Zie IV Reg. XV 5.
15) De akker der koninklijke graven lag volgens IV Reg. XV 7 in de Stad van David, in de
nabijheid van de grafstede der koningen.
1) Vgl. over de regeering van Joatham IV Reg. XV 32-38.
2) d.i. Zich geen priesterlijke bevoegdheden aanmatigde.
3) Zoowel door den dienst op de hoogten (IV Reg. XV 35) als anderszins. Hoe groot te dien
tijde het zedenbederf in Juda was, blijkt uit Is. II-V.
4) Over Ophel, de zuidelijke helling van den tempelberg, zie Is. XXXII noot 12. Van de hier
en in v. 4 genoemde werken, alsmede van den oorlog van Joatham tegen de Ammonieten
maakt IV Reg. XV geen melding.
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4. Urbes quoque aedificavit in mon-

4. Ook bouwde hij steden in het
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tibus Juda, et in saltibus castella, et turres. gebergte van Juda5) en in de wouden
kasteelen en torens.
5. Ipse pugnavit contra regem filiorum
Ammon, et vicit eos, dederuntque ei filii
Ammon in tempore illo centum talenta
argenti, et decem millia coros tritici, ac
totidem coros hordei: haec ei praebuerunt
filii Ammon in anno secundo et tertio.

5. Hij ook streed tegen den koning der
kinderen van Ammon en overwon hen,
en hem gaven de kinderen van Ammon
te dien tijde6) honderd talenten zilver en
tien duizend corus-maten tarwe en
evenveel corus-maten gerst; dit brachten
hem de kinderen van Ammon op in het
tweede en het derde jaar.

6. Corroboratusque est Joatham eo quod 6. En Joatham werd machtig, omdat hij
direxisset vias suas coram Domino Deo zijne wegen gericht had voor het
suo.
aanschijn van den Heer, zijnen God.
7. Reliqua autem sermonum Joatham, et 7. En de overige daden van Joatham en
omnes pugnae ejus, et opera scripta sunt al zijne oorlogen7) en werken zijn
in Libro regum Israel et Juda.
beschreven in het Boek der Koningen van
Juda en Israël.
8. Viginti quinque annorum erat cum
regnare coepisset, et sedecim annis
regnavit in Jerusalem.

8. Vijf en twintig jaren telde hij, toen hij
begon te regeeren, en zestien jaren
regeerde hij te Jerusalem.

9. Dormivitque Joatham cum patribus 9. En Joatham ontsliep met zijne vaderen,
suis, et sepelierunt eum in Civitate David: en men begroef hem in de Stad van
et regnavit Achaz filius ejus pro eo.
David; en zijn zoon Achaz werd koning
in zijne plaats.

Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.
Achaz pleegt gruwelijke afgoderij, waarom God zijn rijk zwaar laat teisteren
door de Syriërs en den koning van Israël (v. 1-8). De uit Juda weggevoerde
gevangenen worden op vermaning van een profeet daarheen teruggezonden
(v. 9-15). Achaz zoekt hulp bij den koning van Assyrië, maar dit strekt niet

5) Vgl. Jos. XI 21; XX 7; XXI 11.
6) Hebr. ‘in dat jaar’. Gelijk het slot van het vers leert, betaalden de Ammonieten die groote
schatting ook nog in de twee volgende jaren; dat zij daarna de schatting weigerden, zal te
wijten zijn aan de vijandelijkheden van de koningen van Israël en Damascus tegen Juda, die
volgens IV Reg. XV 37 reeds onder de regeering van Joatham begonnen.
7) Wellicht wordt hiermede in 't bijzonder gezinspeeld op de in noot 6 genoemde
vijandelijkheden.
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tot zijn voordeel (v. 16-21). Verdere wanbedrijven van Achaz en zijn einde
(v. 21-27).
1. Viginti annorum erat Achaz cum
regnare coepisset: et sedecim annis
regnavit in Jerusalem: non fecit rectum
in conspectu Domini

1. Twintig1) jaren telde Achaz, toen hij
begon te regeeren, en zestien jaren
regeerde hij te Jerusalem; hij deed niet
wat recht was

1) Vijf en twintig volgens een lezing van den grondtekst en van verschillende oude vertalingen.
Daar Achaz' zoon Ezechias zestien jaren later reeds vijf en twintig jaren oud was (XXIX 1),
is die lezing zeker verkieslijker. Voor v. 1-4 vgl. IV Reg. XVI 1-4. Van v. 5 af beginnen de
twee berichten over de goddelooze en rampzalige regeering van Achaz, hoewel zakelijk
overeenstemmend, zich door den verhaaltrant van elkander te onderscheiden. De schrijver
van Par. bepaalt zich tot eene korte opsomming van de oorlogen en rampen, waarmede God
de misdaden van koning en volk strafte, terwijl zijn voorganger van de voornaamste
krijgsbedrijven een meer uitvoerig en geregeld verhaal geeft.
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sicut David pater ejus: IV Reg. XVI 2.

voor het aanschijn des Heeren gelijk zijn
vader David,

2. Sed ambulavit in viis regum Israel,
insuper et statuas fudit Baalim.

2. maar wandelde op de wegen der
koningen van Israël; daarenboven goot
hij ook Baäls-beelden.

3. Ipse est, qui adolevit incensum in Valle
Benennom, et lustravit filios suos in igne
juxta ritum gentium, quas interfecit
Dominus in adventu filiorum Israel.

3. Hij is het, die wierook brandde in het
dal Benennom2) en zijne zonen wijdde
door het vuur3) volgens het gebruik der
heidenen, welke de Heer verdelgd had bij
de aankomst der kinderen van Israël.

4. Sacrificabat quoque, et thymiama
4. Ook offerde hij en ontstak reukwerk
succendebat in excelsis, et in collibus, et op de hoogten en op de heuvelen en onder
sub omni ligno frondoso.
alle loofrijk geboomte.
5. Tradiditque eum Dominus Deus ejus
in manu regis Syriae, qui percussit eum,
magnamque praedam cepit de ejus
imperio, et adduxit in Damascum:
manibus quoque regis Israel traditus est,
et percussus plaga grandi.

5. En de Heer, zijn God, leverde hem over
in de hand van den koning van Syrië, die
hem sloeg en veel buit4) uit zijn rijk
roofde en naar Damascus bracht; ook
werd hij in de handen van den koning van
Israël overgeleverd en met een groote
nederlaag geslagen.

6. Occiditque Phacee, filius Romeliae, de
Juda centum viginti millia in die uno,
omnes viros bellatores: eo quod
reliquissent Dominum Deum patrum
suorum.

6. En Phaceë, de zoon van Romelias,
doodde er van Juda honderd en twintig
duizend op éénen dag5), altemaal
strijdbare mannen, omdat zij den Heer,
den God hunner vaderen, verlaten
hadden6).

7. Eodem tempore occidit Zechri, vir
7. In denzelfden tijd doodde Zechri, een
potens ex Ephraim, Maasiam filium regis, heldhaftig man uit Ephraïm, Maäsias,
et Ezricam ducem
eenen zoon des konings, en

2) Hebr. Ben-Hinnom, zuidelijk van Jerusalem gelegen (Jos. XV 8) en in de geschiedenis van
Juda terecht zeer berucht. Vgl. IV Reg. XXIII 10; Jer. VII 31.
3) ‘Wijden door het vuur’ is hetzelfde als ‘verbranden’. Zie Jer. XXXII 35. Volgens IV Reg.
XVI 3 zal men voor zonen het enkelvoud moeten lezen of het woord als een algemeenen
term opvatten.
4) Hebr.: ‘eene groote gevangenschap’, d.i. eene groote menigte gevangenen.
5) d.i. In één veldslag.
6) Reeds onder de voorspoedige regeering van de aan God getrouwe voorgangers van Achaz
had het volk zich schuldig gemaakt aan afgoderij en andere zware zonden, gelijk uit Is. II-IV
blijkt; nu het op het voorbeeld van Achaz nog zwaarder schuld op zich laadde, verdiende het
zulk een zware kastijding als deze, waardoor ongeveer een derde van Juda's legermacht
sneuvelde.
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domus ejus, Elcanam quoque secundum Ezrica, den meester van zijn huis,
a rege.
alsmede Elcana, die de tweede na den
koning was7).
8. Ceperuntque filii Israel de fratribus suis
ducenta millia mulierum, puerorum, et
puellarum, et infinitam praedam:
pertuleruntque eam in Samariam.

8. En de kinderen van Israël namen van
hunne broederen gevangen tweehonderd
duizend vrouwen, knapen en meisjes en
een onmetelijken buit, en voerden dien
naar Samaria8).

9. Ea tempestate erat ibi propheta Domini,
nomine Obed: qui egressus obviam
exercitui venienti in Samariam, dixit eis:
Ecce iratus Dominus Deus patrum
vestrorum contra Juda, tradidit eos in
manibus vestris, et occidistis eos atrociter,
ita ut ad coelum pertingeret vestra
crudelitas.

9. Te dien tijde was daar een profeet des
Heeren, met name Obed; en deze ging
het leger, dat naar Samaria kwam, te
gemoet en zeide tot hen: Zie, de Heer, de
God uwer vaderen, was op Juda vergramd
en leverde hen over in uwe handen; en
gij hebt hen gruwzaam vermoord, zoodat
uwe wreedheid ten hemel is opgestegen9).

10. Insuper filios Juda, et Jerusalem vultis
vobis subjicere in servos et ancillas: quod
nequaquam facto opus est: peccastis enim
super hoc Domino Deo vestro.

10. Daarenboven wilt gij de kinderen van
Juda en van Jerusalem u tot knechten en
dienstmaagden maken, wat geenszins
geschieden mag; want gij hebt daardoor
gezondigd tegen den Heer, uwen God10).

11. Sed audite consilium meum, et
reducite captivos, quos adduxistis de
fratribus vestris, quia magnus furor
Domini imminet vobis.

11. Maar luistert naar mijnen raad en
zendt de gevangenen terug, die gij van
uwe broederen hebt medegebracht, want
de hevige verbolgenheid des Heeren
hangt u boven het hoofd.

12. Steterunt itaque viri de principibus
filiorum Ephraim, Azarias filius Johanan,
Barachias filius Mosollamoth, Ezechias
filius Sellum, et Amasa filius Adali,
contra eos, qui veniebant de proelio,

12. Derhalve stelden zich mannen uit de
vorsten der kinderen van Ephraïm,
Azarias, de zoon van Johanan, Barachias,
de zoon van Mosollamoth, Ezechias, de
zoon van Sellum, en Amasa, de zoon van
Adali, tegenover hen, die uit den veldslag
kwamen,

13. Et dixerunt eis: Non introducetis huc 13. en zij zeiden tot hen: Gij moogt de
captivos, ne peccemus
gevangenen hier niet binnenbren7) Maäsias was wellicht slechts in wijderen zin een zoon van den regeerenden koning, te weten
een koninklijke prins. Ezrica zal een soort van hofmeester, Elcana in zekeren zin
plaatsvervanger des konings geweest zijn, zie I Reg. XXIII 17.
8) De volgende treffende gebeurtenis, welke IV Reg. XVI niet vermeld wordt, bewijst, dat de
bewoners van de rijken Israël en Juda ondanks den verwoeden krijg elkander toch als broeders
bleven beschouwen.
9) De profeet wil zeggen: omdat het de God uwer vaderen was, die Juda door uwe hand liet
kastijden, hadt gij uwe opdracht niet moeten te buiten gaan.
10) Naar het Hebr.: ‘zijn er dan ook bij u geen schulden voor den Heer, uwen God?’ De zin is:
gij hebt veeleer zelf reden, om zijn toorn van u af te wenden.
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Domino. Quare vultis adjicere super
peccata nostra, et vetera cumulare delicta?
grande quippe peccatum est, et ira furoris
Domini imminet super Israel.

gen, opdat wij niet zondigen tegen den
Heer. Waarom wilt gij onze zonden nog
vermeerderen en bij de oude misdaden
nieuwe voegen? Groot toch is de zonde,
en de gramschap van de verbolgenheid
des Heeren hangt Israël boven het hoofd.

14. Dimiseruntque viri bellatores
14. En de krijgslieden deden afstand van
praedam, et universa quae ceperant coram den buit11) en van alles wat zij genomen
principibus, et omni multitudine.
hadden, in tegenwoordigheid der vorsten
en der geheele menigte.
15. Steteruntque viri, quos supra
memoravimus, et apprehendentes
captivos, omnesque qui nudi erant,
vestierunt de spoliis: cumque vestissent
eos, et calceassent, et refecissent cibo ac
potu, unxissentque propter laborem, et
adhibuissent eis curam: quicumque
ambulare non poterant, et erant imbecillo
corpore, imposuerunt eos jumentis, et
adduxerunt Jericho civitatem palmarum
ad fratres eorum, ipsique reversi sunt in
Samariam.

15. De mannen dan, die wij boven
vermeld hebben12), stonden op en namen
de gevangenen en kleedden allen, die
naakt waren, van den buit; en nadat zij
hen gekleed en geschoeid en met spijs en
drank verkwikt en, omdat zij afgemat
waren, gezalfd en verzorgd hadden, zetten
zij al degenen, die niet konden gaan en
zwak van lichaam waren, op lastdieren
en brachten ze naar de palmenstad
Jericho13) tot bij hunne broederen; en zij
zelven keerden naar Samaria terug.

16. Tempore illo misit rex Achaz ad
16. Te dien tijde14) zond koning Achaz
regem Assyriorum, postulans auxilium. naar den koning der Assyriërs, om hulp
te vragen.
17. Veneruntque Idumaei, et percusserunt 17. En de Idumeërs kwamen en
multos ex Juda, et ceperunt praedam
versloegen er velen uit Juda en roofden
magnam.
veel buit15).
18. Philisthiim quoque diffusi sunt per
urbes campestres, et ad meridiem Juda:
ceperuntque Bethsames, et Aialon, et
Gaderoth, Socho quoque, et Thamnan, et
Gamzo, cum viculis suis, et habitaverunt
in eis.

18. Ook wierpen zich de Philistijnen over
de steden in de vlakte en op het zuiden
van Juda, en zij namen Bethsames en
Ajalon en Gaderoth, alsook Socho en
Thamnan en Gamzo met hunne vlekken,
en gingen daar wonen16).

11) Naar het Hebr. gaven zij de gevangenen vrij.
12) Hebr.: ‘die met namen genoemd zijn’, te weten in de bron, uit welke de schrijver putte, dus
niet slechts de vier boven genoemde vorsten, maar tevens andere mannen.
13) Grensstad van Juda, vgl. Judic. III 13.
14) Vermoedelijk spoedig na zijne in v. 6 vermelde nederlaag.
15) De verzen 17-19 vormen een tusschenzin. Men versta daarom de werkwoorden als staande
in den meer dan volmaakt verleden tijd: En de Idumeërs waren gekomen enz. Door Amasias
en Ozias onderworpen en door Rasin bevrijd, gelijk in het voorgaande bericht werd, hadden
de Idumeërs van den inval der Syriërs in Juda gebruik gemaakt, om zich op hunne vroegere
meesters te wreken. Hetzelfde geldt van de Philistijnen in v. 18.
16) Van de hier vermelde plaatsen wordt alleen Gamzo elders niet genoemd. Men meent het te
herkennen in het tegenwoordige Djimsa, zuidelijk van Lydda gelegen.
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19. Humiliaverat enim Dominus Judam
propter Achaz regem Juda, eo quod
nudasset eum auxilio, et contemptui
habuisset Dominum.

19. Want de Heer had Juda vernederd
wegens Achaz, den koning van Juda,
omdat hij het van hulp ontbloot17) en den
Heer versmaad had.

20. Adduxitque contra eum
Telgathphalnasar regem Assyriorum, qui
et afflixit eum, et nullo resistente vastavit.
IV Reg. XVI 10.

20. En Hij zond tegen hem
Telgathphalnasar, den koning der
Assyriërs18), die hem ook benauwde en
zonder iemands tegenstand
uitplunderde19).

21. Igitur Achaz spoliata domo Domini,
et domo regum, ac principum, dedit regi
Assyriorum munera, et tamen nihil ei
profuit.

21. Achaz dan, na het huis des Heeren en
het huis der koningen en der vorsten
geplunderd te hebben, gaf aan den koning
der Assyriërs geschenken; en toch baatte
het hem niets20).

22. Insuper et tempore angustiae suae
22. Bovendien vermeerderde hij zelfs ten
auxit contemptum in Dominum, ipse per tijde zijner benauwdheid de versmading
se rex Achaz.
tegen den Heer, hij zelf, koning Achaz.
23. Immolavit diis Damasci victimas
percussoribus suis, et dixit: Dii regum
Syriae auxiliantur eis, quos ego placabo
hostiis, et aderunt mihi, cum e contrario
ipsi fuerint ruinae ei, et universo Israel.

23. Hij droeg offeranden op aan de goden
van Damascus, die hem verslagen
hadden, en zeide: De goden der koningen
van Syrië geven hun hulp; ik zal ze door
offeranden verzoenen, en zij zullen mij
ter zijde staan21), terwijl zij integendeel
hem zelf en geheel Israël ten verderve
waren.

17) Te weten van de hulp Gods. De zin van den grondtekst is: ‘Omdat hij (Achaz) teugelloos
had gehandeld in Juda’.
18) Vgl. I Par. V 6.
19) Dit vers luidt naar het Hebr.: ‘En tegen hem kwam Teglathphalnasar.... doch hij benauwde
hem en sterkte hem niet’. Achaz had terstond na zijne troonsbeklimming, waarschijnlijk in
733, de hulp van den Assyriër ingeroepen tegen Syrië en Ephraïm. Teglathphalasar had aan
zijne bede gehoor gegeven en de twee genoemde rijken getuchtigd. In het volgende jaar
begaf zich Achaz naar Damascus, om daar zijnen bondgenoot te huldigen, gelijk ook uit een
Assyrisch opschrift blijkt. Later is Teglathphalasar niet meer in Palestina geweest. De zin
van v. 20 zal daarom deze zijn: Het komen van Teglathphalasar strekte Achaz meer tot nadeel
dan tot voordeel; want in plaats van daardoor sterker te worden, werd hij zwakker en benauwd
door de afhankelijkheid van Assyrië.
20) IV Reg. XVI 7-9 wordt verhaald, dat Achaz de in dit vers genoemde schatten aan
Teglathphalasar zond, toen hij, door zijn twee vijanden tot het uiterste gebracht, voor het
eerst de hulp van den Assyriër inriep. De werkwoorden beroofde en gaf moeten daarom
worden opgevat als staande in den meer dan volmaakt verleden tijd. En toch baatte het hem
niets. Aan het gevaar toch, dat hem dreigde, had hij volgens Is. VII 9 kunnen ontkomen door
eenvoudig zijn vertrouwen op God te stellen, en de bevrijding uit dat gevaar woog geenszins
op tegen de langurige onderwerping aan Assyrië, welke hij zich ondanks de opoffering van
den tempel- en den koningsschat moest laten welgevallen. Want dat Juda van dien tijd af het
zware juk der Assyriërs moest torsen, valt met zekerheid af te leiden uit IV Reg. XVIII 7,
14, 20 en Is. XXXVI 5.
21) Over deze afgoderij van Achaz wordt IV Reg. XVI 10-18 uitvoeriger bericht.
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vasis domus Dei, atque confractis, clausit schap van het huis Gods genomen en
januas templi Dei, et fecit sibi altaria in gebroken had, sloot hij de deuren van den
universis angulis Jerusalem.
tempel Gods22) en maakte zich altaren aan
al de hoeken van Jerusalem.
25. In omnibus quoque urbibus Juda
exstruxit aras ad cremandum thus, atque
ad iracundiam provocavit Dominum
Deum patrum suorum.

25. Ook richtte hij in al de steden van
Juda altaren op, om wierook te branden,
en tartte tot gramschap den Heer, den God
zijner vaderen.

26. Reliqua autem sermonum ejus, et
omnium operum suorum priorum et
novissimorum scripta sunt in Libro regum
Juda et Israel.

26. Het overige nu van zijne daden en van
al zijne werken, de vroegere en de laatste,
staat beschreven in het Boek der
Koningen van Juda en Israël.

27. Dormivitque Achaz cum patribus suis,
et sepelierunt eum in civitate Jerusalem:
neque enim receperunt eum in sepulcra
regum Israel. Regnavitque Ezechias filius
ejus pro eo.

27. En Achaz ontsliep met zijne vaderen,
en zij begroeven hem in de stad
Jerusalem; want zij namen hem niet op
in de graven der koningen van Israël23).
En zijn zoon Ezechias werd koning in
zijne plaats.

Caput XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
Ezechias heropent en zuivert den tempel en herstelt den dienst volgens de
wet des Heeren (v. 1-17). Hij draagt vele offeranden op en het volk met hem
(v. 18-36).
1. Igitur Ezechias regnare coepit, cum
viginti quinque esset annorum, et viginti
novem annis regnavit in Jerusalem:
nomen matris ejus Abia, filia Zachariae.
IV Reg. XVIII 2.

1. Ezechias dan begon te regeeren1), toen
hij vijf en twintig jaren telde, en negen
en twintig jaren regeerde hij te Jerusalem;
de naam zijner moeder was Abia, de
dochter van Zacharias.

2. Fecitque quod erat placitum in
conspectu Domini juxta omnia quae
fecerat David pater ejus.

2. En hij deed wat welgevallig was voor
het aanschijn des Heeren naar al hetgeen
zijn vader David gedaan had.

22) d.i. Van het eigenlijke tempelhuis, niet ook van het voorhof. Want IV Reg. XV 15, waar dit
feit niet vermeld staat, wordt daarentegen wel bericht, dat Achaz de voortzetting van den
dienst des Heeren in het voorhof gelastte. Maar de offeranden, toen opgedragen, waren
verwerpelijk, omdat zij verbrand werden niet op het oude altaar, maar op het nieuwe, dat
naar het model van een heidensch altaar vervaardigd was.
23) Ofschoon wel te Jerusalem (IV Reg. XVI 20), werd hij toch niet in de grafsteden der koningen
in de Stad van David bijgezet, daar hij niet als een koning van Gods volk geregeerd had.
1) Over de regeering van Ezechias vgl. IV Reg. XVIII-XX. Ook hier wederom vullen de twee
verhalen elkander aan en beantwoorden zij aan het eigenaardige standpunt der beide schrijvers.
Over de godsdienstige geschiedenis van Juda wordt hier, over de staatkundige daarentegen
in IV Reg. uitvoeriger bericht gegeven.
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3. Ipse anno et mense primo regni sui
aperuit valvas domus Domini, et
instauravit eas.

3. In het eerste jaar en de eerste maand
zijner regeering2) opende hij de deuren
van het huis des Heeren en herstelde ze3).

4. Adduxitque Sacerdotes atque Levitas, 4. En hij liet de priesters en de Levieten
et congregavit eos in plateam orientalem. bijeen komen en verzamelde hen op het
oostelijke plein4).
5. Dixitque ad eos: Audite me Levitae, et
sanctificamini, mundate domum Domini
Dei patrum vestrorum, et auferte omnem
immunditiam de sanctuario.

5. En hij zeide tot hen: Hoort mij,
Levieten, en heiligt u; reinigt het huis van
den Heer, den God uwer vaderen, en
verwijdert alle onreinheid5) uit het
heiligdom.

6. Peccaverunt patres nostri, et fecerunt
malum in conspectu Domini Dei nostri,
derelinquentes eum: averterunt facies suas
a tabernaculo Domini, et praebuerunt
dorsum.

6. Onze vaderen hebben gezondigd en
kwaad gedaan voor het aanschijn van den
Heer, onzen God, en Hem verlaten; zij
hebben hunne aangezichten afgewend
van den tabernakel des Heeren en Hem
den rug toegekeerd.

7. Clauserunt ostia, quae erant in porticu,
et exstinxerunt lucernas, incensumque
non adoleverunt, et holocausta non
obtulerunt in sanctuario Deo Israel.

7. Zij hebben de deuren, die aan het
voorportaal waren6), gesloten en de
lampen uitgedoofd en geen wierook
ontstoken en geene brandoffers
opgedragen in het heiligdom7) aan den
God van Israël.

8. Concitatus est itaque furor Domini
super Judam et Jerusalem, tradiditque eos
in commotionem, et in interitum, et in
sibilum, sicut ipsi cernitis oculis vestris.

8. Daarom is de verbolgenheid des
Heeren ontbrand over Juda en Jerusalem,
en Hij heeft hen overgeleverd aan de
beroering en aan den ondergang en aan
de bespotting, gelijk gij zelven met uwe
oogen ziet.

9. En, corruerunt patres nostri gladiis, filii 9. Ziet, onze vaderen zijn gevallen door
nostri, et filiae nostrae, et conjuges
het zwaard, onze zonen en onze dochters
captivae ductae sunt propter hoc scelus. en vrouwen zijn gevangen weggevoerd8)
om dit misdrijf.
2) Met regeering is hier vrij zeker zijne zelfstandige regeering bedoeld. Daar Achaz
waarschijnlijk geregeerd heeft tot in het jaar 718 (dus tot na de eerste maand of Nisan van
genoemd jaar) en Ezechias hem onmiddellijk opvolgde, was de eerste maand van het eerste
jaar der zelfstandige regeering van Ezechias de maand Nisan 717.
3) Vgl. IV Reg. XVIII 16.
4) Op het priestervoorhof. Vgl. I Esdr. X 9.
5) Al hetgeen tot de afgoderij gediend heeft.
6) De deuren van het eigenlijke tempelgebouw. Zie XXVIII 24.
7) De brandoffers, die men daar ten tijde van Achaz had opgedragen, waren door heidensche
gebruiken bezoedeld. Zie XXXVIII noot 22.
8) Zie XXVIII 8, 17.
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10. Nunc ergo placet mihi ut ineamus
10. Nu dan behaagt het mij, dat wij een
foedus cum Domino Deo Israel, et avertet verbond sluiten met den Heer, den God
a nobis furorem irae suae.
van Israël, en Hij zal de verbolgenheid
zijner gramschap van ons afwenden.
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11. Filii mei nolite negligere: vos elegit
Dominus ut stetis coram eo, et ministretis
illi, colatisque eum, et cremetis ei
incensum.

11. Mijne kinderen, slaat het niet in den
wind: ulieden heeft de Heer uitverkoren,
om voor Hem te staan en Hem te dienen
en Hem te eeren en wierook voor Hem te
branden.

12. Surrexerunt ergo Levitae: Mahath
filius Amasai, et Joel filius Azariae de
filiis Caath: porro de filiis Merari, Cis
filius Abdi, et Azarias filius Jalaleel. De
filiis autem Gersom, Joah filius Zemma,
et Eden filius Joah.

12. Derhalve maakten zich de Levieten
op: Mahath, de zoon van Amasai, en Joël,
de zoon van Azarias, uit de kinderen van
Caäth; voorts uit de kinderen van Merari
Cis, de zoon van Abdi, en Azarias, de
zoon van Jalaleël. En van de zonen van
Gersom Joah, de zoon van Zemma, en
Eden, de zoon van Joah.

13. At vero de filiis Elisaphan, Samri, et 13. En voorts van de kinderen van
Jahiel. De filiis quoque Asaph, Zacharias, Elisaphan Samri en Jahiël; alsook van de
et Mathanias:
kinderen van Asaph Zacharias en
Mathanias;
14. Necnon de filiis Heman, Jahiel, et
14. en van de kinderen van Heman Jahiël
Semei: sed et de filiis Idithun, Semeias, en Semeï, alsook van de kinderen van
et Oziel.
Idithun Semeias en Oziël9).
15. Congregaveruntque fratres suos, et
sanctificati sunt, et ingressi sunt juxta
mandatum regis et imperium Domini, ut
expiarent domum Dei.

15. En zij verzamelden hunne broeders
en heiligden zich, en zij kwamen naar het
gebod des konings en het bevel des
Heeren, om het huis Gods te reinigen.

16. Sacerdotes quoque ingressi templum
Domini ut sanctificarent illud, extulerunt
omnem immunditiam, quam intro
repererant in vestibulo domus Domini,
quam tulerunt Levitae, et asportaverunt
ad Torrentem cedron foras.

16. Ook gingen de priesters in den tempel
des Heeren10), om hem te heiligen, en zij
droegen al de onreinheid, welke zij daar
binnen vonden11), naar het voorportaal van
het huis des Heeren, en de Levieten
namen haar op en brachten haar buiten
naar de beek Cedron.

17. Coeperunt autem prima die mensis 17. Zij begonnen nu te reinigen op den
primi mundare, et in die octavo ejusdem eersten dag der eerste maand, en op den
mensis ingressi sunt porticum templi
achtsten dag derzelfde maand betraden
Domini, expiave9) Van deze veertien mannen worden er sommige ook genoemd XXXI 13-15; I Par. VI 5 volg.
Telkens door twee leden zijn vertegenwoordigd vooreerst de drie hoofdgeslachten van Caäth,
Merari en Gersom, voorts het vermoedelijk toen ten tijde zich onderscheidende huis Elisaphan
uit het geslacht van Caäth (Exod. VI 22) en eindelijk de drie zangers-familiën Asaph (Gersom),
Heman (Caäth) en Idithun (Merari).
10) Alleen de priesters mochten het Heilige en het Heilige der heiligen betreden.
11) Ofschoon de schrijver in het vorige hoofdstuk niet van eene ontwijding van het tempelhuis
door afgoderij gewaagt, schijnt zij toch te hebben plaats gehad. Want daar die onreinheid
gebracht werd naar het Cedrondal (Ben-Gehinnom) ter verbranding, zie IV Reg. XV 13,
waren het zeker voorwerpen, die voor afgoderij gediend hadden.
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zij het portaal van den tempel des
Heeren12), en zij

12) Zij reinigden dus eerst de voorhoven en daarna het tempelgebouw.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

216

runtque templum diebus octo, et in die
sextadecima mensis ejusdem, quod
coeperant impleverunt.

reinigden den tempel in acht dagen en op
den zestienden dag derzelfde maand
voltooiden zij wat zij begonnen hadden.

18. Ingressi quoque sunt ad Ezechiam
regem, et dixerunt ei: Sanctificavimus
omnem domum Domini, et altare
holocausti, vasaque ejus, necnon et
mensam propositionis cum omnibus vasis
suis.

18. En zij begaven zich tot koning
Ezechias en zeiden tot hem: Wij hebben
het geheele huis des Heeren geheiligd en
het brandofferaltaar en zijn gereedschap
alsmede ook de toonbroodtafel13) met al
haar gereedschap

19. Cunctamque templi supellectilem,
quam polluerat rex Achaz in regno suo,
postquam praevaricatus est: et ecce
exposita sunt omnia coram altare Domini.

19. en al het huisraad des tempels, dat
koning Achaz gedurende zijne regeering,
nadat hij was afgevallen, ontreinigd had,
en zie, alles is ten toon gesteld voor het
altaar des Heeren14).

20. Consurgensque diluculo Ezechias rex, 20. En in den morgenstond opstaande
adunavit omnes principes civitatis, et
vergaderde koning Ezechias al de
ascendit in domum Domini:
overheden der stad en ging op naar het
huis des Heeren.
21. Obtuleruntque simul tauros septem,
et arietes septem, agnos septem, et hircos
septem pro peccato, pro regno, pro
sanctuario, pro Juda, dixitque
sacerdotibus filiis Aaron ut offerrent
super altare Domini.

21. En zij droegen gezamenlijk op zeven
stieren en zeven rammen, zeven
lammeren en zeven bokken voor de
zonde15), voor het koningschap, voor het
heiligdom, voor Juda, en hij zeide aan de
priesters, de zonen van Aäron, dat zij ze
zouden offeren op het altaar des Heeren.

22. Mactaverunt igitur tauros, et
susceperunt sanguinem Sacerdotes, et
fuderunt illum super altare, mactaverunt
etiam arietes, et illorum sanguinem super
altare fuderunt, immolaveruntque agnos,
et fuderunt super altare sanguinem.

22. Zij slachtten dan de stieren, en de
priesters vingen het bloed op en goten het
over het altaar16), ook slachtten zij
rammen en goten hun bloed over het
altaar, en zij droegen lammeren op en
goten het bloed over het altaar.

23. Applicuerunt hircos pro peccato
coram rege, et universa multitudine,
imposueruntque manus suas super eos:

23. Zij brachten de bokken ten zondoffer
voor het aangezicht van den koning en
de geheele menigte, en zij legden hunne
handen op dezelve17).

13)
14)
15)
16)
17)

Vgl. II Par. XXVIII noot 16.
Voor het brandofferaltaar.
Volgens v. 23 dienden alleen de bokken voor de zonde, d.i. als zondoffers.
Overeenkomstig het voorschrift Lev. I 5.
De handoplegging was ook bij de brandoffers gebruikelijk, Lev. I 4, maar vooral bij de
zoenoffers kwam de bijzondere beteekenis dier plechtigheid uit, te weten door de overdracht
van het misdrijf op het offerdier.
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24. Et immolaverunt illos Sacerdotes, et 24. En de priesters slachtten ze en
asperserunt sanguinem eorum coram
sprengden het bloed er van voor het altaar
altare pro piaculo
ter verzoening van geheel

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

217

universi Israelis: pro omni quippe Israel Israël18), want voor geheel Israël had de
praeceperat rex ut holocaustum fieret et koning geboden het brandoffer en het
pro peccato.
zondoffer op te dragen.
25. Constituit quoque Levitas in domo
Domini cum cymbalis, et psalteriis, et
citharis secundum dispositionem David
regis, et Gad Videntis, et Nathan
prophetae: siquidem Domini praeceptum
fuit per manum prophetarum ejus. I Par.
VI 31.

25. Ook stelde hij Levieten in het huis
des Heeren met cymbalen en psalters en
harpen19) volgens de beschikking van
David, den koning, en van Gad, den
ziener, en van Nathan, den profeet; want
dit was een gebod des Heeren door de
bediening zijner profeten20).

26. Steteruntque Levitae tenentes organa 26. En de Levieten stonden met de
David, et Sacerdotes tubas.
speeltuigen van David21) in de hand en de
priesters met de trompetten.
27. Et jussit Ezechias ut offerrent
holocausta super altare: cumque
offerrentur holocausta, coeperunt laudes
canere Domino, et clangere tubis, atque
in diversis organis, quae David rex Israel
praeparaverat, concrepare.

27. En Ezechias beval de brandoffers op
te dragen op het altaar; en toen de
brandoffers werden opgedragen,
begonnen zij lofzangen te zingen voor
den Heer en de trompetten te steken en
op de verschillende speeltuigen, welke
David, de koning van Israël, vervaardigd
had, te spelen.

28. Omni autem turba adorante, cantores, 28. En terwijl de geheele menigte aanbad,
et ii, qui tenebant tubas, erant in officio vervulden de zangers en zij, die de
suo donec compleretur holocaustum.
trompetten hadden, hunnen dienst, totdat
het brandoffer voltooid was.
29. Cumque finita esset oblatio,
29. En toen de offerande geëindigd was,
incurvatus est rex, et omnes qui erant cum boog de koning zich neder en allen, die
eo, et adoraverunt.
met hem waren, en zij aanbaden.
30. Pracepitque Ezechias, et principes
Levitis ut laudarent Dominum sermonibus
David, et Asaph Videntis: qui laudaverunt
eum magna laetitia, et incurvato genu
adoraverunt.

30. En Ezechias en de oversten geboden
aan de Levieten den Heer te loven met de
woorden van David en Asaph, den
ziener22), en zij loofden Hem met groote
vreugde en aanbaden Hem met gebogen
knie.

18) Niet slechts van het rijk Juda, maar ook van het rijk Ephraïm, daar de tempel het heiligdom
was van al de nakomelingen van Jacob.
19) Vgl. I Par. XV 16.
20) David had zich bij de regeling van den zang gehouden aan de voorschriften, hem door Gods
profeten gegeven.
21) Vgl. I Par. XXIII 5.
22) Zie de Inleiding op de Psalmen bl. 10.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

31. Ezechias autem etiam haec addidit:
Implestis manus vestras Domino,
accedite, et offerte victi-

31. En Ezechias voegde er nog dit bij: Gij
hebt uwe handen gevuld voor den Heer23);
treedt toe en

23) d.i. Gij priesters zijt opnieuw aan den Heer gewijd. Zie XIII noot 10; Exod. XXVIII noot
29.
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mas, et laudes in domo Domini. Obtulit draagt slachtoffers en lofoffers op24) in het
ergo universa multitudo hostias, et laudes, huis des Heeren. De geheele menigte
et holocausta mente devota.
droeg dan offeranden op en lofoffers en
brandoffers met een bereidwillig gemoed.
32. Porro numerus holocaustorum, quae
obtulit multitudo, hic fuit: tauros
septuaginta, arietes centum, agnos
ducentos.

32. Het getal nu der brandoffers, welke
de menigte opdroeg, was dit: zeventig
stieren, honderd rammen, tweehonderd
lammeren.

33. Sanctificaveruntque Domino boves
sexcentos, et oves tria millia.

33. En zij wijdden den Heer toe25)
zeshonderd runderen en drie duizend
schapen.

34. Sacerdotes vero pauci erant, nec
poterant sufficere ut pelles holocaustorum
detraherent: unde et Levitae fratres eorum
adjuverunt eos, donec impleretur opus,
et sanctificarentur antistites: Levitae
quippe faciliori ritu sanctificantur, quam
Sacerdotes.

34. Maar de priesters waren weinige en
niet talrijk genoeg, om aan de slachtoffers
de huid af te stroopen26); daarom hielpen
hen ook de Levieten, hunne broeders,
totdat het werk volbracht was en zich
priesters geheiligd hadden; want de
Levieten heiligen zich naar een
eenvoudiger voorschrift dan de
priesters27).

35. Fuerunt ergo holocausta plurima,
adipes pacificorum, et libamina
holocaustorum: et completus est cultus
domus Domini.

35. Zeer talrijk waren dan de brandoffers,
de vetstukken der vredeoffers en de
plengoffers der brandoffers28); zoo werd
de dienst van het huis des Heeren
volkomen hersteld.

36. Laetatusque est Ezechias, et omnis
populus eo quod ministerium Domini
esset expletum. De repente quippe hoc
fieri placuerat.

36. En Ezechias verheugde zich alsook
het geheele volk, omdat de dienst des
Heeren geheel hersteld was; want in eens
had men dit weten te doen.

24) De uitnoodiging is gericht tot het geheele volk. Voor lofoffers heeft het Hebr. thodoth, d.i.
dankoffers, een bijzondere soort van vredeoffers, Lev. VII 11, 12.
25) Als dankoffers, welke steeds door een maaltijd gevolgd werden. Zie XXXV 13.
26) Bij openbare offeranden, gelijk deze, moest dit, gelijk de slachting zelf, door de priesters
geschieden. Bood een bijzonder persoon in eigen naam een slachtoffer aan, dan moest hij
dit zelf verrichten, Lev. I 6.
27) Naar het Hebr.: ‘want de Levieten waren bereidvaardiger van hart geweest, om zich te
heiligen, dan de priesters’. Vermoedelijk hadden de priesters onder den onmiddellijken
invloed van Achaz zich meer in de afgoderij verwikkeld dan de Levieten en toonden zij zich
daarom minder bereid, om zich voor den dienst van der waren God te heiligen.
28) Vgl. over de vetstukken der vredeoffers Lev. III 3-5, over het plengoffer met het brandoffer
Num. XV 1-6. De schrijver noemt ze uitdrukkelijk, om nog beter te doen uitkomen, waarom
er geen priesters genoeg dienstvaardig waren.
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Caput XXX.
Hoofdstuk XXX.
Plechtige viering van het Paaschfeest (v. 1-27).
1. Misit quoque Ezechias ad omnem
Israel et Judam: scripsitque epistolas ad
Ephraim et Manassen ut venirent ad
domum Domini in Jerusalem, et facerent
Phase Domino Deo Israel.

1. Ook zond Ezechias aan geheel Israël
en Juda en schreef brieven aan Ephraïm
en Manasses1), dat zij naar het huis des
Heeren te Jerusalem zouden komen en
Paschen zouden vieren voor den Heer,
den God van Israël.

2. Inito ergo consilio regis et principum, 2. Nadat toch de koning en de vorsten en
et universi coetus Jerusalem, decreverunt de geheele gemeente van Jerusalem raad
ut facerent Phase mense secundo.
hadden gehouden, besloten zij Paschen
te vieren in de tweede maand2).
3. Non enim potuerant facere in tempore
suo, quia sacerdotes, qui possent
sufficere, sanctificati non fuerant, et
populus nondum congregatus fuerat in
Jerusalem.

3. Want zij hadden het niet kunnen doen
te zijnen tijde3), omdat de priesters niet in
genoegzaam aantal geheiligd waren en
het volk nog niet te Jerusalem was
bijeengekomen.

4. Placuitque sermo regi, et omni
multitudini.

4. En het besluit behaagde aan den koning
en de geheele menigte.

5. Et decreverunt ut mitterent nuntios in
universum Israel de Bersabee usque Dan
ut venirent, et facerent Phase Domino
Deo Israel in Jerusalem: multi enim non
fecerant sicut lege praescriptum est.

5. En zij besloten gezanten te zenden tot
geheel Israël, van Bersabeë tot aan Dan4),
opdat zij zouden komen en Paschen
vieren voor den Heer, den God van Israël,
te Jerusalem; want velen hadden het niet
gevierd5) gelijk door de wet is
voorgeschreven.

6. Perrexeruntque cursores cum epistolis 6. En de renboden gingen met brieven
ex regis imperio, et principum ejus, in volgens het bevel des konings en diens
1) Deze twee stammen vertegenwoordigen hier het geheele gebied van het Tienstammenrijk,
zie v. 5 en 10, dat toen zijn einde nabij was of reeds niet meer bestond. Het laatste schijnt te
blijken uit het vervolg van het verhaal. Zie noot 4 en 6 en XXXI noot 3.
2) Deze tweede maand is zeker de tweede, niet van een later jaar, gelijk sommigen meenen,
maar van hetzelfde jaar, in welks eerste maand de reiniging van den tempel plaats had. Koning
en volk handelden geheel overeenkomstig het voorschrift van Moses (Num. IX 6-13), toen
zij het Paaschfeest in de tweede maand van het jaar vierden, omdat zij het in de eerste niet
hadden kunnen doen.
3) Op den veertienden van de maand Nisan.
4) Had het Tienstammenrijk toen nog bestaan, dan zou Ezechias bezwaarlijk boden hebben
kunnen zenden tot geheel Israël van Bersabeë tot Dan, zonder vooraf met den koning van
Israël in overleg te zijn getreden.
5) Naar den grondtekst: ‘want zij hadden het niet in menigte gevierd’.... De zin schijnt te zijn,
dat de vroegere Paaschfeesten niet volgens voorschrift door vele Israëlieten uit het geheele
land waren bijgewoond.
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universum Israel et Judam juxta id, quod overheden tot geheel Israël en Juda en
rex jusserat,
verkondigden naar hetgeen de koning
bevolen had: Kin-
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praedicantes: Filii Israel revertimini ad
Dominum Deum Abraham, et Isaac, et
Israel: et revertetur ad reliquias, quae
effugerunt manum regis Assyriorum.

deren van Israël, keert terug tot den Heer,
den God van Abraham en van Isaäc en
van Israël! En Hij zal terugkeeren tot de
overblijfselen, die ontkomen zijn aan de
hand van den koning der Assyriërs6).

7. Nolite fieri sicut patres vestri, et fratres
qui recesserunt a Domino Deo patrum
suorum, qui tradidit eos in interitum, ut
ipsi cernitis.

7. Wordt niet gelijk aan uwe vaderen en
broeders, die afgeweken zijn van den
Heer, den God hunner vaderen, die hen
heeft overgegeven ten verderve, zooals
gij zelven ziet.

8. Nolite indurare cervices vestras, sicut
patres vestri: tradite manus Domino, et
venite ad sanctuarium ejus, quod
sanctificavit in aeternum: servite Domino
Deo patrum vestrorum, et avertetur a
vobis ira furoris ejus.

8. Blijft niet hardnekkig gelijk uwe
vaderen; reikt uwe handen den Heer7) en
komt naar zijn heiligdom, dat Hij
geheiligd heeft voor altoos; dient den
Heer, den God uwer vaderen, en de
gramschap zijner verbolgenheid zal van
u worden afgewend.

9. Si enim vos reversi fueritis ad
Dominum: fratres vestri, et filii habebunt
misericordiam coram dominis suis, qui
illos duxerunt captivos, et revertentur in
terram hanc: pius enim et clemens est
Dominus Deus vester, et non avertet
faciem suam a vobis, si reversi fueritis ad
eum.

9. Want zoo gijlieden terugkeert tot den
Heer, dan zullen uwe broeders en zonen
barmhartigheid ondervinden bij hunne
meesters, die hen gevankelijk hebben
weggevoerd, en zij zullen terugkeeren
naar dit land; want liefderijk en
goedertieren is de Heer, uw God, en Hij
zal zijn aangezicht niet van u afkeeren,
indien gij terugkeert tot Hem.

10. Igitur cursores pergebant velociter de
civitate in civitatem per terram Ephraim,
et Manasse usque ad Zabulon, illis
irridentibus et subsannantibus eos.

10. De renboden gingen dan ijlings van
stad tot stad door het land van Ephraïm
en Manasses tot aan Zabulon8); maar
dezen bespotten hen en lachten hen uit.

11. Attamen quidam viri ex Aser, et
Manasse, et Zabulon acquiescentes
consilio, venerunt Jerusalem.

11. Nochtans luisterden eenige mannen
uit Aser en Manasses en Zabulon naar
den raad en kwamen naar Jerusalem.

12. In Juda vero facta est manus Domini
ut daret ei cor unum, ut facerent juxta
praeceptum regis, et principum verbum
Domini.

12. Maar in Juda was de hand des Heeren
om hun één hart te geven, dat zij naar het
bevel des konings en der vorsten het
woord des Heeren zouden vervullen9).

6) Ook deze laatste zinsnede zoowel als v. 7-9 in hun geheel schijnen aan te duiden, dat het
hier verhaalde plaats vond na den ondergang van Samaria.
7) Vgl. I Esdr. X 19; I Par. XXIX 24.
8) Vermoedelijk gingen zij niet verder het noorden in wegens de slechte ontvangst, die hun ten
deel viel.
9) Terwijl uit het noorden slechts enkelen aan de uitnoodiging gevolg gaven, kwamen uit Juda
allen, en wel door Gods genade gedreven.
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13. Congregatique sunt in Jerusalem
populi multi ut facerent so-

13. En er verzamelde zich te Jerusalem
veel volk, om het hoogfeest
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lemnitatem azymorum, in mense secundo: der ongedeesemde brooden te vieren, in
de tweede maand.
14. Et surgentes destruxerunt altaria quae
erant in Jerusalem, atque universa, in
quibus idolis adolebatur incensum,
subvertentes, projecerunt in Torrentem
cedron.

14. En zij maakten zich op en
verbrijzelden de altaren, die te Jerusalem
waren, en haalden alles, waarop voor de
afgoden wierook gebrand werd, omver
en wierpen het in de beek Cedron.

15. Immolaverunt autem Phase
quartadecima die mensis secundi.
Sacerdotes quoque, atque Levitae tandem
sanctificati obtulerunt holocausta in domo
Domini:

15. En zij slachtten het Paschen10) op den
veertienden dag der tweede maand; ook
droegen de priesters en Levieten, nadat
zij eindelijk geheiligd waren11),
brandoffers op in het huis des Heeren.

16. Steteruntque in ordine suo juxta
dispositionem, et legem Moysi hominis
Dei: Sacerdotes vero suscipiebant
effundendum sanguinem de manibus
Levitarum,

16. En zij stonden in hunne rangorde
volgens de beschikking en de wet van
Moses, den man Gods; de priesters nu
ontvingen het bloed, dat moest worden
uitgegoten, uit de handen der Levieten12),

17. Eo quod multa turba sanctificata non
esset: et idcirco immolarent Levitae Phase
his, qui non occurrerant sanctificari
Domino.

17. omdat er eene groote menigte niet
geheiligd was, en daarom de Levieten het
Paaschlam mochten slachten voor hen,
die er niet toe gekomen waren om zich te
heiligen voor den Heer.

18. Magna etiam pars populi de Ephraim,
et Manasse, et Issachar, et Zabulon, quae
sanctificata non fuerat, comedit Phase,
non juxta quod scriptum est: et oravit pro
eis Ezechias, dicens: Dominus bonus
propitiabitur

18. En een groot gedeelte van het volk
uit Ephraïm en Manasses en Issachar en
Zabulon, dat nog niet geheiligd was, at
het Paaschlam, niet naar het voorschrift13);
en Ezechias bad voor hen, zeggende: De
Heer, de goede, moge het vergeven

19. Cunctis, qui in toto corde requirunt 19. aan allen, die van ganscher harte den
Dominum Deum patrum suorum: et non Heer, den God hunner vaderen, zoeken,
imputabit eis quod minus sanctificati sunt. en het hun niet aanrekenen, dat zij minder
geheiligd zijn.

10) Het Paaschlam.
11) Hebr.: ‘En de priesters en Levieten hadden zich geschaamd en zich geheiligd’. Vele priesters
en Levieten, die zich onder Achaz door afgoderij bezoedeld hadden, zullen, thans te Jerusalem
gekomen en de geestdrift des volks ziende, zich over hun vroeger gedrag geschaamd en zich
met God verzoend hebben.
12) En niet, gelijk het de gewoonte was, uit de handen der huisvaders (XXXV 6; I Esdr. VI 20).
De reden wordt in v. 17 opgegeven.
13) Omdat de van verre gekomenen zich nog niet hadden kunnen heiligen, mochten zij niet zelf
hun Paaschlam slachten (v. 17), toch werden zij voor het eten daarvan om hunne goede
gezindheid dezen keer ontheven van de verplichting tot wettelijke reiniging. Vgl. Num. IX
7-11.
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20. Quem exaudivit Dominus, et placatus 20. En de Heer verhoorde hem en was het
est populo.
volk genadig14).

14) Hebr.: ‘en genas het volk’. Dit moet men verstaan of wel van geestelijke genezing, of wel
van het afkeeren van ziekten, waarmede God overtredingen der wet pleegde te straffen.
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21. Feceruntque filii Israel, qui inventi
sunt in Jerusalem, solemnitatem
azymorum septem diebus in laetitia
magna, laudantes Dominum per singulos
dies: Levitae quoque, et Sacerdotes per
organa, quae suo officio congruebant.

21. En de kinderen van Israël, die zich te
Jerusalem bevonden, vierden het
hoogfeest der ongedeesemde brooden
zeven dagen met groote vreugde, en
loofden den Heer dag aan dag, gelijk ook
de Levieten en de priesters met de
speeltuigen, welke bij hunne bediening
pasten.

22. Et locutus est Ezechias ad cor
omnium Levitarum, qui habebant
intelligentiam bonam super Domino: et
comederunt septem diebus solemnitatis,
immolantes victimas pacificorum, et
laudantes Dominum Deum patrum
suorum.

22. En Ezechias sprak tot het hart van alle
Levieten, die een goede gezindheid
hadden ten opzichte van den Heer15), en
zij aten gedurende de zeven dagen van
het hoogfeest, terwijl zij de vredeoffers
opdroegen en den Heer, den God hunner
vaderen, loofden.

23. Placuitque universae multitudini ut 23. En het behaagde aan de geheele
celebrarent etiam alios dies septem: quod gemeente, nog zeven andere dagen feest
et fecerunt cum ingenti gaudio.
te houden, wat zij ook deden met
buitengemeene vreugde.
24. Ezechias enim rex Juda praebuerat
multitudini mille tauros, et septem millia
ovium: principes vero dederant populo
tauros mille, et oves decem millia:
sanctificata est ergo sacerdotum plurima
multitudo.

24. Want Ezechias, de koning van Juda,
had aan de menigte gegeven duizend
stieren en zeven duizend schapen; en de
overheden hadden aan het volk
geschonken duizend stieren en tien
duizend schapen. Er hadden zich dan
priesters in groote menigte geheiligd16).

25. Et hilaritate perfusa omnis turba Juda
tam Sacerdotum et Levitarum, quam
universae frequentiae, quae venerat ex
Israel: proselytorum quoque de terra
Israel, et habitantium in Juda.

25. En van blijdschap werd het geheele
volk van Juda vervuld, zoowel de
priesters en Levieten als de gansche
menigte, welke uit Israël gekomen was,
alsmede de aankomelingen uit het land
Israël en zij, die in Juda woonden17).

26. Factaque est grandis celebritas in
26. En er werd eene groote feestelijkheid
Jerusalem, qualis a diebus Salomonis filii gevierd te Jerusalem, gelijk er sinds de
David regis Israel in ea urbe non fuerat. dagen van Salomon, den zoon van David,

15) De zin kan ook zijn: die de kunst verstonden, om den Heer te loven.
16) In het Hebr. is deze volzin met den voorafgaanden door en verbonden. Omdat er zooveel
offerdieren geschonken en nu zooveel priesters geheiligd waren (zie XXIX 34), die den
altaardienst konden verrichten, besloot men, de feestelijkheden nog met zeven dagen te
verlengen.
17) De grondtekst onderscheidt hier duidelijker dan de Vulgaat het volk van Juda met de priesters
en Levieten, de uit het voormalige Tienstammenrijk gekomen Israëlieten en de aankomelingen,
die zich of in genoemd rijk of in Juda gevestigd hadden.
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den koning van Israël, geene in die stad
geweest was18).
27. Surrexerunt autem Sacerdotes

27. En de priesters en19) de Le-

18) Zie III Reg. XII 28.
19) Dit en staat niet in den grondtekst, zoodat Levieten daar den zin heeft van ‘zonen van Levi’
in 't algemeen.
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atque Levitae benedicentes populo: et
exaudita est vox eorum: pervenitque
oratio in habitaculum sanctum coeli.

vieten stonden op en zegenden het volk;
en hunne stem werd verhoord en het
gebed drong door tot in de heilige woning
des hemels20).

Caput XXXI.
Hoofdstuk XXXI.
Godsdienstige hervormingen van Ezechias (v. 1-3). Het volk brengt in
overvloed gaven voor de priesters en Levieten (v. 4-11). Ezechias zorgt voor
het beheer en de verdeeling dier gaven (v. 12-21).
1. Cumque haec fuissent rite celebrata,
egressus est omnis Israel, qui inventus
fuerat in urbibus Juda, et fregerunt
simulacra, succideruntque lucos, demoliti
sunt excelsa, et altaria destruxerunt, non
solum de universo Juda et Benjamin, sed
et de Ephraim quoque et Manasse, donec
penitus everterent: reversique sunt omnes
filii Israel in possessiones et civitates
suas.

1. En toen deze feesten naar behooren
gevierd waren, toog geheel Israël, dat zich
in de steden van Juda bevond1), uit, en zij
verbrijzelden de afgodsbeelden en kapten
de bosschen om en slechtten de hoogten
en vernielden de altaren2), niet alleen van
geheel Juda en Benjamin, maar ook zelfs
van Ephraïm en Manasses, totdat zij alles
vernietigd hadden3); en al de kinderen van
Israël keerden terug naar hunne
bezittingen en steden.

2. Ezechias autem constituit turmas
sacerdotales, et Leviticas per divisiones
suas, unumquemque in officio proprio,
tam Sacerdotum videlicet quam
Levitarum ad holocausta, et pacifica ut
ministrarent et confiterentur, canerentque
in portis castrorum Domini.

2. En Ezechias bestelde de scharen der
priesters en Levieten naar hunne
afdeelingen, een ieder in zijn eigen ambt,
te weten zoo der priesters als der
Levieten, voor brandoffers en vredeoffers,
om dienst te doen en te prijzen en te
zingen aan de deuren van de legerplaatsen
des Heeren4).

3. Pars autem regis erat, ut de

3. Het aandeel nu des konings

20) Gelijk weldra de gelukkige regeering van Ezechias en de redding van Jerusalem uit de handen
van Sennacherib zouden bewijzen.
1) Hebr.: ‘die zich daar (d.i. te Jerusalem) bevonden’. Het waren de mannen, die ter feestviering
uit Juda en uit het Tienstammenrijk gekomen waren. Vgl. XXX 25.
2) Volgens III Reg. XVIII 4 werd ook de koperen slang vernietigd.
3) Zulk eene volledige reiniging van Ephraïm en Manasses was wel is waar ook vóór den
volledigen ondergang van het Tienstammenrijk niet geheel onmogelijk. Osee toch, de laatste
koning, was blijkens IV Reg. XVII 2 minder goddeloos dan zijne voorgangers; ook zou hij,
zelfs indien hij het gewild had, den inval in zijn ontredderd rijk wellicht niet hebben kunnen
beletten. Toch wint het bericht aan geloofwaardigheid, indien men aanneemt, dat zijn
heerschappij reeds vernietigd was.
4) d.i. Van den tempel, waarin Jehova woonde, die zijn volk tegen den vijand verdedigde.
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propria ejus substantia offerretur
holocaustum, mane semper et vespere.
Sabbatis quoque, et Calendis, et
solemnitatibus ceteris, sicut scriptum est
in lege Moysi.

was, dat van zijne eigen have een
brandoffer werd opgedragen, voortdurend
des avonds en des morgens, alsmede op
de sabbatdagen en de nieuwemaan-dagen
en de verdere feestdagen, gelijk
geschreven is in de wet van Moses5).

4. Praecepit etiam populo habitantium 4. Ook beval hij aan het volk, dat te
Jerusalem ut darent partes Sacerdotibus, Jerusalem woonde, de aandeelen te geven
et Levitis, ut possent vacare legi Domini. aan de priesters en de Levieten, opdat zij
zich zouden kunnen wijden aan de wet
des Heeren6).
5. Quod cum percrebruisset in auribus
multitudinis, plurimas obtulere primitias
filii Israel frumenti, vini, et olei, mellis
quoque: et omnium, quae gignit humus,
decimas obtulerunt.

5. En toen dit ter oore der menigte
gekomen was, brachten de kinderen van
Israël7) zeer vele eerstelingen van koren,
wijn en olie, alsmede van honig, en
offerden de tienden van al hetgeen de
aardbodem voortbrengt.

6. Sed et filii Israel et Juda, qui habitabant
in urbibus Juda, obtulerunt decimas boum
et ovium, decimasque sanctorum, quae
voverant Domino Deo suo: atque universa
portantes, fecerunt acervos plurimos.

6. Maar ook de kinderen van Israël8) en
Juda, die in de steden van Juda woonden,
offerden de tienden van runderen en
schapen en de tienden der geheiligde
zaken9), welke zij den Heer, hunnen God,
beloofd hadden, en zij brachten alles aan
en maakten er zeer vele stapels van.

7. Mense tertio coeperunt acervorum
jacere fundamenta, et mense septimo
compleverunt eos.

7. In de derde maand begonnen zij den
grond voor de stapels te leggen en zij
voltooiden ze in de zevende maand10).

8. Cumque ingressi fuissent Ezechias, et 8. Toen nu Ezechias en zijne vorsten daar
principes ejus, viderunt acervos, et
kwamen, zagen zij de stapels en zegenden
benedixerunt Domino ac populo Israel. den Heer en het volk Israël.
9. Interrogavitque Ezechias Sacerdotes, 9. En Ezechias vroeg de priesters en
et Levitas cur ita jacerent acervi:
Levieten, waartoe die stapels daar
stonden11).
5) Vgl. Num. XXVIII 8; XXIX 39.
6) Zonder zich om tijdelijke zaken te bekommeren. De aandeelen der priesters en Levieten
bestonden in de eerstelingen (Exod. XXIII 19; Num. XXVIII 12; Deut. XXVI 2) en de tienden
(Lev. XXVII 30-33; Num. XVIII 21-24).
7) De bewoners van Jerusalem, gelijk uit het volgende vers blijkt.
8) Die uit het gebied van Israël gekomen, zich in Juda gevestigd hadden, zie XI 16.
9) De tienden der geheiligde zaken zijn de tienden des lands, van de velden boomvruchten. Vgl.
Lev. XXVII 30.
10) In de derde maand werd met het Pinksterfeest de eerste, in de zevende maand met het
Loofhuttenfeest de tweede oogst besloten.
11) d.i. Hoe men zulk een grooten voorraad had kunnen verzamelen.
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10. Respondit illi Azarias Sacerdos
primus de stirpe Sadoc, dicens: Ex quo
coeperunt offerri primitiae in

10. En Azarias, de eerste priester12) van
den stam Sadoc, antwoordde hem en
zeide: Sedert men begon-

12) d.i. De hoogepriester, wel niet dezelfde, die tegen Ozias optrad, XXVI 17.
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domo Domini, comedimus, et saturati
sumus, et remanserunt plurima, eo quod
benedixerit Dominus populo suo:
reliquiarum autem copia est ista, quam
cernis.

nen is de eerstelingen te offeren in het
huis des Heeren, hebben wij er van
gegeten en ons verzadigd, en er is zeer
veel overgebleven, omdat de Heer zijn
volk gezegend heeft; en die voorraad,
welken gij ziet, is van het overschot.

11. Praecepit igitur Ezechias ut
praepararent horrea in domo Domini.
Quod cum fecissent,

11. Daarom gelastte Ezechias,
voorraadkamers in te richten in het huis
des Heeren. En toen zij dit gedaan
hadden,

12. Intulerunt tam primitias, quam
decimas, et quaecumque voverant,
fideliter. Fuit autem praefectus eorum
Chonenias Levita, et Semei frater ejus,
secundus.

12. brachten zij er getrouwelijk zoowel
de eerstelingen als de tienden in en alles
wat men toegewijd had13). En opziener
daarover was de Leviet Chonenias, en
zijn broeder Semeï als de tweede.

13. Post quem Jahiel, et Azarias, et
Nahath, et Asael, et Jerimoth, Jozabad
quoque, et Eliel, et Jesmachias, et
Mahath, et Banaias, praepositi sub
manibus Choneniae, et Semei fratris ejus,
ex imperio Ezechiae regis et Azariae
pontificis domus Dei, ad quos omnia
pertinebant.

13. En na hem volgden Jahiël en Azarias
en Nahath en Asaël en Jerimoth, alsmede
Jozabad en Eliël en Jesmachias en
Mahath en Banaias, opzieners onder het
bestuur van Chonenias en zijnen broeder
Semeï, volgens bevel van koning
Ezechias en van Azarias, den
hoogepriester van het huis Gods, bij wie
het bestier van alles berustte14).

14. Core vero filius Jemna Levites et
janitor orientalis portae, praepositus erat
iis, quae sponte offerebantur Domino,
primitiisque et consecratis in Sancta
sanctorum.

14. En Core, de zoon van Jemna, de
Leviet en deurwachter van de oostelijke
poort15), was gesteld over hetgeen
vrijwillig aan den Heer werd opgedragen
en over de eerstelingen en over hetgeen
als allerheiligst was toegewijd16).

15. Et sub cura ejus Eden, et Benjamin,
Jesue, et Semeias, Amarias quoque, et
Sechenias in civitatibus Sacerdotum ut
fideliter distribuerent fratribus suis partes,
minoribus atque majoribus:

15. En onder zijn gezag stonden Eden en
Benjamin, Jesue en Semeias, alsook
Amarias en Sechenias in de steden der
priesters17), om getrouwelijk aan hunne
broeders, de kleinen en de grooten18), hun
aandeel uit te deelen,

13)
14)
15)
16)
17)
18)

d.i. De tienden der geheiligde zaken. Vgl. v. 6.
Deze laatste zinsnede staat niet in den grondtekst.
Vgl. I Par. IX 18.
Over allerheiligst zie de aanteekening op Lev. II 3.
In het land van Juda, terwijl de v. 12-14 genoemden te Jerusalem de uitdeeling verrichtten.
Aan al de niet in den tempel zich bevindende Levieten, hetzij zij nog te jong waren voor den
tempeldienst, hetzij zij, reeds ingelijfd bij dien dienst, niet de weekbeurt hadden.
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16. Exceptis maribus ab annis tribus et
supra, cunctis qui ingrediebantur templum
Domini, et quidquid per singulos dies
conducebat

16. uitgezonderd de manspersonen van
drie jaren en daarboven, aan allen, die in
den tempel des Heeren gingen; en al wat
dag aan dag tot

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

226

in ministerio, atque observationibus juxta den dienst behoorde en tot de
divisiones suas.
dienstverrichtingen naar hunne
afdeelingen19);
17. Sacerdotibus per familias, et Levitis 17. aan de priesters naar hunne geslachten
a vigesimo anno et supra, per ordines et en aan de Levieten van twintig jaren en
turmas suas,
daarboven naar hunne beurten en
afdeelingen20),
18. Universaeque multitudini tam
uxoribus, quam liberis eorum utriusque
sexus, fideliter cibi de his, quae
sanctificata fuerant, praebebantur.

18. en aan de geheele menigte, zoowel
aan hunne vrouwen als aan hunne
kinderkens van beiderlei kunne werden
getrouwelijk eetwaren gegeven van
hetgeen geheiligd was21).

19. Sed et filiorum Aaron per agros, et
suburbana urbium singularum dispositi
erant viri, qui partes distribuerent
universo sexui masculino de
Sacerdotibus, et Levitis.

19. Maar er waren ook van de zonen van
Aäron mannen aangesteld op het platte
land en in de ommelanden van al de
steden, om aan geheel het mannelijk
geslacht van de priesters en Levieten hun
aandeel uit te deelen22).

20. Fecit ergo Ezechias universa quae
diximus in omni Juda: operatusque est
bonum et rectum, et verum coram
Domino Deo suo,

20. Zoo deed Ezechias in geheel Juda al
hetgeen wij gezegd hebben, en hij
verrichtte hetgeen goed en recht en waar
was voor den Heer, zijnen God,

21. In universa cultura ministerii domus 21. in alles wat betrof de beoefening van
Domini, juxta legem et ceden dienst in het huis
19) Duidelijker dan de Vulgaat heeft hier de grondtekst: ‘met uitzondering van de geslachtslijst
der mannelijke personen van drie jaren en daarboven, van allen, die naar het huis des Heeren
kwamen naar den eisch van elken dag voor hunnen dienst in hunne ambtsverrichtingen, naar
hunne afdeelingen’. Met andere woorden: zij hadden geen uitdeelingen te doen aan de in de
priestersteden woonachtige priesters en Levieten, die zelf naar den tempel gingen, hetzij om
daar persoonlijk in ontvangst te nemen wat hun voor hun dagelijksch onderhoud toekwam,
hetzij om hun weekdienst te verrichten, daaronder ook begrepen de meer dan driejarige
knaapjes dezer Levieten. Uit deze plaats maakt men op, dat de Levieten gewoon waren hunne
knapen mede te nemen naar den tempel.
20) Naar het Hebr.: ‘En wat betreft de geslachtslijst der priesters, (zij was aangelegd) naar hunne
vaderhuizen, en die der Levieten, (zij waren) van de twintigjarigen en daarboven in hunne
ambten, in hunne afdeelingen’. Het is een verklarende tusschenzin.
21) Dit vers sluit bij v. 15 aan en luidt naar het Hebr.: ‘En aan de geslachtslijst (d.i. de op die
lijst geboekten), aan al hunne kinderkens, hunne vrouwen en hunne zonen en hunne dochters
van den geheelen stand; want in hun ambt betoonden zij zich heilig aan het heilige’. De zin
is: Bij de uitdeeling kwamen niet slechts de huisvaders in aanmerking, maar ook hunne
gezinnen overeenkomstig hunne getalsterkte, die in de geslachtslijsten geboekt was; en
ofschoon zulk eene verdeeling moeilijk was, slaagden zij, die daarmede belast waren,
uitstekend, omdat zij met stiptheid te werk gingen.
22) Hebr.: ‘En voor de zonen van Aäron, de priesters, in de ommelanden hunner steden, (waren)
mannen, die met name genoemd zijn, in elke stad, om de aandeelen voor elken man onder
de priesters uit te deelen en aan allen, die op de geslachtslijst onder de Levieten gesteld
waren’. Ook ten behoeve van de priesters en Levieten, die in de ommelanden der
Levieten-steden woonden, waren in die steden mannen van goeden naam aangesteld.
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remonias, volens requirere Deum suum des Heeren, volgens de wet en de
in toto corde suo: fecitque et prosperatus inzettingen, daar hij God wilde zoeken
est.
met geheel zijn hart; en hij deed het en
was voorspoedig.

Caput XXXII.
Hoofdstuk XXXII.
Inval van Sennacherib in Juda en wonderbare redding der hoofdstad (v.
1-23). Ziekte van Ezechias en zijn herstel (v. 24-26). Zijne macht, zijn roem
en zijn dood (v. 27-33).
1. Post quae et hujuscemodi veritatem,
venit Sennacherib rex Assyriorum, et
ingressus Judam, obsedit civitates
munitas, volens eas capere. IV Reg. XVIII
13; Eccli. XLVIII 20; Is. XXXVI 1.

1. Na deze dingen en na zoodanige
getrouwheid1) kwam Sennacherib, de
koning der Assyriërs, en rukte Juda
binnen en belegerde de versterkte steden,
met het plan ze te veroveren2).

2. Quod cum vidisset Ezechias, venisse 2. En toen Ezechias dit zag, te weten, dat
scilicet Sennacherib, et totum belli
Sennacherib gekomen was en geheel het
impetum verti contra Jerusalem,
krijgsgeweld zich tegen Jerusalem richtte,
3. Inito cum principibus consilio, virisque
fortissimis ut obturarent capita fontium,
qui erant extra urbem: et hoc omnium
decernente sententia,

3. hield hij raad met de vorsten en de
kloekste mannen3), om de bronaders, die
buiten de stad waren, te verstoppen; en
toen men daartoe met eenparige stemmen
besloten had,

4. Congregavit plurimam multitudinem,
et obturaverunt cunctos fontes, et rivum,
qui fluebat in medio terrae, dicentes: Ne
veniant reges Assyriorum, et inveniant
aquarum abundantiam.

4. verzamelde hij eene zeer groote
menigte, en zij verstopten al de bronnen
en de beek, die midden door het land
vloeide4), en zeiden: Geenszins zullen de
koningen der Assyriërs5), als zij hier
komen, overvloed van water vinden.

5. AEdificavit quoque, agens industrie, 5. Ook herstelde hij met groote
omnem murum, qui fuerat dissipatus, et bedrijvigheid den geheelen muur, die
exstruxit turres desuper, et forinsecus
vervallen was, en bouwde torens daarop
1) Ezechias had reeds vele bewijzen van getrouwheid aan God gegeven; nu moest hij nog door
lijden beproefd worden.
2) Vgl. over den inval van Sennacherib het veel uitvoeriger verhaal IV Reg. XVIII 13 - XIX,
alsmede Is. XXXVI en XXXVII.
3) Van de maatregelen, door Ezechias genomen, om de stad te beveiligen, wordt IV Reg. XVIII
niet gewaagd; zij worden echter IV Reg. XX 20 bevestigd.
4) d.i. Het water van de bron Gihon. Het verstoppen der bronnen geschiedde, doordat men het
water langs eene onderaardsche, den vijand onbekende leiding stadwaarts deed vloeien. Zie
v. 30 en noot 16.
5) Sennacherib en andere koningen van Assyrië, die later konden komen.
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alterum murum: instauravitque Mello in en aan de buitenzijde den anderen muur,
Civitate
en hij herstelde
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David, et fecit universi generis armaturam het Mello in de Stad van David en maakte
et clypeos:
allerlei wapens en schilden6).
6. Constituitque principes bellatorum in
exercitu: et convocavit universos in platea
portae civitatis, ac locutus est ad cor
eorum dicens:

6. En hij stelde krijgsoversten aan in het
leger en riep ze allen te zamen op het
plein aan de poort der stad7), en sprak hun
tot het hart en zeide:

7. Viriliter agite, et confortamini: nolite
timere, nec paveatis regem Assyriorum,
et universam multitudinem, quae est eum
eo: multo enim plures nobiscum sunt,
quam cum illo.

7. Gedraagt u als mannen en schept moed;
vreest niet en weest niet beducht voor den
koning der Assyriërs en de geheele
menigte, die met hem is; want daar zijn
er veel meer met ons dan met hem.

8. Cum illo enim est brachium carneum:
nobiscum Dominus Deus noster, qui
auxiliator est noster, pugnatque pro nobis.
Confortatusque est populus hujuscemodi
verbis Ezechiae regis Juda.

8. Want met hem is een vleeschelijke
arm8); met ons is de Heer, onze God, die
onze helper is en voor ons strijdt. En het
volk schepte moed bij zoodanige woorden
van Ezechias, den koning van Juda.

9. Quae postquam gesta sunt, misit
Sennacherib rex Assyriorum servos suos
in Jerusalem (ipse enim cum universo
exercitu obsidebat Lachis) ad Ezechiam
regem Juda, et ad omnem populum, qui
erat in urbe, dicens:

9. En nadat dit geschied was, zond
Sennacherib, de koning der Assyriërs,
zijne dienstknechten naar Jerusalem (want
hij zelf belegerde met geheel zijn leger
Lachis) tot Ezechias, den koning van
Juda, en tot het geheele volk, dat in de
stad was9), en sprak:

10. Haec dicit Sennacherib rex
Assyriorum: In quo habentes fiduciam
sedetis obsessi in Jerusalem?

10. Dit zegt Sennacherib, de koning der
Assyriërs: Waarop vertrouwt Gij, terwijl
gij belegerd blijft zitten in Jerusalem?

11. Num Ezechias decipit vos, ut tradat
morti in fame et siti, affirmans quod
Dominus Deus vester liberet vos de manu
regis Assyriorum?

10. Misleidt u niet Ezechias, om u door
honger en dorst prijs te geven aan den
dood, doordien hij verzekert, dat de Heer,
uw God, u bevrijden zal uit de hand van
den koning der Assyriërs?

12. Numquid non iste est Ezechias, qui
destruxit excelsa illius, et altaria, et
praecepit Juda et Jerusalem, dicens:

12. Is het niet die Ezechias, die zijne
hoogten en altaren vernietigd en aan Juda
en Jerusalem voorgeschreven heeft,
zeggende: Voor één altaar zult gij

6) Het middelste versdeel luidt naar den grondtekst: ‘en hij trok aan de torens, en (wel) aan de
buitenzijde, den anderen muur op’. De andere muur, d.i. de muur ter beveiliging van de
nieuwe stad, werd eerst door Manasses voltooid. Zie XXXIII 14 en noot 8. Over het Mello
zie I Par. XI noot 4.
7) Misschien aan de Waterpoort, zie II Esdr. VIII 1-16.
8) Vgl. Is. XXXI 3.
9) Zonder twijfel waren de bewoners der overige steden van Juda naar Jerusalem gevlucht. Zie
over het optreden van Sennacherib's gezanten het veel uitvoeriger verhaal IV Reg. XVIII
17-36.
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aanbidden en dáárop zult gij wierook
branden?
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13. An ignoratis quae ego fecerim, et
patres mei cunctis terrarum populis?
numquid praevaluerunt dii gentium,
omniumque terrarum liberare regionem
suam de manu mea?

13. Weet gij dan niet, wat ik en mijne
vaderen gedaan hebben aan al de volkeren
der aarde? waren wellicht de goden der
volken en van al de landen machtig
genoeg, om hunne landstreek uit mijne
hand te verlossen?

14. Quis est de universis diis gentium,
quas vastaverunt patres mei, qui potuerit
eruere populum suum de manu mea, ut
possit etiam Deus vester eruere vos de
hac manu?

14. Wie is er onder al de goden der
volken, welke mijne vaderen verdelgd
hebben, die zijn volk uit mijne hand heeft
kunnen redden, zoodat ook uw God u zou
kunnen redden uit deze hand?

15. Non vos ergo decipiat Ezechias, nec
vana persuasione deludat, neque credatis
ei. Si enim nullus potuit deus cunctarum
gentium atque regnorum liberare populum
suum de manu mea, et de manu patrum
meorum, consequenter nec Deus vester
poterit eruere vos de manu mea.

15. Dat dan Ezechias u niet bedriege en
met ijdele overreding misleide, en schenkt
hem geen geloof! Indien toch geen god
van al de volken en rijken zijn volk kon
redden uit mijne hand en uit de hand
mijner vaderen, dan zal gevolgelijk ook
uw God u niet kunnen redden uit mijne
hand.

16. Sed et alia multa locuti sunt servi ejus 16. Maar nog vele andere dingen spraken
contra Dominum Deum, et contra
zijne dienstknechten tegen den Heere God
Ezechiam servum ejus.
en tegen Ezechias, zijnen dienstknecht.
17. Epistolas quoque scripsit plenas
blasphemiae in Dominum Deum Israel,
et locutus est adversus eum: Sicut dii
gentium ceterarum non potuerunt liberare
populum suum de manu mea, sic et Deus
Ezechiae eruere non poterit populum
suum de manu ista.

17. Ook scheef hij een brief10) vol van
lasteringen tegen den Heer, den God van
Israël, en sprak tegen Hem: Gelijk de
goden der overige volken hun volk niet
konden redden uit mijne hand, zoo zal
ook de God van Ezechias zijn volk niet
kunnen redden uit die hand.

18. Insuper et clamore magno, lingua
Judaica contra populum, qui sedebat in
muris Jerusalem, personabat, ut terreret
eos, et caperet civitatem.

18. Bovendien schreeuwde hij ook met
luider stem in de Judeesche taal het volk
toe, dat op de muren van Jerusalem zat,
om hen vervaard te maken en de stad te
nemen.

19. Locutusque est contra Deum
Jerusalem, sicut adversum deos
populorum terrae, opera manuum
hominum.

19. En hij sprak tegen den God van
Jerusalem als tegen de goden van de
volkeren der aarde, werken van
menschenhanden.

20. Oraverunt igitur Ezechias rex, et
Isaias filius Amos prophetes,

20. Daarom baden koning Ezechias en
Isaias, de zoon van Amos, de

10) Uit IV Reg. XIX weten wij, dat Sennacherib zijn brief eerst zond, toen Rabsaces in zijne
zending naar Jerusalem niet was geslaagd en Tharaca van Ethiopië met zijne legermacht
aanrukte. De schrijver bekommert zich hier meer om de beteekenis dan de volgorde der
gebeurtenissen.
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adversum hanc blasphemiam, ac
vociferati sunt usque in coelum.

profeet, tegen deze godslastering en
verhieven hunne stem ten hemel11).

21. Et misit Dominus Angelum, qui
percussit omnem virum robustum, et
bellatorem, et principem exercitus regis
Assyriorum: reversusque est cum
ignominia in terram suam. Cumque
ingressus esset domum dei sui, filii qui
egressi fuerant de utero ejus, interfecerunt
eum gladio. Tob. I 21; Is. XXXVII 36.

21. En de Heer zond een engel, en deze
versloeg alle dappere en krijgshaftige
mannen en legeroversten van den koning
der Assyriërs, en hij keerde met schande
naar zijn land terug. En toen hij het huis
van zijnen god betreden had,
vermoordden hem zijne zonen, die uit
zijne heup waren voortgekomen, met het
zwaard12).

22. Salvavitque Dominus Ezechiam et
habitatores Jerusalem de manu
Sennacherib regis Assyriorum, et de
manu omnium, et praestitit eis quietem
per circuitum.

22. En de Heer redde Ezechias en de
bewoners van Jerusalem uit de hand van
Sennacherib, den koning der Assyriërs,
en uit de hand van allen, en Hij gaf hun
rust in het rond.

23. Multi etiam deferebant hostias, et
sacrificia Domino in Jerusalem, et munera
Ezechiae regi Juda: qui exaltatus est post
haec coram cunctis gentibus.

23. Velen ook brachten offerdieren en
offeranden aan den Heer te Jerusalem en
geschenken aan Ezechias, den koning van
Juda, en deze werd sedert hoog geprezen
bij al de volken.

24. In diebus illis aegrotavit Ezechias
24. Te dien tijde werd Ezechias doodelijk
usque ad mortem, et oravit Dominum: ziek, en hij bad tot den Heer, en Hij
exaudivitque eum, et dedit ei signum. IV verhoorde hem en gaf hem een teeken13).
Reg. XX 1; Is. XXXVIII 1.
25. Sed non juxta beneficia, quae
acceperat, retribuit, quia elevatum est cor
ejus: et facta est contra eum ira, et contra
Judam et Jerusalem.

25. Maar hij vergold niet naar de
weldaden, welke hij ontvangen had; want
zijn hart verhief zich14), en er ontstak
tegen hem een gramschap en tegen Juda
en Jerusalem.

26. Humiliatusque est postea eo quod
exaltatum fuisset cor ejus, tam ipse, quam
habitatores Jerusalem: et idcirco non venit
super eos ira Domini in diebus Ezechiae.

26. En hij vernederde zich naderhand,
omdat zijn hart zich verheven had, hij
zoowel als de bewoners van Jerusalem,
en daarom kwam de gramschap des

11) Zie het gebed des konings en het heerlijke antwoord van den profeet op de godslasteringen
van Sennacherib IV Reg. XIX 15-28; Is. XXXVII 14-20.
12) Zie IV Reg. XXIX 35-37; Is. XXXVII 37-38.
13) Wat hier zeer kort is saamgevat, wordt met zijne gevolgen uitvoerig bericht IV Reg. XX
1-11 en Is. XXXVIII.
14) Toen hij vol trots aan de gezanten van den koning van Babylon zijn rijkdommen toonde. Tot
straf voor zijne hoovaardij zouden, naar Isaias toen voorspelde, al zijne schatten eens naar
Babylon gebracht en zijne nakomelingen tot slaven van den koning van Babylon gemaakt
worden. Zie IV Reg. XX 12-18; Is. XXIX 1-7. Daar zijne onderdanen zijne hoovaardige
gevoelens deelden, trof ook hen de toorn des Heeren.
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27. Fuit autem Ezechias dives, et inclytus
valde, et thesauros sibi plurimos
congregavit argenti et auri et lapidis
pretiosi, aromatum, et armorum universi
generis, et vasorum magni pretii.

27. Ezechias nu was zeer rijk en
vermaard, en hij vergaderde zich zeer
vele schatten van zilver en goud en
kostbaar gesteente, van reukwerken en
allerhande wapenen en van kostelijk
huisraad.

28. Apothecas quoque frumenti, vini, et 28. Ook had hij zolderschuren voor koren,
olei, et praesepia omnium jumentorum, wijn en olie en stallen voor allerlei groot
caulasque pecorum.
vee en kooien voor klein vee.
29. Et urbes aedificavit sibi: habebat
quippe greges ovium, et armentorum
innumerabiles, eo quod dedisset ei
Dominus substantiam multam nimis.

29. En hij bouwde zich steden15), want hij
had ontelbare kudden van schapen en
runderen, omdat hem de Heer eene
uitermate grootehave gegeven had.

30. Ipse est Ezechias, qui obturavit
superiorem fontem aquarum Gihon, et
avertit eas subter ad occidentem Urbis
David: in omnibus operibus suis fecit
prospere quae voluit.

30. Hij is het, Ezechias, die de opperbron
van het Gihon-water verstopte en het
onder den grond afleidde naar de
westzijde der Stad van David16). In al zijne
ondernemingen volbracht hij voorspoedig
wat hij wilde.

31. Attamen in legatione principum
Babylonis, qui missi fuerant ad eum, ut
interrogarent de portento, quod acciderat
super terram, dereliquit eum Deus ut
tentaretur, et nota fierent omnia, quae
erant in corde ejus.

31. Nochtans17) bij gelegenheid van het
gezantschap der vorsten van Babylon, die
tot hem gezonden waren om naar het
wonderteeken te vragen, dat in het land
was voorgevallen18), verliet hem God,
opdat hij op de proef gesteld en alles

15) Geene steden in den eigenlijken zin, maar wachttorens ter beveiliging der kudden en
omliggende herdersdorpen.
16) Zie noot 4. Zeer waarschijnlijk is de onderaardsche waterleiding tusschen de ‘Bron der
Maagd’ (Gihon), buiten de stad gelegen, en Siloë aangelegd door Ezechias. Het werk werd
aan de beide uiteinden te gelijk begonnen, en het is aan de uitvoering te zien, dat men met
eenigen haast te werk is gegaan. Een in 1880 gevonden oud-Hebreeuwsch opschrift verhaalt,
dat de werklieden aan weerszijden, toen zij elkaar tot op drie el afstand genaderd waren, door
de rots heen elkander konden toeroepen, en hoe zij op hetzelfde punt uitkwamen; verder,
dat, toen de rots doorboord was, het water van de bron (Gihon) naar het waterbekken (van
Siloë) vloeide over eene lengte van twaalfhonderd el; eindelijk, dat de hoogte der rots boven
de hoofden der werklieden honderd el bedroeg. Dit grootsche werk van Ezechias wordt vijf
eeuwen later nog geroemd door den schrijver van Ecclesiasticus (XLVIII 19). De waterleiding
kan reeds geruimen tijd vóór de komst van Sennacherib uit voorzorg zijn aangelegd, om bij
voorkomende gelegenheden gebruikt te worden. Zulk eene in-gebruik-stelling wordt dan v.
3-4 aangeduid.
17) Ondanks de zegeningen, die hij van God ontving, betoonde hij zich ondankbaar door zijne
hoovaardij.
18) Bedoeld wordt hier zeker het wonder aan den zonnewijzer IV Reg. XX 11, dat aan de
Babyloniërs, in de sterrenkunde zeer bedreven, bijzondere belangstelling moest inboezemen.
Het gezantschap kwam onder voorwendsel Ezechias met het herstel zijner gezondheid geluk
te wenschen, in werkelijkheid echter met nog andere bedoelingen. Zie de Inleiding op Is. bl.
17 aan het einde.
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32. Reliqua autem sermonum Ezechiae,
et misericordiarum ejus scripta sunt in
visione Isaiae filii Amos prophetae, et in
Libro regum Juda et Israel.

32. Het overige nu van de daden van
Ezechias en van zijne goedertierenheid19)
staat beschreven in het gezicht van Isaias,
den zoon van Amos, den profeet, en in
het Boek der koningen van Juda en Israël.

33. Dormivitque Ezechias cum patribus
suis, et sepelierunt eum super sepulcra
filiorum David: et celebravit ejus
exsequias universus Juda, et omnes
habitatores Jerusalem: regnavitque
Manasses filius ejus pro eo.

33. En Ezechias ontsliep met zijne
vaderen; en men begroef hem boven de
graven van de zonen van David20); en
zijne uitvaart vierde geheel Juda met al
de bewoners van Jerusalem; en zijn zoon
Manasses werd koning in zijne plaats.

Caput XXXIII.
Hoofdstuk XXXIII.
Manasses pleegt gruwelijke afgoderij (v. 1-10). Gevankelijk naar Babylon
gevoerd, verootmoedigt hij zich en wordt op den troon hersteld (v. 11-13).
Tot aan zijn dood ijvert hij voor den waren godsdienst (v. 14-20). Goddelooze
regeering en jammerlijk einde van zijn zoon Amon (v. 21-25).
1. Duodecim annorum erat Manasses cum 1. Twaalf jaren telde Manasses, toen hij
regnare coepisset, et quinquaginta
begon te regeeren, en vijf en vijftig jaren
quinque annis regnavit in Jerusalem. IV regeerde hij te Jerusalem1).
Reg. XXI 1.
2. Fecit autem malum coram Domino
juxta abominationes gentium, quas
subvertit Dominus coram filiis Israel:

2. En hij deed het kwade voor de oogen
des Heeren volgens de gruwelen der
heidenen, welke de Heer verdelgd had
voor het aangezicht der kinderen van
Israël.

3. Et conversus instauravit excelsa, quae
demolitus fuerat Ezechias pater ejus:
construxitque aras Baalim, et fecit lucos,
et adoravit omnem militiam coeli, et
coluit eam.

3. En hij bouwde de hoogten op, welke
zijn vader Ezechias verwoest had, en hij
bouwde altaren voor de Baäls en maakte
bosschen2) en aanbad geheel het heer des
hemels en vereerde het.

4. AEdificavit quoque altaria in domo
Domini, de qua dixerat Do-

4. Ook bouwde hij altaren in het huis des
Heeren, van hetwelk de

19) Hebr. van zijne goede daden.
20) Hebr.: ‘op de hoogte van de graven der zonen van David’.
1) Van de regeering van Manasses geven v. 1-9 zoo goed als dezelfde algemeene beschrijving,
welke IV Reg. XXI 1-9 voorkomt; vervolgens vat v. 10 kort saam, wat daar v. 14-17 te lezen
is; eindelijk verhalen v. 11-20 's konings gevangenneming, bekeering, terugkeer en verdere
daden, van welke IV Reg. in het geheel niet wordt gewaagd.
2) Hebr.: haäsjerim, zie XIV noot 4.
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minus: In Jerusalem erit nomen meum in Heer gezegd had: Te Jerusalem zal mijn
naam zijn in eeuwigheid.
aeternum. II Reg. VII 10.
5. AEdificavit autem ea cuncto exercitui 5. En hij bouwde er voor geheel het heer
coeli in duobus atriis domus Domini.
des hemels in de beide voorhoven van het
huis des Heeren.
6. Transireque fecit filios suos per ignem
in Valle Benennom: observabat somnia,
sectabatur auguria, maleficis artibus
inserviebat, habebat secum magos, et
incantatores: multaque mala operatus est
coram Domino ut irritaret eum.

6. En hij liet zijne zonen door het vuur
gaan in het dal Benennom3), hij sloeg acht
op de droomen, pleegde wichelarijen, gaf
zich over aan de zwarte kunsten, had in
zijn gezelschap waarzeggers en
bezweerders en deed veel kwaads voor
het aanschijn des Heeren, om Hem te
tergen.

7. Sculptile quoque, et conflatile signum
posuit in domo Dei, de qua locutus est
Deus ad David, et ad Salomonem filium
ejus, dicens: In domo hac et in Jerusalem,
quam elegi de cunctis tribubus Israel,
ponam nomen meum in sempiternum. III
Reg. VIII 16.

7. Ook richtte hij een gesneden en
gegoten beeld4) op in het huis Gods, van
hetwelk God gesproken had tot David en
tot Salomon, zijnen zoon, zeggende: In
dit huis en in Jerusalem, dat Ik heb
uitverkoren uit al de stammen van Israël,
zal Ik mijnen naam vestigen voor altoos.

8. Et moveri non faciam pedem Israel de
terra, quam tradidi patribus eorum: ita
dumtaxat si custodierint facere quae
praecepi eis, cunctamque legem, et
ceremonias, atque judicia per manum
Moysi.

8. En Ik zal Israël geen voet doen
verzetten uit het land, dat Ik aan hunne
vaderen gegeven heb, op voorwaarde
echter alleen, dat zij zorg dragen te doen
wat Ik hun heb voorgeschreven en geheel
de wet en de plechtigheden en de rechten
door de bediening van Moses.

9. Igitur Manasses seduxit Judam, et
habitatores Jerusalem ut facerent malum
super omnes gentes, quas subverterat
Dominus a facie filiorum Israel.

9. Aldus verleidde Manasses Juda en de
bewoners van Jerusalem, om meer kwaad
te doen dan al de heidenen, welke de Heer
had uitgeroeid voor het aangezicht der
kinderen van Israël.

10. Locutusque est Dominus ad eum, et 10. En de Heer sprak tot hem en tot zijn
ad populum illius, et attendere noluerunt. volk5), en zij wilden niet luisteren.
11. Idcirco superinduxit eis principes
11. Derhalve liet Hij over hen komen de
exercitus regis Assyriorum: ceperuntque legeroversten van den koning der
Manassen, et vinctum catenis, atque
Assyriërs, en zij namen Manasses
compedibus duxerunt in Babylonem.
3) Zie Jos. XV 8. Voor zijne zonen leest men in de Syrische vertaling overeenkomstig IV Reg.
XXI 6 ‘zijnen zoon’.
4) Voor gesneden en gegoten beeld heeft het Hebr.: ‘het gesneden afgodsbeeld, dat hij gemaakt
had’. Uit IV Reg. XXI 7 (Hebr.) blijkt, dat het een beeld van Asjera (Astarte) was.
5) Door profeten, gelijk IV Reg. XXI 10-15 nader verhaald wordt.
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gevangen en voerden hem met ketenen
en voetboeien gekluisterd naar Babylon6).

6) Hebr.: ‘En zij namen Manasses met ringen (bachochim) gevangen en knevelden hem met
een ketenpaar en voerden hem naar Babylon’. Het woord chooch beteekent volgens Job XL
21 een haak of ring, waaraan men gevangen visschen aan de kaak ophing, gelijk het verwante
chach (IV Reg. XIX 28; Ezech. XIX 4) den neusring, waarmede men wilde dieren in bedwang
hield. Door het ketenpaar heeft men de boeien te verstaan, waarmede de voeten van
gevangenen gekluisterd werden. Op tal van Assyrische monumenten ziet men gevangenen
afgebeeld, die ketenen dragen aan handen of voeten of aan beide te gelijk en een ring door
de onderlip.
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12. Qui postquam coangustatus est, oravit
Dominum Deum suum: et egit
poenitentiam valde coram Deo patrum
suorum.

12. Maar toen hij zich in nood bevond,
bad hij7) tot den Heer, zijnen God, en
oefende groote boetvaardigheid voor het
aanschijn van den God zijner vaderen.

13. Deprecatusque est eum, et obsecravit
intente: et exaudivit orationem ejus,
reduxitque eum Jerusalem in regnum
suum, et cognovit Manasses quod
Dominus ipse esset Deus.

13. En hij riep Hem aan en smeekte met
aandrang; en Hij verhoorde zijn gebed en
voerde hem terug naar Jerusalem in zijn
koninkrijk. En Manasses zag in, dat Hij,
de Heer, God is8).

14. Post haec aedificavit murum extra
civitatem David ad occidentem Gihon in
convalle, ab introitu portae piscium per
circuitum usque ad Ophel, et exaltavit
illum vehementer: constituitque principes
exercitus in cunctis civitatibus Juda
munitis:

14. Daarna bouwde hij een muur buiten
de Stad van David, westelijk van de
Gihon in het dal, van den ingang der
Vischpoort in het rond tot aan Ophel, en
maakte dien zeer hoog9); ook stelde hij
legeroversten aan in al de versterkte
steden van Juda.

7) Het gebed van Manasses, dat de schrijver volgens v. 18 voor zich had, is niet bewaard
gebleven. Het ‘gebed van Manasses’, in de gewaarmerkte uitgave der Latijnsche Vulgata
achteraan gedrukt als aanhangsel, behoort niet tot de door de Kerk erkende Boeken.
8) De geloofwaardigheid dezer treffende, alleen hier verhaalde gebeurtenissen blijkt uit meerdere
Assyrische oorkonden van dien tijd. De Assyrische koningen Asarhaddon (681-668) en
Assurbanipal (668-626) noemen - de eerste omstreeks het jaar 674, de tweede omstreeks 667
- Manasses, koning van Juda, uitdrukkelijk onder de twee en twintig aan Assyrië schatplichtige
koningen van ‘de kust der zee’, d.i. van Phenicië en Palestina. Toen Samassoemoekin, die
door zijn broeder Assurbanipal tot onderkoning van Babylon was aangesteld, omstreeks het
jaar 652 van dezen afviel, deden ook deze koningen aan den opstand mede en weigerden de
schatting aan den Assyrischen koning te betalen. Wellicht sloot zich ook Manasses bij hen
aan. De opstand eindigde in 648 met den dood van Samassoemoekin en de inneming van
Babylon door Assurbanipal, die zich van toen af ‘koning van Babylon’ noemde en daar veelal
vertoefde. Kort daarna moeten ook de afvallige koningen, onder welke Manasses, weer aan
Assyrië onderworpen zijn. Dat daarbij Manasses zou zijn gevangen genomen en in den kerker
geworpen, is volstrekt niet onwaarschijnlijk, en evenmin, dat hij weer werd vrijgelaten en
op den troon hersteld; Nechao I van Egypte onderging onder Assurbanipal eenmaal een gelijk
lot. Zoo is het ook begrijpelijk, dat Manasses door de legerhoofden van den koning van
Assyrië gevangen genomen en naar Babylon gevoerd werd (v. 11).
9) Het oude Jerusalem, bestaande uit de Stad van David of uit de bovenen uit de benedenstad,
was reeds lang versterkt, maar aangezien het zich naar het noorden aanmerkelijk had
uitgebreid, was reeds Ezechias begonnen, het nieuwe gedeelte met een muur te omsluiten.
Zie XXXII 5. Hier schijnt sprake te zijn van de voltooiing van dit werk. Manasses bouwde
dan (Hebr. tekst): ‘een ringmuur voor de Stad van David, aan de westzijde, aan den kant van
Gihon in het dal en aan den kant, waar men de Vischpoort ingaat’. Gihon in het dal, d.i. de
Gihonvijver, in het dal Gihon, ligt vlak aan de westzijde der oude stad. De Vischpoort stond
noordelijk aan de oostzijde van het nieuwe stadsgedeelte. De muur van Ezechias en Manasses
verbond de twee genoemde punten, geheel het nieuwe noordelijk gedeelte der stad, op den
heuvel Bezetha gelegen, insluitend. Ter nog sterker bevestiging ‘ommuurde (Manasses)
Ophel en trok hem (te weten den muur om Ophel) zeer hoog op’. De heuvel Ophel is eigenlijk
één met Moria en kan als de zuidelijke helling daarvan beschouwd worden.
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15. Et abstulit deos alienos, et simulacrum
de domo Domini: aras quoque, quas
fecerat in monte domus Domini, et in
Jerusalem, et projecit omnia extra urbem.

15. En hij verwijderde de vreemde goden
en het afgodsbeeld uit het huis des
Heeren, alsook de altaren, welke hij
gemaakt had op den berg van het huis des
Heeren en in Jerusalem, en hij wierp alles
buiten de stad.

16. Porro instauravit altare Domini, et
immolavit super illud victimas, et
pacifica, et laudem: praecepitque Judae
ut serviret Domino Deo Israel.

16. Voorts herbouwde hij het altaar des
Heeren en offerde daarop slachtoffers,
zoo vrede- als lofoffers, en beval aan
Juda, den Heer, den God van Israël, te
dienen.

17. Attamen adhuc populus immolabat
in excelsis Domino Deo suo.

17. Nochtans bleef het volk den Heer,
zijnen God, op de hoogten10) offeranden
opdragen.

18. Reliqua autem gestorum Manasse: et
obsecratio ejus ad Deum suum: verba
quoque Videntium, qui loquebantur ad
eum in nomine Domini Dei Israel,
continentur in sermonibus regum Israel.

18. De verdere daden nu van Manasses
en zijn smeekgebed tot zijnen God,
alsmede de woorden der zieners, die tot
hem spraken in den naam van den Heer,
den God van Israel, staan opgeteekend in
de geschiedenis der koningen van Israël.

19. Oratio quoque ejus et exauditio, et
cuncta peccata, atque contemptus, loca
etiam, in quibus aedificavit excelsa, et
fecit lucos, et statuas antequam ageret
poenitentiam, scripta sunt in sermonibus
Hozai.

19. Zijn gebed ook en zijne verhooring
en al zijne zonden en zijn wanbedrijf,
alsmede de plaatsen, waar hij hoogten
bouwde en bosschen en afgodsbeelden
maakte, alvorens hij boetvaardigheid
pleegde, staan beschreven in de woorden
van Hozai11).

20. Dormivit ergo Manasses cum patribus
suis, et sepelierunt eum in domo sua:
regnavitque pro eo filius ejus Amon. IV
Reg. XXI 19.

20. Manasses ontsliep dan met zijn
vaderen, en men begroef hem in zijn
huis12), en zijn zoon Amon werd koning
in zijne plaats13).

10) Uit deze woorden en de geschiedenis van Josias in het volgende Hoofdstuk valt af te leiden,
dat de godsdienstige hervorming, door Manasses bewerkstelligd, geen grondige was. De
ergernis, door hem gegeven, was dan ook te groot geweest, terwijl de tijd, hem vergund om
haar goed te maken, kort was. Manasses stierf waarschijnlijk in 643, dus hoogstens vijf jaar
na zijne verlossing uit den kerker (zie noot 8).
11) Zie de Inleiding bl. 12.
12) Septuagint: ‘in den hof van zijn huis’, IV Reg. XXI 18 (Hebr.): ‘in den hof van zijn huis, in
den hof van Oza’. Zie de noot aldaar.
13) Zie over de regeering van Amon IV Reg. XXI 19-26.
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21. Vigintiduorum annorum erat Amon 21. Twee en twintig jaren telde Amon,
cum regnare coepisset, et duobus annis toen hij begon te regeeren, en twee jaren
regnavit in Jerusalem.
regeerde hij te Jerusalem.
22. Fecitque malum in conspectu Domini,
sicut fecerat Manasses pater ejus: et
cunctis idolis, quae Manasses fuerat
fabricatus, immolavit atque servivit.

22. En hij deed kwaad in de oogen des
Heeren, gelijk zijn vader Manasses
gedaan had, en aan al de afgoden, die
Manasses gemaakt had, droeg hij
offeranden op en bewees hij eeredienst.

23. Et non est reveritus faciem Domini, 23. En hij ontzag niet het aangezicht des
sicut reveritus est Manasses pater ejus: et Heeren, gelijk zijn vader Manasses het
multo majora deliquit.
ontzien had, en hij beging veel grootere
misdrijven.
24. Cumque conjurassent adversus eum 24. En nadat zijne dienstknechten eene
servi sui, interfecerunt eum in domo sua. samenzwering tegen hem gesmeed
hadden, doodden zij hem in zijn huis.
25. Porro reliqua populi multitudo, caesis 25. De overige volksmenigte nu
iis, qui Amon percusserant, constituit
vermoordde hen, die Amon verslagen
regem Josiam filium ejus pro eo.
hadden, en zij stelde zijnen zoon Josias
tot koning aan in zijne plaats.

Caput XXXIV.
Hoofdstuk XXXIV.
Josias reinigt stad en land van de afgoderij en zorgt voor het herstel van den
tempel (v. 1-13). Helcias vindt het boek der wet, waarop de koning na
raadpleging van de profetes Holda het verbond des Heeren hernieuwt (v.
14-33).
1. Octo annorum erat Josias cum regnare 1. Acht jaren telde Josias, toen hij begon
coepisset, et triginta et uno anno regnavit te regeeren, en een en dertig jaren
in Jerusalem. IV Reg. XXII 1.
regeerde hij te Jerusalem1).
2. Fecitque quod erat rectum in conspectu
Domini, et ambulavit in viis David patris
sui: non declinavit neque ad dextram,
neque ad sinistram.

2. En hij deed wat recht was in de oogen
des Heeren en wandelde op de wegen
zijns vaders David; niet week hij af, noch
naar rechts noch naar links.

3. Octavo autem anno regni sui, cum
adhuc esset puer, coepit quaerere Deum
patris sui David: et duodecimo anno
postquam regnare coeperat, mundavit
Judam, et Je-

3. En in het achtste jaar zijner regeering,
toen hij nog een knaap was, begon hij den
God zijns vaders David te zoeken, en in
het twaalfde jaar, nadat hij was begonnen
te regeeren, reinigde hij Juda en

1) Over de regeering van Josias vgl. IV Reg. XXII en XXIII 1-30. Ook hier vullen de twee
verhalen elkander in sommige opzichten aan.
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rusalem ab excelsis, et lucis,
simulacrisque et sculptilibus.

Jerusalem van de hoogten en de bosschen
en de afgoden en de gesneden beelden2).

4. Destruxeruntque coram eo aras Baalim:
et simulacra, quae superposita fuerant,
demoliti sunt: lucos etiam, et sculptilia
succidit atque comminuit: et super
tumulos eorum, qui eis immolare
consueverant, fragmenta dispersit.

4. En zij vernielden voor zijne oogen de
altaren der Baäls en verbrijzelden de
afgodsbeelden, welke daarop geplaatst
waren; ook de bosschen en de gesneden
beelden hakte hij om en verbrijzelde hij,
en over de graven van degenen, die
gewoon waren geweest aan hen te
offeren, strooide hij het gruis uit.

5. Ossa praeterea sacerdotum combussit 5. Buitendien verbrandde hij de
in altaribus idolorum, mundavitque
beenderen der priesters op de altaren der
Judam et Jerusalem.
afgoden, en hij reinigde Juda en
Jerusalem3).
6. Sed et in urbibus Manasse, et Ephraim, 6. Maar ook in de steden van Manasses
et Simeon, usque Nephthali cuncta
en Ephraim en Simeon tot aan Nephthali
subvertit.
haalde hij alles omver4).
7. Cumque altaria dissipasset, et lucos, et
sculptilia contrivisset in frusta, cunctaque
delubra demolitus esset de universa terra
Israel, reversus est in Jerusalem.

7. En nadat hij de altaren omvergehaald
en de bosschen en de gesneden beelden
tot gruis verbrijzeld en al de
afgodstempels van geheel het land Israël
vernield had, keerde hij naar Jerusalem
terug.

8. Igitur anno octavodecimo regni sui,
mundata jam terra, et templo Domini,
misit Saphan filium Eseliae et Maasiam
principem civitatis, et Joha filium Joachaz
a commentariis, ut instaurarent domum
Domini Dei sui.

8. Dan, in het achttiende jaar zijner
regeering, nadat het land en de tempel
des Heeren reeds gereinigd waren, zond
hij Saphan, den zoon van Eselias, en
Maäsias, den overste der stad, en Joha,
den zoon van Joachaz, den kanselier, om
het huis van den Heer, zijnen God, te
herstellen5).

9. Qui venerunt ad Helciam Sacerdotem
magnum: acceptamque ab eo pecuniam,
quae illata fuerat in domum Domini, et
quam congregaverant Levitae, et janitores

9. En dezen gingen tot Helcias, den
hoogepriester; en na van hem het geld
ontvangen te hebben, dat in het huis des
Heeren was ingebracht en dat de Levieten

2) Dat hij reeds in zijn achtste regeeringsjaar beslist optrad als dienaar van den waren God en
reeds in het twaalfde met de reiniging des lands van de afgoderij begon (Hebr. tekst), wordt
alleen hier vermeld. Het werk der reiniging wordt overigens IV Reg. XXIII 4-30 uitvoeriger
verhaald.
3) Korte samenvatting van IV Reg. XXIII 13-14 en 16-20.
4) Gelijk XV 9 wordt ook hier Simeon, ofschoon door zijne ligging tot Juda behoorend, bij
vermelding van het gewezen Tienstammenrijk genoemd. Nephthali lag in het hooge noorden;
het geheele land werd dus gereinigd.
5) Maäsias en Joha worden IV Reg. XXII 3 niet genoemd; Saphan heeft daar den titel van
sopher, d.i. schrijver.
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de Manasse, et Ephraim, et universis
reliquiis Israel, ab omni quoque

en de deurwachters verzameld hadden uit
Manasses en Ephraïm en van al de
overblijfselen van Israël, alsmede uit
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Juda, et Benjamin, et habitatoribus
Jerusalem,

geheel Juda en Benjamin en van de
bewoners van Jerusalem,

10. Tradiderunt in manibus eorum, qui
praeerant operariis in domo Domini ut
instaurarent templum, et infirma quaeque
sarcirent.

10. overhandigden zij het aan hen, die
over de werklieden in het huis des Heeren
gesteld waren, om den tempel te
hernieuwen en al het bouwvallige te
herstellen.

11. At illi dederunt eam artificibus, et
caementariis, ut emerent lapides de
lapicidinis, et ligna ad commissuras
aedificii, et ad contignationem domorum,
quas destruxerant reges Juda.

11. En dezen gaven het aan de
handwerkers en metselaars, om steenen
te koopen uit de steengroeven, en hout
voor de gebinten van het gebouw en voor
het balkwerk der huizen6), welke de
koningen van Juda vernield hadden7).

12. Qui fideliter cuncta faciebant. Erant
autem praepositi operantium, Jahath et
Abdias de filiis Merari, Zacharias et
Mosollam de filiis Caath, qui urgebant
opus: omnes Levitae scientes organis
canere.

12. En zij deden alles trouw. De opzieners
nu der werklieden waren Jahath en
Abdias van de kinderen van Merari,
Zacharias en Mosollam van de kinderen
van Caäth, die het werk dreven, louter8)
Levieten, die de speeltuigen wisten te
bespelen.

13. Super eos vero, qui ad diversos usus 13. En over hen, die lasten droegen voor
onera portabant, erant scribae, et magistri verschillende doeleinden, stonden als
de Levitis janitores.
schrijvers en werkmeesters de
deurwachters uit de Levieten.
14. Cumque efferrent pecuniam, quae
illata fuerat in templum Domini, reperit
Helcias Sacerdos Librum legis Domini
per manum Moysi.

14. En toen men het geld, dat in den
tempel des Heeren was ingebracht,
daaruit haalde, vond Helcias, de priester,
het boek van de wet des Heeren door de
bediening van Moses9).

15. Et ait ad Saphan scribam: Librum
15. En hij zeide tot Saphan, den schrijver:
legis inveni in domo Domini: et tradidit Het boek van de wet heb ik gevonden in
ei.
het huis des Heeren. En hij stelde het hem
ter hand.
16. At ille intulit volumen ad regem, et 16. En deze bracht het boek naar den
nuntiavit ei dicens: Omnia, quae dedisti koning en boodschapte hem, zeggende:
6) Der verschillende deelen van het tempelgebouw.
7) Vgl. XXIV 7.
8) Hebr. en. Volgens die lezing zijn de hier genoemde Levieten het onderwerp van v. 13a en
luidt v. 13b ‘en van de Levieten waren er schrijvers’....
9) Klaarblijkelijk is hier sprake van den Pentateuch of althans van het Boek Deuteronomium.
Dat het gevonden boek het handschrift van Moses zou geweest zijn, is niet waarschijnlijk
en wordt ook niet met zekerheid door de woorden per manum Moysi aangeduid. De
uitdrukking door de hand van beteekent hier als elders ‘door de bediening van’ en dat slaat
waarschijnlijk op de wet. Vgl. voor het volgende de aanteekeningen op het bijna gelijkluidend
verhaal IV Reg. XXII 9-20 en XXIII 1-3.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

in manu servorum tuorum, ecce
complentur.

Zie, alles wat gij aan de handen uwer
dienstknechten hebt toevertrouwd, wordt
volbracht.

17. Argentum, quod repertum est

17. Het zilver, dat gevonden werd
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in domo Domini, conflaverunt: datumque in het huis des Heeren, hebben zij bijeen
est praefectis artificum, et diversa opera verzameld, en het werd ter hand gesteld
fabricantium.
aan de opzichters van de werklieden en
van hen, die de verschillende werken
uitvoeren.
18. Praeterea tradidit mihi Helcias
sacerdos hunc librum. Quem cum rege
praesente recitasset,

18. Buitendien heeft mij de priester
Helcias dit boek gegeven. En nadat hij
dat in het bijzijn van den koning had
voorgelezen,

19. Audissetque ille verba legis, scidit
vestimenta sua:

19. en deze de woorden der wet gehoord
had, scheurde hij zijne kleederen

20. Et praecepit Helciae, et Ahicam filio
Saphan, et Abdon filio Micha, Saphan
quoque scribae, et Asaae servo regis,
dicens:

20. en gelastte aan Helcias en aan
Ahicam, den zoon van Saphan, en aan
Abdon10), den zoon van Micha, alsook aan
Saphan, den schrijver, en aan Asaä, den
dienstknecht des konings, en sprak:

21. Ite, et orate Dominum pro me, et pro
reliquiis Israel, et Juda, super universis
sermonibus Libri istius, qui repertus est:
magnus enim furor Domini stillavit super
nos, eo quod non custodierint patres
nostri verba Domini ut facerent omnia,
quae scripta sunt in isto volumine.

21. Gaat en bidt den Heer voor mij en
voor de overblijfselen van Israël en Juda
vanwege al de woorden van dit boek, dat
gevonden werd; want een groote
verbolgenheid des Heeren is over ons
neergedrupt, omdat onze vaderen de
woorden des Heeren niet onderhouden
hebben, om te doen al hetgeen in deze rol
geschreven staat.

22. Abiit ergo Helcias, et hi qui simul a
rege missi fuerant, ad Oldam
prophetidem, uxorem Sellum filii
Thecuath, filii Hasra custodis vestium:
quae habitabat in Jerusalem in Secunda:
et locuti sunt ei verba, quae supra
narravimus.

22. Helcias dan en zij, die met hem door
den koning gezonden waren, begaven
zich tot Olda, de profetes, de huisvrouw
van Sellum, den zoon van Thecuath, den
zoon van Hasra, den bewaarder der
gewaden; zij nu woonde te Jerusalem in
het tweede stadsgedeelte; en zij spraken
tot haar de woorden, welke wij boven
vermeld hebben.

23. At illa respondit eis: Haec dicit
Dominus Deus Israel: Dicite viro, qui
misit vos ad me:

23. En zij antwoordde hun: Dit zegt de
Heer, de God van Israël: Zegt aan den
man, die u tot mij gezonden heeft:

24. Haec dicit Dominus: Ecce ego
inducam mala super locum istum, et super
habitatores ejus, cunctaque maledicta,
quae scripta sunt in Libro hoc, quem
legerunt coram rege Juda.

24. Dit zegt de Heer: Zie, Ik zal onheil
brengen over deze plaats en over hare
bewoners, en al de vervloekingen, welke
geschreven staan in dit boek, dat men aan
den koning van Juda heeft voorgelezen,

10) IV Reg. XXII 12 heet hij Achobor.
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25. Quia dereliquerunt me, et
sacrificaverunt diis alienis, ut me ad

25. omdat zij Mij verlaten en aan de
vreemde goden geofferd hebben,
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iracundiam provocarent in cunctis
operibus manuum suarum, idcirco stillabit
furor meus super locum istum, et non
exstinguetur.

om Mij tot gramschap te tergen door al
de werken hunner handen; daarom zal
mijne verbolgenheid neerdruppen11) over
deze plaats en niet te blusschen zijn.

26. Ad regem autem Juda, qui misit vos
pro Domino deprecando, sic loquimini:
Haec dicit Dominus Deus Israel:
Quoniam audisti verba voluminis,

26. Maar tot den koning van Juda, die u
gezonden heeft, om den Heer te
verbidden, spreekt aldus: Dit zegt de
Heer, de God van Israël: Omdat gij naar
de woorden der rol geluisterd hebt,

27. Atque emollitum est cor tuum, et
humiliatus es in conspectu Dei super his,
quae dicta sunt contra locum hunc, et
habitatores Jerusalem, reveritusque
faciem meam, scidisti vestimenta tua, et
flevisti coram me: ego quoque exaudivi
te, dicit Dominus.

27. en uw hart vermurwd is en gij u
verootmoedigd hebt voor de oogen Gods
naar aanleiding van hetgeen gezegd is
tegen deze plaats en de bewoners van
Jerusalem, en omdat gij ontzag getoond
hebt voor mijn aangezicht en uwe
kleederen gescheurd en geweend hebt
voor mijn aanschijn, heb ook Ik u
verhoord, zegt de Heer.

28. Jam enim colligam te ad patres tuos,
et infereris in sepulcrum tuum in pace:
nec videbunt oculi tui omne malum, quod
ego inducturus sum super locum istum,
et super habitatores ejus. Retulerunt
itaque regi cuncta quae dixerat. IV Reg.
XXIII 1.

28. Want dra zal Ik u verzamelen bij uwe
vaderen, en gij zult in vrede naar uw graf
gedragen worden; en uwe oogen zullen
al het kwaad niet zien, dat Ik over deze
plaats en over hare bewoners brengen zal.
Zij brachten dan den koning alles over
wat zij gezegd had.

29. At ille convocatis universis majoribus 29. En deze riep al de oudsten in jaren
natu Juda et Jerusalem,
van Juda en Jerusalem saam
30. Ascendit in domum Domini, unaque
omnes viri Juda et habitatores Jerusalem,
Sacerdotes et Levitae, et cunctus populus
a minimo usque ad maximum. Quibus
audientibus in domo Domini, legit rex
omnia verba voluminis:

30. en ging op naar het huis des Heeren
en met hem al de mannen van Juda en de
bewoners van Jerusalem, de priesters en
de Levieten en geheel het volk van den
kleinste tot den grootste. En terwijl zij
luisterden in het huis des Heeren, las de
koning al de woorden der rol.

31. Et stans in tribunali suo, percussit
foedus coram Domino ut ambularet post
eum, et custodiret praecepta, et
testimonia, et justificationes ejus in toto
corde suo, et in tota anima sua, faceretque
quae scripta sunt in volumine illo, quod
legerat:

31. En staande op zijn gestoelte, sloot hij
het verbond voor den Heer, dat hij achter
Hem zoude wandelen en zijne geboden
en getuigenissen en rechten uit geheel
zijn hart en uit geheel zijne ziel
onderhouden en doen zoude wat in deze
rol geschreven stond, welke hij
voorgelezen had.

11) De grondtekst heeft hier den verleden tijd.
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32. Adjuravit quoque super hoc omnes, 32. Ook bezwoer hij daarover allen12), die
qui reperti fuerant in Jete Jerusalem en in Ben-

12) Naar het Hebr.: ‘en hij deed allen staan’ d.i. hij bevestigde allen.
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rusalem, et Benjamin: et fecerunt
habitatores Jerusalem juxta pactum
Domini Dei patrum suorum.

jamin gevonden werden; en de bewoners
van Jerusalem deden overeenkomstig het
verdrag van den Heer, den God hunner
vaderen.

33. Abstulit ergo Josias cunctas
abominationes de universis regionibus
filiorum Israel: et fecit omnes, qui residui
erant in Israel, servire Domino Deo suo.
Cunctis diebus ejus non recesserunt a
Domino Deo patrum suorum.

33. Aldus nam Josias al de gruwelen weg
uit al de gewesten der kinderen van Israël,
en bewerkte, dat allen, die nog
overgebleven waren in Israël13), den Heer,
hunnen God, dienden. Zoolang hij leefde,
weken zij niet af van den Heer, den God
hunner vaderen14).

Caput XXXV.
Hoofdstuk XXXV.
Josias laat op luisterrijke wijze het Paaschfeest vieren (v. 1-19). Hij trekt te
velde tegen Nechao, koning van Egypte, en sneuvelt in den strijd, door allen,
inzonderheid door Jeremias, betreurd (v. 20-27).
1. Fecit autem Josias in Jerusalem Phase
Domino, quod immolatum est
quartadecima die mensis primi: IV Reg.
XXIII 21.

1. En Josias vierde te Jerusalem het
Paschen voor den Heer1), en men slachtte
het op den veertienden dag der eerste
maand2).

2. Et constituit Sacerdotes in officiis suis, 2. En hij stelde de priesters in hunne
hortatusque est eos ut ministrarent in
ambtsverrichtingen en spoorde hen aan,
domo Domini.
om den dienst in het huis des Heeren waar
te nemen.
3. Levitis quoque, ad quorum eruditionem
omnis Israel sanctificabatur Domino,
locutus est: Ponite arcam in sanctuario
templi, quod aedificavit Salomon filius
David rex Israel, nequaquam enim eam
ultra portabitis: nunc autem ministrate
Domino Deo vestro, et populo ejus Israel.

3. Ook sprak hij tot de Levieten, op wier
onderrichting geheel Israël zich den Heer
geheiligd had: Plaatst de Ark in het
heiligdom des tempels, dien Salomon, de
zoon van David, de koning van Israël,
gebouwd heeft; want voortaan zult gij
haar niet meer dragen3); en nu verricht

13) In het gebied van het Tienstammenrijk, gelijk v. 32 ‘Jerusalem en Benjamin’ staat voor het
rijk Juda.
14) Heidensche eeredienst werd niet meer gedoogd. Toch leidde de vrome ijver des konings niet
tot waarachtige bekeering des volks, gelijk o.a. uit Jer. XI blijkt.
1) Wederom toont de schrijver zijne voorliefde voor den eeredienst en de Levieten door
uitvoerige beschrijving van dit Paaschfeest, van hetwelk IV Reg. XXIII 21-23 slechts in het
kort wordt gewaagd.
2) Dus op den door de wet bepaalden tijd.
3) Uit deze lezing van dit vers schijnt te moeten worden besloten, dat de Ark uit den tempel
was weggenomen. Sommigen gissen daarom, dat Manasses dit had gedaan, hetzij toen hij
het huis Gods ontwijdde, hetzij toen hij het reinigde en herstelde; anderen meenen, dat de
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den dienst voor den Heer, uwen God, en
voor zijn volk Israël.

Levieten haar hadden weggenomen, om haar bij het plechtige feest rond te dragen. De
Septuagint heeft echter eene andere lezing, die, in den grondtekst overgebracht, het vers doet
luiden als volgt: ‘En hij sprak tot de Levieten: De leeraren van gansch Israël, de geheiligden
des Heeren (d.i. de priesters), hebben de Ark des heiligdoms geplaatst (nathenoe voor thenoe)
in den tempel, dien Salomon..... gebouwd heeft; gij hebt geenen last op den schouder’ (d.i.
gij behoeft niet, gelijk de Levieten vóór den tempelbouw, de Ark te dragen). En de zin van
het volgende, dat zich hierbij ongedwongen aansluit, is: Beijvert u des te meer, om den Heer
en zijn volk te dienen. Vgl. ook V 9 aan het einde.
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4. Et praeparate vos per domos, et
cognationes vestras in divisionibus
singulorum, sicut praecepit David rex
Israel, et descripsit Salomon filius ejus.

4. En houdt u gereed naar uwe huizen en
geslachten, een ieder in zijne afdeeling,
gelijk David, de koning van Israël,
bevolen en zijn zoon Salomon
voorgeschreven heeft4).

5. Et ministrate in sanctuario per familias 5. En verricht den dienst in het heiligdom
turmasque Leviticas,
naar de geslachten en de afdeelingen der
Levieten5).
6. Et sanctificati immolate Phase: fratres
etiam vestros, ut possint juxta verba, quae
locutus est Dominus in manu Moysi
facere, praeparate.

6. En heiligt u en slacht het Paaschlam;
bereidt ook uwe broeders voor6) om te
kunnen doen naar de woorden, welke de
Heer door de bediening van Moses
gesproken heeft.

7. Dedit praeterea Josias omni populo,
qui ibi fuerat inventus in solemnitate
Phase, agnos et hoedos de gregibus, et
reliqui pecoris triginta millia, boum
quoque tria millia: haec de regis universa
substantia.

7. Buitendien gaf Josias aan al het volk,
dat zich daar op het hoogfeest van
Paschen bevond, lammeren en bokken
van de kudden, en van ander7) klein vee
dertig duizend stuks, alsmede drie
duizend runderen; dat alles was van 's
konings have.

8. Duces quoque ejus, sponte quod
voverant, obtulerunt, tam populo, quam
Sacerdotibus et Levitis. Porro Helcias, et
Zacharias, et Jahiel principes domus
Domini, dederunt sacerdotibus ad
faciendum Phase pecora commixtim duo
millia sexcenta, et boves trecentos.

8. Ook zijne vorsten gaven zoo aan het
volk als aan de priesters en Levieten
hetgeen zij vrijwillig beloofd hadden.
Voorts gaven Helcias en Zacharias en
Jahiël, de vorsten van het huis des
Heeren8), aan de priesters, om het Paschen
te houden, door elkander twee duizend
zeshonderd stuks klein vee en
driehonderd runderen.

9. Chonenias autem, et Semeias,

9. En Chonenias en Semeias, als-

4) De in het Hebr. gebruikte uitdrukkingen maken het zeker, dat hier geschreven bepalingen
der twee koningen bedoeld zijn.
5) Hebr.: ‘En staat in het heiligdom volgens de afdeelingen van de vaderhuizen uwer broeders,
de zonen des volks, namelijk (telkens) een deel van een vaderhuis der Levieten’. Daar de
‘zonen des volks’, d.i. de leeken, meer vaderhuizen hadden dan de Levieten, zouden de
Levietische vaderhuizen zich in afdeelingen splitsen, om al de vaderhuizen der leeken te
kunnen bedienen.
6) Hebr.: ‘bereidt het (het Paaschlam) voor uwe broeders’.
7) Van ander klein vee spreekt de grondtekst niet.
8) Te onderscheiden van de vorsten des konings. Zacharias en Jahiël waren zeker de eersten na
den hoogepriester Helcias, wellicht zijn plaatsvervangers.
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etiam Nathanael fratres ejus, necnon
Hasabias, et Jehiel, et Jozabad principes
Levitarum, dederunt ceteris Levitis ad
celebrandum Phase quinque millia
pecorum, et boves quingentos.

ook Nathanaël, zijne broeders, en
Hasabias en Jehiël en Jozabad9), de
oversten der Levieten, gaven aan de
overige Levieten ter viering van het
Paschen vijf duizend stuks klein vee en
vijfhonderd runderen10).

10. Praeparatumque est ministerium, et
steterunt Sacerdotes in officio suo:
Levitae quoque in turmis, juxta regis
imperium.

10. En de dienst werd bereid, en de
priesters stonden in hun ambt en de
Levieten in de afdeelingen naar het bevel
des konings.

11. Et immolatum est Phase:
asperseruntque Sacerdotes manu sua
sanguinem, et Levitae detraxerunt pelles
holocaustorum:

11. En het Paaschlam werd geslacht, en
de priesters sprengden het bloed met
hunne handen, en de Levieten stroopten
de huiden der brandoffers af.

12. Et separaverunt ea ut darent per
domos et familias singulorum, et
offerrentur Domino, sicut scriptum est in
Libro Moysi: de bobus quoque fecerunt
similiter.

12. En zij zonderden er van af, om het
aan allen uit te deelen naar hunne huizen
en geslachten, en om het te laten
opdragen aan den Heer11), gelijk
geschreven is in het boek van Moses. Ook
met de runderen handelden zij op gelijke
wijze.

13. Et assaverunt Phase super ignem,
juxta quod in lege scriptum est: pacificas
vero hostias coxerunt in lebetibus, et
cacabis, et ollis, et festinato distribuerunt
universae plebi:

13. En zij braadden het Paaschlam boven
het vuur naar hetgeen in de wet
geschreven is; de vredeoffers echter
kookten zij in pannen en ketels en potten
en deelden ze aanstonds uit aan geheel
het volk12).

14. Sibi autem, et Sacerdotibus postea
paraverunt: nam in oblatione
holocaustorum et adipum usque ad

14. Voor zich echter en de priesters
rechtten zij naderhand13) aan; want met

9) Vier van de hier vermelde namen komen ook XXXI 12 en 13 ten tijde van Ezechias voor.
Zij behoeven echter niet dezelfde personen aan te duiden. Waarschijnlijk worden op beide
plaatsen de vertegenwoordigers der Levietische geslachten Chonenias, Semeias enz. bedoeld.
Vgl. ook II Esdr. XI 15-16, waar insgelijks meerdere van deze namen voorkomen.
10) De runderen, door den koning en de hoofden der priesters en der Levieten gegeven, moesten
dienen als vredeoffers.
11) Hebr.: ‘En zij zonderden de brandoffers (ha- olah) af, om ze aan de afdeelingen der
vaderhuizen der kinderen des volks te geven, opdat men ze opdroeg aan den Heer’.... Door
brandoffer heeft men hier te verstaan die stukken van de paaschlammeren en runderen, welke
op het vleesch van het dagelijksche brandoffer moesten worden verbrand. Lev. III 5. Elk
vaderhuis naderde op zijne beurt tot het altaar, om aan de priesters die stukken te
overhandigen.
12) De runderen werden niet gelijktijdig met de paaschlammeren geslacht en gegeten, maar
gedurende de zeven volgende feestdagen. De schrijver vat zakelijk alles saam wat er gedurende
het feestgetij geschiedde.
13) d.i. Telkens nadat zij voor de leeken gezorgd hadden.
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noctem Sacerdotes fuerunt occupati: unde waren de priesters tot den nacht toe bezig;
Levitae sibi, et Sacerdotibus filiis Aaron daarom rechtten de Levieten voor zich en
paraverunt novissimis.
de priesters, de zonen van Aäron, het
laatst aan.
15. Porro cantores filii Asaph stabant in
ordine suo, juxta praeceptum David, et
Asaph, et Heman, et Idithun prophetarum
regis: janitores vero per portas singulas
observabant, ita ut nec puncto quidem
discederent a ministerio: quam ob rem et
fratres eorum Levitae paraverunt eis
cibos.

15. En de zangers, de zonen van Asaph,
stonden op hunnen post naar het
voorschrift van David en Asaph en
Heman en Idithun, de profeten des
konings15), en de deurwachters hielden de
wacht bij al de deuren, zoodat zij geen
oogenblik uit den dienst gingen, waarom
ook hunne broeders, de Levieten, voor
hen de spijzen bereidden.

16. Omnis igitur cultura Domini rite
completa est in die illa ut facerent Phase,
et offerrent holocausta super altare
Domini, juxta praeceptum regis Josiae.

16. Zoo werd de geheele dienst des
Heeren te dien dage behoorlijk verricht,
om het Paschen te houden en de
brandoffers16) op te dragen op het altaar
des Heeren, volgens het bevel van koning
Josias.

17. Feceruntque filii Israel, qui reperti 17. En de kinderen van Israël, die zich
fuerant ibi, Phase in tempore illo, et
daar bevonden, vierden het Paschen te
solemnitatem azymorum septem diebus. dien tijde en het hoogfeest der
ongedeesemde brooden zeven dagen.
18. Non fuit Phase simile huic in Israel a
diebus Samuelis prophetae: sed nec
quisquam de cunctis regibus Israel fecit
Phase sicut Josias, Sacerdotibus, et
Levitis, et omni Judae, et Israel qui
repertus fuerat, et habitantibus in
Jerusalem.

18. Zulk een Paschen werd er in Israël
niet gevierd sedert de dagen van den
profeet Samuel17), maar ook geen van al
de koningen van Israël18) heeft gelijk
Josias het Paschen gevierd voor de
priesters en de Levieten en geheel Juda
en voor Israël, dat zich daar bevond, en
voor de bewoners van Jerusalem.

19. Octavodecimo anno regni Josiae hoc 19. In het achttiende jaar der regeering
Phase celebratum est.
van Josias werd dit Paschen gevierd.
14) Met brandoffers zijn hier waarschijnlijk bedoeld de vetstukken (en schijnt hier in verklarenden
zin te zijn gebezigd). De vetstukken zijn die gedeelten der vredeoffers, welke verbrand
moesten worden. Vgl. Lev. III 3, 4, 9 en 10.
15) d.i. De zangers der heilige liederen. Zie I Par. XXV 1.
16) Zie noot 14.
17) Vgl. IV Reg. XXIII 22.
18) Zelfs niet Ezechias, XXX 26, daar diens Paaschfeest nog te wenschen overliet, zoowel wat
het tijdstip der viering als de heiliging der priesters betrof.
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20. Postquam instauraverat Josias
templum, ascendit Nechao rex AEgypti
ad pugnandum in Charcamis juxta
Euphraten: et processit in occursum ejus
Josias. IV Reg. XXIII 29.

20. Nadat Josias den tempel hersteld had,
toog Nechao, de koning van Egypte, ten
strijde op naar Charcamis aan den
Euphraat; en Josias rukte tegen hem uit19).

19) Vgl. IV Reg. XXXIII 29, waar het einde van Josias veel korter wordt verhaald. Nauwkeuriger
dan daar (‘Nechao.... trok op tegen den koning der Assyriërs naar den Euphraat’) wordt hier
het doel of het einde van den veldtocht uitgedrukt: ‘om te strijden te Charcamis aan den
Euphraat’. Terwijl de Mediërs, de bondgenooten van den koning van Babylon, Assyrië
bestookten en waarschijnlijk reeds Ninive belegerden, maakte Nechao II van deze gelegenheid
gebruik, om het aan Assyrië toebehoorende gebied ten westen van den Euphraat, dat ook in
vroeger tijden in het bezit van Egypte was geweest, te veroveren. Het eindpunt van zijn
heroveringstocht was Charcamis, aan den westelijken oever van den Euphraat, de oude
hoofdstad der Hetheërs en de stapelplaats van den handel tusschen West-Azië en Assyrië.
Reeds door het achttiende Egyptische vorstenhuis, dus vóór den uittocht der Israëlieten uit
Egypte, veroverd, doch later meermalen door de Assyriërs hernomen en geplunderd, totdat
het ten laatste door Sargon bij het Assyrische rijk werd getrokken (vgl. Is. X 9), viel Charcamis
thans weder den Egyptenaar in handen. Doch reeds drie jaar later, in 606/5, nadat Ninive
was ingenomen, trok Nabuchodonosor zegevierend den Euphraat over, versloeg Nechao bij
Charcamis en ontnam aan Egypte voorgoed het hier heroverde gebied (vgl. Jer. XLVI 2; IV
Reg. XXIV 7). Charcamis werd in 1876 teruggevonden ter plaatse van het tegenwoordige
Dzjirbas of Dzjerabis. Vroeger hield men het ten onrechte voor het oude Circesium, dat aan
den oostelijken oever van den Euphraat ligt. Zie Is. X 10.
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21. At ille, missis ad eum nuntiis, ait:
Quid mihi et tibi est rex Juda? non
adversum te hodie venio, sed contra aliam
pugno domum, ad quam me Deus
festinato ire praecepit: desine adversum
Deum facere, qui mecum est, ne
interficiat te.

21. Maar deze zond boden tot hem en
zeide: Wat is er tusschen mij en u, koning
van Juda? Niet tegen u trek ik heden op,
maar ik strijd tegen een ander huis20),
tegen hetwelk God mij bevolen heeft
haastig op te trekken; laat af tegen God
te handelen, die met mij is, opdat Hij u
niet doode21).

22. Noluit Josias reverti, sed praeparavit
contra eum bellum, nec acquievit
sermonibus Nechao ex ore Dei: verum
perrexit ut dimicaret in campo Mageddo.
Zach. XII 11.

22. Josias wilde niet terugkeeren, maar
maakte zich gereed ten strijde tegen hem,
en hij luisterde niet naar de woorden van
Nechao uit den mond Gods22), doch trok
verder, om te strijden in het veld van
Mageddo.

23. Ibique vulneratus a sagittariis,

23. En daar werd hij door de boog-

20) Hebr. ‘maar tegen het huis van mijnen krijg’, d.i. mijnen erfvijand, den Assyriër.
21) Hebr.: ‘en (de) God(heid) heeft gesproken, om mij aan te drijven. Laat af van (de) God(heid),
die met mij is, en niet moge deze u verderven’. Dat Nechao, gelijk sommigen meenen, hier
Jehova, den God van Israël, bedoelt, schijnt zeer twijfelachtig. De naam Elohim, zonder
lidwoord gebezigd gelijk hier, beteekent in het algemeen: God, Godheid, goden. Dat het
werkwoord (amar, heeft gesproken) in het enkelvoud staat, bewijst niet, dat Jehova gemeend
is; Nechao kan bedoeld hebben ‘de Godheid’ (in het algemeen) of ‘een god’. Sprekende tot
een aanbidder van den éénen God, voegt hij zich naar diens wijze van zeggen. Natuurlijk
dacht hij aan eene (de) ware Godheid, daar hij anders niet aan het orakel had gehoorzaamd.
Maar aangezien hij Jehova niet als den waren God erkende, kan hij Hem bezwaarlijk bedoeld
hebben. Anders zou hij ook, om meer indruk op Josias te maken, gezegd hebben ‘Jehova’
of ‘uw God’. Men behoeft derhalve niet aan te nemen, dat Nechao eene openbaring van
Jehova ontvangen had.
22) Deze zinsnede spreekt geen afkeurend oordeel uit over Josias' handelwijze, maar geeft
eenvoudig bericht over hetgeen geschied was. In den grondtekst staat ook hier Elohim zonder
lidwoord; er wordt dus niet gezegd, dat Josias zich schuldig maakte aan ongehoorzaamheid
jegens den God van Israël. Zijn dood op het slagveld is dan ook niet te beschouwen als eene
straf, maar veeleer als de vervulling der belofte, hem volgens XXXIV 28 door God gegeven.
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dixit pueris suis: Educite me de proelio, schutters gekwetst en hij zeide tot zijne
quia oppido vulneratus sum.
dienaren: Leidt mij uit het gevecht, want
ik ben zwaar gewond.
24. Qui transtulerunt eum de curru in
alterum currum, qui sequebatur eum more
regio, et asportaverunt eum in Jerusalem,
mortuusque est, et sepultus in mausoleo
patrum suorum: et universus Juda et
Jerusalem luxerunt eum.

24. En zij droegen hem uit den wagen
naar den anderen wagen, die hem naar
het gebruik der koningen volgde23), en zij
brachten hem naar Jerusalem, en hij stierf
en werd begraven in de grafstede zijner
vaderen, en geheel Juda en Jerusalem
beweenden hem,

25. Jeremias maxime: cujus omnes
cantores atque cantatrices, usque in
praesentem diem lamentationes super
Josiam replicant, et quasi lex obtinuit in
Israel: Ecce scriptum fertur in
lamentationibus.

25. vooral Jeremias, wiens klaagliederen
over Josias alle zangers en zangeressen
tot op den huidigen dag herhalen24). En
het is als eene wet geworden in Israël:
Zie, zoo zegt men, het is geschreven in
de klaagliederen25).

26. Reliqua autem sermonum Josiae et 26. Het overige nu van de daden van
misericordiarum ejus: quae lege praeoepta Josias en van zijne goedertierenheid26),
sunt Domini:
gelijk zij door de wet des Heeren is
voorgeschreven,
27. Opera quoque illius prima et
novissima, scripta sunt in Libro regum
Juda et Israel.

27. alsmede zijne werken, de eerste en de
laatste, staan beschreven in het Boek der
koningen van Juda en Israël27).

Caput XXXVI.
Hoofdstuk XXXVI.
De koningen Joachaz, Eliakim, Joachin en Sedecias (v. 1-13). Verstoktheid
van vorsten en volk (v. 14-16). Nabuchodonosor verwoest tempel en stad en
sleept de overlevenden in gevangenschap (v. 17-21). Bevrijding der Joden
uit de ballingschap door Cyrus (v. 22-23).
1. Tulit ergo populus terrae Joachaz
1. Het volk des lands dan nam Joachaz,
filium Josiae, et constituit regem pro patre den zoon van Josias, en stelde hem in
suo in Jerusalem. IV Reg. XXIII 30.
23) Hebr.: ‘dien hij had’. Ongetwijfeld was die andere wagen voor het vervoer van den gekwetsten
koning beter geschikt.
24) Hebr.: ‘En Jeremias dichtte een klaaglied over Josias, en al de zangers en zangeressen spraken
in hunne klaagliederen over Josias tot op dezen dag’.
25) Eene verzameling, die verloren ging. Niet de canonieke Klaagliederen van Jeremias zijn hier
bedoeld.
26) Zie XXXII noot 19.
27) Zie de Inleiding blz. 12.
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plaats van zijn vader tot koning aan in
Jerusalem1).
2. Viginti trium annorum erat Joachaz, 2. Drie en twintig jaren telde Joachaz,
cum regnare coepisset, et tribus mensibus toen hij begon te regeeren, en drie
regnavit in Jerusalem.
maanden regeerde hij te Jerusalem.

1) Dit Hoofdstuk vat de laatste lotgevallen van het koninkrijk Juda nog korter saam dan zulks
IV Reg. geschiedt. Over Joachaz, ook Sellum geheeten (vgl. I Par. III noot 8), zie IV Reg.
XXIII 30.
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3. Amovit autem eum rex AEgypti cum
venisset in Jerusalem, et condemnavit
terram centum talentis argenti, et talento
auri.

3. En de koning van Egypte zette hem af,
toen hij naar Jerusalem gekomen was2),
en veroordeelde het land tot honderd
talenten zilver en een3) talent goud.

4. Constituitque pro eo regem, Eliakim
fratrem ejus, super Judam et Jerusalem:
et vertit nomen ejus Joakim: ipsum vero
Joachaz tulit secum, et abduxit in
AEgyptum.

4. En hij stelde in zijne plaats Eliakim,
zijnen broeder, tot koning aan over Juda
en Jerusalem en veranderde zijnen naam
in Joakim; maar Joachaz zelven nam hij
mede en voerde hem naar Egypte weg.

5. Vigintiquinque annorum erat Joakim
cum regnare coepisset, et undecim annis
regnavit in Jerusalem: fecitque malum
coram Domino Deo suo.

5. Vijf en twintig jaren telde Joakim, toen
hij begon te regeeren, en elf jaren
regeerde hij te Jerusalem, en hij deed wat
kwaad was voor het aanschijn van den
Heer, zijnen God.

6. Contra hunc ascendit Nabuchonosor
rex Chaldaeorum, et vinctum catenis
duxit in Babylonem.

6. Tegen dezen toog Nabuchodonosor,
de koning der Chaldeërs, op en bracht
hem met ketenen geboeid naar Babylon4).

7. Ad quam et vasa Domini transtulit, et 7. Daarheen bracht hij ook het vaatwerk5)
posuit ea in templo suo.
des Heeren over en plaatste het in zijnen
tempel.
8. Reliqua autem verborum Joakim, et
abominationum ejus, quas operatus est,
et quae inventa sunt in eo, continentur in
Libro regum Juda et Israel. Regnavit
autem Joachin filius ejus pro eo.

8. Het overige nu van de daden van
Joakim en van zijne gruwelen, die hij
pleegde, en wat in hem bevonden werd6),
is vervat in het Boek der koningen van
Juda en Israël. En Joachin, zijn zoon,
werd koning in zijne plaats.

9. Octo annorum erat Joachin cum
regnare coepisset, et tribus mensi-

9. Acht7) jaren telde Joachin, toen hij
begon te regeeren, en drie maan-

2) Daar Nechao niet naar Jerusalem kwam, maar Joachaz te Rebla voor zich liet brengen (zie
IV Reg. XXIII 33), moet men de Vulgaat en den Hebr. tekst: ‘En de koning van Egypte
ontzette hem te Jerusalem’ zoo verstaan, dat hij hem afzette van de regeering te Jerusalem,
of wel, dat hij hem door zijne krijgslieden te Jerusalem liet gevangen nemen en afzetten.
3) Volgens den Griekschen en Syrischen tekst van IV Reg. XXIII 33 tien talenten goud.
4) Van dezen eersten veldtocht van Nabuchodonosor tegen Juda wordt ook IV Reg. XXIV 1
en Dan. I 1-2 gewaagd. De verovering van Jerusalem had plaats tegen het einde van het jaar
606, het eerste jaar der Babylonische gevangenschap. Het slot van het vers luidt naar het
Hebr.: ‘en hij sloeg hem in boeien, om hem naar Babylon te brengen’. Daar IV Reg. XXIV
van geen gevangenschap van Joakim gesproken wordt, en hem daar zoowel als hier elf
regeeringsjaren worden toegeschreven, schijnt het plan van Nabuchodonosor niet tot uitvoering
te zijn gekomen. Waarschijnlijk liet hij hem op zijne bede weder vrij na belofte van volkomen
onderwerping (vgl. t.a. pl. IV Reg.).
5) Naar het Hebr. een gedeelte daarvan. Vgl. Dan. I 2; I Esdr. I 7.
6) Vgl. IV Reg. XXIV 4. Joakim's afval van Nabuchodonosor wordt niet vermeld, vermoedelijk
omdat de wraak van Babylon's koning eerst op Joakim's zoon en opvolger neerkwam.
7) Volgens de Septuagint en den Syrischen tekst, alsmede IV Reg. XXIV 8, achttien jaren, wat
ook op grond van hetgeen volgt te verkiezen is.
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bus, ac decem diebus regnavit in
den en tien dagen regeerde hij te
Jerusalem, fecitque malum in conspectu Jerusalem, en hij deed wat kwaad was
Domini.
voor het aangezicht des Heeren.
10. Cumque anni circulus volveretur,
misit Nabuchodonosor rex, qui
adduxerunt eum in Babylonem, asportatis
simul pretiosissimis vasis domus Domini.
Regem vero constituit Sedeciam patruum
ejus super Judam et Jerusalem. IV Reg.
XXIV 17; Jer. XXXVII 1.

10. En toen het jaar ten einde liep8), zond
koning Nabuchodonosor (manschappen)
en dezen brachten hem heen naar Babylon
en voerden tevens het kostbaarste
vaatwerk van het huis des Heeren weg9).
Tot koning echter over Juda en Jerusalem
stelde hij Sedecias aan, zijnen oom.

11. Viginti et unius anni erat Sedecias
11. Een en twintig jaren telde Sedecias,
cum regnare coepisset, et undecim annis toen hij begon te regeeren, en elf jaren
regnavit in Jerusalem:
regeerde hij te Jerusalem.
12. Fecitque malum in oculis Domini Dei 12. En hij deed wat kwaad was in de
sui, nec erubuit faciem Jeremiae
oogen van den Heer, zijnen God, en
prophetae, loquentis ad se ex ore Domini. toonde geen ontzag voor het aangezicht
van den profeet Jeremias, die tot hem
sprak uit den mond des Heeren.
13. A rege quoque Nabuchodonosor
recessit, qui adjuraverat eum per Deum:
et induravit cervicem suam et cor ut non
reverteretur ad Dominum Deum Israel.

13. Ook viel hij af van koning
Nabuchodonosor, die hem bij God had
laten zweren10), en hij verhardde zijn nek
en zijn hart, ten einde niet terug te keeren
tot den Heer, den God van Israël11).

14. Sed et universi principes sacerdotum,
et populus, praevaricati sunt inique juxta
universas abominationes gentium, et
polluerunt domum Domini, quam
sanctificaverat sibi in Jerusalem.

14. Maar ook al de oversten der priesters
en het volk zondigden smadelijk volgens
al de gruwelen der heidenen en
bezoedelden het huis des Heeren, dat Hij
zich geheiligd had te Jerusalem12).

15. Mittebat autem Dominus Deus patrum
suorum ad illos per manum nuntiorum
suorum de nocte consurgens, et quotidie
commonens: eo quod parceret populo et
habitaculo suo.

15. En de Heer, de God hunner vaderen,
zond tot hen door de bediening zijner
gezanten, bij nacht opstaande en over dag
vermanende13), omdat Hij zijn volk en
zijne woonstede sparen wilde.

16. At illi subsannabant nuntios

16. Maar zij bespotten de gezanten

8) Te weten van het jaar 598.
9) Deze veldtocht der Chaldeërs en de behandeling, welke de stad en het koninklijk huis
ondergingen, worden in IV Reg. XXIV 10-16 uitvoeriger verhaald.
10) Zie Ezech. XVII 13-16.
11) Uit Jer. XXI en XXVII blijkt, hoeveel de profeet te verduren had, toen hij onderworpenheid
aan den koning van Babylon predikte en anders den ondergang des rijks voorspelde.
12) Zie over de gruwelijke afgoderij, te dien tijde in den tempel gepleegd, Ezech. VIII.
13) Vgl. Jer. XXVI 5.
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Dei, et parvipendebant sermones ejus,
illudebantque prophetis, donec ascenderet
furor Domini in populum ejus, et esset
nulla curatio.

Gods en versmaadden zijne woorden en
hoonden zijne profeten, totdat de
verbolgenheid des Heeren zich tegen zijn
volk verhief en er geen redding meer was.

17. Adduxit enim super eos regem
Chaldaeorum, et interfecit juvenes eorum
gladio in domo sanctuarii sui, non est
misertus adolescentis, et virginis, et senis,
nec decrepiti quidem, sed omnes tradidit
in manibus ejus.

17. Want Hij bracht over hen den koning
der Chaldeërs en doodde14) hunne
jongelingen met het zwaard in het huis
van zijn heiligdom; Hij ontfermde zich
niet over jongeling en jonkvrouw en
grijsaard, zelfs over den stokoude niet,
maar leverde allen over in zijne handen.

18. Universaque vasa domus Domini tam
majora, quam minora, et thesauros templi,
et regis, et principum transtulit in
Babylonem. IV Reg. XXV 14, 15.

18. En al het vaatwerk van het huis des
Heeren, zoo het groote als het kleine, en
de schatten des tempels en des konings
en der vorsten bracht hij over naar
Babylon.

19. Incenderunt hostes domum Dei,
destruxeruntque murum Jerusalem,
universas turres combusserunt, et
quidquid pretiosum fuerat, demoliti sunt.

19. De vijanden staken het huis Gods in
brand en verwoestten den muur van
Jerusalem en verbrandden al de torens en
vernielden alles, wat er kostbaars was.

20. Si quis evaserat gladium, ductus in
Babylonem servivit regi et filiis ejus,
donec imperaret rex Persarum,

20. Zoo iemand het zwaard ontkwam,
werd hij naar Babylon gevoerd en diende
den koning en zijne zonen, totdat de
koning der Perzen de heerschappij
verkreeg,

21. Et compleretur sermo Domini ex ore
Jeremiae, et celebraret terra sabbata sua:
cunctis enim diebus desolationis egit
sabbatum usque dum complerentur
septuaginta anni.

21. en het woord des Heeren uit den
mond van Jeremias vervuld werd en het
land zijne sabbatdagen gevierd had; want
gedurende al de dagen der verwoesting
hield het sabbat, totdat zeventig jaren
vervuld waren15).

22. Anno autem primo Cyri regis
Persarum ad explendum sermonem
Domini, quem locutus fuerat per

22. Maar in het eerste jaar van Cyrus, den
koning der Perzen, wekte de Heer ter
vervulling van

14) Doodde, nl. door middel van Nabuchodonosor. Uitvoeriger beschrijving van den ondergang
van Juda vindt men IV Reg. XXV 1-21; Jer. XV 1-9, XXXII 2-5; Lam. IV.
15) Jer. XXV 11 en XXIX 10 was voorspeld geworden, dat het land gedurende de zeventigjarige
gevangenschap der Joden verlaten zou zijn. Steunende op de bedreiging van Lev. XXXVI
34-35 verklaart nu de schrijver het gedwongen braak liggen van het land gedurende zeventig
jaren als een rechtvaardige straf voor de overtredingen der bekende wet (Lev. XXV 3), welke
voorschreef, dat men het land om de zeven jaren braak moest laten liggen. Ten onrechte
besluiten sommige schriftverklaarders uit deze plaats, dat men sedert de stichting van het
koningschap zeventig malen het sabbatjaar zou hebben verzuimd. De schrijver wil slechts
te kennen geven, dat de gevangenschap eene welverdiende straf was, die de zedelijke
verbetering van het kroost van Abraham beoogde.
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os Jeremiae, suscitavit Dominus spiritum
Cyri Persarum: qui jussit praedicari in
universo regno suo, etiam per scripturam,
dicens: I Esdr. I 1 et VI 3; Jer. XXV 12 et
XXIX 10.

het woord des Heeren, dat Hij gesproken
had door den mond van Jeremias, den
geest op van Cyrus, den koning der
Perzen, die in geheel zijn rijk, ook bij
geschrifte, liet verkondigen, zeggende16):

23. Haec dicit Cyrus rex Persarum:
Omnia regna terrae dedit mihi Dominus
Deus coeli, et ipse praecepit mihi ut
aedificarem ei domum in Jerusalem, quae
est in Judaea: quis ex vobis est in omni
populo ejus? sit Dominus Deus suus cum
eo, et ascendat.

23. Dit zegt Cyrus, de koning der Perzen:
Al de rijken der aarde heeft mij de Heer,
de God des hemels, gegeven, en Hij zelf
heeft mij bevolen, Hem een huis te
bouwen te Jerusalem, dat in Judea ligt.
Wie van u behoort tot geheel zijn volk?
De Heer, zijn God, zij met hem, en hij
trekke op!

16) Het korte bericht over het einde der gevangenschap en de aanhef van het bevelschrift van
Cyrus (zie de aanteekeningen op I Esdr. I 1-3) moeten dienen ten bewijze, dat de geheele
voorspelling van Jeremias vervuld werd. Zie voorts de Inleiding bl. 10.
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De boeken Esdras.
Vertaald en met Aanteekeningen voorzien door
D . G.W.J.M. van Zinnicq Bergmann, Professor
in het Seminarie te Haaren.
r
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Het eerste Boek Esdras.
Inleiding.
De twee Boeken Esdras, die als een vervolg op I en II Paralipomenon kunnen
beschouwd worden, bevatten de voortzetting der geschiedenis van het uitverkoren
volk, te weten het verhaal van den terugkeer der Joden uit het land der ballingschap
en van hunne vestiging in Juda of van de herstelling der Israëlietische maatschappij
onder burgerlijk en godsdienstig opzicht. Zij zijn in het Hebreeuwsch geschreven,
met uitzondering van I Esdras IV 8 - VI 18 en VII 12-26, waar de schrijver eenige
ambtelijke stukken en het verhaal van den tempelbouw in het Arameesch inlascht.
In de tegenwoordige Hebreeuwsche Bijbels wordt het eerste Boek Esdras, het tweede
Boek Nehemias geheeten, en ook in de Vulgaat draagt het tweede tot opschrift: Het
Boek Nehemias. Het schijnt, dat de Joden oudtijds de twee Boeken als één telden
onder den naam van Boek Esdras, eene opvatting, waarvan wij ook in oude
handschriften der Zeventig en bij de H. Vaders verschillende sporen vinden. En
werkelijk behooren beide Boeken naar vorm en inhoud genoegzaam bij elkander om
als één geheel te worden beschouwd. De in de Vulgaat aangenomen splitsing was
intusschen reeds aan Origenes, Athanasius en anderen bekend, en is tegenwoordig
algemeen in gebruik. Moeilijk is het met zekerheid te bepalen, wie al
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de verschillende stukken hebben geschreven, waaruit de Boeken Esdras zijn
samengesteld. Voor het grootste gedeelte zijn het echter aanteekeningen van Esdras
en Nehemias, die daarbij meerdere oorkonden hebben opgenomen, en in dien zin
kan Esdras de schrijver van het eerste Boek, Nehemias die van het tweede worden
genoemd. Volgens de meening van velen heeft Esdras alle stukken verzameld en
gerangschikt en tot één geheel verbonden; anderen schrijven dit echter aan een lateren
verzamelaar toe.
Behalve deze zijn er nog twee andere Boeken Esdras, het derde en vierde. Het
derde bestaat voor het grootste gedeelte, slechts twee hoofdstukken uitgezonderd
(III 1 - V 6), uit stukken aan de canonieke Boeken Paralipomenon en Esdras ontleend;
het vierde bevat hoofdzakelijk eene reeks van visioenen over het laatste oordeel en
is niet vrij van leerstellige dwalingen; beide behooren tot de zoogenaamde apocriefe
boeken. De twee eerste daarentegen zijn altijd door de Synagoge en de Kerk
beschouwd als echt en op ingeving van den H. Geest geschreven, zoodat hun gezag
niet mag worden betwijfeld.
Esdras, een afstammeling van den hoogepriester Saraias (VII 1 en IV Reg. XXV
18), was een aanzienlijk, door Gods geest verlicht man en een zeer ervaren
wetgeleerde, weshalve hij ‘een vaardig schriftgeleerde in de wet van Moses’ genoemd
wordt (VII 6). Zijn Boek, dat tien hoofdstukken bevat, kan in twee deelen worden
gesplitst. Het eerste, hoofdst. I-VI, verhaalt den terugkeer onder Zorobabel van vele
Joden - die meerendeels tot de stammen van Juda en Benjamin behoorden - uit de
Babylonische gevangenschap naar Jerusalem, de grondvesting van den tempel, de
kuiperijen der Samaritanen en de daardoor veroorzaakte staking van het werk;
vervolgens de hervatting van den arbeid op aansporing der profeten Aggeüs en
Zacharias; eindelijk de voltooiing en inwijding van den tempel. Dezegebeurtenissen
vonden plaats in de jaren 537 - 516 v.C. Het tweede deel, hoofdst. VII-X, verhaalt
de reis van Esdras naar Jerusalem met vele in Babylon achtergebleven Joden in het
zevende jaar der regeering van Artaxerxes (VII 17) en de pogingen, welke hij,
krachtens eene uitgebreide, hem door den koning verleende volmacht, aanwendde
tot uitroeiing der misbruiken en tot handhaving der Mosaïsche wet. Dit deel bevat
de geschiedenis van één jaar.
Volgens het tot heden bijna algemeen aangenomen gevoelen is de in dit tweede
deel genoemde Artaxerxes de eerste van dien naam of Artaxerxes Longimanus, en
had dus het hier verhaalde plaats in het jaar 458 of 457 v.C., dertien jaren vóór de
reis van Nehemias, welke het tweede Boek Esdras vermeldt als geschied in het
twintigste jaar van Artaxerxes. In den laatsten tijd echter is de meening geopperd en
reeds door meerdere geleerden aangenomen, dat dit tweede deel van het Boek Esdras,
naar tijdsorde gerekend, niet op zijne plaats staat en thuis behoort achter het Boek
Nehemias, dat tusschen hoofdstuk VI en VII van I Esdras zou moeten worden
ingelascht. Volgens dit gevoelen wordt alleen in het tweede Boek Artaxerxes I of
Longimanus, maar in het eerste Artaxerxes II of Mnemon bedoeld, en hebben derhalve
de gebeurtenissen, welke I Esdras VII-X worden medegedeeld, niet in
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het jaar 458 of 457 v.C., maar in 398 plaats gehad, niet dertien vóór, maar ongeveer
zeven en veertig jaren na de reis van Nehemias. Hoewel deze veronderstelling vele
moeilijkheden oplost, die anders slechts ten deele kunnen worden verklaard, en de
gronden, waarop zij steunt, niet zonder waarde zijn, heeft zij toch de vroeger gevolgde
meening nog niet verdrongen. In de uitlegging wordt met beide gevoelens rekening
gehouden.
Het doel des schrijvers, ook van het tweede Boek, dat met het eerste innig
samenhangt, was de nakomelingschap op te wekken tot dankbaarheid jegens God
en haar aan te sporen diens wet nauwkeurig te onderhouden. Uit de medegedeelde
geschiedenis blijkt immers hoe trouw God zijne beloften vervult, en het verhaal der
moeilijkheden, waarmede de terugkeerenden uit de Babylonische gevangenschap te
kampen hadden en welke zij met Gods hulp door hunne standvastigheid overwonnen,
moest de kinderen aanzetten niet weder door ontrouw en plichtverzuim te verliezen,
wat door hunne vaderen met zooveel moeite en inspanning verkregen was.
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Liber primus Esdrae.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Cyrus geeft den Joden verlof naar hun vaderland terug te keeren en den
tempel weder op te bouwen, van welk verlof velen gebruik maken (v. 1-6).
Opsomming der heilige vaten, welke door Nabuchodonosor geroofd waren
en door Cyrus worden teruggegeven (v. 7-11).
IN anno primo Cyri regis Persarum ut
compleretur verbum Domini ex ore
Jeremiae, suscitavit Dominus spiritum
Cyri regis Persarum: et traduxit vocem
in omni regno suo, etiam per scripturam,
dicens: II Par. XXXVI 22; Jer. XXV 12 et
XXIX 10.

IN het eerste jaar1) van Cyrus, den koning
der Perzen, opdat vervuld zoude worden
het woord des Heeren uit den mond van
Jeremias2), wekte de Heer den geest op
van Cyrus, den koning der Perzen3), en
deze liet eenen roep gaan door geheel zijn
koninkrijk, ook in geschrifte4), luidende:

2. Haec dicit Cyrus rex Persarum: Omnia
regna terrae dedit mihi Dominus Deus
coeli, et ipse praecepit mihi ut
aedificarem ei domum in Jerusalem, quae
est in Judaea.

2. Dit zegt Cyrus, de koning der Perzen:
Al de rijken der aarde heeft mij de Heer,
de God des hemels, geschonken, en Hij
heeft mij bevolen Hem een huis te
bouwen te Jerusalem, dat in Judea ligt.

1) In het eerste jaar, d.i. der regeering van Cyrus te Babylon, 538 v.C. Hij was de stichter der
Perzische wereldheerschappij en had reeds omstreeks twintig jaar als koning van Perzië
geregeerd.
2) Deze profeet had den zeventigjarigen duur der Babylonische overheersching duidelijk
voorspeld. Gewoonlijk neemt men aan, dat de ballingschap was begonnen in het jaar 606
v.C., het vierde jaar van koning Joakim, die door Nabuchodonosor overwonnen en
schatplichtig gemaakt werd. Vgl. Jer. XXV 11-13; Dan. I 1. Het bevel van Cyrus kwam
waarschijnlijk niet vóór 537 tot uitvoering, d.i. het zeventigste jaar na het begin der
ballingschap; zie de noot op III 1. Volgens een eigen opschrift van Cyrus, in Babylonisch
spijkerschrift, liet hij meerdere in ballingschap levende volken naar hunne woonplaatsen
terugkeeren.
3) Volgens Flavius Josephus kwam Cyrus tot het besluit de Joden naar Jerusalem te laten
terugkeeren door het vernemen der profetie van Isaias XLI 2-5; XLIV 28 en XLV 1-3.
Vermoedelijk deelde de profeet Daniël hem die voorzegging mede. Vgl. Isaias, Inleiding en
H. XLIV, noot 26.
4) Deze liet mondeling en schriftelijk bekend maken door geheel zijn koninkrijk. Hoewel Cyrus
in dit bevelschrift den Heer, Hebr.: ‘Jehova’ d.i. den God van Israël, als God erkent, bleef
hij toch het Perzische veelgodendom aankleven. Hij vereerde ook de Babylonische goden;
vgl. Dan. XIV.
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3. Quis est in vobis de universo populo
ejus? Sit Deus illius cum ipso. Ascendat
in Jerusalem, quae est in Judaea, et
aedificet domum Domini Dei Israël, ipse
est Deus qui est in Jerusalem.

3. Wie is er onder u5) van geheel zijn
volk? Zijn God zij met hem! Hij ga op
naar Jerusalem, dat in Judea ligt, en
bouwe het huis van den Heer, den God
van Israël; Hij is de God, die te Jerusalem
is.

4. Et omnes reliqui in cunctis locis
ubicumque habitant, adjuvent eum viri
de loco suo argento et auro, et substantia,
et pecoribus, excepto quod voluntarie
offerunt templo Dei, quod est in
Jerusalem.

4. En wat betreft alle overgeblevenen in
alle plaatsen, waar zij ook wonen, hem
moeten de mannen van zijne plaats
ondersteunen6), met zilver en goud en
have en vee, ongerekend hetgeen zij
vrijwillig offeren voor den tempel Gods,
die te Jerusalem is.

5. Et surrexerunt principes patrum de
Juda, et Benjamin, et Sacerdotes, et
Levitae, et omnis, cujus Deus suscitavit
spiritum, ut ascenderent ad aedificandum
templum Domini, quod erat in Jerusalem.

5. Toen maakten zich op de vorsten der
vaderen7) van Juda en Benjamin en de
priesters en de levieten en iedereen, wiens
geest God opwekte om op te gaan ten
einde den tempel des Heeren te bouwen,
die te Jerusalem was.

6. Universique qui erant in circuitu,
adjuverunt manus eorum in vasis
argenteis et aureis, in substantia et
jumentis, in supellectili, exceptis his, quae
sponte obtulerant,

6. En allen, die in den omtrek waren,
steunden hun de handen met zilveren en
gouden vaten, met have en vee, met
huisraad8), ongerekend nog hetgeen zij
vrijwillig geofferd hadden.

7. Rex quoque Cyrus protulit vasa templi
Domini, quae tulerat Nabuchodonosor de
Jerusalem, et posuerat ea in templo dei
sui.

7. Ook koning Cyrus bracht de vaten van
den tempel des Heeren te voorschijn,
welke Nabuchodonosor uit Jerusalem
weggenomen en in den tempel van zijnen
god geplaatst had9).

8. Protulit autem ea Cyrus rex Persarum 8. Deze nu bracht Cyrus, de koning der
per manum Mithridatis filii Gazabar, et Perzen, te voorschijn door de hand van
annumeravit ea Sassabasar principi Juda. Mithridates, den zoon van Gazabar10), en
telde ze toe aan Sassabasar11), den vorst
van Juda.
5) Wie is er onder al mijne onderdanen, die tot zijn volk, het volk van Jehova, behoort.
6) En wat betreft alle overgeblevenen van de Israëlietische ballingen in alle plaatsen, waar zij
ook als vreemdelingen wonen, hem moeten de mannen van zijne plaats, d.i. de
niet-Israëlietische medeburgers, ondersteunen met enz.
7) De vorsten, die aan het hoofd staan der vaderen, d.i. van de hoofden der families, zijn de
geslachtshoofden.
8) Hebr.: ‘met kostbaarheden’.
9) Vgl. II Par. XXXVI 7; Dan. I 2; V 2.
10) Hebr.: ‘Van Mithredath, den schatmeester’.
11) De meeste schrijvers houden Sassabasar (vgl. V 14, 16), in het Hebr.: Sjeesjbatzar, voor den
Babylonischen naam van Zorobabel (vgl. II 2; III 2, 8; IV 3; V 2; Zach. IV 9). Niet weinigen
echter ook onderscheiden twee personen, en sommigen hunner meenen, dat er twee tochten
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9. Et hic est numerus eorum: Phialae
9. En dit is hun getal: dertig gouden
aureae triginta, phialae argenteae mille, schalen, duizend zilveren schalen, negen
cultri viginti novem, scyphi aurei triginta, en twintig messen12), dertig gouden
bekers,
10. Scyphi argentei secundi quadringenti 10. vierhonderd en tien zilveren bekers
decem: vasa alia mille.
van een tweede (soort)13), duizend andere
vaten.
11. Omnia vasa aurea et argentea quinque
millia quadringenta: universa tulit
Sassabasar cum his, qui ascendebant de
transmigratione Babylonis in Jerusalem.

11. Te zamen vijf duizend vierhonderd
gouden en zilveren vaten14); alle nam
Sassabasar mede met hen, die uit de
wegvoering van Babylon opgingen naar
Jerusalem.

Caput II.
Hoofdstuk II.
Lijst der naar Jerusalem terugkeerende Joden onder aanvoering van
Zorobabel (v. 1-63). Hun gezamenlijk getal en dat hunner dienstboden en
lastdieren (v. 64-67). Giften voor den tempelbouw (v. 68-69). Woonplaats
der teruggekeerden (v. 70).
1. Hi sunt autem provinciae filii, qui
ascenderunt de captivitate, quam
transtulerat Nabuchodonosor rex
Babylonis in Babylonem, et reversi sunt
in Jerusalem et Judam, unusquisque in
civitatem suam. II Esdr. VII 6.

12)
13)
14)

1)

1. Dit nu zijn de zonen van het gewest1),
die optrokken uit de gevangenschap,
welke Nabuchodonosor, de koning van
Babylon, naar Babylon had weggevoerd,

uit Babylon hebben plaats gehad: de eerste onder Sassabasar, toen de grondslag van den
tempel gelegd zou zijn, de tweede onder Zorobabel, die den tempel zou voltooid hebben.
Volgens anderen zouden Sassabasar, als Perzisch stadhouder, en Zorobabel, als aanvoerder
der Joden, samen zijn opgetrokken. Dat er van beiden verhaald wordt, dat zij den grondslag
des tempels gelegd hebben, levert volgens deze schrijvers geene moeilijkheid op, daar
Zorobabel dit kan hebben gedaan onder het gezag en toezicht van Sassabasar, in welk geval
zoowel van dezen als van Zorobabel kan worden gezegd, dat hij den tempel heeft gegrondvest.
Welke van deze drie meeningen de ware is, valt niet met zekerheid uit te maken. Toch schijnt
de eerste nog de meeste waarschijnlijkheid voor zich te hebben.
Anderen vertalen: ‘wierookschalen’.
Vermoedelijk: ‘van minder waarde’.
Bij optelling der getallen, in de twee vorige verzen opgegeven, komt men tot een bedrag van
slechts 2499. Er is hier dus òf een fout ingeslopen, òf in de eindsom werden ook de vaten
van minder belang, welke niet afzonderlijk zijn opgenoemd, begrepen. Het aprocriefe derde
Boek Esdras, II 13-14, geeft ten deele andere getallen op en komt tot de eindsom 5860, die
daar met het bedrag der afzonderlijke getallen overeenkomt.
De landstreek van Jerusalem en Juda. Vgl. het slot van dit vers. Anderen verstaan er Chaldea
onder, waar de meeste terugkeerende Joden geboren waren, weshalve zij ook zonen van dit
land konden worden genoemd.
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en die terugkeerden naar Jerusalem en
Juda, ieder naar zijne stad2).
2. Qui venerunt cum Zorobabel,

2. Dezen kwamen met Zorobabel,

2) Zijne stad, waarin hij namelijk geboren was of zijne familie gewoond had; of beter: ieder
naar zijne stad, welke hem werd aangewezen.
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Josue, Nehemia, Saraia, Rahelaia,
Mardochai, Belsan, Mesphar, Beguai,
Rehum, Baana. Numerus virorum populi
Israel:

Josue, Nehemia, Saraia, Rahelaia,
Mardochaï, Belsan, Mesphar, Beguaï,
Rehum, Baäna3). Het getal der mannen
van het volk van Israël was:

3. Filii Pharos, duo millia centum
septuaginta duo.

3. de zonen4) van Pharos: twee duizend
honderd twee en zeventig;

4. Filii Sephatia, trecenti septuaginta duo. 4. de zonen van Sephatia: driehonderd
twee en zeventig;
5. Filii Area, septingenti septuaginta
quinque.

5. de zonen van Area: zevenhonderd vijf
en zeventig;

6. Filii Phahath Moab, filiorum Josue:
Joab duo millia octingenti duodecim.

6. de zonen van Phahath-Moab, van de
zonen van Josue5) Joab: twee duizend
achthonderd twaalf;

7. Filii AElam, mille ducenti
quinquaginta quatuor.

7. de zonen van AElam: twaalfhonderd
vier en vijftig;

8. Filii Zethua, nongenti quadraginta
quinque.

8. de zonen van Zethua: negenhonderd
vijf en veertig;

9. Filii Zachai, septingenti sexaginta.

9. de zonen van Zachaï: zevenhonderd
zestig;

10. Filii Bani, sexcenti quadraginta duo. 10. de zonen van Bani: zeshonderd twee
en veertig;
11. Filii Bebai, sexcenti viginti tres.

11. de zonen van Bebaï: zeshonderd drie
en twintig;

12. Filii Azgad, mille ducenti viginti duo. 12. de zonen van Azgad: twaalfhonderd
twee en twintig;
13. Filii Adonicam, sexcenti sexaginta
sex.

13. de zonen van Adonicam: zeshonderd
zes en zestig;

14. Filii Beguai, duo millia quinquaginta 14. de zonen van Beguaï: twee duizend
sex.
zes en vijftig;
3) Zorobabel, onder wiens aanvoering de Joden naar Jerusalem gingen, was een afstammeling
van koning Joachim of Jechonias. Vgl. I Par. III 17-19. Josue was de eerste hoogepriester
na de gevangenschap, zoon van Josedec en kleinzoon van den hoogepriester Saraia, dien
Nabuchodonosor te Rebla had laten ter dood brengen. Vgl. I Par. VI 14; IV Reg. XXIII 33;
XXV 18-21. Nehemia is niet dezelfde als Nehemias, zoon van Helcas, de schrijver van het
tweede Boek Esdras. In plaats van ‘Saraia’ staat II Esdr. VII 7: Azarias; en van ‘Rahelaia’:
Raämias; op dezen volgt daar Nahamani, die hier niet wordt genoemd. Volgens sommigen,
doch dit is niet waarschijnlijk, is Mardochaï de Mardocheus van het Boek Esther, die later
naar Susa zou zijn teruggekeerd. Als men Zorobabel en Josue, alsook Nahamani van II Esdr.
VII 7 meetelt, zijn de hoofden dus twaalf in getal.
4) Het woord ‘zonen’ beteekent afstammelingen, als het gevoegd wordt bij een persoonsnaam,
zooals in v. 3-19; bij een plaatsnaam, zooals in v. 20-29 en 33-35, is de beteekenis: bewoners
dier plaats of afstammelingen van die bewoners.
5) II Esdr. VII 11: Josue en Joab.
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15. Filii Adin, quadringenti quinquaginta 15. De zonen van Adin: vierhonderd vier
quatuor.
en vijftig;
16. Filii Ather, qui erant ex Ezechia,
nonaginta octo.

16. de zonen van Ather, die van Ezechias
afstamden: acht en negentig;
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17. Filii Besai, trecenti viginti tres.

17. de zonen van Besaï: driehonderd drie
en twintig;

18. Filii Jora, centum duodecim.

18. de zonen van Jora: honderd twaalf;

19. Filii Hasum, ducenti viginti tres.

19. de zonen van Hasum: tweehonderd
drie en twintig;

20. Filii Gebbar, nonaginta quinque.

20. de zonen van Gebbar: vijf en
negentig;

21. Filii Bethlehem, centum viginti tres. 21. de zonen van Bethlehem: honderd
drie en twintig;
22. Viri Netupha, quinquaginta sex.

22. de mannen van Netupha: zes en
vijftig;

23. Viri Anathoth, centum viginti octo.

23. de mannen van Anathoth: honderd
acht en twintig;

24. Filii Azmaveth, quadraginta duo.

24. de zonen van Azmaveth: twee en
veertig;

25. Filii Cariathiarim, Cephira, et Beroth, 25. de zonen van Cariathiarim, Cephira
septingenti quadraginta tres.
en Beroth: zevenhonderd drie en veertig;
26. Filii Rama et Gabaa, sexcenti viginti 26. de zonen van Rama en Gabaä:
unus.
zeshonderd een en twintig;
27. Viri Machmas, centum viginti duo.

27. de mannen van Machmas: honderd
twee en twintig;

28. Viri Bethel et Hai, ducenti viginti tres. 28. de mannen van Bethel en Haï6):
tweehonderd drie en twintig;
29. Filii Nebo, quinquaginta duo.

29. de zonen van Nebo: twee en vijftig;

30. Filii Megbis, centum quinquaginta
sex.

30. de zonen van Megbis: honderd zes en
vijftig;

31. Filii AElam alterius, mille ducenti
quinquaginta quatuor.

31. de zonen van den anderen AElam:
twaalfhonderd vier en vijftig;

32. Filii Harim, trecenti viginti.

32. de zonen van Harim: driehonderd
twintig;

33. Filii Lod, Hadid, et Ono, septingenti 33. de zonen van Lod, Hadid en Ono:
viginti quinque.
zevenhonderd vijf en twintig;
34. Filii Jericho, trecenti quadraginta
quinque.

34. de zonen van Jericho: driehonderd
vijf en veertig;

35. Filii Senaa, tria millia sexcenti
triginta.

35. de zonen van Senaä: drie duizend
zeshonderd dertig.

6) Dit Haï was waarschijnlijk gebouwd nabij de puinhoopen van het oude Haï. Zie de noot op
Jos. VIII 28.
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36. Sacerdotes: Filii Jadaia in domo
Josue, nongenti septuaginta tres.

36. De priesters: de zonen van Jadaia in
het huis van Josue: negenhonderd drie en
zeventig;

37. Filii Emmer, mille quinquaginta duo. 37. de zonen van Emmer: duizend twee
en vijftig;
38. Filii Phesphur, mille ducenti
quadraginta septem.

38. de zonen van Pheshur: twaalfhonderd
zeven en veertig;
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39. Filii Harim, mille decem et septem. 39. de zonen van Harim: duizend en
zeventien.
40. Levitae: Filii Josue et Cedmihel
filiorum Odoviae, septuaginta quatuor.

40. De levieten: de zonen van Josue en
Cedmihel van de zonen van Odovia: vier
en zeventig.

41. Cantores: Filii Asaph, centum viginti 41. De zangers: de zonen van Asaph:
octo.
honderd acht en twintig.
42. Filii Janitorum: filii Sellum, filii Ater, 42. De zonen der deurwachters: de zonen
filii Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii van Sellum, de zonen van Ater, de zonen
Sobai, universi centum triginta novem. van Telmon, de zonen van Accub, de
zonen van Hatita, de zonen van Sobaï, te
zamen: honderd negen en dertig.
43. Nathinaei: filii Siha, filii Hasupha,
filii Tabbaoth,

43. De Nathineërs7): de zonen van Siha,
de zonen van Hasupha, de zonen van
Tabbaoth,

44. Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon,

44. de zonen van Ceros, de zonen van
Siaä, de zonen van Phadon,

45. Filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub, 45. de zonen van Lebana, de zonen van
Hagaba, de zonen van Accub,
46. Filii Hagab, filii Semlai, filii Hanan, 46. de zonen van Hagab, de zonen van
Semlaï, de zonen van Hanan,
47. Filii Gaddel, filii Gaher, filii Raaia,

47. de zonen van Gaddel, de zonen van
Gaher, de zonen van Raäia,

48. Filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam, 48. de zonen van Rasin, de zonen van
Necoda, de zonen van Gazam,
49. Filii Aza, filii Phasea, filii Besee,

49. de zonen van Aza, de zonen van
Phasea, de zonen van Beseë,

50. Filii Asena, filii Munim, filii
Nephusim,

50. de zonen van Asena, de zonen van
Munim, de zonen van Nephusim,

51. Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii
Harhur,

51. de zonen van Bacbuc, de zonen van
Hacupha, de zonen van Harhur,

52. Filii Besluth, filii Mahida, filii Harsa, 52. de zonen van Besluth, de zonen van
Mahida, de zonen van Harsa,
53. Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema, 53. de zonen van Bercos, de zonen van
Sisara, de zonen van Thema,
54. Filii Nasia, filii Hatipha,

54. de zonen van Nasia, de zonen van
Hatipha;

7) Nathineërs, d.i. ‘gegevenen’, d.i. geschonken aan den tempel, den tempeldienst gewijd. Zij
stamden af van de Gabaonieten. Vgl. Jos. IX 21, 27; I Par. IX 2.
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55. Filii servorum Salomonis, filii Sotai, 55. de zonen der dienstknechten van
filii Sophereth, filii Pharuda,
Salomon8): de zonen van Sotaï, de zonen
van Sophereth, de zonen van Pharuda,

8) Waarschijnlijk krijgsgevangenen, die Salomon aan den dienst des tempels verbondën had
gelijk de Gabaonieten. Er is nog sprake van in II Esdras XI 3; overal elders komen zij voor
onder de algemeene benaming van Nathineërs.
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56. Filii Jala, filii Dercon, filii Geddel,

56. de zonen van Jala, de zonen van
Dercon, de zonen van Geddel,

57. Filii Saphatia, filii Hatil, filii
Phochereth, qui erant de Asebaim, filii
Ami.

57. de zonen van Saphatia, de zonen van
Hatil, de zonen van Phochereth, die van
Asebaïm waren, de zonen van Ami.

58. Omnes Nathinaei, et filii servorum
Salomonis, trecenti nonaginta duo.

58. Al de Nathineërs en de zonen der
dienstknechten van Salomon: driehonderd
twee en negentig.

59. Et hi qui ascenderunt de Thelmala,
Thelharsa, Cherub, et Adon, et Emer: et
non potuerunt indicare domum patrum
suorum et semen suum, utrum ex Israel
essent.

59. En dit zijn die optrokken uit
Thelmala, Thelharsa, Cherub en Adon en
Emer9), en niet konden aanwijzen het huis
hunner vaderen en hun zaad, of zij uit
Israël waren:

60. Filii Dalaia, filii Tobia, filii Necoda, 60. de zonen van Dalaia, de zonen van
sexcenti quinquaginta duo.
Tobia, de zonen van Necoda: zeshonderd
twee en vijftig.
61. Et de filiis Sacerdotum: Filii Hobia,
filii Accos, filii Berzellai, qui accepit de
filiabus Berzellai Galaaditis, uxorem, et
vocatus est nomine eorum:

61. En van de zonen der priesters: de
zonen van Hobia, de zonen van Accos,
de zonen van Berzellaï, die uit de
dochters van Berzellaï, den Galaädiet,
een vrouw had genomen en naar hunnen
naam genoemd werd;

62. Hi quaesierunt scripturam genealogiae 62. dezen zochten hun geslachtsregister,
suae, et non invenerunt, et ejecti sunt de maar vonden het niet; en zij werden van
sacerdotio.
het priesterschap uitgesloten.
63. Et dixit Athersatha eis ut non
comederent de Sancto sanctorum, donec
surgeret sacerdos doctus atque perfectus.
II Esdr. VII 65.

63. En de Athersatha10) zeide hun, dat zij
van het allerheiligste niet mochten eten,
totdat er een geleerd en volmaakt priester
opstond11).

64. Omnis multitudo quasi unus,
64. De geheele menigte als één man was:
quadraginta duo millia trecenti sexaginta: twee en veertig duizend driehonderd
zestig12),
65. Exceptis servis eorum, et ancillis, qui 65. behalve hunne knechten en
erant septem millia tredienstmaagden, die zeven duizend
9) Plaatsen van Babylonië.
10) In het Hebr.: Hattirsjata, d.i. de landvoogd, waarschijnlijk Zorobabel. Vgl. II Esdr. VII 65,
70. Nehemias wordt onder denzelfden titel aangeduid II Esdr. VIII 9 en X 1.
11) In het Hebr.: ‘totdat er een priester opstond met Oerim en Toemmim’, waardoor namelijk
deze God konde raadplegen. Vgl. Ex. XXVIII 38.
12) Namelijk allen te zamen, genoemden en ongenoemden. Hetzelfde eindcijfer wordt II Esdr.
VII 66 en 67 en III Esdr. V 41-42 vermeld, maar de afzonderlijke getallen verschillen en
hunne optelling levert, evenmin als hier, de bovengenoemde eindsom. Hier worden 29818,
II Esdr. 31089 en III Esdr. 30143 mannen afzonderlijk opgegeven.
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centi triginta septem: et in ipsis cantores, driehonderd zeven en dertig waren; en
atque cantatrices ducenti.
onder hen tweehonderd zangers en
zangeressen.
66. Equi eorum septingenti triginta sex, 66. Hunne paarden: zevenhonderd zes en
muli eorum, ducenti quadraginta quinque, dertig; hunne muilezels: tweehonderd vijf
en veertig;
67. Cameli eorum, quadringenti triginta 67. hunne kameelen: vierhonderd vijf en
quinque, asini eorum, sex millia
dertig; hunne ezels: zes duizend
septingenti viginti.
zevenhonderd twintig.
68. Et de principibus patrum, cum
ingrederentur templum Domini, quod est
in Jerusalem, sponte obtulerunt in domum
Dei ad exstruendam eam in loco suo.

68. En toen er van de vorsten der vaderen
in den tempel des Heeren, die te
Jerusalem is, kwamen13), brachten zij
vrijwillige offers voor het huis Gods, om
het te zijner plaatse op te bouwen.

69. Secundum vires suas dederunt
impensas operis, auri solidos sexaginta
millia et mille, argenti mnas quinque
millia, et vestes sacerdotales centum.

69. Naar hun vermogen gaven zij voor de
kosten van het werk een en zestig duizend
goudstukken, vijf duizend zilveren mna's
en honderd priestergewaden14).

70. Habitaverunt ergo Sacerdotes, et
Levitae, et de populo, et cantores, et
janitores, et Nathinaei in urbibus suis,
universusque Israel in civitatibus suis.

70. De priesters dan en de levieten en die
van het volk en de zangers en de
deurwachters en de Nathineërs woonden
in hunne steden, en geheel Israël in zijne
steden.

13) d.i. Toen zij ter plaatse kwamen, waar de tempel gestaan had en ook tijdens de ballingschap
eene offerplaats was blijven bestaan. Vgl. Baruch I 10, 14.
14) Goudstukken, Hebr. ‘Darkemonim’. De Darike was een Perzische gouden munt, welke aan
de eene zijde de beeltenis des konings, aan de andere die eens boogschutters droeg, en eene
waarde had van omstreeks f 12,00. De Darike bestond volgens velen onder dien naam niet
vóór Darius Hystaspis. Zou dit zoo zijn, dan is het toch zeer goed mogelijk, dat de schrijver
aan de bedoelde Perzische goudstukken den naam gegeven heeft, die reeds kort na deze
gebeurtenissen werd ingevoerd. De zilveren mna had de waarde van f 75,00. II Esdr. VII
70-72 wordt over de geschenken meer in bijzonderheden uitgeweid. Ook bestaat er verschil
in de opgave der getallen. In plaats van 61.000 goudstukken worden er daar 41.000 opgegeven;
in plaats van 5000 mna's: 4200; in plaats van 100 priestergewaden: 530. Waarschijnlijk is
hier bij vergissing, om de gelijkenis der letterteekens, 61 in plaats van 41 gelezen en is daar,
te weten v. 70, het woord ‘mna's’ vóór vijfhonderd weggevallen; want in het Hebr.: staat:
‘priesterkleederen dertig en vijfhonderd’ terwijl toch de honderdtallen de tientallen zouden
voorafgaan, zoo er 530 bedoeld was. Neemt men dit aan, dan zijn volgens het Boek Nehemias
1000 + 20.000 + 20.000 = 41.000 goudstukken, 4200 + 500 = 4700 zilveren mna's, 30 + 67
= 97 priestergewaden gegeven, en bovendien nog 50 schalen. Esdras drukt dit dan in ronde
getallen, 5000 en 100, uit en maakt van de schalen geen melding.
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Caput III.
Hoofdstuk III.
Samenkomst van het volk te Jerusalem, oprichting van het altaar en viering
van het Loofhuttenfeest (v. 1-6). Grondvesting van den tempel (v. 7-13).
1. Jamque venerat mensis septimus, et
erant filii Israel in civitatibus suis:
congregatus est ergo populus quasi vir
unus in Jerusalem.

1. En reeds was de zevende maand1)
gekomen en de kinderen van Israël waren
in hunne steden; toen verzamelde zich
het volk als één man te Jerusalem.

2. Et surrexit Josue filius Josedec, et
fratres ejus sacerdotes, et Zorobabel filius
Salathiel, et fratres ejus, et aedificaverunt
altare Dei Israel ut offerrent in eo
holocautomata, sicut scriptum est in lege
Moysi viri Dei:

2. En Josue, de zoon van Josedec, maakte
zich op en zijne broeders, de priesters, en
Zorobabel, de zoon van Salathiël, en zijne
broeders; en zij bouwden het altaar van
den God van Israël, om daarop
brandoffers op te dragen, zooals
geschreven staat in de wet van Moses,
den man Gods.

3. Collocaverunt autem altare Dei super
bases suas deterrentibus eos per circuitum
populis terrarum, et obtulerunt super illud
holocaustum Domino mane et vespere:

3. En zij plaatsten het altaar Gods op zijne
grondvesten2), terwijl de volkeren der
landstreken rondom hun schrik
aanjoegen, en zij droegen daarop het
brandoffer op aan den Heer des morgens
en des avonds;

4. Feceruntque solemnitatem
tabernaculorum, sicut scriptum est, et
holocaustum diebus singulis per ordinem
secundum praeceptum opus diei in die
suo.

4. en zij vierden het Loofhuttenfeest,
zooals geschreven staat3), en droegen het
brandoffer alle dagen regelmatig op
volgens het voorgeschreven dagwerk op
zijnen dag4).

5. Et post haec holocaustum juge, tam in
Calendis quam in universis solemnitatibus
Domini, quae erant consecratae, et in
omnibus in quibus ultro offerebatur
munus Domino.

5. En daarna5) het gedurig brandoffer,
zoowel op de nieuwemaandagen als op
alle feestdagen des Heeren, welke
geheiligd waren, en op alle, waarop men
vrijwillig eene gave offerde aan den
Heer6).

Zevende maand van het jaar, waarin zij waren teruggekeerd, zooals blijkt uit v. 8.
Op de plaats, waar het altaar vroeger gestaan had.
Dit begon op den vijftienden dag der zevende maand. Zie Lev. XXIII 33-43.
Zij droegen iederen dag van het feestgetijde de voorgeschreven offers op volgens Num.
XXIX 13-34, namelijk verschillende offers op verschillende dagen.
5) Daarna, d.i. na de viering van het Loofhuttenfeest. De zin schijnt deze te zijn: Behalve de
morgen- en avondoffers, die zij reeds van den eersten dag der zevende maand af dagelijks
opgedragen hadden (vgl. v. 3 en 6) en waarmede zij voortgingen, brachten zij ook de offers,
welke op de nieuwemaandagen en de feestdagen door het jaar waren voorgeschreven, alsook
de vrijwillige offers. Vgl. Num. XXVIII en XXIX.
6) Hebr.: ‘en voor al wie een vrijwillige gave offerde aan den Heer’ (werd er geregeld geofferd).
1)
2)
3)
4)
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6. A primo die mensis septimi coeperunt 6. Van den eersten dag der zevende
offerre holocaustum Domino: porro
maand begonnen zij het brandoffer op te
templum Dei nondum fundatum erat.
dragen aan den Heer, maar de tempel
Gods was nog niet gegrondvest.
7. Dederunt autem pecunias latomis et
caementariis: cibum quoque, et potum,
et oleum Sidoniis, Tyriisque ut deferrent
ligna cedrina de Libano ad mare Ioppe,
juxta quod praeceperat Cyrus rex
Persarum eis.

7. Zij gaven echter geld aan de
steenhouwers en de metselaars; ook spijs
en drank en olie aan de Sidoniërs en de
Tyriërs om cederhout te brengen van den
Libanon naar de zee van Joppe, zooals
Cyrus, de koning der Perzen, hun bevolen
had7).

8. Anno autem secundo adventus eorum
ad templum Dei in Jerusalem mense
secundo, coeperunt Zorobabel filius
Salathiel, et Josue filius Josedec, et reliqui
de fratribus eorum Sacerdotes, et Levitae,
et omnes qui venerant de captivitate in
Jerusalem, et constituerunt Levitas a
viginti annis et supra, ut urgerent opus
Domini.

8. In het tweede jaar nu van hunne komst
bij den tempel Gods te Jerusalem, in de
tweede maand, maakten Zorobabel, de
zoon van Salathiël, en Josue, de zoon van
Josedec, en de overigen van hunne
broeders, de priesters en de levieten, en
allen die uit de gevangenschap naar
Jerusalem waren gekomen, een begin8) en
stelden levieten aan van twintig jaren en
daarboven, om het werk des Heeren te
bespoedigen9).

9. Stetitque Josue et filii ejus, et fratres
ejus, Cedmihel, et filii ejus, et filii Juda,
quasi vir unus, ut instarent super eos qui
faciebant opus in templo Dei: filii
Henadad, et filii eorum, et fratres eorum
Levitae.

9. En Josue en zijne zonen en zijne
broeders, Cedmihel en zijne zonen, en de
zonen van Juda10) stonden als één man om
toezicht te houden over hen, die het werk
deden aan den tempel Gods; de zonen11)
van Henadad en hunne zonen en hunne
broeders, de levieten.

10. Fundato igitur a caementariis templo
Domini, steterunt sacerdotes in ornatu
suo cum tubis: et Levitae filii Asaph in
cymbalis, ut laudarent Deum per manus
David regis Israel.

10. Toen nu de metselaars den tempel des
Heeren hadden gegrondvest, stonden de
priesters in hun feestgewaad met de
trompetten en de levieten, de zonen van
Asaph, met de cymbalen, om God te
loven door de handen12) van David, den
koning van Israël.

7) Naar de zee enz., d.i. over zee naar de haven van Joppe (tegenwoordig Jaffa). Zie III Reg.
V; II Par. II. Hun bevolen had, Hebr.: ‘volgens de machtiging van Cyrus’.
8) Maakten... een begin met den tempelbouw.
9) Door toezicht te houden en de werklieden aan te zetten. In het Hebr.: ‘om de leiding te hebben
over het werk van 's Heeren huis’.
10) Uit de vergelijking met II 40 blijkt, dat het Hebr.: Jehoedah (Juda) staat voor Hodawjah
(Odovia), en dat Cedmihel en zijne zonen afstammelingen zijn van Odovia.
11) Hetzelfde deden de zonen enz. Vóór de levieten behoorde een komma te staan, daar dit op
alle hier genoemden slaat.
12) Overeenkomstig de instelling en voorschriften van David.
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11. Et concinebant in hymnis, et

11. En zij zongen samen den Heer
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confessione Domino: Quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus
super Israel. Omnis quoque populus
vociferabatur clamore magno in laudando
Dominum, eo quod fundatum esset
templum Domini.

lof- en dankliederen: Want Hij is goed,
want eeuwig duurt zijne barmhartigheid
over Israël. Ook al het volk uitte luide
kreten om den Heer te loven, daar de
tempel des Heeren gegrondvest was.

12. Plurimi etiam de Sacerdotibus et
Levitis, et principes patrum, et seniores,
qui viderant templum prius cum fundatum
esset, et hoc templum in oculis eorum,
flebant voce magna: et multi vociferantes
in laetitia, elevabant vocem.

12. Zeer velen echter van de priesters en
de levieten, en de vorsten der vaderen
en13) de oudsten, die den eersten tempel
gezien hadden14), toen hij gegrondvest
was, en dezen tempel voor hunne oogen
(zagen), weenden met luider stemme15),
en velen verhieven in vreugdegejuich
hunne stem16).

13. Neo poterat quisquam agnoscere
vocem clamoris laetantium, et vocem
fletus populi: commixtim enim populus
vociferabatur clamore magno, et vox
audiebatur procul.

13. En niemand kon de stem van het
geroep der jubelenden onderscheiden van
de stem van het geweeklaag des volks;
want het volk schreeuwde met groot
geroep dooreen en de stem werd veraf
gehoord.

13) ‘En’ ontbreekt in het Hebr. waardoor daar de zin is: namelijk de ouderen, de grijsaards.
14) De tempel van Salomon was in het jaar 587 v.C. verwoest; de grondslag van den nieuwen
tempel werd gelegd in 536. De bejaarden onder de aanwezigen konden dus den eersten tempel
gezien hebben; ja zelfs, volgens Aggeüs II 3-4, waren er in het tweede jaar van Darius
Hystaspis, nog mannen over, die de pracht van den ouden tempel hadden aanschouwd.
15) Omdat deze den ouden tempel niet zou evenaren. Volgens de punctuatie behoort: ‘toen hij
gegrondvest was’ (Hebr.: ‘in zijne grondvesting’) bij het voorgaande. Daar echter niemand
der nu aanwezigen de grondvesting van den eersten tempel kan hebben gezien, is het aan te
nemen, dat de komma niet achter ‘esset’ maar achter ‘prius’ thuis behoort, waardoor men
den zeer aannemelijken zin verkrijgt: zeer velen, ... die den eersten tempel gezien hadden,
weenden met luider stemme, toen ook deze tempel voor hunne oogen gegrondvest was. Dit
blijkt te meer, omdat anders de woorden ‘et hoc templum in oculis eorum’ en dezen tempel
voor hunne oogen geen zin geven, indien men er niet het woord ‘zagen’ bijvoegt.
16) Velen daarentegen, die den eersten tempel niet gezien hadden en daarom geene vergelijking
konden maken, waren reeds zeer tevreden met hetgeen zij zagen en juichten dus.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

267

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
De Samaritanen, verstoord omdat de Joden hen niet laten medewerken,
verhinderen de voortzetting van den arbeid en dienen eene aanklacht in,
eerst bij Assuerus en vervolgens bij Artaxerxes (v. 1-7). Brief aan en antwoord
van Artaxerxes (v. 8-22). Dientengevolge wordt het werk gestaakt tot aan
het tweede jaar van Darius (v. 23-24).
1. Audierunt autem hostes Judae, et
1. Maar de vijanden van Juda en
Benjamin, quia filii captivitatis
Benjamin1) hoorden, dat de zonen der
aedificarent templum Domino Deo Israel: gevangenschap den Heer, den God van
Israël, een tempel bouwden,
2. Et accedentes ad Zorobabel, et ad
principes patrum dixerunt eis:
AEdificemus vobiscum, quia ita ut vos,
quaerimus Deum vestrum: ecce nos
immolavimus victimas a diebus Asor
Haddan regis Assur, qui adduxit nos huc.

2. en zij kwamen bij Zorobabel en bij de
vorsten der vaderen en zeiden tot hen:
Laat ons met u bouwen, want evenals gij
zoeken wij uwen God; zie, wij hebben
offerdieren opgedragen2) sinds de dagen
van Asor Haddan, den koning van
Assyrië, die ons hierheen gevoerd heeft.

3. Et dixit eis Zorobabel, et Josue, et
reliqui principes patrum Israel: Non est
vobis et nobis ut aedificemus domum Deo
nostro, sed nos ipsi soli aedificabimus
Domino Deo nostro, sicut praecepit nobis
Cyrus rex Persarum.

3. En Zorobabel en Josue en de overige
vorsten der vaderen van Israël zeiden tot
hen: Het is niet aan u en ons een huis te
bouwen voor onzen God, maar wij, wij
alleen zullen bouwen voor den Heer,
onzen God, zooals ons bevolen heeft
Cyrus, de koning der Perzen.

4. Factum est igitur ut populus terrae
4. Zoo geschiedde het, dat het volk des
impediret manus populi Judae, et turbaret lands de handen van het volk van Juda
eos in aedificando.
belemmerde en hen stoorde in het
bouwen.

1) De hier bedoelde vijanden zijn de Samaritanen. Zie v. 2, 9 en 10; IV Reg. XVII 24-34. Het
waren heidenen, die door de Assyrische koningen naar Samarië waren gevoerd om die streek
te bevolken na de wegvoering der Joden. Van een door den koning van Assur gezonden
Israëlietisch priester hadden zij den eeredienst van Jehova geleerd, zonder echter hunne
heidensche dwalingen te verwerpen. Daarom wilden de kinderen van Israël niet, dat zij aan
den tempel zouden medewerken. Immers zoo hun dit vergund werd, zouden zij invloed op
de Joodsche bevolking uitoefenen en hunnen godsdienst bederven.
2) Aan uwen God. - Asor Haddan = Asarhaddon (vgl. IV Reg. XIX 37). Uit deze plaats blijkt,
dat de kolonisatie van Samarië, welke Sargon begonnen had (zie IV Reg. XVII 24 en volg.),
voortgezet werd door Asarhaddon. Deze verhaalt zelf in een zijner opschriften, dat hij in de
nabijheid van het door hem verwoeste Sidon eene kolonie vestigde van volken, die hij in het
Oosten overwonnen had.
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5. Conduxerunt autem adversus eos
consiliatores, ut destruerent

5. En zij huurden tegen hen raadslieden3)
om hun plan te verijdelen

3) Raadslieden, die hunne zaak aan het hof van Cyrus moesten bepleiten. Waarschijnlijk wordt
hier bedoeld, dat zij de raadslieden van den Perzischen koning omkochten. Volgens anderen
namen zij mannen in dienst om hunne belangen bij den koning te verdedigen.
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consilium eorum omnibus diebus Cyri gedurende al de dagen van Cyrus, den
regis Persarum, et usque ad regnum Darii koning der Perzen, en tot aan de regeering
regis Persarum.
van Darius, den koning der Perzen4).
6. In regno autem Assueri, in principio 6. En onder de regeering van Assuerus5),
regni ejus, scripserunt accusationem
in het begin van zijne regeering, schreven
adversus habitatores Judae et Jerusalem. zij een aanklacht tegen de bewoners van
Juda en Jerusalem.
7. Et in diebus Artaxerxis scripsit
Beselam Mithridates, et Thabeel, et
reliqui, qui erant in consilio eorum, ad
Artaxerxem regem Persarum: epistola
autem accusationis scripta erat Syriace,
et legebatur sermone Syro.

7. En in de dagen van Artaxerxes
schreven Beselam, Mithridates en
Thabeël en de overigen, die in hunnen
raad waren, aan Artaxerxes, den koning
der Perzen, en de brief van aanklacht was
in het Syrisch geschreven en werd in de
Syrische taal gelezen6).

8. Reum Beelteem, et Samsai scriba
8. Reüm Beëlteëm7) en Samsaï, de
scripserunt epistolam unam de Jerusalem schrijver, schreven eenen brief aangaande
Artaxerxi regi, hujuscemodi:
Jerusalem aan Artaxerxes, den koning, in
dezer voege:
9. Reum Beelteem, et Samsai scriba, et
reliqui consiliatores eorum, Di-

9. Reüm Beëlteëm en Samsaï, de
schrijver, en hunne overige raads-

4) Dit was namelijk het gevolg van het drijven der vijanden, dat de tempelbouw gestaakt werd
gedurende de laatste jaren van Cyrus en de acht jaren van Cambyses en Pseudo-Smerdis tot
aan de regeering van Darius Hystaspis.
5) Volgens de oudere schriftverklaarders was Assuerus de zoon van Cyrus, ook Cambyses
genaamd, en Artaxerxes van v. 7 Pseudo-Smerdis. Zij meenen dat v. 6-23 wel hier op zijne
plaats is en dat de vijanden der Joden de werken aan den tempel met opzet op leugenachtige
wijze hebben voorgesteld als werken tot herstel en versterking der stad. Het is echter niet
waarschijnlijk, dat men zich aan die leugen, welke zoo gemakkelijk kon wederlegd worden,
zou hebben gewaagd, en bovendien pleiten verschillende redenen tegen de meening, dat
onder Assuerus en Artaxerxes Cambyses en Pseudo-Smerdis moeten worden verstaan. Volgens
anderen, vooral de nieuweren, was hij de Assuerus van het boek Esther, nl. Xerxes, de zoon
van Darius, en is Artaxerxes de zoon en opvolger van Xerxes, Artaxerxes I of Langhand.
Wat hier volgt, tot v. 23, heeft geen betrekking op den tempelbouw, maar op den bouw der
stadsmuren, en is hier slechts ingelascht bij het verhaal der moeilijkheden, welke den
tempelbouw in den weg werden gelegd, om ook de latere kuiperijen te doen kennen tegen
het herstel der stadsmuren onder Xerxes en Artaxerxes.
6) Hebr.: ‘En het schrift des briefs was in het Arameesch geschreven en in het Arameesch
vervat’, d.i. was met Arameesche letters in de Arameesche (Syrische) taal geschreven, hoewel
de afzenders, Samaritanen, eigen taal en schrift hadden; - of beter: ‘En het schrift des briefs
was in het Arameesch geschreven en vervat. Arameesch’. Dit laatste woord is dan eene
kantteekening aanduidende, dat van hier af de Arameesche tektst begint, die in den grondtekst
met VI 18 eindigt. Volgens sommigen wordt de inhoud van dezen brief hier niet medegedeeld,
daar de schrijvers van den brief, v. 8 vermeld, niet dezelfden zijn als de v. 7 genoemden;
anderen daarentegen meenen, dat er slechts sprake is van één brief en dat Reüm en Samsaï,
beambten van het Perzische hof, op aandrang der Samaritanen Beselam, Mithridates en
Thabeël de aanklacht, welke v. 9-16 wordt medegedeeld, indienden.
7) In den grondtekst is ‘beëlteëm’ geen eigennaam, en beteekent het de betrekking, welke Reüm
bekleedde: kanselier of raadsheer.
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naei, et Apharsathachaei, Terphalaei,
Apharsaei, Erchuaei, Babylonii,
Susanechaei, Dievi, et AElamitae.

lieden, de Dineërs en de
Apharsathacheërs, de Therphaleërs, de
Apharseërs, de Erchueërs, de
Babyloniërs, de Susanecheërs, de
Diëveërs en de Elamieten

10. Et ceteri de gentibus, quas transtulit
Asenaphar magnus et gloriosus: et
habitare eas fecit in civitatibus Samariae,
et in reliquis regionibus trans Flumen in
pace:

10. en de overigen van de volken, welke
de groote en vermaarde Asenaphar8)
overvoerde en welke hij liet wonen in de
steden van Samarië en in de overige
landstreken aan gene zijde der rivier9), in
vrede:

11. (Hoc est exemplar epistolae, quam
miserunt ad eum) Artaxerxi regi, servi
tui, viri qui sunt trans Fluvium, salutem
dicunt.

11. (Dit is het afschrift van den brief, dien
zij hem zonden) Aan Artaxerxes, den
koning, wenschen uwe dienaren, de
mannen, die aan gene zijde der rivier zijn,
heil.

12. Notum sit regi, quia Judaei, qui
ascenderunt a te ad nos, venerunt in
Jerusalem civitatem rebellem et
pessimam, quam aedificant exstruentes
muros ejus, et parietes componentes.

12. Het zij den koning bekend, dat de
Joden, die van u tot ons optogen, zijn
gekomen te Jerusalem, de oproerige en
zeer kwalijkgezinde stad, welke zij
opbouwen en waarvan zij de muren
optrekken en de wanden verbinden10).

13. Nunc igitur notum sit regi, quia si
civitas illa aedificata fuerit, et muri ejus
instaurati, tributum, et vectigal, et annuos
reditus non dabunt, et usque ad reges haec
noxa perveniet.

13. Nu dan zij het den koning bekend, dat
als deze stad opgebouwd en hare muren
hersteld zullen zijn, men geen belasting
en tol en jaarlijksche inkomsten11) zal
betalen en deze schade ten slotte op de
koningen zal neerkomen.

14. Nos autem memores salis, quod in
palatio comedimus, et quia lae-

14. Wij nu, het zout indachtig, dat wij ten
paleize eten12), en wijl wij

8) Asenaphar, Aram.: Osnappar, is waarschijnlijk de door de afschrijvers onjuist overgeleverde
naam van den Assyrischen koning, Assurbanipal, die regeerde van 668 - 626. Hier is dus
sprake van de derde kolonisatie van Samarië (vgl. noot 2). Assurbanipal verhaalt in zijne
annalen zijne veroveringen o.a. in Elam en Susiana, van waar hij vele krijgsgevangenen als
buit medevoerde. Het was de gewoonte der Assyrische koningen in de veroverde streken
vreemde volksstammen over te brengen.
9) Den Euphraat. Die volken bevonden zich aan gene zijde der rivier met betrekking tot hunne
plaats van afkomst en tot de residentie des konings De uitdrukking aan gene zijde der rivier,
Aram.: abar nahara, komt ook voor in Babylonische opschriften uit dien tijd, in den vorm
êbir nàri, als de algemeene benaming van Syrië en Palestina.10) Aram.: ‘en de fondamenten herstellen’. Onder de Joden, die van u tot ons optogen, meent
men eenige Israëlieten te moeten verstaan, die onder de regeering van Artaxerxes naar
Jerusalem trokken en met de herstelling der muren begonnen, van welk feit elders geen sprake
is.
11) Welke drie soorten van belasting hier worden aangeduid, is onzeker.
12) d.i. De bezoldiging indachtig, welke wij van den koning ontvangen. In het Aram.: ‘Nu, omdat
wij het zout des paleizes gebruiken’, eigenlijk ‘het zout zouten’, d.i. in de spijzen doen.
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siones regis videre nefas ducimus, idcirco het ongeoorloofd achten de benadeeling
misimus et nuntiavimus regi.
des konings aan te zien, hebben daarom
gezonden en bericht gegeven aan den
koning,
15. Ut recenseas in libris historiarum
patrum tuorum, et invenies scriptum in
commentariis: et scies quoniam urbs illa,
urbs rebellis est, et nocens regibus et
provinciis, et bella concitantur in ea ex
diebus antiquis: quam ob rem et civitas
ipsa destructa est.

15. opdat gij zoudt nazoeken in de
geschiedboeken uwer vaderen13); en gij
zult het beschreven vinden in de
gedenkboeken en weten, dat deze stad
eene oproerige stad is en schade toebrengt
aan koningen en gewesten, en dat in haar
oorlogen gestookt worden van oudsher,
weshalve ook deze stad is verwoest
geworden.

16. Nuntiamus nos regi, quoniam si
civitas illa aedificata fuerit, et muri ipsius
instaurati, possessionem trans Fluvium
non habebis.

16. Wij berichten den koning, dat zoo
deze stad wordt opgebouwd en hare
muren worden hersteld, gij aan gene zijde
der rivier geen bezitting meer zult
hebben14).

17. Verbum misit rex ad Reum Beelteem,
et Samsai scribam, et ad reliquos, qui
erant in consilio eorum habitatores
Samariae, et ceteris trans Fluvium,
salutem dicens et pacem.

17. De koning zond een antwoord aan
Reüm Beëlteëm en Samsaï, den schrijver,
en aan de overige bewoners van Samarië,
die in hunnen raad waren, en aan de
anderen aan gene zijde der rivier, en
wenschte hun heil en vrede.

18. Accusatio, quam misistis ad nos,
manifeste lecta est coram me:

18. De aanklacht, welke gij ons gezonden
hebt, is mij duidelijk voorgelezen;

19. Et a me praeceptum est: et
recensuerunt, inveneruntque quoniam
civitas illa a diebus antiquis adversum
reges rebellat, et seditiones, et proelia
concitantur in ea:

19. en door mij is bevel gegeven15), en
men heeft nagezocht en bevonden, dat
die stad van oudsher tegen de koningen
opstaat en er onlusten en strijd in haar
gestookt worden.

20. Nam et reges fortissimi fuerunt in
Jerusalem, qui et dominati sunt omni
regioni, quae trans Fluvium est: tributum
quoque et vectigal, et reditus accipiebant.

20. Want er zijn ook zeer machtige
koningen te Jerusalem geweest, die zelfs
gebied voerden over de gansche streek,
welke aan gene zijde der rivier ligt,
alsook belastingen en tol en inkomsten
ontvingen.

13) Van zijne voorgangers, de koningen van Assyrië en Babylon, tegen wie de hier bedoelde
oproeren onder Joakim en onder Sedecias gericht waren.
14) De zin is, dat de koning door de oproerigheid der Joden al zijn gezag zal verliezen ten westen
van den Euphraat.
15) Om de gedenkboeken na te slaan.
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21. Nunc ergo audite sententiam:
Prohibeatis viros illos ut urbs illa non
aedificetur, donec si forte a me jussum
fuerit.

21. Hoort dan nu het besluit: Belet die
mannen die stad te bouwen, totdat daartoe
wellicht door mij bevel wordt gegeven.

22. Videte ne negligenter hoc im-

22. Ziet toe, dat gij dit niet on-
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pleatis, et paulatim crescat malum contra achtzaam ten uitvoer brengt en niet
reges.
langzamerhand het kwaad tegen de
koningen toeneme.
23. Itaque exemplum edicti Artaxerxis
regis lectum est coram Reum Beelteem,
et Samsai scriba, et consiliariis eorum: et
abierunt festini in Jerusalem ad Judaeos,
et prohibuerunt in brachio et robore.

23. Het afschrift van het besluit van
Artaxerxes, den koning, werd dan aan
Reüm Beëlteëm en Samsaï, den schrijver,
en hunne raadslieden voorgelezen, en zij
gingen ijlings naar Jerusalem tot de Joden
en weerhielden hen met den sterken arm.

24. Tunc intermissum est opus domus
Domini in Jerusalem, et non fiebat usque
ad annum secundum regni Darii regis
Persarum.

24. Toen werd het werk van het huis des
Heeren te Jerusalem gestaakt en het bleef
liggen tot aan het tweede jaar der
regeering van Darius, den koning der
Perzen16).

Caput V.
Hoofdstuk V.
Hervatting van den arbeid op aansporing der profeten Aggeüs en Zacharias
(v. 1-2). De landvoogd vraagt de Joden naar hunne volmacht en schrijft om
inlichtingen aan Darius (v. 3-17).
1. Prophetaverunt autem Aggaeus
propheta, et Zacharias filius Addo
prophetantes ad Judaeos qui erant in
Judaea et Jerusalem, in nomine Dei Israel.

1. Aggeüs nu, de profeet, en Zacharias,
de zoon van Addo, traden als profeten op,
profeteerend tot de Joden, die in Judea en
te Jerusalem waren, in den naam van den
God van Israël1).

2. Tunc surrexerunt Zorobabel filius
Salathiel, et Josue filius Josedec, et
coeperunt aedificare templum Dei in
Jerusalem et cum eis prophetae Dei
adjuvantes eos.

2. Toen maakten zich op Zorobabel, de
zoon van Salathiël, en Josue, de zoon van
Josedec, en begonnen2) den tempel Gods
te Jerusalem te bouwen, en met hen de
profeten Gods, die hen ondersteunden3).

3. In ipso autem tempore venit ad eos
3. Maar terzelfder tijd kwam tot hen
Thathanai, qui erat dux trans Flumen, et Thathanaï, die landvoogd was aan gene
Stharbuzanai, et consiliarii eorum: sicque zijde der rivier, en Stharbuzanaï en hunne
16) Toen, d.i. na het gebeurde in v. 1-5 verhaald; de schrijver herhaalt hier wat hij v. 5 heeft
gezegd en voegt er bij, dat de onderbreking duurde tot aan het tweede jaar der regeering van
Darius.
1) Zie Agg. I-II; Zach. I 16; IV 6-10; VIII 9-15. Zacharias was de kleinzoon van Addo; zijn
vader was Barachias, vgl. Zach. I 1.
2) Nadat het werk ongeveer 15 jaar gestaakt was, begonnen Zorobabel en Josue op aansporing
der profeten den tempel op de vroeger gelegde fondamenten (III 8-10) op te trekken.
3) Door hunne opwekkingen.
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dixerunt eis: Quis dedit vobis consilium raadslieden, en zij spraken aldus tot hen:
ut
Wie heeft ulieden den raad gegeven4)

4) Aram.: ‘Wie heeft u bevel gegeven’? enz. Vgl. v. 9.
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domum hanc aedificaretis, et muros ejus dit huis op te bouwen en zijne muren te
instauraretis?
herstellen?
4. Ad quod respondimus eis, quae essent 4. Hierop antwoordden wij5) hun, welke
nomina hominum auctorum aedificationis de namen waren der menschen, die dit
illius.
gebouw maakten.
5. Oculus autem Dei eorum factus est
super senes Judaeorum, et non potuerunt
inhibere eos. Placuitque ut res ad Darium
referretur, et tunc satisfacerent adversus
accusationem illam.

5. Maar het oog van hunnen God richtte
zich op de oudsten der Joden, en zij
konden hen niet tegenhouden. En men
vond goed, dat de zaak voor Darius zou
worden gebracht en dat zij zich dan
tegenover die aanklacht zouden
rechtvaardigen6).

6. Exemplar epistolae, quam misit
Thathanai dux regionis trans Flumen, et
Stharbuzanai, et consiliatores ejus
Arphasachaei, qui erant trans Flumen, ad
Darium regem.

6. Afschrift van den brief, dien Thathanaï,
de landvoogd van het gewest aan gene
zijde der rivier, en Stharbuzanaï en zijne
raadslieden, de Arphasacheërs, die aan
gene zijde der rivier waren, aan Darius,
den koning, zonden.

7. Sermo, quem miserant ei, sic scriptus 7. Het bericht, dat zij hem zonden, was
erat: Dario regi pax omnis.
aldus geschreven: Darius, den koning,
alle vrede!
8. Notum sit regi, isse nos ad Judaeam
provinciam, ad domum Dei magni, quae
aedificatur lapide impolito, et ligna
ponuntur in parietibus: opusque illud
diligenter exstruitur, et crescit in manibus
eorum.

8. Het zij den koning bekend, dat wij naar
het gewest Judea gegaan zijn, naar het
huis van den grooten God, dat men bouwt
met ongehouwen steen, en houtwerk
wordt op de muren gelegd7); en dit werk
wordt met ijver opgetrokken en vordert
onder hunne handen.

9. Interrogavimus ergo senes illos, et ita
diximus eis: Quis dedit vobis potestatem
ut domum hanc aedificaretis, et muros
hos instauraretis?

9. Wij ondervroegen dan die oudsten en
spraken aldus tot hen: Wie heeft u
volmacht gegeven om dit huis te bouwen
en deze muren te herstellen?

5) Hetgeen hier gezegd wordt, is waarschijnlijk het uittreksel eener oorkonde, waarvan de
schrijver tot de bouwmeesters behoorde. Volgens de Septuagint staat hier de derde in plaats
van den eersten persoon: ‘toen zeiden zij dit tot hen’ en gingen dus de Perzische beambten
voort met vragen, vgl. v. 10.
6) Zij, d.i. de landvoogd met de zijnen, konden hen niet beletten met den bouw voort te gaan.
Aram.: ‘en zij beletten hen niet, totdat de zaak bij Darius kwam en zij (de landvoogd enz.)
vervolgens het schrijven daaromtrent (d.i. het antwoord) deden terugkomen’. Zij lieten hen
dus met bouwen voortgaan, tot dater een antwoord van Darius zoude komen; hierin ziet de
schrijver een bewijs der Goddelijke bescherming.
7) Ongehouwen steen; Aram.: eben gelal, d.i. rolsteen; wellicht groote steenen, die naar de
plaats der bestemming gerold werden. De Septuagint noemt ze ‘uitgezochte’ steenen. En
houtwerk... gelegd. Wellicht zijn de balken bedoeld, waarop de planken moesten gelegd
worden. Ook kan de beteekenis zijn: reeds worden de muren met hout beschoten.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

10. Sed et nomina eorum quaesi-

10. En ook hunne namen vroegen
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vimus ab eis, ut nuntiaremus tibi:
scripsimusque nomina eorum virorum,
qui sunt principes in eis.

wij hun om ze u op te geven, en wij
schreven de namen op van die mannen,
welke hoofden zijn onder hen.

11. Hujuscemodi autem sermonem
responderunt nobis, dicentes: Nos sumus
servi Dei coeli et terrae, et aedificamus
templum, quod erat exstructum ante hos
annos multos, quodque rex Israel magnus
aedificaverat et exstruxerat.

11. In dezer voege nu gaven zij ons
antwoord, zeggende: Wij zijn dienaren
van den God des hemels en der aarde en
bouwen den tempel, die vele jaren voor
dezen was opgericht en dien een groot
koning van Israël had gebouwd en
opgetrokken.

12. Postquam autem ad iracundiam
provocaverunt patres nostri Deum coeli,
tradidit eos in manus Nabuchodonosor
regis Babylonis Chaldaei, domum quoque
hanc destruxit, et populum ejus transtulit
in Babylonem.

12. Nadat echter onze vaderen den God
des hemels tot gramschap hadden getart,
leverde Hij hen over in de handen van
Nabuchodonosor, den koning van
Babylon, den Chaldeër; ook dit huis heeft
hij verwoest en zijn volk naar Babylon
weggevoerd.

13. Anno autem primo Cyri regis
13. Maar in het eerste jaar van Cyrus, den
Babylonis, Cyrus rex proposuit edictum koning van Babylon, vaardigde Cyrus,
ut domus Dei haec aedificaretur.
de koning, een bevel uit om dit huis Gods
te bouwen.
14. Nam et vasa templi Dei aurea et
argentea, quae Nabuchodonosor tulerat
de templo, quod erat in Jerusalem, et
asportaverat ea in templum Babylonis,
protulit Cyrus rex de templo Babylonis,
et data sunt Sassabasar vocabulo, quem
et principem constituit.

14. Zelfs ook de vaten van den tempel
Gods, de gouden en zilveren, welke
Nabuchodonosor uit den tempel, die te
Jerusalem was, weggenomen en welke
hij naar den tempel van Babylon
overgevoerd had, bracht Cyrus, de
koning, te voorschijn uit den tempel van
Babylon, en zij werden gegeven aan
iemand met name Sassabasar, dien hij
ook tot landvoogd aanstelde,

15. Dixitque ei: Haec vasa tolle, et vade,
et pone ea in templo, quod est in
Jerusalem, et domus Dei aedificetur in
loco suo.

15. en hij sprak tot hem: Neem deze vaten
en ga heen en plaats ze in den tempel, die
te Jerusalem is, en het huis Gods worde
op zijne plaats8) gebouwd.

16. Tunc itaque Sassabasar ille venit et
posuit fundamenta templi Dei in
Jerusalem, et ex eo tempore usque nunc
aedificatur, et necdum completum est.

16. Toen kwam dus die Sassabasar en
legde de grondslagen van den tempel
Gods te Jerusalem, en van dien tijd tot nu
toe bouwt men hem, en hij is nog niet
voltooid.

8) Waar namelijk vroeger de oude tempel stond.
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17. Nunc ergo, si videtur regi bonum,
17. Nu dan, als het den koning
recenseat in bibliotheca regis, quae est in goeddunkt, zoeke hij in de boekerij9) des
Babylone, utrumnam a
konings, welke te Babylon

9) In het Aram.: ‘in de schatkamer’ en verder VI 1 ‘in de boekerij, waar zij de schatten
nederlegden’. Hieruit valt op te maken, dat men de gewichtige stukken bij de koninklijke
schatten bewaarde.
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Cyro rege jussum fuerit ut aedificaretur is, of door Cyrus, den koning, bevel is
domus Dei in Jerusalem, et voluntatem gegeven om het huis Gods te Jerusalem
regis super hac re mittat ad nos.
te bouwen, en den wil des konings
aangaande deze zaak zende hij aan ons.

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Nadat uit eene oorkonde de vergunning van Cyrus tot den tempelbouw
gebleken is (v. 1-5), verleent ook Darius daartoe verlof en hulp (v. 6-12).
Voleinding en inwijding van den tempel en viering van het Pascha (v. 13-22).
1. Tunc Darius rex praecepit: et
1. Toen gaf Darius, de koning, bevel, en
recensuerunt in bibliotheca librorum, qui men zocht in de boekerij, waarin de
erant repositi in Babylone,
boeken te Babylon bewaard werden,
2. Et inventum est in Ecbatanis, quod est
castrum in Medena provincia volumen
unum, talisque scriptus erat in eo
commentarius:

2. en men vond in Ecbatana1), dat een
burg in het Medisch gewest is, eene
boekrol, en daarop was deze aanteekening
geschreven:

3. Anno primo Cyri regis: Cyrus rex
decrevit ut domus Dei aedificaretur, quae
est in Jerusalem, in loco ubi immolent
hostias, et ut ponant fundamenta
supportantia altitudinem cubitorum
sexaginta, et latitudinem cubitorum
sexaginta,

3. In het eerste jaar van Cyrus, den
koning: Cyrus, de koning, heeft bevel
gegeven het huis Gods, dat te Jerusalem
is, te bouwen ter plaatse, waar men de
slachtoffers moet opdragen, en de
grondslagen te leggen, die eene hoogte
dragen van zestig el en eene breedte van
zestig el2),

4. Ordines de lapidibus impolitis tres, et 4. drie lagen van ongehouwen steenen en
sic ordines de lignis novis: sumptus autem evenzoo lagen nieuw hout3), en de
de domo regis dabuntur.
onkosten zullen door het huis des konings
gegeven worden.
5. Sed et vasa templi Dei aurea et
argentea, quae Nabuchodonosor

5. Maar ook de vaten van den tempel
Gods, de gouden en de zil-

1) Ecbatana, in het Aram.: ‘Achmĕtha’, in Assyrische opschriften: ‘Agamatanu’, thans
‘Hamadan’, was de hoofdstad van Medië en het zomerverblijf der Perzische koningen na de
inneming door Cyrus in 550 v.C. Te Babylon had men misschien eene aanwijzing gevonden,
dat men het bevelschrift van Cyrus te Ecbatana moest zoeken.
2) De tempel van Salomon had eene hoogte van dertig en eene breedte van twintig el. Zie III
Reg. VI 2; II Par. III 3-4 en de aanteekeningen aldaar.
3) Zie V 8, noot 7. In het Aram.: ‘drie lagen rolsteen en eene laag van nieuw hout’. Volgens de
Vulgaat schijnen er drie lagen hout geweest te zijn. Vgl. III Reg. VI 36.
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tulerat de templo Jerusalem, et attulerat
ea in Babylonem, reddantur, et referantur
in templum in Jerusalem in locum suum,
quae et posita sunt in templo Dei.

veren, welke Nabuchodonosor uit den
tempel te Jerusalem genomen en welke
hij naar Babylon overgebracht had,
moeten wedergegeven en in den tempel
te Jerusalem op hunne plaats
teruggebracht worden. En deze zijn ook
geplaatst in den tempel Gods4).

6. Nunc ergo Thathanai dux regionis,
quae est trans Flumen, Stharbuzanai, et
consiliarii vestri Apharsachaei, qui estis
trans Flumen, procul recedite ab illis,

6. Nu dan, Thathanaï, landvoogd van het
gewest, dat aan gene zijde der rivier ligt,
Stharbuzanaï en uwe raadslieden, de
Apharsacheërs, die aan gene zijde der
rivier zijt, wijkt verre van hen5),

7. Et dimittite fieri templum Dei illud a
duce Judaeorum, et a senioribus eorum,
ut domum Dei illam aedificent in loco
suo.

7. en laat dien tempel Gods gemaakt
worden door den landvoogd der Joden en
door hunne oudsten, opdat zij dit huis
Gods bouwen te zijner plaatse.

8. Sed et a me praeceptum est quid
oporteat fieri a presbyteris Judaeorum
illis ut aedificetur domus Dei, scilicet ut
de arca regis, id est de tributis, quae
dantur de regione trans Flumen, studiose
sumptus dentur viris illis ne impediatur
opus.

8. En ook is door mij bevolen wat er door
die oudsten der Joden moet worden
gedaan6), opdat het huis Gods worde
opgebouwd, te weten dat men uit de
koninklijke schatkist, dat is uit de
belastingen, die door het gewest aan gene
zijde der rivier gegeven worden,
nauwgezet aan die mannen de onkosten
schenke, opdat het werk niet worde
vertraagd.

9. Quod si necesse fuerit, et vitulos, et
agnos, et hoedos in holocaustum Deo
coeli, frumentum, sal, vinum, et oleum,
secundum ritum Sacerdotum, qui sunt in
Jerusalem, detur eis per singulos dies, ne
sit in aliquo querimonia.

9. Bijaldien het noodig is, geve men hun
ook dagelijks varren en lammeren en
bokken ten brandoffer aan den God des
hemels, tarwe, zout, wijn en olie,
overeenkomstig het plechtgebruik der
priesters, die te Jerusalem zijn7), opdat er
over niets te klagen valle

4) Aram.: ‘Maar ook de vaten..... geve men terug en het (de vaten) ga naar den tempel te
Jerusalem op zijne plaats, en gij zult ze nederleggen in het huis Gods’. Hier bij het einde van
het bevelschrift, dat verkort wordt meegedeeld, laat de schrijver, in den grondtekst, Cyrus
rechtstreeks het woord richten tot Sassabasar. In de Vulgaat behooren de woorden ‘En deze...
Gods’ niet meer tot het bevelschrift van Cyrus.
5) Nadat Darius den inhoud van het bevelschrift van Cyrus aan den landvoogd enz. heeft
medegedeeld (v. 1-5), geeft hij zijne eigene bevelen. - Wijkt verre van hen, Aram.: ‘blijft
verre van daar’, m.a.w. laat hen met rust en bemoeit u niet met hetgeen daar geschiedt.
6) Aram.: ‘En door mij werd een bevel uitgevaardigd aangaande datgene, wat gij met deze
oudsten der Joden moet doen’, d.i. hoe gij u ten opzichte van hen gedragen en hen
ondersteunen moet.
7) Aram.: ‘overeenkomstig het woord der priesters te Jerusalem’, d.i. zooals de priesters het
zullen vragen voor de behoefte van den eeredienst.
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10. Et offerant oblationes Deo

10. en zij offers opdragen aan den

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

276

coeli, orentque pro vita regis, et filiorum God des hemels en bidden voor het leven
ejus.
des konings en zijner zonen8).
11. A me ergo positum est decretum: Ut
omnis homo, qui hanc mutaverit
jussionem, tollatur lignum de domo
ipsius, et erigatur, et configatur in eo,
domus autem ejus publicetur.

11. Door mij alzoo is een bevel
uitgevaardigd, dat uit het huis van
iedereen, die dit gebod zal veranderen9),
een balk worde genomen en opgericht en
dat hij daaraan gehecht en zijn huis
verbeurd verklaard worde10).

12. Deus autem, qui habitare fecit nomen
suum ibi, dissipet omnia regna, et
populum qui extenderit manum suam ut
repugnet, et dissipet domum Dei illam,
quae est in Jerusalem. Ego Darius statui
decretum, quod studiose impleri volo.

12. De God nu, die aldaar zijn naam deed
wonen11), vernietige elk rijk en volk, dat
zijne hand uitstrekt om verzet te plegen
en dit huis Gods, dat te Jerusalem is, te
vernielen. Ik, Darius, heb het bevel
uitgevaardigd, en ik wil dat het
nauwgezet ten uitvoer worde gebracht.

13. Igitur Thathanai dux regionis trans
Flumen, et Stharbuzanai, et consiliarii
ejus, secundum quod praeceperat Darius
rex, sic diligenter exsecuti sunt.

13. Thathanaï dan, de landvoogd van het
gewest aan gene zijde der rivier, en
Stharbuzanaï en zijne raadslieden deden
zorgvuldig zooals Darius, de koning,
bevolen had.

14. Seniores autem Judaeorum
aedificabant, et prosperabantur juxta
prohetiam Aggaei prophetae, et Zachariae
filii Addo: et aedificaverunt et
construxerunt jubente Deo Israel, et
jubente Cyro, et Dario, et Artaxerxe
regibus Persarum:

14. De oudsten der Joden nu bouwden en
het ging hun voorspoedig volgens de
profetie van Aggeüs, den profeet, en van
Zacharias, den zoon van Addo; en zij
bouwden en richtten op naar het bevel
van den God van Israël en naar het bevel
van Cyrus en Darius en Artaxerxes12),
koningen der Perzen;

15. Et compleverunt domum Dei istam, 15. en zij voltooiden dit huis Gods op den
usque ad diem tertium mensis Adar, qui derden dag der maand Adar, dit is in het
est annus sextus regni Darii regis.
8) Al erkende Darius even als Cyrus, I 2, den God van Israël als den God des hemels, toch
erkende hij Hem niet als den eenigen God; maar hij rangschikte Hem onder de verschillende
goden, die naar zijne meening bestonden. De Joden mochten aan zijn verzoek voldoen en
door offeranden den zegen des hemels over hunnen vorst afsmeeken, zooals zij ook in het
vervolg op geregelde tijden deden. Vgl. Jerem. XXIX 7; I Mach. VII 33 en XII 11; II Mach.
III 32 en XIII 23.
9) Die dit gebod zal overtreden.
10) Aram.: ‘en zijn huis worde om die reden tot een mesthoop gemaakt’.
11) Vgl. III Reg. IX 3.
12) Daar onder de regeering van Artaxerxes I of Langhand, die hier hoogstwaarschijnlijk bedoeld
wordt, de tempelbouw reeds lang was voltooid, zooals uit het volgende vers blijkt, wordt hij
hier onder de begunstigers van den tempelbouw vermeld, òf om de giften, welke hij schonk,
òf omdat onder zijn bestuur het inwendige van den tempel werd afgewerkt, òf omdat hij den
opbouw der stad begunstigde.
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zesde jaar der regeering van Darius13), den
koning.

13) De maand Adar was de laatste des jaars. Het zesde jaar der regeering van Darius liep van de
lente van 516 tot de lente van 515 v.C. De derde Adar viel in het jaar 515 v.C. omstreeks
den 10den Maart.
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16. Fecerunt autem filii Israel Sacerdotes
et Levitae, et reliqui filiorum
transmigrationis, dedicationem domus
Dei in gaudio.

16. En de kinderen van Israël, de priesters
en de levieten en de overige kinderen der
wegvoering vierden de inwijding van het
huis Gods met blijdschap.

17. Et obtulerunt in dedicationem domus
Dei, vitulos centum, arietes ducentos,
agnos quadringentos, hircos caprarum pro
peccato totius Israel duodecim, juxta
numerum tribuum Israel.

17. En zij offerden ter inwijding van het
huis Gods honderd varren, tweehonderd
rammen, vierhonderd lammeren, twaalf
geitebokken voor de zonden van gansch
Israël, naar het getal der stammen van
Israël.

18. Et statuerunt Sacerdotes in ordinibus
suis, et Levitas in vicibus suis super opera
Dei in Jerusalem, sicut scriptum est in
libro Moysi. Num. III 6 et VIII 9.

18. En zij stelden de priesters in hunne
klassen en de levieten in hunne
afdeelingen over de werken Gods14) te
Jerusalem, zooals geschreven staat in het
boek van Moses15).

19. Fecerunt autem filii Israel
19. En de kinderen van Israël der
transmigrationis, Pascha, quartadecima wegvoering vierden het Paschen op den
die mensis primi.
veertienden dag der eerste maand16).
20. Purificati enim fuerant Sacerdotes et
Levitae quasi unus: omnes mundi ad
immolandum pascha universis filiis
transmigrationis, et fratribus suis
Sacerdotibus, et sibi.

20. Want de priesters en de levieten
hadden zich gereinigd als één man; allen
waren rein om het Paschen te slachten
voor al de kinderen der wegvoering en
voor hunne broeders, de priesters, en voor
zich zelven17).

21. Et comederunt filii Israel, qui reversi
fuerant de transmigratione, et omnes qui
se separaverant a coinquinatione gentium
terrae ad eos, ut quaererent Dominum
Deum Israel.

21. En de kinderen van Israël, die
teruggekeerd waren uit de wegvoering,
aten het, alsook allen, die zich van de
onreinheid der volken des lands tot hen
hadden afgezonderd om den Heer, den
God van Israël, te zoeken18).

22. Et fecerunt solemnitatem azymorum 22. En zij vierden het feest der
septem diebus in laetitia, quoniam
ongedeesemde brooden gedurende zeven
laetificaverat eos Dominus,
dagen met blijdschap, omdat

14) Voor den eeredienst.
15) Vgl. Num. III 6; VIII 9, 11, 14. De dienst van elke week werd onder de verschillende klassen
der priesters en levieten verdeeld. Zie II Par. XXIII 5 en IV Reg. XI 9.
16) Vgl. Lev. XXIII 5. Van dit vers af is de grondtekst weer Hebreeuwsch.
17) Vgl. Lev. XXII 2. In den beginne slachtte ieder huisvader het Paaschlam, vgl. Ex. XII 6 en
volg.; maar hier deden het de levieten voor allen, zooals zij het reeds II Par. XXX 17 voor
de onreinen en II Par. XXXV 11-14 voor de gansche gemeente gedaan hadden.
18) Hier worden waarschijnlijk de afstammelingen der Israëlieten bedoeld, die niet in ballingschap
waren gevoerd en zich bij de heidenen hadden aangesloten. Zij scheidden zich nu geheel van
die gemeenschap af.
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et converterat cor regis Assur ad eos, ut de Heer hen verblijd en het hart des
adjuvaret manus eorum in opere domus konings van Assur19) tot hen gewend had
Domini Dei Israel.
om hunne handen te helpen in het werk
van het huis des Heeren, den God van
Israël.

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Reis van Esdras naar Jerusalem krachtens eene bijzondere vergunning van
Artaxerxes (v. 1-10). Afschrift van den koninklijken bevelbrief (v. 11-26).
Dankzegging aan God voor deze gunstige beschikking (v. 27-28).
1. Post haec autem verba in regno
1. Na deze woorden nu, onder de
Artaxerxis regis Persarum, Esdras filius regeering van Artaxerxes, den koning der
Saraiae, filii Azariae, filii Helciae,
Perzen, Esdras, de zoon van Saraias1), den
zoon van Azarias, den zoon van Helcias,
2. Filii Sellum, filii Sadoc, filii Achitob, 2. den zoon van Sellum, den zoon van
Sadoc, den zoon van Achitob,
3. Filii Amariae, filii Azariae, filii
Maraioth,

3. den zoon van Amarias, den zoon van
Azarias, den zoon van Maraioth,

4. Filii Zarahiae, filii Ozi, filii Bocci,

4. den zoon van Zarahias, den zoon van
Ozi, den zoon van Bocci,

5. Filii Abisue, filii Phinees, filii Eleazar, 5. den zoon van Abisue, den zoon van
filii Aaron sacerdotis ab initio.
Phineës, den zoon van Eleazar, den zoon
van Aäron, den priester van den beginne2).

19) Dit is eene oneigenlijke, min of meer poëtische, aan vroegere tijden herinnerende spreekwijze.
Hij wordt koning van Assur genoemd, omdat hij, de koning van Perzië, ook heerschte over
het voormalige Assyrië.
1) Na deze woorden, d.i. gebeurtenissen, boven verhaald; echter niet onmiddellijk daarna, maar
eenigen tijd later, onder Artaxerxes. Deze Artaxerxes, in het Hebr.: Arthachsjasthe, was,
volgens de tot heden algemeen aangenomen meening, Artaxerxes I of Langhand. De hier
vermelde reis van Esdras zou dan hebben plaats gehad in het jaar 458 of 457 v.C. en dertien
jaren vóór de komst van Nehemias. Volgens de nieuwere meening wordt hier Artaxerxes II
of Mnemon bedoeld en had dus de reis veel later, in het jaar 398 v.C., plaats. Zie de Inleiding.
Wat Esdras deed, wordt v. 6 en volg. vermeld, nadat eerst zijne geslachtslijst is opgegeven.
Vgl. met deze lijst die van I Par. VI 3 en volg., waaruit blijkt, dat hier zes namen zijn uitgelaten
tusschen Azarias en Maraioth. Ook was Saraias niet de vader van Esdras, maar een zijner
voorvaders, want hij was reeds in 587 te Rebla ter dood gebracht, terwijl de hier verhaalde
reis van Esdras op zijn vroegst in 458, dus minstens 130 jaren later, plaats had. De
hoogepriester Josedec wordt hier niet genoemd, omdat Esdras niet door dezen, maar door
een jongeren zoon afstamde van Saraias.
2) Hebr.: ‘hoofdpriester’ = Hoogepriester.
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6. Ipse Esdras ascendit de Babylone, et
ipse scriba velox in lege Moysi, quam
Dominus Deus dedit

6. Deze Esdras toog op van Babylon en
hij was een vaardig schriftgeleerde in de
wet van Moses3),

3) Een schriftgeleerde ervaren in de Wet.
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Israel: et dedit ei rex secundum manum welke de Heere God aan Israël gegeven
Domini Dei ejus super eum, omnem
heeft; en de koning gaf hem, naar de hand
petitionem ejus.
van den Heer, zijnen God, over hem4),
alles wat hij vroeg.
7. Et ascenderunt de filiis Israel, et de
filiis Sacerdotum, et de filiis Levitarum,
et de cantoribus, et de janitoribus, et de
Nathinaeis in Jerusalem anno septimo
Artaxerxis regis.

7. Ook togen er van de zonen Israël's en
van de zonen der priesters en van de
zonen der levieten en van de zangers en
van de deurwachters en van de Nathineërs
op5) naar Jerusalem in het zevende jaar
van Artaxerxes, den koning.

8. Et venerunt in Jerusalem mense quinto, 8. En zij kwamen te Jerusalem in de
ipse est annus septimus regis.
vijfde maand, dat is het zevende jaar des
konings.
9. Quia in primo die mensis primi coepit
ascendere de Babylone, et in primo die
mensis quinti venit in Jerusalem, juxta
manum Dei sui bonam super se.

9. Want op den eersten dag der eerste
maand begon hij op te gaan uit Babylon,
en op den eersten dag der vijfde maand
kwam hij te Jerusalem6), naar de goede
hand van zijnen God over hem.

10. Esdras enim paravit cor suum, ut
10. Want Esdras had zijn hart bereid om
investigaret legem Domini, et faceret et de wet des Heeren te zoeken, en in Israël
doceret in Israel praeceptum et judicium. te volbrengen en te onderwijzen
voorschrift en recht.
11. Hoc est autem exemplar epistolae
edicti, quod dedit rex Artaxerxes Esdrae
sacerdoti, scribae erudito in sermonibus
et praeceptis Domini, et ceremoniis ejus
in Israel.

11. Dit nu is het afschrift van den
bevelbrief, dien de koning Artaxerxes gaf
aan Esdras, den priester, den
schriftgeleerde, ervaren in de woorden en
voorschriften des Heeren en in zijne
plechtigheden in Israël7).

12. Artaxerxes rex regum Esdrae
sacerdoti, scribae legis Dei coeli
doctissimo, salutem.

12. Artaxerxes, de koning der koningen,
aan Esdras den priester, den zeer ervaren
schriftgeleerde in de wet van den God des
hemels, heil!

13. A me decretum est, ut cuicumque
placuerit in regno meo de populo Israel,
et de Sacerdotibus ejus, et de Levitis ire
in Jerusalem, tecum vadat.

13. Door mij is bevolen, dat ieder in mijn
rijk van het volk van Israël en van zijne
priesters en van de levieten, aan wien het
behaagt naar Jerusalem te gaan, met u ga.

14. A facie enim regis, et septem
consiliatorum ejus missus es, ut visites

14. Want van het aangezicht des konings
en zijner zeven raadslieden8) zijt gij

4) Overeenkomstig de genadevolle Voorzienigheid, die over Esdras waakte en hem steunde.
Vgl. v. 19: VIII 18; II Esdr. II 8, 18.
5) Met Esdras; zie v. 13 en 28.
6) Vgl. VIII 15, 17, 31.
7) De volgende brief, v. 12-26, is in den grondtekst in het Arameesch.
8) Deze zeven vormden den hoogsten raad des rijks. Vgl. Esther I 14.
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Judaeam et Jerusalem in lege Dei tui,
quae est in manu tua:

gezonden om een onderzoek in te stellen
in Judea en Jerusalem volgens de wet van
uwen God, welke in uwe hand is,
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15. Et ut feras argentum et aurum quod
rex, et consiliatores ejus sponte obtulerunt
Deo Israel, cujus in Jerusalem
tabernaculum est.

15. en om het zilver en het goud over te
brengen, dat de koning en zijne
raadslieden vrijwillig geofferd hebben
aan den God van Israël, wiens tabernakel
te Jerusalem is.

16. Et omne argentum et aurum
quodcumque inveneris in universa
provincia Babylonis, et populus offerre
voluerit, et de Sacerdotibus quae sponte
obtulerint domui Dei sui, quae est in
Jerusalem,

16. En alle zilver en goud, dat gij in
geheel het gewest van Babylon zult
vinden en het volk zal willen offeren, en
hetgeen de priesters vrijwillig zullen
bijdragen9) voor het huis van hunnen God,
dat te Jerusalem is,

17. Libere accipe, et studiose eme de hac
pecunia vitulos, arietes, agnos et sacrificia
et libamina eorum, et offer ea super altare
templi Dei vestri, quod est in Jerusalem.

17. neem dat vrij aan en koop met zorg
voor dat geld varren, rammen, lammeren
en hunne spijs- en drankoffers10), en offer
die op het altaar van den tempel van uwen
God, die te Jerusalem is.

18. Sed et si quid tibi, et fratribus tuis
placuerit de reliquo argento et auro ut
faciatis, juxta voluntatem Dei vestri
facite.

18. Maar ook wat u en uwen broeders zal
goeddunken met het overige zilver en
goud te doen, doet dat volgens den wil
van uwen God.

19. Vasa quoque, quae dantur tibi in
ministerium domus Dei tui, trade in
conspectu Dei in Jerusalem.

19. Lever ook de vaten, welke u gegeven
worden ten dienste van het huis uws
Gods, voor het aangezicht Gods te
Jerusalem.

20. Sed et cetera, quibus opus fuerit in
domum Dei tui, quantumcumque necesse
est ut expendas, dabitur de thesauro, et
de fisco regis,

20. En ook het overige, dat noodig zal
wezen voor het huis van uwen God,
hoeveel gij ook moet ten koste leggen,
zal gegeven worden uit de schatkist en
de kas11) des konings

21. Et a me. Ego Artaxerxes rex, statui
atque decrevi omnibus custodibus arcae
publicae, qui sunt trans Flumen, ut
quodcumque petierit a vobis Esdras
sacerdos, scriba legis Dei coeli, absque
mora detis

21. en door mij. Ik Artaxerxes, de koning,
heb bepaald en bevolen aan alle
bewaarders der staatskas, die aan gene
zijde der rivier zijn, om alles wat Esdras,
de priester, de schriftgeleerde in de wet

9) Aram.: ‘...vinden te gelijk met de vrijwillige gave van het volk (het Israëlietische) en van de
priesters, die vrijwillig geven’ enz. Drie soorten van giften kunnen hier worden onderscheiden:
1o die van den koning en zijne raadslieden; 2o het goud en zilver, dat Esdras door middel
eener inzameling, welke hij krachtens dit bevelschrift mag houden, van de heidensche
bevolking zal ontvangen; 3o de vrijwillige giften der Israëlieten in Babylonië.
10) Hunne spijs- en drankoffers, d.i. die te gelijk met die bloedige offers moeten worden
opgedragen. Zie Lev. II; Num. XV 1-10.
11) In den grondtekst bevindt zich slechts één woord: ‘schathuis’ en begint na het woord ‘des
konings’ een nieuwe zin: ‘En door mij, mij koning Artaxerxes, is een bevel uitgevaardigd’.
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van den God des hemels, u zal vragen,
zonder talmen te geven,
22. Usque ad argenti talenta centum, et
usque ad frumenti coros

22. tot honderd talenten zilver toe en tot
honderd corusmaten tarwe en
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centum, et usque ad vini batos centum,
et usque ad batos olei centum, sal vero
absque mensura.

tot honderd bath wijn en tot honderd bath
olie en zout zonder maat12).

23. Omne, quod ad ritum Dei coeli
pertinet, tribuatur diligenter in domo Dei
coeli: ne forte irascatur contra regnum
regis, et filiorum ejus.

23. Alles wat tot den dienst van den God
des hemels behoort, worde stiptelijk
gegeven in het huis van den God des
hemels, opdat Hij niet moge toornen
tegen het rijk des konings en zijner zonen.

24. Vobis quoque notum facimus de
universis Sacerdotibus, et Levitis, et
cantoribus, et janitoribus, Nathinaeis, et
ministris domus Dei hujus, ut vectigal, et
tributum, et annonas non habeatis
potestatem imponendi super eos.

24. Ook laten wij u weten ten opzichte
van alle priesters en levieten en zangers
en deurwachters, Nathineërs en dienaren
van het huis Gods, dat gij geen macht
hebt hun belasting en cijns en tol op te
leggen13).

25. Tu autem Esdra secundum sapientiam
Dei tui, quae est in manu tua, constitue
judices et praesides ut judicent omni
populo, qui est trans Flumen, his videlicet
qui noverunt legem Dei tui, sed et
imperitos docete libere.

25. En gij, Esdras, volgens de wijsheid
van uwen God, welke in uwe hand is14),
stel rechters en overheidspersonen aan
om recht te spreken over het gansche
volk, dat aan gene zijde der rivier is, over
hen namelijk, die de wet van uwen God
kennen, en onderwijst ook vrij de
onwetenden.

26. Et omnis qui non fecerit legem Dei
tui, et legem regis diligenter, judicium
erit de eo sive in mortem, sive in
exsilium, sive in condemnationem
substantiae ejus, vel certe in carcerem.

26. En al wie niet nauwgezet de wet van
uwen God en de wet des konings zal
volbrengen, hij zal gevonnist worden
hetzij ter dood, hetzij tot ballingschap,
hetzij tot verbeurdverklaring van zijn
goed, of minstens tot gevangenschap15).

27. Benedictus Dominus Deus patrum
nostrorum, qui dedit hoc in corde regis
ut glorificaret domum Domini, quae est
in Jerusalem.

27. Gezegend zij de Heer, de God onzer
vaderen, die aan het hart des konings dit
ingaf om het huis des Heeren, dat te
Jerusalem is, op te luisteren,

28. Et in me inclinavit misericordiam
suam coram rege et consiliatoribus ejus,
et universis principibus regis potentibus:
et ego confortatus manu Domini Dei mei,
quae erat in me, congregavi de Israel
principes qui ascenderent mecum.

28. en die tot mij zijne barmhartigheid
heeft gewend voor het aanschijn van den
koning en zijne raadslieden en al de
machtige vorsten des konings. En ik,
versterkt door de hand van den Heer,
mijnen God, die over mij was,

12) Zout moet men geven zooveel er gevraagd wordt; voor het overige wordt de grootte van het
krediet bepaald. De korusmaat of chomer mat volgens sommigen 388, volgens anderen 315
liters; de bath was tienmaal kleiner. Vgl. Ezech. XLV 14.
13) Hetzelfde voorrecht hadden ook de priesters in Egypte. Zie Gen. XLVII 22.
14) Volgens de wet Gods, welke in uw bezit is. Vgl. v. 14.
15) Met dit vers eindigt het bevelschrift des konings. Esdras begint nu God te loven om de
gunstige beschikking des konings.
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verzamelde vorsten uit Israël om met mij
op te gaan.
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Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Lijst dergenen, die met Esdras uit Babylon vertrekken (v. 1-14). Vele levieten
en Nathineërs sluiten zich bij hem aan (v. 15-20). Vasten om Gods zegen
over de reis te verwerven (v. 21-23). Aanstelling van priesters en levieten,
die de giften moeten bewaren en naar Jerusalem overbrengen (v. 24-30).
Voorspoedige reis en aankomst te Jerusalem, waar de geschenken afgegeven,
brandoffers opgedragen en de bevelen des konings aan de landvoogden
overhandigd worden (v. 31-36).
1. Hi sunt ergo principes familiarum, et
genealogia eorum, qui ascenderunt
mecum in regno Artaxerxis regis de
Babylone.

1. Dit dan zijn de familiehoofden en het
geslachtsregister van hen, die met mij
onder de regeering van Artaxerxes uit
Babylon optogen.

2. De filiis Phinees, Gersom. De filiis
2. Van de zonen van Phineës: Gersom.
Ithamar, Daniel. De filiis David, Hattus. Van de zonen van Ithamar: Daniël1). Van
de zonen van David: Hattus.
3. De filiis Secheniae, filiis Pharos,
3. Van de zonen van Sechenias, van de
Zacharias: et cum eo numerati sunt viri zonen van Pharos2): Zacharias, en met
centum quinquaginta.
hem telde men honderd en vijftig
mannen.
4. De filiis Phahath Moab, Elioenai filius 4. Van de zonen van Phahath-Moab:
Zarehe, et cum eo ducenti viri.
Elioenaï, de zoon van Zarehe, en met hem
tweehonderd mannen.
5. De filiis Secheniae, filius Ezechiel, et 5. Van de zonen van Sechenias: de zoon
cum eo trecenti viri.
van Ezechiël3), en met hem driehonderd
mannen.
6. De filiis Adan, Abed filius Jonathan,
et cum eo quinquaginta viri.

6. Van de zonen van Adan: Abed, de zoon
van Jonathan, en met hem vijftig mannen.

1) Van de twee hoofden van priesterfamiliën, Gersom en Daniël (niet den profeet van dien
naam), stamde de eerste van Aäron af door diens kleinzoon Phineës, de andere door diens
jongsten zoon Ithamar. Vgl. I Par. VI 4 en 3. Het getal der priesters en der afstammelingen
van David, die Esdras volgden, wordt niet, gelijk bij de andere familiën, opgegeven.
2) Volgens de Septuagint: ‘van de zonen van Sechenias en van de zonen van Pharos’, was uit
deze beide geslachten het vaderhuis van Zacharias samengesteld. III Esdr. VIII 32 voegt ‘de
zoon van Sechenias’ bij het voorafgaande Hattus, en werkelijk komt Hattus als kleinzoon
van Sechenias voor in I Par. III 22. Daar volgens die plaats, naar de meest waarschijnlijke
lezing (zie noot 12 aldaar) Hattus door negen geslachten van Zorobabel gescheiden is, wordt
door het voorkomen van dezen Hattus als tijdgenoot van Esdras de meening, dat Esdras in
de vierde eeuw v.C. leefde, waarschijnlijk gemaakt.
3) De Septuagint heeft hier: ‘van de zonen van Zathoës: Sechenias, zoon van Aziël’.
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7. De filiis Alam, Isaias filius Athaliae,
et cum eo septuaginta viri.

7. Van de zonen van Alam4): Isaias, de
zoon van Athalia, en met hem zeventig
mannen.

8. De filiis Saphatiae, Zebedia fi-

8. Van de zonen van Saphatia:

4) Alam, Hebr.: Elam. Vgl. II 7.
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lius Michael, et cum eo octoginta viri.

Zebedia, de zoon van Michaël, en met
hem tachtig mannen.

9. De filiis Joab, Obedia filius Jahiel, et 9. Van de zonen van Joab: Obedia, de
cum eo ducenti decem et octo viri.
zoon van Jahiël, en met hem tweehonderd
en achttien mannen.
10. De filiis Selomith, filius Josphiae, et 10. Van de zonen van Selomith: de zoon
cum eo centum sexaginta viri.
van Josphia5), en met hem honderd en
zestig mannen.
11. De filiis Bebai, Zacharias filius Bebai, 11. Van de zonen van Bebaï: Zacharias,
et cum eo viginti octo viri.
de zoon van Bebaï, en met hem acht en
twintig mannen.
12. De filiis Azgad, Johanan filius
12. Van de zonen van Azgad: Johanan,
Eccetan, et cum eo centum et decem viri. de zoon van Eccetan, en met hem honderd
en tien mannen.
13. De filiis Adonicam, qui erant
novissimi: et haec nomina eorum:
Elipheleth, et Jehiel, et Samaias, et cum
eis sexaginta viri.

13. Van de zonen van Adonicam, zij, die
de laatsten waren6), en dit zijn hunne
namen: Elipheleth en Jehiël en Samaias,
en met hen zestig mannen.

14. De filiis Begui, Uthai et Zachur, et
cum eis septuaginta viri.

14. Van de zonen van Beguï: Uthaï en
Zachur en met hen zeventig mannen.

15. Congregavi autem eos ad fluvium,
qui decurrit ad Ahava, et mansimus ibi
tribus diebus: quaesivique in populo et in
sacerdotibus de filiis Levi, et non inveni
ibi.

15. Ik verzamelde hen dan bij de rivier,
die naar Ahava7) stroomt, en wij bleven
daar drie dagen; en ik zocht onder het
volk en onder de priesters naar zonen van
Levi en vond ze daar niet.

16. Itaque misi Eliezer, et Ariel, et
Semeiam, et Elnathan, et Jarib, et alterum
Elnathan, et Nathan, et Zachariam, et
Mosollam principes: et Joiarib, et
Elnathan sapientes.

16. Daarom zond ik Eliëzer en Ariël en
Semeias en Elnathan en Jarib en den
anderen Elnathan en Nathan en Zacharias
en Mosollam, die vorsten, en Joarib en
Elnathan, die wijzen waren.

17. Et misi eos ad Eddo, qui est primus
in Chasphiae loco, et posui in ore eorum
verba, quae loquerentur ad Eddo, et
fratres ejus Nathinaeos in loco Chasphiae
ut adducerent nobis ministros domus Dei
nostri.

17. En ik zond hen tot Eddo, die de eerste
in de plaats Chasphia is en legde in
hunnen mond woorden, welke zij spreken
zouden tot Eddo en zijne broeders, de
Nathineërs8), in de plaats Chasphia, opdat

5) Volgens de Septuagint: ‘en van de zonen van Baäni: Selimoth, zoon van Josephia’.
6) Zij worden misschien ‘de laatsten’ genoemd in tegenstelling met de 666 afstammelingen van
Adonicam, die reeds met Zorobabel waren teruggekeerd; vgl. II 13.
7) In v. 21 en 31 wordt de rivier zelve Ahava genoemd. Uit het verhaal blijkt, dat eene plaats
of rivier ‘Ahava’ zich in de nabijheid van Babylon bevond.
8) Naar het schijnt, was Eddo het hoofd eener kolonie van levieten en Nathineërs, en worden
daarom de Nathineërs zijne broeders genoemd.
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zij dienaren van het huis van onzen God
bij ons zouden brengen.
18. Et adduxerunt nobis per manum Dei 18. En zij brachten bij ons, door de goede
nostri bonam super nos,
hand van onzen God over
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virum doctissimum de filiis Moholi filii ons, een zeer geleerden man van de zonen
Levi filii Israel, et Sarabiam et filios ejus van Moholi, den zoon van Levi, den zoon
et fratres ejus decem et octo,
van Israël, en Sarabias met zijne zonen
en zijne broeders, achttien;
19. Et Hasabiam, et cum eo Isaiam de
19. en Hasabias en met hem Isaias, van
filiis Merari, fratresque ejus, et filios ejus de zonen van Merari, en zijne broeders
viginti:
en zijne zonen, twintig;
20. Et de Nathinaeis, quos dederat David
et principes ad ministeria Levitarum,
Nathinaeos ducentos viginti: omnes hi
suis nominibus vocabantur.

20. en van de Nathineërs, die David en
de vorsten ten dienste der levieten
gegeven hadden, tweehonderd en twintig
Nathineërs; dezen werden allen met
hunne namen genoemd9).

21. Et praedicavi ibi jejunium juxta
fluvium Ahava ut affligeremur coram
Domino Deo nostro, et peteremus ab eo
viam rectam nobis et filiis nostris,
universaeque substantiae nostrae.

21. En ik kondigde daar aan de rivier
Ahava een vasten af om ons voor den
Heer, onzen God, te verootmoedigen en
van Hem een rechten weg10) te vragen
voor ons en onze kinderen en al onze
have.

22. Erubui enim petere a rege auxilium
et equites, qui defenderent nos ab inimico
in via: quia dixeramus regi: Manus Dei
nostri est super omnes, qui quaerunt eum
in bonitate: et imperium ejus et fortitudo
ejus, et furor super omnes, qui
derelinquunt eum.

22. Want ik schaamde mij aan den koning
bescherming en ruiters te vragen om ons
op den weg tegen den vijand te
verdedigen, daar wij tot den koning
gezegd hadden: De hand van onzen God
is over allen, die Hem in het goede
zoeken, maar zijne heerschappij en zijne
macht en toorn over allen, die Hem
verlaten.

23. Jejunavimus autem, et rogavimus
Deum nostrum per hoc: et evenit nobis
prospere.

23. Wij vastten alzoo en vroegen hierom
onzen God; en het is ons voorspoedig
gegaan.

24. Et separavi de principibus Sacerdotum 24. En ik zonderde van de vorsten der
duodecim, Sarabiam, et Hasabiam, et cum priesters er twaalf af: Sarabias en
eis de fratribus eorum decem.
Hasabias en met hen tien van hunne
broeders,
25. Appendique eis argentum et aurum, 25. en ik woog hun toe het zilver en het
et vasa consecrata domus Dei nostri, quae goud en de gewijde vaten van het huis
obtulerat rex et consiliatores ejus, et
van onzen God, welke de koning en zijne
9) d.i. Zij werden bij name aangewezen om met Esdras op te trekken.
10) Zij vastten en baden gezamenlijk om van God een rechten weg, een voorspoedige reis, te
verkrijgen. Uit het gevolg (zie v. 23 en 31) blijkt de kracht van het gemeenschappelijk vasten
en bidden, die nog uit verschillende andere plaatsen van het Oude Testament bewezen wordt.
Vgl. II Par. XX 3; Jon. III; Judith. IV 8 en vv.; VIII 6 en vv.; XII 8-9; Esther IV 16. Dat het
vasten reeds van oudsher in Israël gebruikelijk was, blijkt uit Ex. XXXIV 28; Jud. XX 26;
I Reg. VII 6 enz.
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principes ejus, universusque Israel eorum, raadslieden en zijne vorsten en alle
qui inventi fuerant:
Israëlieten, die er gevonden werden11),
hadden geofferd;

11) d.i. Die in Babylonië waren.
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26. Et appendi in manibus eorum argenti 26. en ik woog in hunne handen af
talenta sexcenta quinquaginta, et vasa
zeshonderd vijftig talenten zilver en
argentea centum, auri centum talenta:
honderd zilveren vaten12), honderd
talenten goud
27. Et crateres aureos viginti, qui
27. en twintig gouden bekers, ter waarde
habebant solidos millenos, et vasa aeris van duizend goudstukken13), en twee vaten
fulgentis optimi duo, pulchra, ut aurum. van best blinkend metaal, schoon als
goud.
28. Et dixi eis: Vos sancti Domini, et vasa
sancta, et argentum et aurum, quod sponte
oblatum est Domino Deo patrum
nostrorum:

28. En ik zeide hun: Gij zijt heiligen des
Heeren en de vaten zijn heilig14), ook het
zilver en het goud, dat vrijwillig geofferd
is aan den Heer, den God onzer vaderen;

29. Vigilate et custodite, donec
appendatis coram principibus
Sacerdotum, et Levitarum, et ducibus
familiarum Israel in Jerusalem, in
thesaurum domus Domini.

29. weest waakzaam en bewaart het,
totdat gij het zult afwegen in
tegenwoordigheid van de vorsten der
priesters en der levieten en van de
familiehoofden van Israël te Jerusalem,
voor den schat van het huis des Heeren.

30. Susceperunt autem Sacerdotes et
Levitae pondus argenti, et auri, et
vasorum ut deferrent Jerusalem in domum
Dei nostri.

30. Toen namen de priesters en de
levieten het gewicht van het zilver en het
goud en de vaten in ontvangst, om het
naar Jerusalem te brengen in het huis van
onzen God.

31. Promovimus ergo a flumine Ahava
duodecimo die mensis primi ut
pergeremus Jerusalem: et manus Dei
nostri fuit super nos, et liberavit nos de
manu inimici et insidiatoris in via.

31. Dan braken wij op van de rivier
Ahava den twaalfden dag der eerste
maand, om naar Jerusalem voort te
reizen; en de hand van onzen God was
over ons en redde ons uit de hand van den
vijand en den belager op den weg.

32. Et venimus Jerusalem, et mansimus 32. En wij kwamen te Jerusalem15) en
ibi tribus diebus.
bleven daar drie dagen.
33. Die autem quarta appensum est
33. En op den vierden dag werden het
argentum, et aurum, et vasa in domo Dei zilver en het goud en de vaten in het huis
nostri per manum Meremoth filii Uriae van onzen God afgewogen door de hand

12) Hebr.: ‘en zilveren vaten van honderd talenten’, d.i. die een gewicht hadden van honderd
talenten.
13) Hebr.: ‘van duizend dariken’.
14) Als priesters en levieten zijt gij den Heer gewijd, gelijk ook de vaten, voor den dienst des
Heeren bestemd; aan u is het dus daarvoor zorg te dragen v. 29.
15) Op den eersten dag der vijfde maand; zie VII 9. Daar men eigenlijk, volgens v. 31, op den
twaalfden dag der eerste maand de reis voorgoed begonnen had, had zij ruim drie en een
halve maand geduurd. De weg over Karchemisch en het Orontesdal, welken men placht te
nemen om de woestijn te vermijden, was omtrent 1400 kilometer lang.
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sacerdotis, et cum eo Eleazar filius
Phinees, cum-

van Meremoth, den zoon van Urias, den
priester, en bij hem was Eleazar,
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que eis Jozabed filius Josue, et Noadaia de zoon van Phineës, en bij hen de
filius Bennoi Levitae,
levieten Jozabed, de zoon van Josue, en
Noadaia, de zoon van Bennoï,
34. Juxta numerum et pondus omnium: 34. volgens getal en gewicht van alles16);
descriptumque est omne pondus in
en het gansche gewicht werd terzelfder
tempore illo.
tijd opgeschreven.
35. Sed et qui venerant de captivitate filii
transmigrationis, obtulerunt
holocautomata Deo Israel, vitulos
duodecim pro omni populo Israel, arietes
nonaginta sex, agnos septuaginta septem,
hircos pro peccato, duodecim: omnia in
holocaustum Domino.

35. En zij, die uit de gevangenschap
gekomen waren, de zonen der
wegvoering, droegen brandoffers op aan
den God van Israël: twaalf varren voor
geheel het volk Israël, zes en negentig
rammen, zeven en zeventig lammeren,
twaalf bokken voor de zonde, alles ten
brandoffer aan den Heer.

36. Dederunt autem edicta regis satrapis,
qui erant de conspectu regis et ducibus
trans Flumen, et elevaverunt populum et
domum Dei.

36. En zij gaven de bevelen des konings
aan de satrapen, die tot 's konings hof
behoorden, en aan de landvoogden aan
gene zijde der rivier, en zij verhieven het
volk en het huis Gods17).

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Esdras bedrijft openlijk rouw over de huwelijken van vele Israëlieten met
heidenen (v. 1-5) en beweent en belijdt in een ootmoedig gebed voor den
Heer de zonden des volks (v. 6-15).
1. Postquam autem haec completa sunt, 1. En nadat dit volbracht was1), kwamen
accesserunt ad me principes, dicentes: de vorsten tot mij en zeiden: Niet
Non est separatus populus Israel,
Sacerdotes et Levitae a po16) Alles werd geteld en gewogen afgeleverd.
17) De bevelen des konings, namelijk het schrijven VII 12-26 vermeld. De verhouding van de
satrapen (Hebr. achasjdarpenim, in Perzische opschriften kschatrapavan = beschermers des
lands) tot de landvoogden (Hebr. pachavoth) is onbekend. Waarschijnlijk waren zij hoogere
ambtenaren dan dezen, en bestond het verschil niet hierin, dat de eersten krijgsoversten, de
laatsten burgerlijke overheden waren, daar ook de landvoogd bevel voerde over troepen, vgl.
II Esdras IV 13. - En zij verhieven het volk en het huis Gods, d.i. zij, de satrapen en de
landvoogden, ondersteunden en beschermden het volk en den tempel, overeenkomstig het
bevel van Artaxerxes, zie VII 20-24.
1) Wat VIII 32-36 verhaald is: de rust van drie dagen, de aflevering der geschenken, het opdragen
der offers, de kennisgeving der koninklijke bevelen en de besprekingen daarover. Dit alles
vorderde natuurlijk nogal tijd, en daardoor is het te verklaren, dat Esdras eerst later op de
hoogte kwam van het misbruik der gemengde huwelijken en dat de vergadering niet vóór
den 21en der negende maand (zie X 9) kon plaats hebben. Hetgeen nu IX-X 8 verhaald wordt,
geschiedde dus kort voor genoemden datum.
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afgezonderd heeft zich het volk van
Israël, de priesters en de
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pulis terrarum, et abominationibus eorum
Chananaei videlicet, et Hethaei, et
Pherezaei, et Jebusaei, et Ammonitarum,
et Moabitarum, et AEgyptiorum, et
Amorrhaeorum:

levieten, van de volken der landen en van
hunne gruwelen2), namelijk van den
Chananeër en den Hetheër en den
Phereseër en den Jebuseër en de
Ammonieten en de Moabieten en de
Egyptenaren en de Ammorrheërs;

2. Tulerunt enim de filiabus eorum sibi
et filiis suis, et commiscuerunt semen
sanctum cum populis terrarum: manus
etiam principum et magistratuum fuit in
transgressione hac prima.

2. want zij hebben van derzelver dochters
voor zich en voor hunne zonen genomen3)
en hebben het heilig zaad vermengd met
de volkeren der landen; ja de hand der
vorsten en der overheden was in deze
overtreding de eerste.

3. Cumque audissem sermonem istum,
scidi pallium meum et tunicam, et evelli
capillos capitis mei et barbae, et sedi
moerens.

3. Toen ik dit woord hoorde, scheurde ik
mijn mantel en mijn kleed en trok de
haren uit mijn hoofd en baard en zat
treurend4) neder.

4. Convenerunt autem ad me omnes, qui
timebant verbum Dei Israel, pro
transgressione eorum, qui de captivitate
venerant, et ego sedebam tristis usque ad
sacrificium vespertinum:

4. Toen kwamen bij mij samen allen, die
het woord van den God van Israël
vreesden, wegens de overtreding
dergenen, die uit de gevangenschap
gekomen waren, en ik zat droevig4) neder
tot aan het avondoffer.

5. Et in sacrificio vespertino surrexi de
afflictione mea, et scisso pallio et tunica,
curvavi genua mea, et expandi manus
meas ad Dominum Deum meum,

5. En bij het avondoffer stond ik op uit
mijne bedruktheid en terwijl ik mantel en
kleed scheurde5), boog ik mijne knieën en
breidde mijne handen uit tot den Heer,
mijnen God,

6. Et dixi: Deus meus confundor et
erubesco levare faciem meam ad te:
quoniam iniquitates nostrae multiplicatae
sunt super caput nostrum, et delicta nostra
creverunt usque ad coelum

6. en zeide: Mijn God, ik ben verlegen en
beschaamd mijn aangezicht tot U op te
heffen, want onze ongerechtigheden
hebben zich vermenigvuldigd boven ons
hoofd en onze misdaden zijn aangegroeid
tot aan den hemel

2) Den afgodendienst; zie Deut. XII 31.
3) Ex. XXXIV 11 en 16, en Deut. VII 1-3 waren alleen de huwelijken met Chananeesche
vrouwen uitdrukkelijk verboden. De reden dezer wet was het gevaar, dat anders het volk tot
afgoderij zou worden verleid. Daar na de ballingschap zich andere heidensche volken in het
land bevonden, die zich met de overblijfselen der Chananeërs vermengd hadden, en de
huwelijken met die volken hetzelfde gevaar opleverden, werden ook deze verboden.
4) Hebr. ‘ontsteld’.
4) Hebr. ‘ontsteld’.
5) Ten tweeden male om te duidelijker zijne droefheid te toonen.
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7. A diebus patrum nostrorum: sed et nos
ipsi peccavimus graviter usque ad diem
hanc, et in iniquitatibus nostris traditi
sumus ipsi, et reges nostri, et Sacerdotes
nostri

7. van de dagen onzer vaderen af6); maar
ook wij zelven hebben zwaar gezondigd
tot op dezen dag en om onze
ongerechtigheden werden wij
overgeleverd, wij en onze koningen en
onze priesters, in de

6) In het Hebr. begint met v. 7 een nieuwe zin: ‘Van de dagen onzer vaderen af tot op dezen
dag zijn wij in groote schuld en om onze ongerechtigheden’ enz.
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in manum regum terrarum, et in gladium, hand van de koningen der landen en ten
et in captivitatem, et in rapinam, et in
zwaarde en ter gevangenschap en ter
confusionem vultus, sicut et die hac.
plundering en ter beschaming des
aangezichts, gelijk ook op dezen dag.
8. Et nunc quasi parum et ad momentum
facta est deprecatio nostra apud Dominum
Deum nostrum, ut dimitterentur nobis
reliquiae, et daretur nobis paxillus in loco
sancto ejus, et illuminaret oculos nostros
Deus noster, et daret nobis vitam
modicam in servitute nostra.

8. En nu is als een weinig en voor een
oogenblik ons gebed tot den Heer, onzen
God, gegaan, dat ons overblijfselen
gelaten werden en ons een paal werd
gegeven in zijne heilige plaats7) en dat
onze God onze oogen verlichtte en ons
een weinig leven gaf in onze
dienstbaarheid8).

9. Quia servi sumus, et in servitute nostra
non dereliquit nos Deus noster, sed
inclinavit super nos misericordiam coram
rege Persarum, ut daret nobis vitam, et
sublimaret domum Dei nostri, et
exstrueret solitudines ejus, et daret nobis
sepem in Juda et Jerusalem.

9. Want dienstknechten zijn wij; en in
onze dienstbaarheid heeft onze God ons
niet verlaten, maar verschafte ons
barmhartigheid voor den koning der
Perzen, om ons leven te geven en het huis
van onzen God op te richten en zijne
puinhoopen9) op te bouwen en ons eene
schutting te geven in Juda en te
Jerusalem.

10. Et nunc quid dicemus Deus noster
post haec? quia dereliquimus mandata
tua,

10. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze
God! na dit? Dat wij uwe geboden
verlaten hebben,

11. Quae praecepisti in manu servorum
tuorum prophetarum, dicens: Terra, ad
quam vos ingredimini ut possideatis eam,
terra immunda est juxta immunditiam
populorum, ceterarumque terrarum,
abominatio-

11. welke Gij voorgeschreven hadt door
de hand van uwe dienaren, de profeten,
zeggende: Het land, waar gij ingaat om
het in bezit te nemen, is een onrein land,
overeenkomstig de onreinheid der volken
en der overige landen, door de

7) De zin is: En nu sedert korten tijd, d.i. gedurende de jaren sinds de bevrijding, is ons gebed
verhoord en heeft God het overschot van het volk vrijgelaten en ons den tempel weergegeven.
In het Hebr.: ‘En nu is er een klein oogenblik erbarming gekomen van den Heer, onzen God,
om ons eenige ontkomenen over te laten en ons een paal te geven in zijne heilige plaats’. Ons een (tent)paal, d.i. eene blijvende vestiging, werd gegeven in zijne heilige plaats. Het
Hebr. woord Jathed beteekent nagel (zie Is. XXII 23-25 met de noten), en ook pin, paal,
waarmede de tenten in den grond bevestigd werden. Dit laatste beeld schijnt hier gebruikt
te zijn, om aan te duiden, dat God eene vaste verblijfplaats aan zijn volk had verleend in
zijne heilige stad Jerusalem.
8) d.i. Onze oogen verlichtte, door voorspoed verhelderde, die door tegenspoed verduisterd
waren, en ons een weinig deed opleven, door ons te verlossen uit de Babylonische
gevangenschap, maar niet ten volle, daar wij nog staan onder de heerschappij der Perzische
koningen.
9) d.i. Uit zijne puinhoopen. Schutting. Het Hebr. gadeer beteekent een muur om een wijngaard
gebouwd ter beschutting; hier wellicht overdrachtelijk de bescherming Gods. Is echter Esdras
na Nehemias gekomen, en was de muur van Jerusalem dus reeds opgebouwd, dan zal die
muur in eigenlijken zin bedoeld zijn.
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nibus eorum qui repleverunt eam ab ore gruwelen van hen, die het vervuld hebben
usque ad os in coinquinatione sua.
van mond tot mond met hunne
besmetting10).
12. Nunc ergo filias vestras ne detis filiis
eorum, et filias eorum ne accipiatis filiis
vestris, et non quaeratis pacem eorum, et
prosperitatem eorum usque in aeternum:
ut confortemini, et comedatis quae bona
sunt terrae, et heredes habeatis filios
vestros usque in saeculum. Deut. VII 3.

12. Nu dan geeft uwe dochters niet aan
hunne zonen en neemt hunne dochters
niet voor uwe zonen en zoekt hunnen
vrede en hunnen voorspoed niet tot in
eeuwigheid, opdat gij sterk worden, en
wat er goed is in het land eten, en uwe
zonen tot erfgenamen hebben moogt tot
in eeuwigheid.

13. Et post omnia quae venerunt super
nos in operibus nostris pessimis, et in
delicto nostro magno, quia tu Deus noster
liberasti nos de iniquitate nostra, et dedisti
nobis salutem sicut est hodie,

13. En na alles, wat er over ons gekomen
is door onze allerslechtste werken en onze
groote schuld, want Gij, onze God, hebt
ons van onze ongerechtigheid verlost en
ons redding geschonken, zooals het heden
is,

14. Ut non converteremur, et irrita
faceremus mandata tua, neque
matrimonia jungeremus cum populis
abominationum istarum. Numquid iratus
es nobis usque ad consummationem, ne
dimitteres nobis reliquias ad salutem?

14. opdat wij niet zouden terugkeeren en
ijdel maken uwe geboden noch
huwelijken zouden sluiten met de volken
dezer gruwelen11). Zijt Gij dan op ons
vertoornd tot verdelgens toe, zoodat Gij
ons geen overblijfselen ter redding laat?

15. Domine Deus Israel justus es tu:
quoniam derelicti sumus, qui salvaremur
sicut die hac. Ecce coram te sumus in
delicto nostro: non enim stari potest
coram te super hoc.

15. Heere, God van Israël! rechtvaardig
zijt Gij, want wij zijn overgebleven om
gered te worden, gelijk heden ten dage.
Zie, vóór U zijn wij in onze schuld; want
deswege kan niemand vóór U bestaan12).

10) Hebr.: ‘door de onreinheid van de volken der landen’. Van mond tot mond, d.i. van ingang
tot uitgang, van het eene einde tot het andere. Esdras deelt v. 12 den korten inhoud mede der
wet ten opzichte van de gemengde huwelijken, door Moses gegeven, op welker uitvoering
de profeten dikwijls, ten minste zijdelings, aandrongen, als zij den Israëlieten hunnen
herhaalden afval verweten. Vgl. voor dit vers Deut. VII 1-3; voor het volgende Deut. VII 3;
XXIII 6 en XI 8.
11) De Vulgaat laat den zin onvoltooid. In het Hebr. luidt v. 13-14 aldus: ‘En na alles, wat over
ons gekomen is door onze booze werken en door onze groote schuld - want Gij, o onze God,
hebt ons gespaard beneden onze misdaden (hebt ons niet naar de grootte onzer misdaden
gestraft) en hebt ons aldus de hier zijnde ontkomenen gegeven - zouden wij (nu) andermaal
uwe geboden verkrachten en ons verzwageren met deze gruwelvolken? Zult Gij (alsdan) niet
tegen ons toornen tot verdelgens toe, dat er geen overblijfsel noch ontkomene meer zij’? De
beteekenis van dit laatste is: als wij voortgaan uwe geboden te overtreden, zult Gij dan niet
zoo op ons verstoord worden, dat Gij ons verdelgt en er niets meer van ons overblijft?
12) Wegens het aangaan der ongeoorloofde huwelijken kan niemand voor uwe rechtbank
onveroordeeld blijven. Zij, die Nehemias vóór Esdras laten terugkeeren, wijzen op het in II
Esdr. IX en X beschreven verbond, waarbij het aangaan van huwelijken met de bewoners
des lands in het algemeen reeds als zondig erkend en afgezworen was. Vgl. t.a.p. X 30.
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Caput X.
Hoofdstuk X.
Esdras bezweert al de aanwezigen, die hun leedwezen betuigen, de vreemde
vrouwen weg te zenden, en bedrijft rouw (v. 1-6). In eene groote
volksvergadering belooft geheel de menigte zich van de vreemde vrouwen
te zullen scheiden, en worden er mannen gekozen om voor de uitvoering
van dit besluit te zorgen (v. 7-17). Lijst dergenen, die ongeoorloofde
huwelijken hadden gesloten (v. 18-44).
1. Sic ergo orante Esdra, et implorante
eo, et flente, et jacente ante templum Dei,
collectus est ad eum de Israel coetus
grandis nimis virorum et mulierum et
puerorum, et flevit populus fletu multo.

1. Terwijl dan Esdras zoo bad en terwijl
hij smeekte en weende en voor den
tempel Gods lag, verzamelde zich bij hem
uit Israël eene overgroote menigte
mannen en vrouwen en kinderen, en het
volk weende met groot geween.

2. Et respondit Sechenias filius Jehiel de
filiis AElam, et dixit Esdrae: Nos
praevaricati sumus in Deum nostrum, et
duximus uxores alienigenas de populis
terrae: et nunc, si est poenitentia in Israel
super hoc,

2. En Sechenias, de zoon van Jehiël, van
de zonen van AElam, antwoordde en
zeide tot Esdras: Wij hebben trouweloos
gehandeld tegen onzen God en vreemde
vrouwen gehuwd1) uit de volken des
lands; maar nu, als daarover berouw is in
Israël2),

3. Percutiamus foedus cum Domino Deo
nostro, ut projiciamus universas uxores,
et eos qui de his nati sunt juxta
voluntatem Domini, et eorum qui timent
praeceptum Domini Dei nostri: secundum
legem fiat.

3. laat ons een verbond sluiten met den
Heer, onzen God, om alle vrouwen3) en
hen, die uit haar geboren zijn, uit te
werpen, volgens den wil des Heeren en
dergenen, die het gebod van den Heer,
onzen God, vreezen; volgens de wet
geschiede het.

4. Surge, tuum est decernere, nosque
erimus tecum: confortare, et fac.

4. Sta op, aan u is het te beslissen en wij
zullen met u zijn; wees manhaftig en
handel!

5. Surrexit ergo Esdras, et adjuravit
principes Sacerdotum et Levitarum, et
omnem Israel ut facerent secundum
verbum hoc, et juraverunt.

5. Toen stond Esdras op en bezwoer de
vorsten der priesters en levieten en gansch
Israël, dat zij zouden doen naar dit woord;
en zij zwoeren.

6. Et surrexit Esdras ante domum

6. En Esdras stond op voor het

1) Door vreemde vrouwen te huwen. - Sechenias spreekt hier in naam van het volk en zegt
daarom: wij hebben misdaan, hoewel hij waarschijnlijk niet persoonlijk plichtig was, daar
hij v. 26 niet onder de kinderen van AElam, die hunne vrouwen wegzonden, genoemd wordt.
2) Naar het Hebr. is de zin: maar nu is er omtrent dit punt hoop voor Israël.
3) Die vreemde vrouwen.
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Dei, et abiit ad cubiculum Johanan filii
Eliasib, et ingressus est illuc, panem non
comedit, et aquam non bibit: lugebat enim
transgressionem eorum, qui venerant de
captivitate.

huis Gods en ging weg naar de kamer van
Johanan, den zoon van Eliasib4), en trad
daarbinnen; brood at hij niet en water
dronk hij niet, want hij bedreef rouw over
de overtreding van hen, die uit de
gevangenschap gekomen waren.

7. Et missa est vox in Juda et in Jerusalem 7. En er werd eene oproeping gezonden
omnibus filiis transmigrationis, ut
in Juda en te Jerusalem aan alle zonen der
congregarentur in Jerusalem:
wegvoering, om zich te Jerusalem te
verzamelen:
8. Et omnis qui non venerit in tribus
diebus juxta consilium principum et
seniorum, auferetur universa substantia
ejus, et ipse abjicietur de coetu
transmigrationis.

8. en al wie binnen drie dagen niet zal
komen volgens het besluit der vorsten en
der oudsten, diens gansche have zal
afgenomen en hij zelf zal uitgeworpen
worden uit de gemeente der wegvoering.

9. Convenerunt igitur omnes viri Juda, et
Benjamin in Jerusalem tribus diebus, ipse
est mensis nonus, vigesimo die mensis:
et sedit omnis populus in platea domus
Dei, trementes pro peccato, et pluviis.

9. Derhalve kwamen alle mannen van
Juda en Benjamin in drie dagen te
Jerusalem bijeen, dit is in de negende
maand, op den twintigsten dag der
maand; en al het volk zat op de plaats van
het huis Gods, bevende om de zonden en
vanwege de regenvlagen5).

10. Et surrexit Esdras sacerdos, et dixit
ad eos: Vos transgressi estis, et duxistis
uxores alienigenas ut adderetis super
delictum Israel.

10. En Esdras, de priester, stond op en
zeide tot hen: Gijlieden hebt overtreding
begaan en vreemde vrouwen gehuwd om
de schuld van Israël te vergrooten.

11. Et nunc date confessionem Domino
Deo patrum vestrorum, et facite placitum
ejus, et separamini a populis terrae, et ab
uxoribus alienigenis.

11. Maar nu legt bekentenis af aan den
Heer, den God uwer vaderen, en doet wat
Hem welgevallig is en zondert u af van
de volkeren des lands en van de vreemde
vrouwen.

12. Et respondit universa multi-

12. En de gansche menigte ant-

4) Die kamer was in het tempelgebouw. Deze Johanan, zoon van Eliasib, was, als men het
gevoelen volgt, dat de reis van Esdras in 458 plaats had, niet de hoogepriester van dien naam,
die II Esdr. XII 22 en 23 wordt vermeld. De hoogepriester Eliasib immers was tijdgenoot
van Nehemias, II Esdr. III 1, en de hoogepriester Johanan was zijn kleinzoon, II Esdr. XII
10-11. Zie de aanteekeningen aldaar. Ten tijde van Esdras kon derhalve de kamer, waarvan
sprake is, den naam van dien Johanan nog niet dragen. Omhelst men echter het gevoelen (en
juist die moeilijkheid over Johanan wordt tot staving daarvan aangehaald), dat Esdras, na
Nehemias, in het jaar 398 naar Jerusalem kwam, dan is het duidelijk, dat de hier en II Esdr.
XII 22 en 23 genoemde Johanan (Jonathan) één en dezelfde persoon is. Immers in 398 was
Johanan, zoon (kleinzoon) van den hoogepriester Eliasib, als hoogepriester in bediening, en
het is dus geen wonder, dat er van zijne kamer melding wordt gemaakt.
5) Bevende om de grootte van het misdrijf, die uit de bedreiging van v. 8 bleek, en van de koude,
welke door den hevigen Decemberregen veroorzaakt werd.
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tudo, dixitque voce magna: Juxta verbum woordde en sprak met luider stemme:
tuum ad nos, sic fiat.
Naar uw woord tot ons, zoo geschiede
het.
13. Verumtamen quia populus multus est,
et tempus pluviae, et non sustinemus stare
foris, et opus non est diei unius vel
duorum (vehementer quippe peccavimus
in sermone isto)

13. Evenwel daar het volk talrijk is en het
de regentijd is en wij niet buiten kunnen
blijven staan en het geen werk is van een
of twee dagen (want zwaar hebben wij
gezondigd in deze zaak6),

14. Constituantur principes in universa
multitudine: et omnes in civitatibus
nostris qui duxerunt uxores alienigenas
veniant in temporibus statutis, et cum his
seniores per civitatem et civitatem, et
judices ejus, donec avertatur ira Dei nostri
a nobis super peccato hoc.

14. stelle men hoofden aan in de gansche
menigte, en dat allen in onze steden, die
vreemde vrouwen gehuwd hebben, op
bepaalde tijden komen en met hen de
oudsten van elke stad en hare rechters,
totdat de toorn van onzen God over deze
zonde zich van ons afwende.

15. Igitur Jonathan filius Azahel, et Jaasia
filius Thecue, steterunt super hoc, et
Mesollam et Sebethai Levites adjuverunt
eos:

15. Jonathan dan, de zoon van Azahel en
Jaäsia, de zoon van Thecue, stonden
hierover7), en Mesollam en Sebethaï, de
leviet, hielpen hen;

16. Feceruntque sic filii transmigrationis.
Et abierunt Esdras Sacerdos, et viri
principes familiarum in domos patrum
suorum, et omnes per nomina sua, et
sederunt in die primo mensis decimi ut
quaererent rem.

16. en alzoo deden de zonen der
wegvoering. En Esdras, de priester, en de
mannen, de familiehoofden, gingen naar
de huizen hunner vaderen heen, en allen
waren bij name genoemd, en zij hielden
zitting op den eersten dag der tiende
maand om de zaak te onderzoeken.

17. Et consummati sunt omnes viri, qui 17. En zij brachten het ten einde met alle
duxerant uxores alienigenas, usque ad mannen, die vreemde vrouwen gehuwd
diem primam mensis primi.
hadden, tegen den eersten dag der eerste
maand8).
18. Et inventi sunt de filiis sacerdotum
qui duxerant uxores alienigenas. De filiis
Josue filii Josedec, et fratres ejus, Maasia,
et Eliezer, et Jarib, et Godolia.

18. En onder de zonen der priesters
werden er gevonden, die vreemde
vrouwen gehuwd hadden; van de zonen
van Josue, den zoon van Josedec, en zijne
broeders: Maäsias en Eliëzer en Jarib en
Godolia.

6) Hebr.: ‘Want wij hebben vele overtredingen in deze zaak begaan’. Er zal dus veel tijd noodig
zijn om alles te onderzoeken.
7) d.i. Werden met die taak belast. Volgens sommigen is de zin: zij verdedigden dit voorstel.
Volgens anderen is de beteekenis van het Hebr. dat Jonathan en Jaäsia, hierin ondersteund
door Mesollam en Sebethaï, zich tegen het voorstel verzetten, maar vruchteloos, zooals blijkt
uit v. 16, dat in het Hebr. luidt: ‘maar de zonen der wegvoering deden zoo, en afgezonderd
(gekozen) werden: Esdras, de priester, en de mannen, de hoofden der vaderen volgens het
huis hunner vaderen, en wel allen met name’.
8) Van het volgende jaar. Het onderzoek had dus drie maanden geduurd, vgl. v. 16.
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19. Et dederunt manus suas ut

19. En zij gaven hunne handen9),

9) Om hunne belofte te bevestigen gaven zij er de hand op.
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ejicerent uxores suas, et pro delicto suo dat zij hunne vrouwen zouden uitwerpen
arietem de ovibus offerrent.
en voor hunne schuld een ram offeren uit
de schaapskudde.
20. Et de filiis Emmer, Hanani, et
Zebedia.

20. En van de zonen van Emmer: Hanani
en Zebedia.

21. Et de filiis Harim, Maasia, et Elia, et 21. En van de zonen van Harim: Maäsia
Semeia, et Jehiel, et Ozias.
en Elia en Semeia en Jehiël en Ozias.
22. Et de filiis Pheshur, Elioenai, Maasia, 22. En van de zonen van Pheshur:
Ismael, Nathanael, Jozabed, et Elasa.
Elioënaï, Maäsia, Ismaël, Nathanaël,
Jozabed en Elasa.
23. Et de filiis Levitarum, Jozabed, et
23. En van de zonen der levieten: Jozabed
Semei, et Celaia, ipse est Calita, Phataia, en Semeï en Celaia, dat is Calita10),
Juda, et Eliezer.
Phataia, Juda en Eliëzer.
24. Et de cantoribus, Eliasib. Et de
janitoribus, Sellum, et Telem, et Uri.

24. En van de zangers: Eliasib. En van de
deurwachters: Sellum en Telem en Uri.

25. Et ex Israel, de filiis Pharos, Remeia, 25. En uit Israël11): van de zonen van
et Jezia, et Melchia, et Miamin, et Eliezer, Pharos: Remeia en Jezia en Melchia en
et Melchia, et Banea.
Miamin en Eliëzer en Melchia en Banea.
26. Et de filiis AElam, Mathania,
26. En van de zonen van AElam:
Zacharias, et Jehiel, et Abdi, et Jerimoth, Mathania, Zacharias en Jehiël en Abdi en
et Elia.
Jerimoth en Elia.
27. Et de filiis Zethua, Elioenai, Eliasib, 27. En van de zonen van Zethua:
Mathania, et Jerimuth, et Zabad, et Aziza. Elioënaï, Eliasib, Mathania en Jerimuth
en Zabad en Aziza.
28. Et de filiis Bebai, Johanan, Hanania, 28. En van de zonen van Bebaï: Johanan,
Zabbai, Athalai.
Hanania, Zabbaï, Athalaï.
29. Et de filiis Bani, Mosollam, et
Melluch, et Adaia, Jasub, et Saal, et
Ramoth.

29. En van de zonen van Bani: Mosollam
en Melluch en Adaia, Jasub en Saäl en
Ramoth.

30. Et de filiis Phahath Moab, Edna, et 30. En van de zonen van Phahath-Moab:
Chalal, Banaias, et Maasias, Mathanias, Edna en Chalal, Banaias en Maäsias,
Beseleel, Bennui, et Manasse.
Mathanias, Beseleël, Bennuï en Manasse.
31. Et de filiis Herem, Eliezer, Josue,
Melchias, Semeias, Simeon,

31. En van de zonen van Herem: Eliëzer,
Josue, Melchias, Semeias, Simeon,

32. Benjamin, Maloch, Samarias.

32. Benjamin, Maloch, Samarias.

10) Dit is de meer gebruikelijke naam van Celaia. Zie II Esdras VIII 7; X 10. Volgens een
waarschijnlijk gevoelen echter zijn Celaia en Calita twee personen en zijn zij door een
schrijver ten onrechte vereenzelvigd door invoeging van dat is.
11) Uit het volk van Israël in tegenstelling met de priesters en de levieten. Van de priesters werden
er 17, van de levieten 10 en van het volk 86 schuldig bevonden.
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33. Et de filiis Hasom, Mathanai,
Mathatha, Zabad, Eliphelet, Jermai,
Manasse, Semei.

33. En van de zonen van Hasom:
Mathanaï, Mathatha, Zabad, Eliphelet,
Jermaï, Manasse, Semeï.
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34. De filiis Bani, Maaddi, Amram, et
Uel,

34. Van de zonen van Bani12): Maäddi,
Amram en Uel,

35. Baneas, et Badaias, Cheliau,

35. Baneas en Badaias, Cheliau,

36. Vania, Marimuth, et Eliasib,

36. Vania, Marimuth en Eliasib,

37. Mathanias, Mathanai, et Jasi,

37. Mathanias, Mathanaï en Jasi,

38. Et Bani, et Bennui, Semei,

38. en Bani, Bennuï, Semeï

39. Et Salmias, et Nathan, et Adaias,

39. en Salmias en Nathan en Adaias,

40. Et Mechnedebai, Sisai, Sarai,

40. en Mechnedebaï, Sisaï, Saraï,

41. Ezrel, et Selemiau, Semeria,

41. Ezrel en Selemiaü, Semeria,

42. Sellum, Amaria, Joseph.

42. Sellum, Amaria, Joseph.

43. De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias, 43. Van de zonen van Nebo: Jehiël,
Zabad, Zabina, Jeddu, et Joel, et Banaia. Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu en Joël
en Banaia.
44. Omnes hi acceperant uxores
alienigenas, et fuerunt ex eis mulieres,
quae pepererant filios.

44. Deze allen hadden vreemde
huisvrouwen genomen en onder haar
waren vrouwen, die kinderen gebaard
hadden13).

12) Van de zonen van Bani is tweemaal sprake, v. 29 en hier. Waarschijnlijk heeft hier door een
schrijffout eene naamsverandering plaats gehad.
13) Deze opmerking toont hoe moeilijk deze hervorming was. De grondtekst is hier echter duister.
Het apocriefe derde Boek Esdr., IX 36, heeft: .... ‘genomen, en zij zonden haar met de kinderen
weg’, welke lezing niet onwaarschijnlijk is. - Ook Nehemias trad tegen genoemd misbruik
op, vgl. II Esdr. XIII 23 en volg., doch van den strengen maatregel om de vreemde vrouwen
weg te zenden, is bij hem geen spraak. Dit wordt weder als bewijs aangehaald voor de
meening, dat Esdras na Nehemias gekomen is. In 't algemeen maakt men ook uit de
vergelijking der twee Boeken Esdras op, dat in den tijd van Esdras de toestand der Joden
geregelder, en ook tegenover de heidensche bewoners, hunne vijanden, gunstiger en sterker
was, dan in de dagen van Nehemias.
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Het Boek Nehemias, dat ook tweede boek Esdras
genoemd wordt.
Inleiding.
Het tweede Boek Esdras wordt aldus geheeten, omdat zijn inhoud samenhangt met
dien van het eerste Boek Esdras; immers beide samen verhalen het herstel van den
Joodschen staat na de Babylonische gevangenschap. Naar zijnen vervaardiger draagt
het ook den naam van Boek Nehemias. Deze was een voornaam Israëliet, die zich
mocht verheugen in de gunst van koning Artaxerxes van Perzië, bij wien hij het ambt
van opperschenker bekleedde. De grootheid van ziel, de edelmoedigheid van hart en
de geest van godsvrucht en van hulpvaardige liefde, waarmede God hem begiftigd
had, maakten hem tot een waren trooster van het volk, overeenkomstig de beteekenis
van zijnen naam. In zijn werk geeft hij een overzicht van hetgeen hij deed voor het
welzijn en de bevestiging der nieuwe gemeente, welke de Israëlieten, die uit de
ballingschap waren teruggekeerd, gevormd hadden.
In de inleiding deelt hij de beweegredenen mede van zijne reis naar Jerusalem en
de toestemming des konings tot het vertrek, benevens de verkregen gunsten.
Vervolgens verhaalt hij hoe en onder welke moeilijke omstandigheden de muren en
poorten van Jerusalem onder zijne leiding werden hersteld. Daarna vermeldt hij zijne
pogingen om Jerusalem te
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beveiligen tegen de aanvallen der vijanden, de bevolking der stad te vermeerderen
en de onderhouding der Wet te bevorderen. Ten slotte beschrijft hij zijn optreden
gedurende zijn tweede verblijf te Jerusalem. Bij zijn terugkeer namelijk van het
Perzische hof, waarheen hij zich, na een twaalfjarig bestuur in Juda, begeven had en
waar hij zich enkele jaren had opgehouden, zag hij, dat weer verschillende misbruiken
waren ingeslopen, welke hij door krachtige maatregelen trachtte uit te roeien, zooals
uit zijn verhaal blijkt. Hoelang zijn tweede verblijf te Jerusalem duurde is onbekend,
evenals de geschiedenis van zijn verder leven. Enkele feiten, door hem niet vermeld,
vinden wij opgeteekend in II Mach. I 18-36; II 13.
Het is niet zeker, dat Nehemias zelf zijne gedenkschriften juist heeft gerangschikt
in de volgorde, waarin zij thans in zijn Boek voorkomen, noch dat alle daarin
voorkomende stukken van hem zelven afkomstig zijn. Vermoedelijk is het Boek
Nehemias in zijn tegenwoordigen vorm het werk van Esdras of van een lateren
verzamelaar (zie de Inleiding op I Esdras). De noodige opmerkingen dienaangaande
zal men in de aanteekeningen vinden.
Nehemias was, zooals verschillende HH. Vaders opmerken, een schoone
voorafbeelding van den Christus, door den hemelschen Vader gezonden om de
treurenden van Sion te troosten (Is. LXI 2-3) en het oude Sion te herstellen en te
vernieuwen.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

297

Liber Nehemiae, qui et esdrae secundus dicitur.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Nehemias verneemt den jammerlijken toestand der Joden in Juda en te
Jerusalem (v. 1-3). Weenend en vastend smeekt hij daarom de barmhartigheid
Gods over zijne broeders af in een vurig gebed (v. 4-11).
VERBA Nehemiae filii Helchiae. Et
factum est in mense Casleu, anno
vigesimo, et ego eram in Susis castro.

WOORDEN1) van Nehemias, den zoon
van Helchias. En het geschiedde in de
maand Casleu2) in het twintigste jaar3), en
ik was in den burg Susa4).

2. Et venit Hanani unus de fratribus meis,
ipse et viri ex Juda: et interrogavi eos de
Judaeis, qui remanserant et supererant de
captivitate, et Jerusalem.

2. En Hanani, een mijner broeders5),
kwam, hij en mannen uit Juda, en ik
ondervroeg hen aangaande de Joden, die
waren achtergebleven en nog overig
waren van de gevangenschap, en
aangaande Jerusalem.

3. Et dixerunt mihi: Qui remanserunt, et
relicti sunt de captivitate ibi in provincia,
in afflictione magna sunt, et in opprobrio:
et murus Jerusalem dissipatus est, et
portae ejus combustae sunt igni.

3. En zij zeiden tot mij: Die achterbleven
en overig zijn van de gevangenschap daar
in het gewest, zijn in grooten druk en in
versmaadheid; en de muur van Jerusalem
is omvergeworpen en zijne poorten zijn
door het vuur verbrand6).

1) Geschiedenis, door hem zelven geschreven.
2) Casleu, in het Hebr. ‘Kisleev’, was de negende maand van het jaar, en kwam ongeveer
overeen met de laatste helft van November en de eerste van December.
3) Waarschijnlijk van de regeering van Artaxerxes Langhand. Zie II 1.
4) Winterverblijf der Perzische koningen, wier zomerverblijf Ecbatana was. Vgl. Dan. VIII 2
en I Esdr. VI 2.
5) Zeker een bloedverwant, zoo niet een eigen broeder. Vgl. VII 2.
6) De uitleggers zijn het niet eens, of dit bericht op pas gebeurde of op vroegere feiten slaat.
De samenhang van het verhaal en de indruk, dien het op Nehemias maakt, schijnen echter
het vermoeden te wettigen, dat hier sprake is van hetgeen onlangs is geschied. Dat de Joden
reeds vóór de komst van Nehemias begonnen waren met den opbouw der stad en de herstelling
der muren, blijkt uit I Esdr. IV 12, 13, 16. De voortzetting daarvan werd op bevel van
Artaxerxes door hunne vijanden belet; zie I Esdr. IV 21-23. Dat dezen daarbij ook de reeds
gedeeltelijk herstelde muren verwoestten, kan men opmaken uit onzen tekst van Nehemias.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

298

4. Cumque audissem verba hujuscemodi,
sedi, et flevi, et luxi diebus multis:
jejunabam, et orabam ante faciem Dei
coeli.

4. Toen ik nu deze woorden hoorde, zette
ik mij neder en weende en bedreef rouw
vele dagen; ik vastte en bad voor het
aanschijn van den God des hemels.

5. Et dixi: Quaeso Domine Deus coeli
fortis, magne atque terribilis, qui custodis
pactum et misericordiam cum his qui te
diligunt, et custodiunt mandata tua: Dan.
IX 4.

5. En ik sprak: Ik bid U, Heer, sterke,
groote en geduchte God des hemels, die
trouw blijft aan het verbond en aan de
barmhartigheid jegens hen, die U
beminnen en uwe geboden onderhouden;

6. Fiant aures tuae auscultantes, et oculi
tui aperti ut audias orationem servi tui,
quam ego oro coram te hodie nocte et die
pro filiis Israel servis tuis: et confiteor
pro peccatis filiorum Israel, quibus
peccaverunt tibi: ego, et domus patris mei
peccavimus,

6. mogen uwe ooren toeluisteren en uwe
oogen geopend zijn om het gebed van
uwen dienaar te hooren, dat ik heden voor
uw aanschijn bid nacht en dag voor de
zonen van Israël, uwe dienaren, en ik doe
belijdenis van de zonden der kinderen
van Israël, waarmede zij tegen U
gezondigd hebben; ik en mijns vaders
huis hebben gezondigd,

7. Vanitate seducti sumus, et non
custodivimus mandatum tuum, et
ceremonias, et judicia quae praecepisti
Moysi famulo tuo.

7. door ijdelheid werden wij verleid7) en
wij hebben niet gehouden uw gebod en
de inzettingen en de rechten, welke Gij
hebt voorgeschreven aan Moses, uwen
dienstknecht.

8. Memento verbi, quod mandasti Moysi 8. Gedenk het woord, dat Gij aan Moses,
servo tuo, dicens: Cum transgressi
uwen dienstknecht, geboden hebt,
fueritis, ego dispergam vos in populos: zeggende8): Als gij overtredingen begaat,
zal Ik u verstrooien onder de volken;
9. Et si revertamini ad me, et custodiatis
praecepta mea, et faciatis ea, etiamsi
abducti fueritis ad extrema coeli, inde
congregabo vos, et reducam in locum,
quem elegi ut habitaret nomen meum ibi.

9. maar als gij wederkeert tot Mij en
mijne geboden onderhoudt en ze
volbrengt, al waart gij ook weggevoerd
tot aan de uiteinden des hemels, van daar
zal Ik u verzamelen en u terugvoeren naar
de plaats, welke Ik heb uitgekozen, opdat
daar mijn naam zou wonen.

10. Et ipsi servi tui, et populus tuus: quos 10. Zij zijn toch uwe dienaren en uw volk,
redemisti in fortitudine tua magna, et in die Gij verlost hebt in uwe groote kracht
manu tua valida.
en door uwe machtige hand9).
11. Obsecro Domine, sit auris tua
attendens ad orationem servi tui, et ad
orationem servorum tuorum,

11. Ik smeek, Heer, laat uw oor oplettend
zijn op het gebed van uwen dienaar en op

7) Hebr.: ‘Boos hebben wij tegen U gehandeld’.
8) Het volgende is niet een woordelijke aanhaling, maar de zin van Deut. XXX 1-5. Vgl. ook
III Reg. VIII 46 en vv.
9) Vgl. Deut VII 8; IX 26; III Reg. VIII 53.
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qui volunt timere nomen tuum: et dirige
servum tuum hodie, et da ei
misericordiam ante virum hunc: ego enim
eram pincerna regis.

vreezen, en bestier heden10) uwen dienaar
en geef hem barmhartigheid voor het
aanschijn van dezen man11). Ik was
namelijk schenker des konings12).

Caput II.
Hoofdstuk II.
Nehemias krijgt verlof om naar Jerusalem te gaan alsmede brieven voor de
landvoogden (v. 1-8). In Judea aangekomen toont hij zijne lastbrieven,
bezichtigt in het geheim de muren van Jerusalem (v. 9-16), moedigt de
overheden aan om de muren op te bouwen en beantwoordt hen, die met de
onderneming spotten (v. 17-20).
1. Factum est autem in mense Nisan, anno
vigesimo Artaxerxis regis: et vinum erat
ante eum, et levavi vinum, et dedi regi:
et eram quasi languidus ante faciem ejus.

1. Het geschiedde nu in de maand Nisan1),
in het twintigste jaar van Artaxerxes, den
koning, dat er wijn voor hem stond en ik
den wijn opnam en aan den koning gaf;
en ik was als kwijnende voor zijn
aanschijn2).

2. Dixitque mihi rex: Quare vultus tuus
tristis est, cum te aegrotum non videam?
non est hoc frustra, sed malum nescio
quod in corde tuo est. Et timui valde, ac
nimis:

2. En de koning zeide tot mij: Waarom is
uw gelaat treurig, terwijl ik niet zie, dat
gij ziek zijt. Dit is niet zonder reden, maar
een mij onbekend leed is in uw hart. En
ik vreesde zeer, ja uitermate;

3. Et dixi regi: Rex in aeternum vive:
quare non moereat vultus meus, quia
civitas domus sepulcrorum patris mei
deserta est, et portae ejus combustae sunt
igni?

3. en ik zeide tot den koning: Koning, leef
in eeuwigheid3)! Waarom zou mijn gelaat
niet treurig zijn, daar de stad, het huis van
de graven mijns vaders4), verwoest is en
hare poorten door het vuur zijn verbrand.

10) Heden, d.i. in deze omstandigheden.
11) Laat mij barmhartigheid vinden bij koning Artaxerxes. Deze kon verlof voor de reis en
ondersteuning voor de herstelling van Jerusalem geven.
12) Hij had dus gelegenheid den koning te spreken.
1) Komt ten naaste bij overeen met half Maart tot half April. Hoewel Nisan de eerste maand
van het Joodsche jaar was, zegt Nehemias, dat deze, evenals de negende maand van het
vorige jaar, in het twintigste jaar van Artaxerxes, d.i. 445 of 444 v.C., viel, waarschijnlijk
omdat hij diens regeeringsjaren begon te tellen op den datum der troonsbestijging. Nehemias
kwam eerst vier maanden nadat hij bericht ontvangen had over den toestand van Jerusalem
met zijn verzoek aan den koning voor den dag, waarschijnlijk omdat zich eerder geene
gelegenheid daartoe had aangeboden.
2) Naar het Hebr. ‘En ik was niet treurig voor zijn aangezicht’, d.i. ik trachtte mijne droefheid
te verbergen. Dat zij niettemin door den koning werd opgemerkt, blijkt uit het volgende vers.
3) Een gelukwensch, waarmede men in het Oosten eene toespraak tot de koningen begon, ook
bij de Israëlieten gebruikelijk. Vgl. III Reg. I 31.
4) Hebr.: ‘mijner vaderen’.
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4. Et ait mihi rex: Pro qua re postulas? Et 4. En de koning sprak tot mij: Wat vraagt
oravi Deum coeli,
gij? En ik bad den God des hemels5)
5. Et dixi ad regem: Si videtur regi
bonum, et si placet servus tuus ante
faciem tuam, ut mittas me in Judaeam ad
civitatem sepulcri patris mei, et
aedificabo eam.

5. en zeide tot den koning: Als het den
koning goeddunkt en als uw dienaar
genade vindt voor uw aanschijn, zend mij
dan naar Judea, naar de stad van het graf
mijns vaders, en ik zal haar opbouwen.

6. Dixitque mihi rex, et regina quae
sedebat juxta eum: Usque ad quod tempus
erit iter tuum, et quando reverteris? Et
placuit ante vultum regis, et misit me: et
constitui ei tempus.

6. Toen zeide mij de koning en de
koningin, die naast hem zat: Tot welken
tijd zal uwe reis duren en wanneer zult
gij terugkeeren? En het werd
goedgevonden voor het aanschijn des
konings mij te zenden, en ik bepaalde
hem een tijd6).

7. Et dixi regi: Si regi videtur bonum,
epistolas det mihi ad duces regionis trans
Flumen, ut traducant me, donec veniam
in Judaeam:

7. En ik zeide tot den koning: Als het den
koning goeddunkt, geve hij mij brieven
voor de landvoogden aan gene zijde der
rivier7), opdat zij mij geleide geven tot ik
in Judea kom,

8. Et epistolam ad Asaph custodem saltus
regis, ut det mihi ligna, ut tegere possim
portas turris domus, et muros civitatis, et
domum, quam ingressus fuero. Et dedit
mihi rex juxta manum Dei mei bonam
mecum.

8. en eenen brief voor Asaph, den
opzichter van het koninklijk woud8), opdat
hij mij hout geve om de poorten van den
toren des huizes9) te kunnen dekken en de
muren der stad en het huis, waar ik mijn
intrek zal nemen. En de koning gaf ze mij
naar de goede hand van mijnen God met
mij10).

9. Et veni ad duces regionis trans Flumen, 9. En ik kwam bij de landvoogden aan
dedique eis epistolas regis. Miserat autem gene zijde der rivier en gaf hun de brieven
rex mecum principes militum, et equites. des konings. Ook had de koning
krijgsoversten en ruiters met mij
gezonden.

5) Inwendig biddende verhief ik het hart tot God.
6) Ik gaf den tijd aan, dien ik meende noodig te hebben voor de reis en het verblijf te Jerusalem.
Nehemias bleef ongeveer twaalf jaren afwezig, vgl. V 14 en XIII 6; maar waarschijnlijk wist
hij niet vooruit, dat het zoo lang zou duren, en vroeg hij later een langer verlof aan.
7) Ten westen van den Euphraat. Vgl. I Esdr. IV 10.
8) Waarschijnlijk een woud in de nabijheid van Jerusalem, dat de Perzische koningen zich als
kroondomein hadden toegeëigend.
9) Sommigen verstaan hieronder de poorten van het voorhof des tempels, anderen de poorten
van den burg bij den tempel, die op de plaats stond, waar de Asmoneïsche koningen de sterkte
Baris bouwden, welke Herodes herbouwde en waaraan hij den naam ‘Antonia’ gaf. Het Hebr.
heeft werkelijk ‘burg’, even als I 1.
10) Vgl. I Esdr. VII 6.
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10. Et audierunt Sanaballat Horonites, et 10. En Sanaballat, de Horoniet, en Tobias,
Tobias servus Ammanide Ammanietische slaaf11),

11) ‘Sanaballat’ is een Assyrische naam en beteekent ‘Sin (de god der maan) schonk het leven’;
de bijvoeging ‘de Horoniet’ geeft de plaats van afkomst aan, welke volgens velen Bethoron,
was, gelegen tusschen Lydda en Jerusalem; vgl. Josue X 10; XVI 3, 5; I Paral. VII 24; II
Paral. VIII 5. Dit wordt echter door anderen betwist en niet onwaarschijnlijk is het, dat hij
een Moabietisch opperhoofd was van Oronaïm (Is. XV 5; Jer. XLVIII 3, 5, 34) in Moab.
Volgens Flavius Josephus bouwde een Sanaballat, landvoogd van Samaria, een tempel op
den berg Garizim. Indien hij echter, zooals Flavius Josephus, wiens verhaal evenwel in dit
opzicht verdacht is, getuigt, ten tijde van Alexander den Groote leefde, kan hij niet de
Sanaballat zijn, van wien hier sprake is; vgl. XIII 28. ‘Tobias’ is een Israëlietische naam
(evenals die van zijn zoon ‘Johanan’ VI 18); hij was dus waarschijnlijk een Israëliet, in dienst
der Ammonieten, en wordt daarom verachtelijk ‘de Ammonietische slaaf’ genoemd.
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tes: et contristati sunt afflictione magna, hoorden het, en zij bedroefden zich met
quod venisset homo, qui quaereret
groot verdriet, dat er een mensch
prosperitatem filiorum Israel.
gekomen was, die den voorspoed der
kinderen van Israël zocht.
11. Et veni Jerusalem, et eram ibi tribus 11. En ik kwam te Jerusalem en was daar
diebus,
drie dagen;
12. Et surrexi nocte ego, et viri pauci
mecum, et non indicavi cuiquam quid
Deus dedisset in corde meo ut facerem in
Jerusalem, et jumentum non erat mecum,
nisi animal, cui sedebam.

12. en ik stond des nachts op, ik en enkele
mannen met mij, en ik deelde aan
niemand mede, wat God in mijn hart
gegeven had om in Jerusalem te doen;
ook was er geen lastdier bij mij, behalve
het dier, waarop ik zat.

13. Et egressus sum per portam vallis
nocte, et ante fontem draconis, et ad
portam stercoris, et considerabam murum
Jerusalem dissipatum, et portas ejus
consumptas igni.

13. En ik ging des nachts door de
Dalpoort uit en vóór12) de Drakenbron en
tot aan de Mestpoort, en ik bezichtigde
den omvergeworpen muur van Jerusalem
en zijne door het vuur verteerde poorten.

14. Et transivi ad portam fontis, et ad
aquaeductum regis, et non erat locus
jumento, cui sedebam, ut transiret.

14. En ik ging voort tot de Bronpoort en
tot de Waterleiding des konings, en er
was geen ruimte voor het lastdier, waarop
ik zat, om verder te gaan13).

15. Et ascendi per torrentem nocte, et
considerabam murum, et reversus veni
ad portam vallis, et redii.

15. En ik ging opwaarts door de beek14),
in den nacht, en bezichtigde den muur en
keerde om en kwam aan de Dalpoort en
ging terug.

16. Magistratus autem nesciebant quo
abiissem, aut quid ego facerem: sed et
Judaeis et sacerdotibus, et optimatibus,
et magistratibus, et reliquis qui faciebant
opus, usque ad id loci nihil indicaveram.

16. De overheden nu wisten niet
waarheen ik gegaan was of wat ik deed;
maar ook aan de Joden en de priesters en
de edelen en de overheden en de
overigen, die het werk deden15), had ik tot
dan toe niets medegedeeld.

12) In de richting van enz. Nehemias verlaat de stad aan de westzijde (vgl. III noot 21), keert
zuidwaarts om en volgt den muur tot ongeveer aan den zuidoosthoek; van daar rijdt hij door
het Cedrondal ten oosten der stad noordwaarts, om vervolgens westwaarts ‘om te keeren’
en zóó langs den noordermuur het punt van uitgang, de Dalpoort, te bereiken.
13) Daar de weg door het puin versperd was, kon hij den loop van den muur op de hoogte niet
meer volgen en moest hij dus in de vallei afdalen.
14) Eigenlijk de vallei Cedron.
15) De werklieden, die aan den bouw der muren moesten arbeiden.
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17. Et dixi eis: Vos nostis afflictionem in
qua sumus; quia Jerusalem deserta est, et
portae ejus consumptae sunt igni: venite,
et aedificemus muros Jerusalem, et non
simus ultra opprobrium.

17. En ik zeide hun16): Gij kent den druk,
waarin wij zijn, dat Jerusalem verwoest
is en zijne poorten door het vuur zijn
verteerd; welaan, laat ons de muren van
Jerusalem opbouwen en zijn wij niet
langer ten smaad!

18. Et indicavi eis manum Dei mei, quod
esset bona mecum, et verba regis, quae
locutus esset mihi, et aio: Surgamus, et
aedificemus. Et confortatae sunt manus
eorum in bono.

18. En ik gaf hun te kennen, dat de hand
van mijnen God goed met mij was, alsook
de woorden des konings, welke hij tot mij
had gesproken, en ik zeide17): Maken wij
ons op en bouwen wij! En gesterkt
werden hunne handen ten goede18).

19. Audierunt autem Sanaballat
Horonites, et Tobias servus Ammanites,
et Gosem Arabs, et subsannaverunt nos,
et despexerunt, dixeruntque: Quae est
haec res, quam facitis? numquid contra
regem vos rebellatis?

19. Maar Sanaballat, de Horoniet, en
Tobias, de Ammanietische slaaf, en
Gosem, de Arabier, hoorden het en
bespotten en verachtten ons en zeiden:
Wat is dat voor een zaak, welke gij doet?
Staat gij op tegen den koning19)?

20. Et reddidi eis sermonem, dixique ad
eos: Deus coeli ipse nos juvat, et nos servi
ejus sumus: surgamus et aedificemus:
vobis autem non est pars, et justitia, et
memoria in Jerusalem.

20. En ik gaf hun antwoord en sprak tot
hen: De God des hemels zelf helpt ons en
wij, wij zijn zijne dienaren; maken wij
ons op en bouwen wij; maar voor u is er
geen deel, noch recht, noch gedachtenis
in Jerusalem20).

Caput III.
Hoofdstuk III.
Wijze, waarop het werk van het herstel der muren, poorten en torens van
Jerusalem verdeeld wordt, en opsomming der medearbeiders (v. 1-31).
1. Et surrexit Eliasib sacerdos magnus, et 1. Toen maakte zich op Eliasib1), de
fratres ejus sacerdotes, et aedificaverunt hoogepriester, en zijne broeders, de
portam gregis:
priesters, en zij bouwden de
16) Na een volksvergadering te hebben opgeroepen.
17) Zoo ook de Septuagint, doch in het Hebr.: ‘En zij zeiden’.
18) Zij traden in de inzichten van Nehemias en moedigden elkander aan om ijverig het werk te
beginnen.
19) Het herstellen der muren was in strijd met het bevel des konings, dat ons I Esdr. IV 17-22
wordt medegedeeld. Artaxerxes had echter aan Nehemias een tegenovergestelde vergunning
gegeven, waarvan de vijanden niets wisten of wilden weten. De veranderlijkheid der
Oostersche koningen is bekend.
20) Maar gijl, hebt niet het minste recht u met onze zaken te bemoeien en u onder ons te vestigen.
1) De kleinzoon van Josue. Zie XII 10.
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ipsi sanctificaverunt eam, et statuerunt
valvas ejus, et usque ad turrim centum
cubitorum sanctificaverunt eam, usque
ad turrim Hananeel.

Schaapspoort2); zij wijdden haar3) en
plaatsten hare deuren, en tot aan den toren
van honderd el4) wijdden zij haar5), tot aan
den toren Hananeël6).

2. Et juxta eum aedificaverunt viri
2. En naast hem7) bouwden de mannen
Jericho: et juxta eum aedificavit Zachur van Jericho en naast hem bouwde Zachur,
filius Amri.
de zoon van Amri.
3. Portam autem piscium aedificaverunt
filii Asnaa: ipsi texerunt eam, et
statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes.
Et juxta eos aedificavit Marimuth filius
Uriae, filii Accus.

3. En de zonen van Asnaä bouwden de
Vischpoort8); zij dekten haar en plaatsten
hare deuren en sloten9) en grendels. En
naast hen bouwde10) Marimuth, de zoon
van Urias, den zoon van Accus.

4. Et juxta eum aedificavit Mosollam
4. En naast hem bouwde Mosollam, de
filius Barachiae, filii Mesezebel: et juxta zoon van Barachias, den zoon van
eos aedificavit Sadoc filius Baana:
Mesezebel; en naast hen bouwde Sadoc,
de zoon van Baäna;

2) Waarschijnlijk werden door die poort de slachtoffers tempelwaarts geleid. De Schaapspoort
lag noordwaarts van den tempel, aan de oost- of noordoostzijde der stad. De v. 1-31 gegeven
beschrijving volgt eerst den noordermuur, die in west-zuidwestelijke richting liep, dan de
westzijde, waar zich o.a. de Dalpoort (v. 13) bevond, vervolgens de zuidzijde van west naar
oost (Mestpoort, Bronpoort, Siloëvijver, v. 14-15), om eindelijk langs de oostzijde
(Waterpoort, Paardenpoort, Oosterpoort en Rechtspoort, v. 26-31) tot het punt van uitgang
terug te keeren. Overigens is de juiste ligging van vele der opgegeven poorten, torens, huizen
enz., niet met voldoende zekerheid te bepalen. Vooral de verzen 15-24 baren moeilijkheid,
wijl het twijfelachtig is of de zuidermuur bij den Siloëvijver recht oostwaarts doorliep, en
zoo het uit de stad zuidwaarts afvallende Tyropoeondal doorsneed, òf wel in de richting van
laatstgenoemd dal een inspringenden hoek vormde, om het eerst verder noordwaarts te snijden
en langs de oostelijke helling van dit dal den zuidoosthoek der stad te bereiken.
3) Voorloopig, want de algemeene inwijding had later plaats. Vgl. XII 27 en volg.
4) Hebr.: ‘ham-mea’ = der honderd. Zie XII 38, waar hij door de Vulgaat toren van Emath
genoemd wordt.
5) De Schaapspoort met den muur, dien zij bouwden en die tusschen de twee hier genoemde
torens gelegen was.
6) Vgl. Jer. XXXI 38; Zach. XIV 10.
7) Naast hem, d.i. naast Eliasib, als hoofd van deze groep.
8) Waarschijnlijk aldus genoemd, omdat zij dicht bij de markt was, waar de Syriërs hunne visch
kwamen verkoopen. Vgl. XIII 16. Zij wordt nog vermeld XII 38; II Paral. XXXIII. 14 en
Soph. I 10. Asnaä (Hebr. met het lidwoord has-Senaä) schijnt de naam eener plaats te zijn,
ten noorden van Jericho. ‘Zonen’ beteekent dus ‘bewoners’. Zie I Par. IX 7; I Esdr. II 35; II
Esdr. VII 38.
9) d.i. Ringen, waarin de vectes, grendels, sluitboomen, geschoven werden.
10) Hebr. ‘versterkte’, d.i. herstelde; zoo ook in de volgende verzen. Marimuth is dezelfde als
Merimuth in v. 21 en Meremoth in I Esdr. VIII 33.
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5. Et juxta eos aedificaverunt Thecueni: 5. en naast hen bouwden de Thecueners11),
optimates autem eorum non supposuerunt maar hunne edelen stelden hunnen nek
colla sua in opere Domini sui.
niet onder het werk van hunnen Heer12).

11) Inwoners van Thecua. Daar zij I Esdr. II niet vermeld worden, kwamen zij er zich
waarschijnlijk eerst na Zorobabel vestigen. Zij herstelden nog een ander gedeelte van den
muur; zie v. 27.
12) d.i. Zij werkten niet mede.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

304

6. Et portam veterem aedificaverunt
Joiada filius Phasea, et Mosollam filius
Besodia: ipsi texerunt eam, et statuerunt
valvas ejus, et seras, et vectes:

6. En Jojada, de zoon van Phasea, en
Mosollam, de zoon van Besodia,
bouwden de Oudepoort13); zij dekten haar
en plaatsten hare deuren, sloten en
grendels.

7. Et juxta eos aedificaverunt Meltias
Gabaonites, et Jadon Meronathites, viri
de Gabaon et Maspha, pro duce qui erat
in regione trans Flumen.

7. En naast hen bouwden Meltias, de
Gabaoniet, en Jadon, de Meronathiet, de
mannen van Gabaon en Maspha, voor den
landvoogd14), die aan gene zijde van den
stroom was.

8. Et juxta eum aedificavit Eziel filius
Araia aurifex: et juxta eum aedificavit
Ananias filius pigmentarii: et dimiserunt
Jerusalem usque ad murum plateae
latioris.

8. En naast hem bouwde Eziël, de zoon
van Araia, de goudsmid15); en naast hem
bouwde Ananias, de zoon des
zalfbereiders16), en men liet Jerusalem
liggen tot aan den muur der breede
straat17).

9. Et juxta eum aedificavit Raphaia filius 9. En naast hem bouwde Raphaia, de
Hur, princeps vici Jerusalem.
zoon van Hur, de overste van eene wijk
van Jerusalem18).
10. Et juxta eum aedificavit Jedaia filius 10. En naast hem bouwde Jedaia, de zoon
Haromaph contra domum suam: et juxta van Haromaph, tegenover zijn huis; en
eum aedificavit Hattus filius Haseboniae. naast hem bouwde Hattus, de zoon van
Hasebonias.
11. Mediam partem vici aedificavit
Melchias filius Herem, et Hasub filius
Phahath Moab, et turrim furnorum.

11. Melchias, de zoon van Herem, en
Hasub, de zoon van Phahath-Moab,
bouwden de helft eener wijk19), alsook den
Oventoren.

13) Volgens XII 38 tusschen de Ephraïmpoort en de Vischpoort.
14) Hebr.: ‘tot aan den zetel van den landvoogd’. Misschien bezat de landvoogd van het
West-Euphraatgebied bij den bedoelden muur eene plaats, waar hij recht sprak. Overigens
wordt over den zin dezer woorden veel getwist. De beteekenis der Vulgaat schijnt te zijn,
dat Meltias enz. dit stuk muur bouwden op kosten van den landvoogd. Ook het Hebreeuwsch
zou den zin kunnen hebben: voor (rekening van) den troon (d.i. van de regeering) van den
landvoogd.
15) Hebr.: ‘de goudsmeden’. Dit meervoud geeft te kennen, dat Eziël het hoofd was van die
werklieden.
16) Hebr.: ‘der zalfbereiders’, d.i. waarschijnlijk: behoorende tot hen, die dit vak beoefenden.
17) Hebr.: ‘tot aan den breeden muur’. Volgens sommigen is de beteekenis, dat men daar niets
aan den muur deed, omdat hij geen herstelling noodig had; volgens anderen, dat men daar
niet bouwde, omdat de ligging eenen muur overbodig maakte. Dit laatste is echter niet
waarschijnlijk, wijl in dit niet herstelde gedeelte de Ephraïmpoort (zie XII 38) moet gestaan
hebben.
18) Hebr.: ‘overste der helft van het gebied van Jerusalem’, d.i. vermoedelijk der helft van het
landgebied om Jerusalem. Over de andere helft spreekt v. 12. Dezelfde uitdrukking komt
voor in v. 15-18.
19) Hebr. even als v. 19 en volg.: ‘een tweede maat’, waarschijnlijk een tweede deel van hetzelfde
muurvak, waaraan de vorige groep arbeidde. Volgens anderen is de tweede maat een tweede
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12. Et juxta eum aedificavit Sellum filius 12. En naast hem bouwde Sellum, de
Alohes princeps mediae partis
zoon van Alohes, de overste van

muurvak, meer binnen- of buitenwaarts, zoodat op sommige zwakkere punten de stad door
een dubbelen muur beveiligd was. De hier genoemde Melchias is waarschijnlijk dezelfde
als die van I Esdr. X 31.
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vici Jerusalem, ipse et filiae ejus.

de helft der wijk van Jerusalem, hij en
zijne dochters20).

13. Et portam vallis aedificavit Hanun, et
habitatores Zanoe: ipsi aedificaverunt
eam, et statuerunt valvas ejus, et seras, et
vectes, et mille cubitos in muro usque ad
portam sterquilinii.

13. En Hanun en de inwoners van Zanoë
bouwden de Dalpoort; zij bouwden haar
en plaatsten hare deuren en sloten en
grendels, alsmede21) duizend ellen aan den
muur tot aan de Mestpoort.

14. Et portam sterquilinii aedificavit
Melchias filius Rechab, princeps vici
Bethacharam: ipse aedificavit eam, et
statuit valvas ejus, et seras, et vectes.

14. En Melchias, de zoon van Rechab, de
overste der wijk Bethacharam, bouwde
de Mestpoort; hij bouwde haar en plaatste
hare deuren en sloten en grendels.

15. Et portam fontis aedificavit Sellum
filius Cholhoza, princeps pagi Maspha:
ipse aedificavit eam, et texit, et statuit
valvas ejus, et seras, et vectes, et muros
piscinae Siloe in hortum regis, et usque
ad gradus, qui descendunt de Civitate
David.

15. En Sellum, de zoon van Cholhoza, de
overste der wijk van Maspha, bouwde de
Bronpoort; hij bouwde en dekte haar en
plaatste hare deuren en sloten en grendels,
alsmede22) de muren van den vijver Siloë
bij den koningstuin en tot aan de trappen,
die afdalen uit de Stad van David.

16. Post eum aedificavit Nehemias filius
Azboc princeps dimidiae partis vici
Bethsur usque contra sepulcrum David,
et usque ad piscinam, quae grandi opere
constructa est, et usque ad domum
fortium.

16. Na hem23) bouwde Nehemias, de zoon
van Azboc, de overste van de helft der
wijk van Bethsur, tot tegenover het graf
van David24) en tot aan den vijver, die met
grooten arbeid aangelegd is, en tot aan
het huis der helden.

17. Post eum aedificaverunt Levitae,
Rehum filius Benni: post eum aedi-

17. Na hem bouwden de levieten,
Rehum25), de zoon van Benni; na

20) Of dorpen van zijn gebied, of, meer waarschijnlijk, zijne dochters in den eigenlijken zin, die
uit eigen middelen arbeiders aanstelden en daarom hier eervol vermeld worden.
21) Bouwden zij enz. De Dalpoort (zie II Par. XXVI noot 6), die naar het dal van Hinnom leidde,
is de tegenwoordige Jaffapoort. De afstand tusschen deze en de bij de jongste opgravingen
gevonden Mestpoort, die door Flavius Josephus Poort der Esseniërs genoemd wordt, bedraagt
ongeveer 800 meter, wat met bijna 1800 gewone of nieuwere Joodsche ellen (ongeveer 0,45
M) of met ruim 1500 heilige of oudere ellen (ongeveer 0,525 M) gelijk staat. Minstens een
derde gedeelte van dit muurwerk had dus geene herstelling noodig. Het onder de Mestpoort
doorloopende riool verklaart den naam, dien zij draagt.
22) Bouwde hij. De Bronpoort, eveneens in den jongsten tijd teruggevonden, was de poort in de
nabijheid der bron van Siloë. Deze krijgt door een tunnel van 537 meter haar water uit de
tegenwoordige Mariabron, die verder noordwaarts aan de oostelijke helling van Ophel ligt.
Ook heeft men de overblijfselen van den door Nehemias herstelden muur van dit gedeelte
(de zuid- en zuidoostzijde) der stad gevonden, alsmede de trappen, die afdalen uit de stad
van David.
23) Naast hem.
24) Hebr.: ‘De graven van David’, het familiegraf van David. Vgl. II Paral. XXXII 33. In hetgeen
volgt ontbreken in het Hebr. de woorden: met grooten arbeid.
25) d.i. Eene afdeeling levieten onder leiding van Rehum.
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ficavit Hasebias princeps dimidiae partis hem bouwde Hasebias, de overste van de
vici Ceilae in vico suo.
helft der wijk van Ceïla, in26) zijne wijk.
18. Post eum aedificaverunt fratres eorum 18. Na hem bouwden hunne broeders27),
Bavai filius Enadad, princeps dimidiae Bavaï, de zoon van Enadad, de overste
partis Ceilae.
van de helft van Ceïla.
19. Et aedificavit juxta eum Azer filius
Josue, princeps Maspha mensuram
secundam, contra ascensum firmissimi
anguli.

19. En na hem bouwde Azer, de zoon van
Josue, de overste van Maspha, een tweede
maat tegenover den opgang van den zeer
sterken hoek28).

20. Post eum in monte aedificavit Baruch
filius Zachai mensuram secundam, ab
angulo usque ad portam domus Eliasib
sacerdotis magni.

20. Na hem bouwde op den berg Baruch,
de zoon van Zachaï, een tweede maat,
van den hoek tot aan de deur van het huis
van Eliasib, den hoogepriester.

21. Post eum aedificavit Merimuth filius
Uriae filii Haccus, mensuram secundam,
a porta domus Eliasib, donec extenderetur
domus Eliasib.

21. Na hem bouwde Merimuth, de zoon
van Urias, den zoon van Haccus, een
tweede maat, van de deur van het huis
van Eliasib af tot zoover het huis van
Eliasib zich uitstrekte.

22. Et post eum aedificaverunt sacerdotes 22. En na hem bouwden de priesters, de
viri de campestribus Jordanis.
mannen uit de vlakte van den Jordaan.
23. Post eum aedificavit Benjamin et
Hasub contra domum suam: et post eum
aedificavit Azarias filius Maasiae filii
Ananiae contra domum suam.

23. Na hem bouwde Benjamin, alsook
Hasub tegenover zijn huis; en na hem
bouwde Azarias, de zoon van Maäsias,
den zoon van Ananias, tegenover zijn
huis.

24. Post eum aedificavit Bennui filius
Henadad mensuram secundam, a domo
Azariae usque ad flexuram, et usque ad
angulum.

24. Na hem bouwde Bennuï, de zoon van
Henadad, een tweede maat, van het huis
van Azarias af tot aan de bocht en tot aan
den hoek.

25. Phalel filius Ozi contra flexuram et
turrim, quae eminet de domo regis
excelsa, id est, in atrio carceris: post eum
Phadaia filius Pharos.

25. Phalel, de zoon van Ozi, tegenover
de bocht en den toren, die boven het
hooge koningshuis uitspringt, dat is in
het voorhof der gevangenis; na hem
Phadaia, de zoon van Pharos.

26. Nathinaei autem habitabant in Ophel 26. De Nathineërs nu woonden op
usque contra portam aquaOphel29) tot tegenover de Water26) Hebr.: ‘Voor zijn gebied’, d.i. in naam en onder medewerking van het gebied, waarvan hij
het hoofd was.
27) d.i. De mannen der andere helft van het gebied van Ceïla onder de leiding van Bavaï.
28) Hebr.: ‘van het wapenhuis (aan) den hoek’.
29) Het Hebr. kan aldus verklaard worden: ‘na hem (bouwden) Phadaia, de zoon van Pharos, en
de Nathineërs (die) op Ophel woonden, tot tegenover...’. Ophel is de naam van eene
driehoekige hoogte aan den zuidoostelijken kant van den tempelberg. Vgl. II Paral. XXVII
3; Is. XXXII noot 12.
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rum ad orientem, et turrim, quae
prominebat.

poort oostwaarts en den toren, die
uitsprong.

27. Post eum aedificaverunt Thecueni
mensuram secundam e regione, a turre
magna et eminente usque ad murum
templi.

27. Na hem30) bouwden de Thecueners
een tweede maat aan den overkant, van
den grooten en uitspringenden toren af
tot aan den muur des tempels31).

28. Sursum autem a porta equorum
aedificaverunt sacerdotes, unusquisque
contra domum suam.

28. Opwaarts nu van de Paardenpoort
bouwden de priesters, ieder tegenover
zijn huis.

29. Post eos aedificavit Sadoc filius
Emmer contra domum suam. Et post eum
aedificavit Semaia filius Secheniae,
custos portae orientalis.

29. Na hen bouwde Sadoc, de zoon van
Emmer, tegenover zijn huis. En na hem
bouwde Semaia, de zoon van Sechenias,
de wachter der Oosterpoort.

30. Post eum aedificavit Hanania filius
Selemiae, et Hanun filius Seleph sextus,
mensuram secundam: post eum
aedificavit Mosollam filius Barachiae,
contra gazophylacium suum. Post eum
aedificavit Melchias filius aurificis usque
ad domum Nathinaeorum, et scruta
vendentium contra portam judicialem, et
usque ad coenaculum anguli.

30. Na hem bouwde Hanania, de zoon
van Selemias, en Hanun, de zesde zoon
van Seleph, een tweede maat; na hem
bouwde Mosollam, de zoon van
Barachias, tegenover zijn vertrek32). Na
hem bouwde Melchias, de zoon des
goudsmids, tot aan het huis der
Nathineërs en der voddenkoopers,
tegenover de Gerechtspoort en tot aan de
Hoekzaal.

31. Et inter coenaculum anguli in porta
gregis aedificaverunt aurifices et
negotiatores.

31. En tusschen de Hoekzaal aan33) de
Schaapspoort bouwden de goudsmeden
en de kooplieden.

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Ondanks de bespottingen hunner vijanden zetten de Joden hun werk
voorspoedig voort (1-6). De Samaritanen, nu nog meer verbitterd, willen de
arbeiders overvallen, maar Nehemias verijdelt dit door wijze maatregelen
(v. 7-23).
1. Factum est autem, cum audisset
Sanaballat quod aedificaremus murum,
30)
31)
32)
33)

1. Het geschiedde nu, dat Sanaballat, toen
hij hoorde, dat wij den muur bouwden,

Na hem, namelijk naast Phadaia.
Hebr.: ‘Den muur van Ophel’.
Zijne woning.
Hebr.: ‘En tusschen de opperzaal van den hoek (waarschijnlijk de naam van een toren) en
de Schaapspoort’. Dit brengt ons terug tot het punt van uitgang v. 1.
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iratus est valde: et motus nimis
subsannavit Judaeos.

zeer toornig werd; en bovenmate ontsteld,
bespotte hij de Joden.

2. Et dixit coram fratribus suis, et
frequentia Samaritanorum: Quid Judaei
faciunt imbecilles? Num dimittent eos
gentes? Num sacrifi-

2. En hij zeide in tegenwoordigheid zijner
broeders en van eene groote menigte
Samaritanen: Wat doen de machtelooze
Joden? Zullen de
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cabunt, et complebunt in una die?
volken hen laten begaan? Zullen zij
Numquid aedificare poterunt lapides de offeren en in éénen dag gereed komen1)?
acervis pulveris, qui combusti sunt?
Zullen zij steenen uit de stofhoopen
kunnen bouwen, die verbrand zijn2)?
3. Sed et Tobias Ammanites proximus 3. En ook Tobias, de Ammaniet3), die bij
ejus, ait: AEdificent: si ascenderit vulpes, hem stond, zeide: Laat hen bouwen: als
transiliet murum eorum lapideum.
er een vos komt, zal hij over hun steenen
muur heen springen4).
4. Audi Deus noster, quia facti sumus
despectui: converte opprobrium super
caput eorum, et da eos in despectionem
in terra captivitatis.

4. Hoor, onze God, hoe wij ten spot zijn
geworden; breng den smaad op hun hoofd
terug en geef hen ter verachting over in
een land der gevangenschap.

5. Ne operias iniquitatem eorum, et
peccatum eorum coram facie tua non
deleatur, quia irriserunt aedificantes.

5. Bedek hunne ongerechtigheid niet en
hunne zonde worde voor uw aanschijn
niet uitgewischt, daar zij de bouwlieden
bespot hebben.

6. Itaque aedificavimus murum, et
conjunximus totum usque ad partem
dimidiam: et provocatum est cor populi
ad operandum.

6. Alzoo bouwden wij den muur en
voegden hem geheel aaneen tot op de
helft5), en het hart des volks werd
opgewekt om te arbeiden.

7. Factum est autem, cum audisset
Sanaballat, et Tobias, et Arabes, et
Ammanitae, et Azotii, quod obducta esset
cicatrix muri Jerusalem, et quod
coepissent interrupta concludi, irati sunt
nimis.

7. Het geschiedde nu: toen Sanaballat en
Tobias en de Arabieren en de
Ammanieten en de Azoters hoorden, dat
de wonde van den muur van Jerusalem
gesloten was6) en men de openingen
begon toe te maken, werden zij toornig
bovenmate.

8. Et congregati sunt omnes pariter ut
8. En zij vereenigden zich allen te zamen
venirent, et pugnarent contra Jerusalem, om te komen en te strijden tegen
et molirentur insidias.
Jerusalem en hinderlagen te beramen.
9. Et oravimus Deum nostrum, et
9. Maar wij baden tot onzen God en
posuimus custodes super murum die ac plaatsten wachters op den muur, dag en
nocte contra eos.
nacht, tegen hen.
1) Hopen zij door offers den bijstand van hunnen God te verwerven om het onmogelijke te
volvoeren, en meenen zij, dat het slechts het werk is van één dag, van korten tijd? Volgens
de Septuagint luidt het eerste gedeelte van het vers: ‘en hij zeide in tegenwoordigheid zijner
broeders: Is dit (nu) de macht van Samaria, dat deze Joden hunne stad opbouwen?’
2) Hebr.: ‘Zullen zij uit de stofhoopen de steenen doen herleven, die verbrand zijn?’ M.a.w.
zullen zij met steenen, die tot stof verbrand zijn, weer geschikt kunnen bouwen?
3) Ammoniet.
4) Hebr.: ‘Als er een vos opspringt, zal hij hun steenen muur verbreken’.
5) Der bepaalde hoogte.
6) De scheuren der muren worden vergeleken met wonden, die verbonden worden. Zie Jer. VIII
22.
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10. Dixit autem Judas: Debilitata est
fortitudo portantis, et humus

10. Juda nu zeide: Verzwakt is de kracht
des dragers en er is te
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nimia est, et nos non poterimus aedificare veel grond; en wij zullen den muur niet
murum.
kunnen opbouwen7).
11. Et dixerunt hostes nostri: Nesciant, et
ignorent donec veniamus in medium
eorum, et interficiamus eos, et cessare
faciamus opus.

11. En onze vijanden zeiden: Zij mogen
het niet merken en niet weten, totdat wij
in hun midden komen en hen dooden en
het werk doen staken.

12. Factum est autem venientibus Judaeis,
qui habitabant juxta eos, et dicentibus
nobis per decem vices, ex omnibus locis
quibus venerant ad nos,

12. Het geschiedde nu, toen de Joden, die
bij hen woonden, kwamen en ons wel
tienmaal8) bericht gaven uit alle plaatsen,
van waar zij tot ons gekomen waren9),

13. Statui in loco post murum per
circuitum populum in ordinem cum
gladiis suis, et lanceis, et arcubus.

13. dat ik op eene plaats achter den muur
in een kring het volk in orde opstelde met
hunne zwaarden en lansen en bogen.

14. Et perspexi atque surrexi: et aio ad
optimates et magistratus, et ad reliquam
partem vulgi: Nolite timere a facie eorum.
Domini magni et terribilis mementote, et
pugnate pro fratribus vestris, filiis vestris,
et filiabus vestris, et uxoribus vestris, et
domibus vestris.

14. En ik zag toe en maakte mij op; en ik
sprak tot de edelen en de overheden en
tot het overige deel des volks: Vreest niet
voor hun aanschijn. Gedenkt den grooten
en geduchten Heer, en strijdt voor uwe
broeders, uwe zonen en uwe dochters en
uwe vrouwen en uwe huizen.

15. Factum est autem, cum audissent
inimici nostri nuntiatum esse nobis,
dissipavit Deus consilium eorum. Et
reversi sumus omnes ad muros,
unusquisque ad opus suum.

15. En het geschiedde: toen onze vijanden
hoorden, dat het ons bericht was10),
verijdelde God hun plan. En wij keerden
allen naar de muren terug, ieder naar zijn
werk

16. Et factum est a die illa, media pars
juvenum eorum faciebat opus, et media
parata erat ad bellum, et lanceae, et scuta,
et arcus, et loricae, et principes post eos
in omni domo Juda.

16. En het geschiedde van dien dag af,
dat de eene helft hunner11) jonge mannen
den arbeid verrichtte en de andere zich
gereed hield ten strijde met de lansen en
de schilden en de bogen en de pantsers,
en de vorsten waren achter hen in geheel
het huis van Juda12).

7) Juda, d.i. de gemeente bij monde van hare hoofden, klaagde over het overmatige werk. Het
gaat onze krachten te boven, zeggen zij, en wij zullen niet kunnen voortgaan; er is te veel
zand en puin weg te ruimen. Een dubbel gevaar bedreigde dus de onderneming: moedeloosheid
bij de Joden en een verraderlijke aanval van den kant der vijanden.
8) Ieder oogenblik.
9) Om ons de plannen des vijands mede te deelen, en de punten, waar hij ons wilde aanvallen,
op te geven. Volgens den Hebreeuwschen tekst schijnt het, dat de Joden ieder oogenblik
kwamen om de arbeiders terug te roepen, ter verdediging van eigen huis en huisgezin.
10) Hun plan namelijk om ons te overvallen.
11) Hebr.: ‘mijner’.
12) Hebr.: ‘De vorsten (stonden) achter het geheele huis van Juda’, om namelijk bij een aanval
der vijanden de verdediging te leiden. Misschien hooren in het Hebr. ook de volgende
woorden: ‘de bouwenden aan den muur’, als bijstelling bij ‘het geheele huis van Juda’.
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17. AEdificantium in muro, et portantium 17. Wat aangaat degenen, die aan den
onera, et imponentium: una manu sua
muur bouwden en lasten droegen en
faciebat opus, et altera tenebat gladium: oplaadden, met hunne eene hand
verrichtten zij den arbeid en met de
andere hielden zij het zwaard;
18. AEdificantium enim unusquisque
18. want van de bouwlieden had ieder het
gladio erat accinctus renes. Et
zwaard aan de lenden gegord, en zij
aedificabant, et clangebant buccina juxta bouwden en bliezen de bazuin naast mij13).
me.
19. Et dixi ad optimates, et ad
magistratus, et ad reliquam partem vulgi:
Opus grande est et latum, et nos separati
sumus in muro procul alter ab altero:

19. En ik zeide tot de edelen en tot de
overheden en tot het overige deel des
volks: Het werk is groot en uitgestrekt en
wij zijn op den muur ver van elkander
gescheiden;

20. In loco quocumque audieritis
20. waar ter plaatse ook gij het geschal
clangorem tubae, illuc concurrite ad nos: der bazuin hoort, loopt derwaarts samen
Deus noster pugnabit pro nobis.
naar ons toe; onze God zal strijden voor
ons.
21. Et nos ipsi faciamus opus: et media 21. En wij, verrichten wij zelf den arbeid,
pars nostrum teneat lanceas ab ascensu en de helft onzer houde de lansen van het
aurorae donec egrediantur astra.
rijzen des dageraads af totdat de sterren
opgaan.
22. In tempore quoque illo dixi populo:
Unusquisque cum puero suo maneat in
medio Jerusalem, et sint nobis vices per
noctem, et diem, ad operandum.

22. Ook zeide ik te dien tijde tot het volk:
Iedereen blijve met zijn dienaar binnen
Jerusalem en laat ons beurten hebben bij
nacht, en den dag om te werken14).

23. Ego autem et fratres mei, et pueri mei,
et custodes, qui erant post me, non
deponebamus vestimenta nostra:
unusquisque tantum nudabatur ad
baptismum.

23. Ik nu en mijne broeders en mijne
dienaren en de wachters, die achter mij
waren, wij legden onze kleederen niet af;
een ieder ontkleedde zich slechts om te
baden.

13) Hebr.: ‘En de bazuinblazer stond naast mij’, om het sein te geven, als de vijand naderde,
zooals uit de volgende verzen blijkt.
14) Velen namelijk, die buiten Jerusalem woonden, gingen 's avonds naar huis en keerden 's
morgens terug. Nehemias nu verbood dit, opdat een deel der werklieden bij beurten ook 's
nachts de wacht zou kunnen houden.
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Caput V.
Hoofdstuk V.
Klachten van het volk over de verdrukking door de rijken (v. 1-5). Nehemias
berispt de edelen en overheidspersonen en laat hen teruggeven wat zij door
woeker verkregen hebben (v. 6-13). Zijne onbaatzuchtigheid (v. 14-19).
1. Et factus est clamor populi, et uxorum 1. En er ontstond een groot geroep van
ejus magnus adversus fratres suos
het volk en hunne vrouwen tegen hunne
Judaeos.
broeders, de Joden1).
2. Et erant qui dicerent: Filii nostri, et
filiae nostrae multae sunt nimis:
accipiamus pro pretio eorum frumentum,
et comedamus, et vivamus.

2. En er waren er, die zeiden: Onze zonen
en onze dochters zijn talrijk bovenmate;
laat ons voor den prijs van hen koren
nemen en eten en leven2).

3. Et erant qui dicerent: Agros nostros, et 3. Ook waren er, die zeiden: Laat ons
vineas, et domos nostras opponamus, et onze akkers en wijnbergen en onze huizen
accipiamus frumentum in fame.
verpanden en koren nemen voor den
honger.
4. Et alii dicebant: Mutuo sumamus
4. En anderen zeiden: Laat ons geld
pecunias in tributa regis, demusque agros leenen voor de belastingen des konings
nostros et vineas:
en geven wij onze akkers en wijnbergen
over3);
5. Et nunc sicut carnes fratrum nostrorum,
sic carnes nostrae sunt: et sicut filii
eorum, ita et filii nostri: ecce nos
subjugamus filios nostros, et filias nostras
in servitutem, et de filiabus nostris sunt
famulae, nec habemus unde possint
redimi, et agros nostros et vineas nostras
alii possident.

5. en nu, evenals het vleesch onzer
broeders, evenzoo is ons vleesch, en
evenals hunne zonen, evenzoo zijn ook
onze zonen4); zie, wij brengen onze zonen
en onze dochters onder het juk der
slavernij, en van onze dochters zijn er
dienstmaagden5) en wij hebben niets,
waarvoor zij kunnen worden vrijgekocht,

1) Van de armen tegen de rijken en de overheden, die hen door woeker uitzogen. De Wet liet
toe op onderpand te leenen, maar verbood van het geleende rente te vorderen van de
volksgenooten. Zie Ex. XXII 25-27.
2) Verkoopen wij hen en koopen wij voor het ontvangen geld koren om te eten en zoo in het
leven te blijven. In de uiterste armoede mocht bij de Joden iemand zich zelven of zijne
kinderen aan geloofsgenooten verkoopen. Zulke verkochten mochten echter door hunne
meesters niet als slaven behandeld worden (Lev. XXV 39-46) en moesten het zevende jaar
zonder losprijs worden vrijgelaten (Ex. XXI 2; Deut. XV 12). Omdat ook deze wetten niet
onderhouden werden, ontstond er gemor. Zie v. 5.
3) Hebr.: ‘Wij hebben geld voor de belasting des konings op onze akkers en onze wijnbergen
opgenomen’. Zij klagen dus niet over hetgeen nog geschieden moet, maar over hetgeen reeds
geschied is.
4) Wij en onze kinderen zijn menschen en nakomelingen van Abraham, zoowel als de rijken
en hunne kinderen, en toch moeten wij om den woeker, dien zij drijven, onze kinderen
verkoopen en onze goederen verpanden.
5) Slavinnen, tegen de Wet, zie noot 2.
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en anderen bezitten onze akkers en onze
wijnbergen.
6. Et iratus sum nimis cum audissem
6. En ik werd toornig bovenmate, toen ik
clamorem eorum secundum verba haec: hun geroep volgens deze woorden
hoorde;
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7. Cogitavitque cor meum mecum: et
increpavi optimates et magistratus, et dixi
eis: Usurasne singuli a fratribus vestris
exigitis? Et congregavi adversum eos
concionem magnam,

7. en ik hield raad met mijn hart; en ik
berispte de edelen en de overheden en
zeide tot hen: Vordert gij woeker een
ieder van uwe broeders? En ik belegde
tegen hen eene groote vergadering,

8. Et dixi eis: Nos, ut scitis, redemimus
fratres nostros Judaeos, qui venditi
fuerant gentibus secundum possibilitatem
nostram: et vos igitur vendetis fratres
vestros, et redimemus eos? Et siluerunt,
nec invenerunt quid responderent.

8. en ik zeide tot hen: Wij, zooals gij
weet, wij hebben onze broeders, de Joden,
die den volken verkocht waren, naar ons
vermogen vrijgekocht; en gij, gij zult uwe
broeders verkoopen en wij zullen hen
vrijkoopen6)? En zij zwegen en vonden
niet wat te antwoorden.

9. Dixique ad eos: Non est bona res, quam
facitis: quare non in timore Dei nostri
ambulatis, ne exprobretur nobis a
gentibus inimicis nostris?

9. En ik zeide tot hen: Niet goed is het,
hetgeen gij doet; waarom wandelt gij niet
in de vreeze van onzen God, opdat het
ons niet verweten worde door de
heidenen, onze vijanden?

10. Et ego, et fratres mei, et pueri mei
commodavimus plurimis pecuniam et
frumentum: non repetamus in commune
istud, aes alienum concedamus, quod
debetur nobis.

10. Ook ik en mijne broeders en mijne
dienaren hebben aan zeer velen geld en
koren geleend; laat ons gezamenlijk dit
niet terugvorderen, schelden wij het
geleende geld, dat men ons schuldig is,
kwijt.

11. Reddite eis hodie agros suos, et vineas
suas, et oliveta sua, et domus suas: quin
potius et centesimam pecuniae, frumenti,
vini et olei, quam exigere soletis ab eis,
date pro illis.

11. Geeft hun heden hunne akkers en
hunne wijnbergen en hunne olijfgaarden
en hunne huizen terug7), ja zelfs, geeft ook
hun ten beste het honderdste van het geld,
van het koren, van den wijn en van de
olie, dat gij van hen pleegt te vorderen8).

12. Et dixerunt: Reddemus, et ab eis nihil
quaeremus: sicque faciemus ut loqueris.
Et vocavi Sacerdotes, et adjuravi eos, ut
facerent juxta quod dixeram.

12. En zij zeiden: Wij zullen het
teruggeven en niets van hen vorderen, en
wij zullen doen zoo als gij zegt. En ik riep
de priesters en bezwoer hen9), dat zij
zouden doen zooals ik gezegd had.

13. Insuper excussi sinum meum, et dixi: 13. Bovendien schudde ik mijnen schoot
Sic excutiat Deus omnem virum, qui non uit en zeide: Zoo schudde God elken man,
compleverit verbum
die dit woord niet
6) Wij hebben alles gedaan om onze broeders uit de slavernij te verlossen, zoudt gij dan door
uwen woeker uwe broeders noodzaken hunne kinderen te verkoopen, zoodat wij ook dezen
moesten vrijkoopen? Nehemias stelt hier door eene vergelijking van zijn gedrag met het
hunne de boosheid hunner handelingen in het volle licht.
7) Welke gij in pand genomen hebt.
8) Ziet af van het invorderen van het procent van het geleende.
9) Ik riep er de priesters bij en liet in hunne tegenwoordigheid de woekeraars onder eed beloven,
dat zij, enz.
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stud, de domo sua, et de laboribus suis:
sic excutiatur, et vacuus fiat. Et dixit
universa multitudo: Amen. Et laudaverunt
Deum. Fecit ergo populus sicut erat
dictum.

vervult, uit zijn huis en uit zijne werken10),
zoo worde hij uitgeschud en zij hij zonder
vermogen. En de gansche menigte zeide:
Amen! En zij loofden God. Het volk nu
deed zooals gezegd was.

14. A die autem illa, qua praeceperat rex
mihi ut essem dux in terra Juda, ab anno
vigesimo usque ad annum trigesimum
secundum Artaxerxis regis per annos
duodecim, ego et fratres mei annonas,
quae ducibus debebantur, non
comedimus.

14. Nu, van den dag af, waarop de koning
mij bevolen had landvoogd te zijn in het
land van Juda, van het twintigste jaar tot
aan het twee en dertigste jaar van
Artaxerxes, den koning, gedurende twaalf
jaren11), hebben ik en mijne broeders niet
van den leeftocht, dien men aan de
landvoogden verschuldigd was, gegeten.

15. Duces autem primi, qui fuerant ante
me, gravaverunt populum, et acceperunt
ab eis in pane, et vino, et pecunia quotidie
siclos quadraginta: sed et ministri eorum
depresserunt populum. Ego autem non
feci ita propter timorem Dei:

15. Maar de vroegere landvoogden, die
mij voorafgegaan waren, hadden het volk
bezwaard en van hen aan brood en wijn
en geld veertig sikkels12) daags genomen,
en ook hunne dienaren hadden het volk
verdrukt. Ik echter deed zoo niet uit
vreeze Gods.

16. Quin potius in opere muri aedificavi, 16. Wat meer is, ik heb medegewerkt aan
et agrum non emi, et omnes pueri mei den bouw van den muur, en eenen akker
congregati ad opus erant.
heb ik niet gekocht, en al mijne dienaren
waren te zamen aan den arbeid.
17. Judaei quoque et magistratus centum
quinquaginta viri, et qui veniebant ad nos
de gentibus, quae in circuitu nostro sunt,
in mensa mea erant.

17. Ook de Joden en de overheden,
honderd vijftig man, en zij die van de
volken, welke in onze omgeving zijn, tot
ons kwamen, waren aan mijne tafel13).

18. Parabatur autem mihi per dies
singulos bos unus, arietes sex electi,
exceptis volatilibus, et inter dies decem
vina diversa, et alia multa tribuebam:
insuper et annonas ducatus mei non
quaesivi: valde enim attenuatus erat
populus.

18. En elken dag bereidde men voor mij
éénen os, zes uitgelezen rammen, behalve
het gevogelte, en elke tien dagen deelde
ik verschillende wijnen en vele andere
zaken uit; bovendien ook heb ik den
leeftocht van mijne landvoogdijschap niet
gevraagd14), want het volk was zeer
uitgeput.

19. Memento mei Deus meus in bonum 19. Gedenk mij, mijn God, ten goede naar
secundum omnia, quae feci populo huic. alles wat ik voor dit volk gedaan heb.
10) Uit zijne door arbeid verkregen bezittingen.
11) Gedurende welke Nehemias de eerste maal te Jerusalem verbleef. Zie XIII 6-7.
12) Een zilveren sikkel had volgens sommigen de waarde van f 1,50, volgens anderen van f 1,25.
Vgl. Ezech. XLV 12.
13) Al die mannen waren dagelijks mijne gasten.
14) Maar ik bestreed al die uitgaven uit eigen inkomsten.
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Caput VI.
Hoofdstuk VI.
De vijanden der Joden noodigen Nehemias herhaaldelijk, doch vergeefs, tot
eene bijeenkomst uit, (v. 1-8). Zij trachten hem vrees aan te jagen (v. 9-14),
maar ondanks alles wordt de muur afgebouwd (v. 15-19).
1. Factum est autem, cum audisset
Sanaballat, et Tobias, et Gossem Arabs,
et ceteri inimici nostri, quod aedificassem
ego murum, et non esset in ipso residua
interruptio (usque ad tempus autem illud
valvas non posueram in portis)

1. Het geschiedde nu: toen Sanaballat en
Tobias en Gossem, de Arabier, en onze
overige vijanden hoorden, dat ik den
muur had opgebouwd en dat daarin geen
bres was overgebleven (tot dien tijd had
ik echter nog geene deuren in de poorten
geplaatst),

2. Miserunt Sanaballat, et Gossem ad me,
dicentes: Veni, et percutiamus foedus
pariter in viculis in Campo Ono. Ipsi
autem cogitabant ut facerent mihi malum.

2. zonden Sanaballat en Gossem tot mij
om te zeggen: Kom en laat ons samen een
verbond sluiten in de dorpen van de
vlakte Ono1). Maar zij waren voornemens
mij kwaad te doen2).

3. Misi ergo ad eos nuntios, dicens: Opus
grande ego facio, et non possum
descendere: ne forte negligatur cum
venero, et descendero ad vos.

3. Daarom zond ik boden tot hen en
zeide: Ik voer een groot werk uit en kan
niet afkomen, opdat het misschien niet
veronachtzaamd worde, terwijl ik kom
en tot u afdaal3).

4. Miserunt autem ad me secundum
4. Zij zonden mij echter bericht in dien
verbum hoc per quatuor vices: et respondi zin tot viermaal toe, en ik antwoordde
eis juxta sermonem priorem.
hun naar mijn eerste woord.
5. Et misit ad me Sanaballat juxta verbum
prius quinta vice puerum suum, et
epistolam habebat in manu sua scriptam
hoc modo:

5. Toen zond Sanaballat voor de vijfde
maal met de vorige boodschap zijnen
dienaar tot mij, en deze had eenen brief4)
in de hand, in dezer voege geschreven:

6. IN GENTIBUS auditum est, et Gossem
dixit, quod tu et Judaei cogitetis rebellare,
et propterea aedifices murum, et levare
te velis super eos regem: propter quam
causam

6. Onder de volken loopt het gerucht en
Gossem zegt, dat gij en de Joden van plan
zijt oproer te maken en daarom den muur
opbouwt, en dat gij u tot koning over hen
wilt verheffen en om die reden

1) Ono (volgens sommigen het hedendaagsche Kefr Ana) lag dicht bij Lydda ten N.W. van
Jerusalem. Eenigen meenen, dat de vlakte van Ono in de nabijheid van den Jordaan lag.
2) Namelijk mij verraderlijk om hals te brengen.
3) Dit was geen voorwendsel, maar toch was de voornaamste reden zijner weigering, dat hij
verraad duchtte.
4) Hebr.: ‘Met een open brief in zijne hand’. Sanaballat wilde, dat het volk te Jerusalem den
inhoud van den brief zoude kennen, om daardoor den toestand van Nehemias te bemoeilijken.
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de te in Jerusalem, dicentes:
Jerusalem moeten uitroepen en
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Rex in Judaea est. Auditurus est rex verba zeggen: Koning is hij in Judea! De koning
haec: idcirco nunc veni, ut ineamus
zal die woorden vernemen; kom dus nu,
consilium pariter.
opdat wij samen raad houden5).
8. Et misi ad eos, dicens: Non est factum 8. En ik zond tot hen en zeide: Het is niet
secundum verba haec, quae tu loqueris: geschied volgens deze woorden, welke
de corde enim tuo tu componis haec.
gij spreekt, maar uit uw hart verzint gij
dit.
9. Omnes enim hi terrebant nos,
cogitantes quod cessarent manus nostrae
ab opere, et quiesceremus. Quam ob
causam magis confortavi manus meas:

9. Want zij allen jaagden ons vrees aan6),
in de gedachte, dat onze handen zouden
ophouden met het werk en dat wij zouden
stil liggen. Daarom sterkte ik mijne
handen nog meer7).

10. Et ingressus sum domum Semaiae
filii Dalaiae filii Metabeel secreto. Qui
ait: Tractemus nobiscum in domo Dei in
medio templi, et claudamus portas aedis:
quia venturi sunt ut interficiant te, et
nocte venturi sunt ad occidendum te.

10. En ik ging heimelijk het huis binnen
van Semaia, den zoon van Dalaia, den
zoon van Metabeël8). En hij zeide: Laat
ons samen overleggen in het huis Gods
binnen in den tempel en sluiten wij de
deuren van het gebouw; want men zal
komen om u te dooden, ja des nachts zal
men komen om u te vermoorden.

11. Et dixi: Num quisquam similis mei 11. En ik zeide: Zou iemand gelijk ik
fugit? et quis ut ego ingredietur templum, vluchten9)? En wie als ik zal den tempel
et vivet? non ingrediar.
binnengaan en in leven blijven10)? Ik zal
er niet binnengaan.
12. Et intellexi quod Deus non misisset
eum, sed quasi vaticinans locutus esset
ad me, et Tobias, et Sanaballat
conduxissent eum.

12. En ik begreep, dat God hem niet
gezonden had, maar dat hij, als ware hij
een profeet, tot mij had gesproken, en dat
Tobias en Sanaballat hem hadden
omgekocht;

13. Acceperat enim pretium, ut territus 13. want hij had geld aangenomen, opdat
facerem, et peccarem, et haberent malum, ik uit vreeze zou handelen en zondigen,
quod exprobrarent mihi.
5)
6)
7)
8)

Hoe wij die verdenking van ons kunnen afweren.
Wilden ons vrees aanjagen.
In het Hebr. is het een gebed: ‘En nu (o God!) sterk mijne handen’.
Hebr.: ‘En ik ging het huis binnen van Semaia...., en hij was (had zich) opgesloten en zeide
enz’. Waarschijnlijk veinsde Semaia dus, niet in het openbaar te mogen verschijnen, en liet
hij Nehemias bij zich roepen. Met een nieuwe list wilden Tobias en zijne handlangers, door
middel van Semaia, dien zij hadden omgekocht, Nehemias vrees aanjagen en hem tot
verkeerde handelingen overhalen.
9) Een krijgsman en landvoogd!
10) Daar toch de Wet, Num. XVIII 7, aan de niet-priesters op straffe des doods verbiedt het
heiligdom te betreden. Semaia wordt aan dien raad als een valsch profeet door Nehemias
erkend. Zie v. 12. Volgens anderen wil Nehemias zeggen: Zal een man als ik den tempel
binnengaan om zijn leven te redden?
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en zij mij iets kwaads te verwijten zouden
hebben.
14. Memento mei Domine pro Tobia et 14. Gedenk mij, Heer, om Tobias en
Sanaballat, juxta opera eorum talia: sed Sanaballat, wegens hunne dusdanige
et Noadiae prophetae, et
werken, en ook wegens die
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ceterorum prophetarum, qui terrebant me. van Noadia, den profeet, en van de
overige profeten, die mij schrik
aanjaagden11).
15. Completus est autem murus vigesimo 15. De muur nu werd voltooid op den vijf
quinto die mensis Elul, quinquaginta
en twintigsten dag der maand Elul12), in
duobus diebus.
twee en vijftig dagen.
16. Factum est ergo cum audissent omnes
inimici nostri, ut timerent universae
gentes quae erant in circuitu nostro, et
conciderent intra semetipsos, et scirent
quod a Deo factum esset opus hoc.

16. Het geschiedde dan: toen al onze
vijanden dit hoorden, werden alle volken,
die rondom ons waren, bevreesd en lieten
bij zich zelven den moed zinken en
erkenden, dat door God dit werk gedaan
was.

17. Sed et in diebus illis multae
optimatum Judaeorum epistolae
mittebantur ad Tobiam, et a Tobia
veniebant ad eos.

17. Maar ook werden in die dagen vele
brieven van voorname Joden aan Tobias
gezonden en kwamen er van Tobias aan
hen13).

18. Multi enim erant in Judaea habentes
juramentum ejus, quia gener erat
Secheniae filii Area, et Johanan filius ejus
acceperat filiam Mosollam filii Barachiae:

18. Velen immers in Judea waren door
eenen eed met hem verbonden, daar hij
de schoonzoon was van Sechenias, den
zoon van Area14), en Johanan, zijn zoon,
de dochter van Mosollam15), den zoon van
Barachias, gehuwd had;

19. Sed et laudabant eum coram me, et
verba mea nuntiabant ei: et Tobias
mittebat epistolas ut terreret me.

19. ja zelfs prezen zij hem in mijne
tegenwoordigheid en brachten mijne
woorden aan hem over, en Tobias zond
brieven om mij vrees aan te jagen.

11) Gedenk mij, d.i. toon mij uwe gunst door mijne vijanden Tobias enz. naar verdiensten te
straffen. In het Hebr.: ‘Gedenk, mijn God, Tobias en Sanaballat naar deze zijne werken en
ook No adja, de profetes (Sept, den profeet), en de overige profeten (die zich voor profeten
uitgeven)’, d.i. geef hun loon naar werken.
12) De zesde maand, ongeveer overeenkomende met half Augustus en half September. Uit deze
aanwijzingen blijkt, dat men op den derden dag der vijfde maand het werk had begonnen.
13) In dit en de volgende verzen spreekt Nehemias over de verstandhouding van sommige
aanzienlijke Joden binnen de stad met de vijanden daarbuiten en geeft als reden daarvan de
familiebetrekkingen aan.
14) Zie I Esdras II 5.
15) Zie III 4 en 30.
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Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Maatregelen voor de veiligheid van Jerusalem (v. 1-3) en voor de
vermeerdering der bevolking (v. 4-5). De geslachtslijst van hen, die met
Zorobabel naar Judea gekomen waren, I Esdras II vermeld, wordt
teruggevonden en weer meegedeeld (v. 5-69). Opgave der offers voor den
tempelbouw (v. 70-73).
1. Postquam autem aedificatus est murus, 1. Nadat nu de muur gebouwd was en ik
et posui valvas, et recensui janitores, et de deuren geplaatst en een lijst
cantores, et Levitas: Eccli XLIX 15.
opgemaakt1) had van de deurwachters en
de zangers en de levieten,
2. Praecepi Hanani fratri meo, et
Hananiae principi domus de Jerusalem
(ipse enim quasi vir verax et timens
Deum plus ceteris videbatur)

2. gebood ik aan Hanani2), mijnen
broeder, en aan Hanania, den overste van
het huis3) te Jerusalem (want hij scheen
meer dan de anderen een waarheidlievend
en godvreezend man),

3. Et dixi eis: Non aperiantur portae
Jerusalem usque ad calorem solis.
Cumque adhuc assisterent, clausae portae
sunt, et oppilatae: et posui custodes de
habitatoribus Jerusalem, singulos per
vices suas, et unumquemque contra
domum suam.

3. en ik zeide tot hen: Men opene de
poorten van Jerusalem niet vóór de hitte
der zon4). En terwijl zij nog er bij stonden,
werden de poorten gesloten en
gegrendeld, en ik stelde wachten aan uit
de bewoners van Jerusalem, elk op zijne
beurt en ieder tegenover zijn huis5).

4. Civitas autem erat lata nimis et grandis, 4. De stad nu was buitenmate uitgestrekt
et populus parvus in medio ejus, et non en groot, en weinig volk was daarbinnen,
erant domus aedificatae.
en er waren geene huizen opgebouwd6).
1) Hebr.: ‘werden de deurwachters en de zangers en de levieten aangesteld’, namelijk tot
bewaking der poorten in dien onrustigen tijd.
2) Zie I 2.
3) Hebr.: ‘en ik gaf aan Hanani.... en Hanania, den overste van den burg (zie II 8), het bevel
over Jerusalem’.
4) En het dus volop dag is, om alle verrassingen te voorkomen.
5) Hebr.: ‘En terwijl zij (de wachters) nog daarbij staan, moet men de deuren dicht maken, en
sluit (ze) af, en men zette wachtposten uit van de bewoners van Jerusalem, ieder op zijn post
en ieder tegenover zijn huis’. De zin van v. 3 schijnt te zijn: de poorten mogen des morgens
niet geopend worden, voordat de deurwachters, zangers en levieten, aan wie de wacht
gedurende den dag is toevertrouwd, tegenwoordig zijn, en zij moeten ook des avonds in hun
bijzijn gesloten en gegrendeld worden. Gedurende den nacht moeten de bewoners van
Jerusalem de wacht houden, ieder tegenover zijn huis.
6) Omdat de meesten liever op het land waren gaan wonen dan in de vervallen en slecht
verdedigbare stad. Om daarin nu verbetering te brengen, besloot Nehemias eene volkstelling
te houden en zoo te zien welke geslachten zich reeds in het land bevonden. Dit kon hem tot
grondslag dienen voor de maatregelen, welke hij nemen wilde, om de stad te bevolken. Die
telling wordt hem nu gemakkelijk gemaakt door het vinden van het geslachtsregister van
degenen, die met Zorobabel te Jerusalem gekomen waren. Zie v. 5. De lijst komt grootendeels
overeen met die van I Esdr. II. Het verschil tusschen beide is wellicht ontstaan èn door de
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5. Deus autem dedit in corde meo, et
congregavi optimates, et magistratus, et
vulgus, ut recenserem eos: et inveni
librum census eorum, qui ascenderant
primum, et inventum est scriptum in eo.

5. God nu gaf mij in het hart en7) ik
vergaderde de edelen en de overheden en
het volk om hen te tellen; en ik vond de
tellinglijst van hen, die het eerst waren
opgegaan, en daarin werd geschreven
gevonden:

6. Isti filii provinciae, qui ascenderunt de
captivitate migrantium, quos transtulerat
Nabuchodonosor rex Babylonis, et reversi
sunt in Jerusalem, et in Judaeam,
unusquisque in civitatem suam. I Esdr.
II 1.

6. Dit zijn de zonen van het gewest, die
opgingen uit de gevangenschap der
weggevoerden, welke Nabuchodonosor,
de koning van Babylon, overgevoerd had
en die naar Jerusalem en Judea
wederkeerden, ieder naar zijne stad.

7. Qui venerunt cum Zorobabel, Josue,
Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani,
Mardochaeus, Belsam, Mespharath,
Begoai, Nahum, Baana. Numerus virorum
populi Israel:

7. Dezen kwamen met Zorobabel: Josue,
Nehemias, Azarias, Raämias, Nahamani,
Mardochaeus, Belsam, Mespharath,
Begoaï, Nahum, Baäna. Het getal der
mannen van het volk van Israël was:

8. Filii Pharos, duo millia centum
septuaginta duo:

8. De zonen van Pharos: twee duizend
honderd twee en zeventig;

9. Filii Saphatia, trecenti septuaginta duo: 9. de zonen van Saphatia: driehonderd
twee en zeventig;
10. Filii Area, sexcenti quinquaginta duo: 10. De zonen van Area: zeshonderd twee
en vijftig;
11. Filii Phahathmoab filiorum Josue et 11. De zonen van Phahathmoab, van de
Joab, duo millia octingenti decem et octo: zonen van Josue en Joab: twee duizend
achthonderd achttien;
12. Filii AElam, mille ducenti
quinquaginta quatuor:

12. De zonen van AElam: twaalfhonderd
vier en vijftig;

13. Filiia Zethua, octingenti quadraginta 13. De zonen van Zethua: achthonderd
quinque:
vijf en veertig;
14. Filii Zachai, septingenti sexaginta:

14. De zonen van Zachaï: zevenhonderd
zestig;

15. Filii Bannui, sexcenti quadraginta
octo:

15. De zonen van Bannuï: zeshonderd
acht en veertig;

16. Filii Bebai, sexcenti viginti octo.

16. de zonen van Bebaï: zeshonderd acht
en twintig;

17. Filii Azgad, duo millia trecenti viginti 17. de zonen van Azgad: twee duizend
duo:
driehonderd twee en twintig;
veranderingen daarin gebracht om de toeneming of vermindering der geslachten, èn door
fouten bij het overschrijven begaan. Zie de aanteekeningen op I Esdr. II.
7) God gaf mij in, de edelen.... te vergaderen om enz.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

18. Filii Adonicam, sexcenti sexaginta
septem:

18. de zonen van Adonicam: zeshonderd
zeven en zestig;

19. Filii Beguai, duo millia sexaginta
septem:

19. de zonen van Beguaï twee duizend
zeven en zestig;

20. Filii Adin, sexcenti quinquaginta
quinque.

20. de zonen van Adin: zeshonderd vijf
en vijftig;
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21. Filii Ater, filii Hezeciae, nonaginta
octo:

21. de zonen van Ater, den zoon van
Hezecia: acht en negentig;

22. Filii Hasem, trecenti viginti octo:

22. de zonen van Hasem: driehonderd
acht en twintig;

23. Filii Besai, trecenti viginti quatuor:

23. de zonen van Besaï: driehonderd vier
en twintig;

24. Filii Hareph, centum duodecim:

24. De zonen van Hareph: honderd
twaalf;

25. Filii Gabaon, nonaginta quinque:

25. de zonen van Gabaon; vijf en
negentig;

26. Filii Bethlehem, et Netupha, centum 26. de zonen van Bethlehem en Netupha:
octoginta octo.
honderd acht en tachtig;
27. Viri Anathoth, centum viginti octo.

27. de mannen van Anathoth: honderd
acht en twintig;

28. Viri Bethazmoth, quadraginta duo.

28. de mannen van Bethazmoth: twee en
veertig;

29. Viri Cariathiarim, Cephira, et Beroth, 29. de mannen van Cariathiarim, Cephira
septingenti quadraginta tres.
en Beroth: zevenhonderd drie en veertig;
30. Viri Rama et Geba, sexcenti viginti
unus.

30. de mannen van Rama en Geba:
zeshonderd een en twintig;

31. Viri Machmas, centum viginti duo.

31. de mannen van Machmas: honderd
twee en twintig;

32. Viri Bethel et Hai, centum viginti tres. 32. de mannen van Bethel en Haï:
honderd drie en twintig;
33. Viri Nebo alterius, quinquaginta duo. 33. de mannen van den anderen8) Nebo:
twee en vijftig;
34. Viri AElam alterius, mille ducenti
quinquaginta quatuor.

34. de mannen van den anderen AElam:
twaalfhonderd vier en vijftig;

35. Filii Harem, trecenti viginti.

35. de zonen van Harem: driehonderd
twintig;

36. Filii Jericho, trecenti quadraginta
quinque.

36. de zonen van Jericho: driehonderd
vijf en veertig;

37. Filii Lod Hadid et Ono, septingenti
viginti unus.

37. de zonen van Lod, Hadid en Ono:
zevenhonderd een en twintig;

38. Filii Senaa, tria millia nongenti
triginta.

38. de zonen van Senaä: drie duizend
negenhonderd dertig.

8) Den anderen schijnt hier bij vergissing overgenomen te zijn uit het volgende vers. Vgl. I
Esdr. II 29.
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39. Sacerdotes: Filii Idaia in domo Josue, 39. De priesters: de zonen van Idaia in
nongenti septuaginta tres.
het huis Josue: negenhonderd drie en
zeventig;
40. Filii Emmer, mille quinquaginta duo. 40. de zonen van Emmer: duizend twee
en vijftig;
41. Filii Phashur, mille ducenti
quadraginta septem.

41. de zonen van Phashur: twaalfhonderd
zeven en veertig;

42. Filii Arem, mille decem et septem.
Levitae:

42. de zonen van Arem: duizend
zeventien. De levieten:
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43. Filii Josue et Cedmihel filiorum

43. de zonen van Josue en Cedmihel, van
de zonen

44. Oduiae, septuaginta quatuor.
Cantores:

44. van Oduia: vier en zeventig. De
zangers:

45. Filii Asaph, centum quadraginta octo. 45. de zonen van Asaph: honderd acht en
veertig.
46. Janitores: filii Sellum, filii Ater, filii 46. De deurwachters: de zonen van
Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii
Sellum, de zonen van Ater, de zonen van
Sobai: centum triginta octo.
Telmon, de zonen van Accub, de zonen
van Hatita, de zonen van Sobaï: honderd
acht en dertig.
47. Nathinaei: filii Soha, filii Hasupha,
filii Tebbaoth,

47. De Nathineërs: de zonen van Soba,
de zonen van Hasupha, de zonen van
Tebbaoth,

48. Filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon, filii 48. de zonen van Ceros, de zonen van
Lebana, filii Hagaba, filii Selmai,
Siaä, de zonen van Phadon, de zonen van
Lebana, de zonen van Hagaba, de zonen
van Selmaï,
49. Filii Hanan, filii Geddel, filii Gaher, 49. de zonen van Hanan, de zonen van
Geddel, de zonen van Gaher,
50. Filii Raaia, filii Rasin, filii Necoda,

50. de zonen van Raäia, de zonen van
Rasin, de zonen van Necoda,

51. Filii Gesem, filii Aza, filii Phasea,

51. de zonen van Gesem, de zonen van
Aza, de zonen van Phasea,

52. Filii Besai, filii Munim, filii
Nephussim,

52. de zonen van Besaï, de zonen van
Munim, de zonen van Nephussim,

53. Filii Bacbuc, filii Hacupha, filii
Harhur,

53. de zonen van Bacbuc, de zonen van
Hacupha, de zonen van Harhur.

54. Filii Besloth, filii Mahida, filii Harsa, 54. de zonen van Besloth, de zonen van
Mahida, de zonen van Harsa,
55. Filii Bercos, filii Sisara, filii Thema, 55. de zonen van Bercos, de zonen van
Sisara, de zonen van Thema,
56. Filii Nasia, filii Hatipha,

56. de zonen van Nasia, de zonen van
Hatipha,

57. Filii servorum Salomonis, filii Sothai, 57. de zonen der dienaren van Salomon:
filii Sophereth, filii Pharida,
de zonen van Sothaï, de zonen van
Sophereth, de zonen van Pharida,
58. Filii Jahala, filii Darcon, filii Jeddel, 58. de zonen van Jahala, de zonen van
Darcon, de zonen van Jeddel,
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59. Filii Saphatia, filii Hatil, filii
59. de zonen van Saphatia, de zonen van
Phochereth, qui erat ortus ex Sabaim, filio Hatil, de zonen van Phochereth, die
Amon.
afstamde van Sabaïm, den zoon van
Amon.
60. Omnes Nathinaei, et filii servorum
Salomonis, trecenti nonaginta duo.

60. Alle Nathineërs en zonen der dienaren
van Salomon: driehonderd twee en
negentig.

61. Hi sunt autem, qui ascenderunt de
Thelmela, Thelharsa, Cherub,

61. En dezen zijn het, die opkwamen uit
Thelmela, Thelharsa, Che-
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Addon, et Emmer: et non potuerunt
rub, Addon en Emmer, en niet konden
indicare domum patrum suorum, et semen aanwijzen het huis hunner vaderen en hun
suum, utrum ex Israel essent.
zaad, of zij uit Israël waren:
62. Filii Dalaia, filii Tobia, filii Necoda, 62. de zonen van Dalaia, de zonen van
sexcenti quadraginta duo.
Tobia, de zonen van Necoda: zeshonderd
twee en veertig.
63. Et de Sacerdotibus, filii Habia, filii
Accos, filii Berzellai, qui accepit de
filiabus Berzellai Galaaditis uxorem: et
vocatus est nomine eorum.

63. En van de priesters: de zonen van
Habia, de zonen van Accos, de zonen van
Berzellaï, die uit de dochters van
Berzellaï, den Galaädiet, eene vrouw
genomen had, en hij werd naar hunnen
naam genoemd.

64. Hi quaesierunt scripturam suam in 64. Dezen zochten hunne opschrijving op
censu, et non invenerunt: et ejecti sunt de de tellinglijst en vonden haar niet; en zij
werden van het priesterschap uitgesloten.
sacerdotio. I Esdr. II 62.
65. Dixitque Athersatha eis ut non
65. En de Athersatha zeide hun, dat zij
manducarent de Sanctis sanctorum, donec niet mochten eten van het allerheiligste,
staret Sacerdos doctus et eruditus.
totdat er een geleerd en ervaren priester
zou opstaan.
66. Omnis multitudo quasi vir unus,
66. De geheele menigte als één man
quadraginta duo millia trecenti sexaginta, bedroeg: twee en veertig duizend
driehonderd zestig,
67. Absque servis et ancillis eorum, qui
erant septem millia trecenti triginta
septem, et inter eos cantores, et
cantatrices, ducenti quadraginta quinque.

67. behalve hunne dienstknechten en
dienstmaagden; dezen waren zeven
duizend driehonderd zeven en dertig, en
onder hen tweehonderd vijf en veertig
zangers en zangeressen.

68. Equi eorum, septingenti triginta sex: 68. Hunne paarden waren zevenhonderd
muli eorum, ducenti quadraginta quinque: zes en dertig, hunne muildieren
tweehonderd vijf en veertig,
69. Cameli eorum, quadringenti triginta
quinque: asini, sex millia septingenti
viginti.
Hucusque refertur quid in commentario
scriptum fuerit, exin Nehemiae historia
texitur.

69. hunne kameelen vierhonderd vijf en
dertig, ezels zes duizend zevenhonderd
twintig.
Tot hiertoe is medegedeeld wat in het
gedenkschrift geschreven stond; nu wordt
de geschiedenis van Nehemias
voortgezet9).

70. Nonnuli autem de principibus
70. Sommigen nu der familiehoofden
familiarum dederunt in opus. Athersatha droegen bij voor het werk10). De
9) Tot hiertoe van v. 6 af. Deze opmerking behoort niet tot den tekst en wordt slechts in sommige
Latijnsche handschriften op den rand gevonden. Zij is trouwens onjuist, vgl. de volgende
noot.
10) De hier vermelde giften hebben betrekking op den tempelbouw onder Zorobabel.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

dedit in thesaurum auri drachmas mille, Athersatha gaf voor den schat duizend
phialas quinquaginta, tunicas sacerdotales gouden drachmen, vijftig schalen,
quingentas triginta.
vijfhonderd dertig priestergewaden.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

322

71. Et de principibus familiarum dederunt
in thesaurum operis auri drachmas viginti
millia, et argenti mnas duo millia
ducentas.

71. En eenige familiehoofden gaven voor
den schat van het werk twintig duizend
gouden drachmen en twee duizend
tweehonderd zilveren mna's.

72. Et quod dedit reliquus populus, auri
drachmas viginti millia, et argenti mnas
duo millia, et tunicas sacerdotales
sexaginta septem.

72. En wat het overige volk gaf, was
twintig duizend gouden drachmen en
twee duizend zilveren mna's en zeven en
zestig priestergewaden.

73. Habitaverunt autem Sacerdotes, et
Levitae, et janitores, et cantores, et
reliquum vulgus, et Nathinaei, et omnis
Israel in civitatibus suis.

73. De priesters nu en de levieten en de
deurwachters en de zangers en het overige
volk en de Nathineërs en geheel Israël
zetten zich neder in hunne steden.

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Esdras leest aan het vergaderde volk de wet van Moses voor (v. 1-8). Het
bedroefde volk wordt getroost en tot vreugde opgewekt (v. 9-12). Viering van
het Loofhuttenfeest (v. 13-18).
1. Et venerat mensis septimus: filii autem
Israel erant in civitatibus suis.
Congregatusque est omnis populus quasi
vir unus ad plateam, quae est ante portam
aquarum: et dixerunt Esdrae scribae ut
afferret Librum legis Moysi, quam
praeceperat Dominus Israeli.

1. En1) de zevende maand2) was gekomen,
en de zonen van Israël waren in hunne
steden. En al het volk verzamelde zich
als één man op de straat, die voor de
Waterpoort is, en zij zeiden aan Esdras,
den schriftgeleerde3), het boek der wet

1) Naar de meening van velen zijn de volgende hoofdstukken VIII-X, welke men de acten der
groote en belangrijke volksvergadering, waarvan hier spraak is, zou kunnen noemen, door
Esdras of een ander, niet door Nehemias zelf, geschreven, wijl deze hier steeds in den derden
persoon voorkomt, terwijl hij elders in zijn boek in den eersten persoon van zich zelven
spreekt. Nochtans al zou hij het zelf geschreven hebben, komt het toch geheel met den aard
van dergelijk verslag overeen, dat hij niet zelf op den voorgrond trad, maar de handelingen
der vergadering voorstelde als het werk van geheel het vergaderde volk.
2) De zevende maand van het kerkelijk jaar, die Tisjri genoemd werd, ongeveer overeenkomende
met half September en half October. Op den eersten dag dier maand werd het Bazuinfeest
gevierd. Zie Num. XXIX 1. Volgens sommigen had de vergadering, waarvan hier sprake is,
nog in hetzelfde jaar plaats; volgens anderen een paar jaren later. De overeenkomst van de
eerste helft van v. 1 met I Esdr. III 1 kan verklaard worden door de overeenkomst der
gebeurtenissen in verband met het feit, dat Nehemias, zoo deze de schrijver is, het
gedenkschrift uit den tijd van Zorobabel vóór zich had, dat door hem VII 7-73 tot hiertoe
was overgenomen en dat I Esdr. in zijn geheel staat.
3) De bekende schrijver en hoofdpersoon van I Esdr. Hoewel hij ook hier eenigszins op den
voorgrond wordt geplaatst, schijnt hij toch niet het gezag en de waardigheid te bezitten, die
hij I Esdr. bekleedt, en blijkt hij zich, als voorlezer, te verheugen in eene jeugdige kracht,
welke hij in zijn Boek niet toont. Volgens de onderstelling van hen, die de gebeurtenissen
van II Esdr. vóór die van I Esdr. VII-X plaatsen, moet Esdras na het hier verhaalde weder
naar Babylonië gegaan en van daar, als aanvoerder van andere ballingen, teruggekeerd zijn.
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van Moses te halen, welke de Heer aan
Israël had voorgeschreven.

Dat de Joden tusschen Juda en Babylonië verkeer onderhielden, blijkt uit het verhaal
aangaande Hanani (I 2; VII 2).
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2. Attulit ergo Esdras sacerdos legem
coram multitudine virorum et mulierum,
cunctisque qui poterant intelligere, in die
prima mensis septimi.

2. Derhalve bracht Esdras, de priester, de
Wet te voorschijn voor de menigte
mannen en vrouwen en allen, die haar
verstaan konden, op den eersten dag der
zevende maand.

3. Et legit in eo aperte in platea quae erat
ante portam aquarum, de mane usque ad
mediam diem, in conspectu virorum et
mulierum, et sapientium: et aures omnis
populi erant erectae ad Librum.

3. En hij las daaruit hardop voor op de
straat, die voor de Waterpoort was, van
den morgen tot den middag, in
tegenwoordigheid der mannen en der
vrouwen en dergenen, die begrip
hadden4); en de ooren van het gansche
volk waren naar het boek gericht.

4. Stetit autem Esdras scriba super
gradum ligneum, quem fecerat ad
loquendum: et steterunt juxta eum
Mathathias, et Semeia, et Ania, et Uria,
et Helcia, et Maasia, ad dexteram ejus: et
ad sinistram, Phadaia, Misael, et Melchia,
et Hasum, et Hasbadana, Zacharia, et
Mosollam.

4. Esdras nu, de schriftgeleerde, stond op
een houten gestoelte, dat hij gemaakt had
om te spreken, en naast hem stonden
Mathathias en Semeia en Ania en Uria
en Helcia en Maäsia, aan zijne
rechterhand; en aan zijne linkerhand
Phadaia, Misaël en Melchia en Hasum en
Hasbadana, Zacharia en Mosollam.

5. Et aperuit Esdras Librum coram omni
populo: super universum quippe populum
eminebat: et cum aperuisset eum, stetit
omnis populus.

5. En Esdras opende het boek in
tegenwoordigheid van al het volk; hij stak
namelijk boven het gansche volk uit; en
toen hij het opende, stond al het volk op.

6. Et benedixit Esdras Domino Deo
magno: et respondit omnis populus:
Amen, Amen: elevans manus suas: et
incurvati sunt, et adoraverunt Deum proni
in terram.

6. En Esdras loofde den Heer, den
grooten God, en al het volk antwoordde:
Amen, amen! terwijl het zijne handen
omhoog hief; en zij bogen zich neder, en
ter aarde geneigd aanbaden zij God.

7. Porro Josue, et Bani, et Serebia, Jamin,
Accub, Septhai, Odia, Maasia, Celita,
Azarias, Jozabed, Hanan, Phalaia,
Levitae, silentium faciebant in populo ad
audiendam legem: populus autem stabat
in gradu suo.

7. Josue nu en Bani en Serebia, Jamin,
Accub, Septhaï, Odia, Maäsia, Celita,
Azarias, Jozabed, Hanan, Phalaia, de
levieten, maakten stilte onder het volk
om de Wet te hooren5), en het volk stond
op zijne plaats6).

4) Aldus dient in verband met den grondtekst vertaald te worden. Bedoeld is, dat hij daaruit las
ook voor alle kinderen, die genoeg verstand hadden om hetgeen voorgelezen werd te begrijpen.
5) Hebr.: ‘deden het volk de Wet verstaan’. Waarschijnlijk herhaalden de genoemde levieten,
tusschen het volk verspreid, het door Esdras gelezene en voegden er tot beter begrip
verklaringen bij. Zie v. 8.
6) Ieder bleef op zijne plaats staan, hoewel de voorlezing en verklaring zes à zeven uren duurde.
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8. Et legerunt in Libro legis Dei distincte, 8. En zij7) lazen in het boek der wet Gods
et aperte ad intelligendum: et
duidelijk en verstaanbaar, en men
intellexerunt cum legeretur.
verstond het bij het lezen.
9. Dixit autem Nehemias (ipse est
Athersatha) et Esdras sacerdos et scriba,
et Levitae interpretantes universo populo:
Dies sanctificatus est Domino Deo nostro,
nolite lugere, et nolite flere. Flebat enim
omnis populus cum audiret verba legis.

9. Nehemias nu (dat is de Athersatha8)
zeide, alsook Esdras, de priester en
schriftgeleerde, alsmede de levieten, die
uitleg gaven, tot het gansche volk: Deze
dag is geheiligd den Heer, onzen God;
treurt niet en weent niet. Want al het volk
weende, toen het de woorden der Wet
hoorde9).

10. Et dixit eis: Ite, comedite pinguia, et
bibite mulsum, et mittite partes his, qui
non praeparaverunt sibi: quia sanctus dies
Domini est, et nolite contristari: gaudium
etenim Domini est fortitudo nostra.

10. En hij zeide hun: Gaat, eet het vette
en drinkt het zoete en zendt een aandeel
aan hen10), die niets voor zich hebben
gereed gemaakt; want heilig is de dag des
Heeren, en weest niet droevig; de vreugde
immers des Heeren is onze kracht.

11. Levitae autem silentium faciebant in 11. En de levieten maakten stilte onder
omni populo, dicentes: Tacete, quia dies al het volk, zeggende: Weest stil, want
sanctus est, et nolite dolere.
de dag is heilig en treurt niet.
12. Abiit itaque omnis populus ut
comederet et biberet, et mitteret partes,
et faceret laetitiam magnam: quia
intellexerant verba, quae docuerat eos.

12. Al het volk ging dan heen om te eten
en te drinken en een aandeel te zenden en
zich aan groote blijdschap over te geven,
want zij hadden de woorden verstaan,
welke hij hun had geleerd.

13. Et in die secundo congregati sunt
principes familiarum universi populi,
Sacerdotes et Levitae ad Esdram scribam,
ut interpretaretur eis verba Legis.

13. En op den tweeden dag verzamelden
zich de familiehoofden van geheel het
volk, de priesters en de levieten, bij
Esdras, den schriftgeleerde, opdat hij hun
de woorden der Wet zou verklaren11).

7) Esdras en de levieten. Voor verstaanbaar heeft de grondtekst: ‘begrip (of kennis) gevend’,
zooveel als: den zin verklarend. Sommigen meenen, dat de Joden reeds in de ballingschap
de Arameesche taal aangenomen hadden, en er dus niet enkel verklaring, maar zelfs vertaling
in het Arameesch noodig was.
8) Zie I Esdr. II 63. In de Septuagint ontbreekt deze tusschenzin; het is niet onwaarschijnlijk,
dat een latere bewerker of afschrijver hier en X 1 dezen titel ten onrechte aan Nehemias heeft
toegekend, daar hij zich zelf alleen den titel van pecha geeft (V 14, 18).
9) Daar zij de Wet niet onderhouden hadden en daarom gestraft waren en straf te vreezen hadden.
Nehemias en de zijnen spraken echter het volk moed in en wekten het tot vreugde op, omdat
het een feestdag was. Zie v. 10. Daarna volgde echter een boetedag; zie IX 1 en volg.
10) Eet het vette, d.i. goede, smakelijke spijzen, en drinkt zoeten wijn en zendt ook den armen,
die anders geen feestmaal kunnen aanrechten, een aandeel. Dit laatste was waarschijnlijk
gebruikelijk.
11) Om zich grondiger in de kennis der Wet te laten onderrichten.
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14. Et invenerunt scriptum in Lege
praecepisse Dominum in manu Moysi ut
habitent filii Israel in tabernaculis, in die
solemni, mense septimo:

14. En zij vonden in de Wet12) geschreven,
dat de Heer door de bediening van Moses
bevolen had, dat de kinderen van Israël
in loofhutten zouden wonen op den
feestdag in de zevende maand,

15. Et ut praedicent, ut divulgent vocem
in universis urbibus suis, et in Jerusalem,
dicentes: Egredimini in montem, et afferte
frondes olivae, et frondes ligni
pulcherrimi, frondes myrti, et ramos
palmarum, et frondes ligni nemorosi ut
fiant tabernacula, sicut scriptum est.

15. en dat zij zouden verkondigen en eene
oproeping doen in al hunne steden en te
Jerusalem, zeggende: Gaat uit naar het
gebergte en haalt olijfloof en loof van
allerschoonst geboomte13), myrtenloof en
palmtakken en loof van bladerrijk
geboomte, om loofhutten te maken,
zooals geschreven staat.

16. Et egressus est populus, et attulerunt.
Feceruntque sibi tabernacula unusquisque
in domate suo, et in atriis suis, et in atriis
domus Dei, et in platea portae aquarum:
et in platea portae Ephraim.

16. En het volk ging uit en zij haalden
het. En zij maakten zich loofhutten, ieder
op zijn dak en in zijne voorhoven en in
de voorhoven van het huis Gods en op de
straat der Waterpoort en op de straat der
Ephraïmpoort.

17. Fecit ergo universa ecclesia eorum,
qui redierant de captivitate, tabernacula,
et habitaverunt in tabernaculis: non enim
fecerant a diebus Josue filii Nun taliter
filii Israel usque ad diem illum. Et fuit
laetitia magna nimis. Lev. XXIII 39.

17. Alzoo maakte de gansche gemeente
dergenen, die uit de gevangenschap waren
teruggekeerd, loofhutten en zij woonden
in de loofhutten; en aldus hadden de
kinderen van Israël niet gedaan sedert de
dagen van Josue, den zoon van Nun, tot
op dien dag14). En er was eene overgroote
blijdschap.

18. Legit autem in Libro legis Dei per
dies singulos, a die primo usque ad diem
novissimum: et fecerunt solemnitatem
septem diebus, et in die octavo collectam
juxta ritum.

18. En hij15) las dagelijks in het boek der
wet Gods van den eersten dag af tot den
laatsten dag; en zij hielden feest zeven
dagen en op den achtsten dag de
vergadering volgens het plechtgebruik.

12) Esdras vestigt hunne aandacht op Lev. XXIII 39-43 en Deut. XVI 13-15, waar de voorschriften
gegeven worden aangaande het Loofhuttenfeest, omdat dit binnen eenige dagen moest gevierd
worden, van den 15en tot den 22en der maand Tisjri.
13) Hebr.: ‘Olieboomloof’, d.i. loof van den oleaster of wilden olijfboom.
14) d.i. Niet zoo algemeen, noch met zooveel geestdrift had men sinds Josue het Loofhuttenfeest
gevierd, hoewel men het toch ook niet geheel verzuimd had, gelijk blijkt uit III Reg. VIII
65; II Par. VII 9; I Esdr. III 4.
15) Volgens Deut. XXXI 10-13 moest de Wet tijdens het Loofhuttenfeest van het Sabbatjaar aan
het volk worden voorgelezen. In het jaar 443 v. C. begon een Sabbatjaar. Uit geheel het
verhaal blijkt, dat hier spraak is van de bestaande Wet; zie vooral v. 1, 7, 8 en 9; niet van
eene nieuwe.
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Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Het volk houdt een openbaren vasten- en boetedag (v. 1-3). In een plechtig
gebed belijden de levieten Gods weldaden en Israël's zonden en smeeken
Gods barmhartigheid af (v. 4-37). Vernieuwing des verbonds (v. 38).
1. In die autem vigesimo quarto mensis 1. Op den vier en twintigsten dag dezer
hujus convenerunt filii Israel in jejunio maand1) nu kwamen de kinderen van
et in saccis, et humus super eos.
Israël samen onder vasten en in
boetgewaad en met stof bestrooid2).
2. Et separatum est semen filiorum Israel
ab omni filio alienigena: et steterunt, et
confitebantur peccata sua, et iniquitates
patrum suorum.

2. En het zaad der kinderen van Israël
zonderde zich af van alle vreemde
kinderen en zij stelden zich3) en beleden
hunne zonden en de ongerechtigheden
hunner vaderen.

3. Et consurrexerunt ad standum: et
legerunt in volumine Legis Domini Dei
sui, quater in die, et quater confitebantur,
et adorabant Dominum Deum suum.

3. En zij richtten zich samen op om te
staan4) en lazen in het boek der wet van
den Heer, hunnen God, viermaal op den
dag5), en viermaal deden zij
schuldbelijdenis en aanbaden den Heer,
hunnen God.

4. Surrexerunt autem super gradum
Levitarum Josue, et Bani, et Cedmihel,
Sabania, Bonni, Sarebias, Bani, et
Chanani: et clamaverunt voce magna ad
Dominum Deum suum.

4. En op het gestoelte der levieten richtten
zich op Josue en Bani en Cedmihel,
Sabania, Bonni, Sarebias, Bani en
Chanani6) en riepen met luider stem tot
den Heer, hunnen God.

5. Et dixerunt Levitae Josue, et Cedmihel, 5. En de levieten Josue en Cedmihel,
Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaia, Sebnia, Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaia, Sebnia,
Phathahia: Surgite, benedicite Domino Phathathia zeiden7): Staat op, looft den
Deo vestro ab aeterno usque in aeternum:
et bene1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tisjri, op den tweeden dag na de sluiting van het Loofhuttenfeest.
De gewone teekenen van rouw.
Voor den Heer.
Nadat zij bij hunne schuldbekentenis geknield en zich ter aarde gebogen hadden.
Hebr.: ‘Zij lazen... het vierde deel van den dag, en een (ander) vierde deel deden zij...’ enz.
Volgens de algemeene opvatting worden hier en in v. 5 dezelfde levieten bedoeld, hoewel
drie namen verschillen. Wellicht droegen die personen twee namen of moet het verschil aan
schrijffouten geweten worden.
7) De inhoud van het gebed, dat de genoemde levieten (of Esdras; want de Septuagint laat aan
v. 6 voorafgaan ‘en Esdras zeide’) voor en in naam van het volk uitspraken, komt hierop
neer. Na eene opwekking om den Heer te loven v. 5, wordt de in v. 6-8 opgezette stelling
uitgewerkt: God, de Schepper van het heelal, heeft met Abraham een verbond gesloten om
aan diens nakomelingschap het land Chanaän te geven, en Hij heeft zijne belofte vervuld.
Want God heeft Israël wonderbaar uit Egypte gevoerd, in de woestijn geleid en gevoed, het
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Heer, uwen God, van eeuwigheid tot in
eeuwigheid;

op Sinaï zijne Wet gegeven en bevolen bezit te nemen van het beloofde land v. 9-15. Hoewel
de voorvaderen die weldaden met ondank beloonden en tot afgoderij vervielen, heeft God
hen toch niet verlaten, maar gedurende veertig jaren in hunne behoeften voorzien en hun
eindelijk het aan Abraham beloofde land geschonken v. 16-25. Toen zij ook daar weerspannig
waren, leverde God hen tot straf aan hunne vijanden over, maar telkens als zij Hem aanriepen,
gaf Hij weder redding, totdat Hij eindelijk, toen de maat hunner zonden vol was, hen aan de
macht der heidenen onderwierp, zonder zijn volk nochtans geheel te verwerpen, v. 26-31.
Moge God dan nu gedenken, dat Hij de God des verbonds en van barmhartigheid is, en op
zijn volk, hoewel het door zijne misslagen de tegenwoordige ellende verdiend heeft, toch
een genadigen blik slaan! v. 32-37.
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dicant nomini gloriae tuae excelso in
omni benedictione et laude.

en men prijze den verheven naam uwer
heerlijkheid met alle zegening en lof8)!

6. Tu ipse, Domine, solus, tu fecisti
coelum, et coelum coelorum, et omnem
exercitum eorum: terram, et universa quae
in ea sunt: maria, et omnia quae in eis
sunt: et tu vivificas omnia haec, et
excercitus coeli te adorat.

6. Gij, Heer, Gij alleen hebt den hemel
gemaakt en den hemel der hemelen en
geheel hun heer, de aarde en al wat
daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en
Gij doet dit alles leven, en het heer des
hemels9) aanbidt U.

7. Tu ipse, Domine Deus, qui elegisti
Abram, et eduxisti eum de igne
Chaldaeorum, et posuisti nomen ejus
Abraham. Gen. XI 31.

7. Gij, Heere God, Gij zijt het, die Abram
uitverkoren en hem uit het vuur10) der
Chaldeërs gevoerd en zijnen naam
Abraham gesteld hebt11);

8. Et invenisti cor ejus fidele coram te: et
percussisti cum eo foedus ut dares ei
terram Chananaei, Hethaei, et Amorrhaei,
et Pherezaei, et Jebusaei, et Gergesaei, ut
dares semini ejus: et implesti verba tua,
quoniam justus es.

8. en Gij hebt zijn hart trouw voor U
bevonden en Gij hebt met hem het
verbond gesloten12) om hem te geven het
land van den Chananeër, den Hetheër en
den Amorrheër en den Pherezeër en den
Jebuseër en den Gergeseër13), om het te
geven aan zijn zaad; en Gij hebt uwe
woorden vervuld, want rechtvaardig zijt
Gij.

9. Et vidisti afflictionem patrum
nostrorum in AEgypto: clamoremque
eorum audisti super Mare rubrum.

9. En Gij hebt de verdrukking onzer
vaderen in Egypte gezien en hun geroep
aan de Roode Zee gehoord14).

10. Et dedisti signa atque portenta in
Pharaone, et in universis servis ejus, et in
omni populo terrae illius: cognovisti enim
quia superbe egerant contra eos: et fecisti
tibi nomen, sicut et in hac die.

10. En Gij hebt teekenen en wonderen
gedaan aan Pharao en aan al zijne
dienaren en aan al het volk zijns lands;
want Gij wist, dat zij trots gehandeld
hadden tegen hen, en Gij hebt U een
naam gemaakt, zooals het nog heden ten
dage is15),

8) Volgens den grondtekst: ‘men prijze den naam uwer heerlijkheid, verheven boven alle
zegening en lof’.
9) Het sterren- en het engelenheer.
10) Hebr.: ‘uit Ur der Chaldeërs’. Hoewel het Hebreeuwsche woord ‘oer’ ook vuur of vlam
beteekent, zooals de Vulgaat het hier overzet, is toch zeker de eigennaam bedoeld. Vgl. Gen.
XI 31 en XV 7.
11) Vgl. Gen. XVII 5.
12) Vgl. Gen. XV 18.
13) Vgl. Gen. XV 19-21, waar tien, - Ex. III 8, waar zes, - en Deut. VII 1, waar zeven volken
worden opgenoemd.
14) Vgl. Ex. III 7; XIV 10.
15) Ex. VII-X; Deut. VI 22; Ex. XVIII 11; Is. LXIII 12, 14; Jer. XXXII 20.
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11. Et mare divisisti ante eos, et
transierunt per medium maris in sicco:
persecutores autem eorum projecisti in
profundum, quasi lapidem in aquas
validas.

11. En Gij hebt de zee vóór hen gekliefd,
en zij gingen midden door de zee op het
droge; maar hunne vervolgers hebt Gij
geworpen in de diepte, als een steen in
machtige wateren16).

12. Et in columna nubis ductor eorum
fuisti per diem, et in columna ignis per
noctem, ut appareret eis via, per quam
ingrediebantur.

12. En in eene wolkzuil zijt Gij hun
leidsman geweest bij dag, en in eene
vuurzuil bij nacht, opdat hun de weg
zichtbaar zou zijn, waarlangs zij
trokken17).

13. Ad montem quoque Sinai descendisti,
et locutus es cum eis de coelo, et dedisti
eis judicia recta, et legem veritatis,
ceremonias, et praecepta bona:

13. Ook zijt Gij op den berg Sinaï
nedergedaald en hebt met hen uit den
hemel gesproken, en Gij hebt hun juiste
rechten en eene wet der waarheid,
inzettingen en goede geboden gegeven18);

14. Et sabbatum sanctificatum tuum
ostendisti eis, et mandata, et ceremonias,
et legem praecepisti eis in manu Moysi
servi tui.

14. en Gij hebt hun uwen geheiligden
sabbat bekend gemaakt19) en hun geboden
en inzettingen en eene wet
voorgeschreven door de hand van Moses,
uwen dienstknecht.

15. Panem quoque de coelo dedisti eis in
fame eorum, et aquam de petra eduxisti
eis sitientibus, et dixisti eis ut
ingrederentur et possiderent terram, super
quam levasti manum tuam ut traderes eis.

15. Brood ook uit den hemel hebt Gij hun
gegeven voor hunnen honger en water
voor hen doen wellen uit de steenrots,
toen zij dorst hadden, en Gij hebt tot hen
gezegd, dat zij zouden binnengaan en het
land in bezit nemen, waarover Gij uwe
hand hadt opgeheven om het hun te
schenken20).

16. Ipsi vero et patres nostri superbe
16. Zij echter en onze vaderen21)
egerunt, et induraverunt cervices suas, et handelden trots en verhardden hunne
non audierunt mandata tua.
nekken22) en luisterden niet naar uwe
geboden.
17. Et noluerunt audire, et non sunt
17. En zij wilden niet hooren en waren
recordati mirabilium tuorum quae feceras niet indachtig aan uwe wonderen, welke
eis. Et induraverunt cervices suas, et
Gij voor hen gedaan hadt. En zij
dederunt caput ut
16)
17)
18)
19)
20)

Vgl. Ex. XIV 5 en volg. en XV 19; Ex. XV 5; Ex. XV 10; Is. XLIII 16.
Vgl. Ex. XIII 21; Num. XIV 14.
Vgl. Ex. XIX 18, 20; XX 1 en volg.; Deut. IV 36.
Vgl. Ex. XX 9 en volg.
Dat Gij hun onder eed beloofd hadt. Vgl. Ex. XVI 4, 10 en volg.; Ex. XVII 5 en volg.; Num.
XX 8 en volg.; Num. XIV 30.
21) Namelijk onze vaderen.
22) Vgl. Ex. XXXII 9; XXXIII 3; XXXIV 9.
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verhardden hunne nekken en stelden een
hoofd23)

23) In verband met Num. XIV 4, waar dezelfde Hebreeuwsche woorden in de Vulgaat vertaald
worden door: ‘constituamus nobis ducem’ stellen wij ons eenen aanvoerder, geeft men
meestal deze beteekenis aan de woorden ‘dederunt caput’ zij stelden een hoofd. Volgens
anderen is de zin: wendden zij het hoofd af om terug te keeren enz. Ook willen sommigen,
met de Septuagint, evenals in Num. XIV 4, in plaats van be-mirjam ‘in hunne
wederspannigheid’, be-Mizrajim ‘in Egypte’, lezen.
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converterentur ad servitutem suam, quasi
per contentionem. Tu autem Deus
propitius, clemens, et misericors,
longanimis, et multae miserationis non
dereliquisti eos,

om tot hunne slavernij terug te keeren,
als door weerspannigheid. Maar Gij, die
een God zijt, genadig, goedertieren en
barmhartig, lankmoedig en vol erbarming,
Gij hebt hen niet verlaten,

18. Et quidem cum fecissent sibi vitulum
conflatilem, et dixissent: Iste est Deus
tuus, qui eduxit te de AEgypto:
feceruntque blasphemias magnas.

18. zelfs niet toen zij zich een gegoten
kalf gemaakt en gezegd hadden: Dit is
uw God, die u uit Egypte gevoerd heeft;
en zij bedreven groote lasteringen24).

19. Tu autem in misericordiis tuis multis
non dimisisti eos in deserto: columna
nubis non recessit ab eis per diem ut
duceret eos in viam, et columna ignis per
noctem ut ostenderet eis iter per quod
ingrederentur.

19. Gij echter, Gij hebt in uwe groote
erbarming hen niet verlaten in de
woestijn; de wolkzuil week niet van hen
bij dag om hen te geleiden op den weg,
noch de vuurzuil bij nacht om hun den
weg te toonen, waarlangs zij moesten
trekken25).

20. Et spiritum tuum bonum dedisti qui
doceret eos, et manna tuum non
prohibuisti ab ore eorum, et aquam dedisti
eis in siti.

20. En uwen goeden geest26) gaaft Gij om
hen te onderwijzen, en uw manna onttrokt
Gij niet aan hunnen mond, en water gaaft
Gij hun voor den dorst27).

21. Quadraginta annis pavisti eos in
deserto, nihilque eis defuit: vestimenta
eorum non inveteraverunt, et pedes eorum
non sunt attriti.

21. Veertig jaar onderhieldt Gij hen in de
woestijn en niets ontbrak hun; hunne
kleederen versleten niet en hunne voeten
werden niet gekneusd28).

22. Et dedisti eis regna, et populos, et
partitus es eis sortes: et possederunt
terram Sehon, et terram regis Hesebon,
et terram Og regis Basan.

22. En Gij gaaft hun koninkrijken en
volken en deeldet hun de loten toe, en zij
namen in bezit het land van Sehon en29)
het land des konings van Hesebon en het
land van Og, den koning van Basan.

23. Et multiplicasti filios eorum sicut
stellas coeli, et adduxisti eos ad terram,
de qua dixeras patribus eorum ut
ingrederentur et possiderent.

23. En Gij hebt hunne kinderen
vermenigvuldigd als de sterren des
hemels en hen gevoerd naar het land,
waarvan Gij aan hunne vaderen gezegd
hadt, dat zij het zouden binnengaan en in
bezit nemen30).

24) Vgl. Ex. XXXII 1-6.
25) Vgl. Num. XIV 14.
26) Volgens sommigen duiden deze woorden op Num. XI 17, 25; volgens anderen hebben zij
de meer algemeene beteekenis, dat God Israël voortdurend met zijne ingevingen bijstond.
27) Vgl. Num. XI 6-9; Josue V 12; Num. XX 2-8.
28) Vgl. Deut. II 7; VIII 4; XXIX 5.
29) Daar Sehon koning van Hesebon was, zie Deut. I 4, heeft ‘en’ de beteekenis van dat is.
30) Vgl. Gen. XXII 17; Deut. I 10. De vaderen echter kwamen niet in het beloofde land en
stierven tot straf voor hunne zonden in de woestijn, maar de kinderen enz. v. 24.
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24. En de kinderen kwamen en
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runt terram, et humiliasti coram eis
habitatores terrae Chananaeos, et dedisti
eos in manu eorum, et reges eorum, et
populos terrae ut facerent eis sicut
placebat illis.

namen het land in bezit, en Gij hebt voor
hun aangezicht vernederd31) de bewoners
des lands, de Chananeërs, en dezen, èn
hunne koningen èn de volken des lands,
in hunne hand geleverd, om met hen te
doen naar hun welgevallen.

25. Ceperunt itaque urbes munitas et
humum pinguem, et possederunt domos
plenas cunctis bonis: cisternas ab aliis
fabricatas, vineas, et oliveta, et ligna
pomifera multa: et comederunt, et saturati
sunt, et impinguati sunt, et abundaverunt
deliciis in bonitate tua magna.

25. Alzoo maakten zij zich meester van
sterke steden en een vet land en namen
in bezit huizen vol met allerlei goederen,
waterputten door anderen gemaakt,
wijnbergen en olijfgaarden en
vruchtboomen in menigte, en zij aten en
verzadigden zich en werden lijvig en
hadden overvloed aan geneugten door
uwe groote goedheid32).

26. Provocaverunt autem te ad
iracundiam, et recesserunt a te, et
projecerunt legem tuam post terga sua: et
prophetas tuos occiderunt, qui
contestabantur eos ut reverterentur ad te:
feceruntque blasphemias grandes.

26. Maar zij tartten U tot toorn en weken
van U af en wierpen uwe Wet achter
hunnen rug; en zij doodden uwe
profeten33), die hen bezwoeren tot U terug
te keeren, en zij bedreven groote
lasteringen.

27. Et dedisti eos in manu hostium
suorum, et afflixerunt eos. Et in tempore
tribulationis suae clamaverunt ad te, et tu
de coelo audisti, et secundum
miserationes tuas multas dedisti eis
salvatores, qui salvarent eos de manu
hostium suorum.

27. En Gij leverdet hen over in de hand
hunner vijanden, die hen verdrukten. En
ten tijde hunner verdrukking riepen zij
tot U, en Gij, Gij hoordet uit den hemel,
en naar uwe menigvuldige erbarming
gaaft Gij hun redders, die hen zouden
verlossen uit de hand hunner vijanden.

28. Cumque requievissent, reversi sunt
ut facerent malum in conspectu tuo: et
dereliquisti eos in manu inimicorum
suorum, et possederunt eos. Conversique
sunt, et clamaverunt ad te: tu autem de
coelo exaudisti, et liberasti eos in
misericordiis tuis, multis temporibus.

28. Maar toen zij rust hadden, keerden zij
terug om kwaad te doen voor uw
aanschijn, en Gij liet hen over in de hand
hunner vijanden, die hen overheerschten.
En zij bekeerden zich en riepen tot U; en
Gij hebt hen verhoord uit den hemel en
verlost in uwe erbarming, vele malen34).

29. Et contestatus es eos ut reverterentur 29. En Gij hebt hen bezworen35) terug te
ad legem tuam. Ipsi vero superbe egerunt, keeren tot uwe Wet. Maar zij handelden
31)
32)
33)
34)

Vgl. Deut. IX 3.
Vgl. Deut. VI 11; XXXII 15.
Vgl. III Reg. XIV 9; Ez. XXIII 35; II Par. XXIV 21; III Reg. XVIII 4, 13; XIX 10.
De verzen 27 en 28 hebben betrekking op het tijdvak der Rechters. Vgl. Jud. II 11-23; III 9
en volg.
35) Door uwe profeten. Vgl. v. 26 en 30. De verzen 29 en 30 slaan op het tijdvak der koningen.
Vgl. IV Reg. XVII 13 en volg.
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et non audierunt mandata tua, et in
judiciis tuis

trots en luisterden niet naar uwe bevelen
en zondig-
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peccaverunt, quae faciet homo, et vivet
in eis: et dederunt humerum recedentem,
et cervicem suam induraverunt, nec
audierunt.

den tegen uwe rechten, door welke de
mensch, die ze betracht, zal leven36); en
zij boden een weerspannigen schouder37)
en verhardden hunnen nek en hoorden
niet.

30. Et protraxisti super eos annos multos,
et contestatus es eos in spiritu tuo per
manum prophetarum tuorum: et non
audierunt, et tradidisti eos in manu
populorum terrarum.

30. En Gij hebt vele jaren over hen laten
heengaan38) en hen bezworen door uwen
geest door de hand uwer profeten, maar
zij luisterden niet, en Gij hebt hen
overgeleverd in de hand van de volken
der landen.

31. In misericordiis autem tuis plurimis
non fecisti eos in consumptionem, nec
dereliquisti eos: quoniam Deus
miserationum, et clemens es tu.

31. Maar in uwe menigvuldige erbarming
hebt Gij hen niet der verdelging
prijsgegeven noch hen verlaten39); want
een God van erbarming en goedertieren
zijt Gij.

32. Nunc itaque Deus noster magne,
fortis, et terribilis, custodiens pactum et
misericordiam, ne avertas a facie tua
omnem laborem, qui invenit nos, reges
nostros, et principes nostros, et sacerdotes
nostros, et prophetas nostros, et patres
nostros, et omnem populum tuum a
diebus regis Assur usque in diem hanc.

32. Nu dan, onze God, Gij groote, sterke
en geduchte, die het verbond en de
barmhartigheid houdt40), wend van uw
aangezicht niet af al het lijden41), dat ons,
onze koningen en onze vorsten en onze
priesters en onze profeten en onze
vaderen en al uw volk getroffen heeft van
de dagen van den koning van Assur42) af
tot op dezen dag.

33. Et tu justus es in omnibus, quae
33. En Gij zijt rechtvaardig43) in alles wat
venerunt super nos: quia veritatem fecisti, over ons gekomen is; want Gij hebt naar
nos autem impie egimus.
trouw gedaan, maar wij, wij hebben
goddeloos gehandeld.
34. Reges nostri, principes nostri,
sacerdotes nostri, et patres nostri, non
fecerunt legem tuam, et non attenderunt
mandata tua, et testimonia tua quae
testificatus es in eis.

34. Onze koningen, onze vorsten, onze
priesters en onze vaderen hebben uwe
Wet niet onderhouden en geen acht
geslagen op uwe geboden en op uwe

36) Vgl. Lev. XVIII 5; Ez. XX 11.
37) Gelijk lastdieren, die zich het juk niet willen laten opleggen. Vgl. Oseë IV 16; Zach. VII 11.
38) Gij hadt lange jaren geduld met hen, van de regeering van Salomon tot aan de invallen van
de Assyriërs, de volken der landen.
39) Volgens uwe beloften. Vgl. Is. VI 13; Jer. IV 27; V 10, 18 enz.
40) Vgl. I 5; Deut. X 17.
41) Hebr.: ‘niet gering zij voor U al het lijden, dat ons getroffen heeft’, d.i. neem in aanmerking
enz.
42) Teglathphalasar, die het eerst een deel der tien stammen wegvoerde.
43) Vgl. v., 8; Deut. XXXII 4; I Esdras IX 15. Gij hebt naar trouw gedaan, uwe beloften en
bedreigingen vervuld.
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getuigenissen, welke Gij voor hen getuigd
hebt.
35. Et ipsi in regnis suis, et in bonitate
tua multa, quam dederas eis, et in terra
latissima et pingui,

35. En zij, in hunne koninkrijken44) en in
uwe groote goedheid, welke Gij hun
bewezen, en in het wijd

44) En terwijl zij nog onder hunne koningen waren, hebben zij U ondanks uwe groote goedheid
enz. niet gediend.
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quam tradideras in conspectu eorum, non uitgestrekte en vette land, dat Gij voor
servierunt tibi, nec reversi sunt a studiis hun aanschijn geleverd hadt, zij hebben
suis pessimis.
U niet gediend en zijn niet teruggekeerd
van hun allerbooste streven.
36. Ecce nos ipsi hodie servi sumus: et
terra, quam dedisti patribus nostris ut
comederent panem ejus, et quae bona sunt
ejus, et nos ipsi servi sumus in ea.

36. Zie, wij zelven zijn heden
dienstknechten; en zelfs in het land, dat
Gij onzen vaderen gaaft om daarvan het
brood en wat het goeds heeft te genieten,
daarin zijn wij zelven dienstknechten!

37. Et fruges ejus multiplicantur regibus,
quos posuisti super nos propter peccata
nostra, et corporibus nostris dominantur,
et jumentis nostris secundum voluntatem
suam, et in tribulatione magna sumus.

37. En zijne vruchten vermeerderen zich
ten bate der koningen, die Gij over ons
gesteld hebt om onze zonden, en zij
voeren heerschappij over onze lichamen
en over ons vee naar hun welgevallen, en
wij verkeeren in groote verdrukking.

38. Super omnibus ergo his nos ipsi
percutimus foedus, et scribimus, et
signant principes nostri, Levitae nostri,
et Sacerdotes nostri.

38. Aangaande dit alles45) dan sluiten wij
een verbond en wij schrijven het op, en
onze vorsten, onze levieten en onze
priesters onderteekenen het46).

Caput X.
Hoofdstuk X.
Lijst der onderteekenaars van het verbond (v. 1-28). Verplichtingen, welke
zij op zich nemen (v. 29-39).
1. Signatores autem fuerunt, Nehemias, 1. De onderteekenaars1) nu waren:
Athersatha filius Hachelai, et Sedecias, Nehemias, de Athersatha, de zoon van
Hachelaï2), en Sedecias,
2. Saraias, Azarias, Jeremias,

2. Saraias, Azarias, Jeremias,

3. Pheshur, Amarias, Melchias,

3. Phesnur, Amarias, Melchias,

4. Hattus, Sebenia, Melluch,

4. Hattus, Sebenia, Melluch,

5. Harem, Merimuth, Obdias,

5. Harem, Merimuth, Obdias,

6. Daniel, Genthon, Baruch,

6. Daniël, Genthon, Baruch,

45) Wegens dien ongelukkigen toestand, waarin wij door eigen schuld verkeeren, en om uwe
bescherming te verkrijgen, vernieuwen wij met U het verbond.
46) Dit onderteekenen (of bezegelen) geschiedde door het afdrukken van den naam, die in den
zegelring gegrift was.
1) Zie IX 38, noot 46.
2) Vgl. I 1, waar hij onder den naam van Helchias voorkomt. In het Hebr. wordt zijn naam op
beide plaatsen hetzelfde geschreven: Chakalja. Nehemias staat als landvoogd aan het hoofd
der lijst; zie VIII 9.
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7. Mosollam, Abia, Miamin,

7. Mosollam, Abia, Miamin,

8. Maazia, Belgai, Semeia: hi sacerdotes. 8. Maäzia, Belgaï, Semeia; dit waren de
priesters3).

3) d.i. De namen der priesterklassen, voor welke onderteekend werd, niet de namen der
onderteekenaars zelven. Vgl. XII 1-7, waar eene lijst van de priesterklassen, ten tijde van
Zorobabel en den hoogepriester Josue, en XII 12-21, waar eene dergelijke lijst, ten tijde van
den hoogepriester Joacim, den zoon van Josue, opgemaakt, gevonden wordt. Naar I Par.
XXIV 7-18 waren de priesters in vier en twintig klassen verdeeld, waarvan er hier slechts
een en twintig genoemd worden. Volgens VII 63-65 (vgl. I Esdr. II 61-63) werden onder
Zorobabel drie priesterlijke familiën voorloopig van het priesterschap uitgesloten, die, naar
het schijnt, onder Nehemias nog niet in hun ambt hersteld waren. Daar echter onder Esdras
Meremoth, zoon van Urias, uit het geslacht van Accus - dat zeker tot eene der 24
priesterklassen behoorde (vgl. I Par. XXIV 10) en onder de uitgesloten familiën genoemd
wordt - een voorname priesterlijke waardigheid bekleedde (zie I Esdr. VIII 33), vermoedt
men niet zonder reden, dat de klasse van Accos (Haccos) in den tijd tusschen Nehemias en
Esdras in eere werd hersteld. Door dit niet ongegrond vermoeden wordt de meening gestaafd,
dat Esdras na Nehemias uit Babylon is opgetogen. - Eene afdoende verklaring van het verschil
der namen, die hier en Hoofdstuk XII voorkomen, is nog niet gegeven.
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9. Porro Levitae, Josue filius Azaniae,
Bennui de filiis Henadad, Cedmihel,

9. Dan de levieten4): Josue, de zoon van
Azania, Bennuï van de zonen van
Henadad, Cedmihel

10. Et fratres eorum, Sebenia, Odaia,
Celita, Phalaia, Hanan,

10. en hunne broeders: Sebenia, Odaia,
Celita, Phalaia, Hanan,

11. Micha, Rohob, Hasebia,

11. Micha, Rohob, Hasebia,

12. Zachur, Serebia, Sabania,

12. Zachur, Serebia, Sabania,

13. Odaia, Bani, Baninu.

13. Odaia, Bani, Baninu.

14. Capita populi, Pharos, Phahathmoab, 14. De hoofden des volks5): Pharos,
AElam, Zethu, Bani,
Phahath-Moab, AElam, Zethu, Bani,
15. Bonni, Azgad, Bebai,

15. Bonni, Azgad, Bebaï,

16. Adonia, Begoai, Adin,

16. Adonia, Begoaï, Adin,

17. Ater, Hezecia, Azur,

17. Ater, Hezecia, Azur,

18. Odaia, Hasum, Besai,

18. Odaia, Hasum, Besaï,

19. Hareph, Anathoth, Nebai,

19. Hareph, Anathoth, Nebaï,

20. Megphias, Mosollam, Hazir,

20. Megphias, Mosollam, Hazir,

21. Mesizabel, Sadoc, Jeddua,

21. Mesizabel, Sadoc, Jeddua,

22. Pheltia, Hanan, Anaia,

22. Pheltia, Hanan, Anaia,

23. Osee, Hanania, Hasub,

23. Oseë, Hanania, Hasub,

24. Alohes, Phalea, Sobec,

24. Alohes, Phalea, Sobec,

25. Rehum, Hasebna, Maasia,

25. Rehum, Hasebna, Maäsia,

26. Echaia, Hanan, Anan,

26. Echaia, Hanan, Anan,

27. Melluch, Haran, Baana:

27. Melluch, Haran, Baäna.

28. Et reliqui de populo, Sacerdotes,
Levitae, janitores, et cantores, Nathinaei,
et omnes qui se separaverunt de populis
terrarum ad legem Dei, uxores eorum,
filii eorum, et filiae eorum,

28. En de overigen des volks, de priesters,
de levieten, de deurwachters en de
zangers, de Nathineërs en allen, die zich
afgescheiden hadden van de volken der
landen tot de wet Gods6), hunne vrouwen,
hunne zonen en hunne dochters,

4) Eveneens worden hier levietenklassen bedoeld, voor welke de vertegenwoordigers het verbond
onderteekenden. Vgl. XII 8-9.
5) In de lijst van I Esdr. II komen vele andere namen voor. Ook vindt men hier vier en veertig
namen, terwijl I Esdr. II drie en dertig en II Esdr. VII 8-38 slechts een en dertig geslachten
genoemd worden. Dit verschil kan verklaard worden door de veranderingen, welke intusschen
in de familiën hadden plaats gehad.
6) Het overige volk sloot zich bij de hoofden aan om het verbond te vernieuwen. Onder hen
waren ook allen, die zich afgescheiden hadden; zie I Esdras VI 21 noot 18.
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29. Omnes qui poterant sapere spondentes
pro fratribus suis, optimates eorum, et qui
veniebant ad pollicendum, et jurandum
ut ambularent in lege Dei, quam dederat
in manu Moysi servi Dei, ut facerent et
custodirent universa mandata Domini Dei
nostri, et judicia ejus et ceremonias ejus,

29. allen, die het konden begrijpen,
bleven borg voor hunne broeders, de
voornaamsten onder hen, en die kwamen
om te beloven en te bezweren, dat zij
zouden wandelen in de wet Gods7), welke
Hij gegeven had door de hand van Moses,
den dienstknecht Gods, dat zij zouden
volbrengen en onderhouden alle geboden
van den Heer, onzen God, en zijne
rechten en zijne inzettingen,

30. Et ut non daremus filias nostras
populo terrae, et filias eorum non
acciperemus filiis nostris.

30. en dat wij onze dochters niet zouden
geven aan het volk des lands en hunne
dochters niet zouden nemen voor onze
zonen.

31. Populi quoque terrae, qui important
venalia, et omnia ad usum, per diem
sabbati ut vendant, non accipiemus ab eis
in sabbato et in die sanctificato. Et
dimittemus annum septimum, et
exactionem universae manus.

31. Ook van de volken des lands, die
koopwaren en allerlei mondbehoeften
invoeren op den sabbatdag om het te
verkoopen, van hen zullen wij niets
nemen op den sabbat of op een
geheiligden dag8). En wij zullen afzien
van het zevende jaar en van de
schuldvordering van elke hand.

32. Et statuemus super nos praecepta, ut 32. En wij zullen ons tot wet stellen9)
demus tertiam partem sicli per annum ad jaarlijks een derde deel van een sikkel te
opus domus Dei nostri,
geven voor den dienst van het huis van
onzen God,
33. Ad panes propositionis, et ad
sacrificium sempiternum, et in
holocaustum sempiternum in sabbatis, in
calendis, in solemnitatibus, et

33. voor de toonbrooden en voor het
gedurig spijsoffer en voor het gedurig
brandoffer op de sabbatten, op de
nieuwemaandagen, op de hoogtijden en
op de geheiligde da-

7) In het Hebr. wordt van al de opgenoemden gezegd: ‘Zij sloten zich aan bij hunne broeders,
bij hunne voornaamsten (de bezegelaars van den bond), en bezwoeren onder eed, dat zij in
de Wet zouden wandelen’.
8) Op eenen feestdag, waarop slafelijke arbeid verboden is. Vgl. Num. XXVIII en XXIX.
9) Volgens de Wet, Ex. XXX 13 en volg., moest ieder Israëliet van zijn twintigste jaar af jaarlijks
een halven sikkel offeren voor den dienst des Heeren. Waarschijnlijk om de groote armoede,
waarin de Joden na de ballingschap verkeerden, werd nu die belasting tijdelijk tot op een
derde van een sikkel verminderd. Dit geld was bestemd voor den dienst des tempels, niet
voor de herstellingswerken, zooals blijkt uit het volgende vers. - De onderteekenaars verbinden
zich geen huwelijken te sluiten met de heidenen (vgl. I Esdr. IX 2), geen handel te drijven
op sabbat- of op feestdagen, alle zeven jaar het land te laten braak liggen (vgl. Ex. XXIII 11)
en dan geen schulden in te vorderen (vgl. Deut. XV 2), jaarlijks het derde van een sikkel
voor den eeredienst te betalen, regelmatig het noodige hout te leveren voor het vuur, dat
voortdurend op het altaar moest branden, v. 34 (vgl. Lev. VI 12 en volg.), eindelijk de
eerstelingen en de tienden aan de levieten en priesters op te brengen volgens de Wet, v. 36-38
(vgl. Ex. XIII, XXIII, XXXIV; Lev. XIX; Num. XVIII; Deut. XXVI).
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in sanctificatis, et pro peccato: ut exoretur gen en voor de zonde10), opdat gebeden
pro Israel, et in omnem usum domus Dei worde ter verzoening van Israël, en voor
nostri.
alle benoodigdheid van het huis van
onzen God.
34. Sortes ergo misimus super oblationem
lignorum inter Sacerdotes, et Levitas, et
populum, ut inferrentur in domum Dei
nostri per domos patrum nostrorum, per
tempora, a temporibus anni usque ad
annum: ut arderent super altare Domini
Dei nostri sicut scriptum est in lege
Moysi:

34. Wij wierpen dan het lot voor de
levering van het hout onder de priesters
en de levieten en het volk, opdat men het
zou brengen naar het huis van onzen God,
volgens onze vaderhuizen, op vaste tijden
van jaar tot jaar, om te branden op het
altaar van den Heer, onzen God, zooals
geschreven staat in de wet van Moses;

35. Et ut afferremus primogenita terrae
nostrae, et primitiva universi fructus
omnis ligni, ab anno in annum, in domo
Domini.

35. en opdat wij zouden brengen de
eerstelingen van ons land en de
eerstelingen van alle vrucht van elken
boom van jaar tot jaar naar het huis des
Heeren,

36. Et primitiva filiorum nostrorum, et
pecorum nostrorum, sicut scriptum est in
lege, et primitiva boum nostrorum, et
ovium nostrarum, ut offerrentur in domo
Dei nostri, Sacerdotibus qui ministrant in
domo Dei nostri:

36. en de eerstgeborenen onzer zonen en
van ons vee, zooals geschreven staat in
de Wet, en de eerstgeborenen onzer
runderen en onzer schapen, om
aangeboden te worden in het huis van
onzen God, aan de priesters, die dienst
doen in het huis van onzen God;

37. Et primitias ciborum nostrorum, et
libaminum nostrorum, et poma omnis
ligni, vindemiae quoque et olei afferemus
Sacerdotibus ad gazophylacium Dei
nostri, et decimam partem terrae nostrae
Levitis. Ipsi Levitae decimas accipient ex
omnibus civitatibus operum nostrorum.

37. en de eerstelingen van onze spijzen
en van onze drankoffers en de vruchten
van elken boom, ook van den wijnoogst
en van de olie zullen wij brengen aan de
priesters voor de voorraadkamer van
onzen God en het tiende deel11) van ons
land aan de levieten. Zij, de levieten,
zullen de tienden ontvangen uit alle
steden, waar wij landbouw drijven.

38. Erit autem Sacerdos filius Aaron cum
Levitis in decimis Levitarum, et Levitae
offerent decimam partem decimae suae
in domo Dei nostri, ad gazophylacium in
domum thesauri.

38. Maar de priester, de zoon van Aäron,
zal bij de levieten zijn voor de tienden
der levieten12), en de levieten zullen het
tiende deel van hun tiend offeren in het
huis van onzen God voor de
voorraadkamer van het schathuis.

10) Dat is voor het zondoffer.
11) Van de opbrengst.
12) Volgens den grondtekst: ‘als de levieten de tienden ontvangen’ - om namelijk toe te zien,
dat de levieten het tiend hunner tienden aan de priesters afstaan. Anderen vertalen: de priester
zal deel hebben met de levieten. Vgl. Num. XVIII 26 en volg.
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filii Israel, et filii Levi
de kinderen van Israël en de
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primitias frumenti, vini, et olei: et ibi
erunt vasa sanctificata, et Sacerdotes, et
cantores, et janitores, et ministri, et non
dimittemus domum Dei nostri.

kinderen van Levi de eerstelingen
brengen van het koren, van den wijn en
van de olie, en daar zullen zijn de
geheiligde vaten en de priesters en de
zangers en de deurwachters en de
dienaren, en wij zullen het huis van onzen
God niet verlaten13).

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Een bij loting aangewezen tiende deel des volks wordt verplicht Jerusalem
te bewonen, en anderen doen dit vrijwillig (v. 1-2). Lijst der bewoners van
Jerusalem (v. 3-24). Woonplaatsen der overigen (v. 25-36).
1. Habitaverunt autem principes populi
in Jerusalem: reliqua vero plebs misit
sortem, ut tollerent unam partem de
decem qui habitaturi essent in Jerusalem
civitate sancta, novem vero partes in
civitatibus.

1. De oversten des volks nu woonden te
Jerusalem, maar het overige volk wierp
het lot om één tiende deel af te zonderen1),
dat te Jerusalem, de heilige stad, zoude
wonen, en de negen andere in de steden2).

2. Benedixit autem populus omnibus viris 2. En het volk zegende alle mannen, die
qui se sponte obtulerant ut habitarent in zich vrijwillig aanboden3) om in Jerusalem
Jerusalem.
te wonen.
3. Hi sunt itaque principes provinciae qui
habitaverunt in Jerusalem, et in civitatibus
Juda. Habitavit autem unusquisque in
possessione sua, in urbibus suis, Israel,
Sacerdotes, Levitae, Nathinaei, et filii
servorum Salomonis.

3. Dit dan zijn de hoofden van het gewest,
die te Jerusalem en in de steden van Juda
woonden4). Een ieder echter woonde op
zijne bezitting in zijne steden, Israël, de
priesters, de levieten, de Nathineërs en
de zonen der dienaren van Salomon.

4. Et in Jerusalem habitaverunt de filiis 4. En te Jerusalem woonden van de
Juda, et de filiis Benjamin: de filiis Juda, kinderen van Juda en van de kinderen van
Athaias filius Aziam, filii Zachariae, filii Benjamin: Athaias, de zoon van Aziam,
13) Wij zullen zorgen, dat de dienst des Heeren niet verwaarloosd wordt en alles leveren wat
noodig is.
1) Uit den nauwen samenhang met VII 1-6 leiden velen af, dat dit hoofdstuk weer tot de
gedenkschriften van Nehemias behoort. - Nehemias brengt zijn plan om de bevolking van
Jerusalem te vermeerderen (vgl. VII 5) ten uitvoer door den maatregel te nemen, waarvan
hier sprake is.
2) In de overige steden van Juda.
3) Zonder door het lot te zijn aangewezen. Volgens sommigen echter is de zin: zegende... die
zich vrijwillig aan het lot onderwierpen.
4) Hebr.: ‘Dit zijn..... woonden. Maar in de steden van Juda woonde ieder op.....’ De tweede
helft van v. 3 vormt een tusschenzin, vgl. v. 20; alleen inwoners van Jerusalem worden v. 4
en volg. met name genoemd.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

Amariae, filii Saphatiae, filii Malaleel:
de filiis Phares,

den zoon van Zacharias, den zoon van
Amarias, den zoon van Saphatia, den
zoon van Malaleël: van de zonen van
Phares,
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5. Maasia filius Baruch, filius Cholhoza, 5. Maäsia, de zoon van Baruch, die de
filius Hazia, filius Adaia, filius Joiarib, zoon van Cholhoza, die de zoon van
filius Zachariae, filius Silonitis:
Hazia, die de zoon van Adaia, die de zoon
van Joiarib, die de zoon van Zacharias,
die de zoon van den Siloniet was.
6. Omnes hi filii Phares, qui habitaverunt 6. Al deze zonen van Phares, die te
in Jerusalem, quadringenti sexaginta octo Jerusalem woonden, waren vierhonderd
viri fortes.
acht en zestig kloeke mannen5).
7. Hi sunt autem filii Benjamin: Sellum
filius Mosollam, filius Joed, filius
Phadaia, filius Colaia, filius Masia, filius
Etheel, filius Isaia,

7. En dit zijn de zonen van Benjamin:
Sellum, de zoon van Mosollam, die de
zoon van Joëd, die de zoon van Phadaia,
die de zoon van Colaia, die de zoon van
Masia, die de zoon van Etheël. die de
zoon van Isaia was,

8. Et post eum Gebbai, Sellai, nongenti 8. en na hem Gebbaï, Sellaï,
viginti octo.
negenhonderd acht en twintig.
9. Et Joel filius Zechri praepositus eorum, 9. En Joël, de zoon van Zechri, was hun
et Judas filius Senna super civitatem
hoofd, en Judas, de zoon van Senna, was
secundus.
de tweede over de stad.
10. Et de sacerdotibus, Idaia filius Joarib, 10. En van de priesters: Idaia, de zoon
Jachin,
van6) Joarib, Jachin,
11. Saraia filius Helciae, filius Mosollam, 11. Saraia, de zoon van Helcias, die de
filius Sadoc, filius Meraioth, filius
zoon van Mosollam, die de zoon van
Achitob princeps domus Dei,
Sadoc, die de zoon van Meraioth, die de
zoon van Achitob was, de vorst7) van het
huis Gods,
12. Et fratres eorum facientes opera
templi: octingenti viginti duo.

12. en hunne broeders, die het dienstwerk
in den tempel verricht-

5) Zie de aanteekeningen op I Par. IX 2-34, waar eene hiermede overeenkomstige lijst der
inwoners van Jerusalem gegeven wordt. Deze lijst kan op de door Nehemias getroffen regeling
betrekking hebben, zoo de tweede terugkeer van ballingen, onder Esdras, toen nog niet had
plaats gehad; vgl. I Par. IX 2, waar van de eerste bewoners (na de ballingschap) spraak is. De woorden ‘van de zonen van Phares’ in v. 4 behooren tot het voorafgaande. Het begin van
vers 6 luidt naar het Hebr.: ‘Alle zonen van Phares’ enz. De in v. 5 genoemden waren geen
afstammelingen van Phares, zooals uit I Par. IX 5 duidelijker blijkt, maar van Siloni, waarvoor
hier en I Par. in den grondtekst hoogstwaarschijnlijk ‘Sjelani’, d.i. Selaniet of Selaïet
(afstammeling van Sela), moet gelezen worden; zie Num. XXVI 20. Het verschil in de getallen
van vers 6 en I Par. IX 6 kan zoo verklaard worden, dat hier alleen het getal der zonen van
Phares genoemd wordt, terwijl in I Par. alle zonen van Juda kunnen bedoeld zijn. Twee
hoofden van Juda worden genoemd: Athaias, v. 4, en Maäsia, v. 5, en eveneens twee hoofden
van Benjamin: Sellum, v. 7, en Gabbaï-Sallaï (Hebr.), v. 8.
6) Volgens I Par. IX 10 moeten de woorden ‘de zoon van’ weggelaten worden.
7) Vorst is niet hetzelfde als hoogepriester, maar beteekent familiehoofd of eerste priester. Naar
den grondtekst kan het woord ook betrekking hebben op Achitob (den vorst).
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Et Adaia filius Jeroham, filius Phelelia,
filius Amsi, filius Zachariae, filius
Pheshur, filius Melchiae,

ten: achthonderd twee en twintig. En
Adaia, de zoon van Jeroham, die de zoon
van Phelelia, die de zoon van Amsi, die
de zoon van Zacharias, die de zoon van
Pheshur, die de zoon van Melchias was,

13. Et fratres ejus principes patrum:
ducenti quadraginta duo. Et Amassai
filius Azreel, filius Ahazi, filius
Mosollamoth, filius Emmer,

13. en zijne broeders, vorsten der
vaderen: tweehonderd twee en veertig.
En Amassaï, de zoon van Azreël, die de
zoon van Ahazi, die de zoon van
Mosollamoth, die de zoon van Emmer
was,

14. Et fratres eorum potentes nimis:
14. en hunne broeders, zeer kloeke
centum viginti octo, et praepositus eorum mannen: honderd acht en twintig; en hun
Zabdiel filius potentium.
hoofd was Zabdiël, de zoon der
machtigen8).
15. Et de Levitis Semeia filius Hasub,
filius Azaricam, filius Hasabia, filius
Boni,

15. En van de levieten9): Semeia, de zoon
van Hasub, die de zoon van Azaricam,
die de zoon van Hasabia, die de zoon van
Boni was,

16. Et Sabathai et Jozabed, super omnia 16. en Sabathaï en Jozabed, van de
opera, quae erant forinsecus in domo Dei, hoofden der levieten, stonden over al het
a principibus Levitarum.
buitenwerk van het huis Gods.
17. Et Mathania filius Micha, filius
Zebedei, filius Asaph princeps ad
laudandum, et ad confitendum in
oratione, et Becbecia secundus de
fratribus ejus, et Abda filius Samua, filius
Galal, filius Idithum:

17. En Mathania, de zoon van Micha, die
de zoon van Zebedeï, die de zoon van
Asaph was, de voorzanger van het lof- en
danklied bij het gebed, en Becbecia, de
tweede van zijne broeders, en Abda, de
zoon van Samua, die de zoon van Galal,
die de zoon van Idithum was;

18. Omnes Levitae in civitate sancta
ducenti octoginta quatuor.

18. alle levieten10) in de heilige stad,
tweehonderd vier en tachtig.

19. Et janitores, Accub, Telmon, et fratres 19. En de deurwachters: Accub, Telmon
eorum, qui custodiebant ostia: centum en hunne broeders, die wacht hielden aan
septuaginta duo.
de poorten: honderd twee en zeventig.
20. Et reliqui ex Israel Sacerdotes et
Levitae in universis civitatibus Juda,
unusquisque in possessione sua.

20. En de overigen van Israël, de priesters
en de levieten11) waren in alle steden van
Juda, ieder in zijne bezitting.

8) In het Hebr.: ‘zoon van Haggedolim’, welke eigennaam door de Vulgaat vertaald wordt.
9) Hoofden der levieten waren Semeia, Sabathaï en Jozabed, die met het onderhoud van het
buitenwerk des tempels belast waren, en Mathania, Becbecia en Abda, die voorzangers waren.
10) Die tot de twee bovengenoemde klassen behooren, misschien ook met inbegrip van eene
derde klas, waarover in v. 22. Doch de deurwachters worden v. 19 afzonderlijk vermeld.
11) Alle overige niet genoemde Israëlieten: leeken, priesters en levieten.
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21. En de Nathineërs, die woon-
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in Ophel, et Siaha, et Gaspha de
Nathinaeis.

den op Ophel12), en Siaha en Gaspha
waren uit de Nathineërs13).

22. Et episcopus Levitarum in Jerusalem,
Azzi filius Bani, filius Hasabiae, filius
Mathaniae, filius Michae. De filiis Asaph,
cantores in ministerio domus Dei.

22. En de opziener der levieten te
Jerusalem was Azzi, de zoon van Bani,
die de zoon Hasabia, die de zoon van
Mathania, die de zoon van Micha was.
Van de zonen van Asaph waren de
zangers14) in den dienst van het huis Gods.

23. Praeceptum quippe regis super eos
erat, et ordo in cantoribus per dies
singulos,

23. Want er bestond een bevel des
konings15) te hunnen opzichte, en eene
regeling aangaande de zangers voor eiken
dag.

24. Et Phathahia filius Mesezebel, de filiis 24. En Phathahia, de zoon van Mesezebel,
Zara filii Juda in manu regis, juxta omne van de zonen van Zara, den zoon van
verbum populi,
Juda, was aan de hand des konings voor
alle zaken des volks16)
25. Et in domibus per omnes regiones
eorum. De filiis Juda habitaverunt in
Cariatharbe et in filiabus ejus: et in
Dibon, et in filiabus ejus: et in Cabseel,
et in viculis ejus,

25. en voor de huizen in al hunne
landstreken. Van de zonen van Juda
woonden er te Cariatharbe en in zijne
dochters17), en te Dibon en in zijne
dochters, en te Cabseël en in zijne dorpen,

26. Et in Jesue, et in Molada, et in
Bethphaleth,

26. en te Jesue en te Molada en te
Bethphaleth

27. Et in Hasersual, et in Bersabee, et in 27. en te Hasersual en te Bersabeë en in
filiabus ejus,
zijne dochters,
28. Et in Siceleg, et in Mochona, et in
filiabus ejus,

28. en te Siceleg en te Mochona en in
zijne dochters,

29. Et in Remmon, et in Saraa, et in
Jerimuth,

29. en te Remmon en te Saraä en te
Jerimuth,

30. Zanoa, Odollam, et in villis earum,
Lachis et regionibus ejus, et Azeca, et

30. te Zanoa, Odollam en in hunne
dorpen, te Lachis en zijne omstreken, en

12) In het Hebr.: ‘De Nathineërs woonden op Ophel’. Vgl. III 26.
13) Oversten der Nathineërs.
14) Hebr.: ‘zoon van Micha, van de zonen van Asaph, de zangers,’ enz. Volgens den grondtekst
schijnt dit vers eene aanvulling te zijn van v. 15-17 en eene derde klas van levieten aan te
duiden, voor den dienst in den tempel bestemd. Op deze levietenklas slaan dan ook de eerste
woorden van v. 23.
15) Waarschijnlijk van koning Artaxerxes, voorschrijvende wat zij elken dag te verrichten hadden.
16) Behandelde de zaken tusschen den koning en het volk. Volgens de Vulgaat behooren de
eerste woorden van v. 25 tot dezen zin. In het Hebr. begint met v. 25 een nieuwe zin: ‘En
wat de dorpen met hunne landerijen aangaat, van de zonen van Juda’ enz.
17) Onderhoorige plaatsen. Zie over de hier genoemde plaatsen Jos. XV 21-62. Jesue en Mochona
worden alleen hier genoemd en zijn onbekend. Over Dibon zie Jos. XIII 9; Remmon Jud.
XX 45; Lachis Jos. X 3; Azeca Jos. X 10.
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filiabus ejus. Et manserunt in Bersabee
usque ad vallem Ennom.

te Azeca en in zijne dochters. En zij
hadden verblijf te Bersabeë18) tot aan het
dal Ennom.

18) In het Hebr.: ‘Van Bersabeë tot aan het dal Hinnom’, waarmede in het algemeen de grenzen
van het land van Juda worden aangeduid. Vgl. Jos. XV 8-10.
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13. Filii autem Benjamin, a Geba,
Mechmas, et Hai, et Bethel et filiabus
ejus:

31. En de zonen van Benjamin van
Geba19) af te Mechmas, te Haï en te Bethel
en in zijne dochters;

32. Anathoth, Nob, Anania,

32. Anathoth, Nob, Anania

33. Asor, Rama, Gethaim,

33. Asor, Rama, Gethaïm,

34. Hadid, Seboim, et Neballat, Lod

34. Hadid, Seboïm en Neballat, Lod

35. Et Ono valle artificum.

35. en Ono, het Dal der handwerkers.

36. Et de Levitis portiones Judae et
Benjamin.

36. En van de levieten waren er
afdeelingen in Juda en in Benjamin20).

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Naamlijsten van priesters en levieten (v. 1-26). Plechtige inwijding van den
stadsmuur (v. 27-42). Beschikkingen aangaande de inkomsten der priesters
en levieten (v. 43-46).
1. Hi sunt autem Sacerdotes et Levitae,
qui ascenderunt cum Zorobabel filio
Salathiel, et Josue: Saraia, Jeremias,
Esdras,

1. Dit nu zijn de priesters en de levieten,
die opgingen met Zorobabel, den zoon
van Salathiël, en met Josue: Saraia,
Jeremias, Esdras,

2. Amaria, Melluch, Hattus,

2. Amaria, Melluch, Hattus,

3. Sebenias, Rheum, Merimuth

3. Sebenias, Rheum, Merimuth,

4. Addo, Genthon, Abia,

4. Addo, Genthon, Abia,

5. Miamin, Madia, Belga,

5. Miamin, Madia, Belga,

6. Semeia, et Joiarib, Idaia, Sellum,
Amoc, Helcias,

6. Semeia en Joiarib, Idaia, Sellum,
Amoc, Helcias,

7. Idaia. Isti principes Sacerdotum, et
fratres eorum in diebus Josue.

7. Idaia. Dit zijn de hoofden der priesters
en hunne broeders in de dagen van Josue.

8. Porro Levitae, Jesua, Bennui,
Cedmihel, Sarebia, Juda, Mathanias,
super hymnos ipsi et fratres eorum:

8. Voorts de levieten: Jesua, Bennuï,
Cedmihel, Sarebia, Juda, Mathanias, die

19) Zie over Geba Jos. XVIII 24; Mechmas I Reg. XIII 2; Haï Jos. VII 2; Bethel Jos. VII 2;
Anathoth Jos. XXI 18; Nob I Reg. XXI 1; Anania, wellicht het tegenwoordige Beit-Hanina;
Asor onbekend; Rama Jos. XVIII 25; Gethaïm II Reg. IV 3; Hadid I Esdr. II 33; Seboïm
onbekend; Neballat, wellicht het tegenwoordige Beit-Nebala; Lod I Par. VIII 12; Ono II
Esdr. VI 2; Dal der handwerkers I Par. IV 14.
20) In het Hebr.:... ‘afdeelingen van Juda aan Benjamin’, d.i. vermoedelijk: afdeelingen van
levieten, die vroeger tot het gebied van Juda behoorden, kwamen nu in steden van Benjamin
wonen.
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over de lofzangen waren, zij1) en hunne
broeders;

1) Hebr.: ‘hij en zijne broeders’. De zin is dus: Mathanias, die over de lofzangen stond, hij en
zijne broeders. Voor Juda is waarschijnlijk Odia (VIII 7) en voor Hanni v. 9 Abdia (Obedia)
of Abda te lezen; vgl. noot 11. Wellicht zijn hier eenige namen uit andere plaatsen ingeslopen.
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9. Et Becbecia atque Hanni, et fratres
eorum unusquisque in officio suo.

9. en Becbecia en Hanni en hunne
broeders ieder in zijne bediening2).

10. Josue autem genuit Joacim, et Joacim 10. Josue nu gewon Joacim en Joacim
genuit Eliasib, et Eliasib genuit Joiada, gewon Eliasib en Eliasib gewon Joiada
11. Et Joiada genuit Jonathan, et Jonathan 11. en Joiada gewon Jonathan3) en
genuit Jeddoa.
Jonathan gewon Jeddoa.
12. In diebus autem Joacim erant
Sacerdotes et principes familiarum:
Saraiae, Maraia: Jeremiae, Hanania:

12. In de dagen nu van Joacim waren
priesters en familiehoofden4) van Saraia5):
Maraia; van Jeremias: Hanania;

13. Esdrae, Mosollam: Amariae, Johanan: 13. van Esdras: Mosollam; van Amaria:
Johanan;
14. Milicho, Jonathan, Sebeniae, Joseph: 14. van Milicho: Jonathan; van Sebenias:
Joseph;
15. Haram, Edna: Maraioth, Helci:

15. van Haram: Edna; van Maraioth:
Helci;

16. Adaiae, Zacharia, Genthon,
Mosollam:

16. van Adaia: Zacharia; van Genthon:
Mosollam;

17. Abiae, Zechri, Miamin et Moadiae,
Phelti:

17. van Abia: Zechri; van Miamin6) en
Moadia: Phelti;

18. Belgae, Sammua: Semaiae, Jonathan, 18. van Belga: Sammua; van Semaia:
Jonathan;
19. Joiarib, Mathanai: Jodaiae, Azzi:

19. van Joiarib: Mathanaï; van Jodaia:
Azzi;

20. Sellai, Celai: Amoc, Heber:

20. van Sellaï: Celaï; van Amoc: Heber;

21. Helciae, Hasebia: Idaiae, Nathanael. 21. Van Helcias: Hasebia; van Idaia:
Nathanaël.
22. Levitae in diebus Eliasib, et Joiada, 22. In de dagen van Eliasib en Joiada en
et Johanan, et Jeddoa scripti principes Johanan en Jeddoa werden opgeschreven
familiarum, et Sacerdotes in regno Darii de levieten, familiehoofden, en de
Persae.
2) Hebr.: ‘tegenover hen volgens beurten’. De zin schijnt te zijn, dat zij òf met de in v. 8
genoemden afwisselend den koordienst waarnamen, òf tegenover dezen een tweede koor
vormden tot beurtzang. Vlg. v. 24, 31, 39.
3) Johanan. Vgl. v. 22.
4) Waren hoofden der priesterfamiliën.
5) Van de familie Saraia was hoofd: Maraia enz. Deze lijst (v. 12-21) der priesterfamiliën komt
overeen met die van v. 1-7, behalve dat het huis Hattus ontbreekt, en er eenig verschil in
sommige namen is, als Milicho voor Melluch, Haram voor Rheum, Maraioth voor Merimuth,
Adaia voor Addo, Moadia voor Madia, Joiada voor Idaia en Sellaï voor Sellum. Vgl. ook
X 1-8, waar o.a. voor Esdras (niet den bekenden ‘priester en schriftgeeerde’) Azarias staat.
6) Hier ontbreekt de naam van het familiehoofd. De zin is: van Miamin... en van Moadia:
Phelthi.
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priesters onder de regeering van Darius,
den Pers7).

7) Waarschijnlijk onder de regeering van Darius Nothus 423-405. Flavius Josephus echter laat
Johanan (Joannes) onder Artaxerxes Ochus (359-338) en Jeddoa (Jaddus) onder Darius
Codomannus (336-332) en Alexander den Groote (332-324) leven. Volgens hem zou de
hoogepriester Jaddus met een stoet van priesters in plechtgewaad Alexander den Groote op
zijn tocht naar Jerusalem te gemoet getrokken zijn. Deze opgave steunt eene derde meening,
welke geopperd is omtrent het tijdstip der reizen van Nehemias en Esdras (zie over de twee
eerste meeningen de Inleiding op I Esdras). Volgens deze zou namelijk de reis van Nehemias
in het twintigste jaar van Artaxerxes II of Mnemon (385), en die van Esdras in het zevende
van Artaxerxes III of Ochus (352) hebben plaats gehad. Neemt men dit gevoelen aan, dan
is hier Darius Codomannus bedoeld. Eene andere Joodsche overlevering komt echter niet
met die opgave van Flavius Josephus overeen en zegt, dat de hoogepriester Simon de
Rechtvaardige, kleinzoon van Jeddoa, Alexander den Groote te gemoet trok. Dit is meer in
overeenstemming met de twee andere meeningen. Zie ook de noot op XIII 8.
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23. Filii Levi principes familiarum, scripti 23. De zonen van Levi, de
in Libro verborum dierum, et usque ad familiehoofden, zijn opgeschreven in het
dies Jonathan, filii Eliasib.
Boek der dagkronijken, en tot aan de
dagen van Jonathan8), den zoon van
Eliasib.
24. Et principes Levitarum, Hasebia,
Serebia, et Josue filius Cedmihel: et
fratres eorum per vices suas, ut laudarent
et confiterentur juxta praeceptum David
viri Dei, et observarent aeque per
ordinem.

24. En de hoofden der levieten waren:
Hasebia, Serebia en Josue, de zoon van9)
Cedmihel; en hunne broeders om volgens
hunne beurten te prijzen en te loven naar
het voorschrift van David, den man Gods,
en gelijkelijk, volgens orde op hun post
te staan10).

25. Mathania, et Becbecia, Obedia,
Mosollam, Telmon, Accub custodes
portarum et vestibulorum ante portas.

25. Mathania en Becbecia, Obedia11),
Mosollam, Telmon, Accub waren
wachters der poorten en der voorzalen
voor de poorten.

26. Hi in diebus Joacim filii Josue, filii 26. Dezen waren in de dagen van Joacim,
Josedec et in diebus Nehemiae ducis, et den zoon van Josue, den zoon van
Esdrae sacerdotis scribaeque.
Josedec, en in de dagen van Nehemias,
den landvoogd, en van Esdras, den
priester en schriftgeleerde12).
27. In dedicatione autem muri Jerusalem
requisierunt Levitas de omnibus locis suis
ut adducerent eos in Jerusalem, et
facerent dedicationem et laetitiam in
actione

27. Bij de inwijding nu van den muur van
Jerusalem zocht men de levieten uit al
hunne plaatsen op om hen naar Jerusalem
te brengen, opdat zij de inwijding en het
vreugdefeest zouden vieren met dankzeg-

8) Volgens het Hebr. en v. 22 Johanan, kleinzoon van Eliasib.
9) De woorden: ‘de zoon van’ moeten wegvallen. Vgl. X 9; I Esdr. II 40.
10) Hebr.: ‘en hunne broeders (waren) tegenover hen om te prijzen.... man Gods, beurt om beurt’.
Vgl. noot 2.
11) Deze drie namen van zangers moeten bij het vorige vers gevoegd worden. Vgl. XI 17. Obedia,
Hebr.: ‘ Obadja’, schijnt een andere vorm te zijn voor Abda, Hebr.: ‘ Abda’. Vers 25 moest
dus beginnen met Mosollam.
12) De voorafgaande lijst slaat dus niet alleen op den tijd van Joacim, maar ook op latere tijden.
Het stuk v. 1-26 staat blijkbaar buiten allen samenhang met de gedenkschriften van Nehemias
en is hoogst waarschijnlijk door den lateren verzamelaar daar bijgevoegd. Dit vermindert
echter in geenen deele de waarde en het gezag van dit onderdeel der H. Schrift. - Wat nu
volgt tot aan het einde schijnt, blijkens den eersten persoon, letterlijk uit het gedenkschrift
van Nehemias door den verzamelaar te zijn overgenomen.
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gratiarum, et cantico, et in cymbalis,
psalteriis, et citharis.

ging en gezang en met cymbalen, psalters
en citers.

28. Congregati sunt autem filii cantorum 28. En de zonen der zangers kwamen
de campestribus circa Jerusalem, et de bijeen uit de vlakte rondom Jerusalem en
villis Nethuphati,
uit de dorpen van Nethuphati13)
29. Et de domo Galgal, et de regionibus
Geba et Azmaveth: quoniam villas
aedificaverunt sibi cantores in circuitu
Jerusalem.

29. en uit het huis van Galgal14) en uit de
streken van Geba en Azmaveth; want de
zangers hadden voor zich dorpen in den
omtrek van Jerusalem gebouwd.

30. Et mundati sunt Sacerdotes et Levitae, 30. En de priesters en de levieten
et mundaverunt populum, et portas, et reinigden zich en reinigden het volk en
murum.
de poorten en den muur15).
31. Ascendere autem feci principes Juda
super murum, et statui duos magnos
choros laudantium. Et ierunt ad dexteram
super murum ad portam sterquilinii.

31. Toen liet ik de vorsten van Juda op
den muur stijgen en stelde ik twee groote
koren lofzangers op16). En zij17) gingen
rechts over den muur naar de Mestpoort18).

32. Et ivit post eos Osaias, et media pars 32. En achter hen ging Osaias en de helft
principum Juda,
der vorsten van Juda
33. Et Azarias, Esdras, et Mosollam,
Judas, et Benjamin, et Semeia, et
Jeremias.

33. en Azarias, Esdras en Mosollam,
Judas en Benjamin en Semeia en
Jeremias.

34. Et de filiis sacerdotum in tubis,
Zacharias filius Jonathan, filius Semeiae,
filius Mathaniae, filius Michaiae, filius
Zechur, filius Asaph,

34. En van de zonen der priesters met
trompetten19): Zacharias, de zoon van
Jonathan, die de zoon van Semeia, die de
zoon van Mathania, die de zoon van
Michaia, die de zoon van Zechur, die de
zoon van Asaph was,

35. Et fratres ejus Semeia, et Azareel,
Malalai, Galalai, Maai, Nathanael, et
Judas, et Hanani, in

35. en zijne broeders: Semeia en Azareël,
Malalaï, Galalaï, Maaï, Nathanaël en
Judas en Hanani,

13) De dorpen rondom Netopha, tegenwoordig Beit-Nettif, drie mijlen ten zuidwesten van
Jerusalem. Vgl. I Esdr. II 22; I Par. IX 16.
14) Huis van Galgal, Hebr.: ‘Bethhag-Gilgal’; d.i. waarschijnlijk Galgala bij Jericho; Jos. IV
19. Voor Geba zie XI 31; voor Azmaveth I Esdr. II 24.
15) Vgl. II Par. XXIX 20 en volg.
16) Hebr.: ‘Stelde ik twee groote lofkoren en omgangen op’, d.i. twee koren, elk gevolgd door
de helft van de hoofden des volks, priesters en levieten.
17) Namelijk het eene koor enz. Zie v. 37. Het punt van uitgang was waarschijnlijk de Dalpoort,
de tegenwoordige Jaffapoort. De eerste groep ging zuidwaarts de stad rond, en beide hielden
stil bij den tempel v. 39. De muren waren zeer breed, zoodat de koren er gemakkelijk bovenop
gaan konden.
18) Zie over de v. 32-39 vermelde plaatsen Hoofdst. II en III.
19) Hier behoort de zin te eindigen. Er volgen namen van levieten, evenals v. 41.
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vasis cantici David viri Dei: et Esdras
scriba ante eos in porta Fontis.

met de speeltuigen van David, den man
Gods; en Esdras, de schriftgeleerde, voor
hen20) uit aan de Bronpoort.

36. Et contra eos ascenderunt in gradibus
civitatis David in ascensu muri super
domum David, et usque ad portam
Aquarum ad orientem.

36. En tegenover hen21) klommen zij de
trappen op der stad van David bij het
stijgen van den muur boven het huis van
David en tot aan de Waterpoort
oostwaarts.

37. Et chorus secundus gratias
referentium ibat ex adverso, et ego post
eum, et media pars populi super murum
et super turrim furnorum, et usque ad
murum latissimum,

37. En het tweede koor lofzangers ging
aan den tegenovergestelden kant22) en ik
daarachter en de helft van het volk op den
muur en over den Bakoventoren en tot
aan den breeden muur,

38. Et super portam Ephraim, et super
portam antiquam, et super portam piscium
et turrim Hananeel, et turrim Emath, et
usque ad portam gregis: et steterunt in
porta custodiae,

38. en over de Ephraïmpoort en over de
Oudepoort en over de Vischpoort en den
Hananeëltoren en den Emathtoren en tot
aan de Schaapspoort; en zij bleven staan
aan de Gevangenispoort.

39. Steteruntque duo chori laudantium in 39. En de twee lofkoren plaatsten zich in
domo Dei, et ego, et dimidia pars
het huis Gods en ik en de helft der
magistratuum mecum.
overheden met mij.
40. Et Sacerdotes, Eliachim, Maasia,
Miamin, Michea, Elioenai, Zacharia,
Hanania in tubis,

40. En de priesters Eliachim, Maasia,
Miamin, Michea, Elioenaï, Zacharia,
Hanania, met trompetten,

41. Et Maasia, et Semeia, et Eleazar, et 41. en Maäsia en Semeia en Eleazer en
Azzi, et Johanan, et Melchia, et Aelam, Azzi en Johanan en Melchia en Aelam
et Ezer. Et clare cecien Ezer. En luid zongen
20) En Esdras ging vóór hen. Volgens sommigen ging hij vóór de eene helft der vorsten des
volks, evenals Nehemias vóór de andere helft v. 37; volgens anderen ging hij vóór de v.
34-35 genoemde priesters en levieten.
21) In het Hebr. begint de zin met de woorden: ‘En bij de Bronpoort en tegenover hen klommen’
enz. Volgens sommigen waren die trappen op den muur zelven, die dan ongeveer van de
Bronpoort af bergopwaarts liep; volgens anderen heeft de stoet van de Bron- tot de Waterpoort
een meer rechten en dus korteren weg genomen, dan de muurloop volgde. Voor dit gevoelen
pleiten de bij de jongste opgravingen ontdekte trappen, die in het Tyropooendal noordwaarts
opstijgen, alsmede de omstandigheid, dat de weg van het tweede koor, van de Dalpoort over
den noordermuur naar den tempel, merkelijk korter was, dan die over den zuidermuur.
22) In de tegenovergestelde richting van het andere, noordwaarts. De Ephraïmpoort en de
Gevangenispoort worden Hoofdst. III niet vermeld, waarschijnlijk omdat zij geen vernieuwing
noodig hadden. De eerste lag in het noorden in de richting van de tegenwoordige
Damascuspoort, doch zuidwaarts van deze, wijl de toenmalige stad niet zoover naar het
noorden reikte; de andere wordt door sommigen aan de zuidzijde, door anderen aan de
noordzijde van den tempel geplaatst. Is de eerste meening juist, dan was zij waarschijnlijk
geen buitenpoort, maar eene poort in de stad, die toegang gaf tot het tempelplein, en werd
zij om die reden in Hoofdst. III niet genoemd. De toren Emath (Hebr.: Mea honderd) is de
toren van ‘honderd el’ van III 1.
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nerunt cantores, et Jezraia praepositus:

de zangers en Jezraia was aan het hoofd23).

42. Et immolaverunt in die illa victimas
magnas, et laetati sunt: Deus enim
laetificaverat eos laetitia magna: sed et
uxores eorum et liberi gavisi sunt, et
audita est laetitia Jerusalem procul.

42. En zij droegen dien dag groote
slachtoffers op en verblijdden zich; want
God had hen verblijd met groote
blijdschap; en ook hunne vrouwen en
kinderen verheugden zich, en de vreugde
van Jerusalem werd veraf gehoord.

43. Recensuerunt quoque in die illa viros
super gazophylacia thesauri ad libamina,
et ad primitias, et ad decimas, ut
introferrent per eos principes civitatis in
decore gratiarum actionis, Sacerdotes et
Levitas: quia laetificatus est Juda in
Sacerdotibus et Levitis astantibus.

43. Men stelde ook te dien dage24) mannen
aan, priesters en levieten, over de
schatkamers voor de drankoffers en voor
de eerstelingen en voor de tienden, opdat
door middel van hen de oversten der stad
ze zouden inbrengen met behoorlijke
dankbetuiging; want Juda verheugde zich
over de priesters en de levieten, die in den
dienst stonden.

44. Et custodierunt observationem Dei
sui, et observationem expiationis, et
cantores, et janitores juxta praeceptum
David, et Salomonis filii ejus,

44. En zij onderhielden wat zij moesten
onderhouden voor hunnen God, en wat
zij moesten onderhouden voor de
reiniging, ook de zangers en de
deurwachters25) volgens het voorschrift
van David en van Salomon, zijnen zoon.

45. Quia in diebus David et Asaph ab
exordio erant principes constituti
cantorum in carmine laudantium, et
confitentium Deo.

45. Want in de dagen van David en26)
Asaph waren er van den beginne af
hoofden aangesteld over de zangers, die
met liederen God loofden en dankten.

46. Et omnis Israel, in diebus Zorobabel,
et in diebus Nehemiae dabant partes
cantoribus et janitoribus per dies singulos,
et sanctificabant Levitas, et Levitae
sanctificabant filios Aaron.

46. En geheel Israël gaf in de dagen van
Zorobabel en in de dagen van Nehemias
de aandeelen aan de zangers en de
deurwachters voor elken dag, en zij
heiligden de levieten en de levieten
heiligden de zonen van Aäron27).

23) Van deze afdeeling zangers, gelijk Zacharias van de andere; vgl. v. 34 en 35.
24) In het Hebr. luidt dit vers: ‘En er werden te dien dage mannen aangesteld over de
bewaarplaatsen voor de schatten, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden,
om daarin volgens de akkers der steden (d.i. in regelmatige volgorde) de wettelijke aandeelen
voor de priesters en voor de levieten te verzamelen, want’ enz. De vier laatste verzen van
dit hoofdstuk en de drie eerste van het volgende schijnen hier niet op hun oorspronkelijke
plaats te staan en hebben vermoedelijk nog bij Hoofdst. X behoord. Wellicht zijn zij door
den verzamelaar hier geplaatst om een soort inleiding te hebben op XIII 4 en volg.
25) Vervulden stipt hunne plichten.
26) Volgens de Septuagint moet ‘en’ vervallen en is de zin: Want in de dagen van David was
Asaph van den beginne af het hoofd der zangers. Ook het Hebr. laat die verklaring toe.
27) Hebr.: ‘zij heiligden voor de levieten, en de levieten heiligden voor de zonen van Aäron’.
De beteekenis is: Geheel Israël gaf zijne tienden, welke eene heilige zaak waren, aan de
levieten, en dezen gaven de tienden dier tienden aan de priesters. Vgl. X 37-38.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

346

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Overeenkomstig de voorgelezen Wet worden de vreemdelingen buiten de
gemeenschap van Israël gesloten (v. 1-3). Na zijn terugkeer te Jerusalem
treedt Nehemias op tegen Eliasib en Tobias (v. 4-9) en tegen de
verwaarloozing van den eeredienst (v. 10-14), de schending van den sabbat
(v. 15-22) en de gemengde huwelijken (v. 23-29). Slot (v. 30-31).
1. In die autem illo lectum est in
volumine Moysi audiente populo: et
inventum est scriptum in eo, quod non
debeant introire Ammonites et Moabites
in ecclesiam Dei usque in aeternum:
Deut. XXIII 3.

1. Te dien dage1) nu las men in het boek
van Moses ten aanhooren van het volk,
en men vond daarin geschreven2), dat ten
eeuwigen dage geen Ammoniet en
Moabiet mocht intreden in de gemeente
Gods,

2. Eo quod non occurrerint filiis Israel
cum pane et aqua: et conduxerint
adversum eos Balaam, ad maledicendum
eis: et convertit Deus noster
maledictionem in benedictionem.

2. omdat zij de kinderen van Israël niet
met brood en water waren te gemoet
gekomen en tegen hen Balaäm hadden
gehuurd ten einde hen te vloeken; maar
onze God verkeerde den vloek in zegen.

3. Factum est autem, cum audissent
3. Het geschiedde nu, toen zij de wet
legem, separaverunt omnem alienigenam gehoord hadden, dat zij elken
ab Israel.
vreemdeling afzonderden van Israël3).
4. Et super hoc erat Eliasib sacerdos, qui 4. En daarbij4) was er de priester Eliasib,
fuerat praepositus in gazophylacio domus die was aangesteld over de
Dei nostri, et proximus Tobiae.
voorraadkamer van het huis van onzen
God en een verwant was van Tobias.
5. Fecit ergo sibi gazophylacium grande, 5. Deze maakte diens volgens voor zich
et ibi erant ante eum reponentes munera, een groote voorraadkamer5), en daar legde
et thus, et vasa,

1)
2)
3)
4)

Zie XII 43, noot 24.
Deut. XXIII 3-6. Vgl. Num. XXII 2 en volg.
Hebr. verachtelijk: ‘alle vreemd gespuis’; vgl. Exod. XII 38.
d.i. Bij de moeilijkheden, die het zoo even verhaalde noodwendig met zich bracht, kwam
nog de volgende.... In het Hebr. staat echter: ‘En vóór dien (tijd) - d.i. vóór de verwijdering
der vreemdelingen, of beter, vóór den terugkeer van Nehemias te Jerusalem - was Eliasib,
de priester, aangesteld over de kamer (of begiftigd met een vertrek) van het huis van onzen
God, een verwant....’. In het oorspronkelijk geschrift van Nehemias schijnt hieraan iets te
zijn voorafgegaan, wat door den verzamelaar is weggelaten; vgl. v. 6. Waarschijnlijk was
deze Eliasib de hoogepriester van dien naam en den hervormingen van Nehemias niet gunstig
gezind. Hoe hij met Tobias verwant was, is niet bekend.
5) Misschien is de zin der Vulgaat: Tobias maakte voor zich.... In het Hebr. staat: ‘Hij (Eliasib)
had hem (namelijk voor Tobias) een groot vertrek gemaakt’. Zoo is er in den grondtekst ook
v. 7-9 eenvoudig van een vertrek spraak, dat wellicht uit meerdere kamers bestond (v. 9);
zie ook v. 8 met de noot.
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et decimam frumenti, vini, et olei, partes vaten en het tiende van het koren, van den
Levitarum, et cantorum, et janitorum, et wijn en van de olie, de aandeelen der
primitias sacerdotales.
levieten en der zangers en der
deurwachters en de eerstelingen der
priesters.
6. In omnibus autem his non fui in
Jerusalem, quia anno trigesimo secundo
Artaxerxis regis Babylonis veni ad regem,
et in fine dierum rogavi regem.

6. Doch tijdens dit alles was ik niet te
Jerusalem, want in het twee en dertigste
jaar van Artaxerxes, den koning van
Babylon, was ik bij den koning gekomen
en op het einde van dagen deed ik
aanvraag bij den koning7).

7. Et veni in Jerusalem, et intellexi
malum, quod fecerat Eliasib Tobiae ut
faceret ei thesaurum in vestibulis domus
Dei.

7. En ik kwam te Jerusalem en bemerkte
het kwaad, dat Eliasib voor Tobias
gedaan had met voor hem eene
schatkamer te maken in de voorzalen van
het huis Gods.

8. Et malum mihi visum est valde. Et
projeci vasa domus Tobiae foras de
gazophylacio:

8. En het kwaad scheen mij groot toe. En
ik wierp het huisraad van Tobias buiten
de voorraadkamer8),

9. Praecepique et emundaverunt
gazophylacia: et retuli ibi vasa domus
Dei, sacrificium, et thus.

9. en ik gaf bevel, en men reinigde de
voorraadkamers, en ik bracht daar de
vaten van het huis Gods, het spijsoffer en
den wierook weer terug.

10. Et cognovi quod partes Levitarum
non fuissent datae: et fugisset
unusquisque in regionem suam de Levitis,
et cantoribus, et de his, qui ministrabant:

10. Ook vernam ik, dat de aandeelen der
levieten niet gegeven werden, en dat ieder
der levieten en der zangers en dergenen,
die dienst deden, naar zijn land was
gevloden9);

11. Et egi causam adversus magistratus, 11. en ik nam de zaak op tegen de
et dixi: Quare dereliquimus domum Dei? overheden en zeide: Waarom hebben wij
Et congregavi eos, et feci stare in
het huis Gods verlaten10)? En ik
stationibus suis.
6) Hebr.: ‘te voren’, voordat Tobias daarheen gekomen was.
7) Na verloop van eenigen tijd vroeg ik den koning verlof weer naar Jerusalem te gaan. Na een
verblijf van twaalf jaren te Jerusalem was hij naar Babylon teruggekeerd; hoe lang hij daar
verbleef valt niet met zekerheid te zeggen, maar het moet minstens een paar jaren geduurd
hebben, daar anders de misbruiken, waarover in het vervolg van dit hoofdstuk gesproken
wordt, niet konden zijn ingeslopen.
8) Tobias bewoonde dus deze kamer (vgl. noot 5), als hij te Jerusalem kwam.
9) Omdat zij van hunne inkomsten beroofd waren, gingen zij naar het land, vgl. XII 28-29, ten
einde in hun onderhoud te kunnen voorzien.
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verzamelde hen11) en deed hen staan op
hunne standplaatsen.
12. Et omnis Juda apportabat decimam
frumenti, vini, et olei in horrea.

12. En geheel Juda bracht het tiend van
het koren, van den wijn en van de olie in
de bergplaatsen.

10) Hebr.: ‘Waarom is het huis Gods verlaten?’ Nehemias berispt de overheden, omdat zij niet
gezorgd hadden, dat de levieten hunne inkomsten ontvingen, en zoo de schuld waren, dat
dezen den tempeldienst hadden verlaten.
11) De levieten en liet hen den dienst weer hervatten.
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13. Et constituimus super horrea
Selemiam Sacerdotem, et Sadoc scribam,
et Phadaiam de Levitis, et juxta eos
Hanan filium Zachur, filium Mathaniae:
quoniam fideles comprobati sunt, et ipsis
creditae sunt partes fratrum suorum.

13. En wij stelden aan over de
bergplaatsen Selemias, den priester, en
Sadoc, den schriftgeleerde, en van de
levieten Phadaia en bij hen Hanan, den
zoon van Zachur, die de zoon van
Mathania was; want zij waren trouw
bevonden, en hun werden de aandeelen
hunner broeders toevertrouwd12).

14. Memento mei Deus meus pro hoc, et 14. Gedenk daarom mij, mijn God, en
ne deleas miserationes meas, quas feci in delg mijne goede werken niet uit13), welke
domo Dei mei, et in ceremoniis ejus.
ik gedaan heb voor het huis van mijnen
God en voor zijne plechtgebruiken.
15. In diebus illis vidi in Juda calcantes
torcularia in sabbato, portantes acervos,
et onerantes super asinos vinum, et uvas,
et ficus, et omne onus, et inferentes in
Jerusalem die sabbati. Et contestatus sum
ut in die qua vendere liceret, venderent.

15. In die dagen zag ik er in Juda, die de
wijnpersen traden op den sabbat, die de
schoven droegen en de ezels belaadden
met wijn en druiven en vijgen en allerlei
last, en het te Jerusalem binnenbrachten
op den sabbatdag. En ik bezwoer hen, dat
zij op den dag, waarop het verkoopen
geoorloofd was, zouden verkoopen.

16. Et Tyrii habitaverunt in ea inferentes 16. Ook woonden14) er de Tyriërs, die
pisces, et omnia venalia: et vendebant in visch en allerlei koopwaar invoerden; en
sabbatis filiis Juda in Jerusalem:
op de sabbatdagen verkochten zij aan de
kinderen van Juda te Jerusalem.
17. Et objurgavi optimates Juda, et dixi 17. En ik berispte de edelen van Juda en
eis: Quae est haec res mala, quam vos zeide hun: Wat is dat voor een slechte
facitis et profanatis diem Sabbati?
zaak, welke gij doet, en gij ontheiligt den
sabbatdag?
18. Numquid non haec fecerunt patres
nostri, et adduxit Deus noster super nos
omne malum hoc, et super civitatem
hanc? Et vos additis iracundiam super
Israel violando Sabbatum.

18. Hebben dat ook onze vaderen niet
gedaan, en heeft onze God niet15), al dit
kwaad over ons en over deze stad
gebracht? En gij, gij vermeerdert de
gramschap over Israël door den sabbat te
schenden!

19. Factum est autem, cum quievissent 19. Het gebeurde nu, als de poorten van
portae Jerusalem in die Sabbati, dixi: et Jerusalem in rust waren op den
clauserunt januas, et praecepi ut non
sabbatdag16), dat ik sprak, en men sloot
aperirent eas usque post Sabbatum: et de
pueris
12) Hebr.: ‘hun werd opgelegd aan hunne broeders uit te deelen’, namelijk aan de priesters en
de levieten, datgene wat dezen toekwam.
13) En laat mijne goede werken niet onbeloond.
14) Hadden hunne standplaats, hun winkel.
15) Daarom.
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de deuren, en ik gaf bevel, dat men ze
niet zoude openen tot na den sabbat, en
van mijne

16) Hebr.: ‘Toen de poorten van Jerusalem vóór den sabbat in de schaduw lagen’, d.i. zoodra
het donker werd 's avonds vóór den sabbat, m.a.w. toen de sabbat begon.
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meis constitui super portas ut nullus
inferret onus in die Sabbati.

dienaren stelde ik er over de poorten,
opdat niemand een last zou
binnenbrengen op den sabbatdag.

20. Et manserunt negotiatores, et
vendentes universa venalia foris
Jerusalem semel et bis.

20. En de kooplieden en verkoopers van
allerlei waar bleven buiten Jerusalem
één-en andermaal17).

21. Et contestatus sum eos, et dixi eis:
Quare manetis ex adverso muri? si
secundo hoc feceritis, manum mittam in
vos. Itaque ex tempore illo non venerunt
in Sabbato.

21. En ik bezwoer hen en zeide hun:
Waarom blijft gij aan gene zijde van den
muur? Als gij dit weer doet, zal ik de
hand op u leggen. Zoo dan kwamen zij
van dien tijd af niet meer op den sabbat.

22. Dixi quoque Levitis ut mundarentur,
et venirent ad custodiendas portas, et
sanctificandam diem Sabbati: et pro hoc
ergo memento mei Deus meus, et parce
mihi secundum multitudinem
miserationum tuarum.

22. Ook zeide ik aan de levieten, dat zij
zich zouden reinigen en dat zij zouden
komen om de poorten te bewaken en den
sabbatdag heilig te houden; gedenk dan
ook hiervoor mij, mijn God, en spaar mij
naar de menigte uwer erbarmingen!

23. Sed et in diebus illis vidi Judaeos
23. Nog zag ik in die dagen Joden, die
ducentes uxores Azotidas, Ammonitidas, Azotische, Ammonietische en
et Moabitidas.
Moabietische vrouwen gehuwd hadden,
24. Et filii eorum ex media parte
loquebantur Azotice, et nesciebant loqui
Judaice, et loquebantur juxta linguam
populi, et populi.

24. en van hunne kinderen spraken de
helft Azotisch18) en zij konden niet in het
Judeesch spreken, maar spraken volgens
de taal van volk en volk19).

25. Et objurgavi eos, et maledixi. Et
cecidi ex eis viros, et decalvavi eos, et
adjuravi in Deo, ut non darent filias suas
filiis eorum, et non acciperent de filiabus
eorum filiis suis, et sibimetipsis, dicens:

25. En ik berispte en vloekte hen. En
eenigen hunner geeselde ik en maakte ze
kaal20); en ik bezwoer hen bij God, dat zij
hunne dochters niet zouden geven aan de
zonen van dezen, en dat zij van de
dochters van dezen niet zouden nemen
voor hunne zonen en voor zich zelven,
en ik zeide:

26. Numquid non in hujuscemodi re
peccavit Salomon rex Israel? et certe in
gentibus multis non erat rex similis ei, et
dilectus Deo suo erat, et posuit eum Deus
regem super omnem Israel: et ipsum ergo
duxerunt ad peccatum mulieres

26. Heeft niet in dergelijke zaak Salomon,
de koning van Israël, gezondigd? En toch
was er onder de vele volken geen koning
hem gelijk, en hij was door zijnen God
bemind, en God had hem gesteld tot
koning over geheel Israël; en

17) Toen zij niet binnen mochten komen, hielden zij waarschijnlijk hunne markt buiten de stad
en gaven zoo weder aanleiding tot de schending van den sabbat.
18) Waarschijnlijk half of gebroken Azotisch.
19) Van verschillende volken, van wie zij door hunne moeder afstamden.
20) En ik strafte eenigen van hen, door hen te doen geeselen en kaal te laten scheren.
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alienigenae. III Reg. III 1 et XI 1; III Reg. zelfs hem brachten de vreemde vrouwen
XI 4.
tot zonde21).
27. Numquid et nos inobedientes
faciemus omne malum grande hoc ut
praevaricemur in Deo nostro, et ducamus
uxores peregrinas?

27. Zullen dan ook wij ongehoorzaam
zijn en dit groote kwaad bedrijven van te
zondigen tegen onzen God en vreemde
vrouwen te huwen?

28. De filiis autem Joiada filii Eliasib
sacerdotis magni, gener erat Sanaballat
Horonites, quem fugavi a me.

28. Van de zonen nu van Joiada, den zoon
van Eliasib den hoogepriester, was een
de schoonzoon van Sanaballat, den
Horoniet, en ik joeg hem van mij weg22).

29. Recordare Domine Deus meus
29. Gedenk het, Heer, mijn God, aan
adversum eos, qui polluunt sacerdotium, hen23), die het priesterschap bezoedelen
jusque Sacerdotale et Leviticum.
en het priesterlijk en het levietisch
recht24)!
30. Igitur mundavi eos ab omnibus
alienigenis, et constitui ordines
Sacerdotum et Levitarum, unumquemque
in ministerio suo:

30. Alzoo reinigde ik hen25) van alle
vreemden en stelde eene dienstorde vast
der priesters en der levieten, ieder in zijn
ambt,

31. Et in oblatione lignorum in
temporibus constitutis, et in primitivis:
memento mei Deus meus in bonum.
Amen.

31. en voor het opbrengen26) van het hout
op bepaalde tijden en voor de
eerstelingen. Gedenk mij, mijn God, ten
goede. Amen.

21) Vgl. III Reg. III 12 en volg.; II Par. I 12; II Reg. XII 24; III Reg. IV 1; III Reg. XI 1-3.
22) Waarschijnlijk omdat hij zich niet van zijne vrouw wilde scheiden. Uit den grondtekst blijkt
niet of hoogepriester op Eliasib of op Joiada slaat, d.i. of Joiada toen reeds hoogepriester
was of niet. Volgens Flavius Josephus was Manasses, een kleinzoon van Joiada en broeder
van Jaddus (Jeddoa), gehuwd met Nicaso, de dochter van Sanaballetes, satraap van Samaria
onder Darius Codomannus (vgl. XII noot 7). Indien echter Nehemias - zooals men bijna
algemeen aanneemt - onder Artaxerxes I leefde, kan deze tijdsbepaling niet juist zijn, of deze
Sanaballetes was niet Sanaballat, de Horoniet. Vgl. II noot 11.
23) Om hen naar verdienste te straffen. Nehemias spreekt hier zoo uit ijver voor de eer van God
en godsdienst. Dat huwelijk immers was een smaad voor geheel het hoogepriesterlijk huis
en eene onteering van het recht, dat God had krachtens het verbond, hetwelk Hij met den
stam Levi gesloten had. Zie Mal. II 8.
24) Hebr.: ‘Het verbond des priesterschaps en der levieten’.
25) De priesters en levieten.
26) Vgl. X 35 en volg.
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Het boek Tobias.
Vertaald en met Aanteekeningen voorzien door
D . G.W.J.M. van Zinnicq Bergmann, Professor
in het Seminarie te Haaren.
r

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

353

Het Boek Tobias.
Inleiding.
Het Boek Tobias verhaalt de geschiedenis der twee Tobiassen, vader en zoon. De
vader, een vroom Israëliet uit den stam Nephthali, wordt met de andere Israëlieten
van het Tienstammenrijk in ballingschap naar Assyrië gevoerd, blijft daar, evenals
vroeger, God getrouw dienen, en staat, zooveel in zijn vermogen is, zijne
stamgenooten bij, vooral door het geven van aalmoezen en het begraven der dooden.
Hierom in ongenade gevallen, wordt hij vervolgd, van zijne goederen beroofd en
moet hij zich met vrouw en kind verbergen. Nadat hem verlof gegeven is weer in
zijn huis terug te keeren, gaat hij voort met het begraven der vermoorde Israëlieten;
maar op zekeren dag wordt hij door een noodlottig voorval blind. Bij dat ongeluk
voegt zich de armoede en de bespotting zijner vrienden, ja zelfs zijner echtgenoote.
Hij blijft echter op God vertrouwen, stort zijn hart in een vurig gebed voor Hem uit
en vraagt Hem, als het met 's Heeren wil overeenkomt, uit dit leven te worden
weggenomen. Terzelfder tijd richtte eene verwante van hem, Sara, die in Medië
woonde, een dergelijk gebed tot den Heer. Eene dienstmaagd had haar verweten, dat
zij hare zeven mannen, die achtereenvolgens door den duivel gedood waren, had
omgebracht. God heeft medelijden met de twee ongelukkigen, die hun
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vertrouwen op Hem stellen, en zendt hun zijnen engel Raphaël te hulp (I-III). Daar
intusschen Tobias meent, dat zijn einde nabij is, geeft hij aan zijn zoon, insgelijks
Tobias geheeten, de heilzaamste vermaningen en, door nood gedwongen, zendt hij
hem naar Gabelus, aan wien hij vroeger tien talenten zilver geleend had, om dat geld
terug te halen (IV). Als reisgezel van den jongen Tobias biedt zich de engel Raphaël
in menschengedaante aan, beveelt hem onderweg een visch, die op hem aanvalt, uit
het water te trekken en het hart, de gal en de lever er van te bewaren als een goed
geneesmiddel om den duivel te verjagen en oogziekten te genezen. Bij Raguel
aangekomen, vraagt Tobias diens dochter Sara, op raad van den engel, ten huwelijk;
de duivel, die de vorige mannen van Sara heeft gedood, wordt verdreven, en nadat
de engel het geld bij Gabelus heeft teruggehaald, keert Tobias met zijne echtgenoote
en de helft der goederen van zijn schoonvader naar huis weder. Daar behouden
aangekomen, bestrijkt hij met de gal van den visch de oogen zijns vaders, die terstond
van zijne blindheid wordt genezen en met geheel zijn huisgezin God looft. Hierop
maakt de engel zich bekend en keert naar den hemel terug (V-XII). De oude Tobias
geeft zijn dankbaar hart lucht in een treffend gebed, waarin hij tevens de verwoesting
van Jerusalem en den triomf van het nieuwe Jerusalem, vooral als beeld van de Kerk
van Christus, voorspelt en de heerlijkheid van het hemelsche Sion beschrijft (XIII).
Na deze gebeurtenissen leefden de beide Tobiassen nog vele jaren gelukkig, zagen
hunne nakomelingen tot in het vierde en vijfde geslacht en stierven den dood der
rechtvaardigen (XIV).
Uit geheel deze geschiedenis blijkt - en dit duidelijk te doen uitkomen is zeker het
hoofddoel van het Boek Tobias - dat God zijne trouwe dienaren, die op Hem hopen
en bij Hem hulp zoeken, wel door rampen beproeft, maar hen nooit verlaat,
integendeel soms zelfs op deze wereld de deugd beloont; ook blijkt er uit dat hun,
die God liefhebben, alles ten goede medewerkt. Niet alleen echter stelt het verhaal
Gods voorzienigheid in het helderste licht, het bevat bovendien zoovele lessen en
voorbeelden, die tot de deugd opwekken, dat het Boek Tobias tot een der nuttigste
Boeken van de H. Schrift kan gerekend worden. In 't bijzonder worden wij door de
lezing er van opgewekt tot de beoefening der werken van barmhartigheid, en hoe
wij ons daaraan op Gode welgevallige wijze kunnen wijden, wordt ons door levende
voorbeelden voor oogen gesteld. Hoe kort ook, is het Boek Tobias voor iedereen in
vele omstandigheden des levens een veilige gids, die hem geleidt, versterkt en opbeurt,
en hem een zekeren weg wijst naar het hemelsch vaderland.
De Protestanten, die het Boek Tobias onder de apocriefe boeken rangschikken, en
alle rationalisten ontkennen zijne geschiedkundige waarde en houden het voor een
stichtelijk verdichtsel. Sommigen hunner meenen nog wel dat een waar feit aan het
verhaal ten grondslag ligt, maar door den schrijver naar dichterlijke wijze opgesierd,
en tot die opsiering rekenen zij natuurlijk al het wonderbare, dat in deze geschiedenis
voorkomt. De Katholieken daarentegen verdedigen zoo goed als algemeen de
geschiedkundige waarde van het geheele
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Boek, en zij, die het hebben uitgelegd, lossen de moeilijkheden, die door de
tegenstanders tegen de waarheid van het verhaal worden gemaakt, met evenveel zorg
op, als waarmede zij de waarheid der overige geschiedkundige boeken verdedigen.
Zij beroepen zich terecht op de verschillende bijzonderheden, die door den schrijver
worden medegedeeld. Hij geeft het geslacht op, waaruit Tobias gesproten is, zijn
vaderland, den tijd, waarin hij leefde, en hij daalt tot vele geschieden aardrijkskundige
bijzonderheden af. Het Boek draagt uitteraard een geschiedkundig karakter; inhoud
en stijl duiden aan, dat de bedoeling des schrijvers was ons eene ware gebeurtenis
te verhalen. Zonder grondige bewijzen derhalve mogen wij het tegendeel niet
aannemen. Die bewijzen nu moeten nog geleverd worden; want zeker is het geen
reden om aan de waarheid van een verhaal te twijfelen, dat daarin wonderen worden
medegedeeld, en de weinige geschiedkundige moeilijkheden, die in het Boek Tobias
voorkomen, kunnen worden opgelost of verklaard, zooals uit de aanteekeningen zal
blijken.
Het Boek Tobias komt in den tegenwoordigen Canon der Joden niet voor. Dat het
echter voorheen ook bij dezen als een heilig Boek heeft gegolden, blijkt uit het feit,
dat het in de Septuagint als zoodanig voor de Grieksch sprekende Joden is opgenomen.
Door de Katholieke Kerk is het altijd als canoniek beschouwd, en vele conciliën,
ook dat van Trente, hebben het op de lijst der canonieke boeken geplaatst. Het behoort
echter tot de zoogenaamde deutero-canonieke boeken, daar sommigen oudtijds het
goddelijk gezag er van betwijfelden, omdat het niet meer in den Hebreeuwschen
Canon gevonden werd.
Wie er de schrijver van is, valt niet met volkomen zekerheid te zeggen.
Hoogstwaarschijnlijk echter moet het aan de beide Tobiassen worden toegeschreven,
behalve de laatste verzen van hoofdstuk XIV, waarin o.a. de dood van den jongen
Tobias wordt verhaald, welke er door een lateren schrijver, die misschien ook het
Boek uit de schriften van Tobias in den tegenwoordigen vorm heeft gebracht, zijn
bijgevoegd. Die waarschijnlijkheid steunt hierop, dat in alle vertalingen, die der
Vulgaat en de Chaldeeuwsche uitgezonderd, Tobias, de vader, tot hoofdstuk III, waar
de geschiedenis van Sara begint, altijd spreekt in den eersten persoon; dat volgens
den Griekschen tekst, XII 20, de engel Raphaël aan beide Tobiassen beveelt hunne
geschiedenis te schrijven en dat er vele bijzonderheden in het verhaal voorkomen,
die alleen aan Tobias vader en zoon bekend waren. Met grond kunnen wij hen dus
voor de schrijvers hunner levensgeschiedenis houden, waaruit dan ook volgt, dat
deze tijdens de Assyrische gevangenschap geschreven is.
De oorspronkelijke tekst van het Boek is verloren gegaan, en men weet niet met
zekerheid in welke taal het geschreven is; volgens de oudere schriftuurverklaarders
was dit het zoogenaamde Chaldeeuwsch, volgens de meeste nieuweren het
Hebreeuwsch. De vertaling, welke in de Vulgaat voorkomt, is door den H. Hiëronymus
bewerkt naar een Chaldeeuwschen tekst. Behalve deze zijn er drie Grieksche
vertalingen, welke om haar langdurig gebruik insgelijks groot gezag hebben. Zij
worden aangeduid met de letters Gr. A, B, C, die wij ook in de aanteekeningen zullen
bezigen. Terwijl vroeger sommigen meenden, dat er
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oorspronkelijk drie teksten bestaan hebben, waarnaar de verschillende vertalingen,
welke wij thans bezitten, bewerkt zijn, neemt men tegenwoordig algemeen slechts
één oorspronkelijken tekst aan, die door de onderscheidene vertalers meer of minder
vrij is overgezet, terwijl die vertalingen zelve later nog met vele toevoegselen en
verklaringen zijn aangevuld. Alzoo wijken de bestaande teksten merkelijk van
elkander af in uitgebreidheid en in het verhalen van bijzonderheden, hoewel zij in
het wezen der zaak overeenkomen. Gr. A, die in de Grieksche Kerk gebruikt wordt
en waarnaar ook de tekst der Armenische Kerk en de eerste helft der Syrische vertaling
bewerkt zijn, is met de Vulgaat het kortst; Gr. B, die in den Sinaïtischen codex is
bewaard gebleven en waarmede de oude Latijnsche vertaling, de Itala, het meest
overeenstemt, het uitgebreidst, terwijl Gr. C, voor de tweede helft met de Syrische
vertaling verwant, tusschen beide het midden houdt. In 1877 is een Chaldeeuwsche
tekst teruggevonden, waaraan de twee laatste hoofdstukken ontbreken, maar die
overigens in breedsprakigheid tot Gr. B nadert. Naar de meening van velen is aan
een volledig handschrift van dezen tekst, door vrije, hier en daar beknopt
samenvattende vertaling, de Vulgaat ontleend en is ook eene reeds vroeger bekende
Hebreeuwsche overzetting uit denzelfden tekst gevloeid. Eene andere in dezelfde
taal berust op Gr. A.
Het Boek Tobias is te allen tijde veel gelezen geworden. De H. Polycarpus maakt
er gebruik van in zijnen brief aan de Philippiërs, die zeker niet na het jaar 120 n. C.
geschreven werd. In de Oostersche Kerk werd het als een Boek der H. Schriftuur
beschouwd door Clemens van Alexandrië, Origenes, en anderen; in de Westersche
Kerk door de HH. Cyprianus, Hilarius, Ambrosius, welke laatste er eene geheele
verhandeling over geschreven heeft. Ja zoo algemeen was reeds in de eerste eeuwen
de geschiedenis van Tobias bekend, dat men sommige tafereelen aan haar ontleend
veelvuldig vindt afgebeeld in de Catacomben en op de verschillende gedenkteekenen
der Christelijke oudheid.
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Liber Tobiae.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Afkomst en voorbeeldig gedrag van Tobias (v. 1-12). Zijne liefdewerken
onder Salmanasar, die hem begunstigt, en onder Sennacherib, die hem van
zijne goederen berooft en ter dood wil brengen (v. 13-22). Hij verbergt zich
en krijgt na Sennacherib's dood met de vrijheid zijne goederen terug (v.
23-25).
TO B I A S ex tribu, et civitate Nephthali
(quae est in superioribus Galilaeae supra
Naasson, post viam, quae ducit ad
occidentem, in sinistro habens civitatem
Sephet)

TO B I A S 1) uit den stam en uit eene stad2)
van Nephthali [welke in Opper-Galilea
boven Naässon, achter den weg, die naar
het westen voert, gelegen is en de stad
Sephet aan de linkerzijde heeft3)],

2. Cum captus esset in diebus Salmanasar 2. toen hij gevangen genomen was in de
regis Assyriorum, in
dagen van Salmanasar4), den

1) De Grieksche tekst geeft de volgende geslachtslijst van Tobias: ‘Boek der woorden van
Tobit, den zoon van Tobiël, den zoon van Ananiël, den zoon van Aduel, den zoon van Gabaël,
uit het geslacht van Asiël, uit den stam Nephthali’, en v. 8 noemt hij zijne grootmoeder van
vaderszijde, welke hem opvoedde, Debbora.
2) Uit eene stad van, niet uit de stad Nephthali, want er bestond geene stad van dien naam. Gr.
A en B noemen hier Thisbe.
3) Boven, d.i. ten oosten van Naässon; - achter, d.i. ten westen van den weg, die naar het westen,
d.i. naar de Middellandsche zee voert - aan de linkerzijde, d.i. ten zuiden van Sephet. Bij het
bepalen der richting keerde men het gelaat naar het oosten. Zie Joël II 20.
4) In de dagen van Salmanasar (in het Grieksch Enemessar) d.i. in het negende en laatste jaar
van Oseë, koning van Israël, waarschijnlijk het jaar 721 v. C. Toen immers werd Samaria
ingenomen en werden de Joden van het Tienstammenrijk, die zich nog in hun land bevonden,
weggevoerd. Zonder grond beroepen zich de bestrijders van het geschiedkundig karakter
van dit Boek op deze plaats; immers al wordt IV Reg. XV 29 verhaald, dat reeds
Teglath-Phalasar den stam van Nephthali in gevangenschap wegvoerde, er wordt toch niet
gezegd, dat hij ze allen zonder uitzondering overbracht, wat hem ook moeilijk zou gevallen
zijn, daar velen zich in het bergachtige land van Nephthali gemakkelijk konden schuilhouden.
Dat dus Tobias met anderen achtergebleven was en later door Salmanasar naar Ninive werd
gevoerd, strijdt volstrekt niet met IV Reg. XV 29 of met de waarschijnlijkheid. Vgl. IV Reg.
XVII 3-6 en XVIII 9-11. De veroveraar van Samaria was de Assyrische koning Sargon, die
van 721 tot 705 v. C. regeerde. Waarom hij onder den naam van Salmanasar en Enemessar
voorkomt, valt moeilijk uit te maken. Droeg hij wellicht dien naam vóór zijne regeering; was
het een bijnaam, of moet men de naams- verandering wijten aan de afschrijvers? Deze en
andere gissingen zijn gemaakt, maar niemand kan voor zijne meening een doorslaand bewijs
aanvoeren. De laatste onderstelling is echter de waarschijnlijkste. De afschrijvers kunnen
den belegeraar van Samaria, Salmanasar, verward hebben met den veroveraar Sargon, die
ook IV Reg. niet uitdrukkelijk genoemd wordt. Het is mogelijk, dat nog Salmanasar, vóór
de verovering van de stad Samaria, Tobias met andere Israëlieten in gevangenschap heeft
gevoerd, en dat derhalve deze naam in v. 2 juist is, terwijl in v. 13 en 18 of wel oorspronkelijk
Sargon heeft gestaan, of wel de naam Salmanasar door de afschrijvers is ingevoegd.
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captivitate tamen positus, viam veritatis koning der Assyriërs, verliet zelfs
non deseruit, IV Reg. XVII 3 et XVIII 9. gedurende zijne gevangenschap den weg
der waarheid5) niet,
3. Ita ut omnia, quae habere poterat,
3. zoodat hij alles wat hij hebben kon6),
quotidie concaptivis fratribus, qui erant dagelijks aan de medegevangene
ex ejus genere, impertiret.
broeders, die uit zijn geslacht waren,
uitdeelde.
4. Cumque esset junior omnibus in tribu 4. En toen hij nog de jongste was van
Nephthali, nihil tamen puerile gessit in allen in den stam Nephthali, deed hij toch
opere.
niets kinderachtigs in zijne werken7).
5. Denique cum irent omnes ad vitulos
aureos, quos Jeroboam fecerat rex Israel,
hic solus fugiebat consortia omnium, III
Reg. XII 28.

5. Ja, toen allen gingen naar de gouden
kalveren8), welke Jeroboam, de koning
van Israël, gemaakt had, meed hij alleen
het gezelschap van allen

6. Sed pergebat in Jerusalem ad templum
Domini, et ibi adorabat Dominum Deum
Israel, omnia primitiva sua, et decimas
suas fideliter offerens,

6. en ging naar Jerusalem naar den tempel
des Heeren9) en aanbad daar den Heer,
den God van Israël, en offerde trouw al
zijne eerstelingen en zijne tienden,

7. Ita ut in tertio anno proselytis et
advenis ministraret omnem
decimationem.

7. zoodat hij in het derde jaar geheel het
tiend uitdeelde aan de bekeerlingen en
vreemdelingen10).

5) Den weg der deugd, dien het ware geloof hem aanwees.
6) d.i. Alles wat hij kon overleggen, niet alles wat hij bezat. Het Grieksch zegt: ‘vele aalmoezen’.
7) De beteekenis is: reeds op zeer jeugdigen leeftijd gedroeg hij zich mannelijk in al zijn doen
en laten. In het Grieksch: ‘En toen ik nog in mijn land was, in het land van Israël, en ik jong
was, viel de geheele stam van Nephthalim, mijns vaders, van het huis van David af en van
Jerusalem’.
8) Allen, d.i. de overgroote meerderheid; want ook onder de tien stammen waren enkele
aanbidders van den waren God overgebleven, en zoo verhaalt Tobias zelf volgens het
Sinaïtisch handschrift (V 14), dat Ananias en Nathan, de twee zonen van den grooten Semelias,
met hem naar Jerusalem gingen. De gouden kalveren waren door Jeroboam opgericht, één
te Bethel, in het zuiden, en één te Dan, in het noorden des rijks. Daar Dan het dichtst bij lag,
gingen de Nephthalieten daarheen. Vgl. III Reg. XII 28-29.
9) Op de feestdagen, zooals het Grieksch er bijvoegt, te weten met Paschen, Pinksteren en het
Loofhuttenfeest.
10) Hij gaf al de tienden, welke hij volgens de Wet geven moest en waarvan men drie soorten
kan onderscheiden: 1o het tiend van alle dieren en veldvruchten; Lev. XXVII, 30 en volg.;
- 2o het tiend van de overgebleven negen deelen der veldvruchten; Deut. XIV 22-23; - 3o het
tiend, dat alle drie jaren, nadat de twee eerste tienden betaald waren, moest worden
afgezonderd voor de armen, weduwen en vreemdelingen; Deut. XIV 28. De Vulgaat maakt
slechts melding van het tiend in het algemeen en van het derde tiend in het bijzonder, maar
geeft v. 8 te kennen, dat Tobias alle wettelijke voorschriften onderhield. De andere vertalingen
noemen al de drie tienden op en voegen er bij, dat hij het tweede in geld medebracht en aan
offers en offermaaltijden besteedde, wat de Wet toeliet; vgl. Deut. XIV 24-26.
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8. Haec et his similia secundum legem
Dei puerulus observabat.

8. Deze en dergelijke dingen betrachtte
hij als jongeling volgens de wet Gods.

9. Cum vero factus esset vir, accepit
9. Maar toen hij man geworden was, nam
uxorem Annam de tribu sua, genuitque hij Anna, uit zijnen stam11), tot vrouw en
ex ea filium, nomen suum imponens ei, gewon bij haar eenen zoon, wien hij
zijnen naam gaf;
10. Quem ab infantia timere Deum docuit, 10. en hij leerde hem van zijne kindsheid
et abstinere ab omni peccato.
af God vreezen en zich onthouden van
alle zonde.
11. Igitur, cum per captivitatem
devenisset cum uxore sua, et filio in
civitatem Niniven cum omni tribu sua,

11. Toen hij nu door de gevangenschap
met zijn vrouw en zoon in de stad Ninive
gekomen was met geheel zijnen stam12),

12. (Cum omnes ederent ex cibis
gentilium) iste custodivit animam suam,
et nunquam contaminatus est in escis
eorum.

12. bewaarde hij (terwijl allen van de
spijzen der heidenen aten) zijne ziel en
verontreinigde zich nooit aan hunne
spijzen13).

13. Et quoniam memor fuit Domini in 13. En omdat hij den Heer indachtig was
toto corde suo, dedit illi Deus gratiam in met geheel zijn hart, deed God hem
conspectu Salmanasar regis,
genade vinden in de oogen van
Salmanasar, den koning,
14. Et dedit illi potestatem quocumque
vellet ire, habens liberta-

14. die hem verlof gaf te gaan, waarheen
hij wilde, terwijl hij de

11) Volgens Num. XXXVI 6 en volg. moesten de erfdochters met mannen van haren stam en
hare familie trouwen, opdat de eigendommen der verschillende stammen en familiën niet
zouden vermengd worden; van eene verplichting voor iedereen om in zijn stam te trouwen
is daar geen sprake. Toch schijnt het eene gewoonte onder de godvruchtige Israëlieten geweest
te zijn vrouwen te nemen uit hunnen stam en hunne familie, zooals blijkt uit de woorden van
Tobias aan zijn zoon IV 12 in de Grieksche en andere vertalingen: ‘Neem de naaste uit het
geslacht uwer vaderen tot vrouw en neem geen vreemde vrouw, die niet uit den stam uws
vaders is’. Dan noemt hij de namen der patriarchen en vervolgt: ‘Gedenk, dat zij allen vrouwen
namen uit de geslachten hunner vaderen en gezegend werden in hunne zonen’ enz. Deze
godvruchtige gewoonte nu had de oude Tobias gevolgd, want zooals hier gezegd wordt, nam
hij Anna uit zijnen stam en (volgens het Grieksch) uit zijne familie tot vrouw. De geboorte
van den zoon schijnt, volgens het Sinaïtisch handschrift, na het vertrek naar het land der
gevangenschap te hebben plaats gehad.
12) De zin kan zijn: hij kwam te Ninive met de overige Nephthalieten, die bij de eerste wegvoering
in Galilea achtergebleven waren; of: hij kwam te Ninive bij zijn geheelen stam, die daar
reeds door Theglathphalasar heengevoerd was.
13) In zooverre die door de Wet verboden waren; vgl. Lev. III 17; XI en XVII 10. Hoe streng
de ware Israëlieten zich aan die voorschriften hielden, blijkt o.a. uit het gedrag van Daniël
(Dan. I 8 en volg.) en van Eleazar en de Machabeesche broeders (II Mach. VI 18; VII 1 en
volg.).
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tem quaecumque facere voluisset.

vrijheid had te doen hetgeen hij
verkoos14).

15. Pergebat ergo ad omnes, qui erant in 15. Hij ging dan naar allen, die in de
captivitate, et monita salutis dabat eis. gevangenschap waren, en gaf hun
heilzame vermaningen.
16. Cum autem venisset in Rages
civitatem Medorum, et ex his, quibus
honoratus fuerat a rege, habuisset decem
talenta argenti:

16. Toen hij nu te Rages, eene stad der
Meden, gekomen was en van datgene,
waarmede de koning hem had vereerd,
tien talenten zilver had15),

17. Et cum in multa turba generis sui
Gabelum egentem videret, qui erat ex
tribu ejus, sub chirographo dedit illi
memoratum pondus argenti.

17. en toen hij onder de groote menigte
van zijn geslacht, Gabelus, die uit zijnen
stam was, behoeftig zag, gaf hij dezen op
eene schuldbekentenis het vermelde
gewicht zilver16).

18. Post multum vero temporis, mortuo
Salmanasar rege, cum regnaret
Sennacherib filius ejus pro eo, et filios
Israel exosos haberet in conspectu suo:

18. Maar langen tijd daarna, toen koning
Salmanasar gestorven was en
Sennacherib, zijn zoon, in zijne plaats
regeerde17), in wiens oogen de kinderen
van Israël gehaat waren,

19. Tobias quotidie pergebat per omnem
cognationem suam, et consolabatur eos,
dividebatque unicuique, prout poterat, de
facultatibus suis:

19. ging Tobias dagelijks al zijne
verwanten rond en troostte hen en deelde
aan ieder, naar zijn vermogen, van zijne
goederen mede;

20. Esurientes alebat, nudisque
20. de hongerigen spijsde hij en den
vestimenta praebebat, et mortuis atque naakten verschafte hij kleederen en
occisis sepulturam sollicitus exhibebat. ijverig bezorgde hij de begrafenis aan de
gestorvenen en de vermoorden.
21. Denique cum reversus esset rex
Sennacherib fugiens a Judaea plagam,
quam circa eum fecerat Deus propter
blasphemiam suam,

21. Ook toen koning Sennacherib, was
teruggekeerd, uit Judea vluchtend om de
plaag, waarmede God hem wegens zijne
godslastering ge-

14) Volgens het Grieksch deed hij inkoopen voor den koning en leverde hem alles wat hij noodig
had. Naar het Chald. stelde de koning hem over al wat hij bezat.
15) Rages, eene stad in Medië, volgens Arrianus tien dagreizen, volgens Ptolomeüs twee duizend
stadiën van Ecbatana verwijderd, aan den voet van den berg Caspius. Zij wordt ook vermeld
in net groote opschrift van Darius Hystaspis (522-486 v. C.) en later onder Alexander den
Groote. De woorden van Strabo, die haar Rages van Nicator noemt, kunnen dus alleen de
beteekenis hebben, dat Seleucus Nicator (312-282 v. C.) haar vernieuwde. Het bedrag der
som, waarmede Salmanasar Tobias vereerde, d.i. beloonde, is niet met zekerheid te bepalen,
daar men niet weet van welke talenten hier sprake is.
16) De woorden toen hij Gabelus behoeftig zag, gaf hij enz. geven te verstaan, dat Tobias die
som te leen gaf om Gabelus te helpen. Volgens de Grieksche teksten is er van armoede bij
Gabelus geen spraak, en werd hem het geld slechts in bewaring gegeven, zoodat Gabelus
later den geldzak nog verzegeld aan den jongen Tobias teruggaf (IX 5).
17) In het jaar 705 v. C.
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et iratus multos occideret ex filiis Israel, troffen had18), en hij in zijn toorn velen
Tobias sepeliebat corpora eorum. IV Reg. der kinderen van Israël doodde, begroef
XIX 35; Eccli XLVIII 24; II Mach. VIII Tobias hunne lichamen.
19.
22. At ubi nuntiatum est regi, jussit eum 22. Maar toen dit den koning
occidi, et tulit omnem substantiam ejus. geboodschapt werd, gaf deze bevel hem
te dooden en ontnam hem geheel zijn
vermogen.
23. Tobias vero cum filio suo, et cum
uxore fugiens, nudus latuit, quia multi
diligebant eum.

23. Doch Tobias vluchtte met zijnen zoon
en met zijne vrouw, en van alles ontbloot
hield hij zich schuil, want velen hadden
hem lief.

24. Post dies vero quadraginta quinque 24. Na vijf en veertig dagen19) echter werd
occiderunt regem filii ipsius, IV Reg. XIX de koning door zijne zonen vermoord,
37; II Par. XXXII 21; Is. XXXVII 38.
25. Et reversus est Tobias in domum
25. en Tobias keerde naar zijn huis weder
suam, omnisque facultas ejus restituta est en geheel zijn vermogen werd hem
ei.
teruggegeven20).

Caput II.
Hoofdstuk II.
Tobias gaat voort met het begraven der dooden (v. 1-9). Hij wordt blind (v.
10-11). Zijne standvastigheid en zijn geduld (v. 13-23).
1. Post haec vero, cum esset dies festus 1. Naderhand nu, toen het een feestdag
Domini, et factum esset prandium bonum des Heeren was1) en er een goede maaltijd
in domo Tobiae,
was aangerecht in het huis van Tobias,
2. Dixit filio suo: Vade, et adduc aliquos 2. zeide hij tot zijnen zoon: Ga en breng
de tribu nostra, timentes Deum, ut
eenigen van onzen stam, die God vreezen,
epulentur nobiscum.
hier om met ons te eten.
3. Cumque abiisset, reversus nun-

3. Weggegaan en teruggekeerd,

18) Zie Is. XXXVI, XXXVII; IV Reg. XVIII 13, XIX; II Par. XXXII; I Mach. VII 41.
19) Na het vonnis tegen Tobias, niet na den terugkeer van Sennacherib uit Judea in 701, want
hij stierf eerst in 681 v. C. Het is echter mogelijk, dat de afschrijvers, die den tekst veelvuldig
door bijvoegselen hebben verklaard en uitgebreid, hier een bepaald getal dagen hebben
genoemd, waarvan in den oorspronkelijken tekst geen spraak was.
20) Volgens de Grieksche en Hebreeuwsche vertalingen kreeg hij zijn vermogen terug door de
tusschenkomst van Achicharus, opperschenker enz. van Sennacherib, die door Sachardon
(Asor-Haddon), den opvolger van Sennacherib, tot de eerste betrekking des rijks benoemd
werd. Deze Achicharus (in de Vulgaat wordt hij XI 20 Achior genoemd) was volgens de
Septuagint de zoon van Anaël, den broeder van Tobias.
1) Pinksteren volgens de andere vertalingen. Overeenkomstig de Wet, Deut. XVI 9 en volg.,
richtte Tobias een vreugdemaal aan, waarop hij arme stamgenooten uitnoodigde.
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tiavit ei, unum ex filiis Israel jugulatum
jacere in platea. Statimque exsiliens de
accubitu suo, relinquens prandium,
jejunus pervenit ad corpus:

berichtte hem deze, dat iemand der
kinderen van Israël vermoord2) op de
straat lag. En dadelijk sprong Tobias van
zijne ligplaats3) op, verliet den maaltijd,
en kwam ongespijsd bij het lijk;

4. Tollensque illud portavit ad domum
suam occulte, ut dum sol occubuisset,
caute sepeliret eum.

4. en hij nam het op en bracht het
heimelijk naar zijn huis4), om het na
zonsondergang behoedzaam te begraven.

5. Cumque occultasset corpus,
5. En na het lijk verborgen te hebben, at
manducavit panem cum luctu et tremore, hij zijn brood in droefheid en vreeze5),
6. Memorans illum sermonem, quem dixit
Dominus per Amos prophetam: Dies festi
vestri convertentur in lamentationem et
luctum. Amos VIII 10; I Mach. I 41.

6. dat woord gedachtig, hetwelk de Heer
door Amos, den profeet, gesproken heeft:
Uwe feestdagen zullen verkeeren in
weeklage en rouw6).

7. Cum vero sol occubuisset, abiit, et
sepelivit eum.

7. Toen nu de zon was ondergegaan, ging
hij heen en begroef hem.

8. Arguebant autem eum omnes proximi
ejus, dicentes: Jam hujus rei causa
interfici jussus es, et vix effugisti mortis
imperium, et iterum sepelis mortuos?

8. Toen gispten hem al zijne naasten7) en
zeiden: Reeds zijt gij hierom ter dood
veroordeeld, en nauwelijks zijt gij aan het
doodsbevel ontsnapt, en gij begraaft
opnieuw de dooden!

9. Sed Tobias plus timens Deum, quam
regem, rapiebat corpora occisorum, et
occultabat in domo sua, et mediis
noctibus sepeliebat ea. Supra I 21.

9. Maar Tobias, die God meer vreesde
dan den koning, nam de lichamen der
vermoorden op en verborg ze in zijn huis
en begroef ze midden in den nacht.

10. Contigit autem ut quadam die
fatigatus a sepultura, veniens in domum
suam, jactasset se juxta parietem, et
obdormisset,

10. Nu gebeurde het, dat hij op zekeren
dag vermoeid van het begraven thuis
kwam en zich naast den muur neerlegde8)
en insliep,

2) Gewurgd volgens andere vertalingen.
3) Van het rustbed, waarop hij volgens Oostersche gewoonte aan tafel aanlag. Dit ontbreekt in
het Grieksch.
4) In een aanhoorig gebouw van zijn huis; want zijn huis zou daardoor gedurende zeven dagen
onrein geweest zijn. Gr. A zegt dan ook: ‘in een zeker huis’.
5) Hij nam zijn maal alleen, daar hij door het aanraken van het lijk onrein geworden was.
6) De profeet had dit gezegd met het oog op de Assyrische gevangenschap.
7) Naasten, d.i. verwanten, buren en bekenden.
8) Volgens de andere vertalingen gebeurde dit na het begraven op Pinksterdag; de Vulgaat
schijnt door v. 8 en de uitdrukking: ‘op zekeren dag’ aan te duiden, dat het bij eene andere
gelegenheid geschiedde. Buitenshuis legde hij zich neer, omdat hij onrein was, zooals het
Grieksch zegt.
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11. Et ex nido hirundinum dormienti illi 11. en er, terwijl hij sliep, uit een
calida stercora inciderent super oculos zwaluwnest warme drek op zijne oogen
ejus, fieretque caecus.
viel en hij blind werd9).

9) Gemakkelijk kon de drek, b.v. door den wind verdeeld, of door wrijving met de hand over
het gelaat, in beide oogen komen. Waarschijnlijk werd Tobias daardoor niet op eens blind,
maar ontstonden er, zooals de andere vertalingen zeggen, ‘witte vlekken’ op het hoornvlies
van het oog, waaruit ondanks de behandeling der geneesheeren de volslagen blindheid volgde.
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12. Hanc autem tentationem ideo permisit
Dominus evenire illi, ut posteris daretur
exemplum patientiae ejus, sicut et sancti
Job.

12. Deze beproeving nu liet de Heer hem
daarom overkomen, opdat den
nakomelingen een voorbeeld zou worden
gegeven van zijn geduld, evenals dat van
den heiligen Job.

13. Nam cum ab infantia sua semper
Deum timuerit, et mandata ejus
custodierit, non est contristatus contra
Deum quod plaga caecitatis evenerit ei,

13. Want daar10) hij van zijne kindsheid
af altijd God gevreesd en zijne geboden
onderhouden had, werd hij niet verdrietig
tegen God, dat de plaag der blindheid
hem was overkomen;

14. Sed immobilis in Dei timore
permansit, agens gratias Deo omnibus
diebus vitae suae.

14. maar onwankelbaar volhardde hij in
de vreeze Gods, terwijl hij God dankte
alle dagen van zijn leven.

15. Nam sicut beato Job insultabant reges, 15. Want gelijk de koningen den
ita isti parentes et cognati ejus irridebant gelukzaligen Job hoonden, zoo bespotten
vitam ejus, dicentes:
hem zijne bloedverwanten en
naastbestaanden om zijne levenswijze,
zeggende:
16. Ubi est spes tua, pro qua eleemosynas, 16. Waar is uwe hoop, waarvoor gij
et sepulturas faciebas?
aalmoezen en begrafenissen deedt11)?
17. Tobias vera increpabat eos dicens:
Nolite ita loqui:

17. Maar Tobias berispte hen en zeide:
Spreekt niet aldus;

18. Quoniam filii sanctorum sumus, et
vitam illam exspectamus, quam Deus
daturus est his, qui fidem suam nunquam
mutant ab eo.

18. want wij zijn kinderen der heiligen
en wij verwachten dat leven, hetwelk God
geven zal aan hen, die in hun vertrouwen
op Hem nooit wankelen12).

19. Anna vero uxor ejus ibat ad opus
19. Anna nu, zijne vrouw, ging dagelijks
textrinum quotidie, et de labore manuum uit weven, en bracht het levensonderhoud
aan, dat zij met het werk harer handen
kon verdienen13).
10) Anderen vertalen ‘ofschoon’, waardoor de grootheid van het geduld van Tobias meer uitkomt,
daar hij niet morde, hoewel God, dien hij geheel zijn leven trouw gediend had, hem een zoo
groote ramp liet overkomen. In onze vertaling wordt de oorzaak van het geduld, de vreeze
Gods van den heiligen man, duidelijker aangegeven.
11) Serarius noemt vijf punten van overeenkomst op tusschen Tobias en Job: 1o Beiden lijden
onschuldig; 2o zij treuren, maar morren niet tegen God; 3o zij worden getroffen door de eene
ramp na de andere en toch laten zij zich niet terneerslaan; 4o zij danken en loven integendeel
God; 5o beiden worden gesmaad en wel door diegenen, die hen hadden moeten troosten.
12) Duidelijk blijkt uit deze woorden de hoop van Tobias op een ander leven.
13) Waarschijnlijk bedroeg het vermogen van Tobias, dat hij volgens I 25 terugontving, niet zeer
veel, nadat hij aan Gabelus tien talenten geleend had. Door zijne vrijgevigheid (v. 22) was
dit nog verminderd en door zijne blindheid kwam hij eindelijk tot armoede. De twee eerste
jaren werd hij, volgens de andere vertalingen, door Achicharus onderhouden, maar toen deze
naar Elymais (Itala en Sin.) was vertrokken (uit dezelfde vertalingen XIV 10 kan men
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20. Unde factum est, ut hoedum caprarum 20. Zoo kwam het, dat zij een geitebokje
accipiens detulisset domi:
ontving14) en thuis bracht;
21. Cujus cum vocem balantis vir ejus
audisset, dixit: Videte, ne forte furtivus
sit, reddite eum dominis suis, quia non
licet nobis aut edere ex furto aliquid, aut
contingere.

21. en toen haar man de stem van zijn
geblaat hoorde, zeide hij: Ziet toe of het
soms niet gestolen is! geeft het terug aan
zijne eigenaars, want wij mogen iets, dat
gestolen is, noch eten noch aanraken.

22. Ad haec uxor ejus irata respondit:
Manifeste vana facta est spes tua, et
eleemosynae tuae modo apparuerunt. Job
II 9.

22. Daarop antwoordde zijne vrouw
vertoornd: Klaarblijkelijk is uwe hoop
ijdel geworden en uwe aalmoezen hebben
zich nu getoond15).

23. Atque his, et aliis hujuscemodi verbis 23. En met deze en dergelijke woorden
exprobrabat ei.
smaalde zij op hem.

Caput III.
Hoofdstuk III.
Gebed van Tobias (v. 1-6). Terzelfder tijd smeekt Sara, de dochter van Raguel,
om uitkomst (v. 7-23). Beiden worden verhoord, en God zendt hun Raphaël
te hulp (v. 24-25).
1. Tunc Tobias ingemuit, et coepit orare 1. Toen zuchtte Tobias en begon onder
cum lacrymis,
tranen te bidden,
2. Dicens: Justus es Domine, et omnia 2. zeggende: Rechtvaardig zijt Gij, o
judicia tua justa sunt, et omnes viae tuae, Heer, en al uwe oordeelen zijn
misericordia, et veritas, et judicium.
rechtvaardig en al uwe wegen zijn
barmhartigheid en waarheid en
gerechtigheid.
3. Et nunc Domine memor esto mei, et
ne vindictam sumas de peccatis meis,
neque reminiscaris delicta mea, vel
parentum meorum.

3. Nu dan, o Heer, wees mij gedachtig en
neem geene wraak over mijne zonden en
gedenk mijne overtredingen of die mijner
ouders niet.

opmaken, dat hij verbannen werd), moest de vrouw van Tobias door werken in het onderhoud
voorzien.
14) Volgens de Vulgaat heeft het den schijn, alsof de geitebok het loon was, en de Chald. en
Hebr. vertalingen zeggen dit uitdrukkelijk. De andere teksten maken het echter duidelijk,
dat hij boven het loon ten geschenke was gegeven, opdat zij eens een beter maal zouden
kunnen bereiden. Dat geschenk nu scheen Tobias te groot toe en daarom kwam hij op de
verdenking van diefstal.
15) Het blijkt nu, dat uwe hoop op zegen wegens uwe goede werken ijdel was, en hoe weinig
uwe aalmoezen baten; in plaats van geluk en voorspoed hebben wij armoede en gebrek.
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4. Quoniam non obedivimus praeceptis
tuis, ideo traditi sumus in direptionem, et
captivitatem, et mortem, et in fabulam,
et in improperium

4. Omdat wij niet gehoorzaamd hebben
aan uwe bevelen, daarom zijn wij
overgeleverd tot berooving en
gevangenschap en dood, en tot
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omnibus nationibus, in quibus dispersisti opspraak en tot spot voor alle volken,
onder welke Gij ons verstrooid hebt.
nos. Deut. XXVIII 15.
5. Et nunc Domine magna judicia tua, 5. En nu, Heer, groot zijn uwe oordeelen1),
quia non egimus secundum praecepta tua, omdat wij niet hebben gehandeld naar
et non ambulavimus sinceriter coram te: uwe bevelen en niet in oprechtheid
hebben gewandeld voor U.
6. Et nunc Domine secundum voluntatem
tuam fac mecum, et praecipe in pace
recipi spiritum meum: expedit enim mihi
mori magis, quam vivere.

6. En nu, Heer, doe met mij volgens uwen
wil en beveel, dat mijn geest in vrede
worde opgenomen2); want het is beter
voor mij te sterven dan te leven.

7. Eadem itaque die contigit ut Sara filia
Raguelis in Rages civitate Medorum, et
ipsa audiret improperium ab una ex
ancillis patris sui,

7. Op denzelfden dag nu gebeurde het,
dat ook Sara, de dochter van Raguël, te
Rages3), eene stad der Meden,
smaadwoorden moest hooren van eene
der dienstmaagden haars vaders,

8. Quoniam tradita fuerat septem viris, et 8. omdat zij ten huwelijk gegeven was
daemonium nomine Asmodaeus occiderat aan zeven mannen, en een duivel, met
eos, mox ut ingressi fuissent ad eam.
name Asmodeüs, hen had gedood, zoodra
zij tot haar gegaan waren4).
9. Ergo cum pro culpa sua increparet
puellam, respondit ei, dicens: Amplius
ex te non videamus filium, aut filiam
super terram, interfectrix virorum tuorum.

9. Toen zij dan het dienstmeisje over
haren misslag berispte, antwoordde deze
haar en zeide: Mogen wij toch nimmer
een zoon of eene dochter van u op aarde
zien, moordenares uwer mannen!

1) Straffen.
2) Tobias vraagt hier te sterven, zoo dit met Gods wil overeenkomt, want hij laat voorafgaan:
doe met mij volgens uwen wil. Ook Job, Elias en andere heiligen vroegen om te sterven; vgl.
Job VII 15; III Reg. XIX 4; en de H. Augustinus leert, dat het den rechtvaardige niet
ongeoorloofd is den dood te wenschen, als het leven allerrampzaligst is. Trouwens Eccli.
XXX 17 vinden wij: ‘Beter is de dood dan een bitter leven’.
3) Raguel, d.i. ‘vriend van God’. - Rages wordt hier als woonplaats van Raguel genoemd, terwijl
ook Gabelus te Rages woonde (vgl. I 16 en V 8). Nu is het zeker, dat beiden niet dezelfde
stad bewoonden, want de engel moest een groote reis doen om van Raguels woonplaats naar
Gabelus te gaan; vgl. IX 3, 6; (volgens het Sin. handschrift en de Itala V 6 waren de twee
steden twee dagreizen van elkaar verwijderd). Ook noemen alle andere vertalingen Ecbatana
als de woonplaats van Raguel. Het eenvoudigst en redelijkst schijnt wel de verklaring dat er
bij het overschrijven eene vergissing heeft plaats gehad en men Rages in plaats van Ecbatana
gezet heeft. Dat die vergissing zeer goed mogelijk was, blijkt uit Gr. A, waar men VI 9 Rages
in plaats van Ecbatana geschreven heeft, terwijl vroeger Ecbatana als woonplaats van Raguel
genoemd is, alsmede uit het Sinaïtisch handschrift, dat V 6 Gabelus te Ecbatana laat wonen.
4) Asmodeüs beteekent verderver. ‘God, zegt de H. Gregorius de Groote, gaf aan de duivelen
macht over deze mannen van Sara, die door eigen verdorvenheid hunne slaven waren
geworden (vgl. VI 17), en het is dientengevolge, dat Asmodeüs hun het tijdelijk leven
ontneemt op het oogenblik, dat zij zich zeker waanden hunne schuldige driften te voldoen’.
Over Sara had de duivel geen macht, omdat zij rein van harte was.
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10. Numquid et occidere me vis, sicut
jam occidisti septem viros? Ad hanc
vocem perrexit in superius cubiculum
domus suae: et tribus diebus, et tribus
noctibus non manducavit, neque bibit:

10. Wilt gij wellicht ook mij dooden,
gelijk gij reeds zeven mannen gedood
hebt? Op dit gezegde begaf zij zich naar
de bovenkamer5) van haar huis en
gedurende drie dagen en drie nachten at
zij niet en dronk zij niet;

11. Sed in oratione persistens cum
11. maar volhardend in het gebed smeekte
lacrymis deprecabatur Deum, ut ab isto zij God onder tranen, dat Hij haar van
improperio liberaret eam.
dezen smaad mocht verlossen6).
12. Factum est autem die tertia, dum
compleret orationem, benedicens
Dominum,

12. Het geschiedde nu op den derden dag,
als zij het gebed eindigde, dat zij den
Heer loofde

13, Dixit: Benedictum est nomen tuum
Deus patrum nostrorum: qui cum iratus
fueris, misericordiam facies, et in tempore
tribulationis peccata dimittis his, qui
invocant te.

13. en zeide: Gezegend is uw naam, God
onzer vaderen; Gij die, als Gij vertoornd
zijt, barmhartigheid oefent7) en ten tijde
van rampspoed de zonden vergeeft aan
hen, die U aanroepen.

14. Ad te Domine faciem meam converto, 14. Tot U, o Heer, wend ik mijn
ad te oculos meos dirigo.
aangezicht, op U richt ik mijne oogen.
15. Peto Domine ut de vinculo improperii 15. Ik bid U, Heer, verlos mij van de boei
hujus absolvas me, aut certe desuper
dezer schande, of neem mij althans van
terram eripias me.
de aarde weg.
16. Tu scis Domine, quia nunquam
16. Gij weet, Heer, dat ik nooit naar
concupivi virum, et mundam servavi
eenen man verlangde en dat ik mijne ziel
animam meam ab omni concupiscentia. rein bewaarde van alle begeerlijkheid.
17. Numquam cum ludentibus miscui me: 17. Nooit voegde ik mij bij de
neque cum his, qui in levitate ambulant, genotzuchtigen8) of hield ik gemeenschap
participem me praebui.
met hen, die in lichtzinnigheid wandelen.
18. Virum autem cum timore tuo, non
cum libidine mea consensi suscipere:

18. Maar ik heb er in toegestemd eenen
man te nemen in uwe vreeze9), niet uit
zinnelijkheid mijnerzijds.

19. Et, aut ego indigna fui illis,

19. En òf ik was hunner onwaar-

5) Deze was gelegen op het plat-dak van het huis en diende tot slaapkamer en soms tot bidkamer;
vgl. Judith IX 1.
6) Volgens sommige andere vertalingen was zij zoo bedroefd en verward door de verwijten
harer dienstmaagd, dat de gedachte aan zelfmoord bij haar opkwam. Doch blijkens het
volgende gebed, bood zij aan die eerste opwelling weerstand.
7) De zin der woorden ‘cum iratus fueris, misericordiam facies’ kan ook zijn: als Gij vertoornd
geweest zijt, als Gij voldoende gestraft hebt, dan oefent Gij barmhartigheid. Uit hetgeen
volgt: en ten tijde van ramspoed vergeeft Gij de zonden enz. blijkt echter, dat hier de
beteekenis is: met uwen toorn is altijd nog uwe barmhartigheid verbonden, uwe straf dient
om de menschen tot inkeer te brengen, zoodat Gij dan kunt vergeven. Vgl. Hab. III 2.
8) Bij hen, die zich overgaven aan uitgelaten spelen, waarbij de eerbaarheid gevaar loopt.
9) Met godsvrucht, volgens de wijze door U bepaald.
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aut illi forsitan me non fuerunt digni: quia dig, òf zij waren wellicht mijner niet
forsitan viro alii conservasti me.
waardig, daar Gij mij misschien voor een
anderen man hebt bewaard10).
20. Non est enim in hominis potestate
consilium tuum.

20. Want niet in 's menschen macht ligt
uw raadsbesluit11).

21. Hoc autem pro certo habet omnis, qui
te colit, quod vita ejus, si in probatione
fuerit, coronabitur: si autum in
tribulatione fuerit, liberabitur: et si in
correptione fuerit, ad misericordiam tuam
venire licebit.

21. Maar dit houdt ieder, die U eert, voor
zeker, dat als hij in de beproeving is
geweest, zijn leven bekroond, en als hij
in rampspoed heeft verkeerd, hij bevrijd
zal worden, en als hij getuchtigd is, hij
tot uwe barmhartigheid zal mogen komen.

22. Non enim delectaris in perditionibus
nostris: quia post tempestatem
tranquillum facis: et post lacrymationem
et fletum, exsultationem infundis.

22. Gij schept immers geen vermaak in
ons verderf, want na den storm maakt Gij
stilte en na tranen en geween stort Gij
vreugde in12).

23. Sit nomen tuum Deus Israel
benedictum in saecula.

23. Uw naam, o God van Israël, zij
gezegend in eeuwigheid!

24. In illo tempore exauditae sunt preces 24. Te dien tijde werden beider gebeden
amborum in conspectu gloriae summi
verhoord voor het aanschijn der
Dei:
heerlijkheid van den allerhoogsten God;
25. Et missus est Angelus Domini sanctus
Raphael, ut curaret eos ambos, quorum
uno tempore sunt orationes in conspectu
Domini recitatae.

25. en de engel des Heeren, de heilige
Raphaël13), werd gezonden om hen beiden
te genezen, wier gebeden terzelfder tijd
voor het aangezicht des Heeren waren
uitgesproken.

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Vermaningen van Tobias, die zijn dood nabij waant, aan zijnen zoon (v.
1-20 en v. 23). Hij gelast hem het vroeger geleende geld bij Gabelus te gaan
terughalen (v. 21-22).
1. Igitur cum Tobias putaret orationem 1. Daar nu Tobias dacht, dat zijn gebed1)
suam exaudiri ut mori potuisset, vocavit om te mogen sterven verhoord was, riep
ad se Tobiam filium suum,
hij zijn zoon Tobias bij zich
10)
11)
12)
13)

Vgl. VI 12.
Niemand kan Gods raadsbesluiten doorgronden.
Vgl. Ps. XCIII 19; CXXV 5-6.
Raphaël beteekent God geneest of Genezing Gods. Het volgende ‘om hen beiden te genezen’
is eene zinspeling op dien naam. De engel genas Tobias van zijne blindheid en bevrijdde
Sara van de kwelling des duivels.
1) Vgl. III 6.
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2. Dixitque ei: Audi fili mi verba oris mei, 2. en zeide tot hem: Hoor, mijn zoon, naar
et ea in corde tuo, quasi fundamentum de woorden van mijnen mond en leg ze
construe.
als een grondslag in uw hart2).
3. Cum acceperit Deus animam meam,
corpus meum sepeli: et honorem habebis
matri tuae omnibus diebus vitae ejus:
Exod. XX 12; Eccli VII 29.

3. Wanneer God mijne ziel tot zich zal
genomen hebben, begraaf dan mijn
lichaam; en houd uwe moeder in eere al
de dagen haars levens;

4. Memor enim esse debes, quae et quanta 4. want gij moet gedenken, welke en hoe
pericula passa sit propter te in utero suo. groote gevaren zij heeft doorstaan om
uwentwil in haren schoot3).
5. Cum autem et ipsa compleverit tempus 5. En als ook zij haar levenstijd zal
vitae suae, sepelias eam circa me.
voleind hebben, begraaf haar dan naast
mij4).
6. Omnibus autem diebus vitae tuae in
mente habeto Deum: et cave ne aliquando
peccato consentias, et praetermittas
praecepta Domini Dei nostri.

6. Houd ook al de dagen uws levens God
in de gedachte en wacht u ooit toe te
stemmen in de zonde en de geboden van
den Heer onzen God te verwaarloozen.

7. Ex substantia tua fac eleemosynam, et
noli avertere faciem tuam ab ullo paupere:
ita enim fiet ut nec a te avertatur facies
Domini. Prov. III 9; Eccli. IV 1 et XIV
13; Luc. XIV 13.

7. Geef aalmoezen van uw vermogen en
wend uw aangezicht van geenen arme af;
want zoo zal het geschieden, dat ook van
u het aangezicht des Heeren zich niet
afwendt5).

8. Quo modo potueris, ita esto misericors. 8. Wees barmhartig op die wijze waarop
Eccli. XXXV 12.
het u mogelijk is6).
9. Si multum tibi fuerit, abundanter
tribue: si exiguum tibi fuerit, etiam
exiguum libenter impertiri stude.

9. Hebt gij veel, geef overvloedig; hebt
gij weinig, tracht ook van het weinige
bereidvaardig mede te deelen7).

2) De tien raadgevingen, welke Tobias aan zijn zoon gaf, worden door de HH. Vaders zeer
geprezen. De eerste (v. 3-5) betreft de kinderlijke liefde; de tweede (v. 6, 20 en 23) de
godsvrucht, het gebed en het vertrouwen op den Heer; de derde (v. 7-12, 17) de aalmoes; de
vierde (v. 13) waarschuwt tegen ontucht; de vijfde (v. 14) tegen hoogmoed; de zesde (v. 15)
tegen het achterhouden van het loon der werklieden; de zevende (v. 16) schrijft voor, anderen
te behandelen zooals wij door hen behandeld willen worden; de achtste (v. 18) heeft betrekking
op de begrafenis der dooden; de negende (v. 19) op de voorzichtigheid; eindelijk de tiende
(v. 21-22) op de zorg voor het huisgezin.
3) Toen zij u droeg in haren schoot. Vgl. II Mach. VII 27; Eccli. VII 29.
4) Volgens de Itala: ‘naast mij in één graf’.
5) Vgl. Matth. V 7; Luc. VI 37; Jac. II 13.
6) En door geestelijke èn door lichamelijke werken van barmhartigheid uit te oefenen.
7) God ziet minder op de grootte der aalmoes, dan op de meening en den wil van den gever
(vgl. Matth. X 42 en Luc. XXI 1-4); en de arme zelf zal gewoonlijk dankbaarder zijn voor
eene kleine gift, die hem door een minder bemiddelden weldoener bereidwillig geschonken
wordt en van een liefdevol woord vergezeld gaat, dan voor eene grootere, die hem als het
ware wordt toegeworpen uit den overvloed eens rijken.
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10. Praemium enim bonum tibi
thesaurizas in die neccessitatis.

10. Want een goede belooning legt gij
voor u op tegen den dag van nood8).

11. Quoniam eleemosyna ab omni
11. De aalmoes immers verlost van alle
peccato, et a morte liberat, et non patietur zonde en van den dood, en zal niet
animam ire in tenebras. Eccli. XXIX 15. gedoogen, dat de ziel in de duisterniss
ga9).
12. Fiducia magna erit coram summo Deo 12. Een groote gerustheid voor het
eleemosyna omnibus facientibus eam. aanschijn van den allerhoogsten God zal
de aalmoes zijn voor allen, die haar
geven.
13. Attende tibi fili mi ab omni
fornicatione, et praeter uxorem tuam
nunquam patiaris crimen scire. I Thess.
IV 3.

13. Waeht u, mijn zoon, voor alle
boeleering, en buiten uwe vrouw moge
het u nooit overkomen de misdaad te
kennen10).

14. Superbiam nunquam in tuo sensu, aut
in tuo verbo dominari permittas: in ipsa
enim initium sumpsit omnis perditio.
Gen. III 5.

14. Laat nooit toe, dat de hoovaardigheid
uwe gedachten of uwe woorden
beheersche, want in haar heeft alle
verderf een aanvang genomen11).

15. Quicumque tibi aliquid operatus
fuerit, statim ei mercedem restitue, et
merces mercenarii tui apud te omnino non
remaneat. Lev. XIX 13; Deut. XXIV 14.

15. Heeft iemand eenigen arbeid voor u
verricht, geef hem dadelijk het loon, en
het loon van uwen daglooner blijve
volstrekt niet onder u.

16. Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne 16. Wat u tegenstaat, dat een ander u
tu aliquando alteri facias. Matth. VII 12; doet, wacht u dat ooit aan een ander te
doen.
Luc. VI 31.
17. Panem tuum cum esurientibus et
egenis comede, et de vestimentis tuis
nudos tege. Luc. XIV 13.

17. Eet uw brood met de hongerigen en
de behoeftigen, en bedek met uwe
kleederen de naakten.

8) Den sterfdag, den oordeelsdag, waarop gij zelf barmhartigheid noodig hebt, of ook: den dag,
waarop gij zelf hulp behoeft. Vgl. Matth. XIX 21 en Luc. XII 33.
9) Als de aalmoes met eene goede meening en in staat van genade gegeven wordt, wischt zij
de dagelijksche zonden uit, verkrijgt kwijtschelding der tijdelijke straffen en behoedt door
de genade, welke zij afroept, den mensch voor den val in zware zonden. Wordt zij in staat
van doodzonde gegeven, dan schenkt God dikwijls den mensch met het oog op de aalmoes
berouw en de genade der bekeering. In dien zin bevrijdt zij van de doodzonde, maar niet
rechtstreeks wischt zij die uit of verlost zij den mensch van den eeuwigen dood. Wel echter
schenkt God ooit aan den zondaar, die in zonde blijft, ter wille der aalmoes kwijtschelding
of uitstel van tijdelijke straffen.
10) Misdadig eene andere vrouw te kennen.
11) De hoovaardigheid was de oorzaak van den val der engelen en van den eersten mensch; vgl.
Eccli X 14; zij is nog de bron der zonde in het algemeen en van alle verderf.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

18. Panem tuum, et vinum tuum super 18. Breng uw brood en uwen wijn op de
sepulturam justi constitue, et noli ex eo begrafenis van den rechtvaardige12), en
manducare, et bibere cum peccatoribus. eet en drink daarvan niet met de
zondaren.

12) Aan de naaste bloedverwanten van den overledene zond men, nadat de begrafenis en hiermede
de zwaarste rouw en het strengste vasten (vgl. II Reg. XII 21) voorbij waren, brood en wijn
om te troosten en deelneming te betuigen (vgl. Prov. XXXI 6). - In het tweede lid van dit
vers waarschuwt Tobias geen deel te nemen aan het begrafenismaal der gestorven zondaars,
waarmede hier waarschijnlijk de heidenen bedoeld worden.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

370

19. Consilium semper a sapiente perquire. 19. Zoek altijd raad bij een wijs man.
20. Omni tempore benedic Deum: et pete 20. Loof God te allen tijde en bid Hem,
ab eo, ut vias tuas dirigat, et omnia
dat Hij uwe wegen richte en dat al uwe
consilia tua in ipso permaneant.
plannen in Hem stand houden13).
21. Indico etiam tibi fili mi dedisse me
decem talenta argenti, dum adhuc
infantulus esses, Gabelo, in Rages civitate
Medorum, et chirographum ejus apud me
habeo:

21. Ik deel u ook mede, mijn zoon, dat
ik, toen gij nog een kindeke waart, tien
talenten zilver aan Gabelus te Rages, eene
stad in Medië, gegeven heb, en zijn
handschrift is in mijn bezit14);

22. Et ideo perquire quo modo ad eum
pervenias, et recipias ab eo supra
memoratum pondus argenti, et restituas
ei chirographum suum.

22. onderzoek dus op wat wijze gij tot
hem komen en het bovengemeld gewicht
zilver van hem terugkrijgen en zijn
handschrift aan hem wedergeven kunt.

23. Noli timere fili mi: pauperem quidem
vitam gerimus, sed multa bona habebimus
si timuerimus Deum, et recesserimus ab
omni peccato, et fecerimus bene. Rom.
VIII 17.

23. Wees niet bevreesd, mijn zoon; wel
leiden wij een arm leven, maar vele
goederen zullen wij hebben, als wij God
vreezen en alle zonde mijden en het
goede doen.

Caput V.
Hoofdstuk V.
De engel Raphaël biedt zich als reisgezel van den jongen Tobias aan en
vertrekt met hem (v. 1-22). Droefheid der moeder over het vertrek van haren
zoon (v. 23-26). De vader troost haar (v. 27-28).
1. Tunc respondit Tobias patri suo, et
dixit: Omnia quaecumque praecepisti
mihi faciam pater.

1. Toen antwoordde Tobias zijnen vader
en zeide: Alles wat gij mij bevolen hebt,
zal ik doen, vader.

2. Quo modo autem pecuniam hanc
requiram, ignoro: ille me nescit, et ego
eum ignoro: quod signum dabo ei? Sed
neque viam, per quam pergatur illuc,
aliquando cognovi.

2. Hoe ik echter dat geld zal in vorderen
weet ik niet; hij kent mij niet en ik ken
hem niet; welk teeken zal ik hem geven1)?
Ja zelfs den weg, die daarheen voert, ken
ik niet eens.

13) Door Hem gezegend worden en zoo gelukken.
14) Vgl. I 17.
1) De jonge Tobias vreesde, dat het schuldbewijs niet voldoende zou zijn, daar Gabelus kon
twijfelen, of hij er wel de rechtmatige drager van was, zooals blijkt uit de Itala, waar op de
woorden: welk teeken zal ik hem geven volgt: opdat hij mij erkenne en mij geloove en mij
dit geld geve. Naar Gr. B en de Itala stelde de oude Tobias zijnen zoon gerust door de
verzekering, dat er nog een ander bewijsstuk was, waarvan de eene helft bij Gabelus, de
andere bij hem berustte, welke hij dan ook aan zijnen zoon overgaf.
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3. Tunc pater suus respondit illi, et dixit:
Chirographum quidem illius penes me
habeo: quod dum illi ostenderis, statim
restituet.

3. Toen antwoordde hem zijn vader en
zeide: Wel, zijn handschrift is in mijn
bezit en als gij hem dat toont, zal hij
terstond teruggave doen.

4. Sed perge nunc, et inquire tibi aliquem
fidelem virum, qui eat tecum salva
mercede sua: ut, dum adhuc vivo, recipias
eam.

4. Maar ga nu en zoek u een vertrouwd
man, die tegen behoorlijk loon u
vergezelle, opdat gij nog bij mijn leven
het geld moogt terugontvangen.

5. Tunc egressus Tobias, invenit juvenem 5. Toen ging Tobias naar buiten en vond
splendidum, stantem praecinctum, et
een schoonen jonkman staan met
quasi paratum ad ambulandum.
opgeschorte kleederen2) en als gereed om
op reis te gaan.
6. Et ignorans quod Angelus Dei esset, 6. En niet wetende, dat het een engel
salutavit eum, et dixit: Unde te habemus Gods was, groette hij hem en zeide: Van
bone juvenis?
waar zijt gij, goede jonkman?
7. At ille respondit: Ex filiis Israel. Et
7. En hij antwoordde: Van de kinderen
Tobias dixit ei: Nosti viam, quae ducit in Israëls. En Tobias zeide hem: Kent gij
regionem Medorum?
den weg, die naar het land der Meden
voert?
8. Cui respondit: Novi: et omnia itinera
ejus frequenter ambulavi, et mansi apud
Gabelum fratrem nostrum: qui moratur
in Rages civitate Medorum, quae posita
est in monte Ecbatanis.

8. Hij antwoordde hem: Ja, en alle wegen
daarheen heb ik dikwijls bewandeld en
ik heb overnacht bij onzen broeder
Gabelus, die te Rages woont, eene stad
der Meden, welke gelegen is op het
gebergte van Ecbatana3).

9. Cui Tobias ait: Sustine me obsecro,
donec haec ipsa nuntiem patri meo.

9. En Tobias zeide hem: Wacht op mij,
bid ik u, totdat ik dit mijnen vader
meedeele.

10. Tunc ingressus Tobias, indicavit
universa haec patri suo. Super quae
admiratus pater, rogavit ut introiret ad
eum.

10. Toen ging Tobias binnen en verhaalde
dit alles aan zijnen vader. En de vader,
hierover verwonderd, verzocht, dat hij bij
hem zou binnenkomen.

2) Op zijn gelaat lag een bovenaardsche glans, welke echter door Tobias voor natuurlijke
schoonheid werd aangezien. Met opgeschorte kleederen en, d.i. als iemand, die gereed stond
om op reis te gaan.
3) Waarschijnlijk de bergketen in Medië, die haar naam ontleent aan de stad Ecbatana, welke,
zooals de Itala vermeldt, in de vlakte lag. Misschien zijn echter de woorden: ‘die te Rages...
Ecbatana’ slechts eene kantteekening, die later in den tekst is ingeslopen, daar de
gezaghebbende Vaticaansche codex der Septuagint ze geheel weglaat.
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11. Ingressus itaque salutavit eum, et
dixit: Gaudium tibi sit semper.

11. Hij kwam dan binnen, groette hem en
sprak: Vreugde zij u te allen tijde.

12. Et ait Tobias: Quale gaudium mihi 12. En Tobias zeide: Wat vreugde kan er
erit, qui in tenebris sedeo, et lumen coeli voor mij zijn, die in de duisternis zit en
non video?
het licht des hemels niet aanschouw4)?
13. Cui ait juvenis: Forti animo esto, in 13. En de jongeling zeide hem: Heb
proximo est ut a Deo cureris.
goeden moed! binnen kort zult gij door
God genezen worden5).
14. Dixit itaque illi Tobias: Numquid
poteris perducere filium meum ad
Gabelum in Rages civitatem Medorum?
et cum redieris, restituam tibi mercedem
tuam.

14. Tobias zeide dan tot hem: Zoudt gij
mijnen zoon naar Gabelus te Rages, eene
stad der Meden, kunnen geleiden? En als
gij teruggekeerd zijt, zal ik u uw loon
geven.

15. Et dixit ei Angelus: Ego ducam, et
reducam eum ad te.

15. En de engel zeide hem: Ik zal hem
geleiden en weder naar u terugvoeren.

16. Cui Tobias respondit: Rogo te, indica 16. Tobias antwoordde hem: Ik bid u, zeg
mihi, de qua domo, aut de qua tribu es mij: uit welk huis of uit welken stam zijt
tu?
gij?
17. Cui Raphael Angelus dixit: Genus
quaeris mercenarii, an ipsum
mercenarium, qui cum filio tuo eat?

17. En de engel Raphaël zeide hem:
Vraagt gij naar het geslacht des
loondienaars of naar den loondienaar
zelven, die met uwen zoon kan gaan6)?

18. Sed ne forte sollicitum te reddam, ego 18. Maar opdat ik u soms niet ongerust
sum Azarias Ananiae magni filius.
make: Ik ben Azarias, de zoon van den
grooten Ananias7).

4) Hoewel overgegeven aan Gods wil (II 13-14), gevoelt toch Tobias zijn ongeluk diep. God
vordert van ons geen gevoelloosheid in den tegenspoed, maar onderwerping aan zijne
raadsbesluiten.
5) Ofschoon die woorden eene voorspelling bevatten, verstond Tobias ze als een gewoon
troostwoord en sloeg er verder geen acht op. In plaats van binnen kort zegt de Itala: ‘het is
gemakkelijk voor God u te genezen’.
6) De beteekenis is: Is u meer aan het geslacht van den leidsman uws zoons dan aan zijne
persoonlijke geschiktheid gelegen? Toch vond de engel de vraag van Tobias niet onbescheiden,
zooals uit v. 18 blijkt. Tobias immers wilde zooveel mogelijk zekerheid hebben aangaande
de rechtschapenheid van den geleider, en daartoe kon de kennis van diens afkomst bijdragen.
7) De engel stelde den persoon van Azarias voor en had diens gedaante aangenomen. Hij sprak
niet als hemelgeest, maar als dienaar van de twee Tobiassen, wien hij openbaarde, niet wat
hij in zich zelven of (van nature) was, maar wat hij voor hen was, in zijne aangenomen
menschelijke gedaante. Deze kan nl. die van een bepaalden Azarias geweest zijn. Bovendien
daar Azarias ‘hulp Gods’ en Ananias ‘ontferming Gods’ of ‘bescherming Gods’ beteekent,
kon Raphaël nog in anderen zin zeggen, dat hij Azarias was, omdat hij als helper door God
tot Tobias was gezonden; ook dat hij de zoon (in den zin, waarin de engelen in de H. Schriftuur
zonen Gods heeten) was van den grooten Ananias, omdat hij de bode der ontferming was.
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19. Et Tobias respondit: Ex magno genere 19. En Tobias antwoordde: Uit een groot
es tu. Sed peto ne irascageslacht zijt gij8)! Maar

8) Het Sinaïtisch handschrift heeft het antwoord van Tobias uitvoeriger: ‘Gij zijt een broeder
van ons en gij zijt uit een voornaam en goed geslacht. Ik heb Ananias en Nathan, de twee
zonen van den grooten Semelias, gekend en zij gingen met mij naar Jerusalem en baden daar
met mij en lieten zich niet op dwaalwegen voeren; uwe broeders zijn goede mannen; gij zijt
uit een goed geslacht gesproten, wees welkom. En hij zeide hem: Ik geef u tot loon een
drachma per dag en het noodige op dezelfde wijze aan u als aan mijn zoon, en ga gij met
mijnen zoon’.
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ris quod voluerim cognoscere genus
tuum.

ik bid u, wees niet vertoornd, dat ik uw
geslacht heb willen kennen.

20. Dixit autem illi Angelus: Ego sanum 20. Daarop zeide hem de engel: Ik zal
ducam, et sanum tibi reducam filium
uwen zoon in welstand geleiden en in
tuum.
welstand bij u terugvoeren.
21. Respondens autem Tobias, ait: Bene 21. Nu antwoordde Tobias en sprak: Reist
ambuletis, et sit Deus in itinere vestro, et gelukkig, en God zij op uwen weg, en
Angelus ejus comitetur vobiscum.
zijn engel begeleide u.
22. Tunc paratis omnibus, quae erant in
via portanda, fecit Tobias vale patri suo
et matri suae, et ambulaverunt ambo
simul.

22. Toen nu alles gereed was, wat men
op weg moest medenemen, nam Tobias
afscheid van zijn vader en zijne moeder,
en beiden gingen samen op reis.

23. Cumque profecti essent, coepit mater
ejus flere, et dicere: Baculum senectutis
nostrae tulisti, et transmisisti a nobis.
Infra X 4.

23. En toen zij vertrokken waren, begon
zijne moeder te weenen en te zeggen: Den
staf van onzen ouderdom hebt gij
weggenomen en van ons heengezonden.

24. Nunquam fuisset ipsa pecunia, pro
qua misisti eum.

24. Hadde nooit dat geld bestaan, waarom
gij hem gezonden hebt!

25. Sufficiebat enim nobis paupertas
nostra, ut divitias computaremus hoc,
quod videbamus filium nostrum.

25. Want onze armoede was ons genoeg,
zoodat wij dit als een rijkdom rekenden,
dat wij onzen zoon aanschouwden9).

26. Dixitque ei Tobias: Noli flere, salvus 26. En Tobias zeide haar: Ween toch niet!
perveniet filius noster, et salvus revertetur in welstand zal onze zoon aankomen, en
ad nos, et oculi tui videbunt illum.
in welstand zal hij bij ons terugkeeren,
en uwe oogen zullen hem zien.
27. Credo enim quod Angelus Dei bonus
comitetur ei, et bene disponat omnia, quae
circa eum geruntur, ita ut cum gaudio
revertatur ad nos.

27. Want ik geloof, dat een goede engel
Gods hem begeleidt en alles, wat met hem
geschiedt, goed regelt10), zoodat hij met
blijdschap bij ons zal terugkeeren.

28. Ad hanc vocem cessavit mater ejus
flere, et tacuit.

28. Op dit gezegde hield zijne moeder op
met weenen en zweeg.

9) De beteekenis is: Het weinige, dat wij in onze armoede bezaten, was voldoende. Wij waren
tevreden en wij waren zelfs rijk, omdat wij onzen zoon mochten aanschouwen.
10) Vgl. Ps. XC 11.
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Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Op raad des engels doodt Tobias eenen visch, en bewaart daarvan het hart,
de gal en de lever (v. 1-6). De engel legt hem uit waarvoor deze kunnen
dienen (v. 7-9), en stelt hem voor bij Raguel te verblijven en diens dochter
tot vrouw te nemen (v. 10-13). Vervolgens bemoedigt hij Tobias, en zegt hem,
wat hij moet doen om over den duivel, den moordenaar der zeven eerste
mannen van Sara te zegevieren (v. 14-22).
1. Profectus est autem Tobias, et canis
secutus est eum, et mansit prima
mansione juxta fluvium Tigris.

1. Tobias vertrok dan, en de hond volgde
hem, en hij nam zijne eerste rustplaats bij
de rivier den Tigris1).

2. Et exivit ut lavaret pedes suos, et ecce 2. En hij ging heen om zijne voeten te
piscis immanis exivit ad devorandum
wasschen en zie, een reusachtige visch
eum.
kwam op om hem te verslinden2).
3. Quem expavescens Tobias clamavit 3. En voor hem verschrikkende riep
voce magna, dicens: Domine, invadit me. Tobias met luider stem, zeggende: Heer,
hij valt mij aan.
4. Et dixit ei Angelus: Apprehende
branchiam ejus, et trahe eum ad te. Quod
cum fecisset, attraxit eum in siccum, et
palpitare coepit ante pedes ejus.

4. Maar de engel zeide tot hem: Grijp
hem bij de kieuwen en trek hem naar u
toe. Hij deed dit en haalde hem op het
droge, en hij begon te spartelen voor zijne
voeten.

5. Tunc dixit ei Angelus: Exentera hunc
piscem, et cor ejus, et fel, et jecur repone
tibi: sunt enim haec necessaria ad
medicamenta utiliter.

5. Toen zeide hem de engel: Grom dezen
visch en bewaar zijn hart en gal en lever,
want deze zijn noodig voor heilzame
geneesmiddelen.

1) Waarschijnlijk overnachtten zij in eene herberg, of in eene door de kameelen (vgl. IX 3)
gedragen tent, en wel volgens sommigen bij een der zijtakken van den Tigris, den grooten
of den kleinen Zab, die volgens Herodotus, V. LII, ook den naam van Tigris droegen. Doch
het is ook zeer goed mogelijk, dat zij den eersten dag den loop van den Tigris volgden, die
van Ninive af een tijdlang ongeveer in zuidoostelijke richting stroomt, terwijl Ecbatana
eveneens in die richting gelegen is, en dat zij dus in de nabijheid dier rivier zelve hebben
overnacht.
2) Men heeft geen gegevens om uit te maken welk een soort van visch het was. Volgens Ohen
zijn er in den Tigris snoeken, die de grootte van een mensch bereiken, en heeft men wel eens
menschelijke ledematen in hunne ingewanden gevonden. Overigens beteekent de uitdrukking:
hij kwam op om hem te verslinden, geenszins dat hij dit werkelijk kon, en nog minder, dat
hij hem ineens kon inzwelgen. Volgens de lezing van het Sinaïtisch handschrift wilde hij
den voet des jongelings verslinden. Dit nu behoeft zeker niet onder de wonderen gerangschikt
te worden, en het is volstrekt overbodig aan te nemen, dat God daar een visch gebracht heeft,
die in die rivier niet thuis behoorde.
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6. Quod cum fecisset, assavit carnes ejus, 6. Nadat hij dit nu gedaan had, braadde
et secum tulerunt in via: cetera salierunt, hij zijn vleesch3), en zij namen het op reis
quae sufficerent
mede; het ove-

3) Een gedeelte daarvan, want het overige werd ingezouten.
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eis, quousque pervenirent in Rages
civitatem Medorum.

rige zoutten zij in, zooveel hun toereikend
was om te Rages, de stad der Meden, te
komen.

7. Tunc interrogavit Tobias Angelum, et
dixit ei: Obsecro te Azaria frater, ut dicas
mihi quod remedium habebunt ista, quae
de pisce servare jussisti?

7. Toen ondervroeg Tobias den engel en
zeide tot hem: Ik bid u, broeder Azarias,
zeg mij, welke geneeskracht heeft
datgene, wat gij mij van den visch liet
bewaren?

8. Et respondens Angelus, dixit ei: Cordis
ejus particulam si super carbones ponas,
fumus ejus extricat omne genus
daemoniorum sive a viro, sive a muliere,
ita ut ultra non accedat ad eos.

8. En de engel antwoordde en zeide hem:
Zoo gij een stukje van zijn hart4) op kolen
legt, drijft de rook daarvan alle soort van
duivelen uit, zoowel bij mannen als bij
vrouwen, zoodat zij hen niet meer
genaken5).

9. Et fel valet ad ungendos oculos, in
quibus fuerit albugo, et sanabuntur.

9. En de gal dient om de oogen, waarin
een witte vlek is, te bestrijken, en zij
zullen genezen.

10. Et dixit ei Tobias: Ubi vis ut
maneamus?

10. En Tobias zeide hem: Waar wilt gij
dat wij overnachten?

11. Respondensque Angelus, ait: Est hic
Raguel nomine, vir propinquus de tribu
tua, et hic habet filiam nomine Saram,
sed neque masculum, neque feminam
ullam habet aliam praeter eam.

11. En de engel antwoordde en sprak:
Hier woont een man, Raguel genaamd,
een uwer stamverwanten, en hij heeft
eene dochter met name Sara, maar hij
heeft geen zoon en geene andere dochter
behalve haar.

12. Tibi debetur omnis substantia ejus, et 12. U komt geheel zijn vermogen toe, en
oportet eam te accipere conjugem. Num. gij moet haar tot vrouw nemen6).
XXVII 8 et XXXVI 8.
4) Of van de lever, zooals uit v. 19 en VIII 2 blijkt. In den Griekschen tekst worden de lever
en het hart steeds te gelijk vermeld.
5) De visch, door Tobias gedood, is volgens de HH. Vaders een zinnebeeld van Christus, die
door zijn dood de wereld van de slavernij des duivels heeft verlost, die in de Eucharistie onze
teerspijze is op de reis naar de eeuwigheid en door zijn Evangelie van boetvaardigheid en
versterving (vgl. de gal van den visch) het licht der waarheid aan de zijnen schenkt (vgl. ook
Apoc. III 18-19). In de Catacomben van Rome wordt Christus zeer dikwijls voorgesteld door
het beeld van een visch; de Christenen der eerste eeuwen droegen dit beeld op ringen enz. Vgl. ook Joan. XXI 9, 13, waarbij de H. Augustinus aanteekent: Piscis assus Christus est
passus ‘de gebraden visch is de gekruisigde Christus’. Dergelijke voorbeduidende
zinnebeelden zijn in de H. Schrift niet ongewoon; zoo de koperen slang van Moses (vgl.
Joan. III 14); zoo het bloed van het Paaschlam, waarvoor de verderfengel week (Ex. XII
22-23). De heilzame kracht werd door God aan het zinnebeeld gehecht als voorafbeelding
van het heil, dat de Verlosser brengen zou. Of en in hoever de kracht, hier aan de ingewanden
en de gal van den visch toegekend, met natuurlijke eigenschappen in verband staat, is niet
uitgemaakt.
6) Omdat zij eene erfdochter is (v. 11) en dus alleen met stamverwanten mag huwen. Vgl. III
19 en Num. XXXVI 6-11.
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13. Pete ergo eam a patre ejus, et dabit
tibi eam in uxorem.

13. Vraag haar dus aan haren vader, en
hij zal ze u tot vrouw geven.
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14. Tunc respondit Tobias, et dixit: Audio
quia tradita est septem viris, et mortui
sunt: sed et hoc audivi, quia daemonium
occidit illos.

14. Toen antwoordde Tobias en zeide: Ik
hoor, dat zij aan zeven mannen ten
huwelijk gegeven is en dezen gestorven
zijn; maar ook dit heb ik gehoord, dat een
duivel hen gedood heeft7).

15. Timeo ergo, ne forte et mihi haec
eveniant: et cum sim unicus parentibus
meis, deponam senectutem illorum cum
tristitia ad inferos.

15. Ik vrees dus, dat ook mij misschien
hetzelfde zal overkomen; en daar ik het
eenig kind mijner ouders ben, zou ik hen
in hunne hooge jaren met droefheid ten
grave voeren.

16. Tunc Angelus Raphael dixit ei: Audi 16. Toen zeide de engel Raphaël tot hem:
me, et ostendam tibi qui sunt, quibus
Luister naar mij, en ik zal u toonen wie
potest praevalere daemonium.
het zijn, over welken de duivel macht kan
uitoefenen.
17. Hi namque qui conjugium ita
suscipiunt, ut Deum a se, et a sua mente
excludant, et suae libidini ita vacent, sicut
equus et mulus, quibus non est intellectus:
habet potestatem daemonium super eos.

17. Diegenen namelijk, die zóó het
huwelijk aangaan, dat zij God buiten zich
en buiten hun hart sluiten, en zóó hunne
lusten botvieren als paard en muilezel,
die geen verstand hebben: over hen heeft
de duivel macht8).

18. Tu autem cum acceperis eam,
ingressus cubiculum, per tres dies
continens esto ab ea, et nihil aliud, nisi
orationibus vacabis cum ea.

18. Maar gij, als gij haar genomen hebt9)
en de kamer zijt binnengegaan, onthoud
u drie dagen van haar, en wijd u met haar
aan niets anders dan aan het gebed.

19. Ipsa autem nocte, incenso jecore
piscis, fugabitur daemonium.

19. En in dien nacht zal, terwijl gij de
lever van den visch verbrandt, de duivel
verdreven worden.

20. Secunda vero nocte in copulatione
sanctorum patriarcharum admitteris.

20. En in den tweeden nacht zult gij
opgenomen worden in de gemeenschap
der heilige aartsvaders10).

7) Al wist Tobias niet, dat Raguel te Ecbatana woonde (v. 11; vgl. III noot 3), toch kon hij het
gebeurde met Sara wel vernomen hebben, want er bestond een voortdurende gemeenschap
tusschen de Joodsche bannelingen der provincie en die der Assyrische hoofdstad, zooals o.a.
blijkt uit de reizen van den ouden Tobias en van den door Raphaël vertegenwoordigden
Azarias (V 8). Zeker was het niet vreemd, dat eene zoo ongewone geschiedenis verteld en
Tobias ter oore gekomen was.
8) De duivel heeft niet meer macht over iemand dan God hem toestaat, en dus kan hij geen
eigenlijk kwaad brengen over menschen, die God getrouw blijven. Maar zij die, evenals de
vorige mannen van Sara, God buiten hun hart sluiten enz., worden door God verlaten, gelijk
zij Hem verlaten hebben, en Hij laat soms toe, dat de duivel over hen zijne vreeselijke macht
uitoefent. Vgl. Ps. XXXI 9.
9) Als gij haar tot vrouw genomen hebt.
10) Waarschijnlijk is de beteekenis: Gij zult door uwe onthouding in den tweeden nacht deelachtig
worden aan de beloften, welke aan de patriarchen gedaan zijn met betrekking tot hunne
nakomelingschap. Volgens anderen: Uw echt zal evenals die der patriarchen God welgevallig
zijn.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

21. Tertia autem nocte, benedictionem 21. En in den derden nacht zult gij den
consequeris, ut filii ex vobis procreentur zegen ontvangen, dat er gezonde kinderen
incolumes.
uit ulieden geboren worden.
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22. Transacta autem tertia nocte, accipies
virginem cum timore Domini, amore
filiorum magis quam libidine ductus, ut
in semine Abrahae benedictionem in filiis
consequaris.

22. Wanneer nu de derde nacht voorbij
is, neem dan de maagd in de vreeze des
Heeren tot u, meer gedreven door het
verlangen naar kinderen dan door
wellust11), opdat gij in het zaad van
Abraham den zegen in kinderen moogt
verkrijgen12).

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Aankomst bij Raguel (v. 1-8). Tobias vraagt Sara tot vrouw (v. 9-10). De
engel stelt Raguel gerust, en het huwelijk wordt gesloten (v. 11-20).
1. Ingressi sunt autem ad Raguelem, et
suscepit eos Raguel cum gaudio.

1. Zij gingen dan bij Raguel binnen en
Raguel nam hen met vreugde op1).

2. Intuensque Tobiam Raguel, dixit
Annae uxori suae: Quam similis est
juvenis iste consobrino meo!

2. En toen Raguel Tobias aanzag, zeide
hij tot Anna, zijne vrouw: Wat gelijkt die
jonge man op mijn neef2)!

3. Et cum haec dixisset, ait: Unde estis
juvenes fratres nostri? At illi dixerunt: Ex
tribu Nephthali sumus, ex captivitate
Ninive.

3. En toen hij dit gezegd had, sprak hij:
Van waar zijt gij, jonge mannen, onze
broeders? En zij zeiden: Wij zijn uit den
stam Nephthali, uit de gevangenschap
van Ninive3).

4. Dixitque illis Raguel: Nostis Tobiam 4. En Raguel zeide hun: Kent gij Tobias,
fratrem meum? Qui dixerunt: Novimus. mijnen broeder? En zij zeiden: Ja.
5. Cumque multa bona loqueretur de eo, 5. En toen hij veel goeds van hem sprak,
dixit Angelus ad Raguelem: Tobias, de zeide de engel tot Raguel: Tobias, naar
quo interrogas, pater istius est.
wien gij vraagt, is de vader van dezen.
6. Et misit se Raguel, et cum lacrymis 6. Toen sprong Raguel op en kuste hem
osculatus est eum, et plorans supra collum onder tranen, en weenend aan zijnen hals
ejus,

11)
12)
1)
2)

Vgl. VIII 9.
Vgl. Gen. XIII 16; XXII 17.
Volgens Gr. A ontmoetten de reizigers eerst Sara, die hen bij Raguel binnenbracht.
Ook in de Itala heet de vrouw van Raguel Anna; in de overige teksten Edna (Hebr. ednah
= genot). Door neef wordt hier de oude Tobias bedoeld; de andere teksten, Gr. A uitgezonderd,
voegen er den naam Tobias bij en spreken niet van neef, maar meer onbepaald van broeder
= verwant, zooals de Vulgaat in v. 4. In welken graad van verwantschap zij tot elkander
stonden, valt niet uit te maken.
3) Vgl. V noot 6.
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7. Dixit: Benedictio sit tibi fili mi, quia
boni et optimi viri filius es.

7. zeide hij: Zegen zij over u, mijn zoon!
want gij zijt de zoon van een goed en
voortreffelijk man.
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8. Et Anna uxor ejus, et Sara ipsorum filia 8. Ook Anna, zijne vrouw, en Sara, hunne
lacrymatae sunt.
dochter, weenden4).
9. Postquam autem locuti sunt, praecepit
Raguel occidi arietem, et parari
convivium. Cumque hortaretur eos
discumbere ad prandium,

9. Nadat zij nu gesproken5) hadden, beval
Raguel eenen ram te slachten en een
gastmaal te bereiden. En toen hij hen
uitnoodigde aan den maaltijd aan te
liggen,

10. Tobias dixit: Hic ego hodie non
manducabo neque bibam, nisi prius
petitionem meam confirmes, et promittas
mihi dare Saram filiam tuam.

10. zeide Tobias: Hier zal ik van daag
noch eten noch drinken, zoo gij niet eerst
in mijne bede bewilligt en belooft mij
uwe dochter Sara te geven.

11. Quo audito verbo Raguel, expavit,
sciens quid evenerit illis septem viris, qui
ingressi sunt ad eam: et timere coepit ne
forte et huic similiter contingeret: et cum
nutaret et non daret petenti ullum
responsum,

11. Bij het hooren van dit woord
verschrikte Raguel, daar hij wist wat aan
die zeven mannen overkomen was, welke
tot haar gegaan waren6), en hij begon te
vreezen, dat ook dezen wellicht hetzelfde
zou wedervaren. Toen hij nu aarzelde en
den vrager geen antwoord gaf7),

12. Dixit ei Angelus: Noli timere dare
eam isti, quoniam huic timenti Deum
debetur conjux filia tua: propterea alius
non potuit habere illam.

12. zeide hem de engel: Vrees niet haar
te geven aan hem, want dezen
godvreezende komt uwe dochter als
echtgenoote toe; daarom heeft geen ander
haar kunnen hebben.

13. Tunc dixit Raguel: Non dubito quod 13. Daarop zeide Raguel: Ik twijfel er niet
Deus preces et lacrymas meas in
aan of God heeft mijne gebeden en tranen
conspectu suo admiserit.
voor zijn aangezicht aangenomen,
14. Et credo quoniam ideo fecit vos
venire ad me, ut ista conjungeretur
cognationi suae secundum legem Moysi:
et nunc noli dubium gerere quod tibi eam
tradam. Num. XXXVI 6.

14. en ik geloof, dat Hij daarom ulieden
tot mij heeft laten komen, opdat zij met
haren verwant zou verbonden worden
volgens de wet van Moses; en koester nu
geen twijfel, dat ik haar aan u zal geven.

15. Et apprehendens dexteram filiae suae, 15. En hij nam de rechterhand zijner
dextrae Tobiae tradidit, dicens: Deus
dochter en legde die in de rechterhand
4) Volgens de Vulgaat weenden zij (v. 6-8) van blijdschap over de ontmoeting; volgens de
andere teksten vloeiden hunne tranen uit een gemengd gevoel van vreugde over de ontmoeting
en van droefheid over het ongeluk van den blinden Tobias.
5) Waarschijnlijk staat hier door eene schrijffout ‘locuti’, gesproken, in plaats van ‘loti’, zich
gewasschen, gebaad, zooals de Itala heeft in overeenstemming met Gr. B en C. De
voetwassching mocht zeker naar Oostersche zeden bij de ontvangst van vreemdelingen niet
ontbreken.
6) Vgl. III 8.
7) Hij gaf geen beslissend antwoord op de vraag van Tobias, of hij Sara tot vrouw kon krijgen;
volgens Gr. B echter verhaalde hij het gebeurde met de zeven vroegere mannen; en v. 12
van de Vulgaat is als een antwoord, dat de engel op die mededeeling, welke zij niet vermeldt,
geeft.
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Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob
vobiscum sit,

van Tobias, zeggende: De God van
Abraham en de God van Isaäc en de God
van Jacob zij
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et ipse conjungat vos, impleatque
benedictionem suam in vobis.

met ulieden, en Hij vereenige u en
schenke u zijnen vollen zegen8).

16. Et accepta charta, fecerunt
conscriptionem conjugii.

16. En zij namen papier en schreven het
huwelijksverdrag.

17. Et post haec epulati sunt, benedicentes 17. En daarna aten zij en loofden God.
Deum.
18. Vocavitque Raguel ad se Annam
uxorem suam, et praecepit ei ut
praepararet alterum cubiculum.

18. En Raguel riep Anna, zijne vrouw,
bij zich en beval haar de andere kamer9)
gereed te maken.

19. Et introduxit illuc Saram filiam suam, 19. En zij bracht daar hare dochter Sara
et lacrymata est.
binnen en zij weende10)
20. Dixitque ei: Forti animo esto filia
20. en zij zeide tot haar: Wees
mea: Dominus coeli det tibi gaudium pro welgemoed, mijne dochter! de Heer des
taedio quod perpessa es.
hemels schenke u vreugde voor de
droefheid, welke gij geleden hebt.

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Verdrijving van den duivel (v. 1-3). Gebed van Tobias en Sara (v. 4-10.)
Vrees en voorzorgsmaatregelen van Raguel (v. 11-15). Hij dankt God en
laat het graf vullen (v. 16-20), geeft een huwelijksfeest en beschikt over zijne
goederen (v. 21-24).
1. Postquam vero coenaverunt,
introduxerunt juvenem ad eam.

1. Nadat zij nu het avondmaal genomen
hadden, brachten zij den jonkman bij haar
binnen.

2. Recordatus itaque Tobias sermonum
Angeli, protulit de cassidili suo partem

2. Tobias dan, de woorden des engels
gedachtig, haalde uit zijn reiszak een stuk

8) Vgl. VI 22 en Gen. I 28. Nergens wordt in het Oud-Testament het sluiten van een Joodsch
huwelijk uitvoeriger beschreven dan hier. Het had niet plaats, gelijk tegenwoordig bij de
Joden, met vele uiterlijke plechtigheden, maar geschiedde in den huiselijken kring. De vader
legde de hand der bruid in die van den bruidegom en sprak onder de aanroeping Gods één
zegenwensch (niet zeven, zooals heden) over hen uit. Vgl. Gen. XXIV 60 en Ruth IV 11.
Het schriftelijk verdrag (waarover v. 16) was door de Wet niet voorgeschreven en werd ook
in den beginne niet gemaakt; maar het werd later door de omstandigheden, vooral in de
vreemde landen, waarheen de Joden gevoerd waren, noodzakelijk. Daarin werd de zaak van
het vermogen geregeld.
9) Eene andere kamer dan die, welke Sara gewoonlijk had, of eene andere dan die, waarin het
ongeluk met de vorige mannen had plaats gehad.
10) Uit den Griekschen tekst blijkt, dat Anna hare dochter begeleidde; maar Gr. B laat de moeder,
Gr. C de dochter weenen, Gr. A spreekt van beider tranen. Uit den aard der zaak kan men
besluiten, dat beiden geweend hebben, en dat de moeder het eerst hare tranen droogde om
hare dochter moed in te spreken, zooals een der Grieksche teksten te kennen geeft.
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jecoris, posuitque eam super carbones
vivos.

van de lever1) en legde het op gloeiende
kolen.

1) De andere teksten spreken hier van lever en hart. Vgl. VI noot 5.
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3. Tunc Raphael Angelus apprehendit
3. Toen greep de engel Raphaël den
daemonium, et religavit illud in deserto duivel aan en bond hem vast2) in de
superioris AEgypti.
woestijn van Opper-Egypte.
4. Tunc hortatus est virginem Tobias,
dixitque ei: Sara, exsurge, et deprecemur
Deum hodie, et cras, et secundum cras:
quia his tribus noctibus Deo jungimur:
tertia autem transacta nocte, in nostro
erimus conjugio.

4. Dan vermaande Tobias de maagd en
zeide tot haar: Sara, sta op en laat ons
God bidden heden en morgen en
overmorgen, want in deze drie nachten
vereenigen wij ons met God, maar als de
derde nacht voorbij is, zullen wij in ons
huwelijk zijn3).

5. Filii quippe sanctorum sumus, et non 5. Wij zijn immers kinderen der heiligen
possumus ita conjungi sicut gentes, quae en mogen ons niet zoo verzamen als de
ignorant Deum.
heidenen, die God niet kennen4).
6. Surgentes autem pariter, instanter
orabant ambo simul, ut sanitas daretur
eis.

6. Zij stonden dan samen op en vurig
baden zij beiden te gelijk, dat hun welzijn
zou geschonken worden5).

7. Dixitque Tobias: Domine Deus patrum
nostrorum, benedicant te coeli et terrae,
mareque et fontes, et flumina et omnes
creaturae tuae, quae in eis sunt.

7. En Tobias sprak: Heere, God onzer
vaderen, dat U loven de hemelen en de
aarde en de zee en de waterbronnen en
de rivieren en al uwe schepselen, die
daarin zijn6)!

8. Tu fecisti Adam de limo terrae,
8. Gij hebt Adam gemaakt uit het slijk
dedistique ei adjutorium Hevam. Gen. II der aarde en hem Eva tot hulpe gegeven.
7.
9. Et nunc Domine tu scis, quia non
luxuriae causa accipio sororem meam
conjugem, sed sola posteritatis dilectione,
in qua benedicatur nomen tuum in saecula
saeculorum.

9. En nu, Heer, Gij weet, dat ik niet uit
wellust mijne zuster7) tot vrouw neem,
maar alleen uit verlangen naar
nakomelingschap, door welke uw naam
moge geprezen worden in de eeuwen der
eeuwen.

2) En bond hem vast, d.i. door de macht, welke hij van God over den duivel had verkregen,
voerde hij hem naar de woestijn, dwong hem daar te blijven en ontnam hem zoo de
gelegenheid de menschen te kwellen en hen te verleiden. Vgl. over het verblijf des duivels
in dorre en woeste streken Matth. XII 43; ook de duivelbezweringen in het Romeinsch ritueel.
Sommigen echter meenen, dat in den oorspronkelijken Hebreeuwschen tekst voor Egypte
‘Matzôr’ heeft gestaan, welk woord met die beteekenis dikwijls voorkomt. Matzôr heeft
echter gewoonlijk de beteekenis van ‘insluiting’, ‘opsluiting’, en zou hier dus den
onderaardschen kerker, de hel, kunnen beduiden, en men zou hier woordelijk kunnen vertalen:
‘en bond hem vast in de uiterste opsluiting’, d.i. in het diepste der hel. Vgl. Is. XIV 15; I
Petr. III 19; II Petr. II 4; Judas 6; Apoc. XX 1-3.
3) Zullen wij als gehuwden leven.
4) Vgl. II 18; I Thess. IV 4 en volg.
5) Dat zij behouden en van alle rampen bevrijd zouden blijven.
6) Vgl. Daniël III 57 en volg.
7) Mijne verwante. Vgl. VII noot 2.
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10. Dixit quoque Sara: Miserere nobis
Domine, miserere nobis, et
consenescamus ambo pariter sani.

10. Ook Sara sprak: Ontferm U onzer,
Heer, ontferm U onzer en laat ons beiden
samen in gezondheid oud worden!
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11. Et factum est circa pullorum cantum,
accersiri jussit Raguel servos suos, et
abierunt cum eo pariter ut foderent
sepulcrum.

11. En het geschiedde omstreeks het
hanengekraai8), dat Raguel zijne
dienstknechten liet halen en zij gingen
samen met hem om een graf te delven.

12. Dicebat enim: Ne forte simili modo 12. Want hij zeide: Wellicht is hem
evenerit ei, quo et ceteris illis septem
hetzelfde overkomen als aan die zeven
viris, qui sunt ingressi ad eam.
andere mannen, die tot haar gegaan zijn.
13. Cumque parassent fossam, reversus 13. En toen zij het graf gereed hadden
Raguel ad uxorem suam, dixit ei:
gemaakt, keerde Raguel naar zijne vrouw
terug en zeide haar:
14. Mitte unam ex ancillis tuis, et videat 14. Zend een uwer dienstmaagden om te
si mortuus est, ut sepeliam eum antequam zien of hij dood is, opdat ik hem begrave
illucescat dies.
voordat het dag wordt9).
15. At illa misit unam ex ancillis suis.
Quae ingressa cubiculum, reperit eos
salvos et incolumes, secum pariter
dormientes.

15. Zij zond dan een harer
dienstmaagden, die de kamer binnenging
en bevond, dat zij samen gezond en
ongedeerd bij elkander sliepen.

16. Et reversa, nuntiavit bonum nuntium: 16. En zij keerde terug en boodschapte
et benedixerunt Dominum, Raguel
de goede tijding; en zij loofden den Heer,
videlicet et Anna uxor ejus,
Raguel namelijk en Anna, zijne
huisvrouw,
17. Et dixerunt: Benedicimus te Domine 17. en zij zeiden: Wij loven U, Heer, God
Deus Israel, quia non contigit
van Israël, omdat het niet is gegaan gelijk
quemadmodum putabamus.
wij dachten;
18. Fecisti enim nobiscum misericordiam 18. want Gij hebt ons uwe barmhartigheid
tuam, et exclusisti a nobis inimicum
bewezen10) en den vijand, die ons
persequentem nos.
vervolgde, van ons afgehouden,
19. Misertus es autem duobus unicis. Fac
eos Domine plenius benedicere te: et
sacrificium tibi laudis tuae et suae
sanitatis offerre ut cognoscat universitas
gentium, quia tu es Deus solus in universa
terra.

19. en Gij hebt U ontfermd over twee
eenlingen11). Maak, Heer, dat zij U nog
meer loven en U een offer tot uwe
verheerlijking en voor hun behoud
opdragen12), opdat alle volkeren erkennen,
dat Gij alleen God zijt op de gansche
aarde.

8) In het derde deel van den nacht, ongeveer om twee uur des morgens. Zie Matth. XXVI 34.
9) Om zoo de opspraak der menschen te vermijden, indien ook dezen achtsten man het ongeluk
der vorigen trof.
10) Vgl. XII 6, XIII 8; Judith VIII 17; Ps. CXVIII 124.
11) Tobias was eenige zoon VI 15, Sara eenige dochter VI 11, beiden eenige kinderen.
12) U een lof- en dankoffer opdragen voor hun behoud. Volgens de Itala: Schenk hun, Heer,
barmhartigheid en geef hun heil en voleindig hun leven met barmhartigheid en vreugde.
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20. Statimque praecepit servis suis
Raguel, ut replerent fossam, quam

20. En dadelijk beval Raguel aan zijne
dienstknechten den kuil, dien zij gemaakt
hadden, vóór het aan-
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fecerant priusquam elucesceret.

breken van den dag weder te vullen.

21. Uxori autem suae dixit ut instrueret 21. En aan zijne vrouw zeide hij een
convivium, et praepararet omnia, quae in gastmaal aan te richten en alles gereed te
cibos erant iter agentibus necessaria.
maken wat de reizigers aan teerkost
noodig hadden13).
22. Duas quoque pingues vaccas, et
quatuor arietes occidi fecit, et parari
epulas omnibus vicinis suis, cunctisque
amicis.

22. Ook liet hij twee vette koeien en vier
rammen slachten en een gastmaal
bereiden voor al zijne buren en alle
vrienden.

23. Et adjuravit Raguel Tobiam, ut duas 23. En Raguel bezwoer Tobias, dat hij
hebdomadas moraretur apud se.
twee weken bij hem zou blijven.
24. De omnibus autem, quae possidebat
Raguel, dimidiam partem dedit Tobiae,
et fecit scripturam, ut pars dimidia, quae
supererat post obitum eorum, Tobiae
dominio deveniret.

24. Van alles nu, wat Raguel bezat, gaf
hij de helft aan Tobias, en hij beschreef
het, dat de overblijvende helft na hunnen
dood14) in het bezit van Tobias zou komen.

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
De engel Raphaël gaat alleen het geld halen bij Gabelus en brengt dezen
mede ter bruiloft (v. 1-12).
1. Tunc vocavit Tobias Angelum ad se,
quem quidem hominem existimabat,
dixitque ei: Azaria frater, peto ut
auscultes verba mea:

1. Toen riep Tobias den engel, dien hij
echter voor een mensch hield1), bij zich
en zeide tot hem: Broeder Azarias, ik bid
u, luister naar mijne woorden:

2. Si meipsum tradam tibi servum, non
ero condignus providentiae tuae.

2. Al gaf ik mij zelven als slaaf aan u
over, zou dit nog niet opwegen tegen2)
uwe zorgen.

3. Tamen obsecro te ut assumas tibi
animalia sive servitia, et vadas ad
Gabelum in Rages civitatem Medorum:
reddasque ei chirographum suum, et

3. Niettemin bid ik u lastdieren of
dienstknechten met u te nemen3) en naar
Gabelus te Rages, de stad der Meden, te
gaan en hem zijnen schuldbrief terug te

13) Voor de reis naar Gabelus en de terugreis naar huis.
14) Van Raguel en zijne vrouw. Waarschijnlijk wordt hier opnieuw verhaald wat reeds VII 16
gezegd is, tenzij men met sommigen aanneme, dat Raguel, verblijd over het behoud van
Tobias, nog gunstiger beschikkingen maakte dan eerst.
1) Deze opmerking dient ter verklaring, waarom Tobias zoo iets durfde vragen. In de andere
teksten ontbreekt zij.
2) Dan zou ik uwe zorgen, uwe diensten, nog niet naar waarde vergelden.
3) Volgens de Itala vier dienstknechten en twee kameelen.
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recipias ab eo pecuniam, et roges eum
venire ad nuptias meas.

geven en van hem het geld te ontvangen
en hem te vragen op mijne bruiloft te
komen.
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4. Scis enim ipse quoniam numerat pater 4. Want gij weet het zelf, dat mijn vader
meus dies: et si tardavero una die plus, de dagen telt; en als ik één dag te lang
contristatur anima ejus.
uitblijf, wordt zijne ziel bedroefd4).
5. Et certe vides quo modo adjuravit me 5. En gij ziet ook hoe mij Raguel
Raguel, cujus adjuramentum spernere non bezworen heeft, wiens bezwerende bede
possum.
ik niet kan minachten5).
6. Tunc Raphael assumens quatuor ex
servis Raguelis, et duos camelos, in Rages
civitatem Medorum perrexit: et inveniens
Gabelum, reddidit ei chirographum suum,
et recepit ab eo omnem pecuniam.

6. Toen nam Raphaël vier der knechten
van Raguel en twee kameelen en reisde
af naar Rages, de stad der Meden6); en hij
vond Gabelus en gaf hem zijn handschrift
weder en ontving van hem al het geld
terug.

7. Indicavitque ei de Tobia filio Tobiae, 7. En hij verhaalde hem aangaande
omnia quae gesta sunt: fecitque eum
Tobias, den zoon van Tobias, alles wat
secum venire ad nuptias.
er gebeurd was, en hij bewoog hem mede
ter bruiloft te komen.
8. Cumque ingressus esset domum
Raguelis, invenit Tobiam discumbentem:
et exsiliens, osculati sunt se invicem: et
flevit Gabelus, benedixitque Deum,

8. En toen hij het huis van Raguel was
binnengegaan, vond hij Tobias
aanliggen7); en hij sprong op, en zij kusten
elkander, en Gabelus weende en loofde
God;

9. Et dixit: Benedicat te Deus Israel, quia 9. en hij sprak: Zegene u de God van
filius es optimi viri, et justi, et timentis Israël, want gij zijt de zoon van een
Deum, et eleemosynas facientis:
allerbesten man8), die rechtvaardig is en
God vreest en aalmoezen geeft;
10. Et dicatur benedictio super uxorem
tuam, et super parentes vestros:

10. ook zij zegen gesproken over uwe
vrouw en over uwe ouders;

11. Et videatis filios vestros, et filios
filiorum vestrorum, usque in tertiam et
quartam generationem: et sit semen

11. en moogt gijlieden zien uwe kinderen
en de kinderen uwer kinderen tot in het
derde en vierde geslacht9), en uw zaad zij

4) Waarschijnlijk zond dus Tobias den engel zoo spoedig mogelijk, daags na het huwelijk, naar
Gabelus.
5) Godvreezend als hij was, meende Tobias iets, dat hem onder aanroeping van Gods naam
gevraagd was, niet te mogen weigeren.
6) Volgens Arrianus (de expeditione Alexandn III 21) had het leger van Alexander tien dagen
noodig om van Ecbatana te Rages te komen. Maar een leger behoeft meer tijd om door een
vijandelijk, onbekend land vooruit te komen dan een gewoon reiziger met kameelen, en zoo
kon de engel met Gabelus gemakkelijk voor het einde van het huwelijksfeest te Ecbatana
terug zijn, want de weg tusschen deze stad en Rages was ongeveer vijftig geographische
mijlen lang.
7) Aanliggen. Zie Hoofdst. II noot 3. Het is twijfelachtig of het volgende ‘exsiliens’ op Gabelus
of op Tobias slaat. Er kan bedoeld zijn, dat Gabelus op Tobias toeliep, of waarschijnlijker,
dat deze van zijn rustbed opsprong bij de komst van Gabelus.
8) Vgl. VII 7.
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vestrum benedictum a Deo Israel, qui
regnat in saecula saeculorum.

gezegend door den God van Israël, die
heerscht in de eeuwen der eeuwen.

9) Dat die zegenwensch vervuld werd, blijkt uit XIV 15.
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12. Cumque omnes dixissent, Amen,
accesserunt ad convivium: sed et cum
timore Domini nuptiarum convivium
exercebant.

12. En toen allen gezegd hadden: Amen,
gingen zij aan den maaltijd; maar ook in
de vreeze des Heeren hielden zij het
bruiloftsmaal10).

Caput X.
Hoofdstuk X.
Bekommering der ouders van Tobias (v. 1-7). Vertrek der jonggehuwden,
verrijkt met de helft van het vermogen van Raguel en met zijn zegenwensch
(v. 8-11). Afscheid van Sara en laatste vermaningen harer ouders (v. 12-13).
1. Cum vero moras faceret Tobias, causa
nuptiarum, sollicitus erat pater ejus
Tobias, dicens: Putas quare moratur filius
meus, aut quare detentus est ibi?

1. Maar terwijl Tobias ter oorzake van
het huwelijk werd opgehouden, was zijn
vader Tobias bekommerd en zeide1):
Waarom zou mijn zoon wel toeven, of
waarom zou hij daar opgehouden
worden?

2. Putasne Gabelus mortuus est, et nemo 2. Zou misschien Gabelus gestorven zijn,
reddet illi pecuniam?
en niemand hem het geld teruggeven?
3. Coepit autem contristari nimis ipse et
Anna uxor ejus cum eo: et coeperunt
ambo simul flere: eo quod die statuto
minime reverteretur filius eorum ad eos.

3. Hij begon dan uitermate bedroefd te
worden, hij en Sara, zijne vrouw, met
hem; en zij begonnen beiden samen te
weenen, omdat hun zoon op den
bepaalden dag2) geenszins bij hen
terugkeerde.

4. Flebat igitur mater ejus
irremediabilibus lacrymis, atque dicebat:
Heu heu me fili mi, ut quid te misimus
peregrinari, lumen oculorum nostrorum,
baculum senectutis nostrae, solatium vitae
nostrae, spem posteritatis nostrae? Supra
V 23.

4. Daarom weende zijne moeder met
ondroogbare tranen en zeide: Wee, wee
mij, mijn zoon! waarom hebben wij u op
reis gezonden, het licht onzer oogen, den
staf van onzen ouderdom, den troost van
ons leven, de hoop van onze
nakomelingschap?

5. Omnia simul in te uno habentes, te non 5. Daar wij in u alleen alles te gelijk
debuimus dimittere a nobis.
bezaten, hadden wij u niet van ons
moeten wegzenden3).
10) Zij hielden God en zijne heilige Wet voor oogen. Een schoon voorbeeld voor de Christenen,
bij wie niet zelden ter gelegenheid eener bruiloft de wetten der betamelijkheid en matigheid
overtreden worden.
1) Bij zich zelven.
2) Waarop hij volgens hunne berekening op zijn laatst terug moest zijn.
3) Vgl. V 23 en 25. Beiden zijn innig bedroefd en worden door angst verteerd; maar Tobias
gedraagt zich als man en heeft nog den moed zijne vrouw te troosten; doch zij geeft zich
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6. Cui dicebat Tobias: Tace, et

6. En Tobias zeide haar: Zwijg

geheel aan hare droefheid over, doet zijdelings verwijten aan haren man: wij hadden hem
niet moeten laten gaan, en wil van geen troostredenen hooren. Vgl. v. 6 en 7.
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noli turbari, sanus est filius noster: satis en ontstel u niet, onze zoon maakt het
fidelis est vir ille, cum quo misimus eum. goed; trouw genoeg is die man, met wien
wij hem lieten gaan.
7. Illa autem nullo modo consolari
poterat, sed quotidie exsiliens
circumspiciebat, et circuibat vias omnes,
per quas spes remeandi videbatur, ut
procul videret eum, si fieri posset,
venientem.

7. Zij was echter volstrekt niet te troosten,
maar elken dag stond zij op om rond te
zien en ging alle wegen op, langs welke
er, volgens hare meening, hoop was, dat
hij zou terugkeeren, om hem, zoo
mogelijk, in de verte te zien komen4).

8. At vero Raguel dicebat ad generum 8. Intusschen zeide Raguel tot zijnen
suum: Mane hic, et ego mittam nuntium schoonzoon: Blijf hier5), en ik zal een
salutis de te ad Tobiam patrem tuum.
bericht van uwen welstand zenden aan
Tobias, uwen vader.
9. Cui Tobias ait: Ego novi quia pater
9. Maar Tobias zeide hem: Ik weet, dat
meus et mater mea modo dies computant, mijn vader en mijne moeder reeds de
et cruciatur spiritus eorum in ipsis.
dagen tellen6), en hun gemoed inwendig
bekommerd is.
10. Cumque verbis multis rogaret Raguel
Tobiam, et ille eum nulla ratione vellet
audire, tradidit ei Saram, et dimidiam
partem omnis substantiae suae in pueris,
in puellis, in pecudibus, in camelis, et in
vaccis, et in pecunia multa: et salvum
atque gaudentem dimisit eum a se,

10. En nadat Raguel Tobias met vele
woorden uitgenoodigd had, maar deze
volstrekt niet naar hem wilde luisteren,
gaf hij hem Sara over en de helft van
geheel zijn vermogen aan knechten, aan
dienstmaagden, aan klein vee, aan
kameelen en aan koeien7) en aan veel
geld, en liet hij hem gezond en vroolijk
van zich weggaan,

11. Dicens: Angelus Domini sanctus sit
in itinere vestro, perducatque vos
incolumes et inveniatis omnia recte circa
parentes vestros, et videant oculi mei
filios vestros priusquam moriar.

11. zeggende: De heilige engel des
Heeren zij op uwen weg en brenge
ulieden behouden over; moogt gij ook
alles wel bevinden bij uwe ouders en
mogen mijne oogen uwe kinderen
aanschouwen, voordat ik sterf.

4) Het Sin. handschrift heeft: ‘En zij zeide hem: Zwijg en misleid mij niet; onze zoon is
omgekomen. En zij sprong op en zag rond op den weg, waarlangs haar zoon vertrokken was,
en gebruikte niets; en als de zon was ondergegaan, kwam zij naar huis en jammerde en
weende den ganschen nacht en kon niet slapen’.
5) Blijf nog eenige dagen hier
6) De berekening van den duur der reis van Tobias is zeer onzeker, daar de noodige gegevens
ómtrent snelheid, oponthoud, reismiddelen enz. ontbreken. Daarom loopen de gevoelens
zeer uiteen, en terwijl sommigen van acht à tien dagen spreken, meenen anderen dat zij wel
zes weken duurde. De weg van Ninive naar Rages (bij Teheran) wordt op ongeveer 115
geographische mijlen geschat; over Ecbatana (Hamadan) zal hij omstreeks 150 geographische
mijlen bedragen.
7) ‘Vaccis’, koeien, staat wellicht in plaats van ‘vasis’ huisraad, waarvan de Itala, Sin. enz.
spreken.
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12. Et apprehendentes parentes filiam
suam, osculati sunt eam, et dimiserunt
ire:

12. En de ouders namen hunne dochter,
kusten haar en lieten haar gaan,

13. Monentes eam honorare soceros,
diligere maritum, regere fami-

13. terwijl zij haar vermaanden de
schoonouders te eeren, den echt-
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liam, gubernare domum, et seipsam
irreprehensibilem exhibere.

genoot lief te hebben, het huisgezin te
leiden, het huis te besturen en zich zelve
onberispelijk te gedragen8).

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Terugkomst van Tobias, die op raad en in gezelschap van den engel zijne
vrouw is vooruitgereisd (v. 1-6 en 9-12). Hij geneest zijnen blinden vader (v.
13-15 en 7-8). Dankgebed (v. 16-17). Aankomst van Sara en bruiloftsfeest
(v. 18-21).
1. Cumque reverterentur, pervenerunt ad 1. Op hunne terugreis nu kwamen zij op
Charan, quae est in medio itinere contra den elfden dag te Charan1) aan, dat
Niniven, undecimo die.
halverwege van Ninive gelegen is.
2. Dixitque Angelus: Tobia frater, scis
quemadmodum reliquisti patrem tuum.

2. En de engel sprak: Broeder Tobias, gij
weet, hoe gij uwen vader verlaten hebt2).

3. Si placet itaque tibi, praecedamus, et
lento gradu sequantur iter nostrum
familiae, simul cum conjuge tua, et cum
animalibus.

3. Daarom, als gij het goedvindt, laat ons
vooruitgaan, en met langzamen tred volge
het gezin3) onzen weg, te gelijk met uwe
vrouw en met het vee.

4. Cumque hoc placuisset ut irent, dixit
Raphael ad Tobiam: Tolle tecum ex felle
piscis: erit enim necessarium. Tulit itaque
Tobias ex felle illo, et abierunt.

4. En toen men goedgevonden had te
gaan, zeide Raphaël tot Tobias: Neem
wat van de gal van den visch mede, want
het zal noodig zijn. Tobias nam dan wat
van die gal, en zij vertrokken.

5. Anna autem sedebat secus viam,

5. Anna nu zat dagelijks aan den

8) In korte woorden worden hier de plichten en deugden eener echtgenoote volledig aangestipt.
Vgl. Tit. II 1-5; I Petr. III 1-6. Catech. Rom. P. II, C. VIII, Q. XXVII. De Itala zegt: ‘Dochter,
houd uwen schoonvader en uwe schoonmoeder in eere; van nu af zijn zij uwe ouders, gelijk
uw vader en uwe moeder, die u voortgebracht hebben’.
1) Hieruit volgt niet, dat Charan elf dagreizen van Ecbatana lag, want karavanen met vee gaan
slechts langzaam vooruit. Vgl. v. 3. Voor Charan hebben de andere teksten Kaserin, Basri,
Akrim, Charam. In geen geval is hier het Gen. XI 31 en elders genoemde Haran of Charan
(Act. VII 4) bedoeld, dat in Mesopotamië, dus ten westen van Ninive lag, terwijl Ecbatana
ten oosten van Ninive gelegen is.
2) Dat de engel zoo lang wachtte om dit plan te opperen, terwijl er Tobias zooveel aan gelegen
was om spoedig thuis te zijn, is wellicht hieraan toe te schrijven, dat het gevaarlijk was eene
jonge vrouw met al hare bezittingen niet vergezeld van haren man te laten reizen in Medië,
dat, door de Assyriërs ten onder gebracht, voortdurend in gisting was. Het is daarom
begrijpelijk, dat men, alvorens te scheiden, eerst de grenzen tusschen Medië en Assyrië wilde
overgaan. Gaat deze veronderstelling op, dan moest ook Charan in Assyrië gelegen zijn, wat
het waarschijnlijkste is.
3) De dienstboden.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

387

quotidie in supercilio montis, unde
respicere poterat de longinquo.

weg op den top van eenen berg4). van
waar zij in de verte kon zien.

6. Et dum ex eodem loco specularetur
adventum ejus, vidit a longe, et illico
agnovit venientem filium suum:
currensque nuntiavit viro suo, dicens:
Ecce venit filius tuus.

6. En terwijl zij van dezelfde plaats naar
zijne komst uitkeek, zag zij van verre
haren zoon aankomen en zij erkende hem
dadelijk; en zij liep om het haren man te
boodschappen en zeide: Zie, hij komt, uw
zoon!

7. Dixitque Raphael ad Tobiam: At ubi
introieris domum tuam, statim adora
Dominum Deum tuum: et gratias agens
ei, accede ad patrem tuum, et osculare
eum.

7. En Raphaël zeide tot Tobias: Zoodra
gij nu uw huis zult zijn binnengegaan,
aanbid aanstonds den Heer, uwen God,
en zeg Hem dank en ga naar uwen vader
en kus hem.

8. Statimque lini super oculos ejus ex
felle isto piscis, quod portas tecum: scias
enim quoniam mox aperientur oculi ejus,
et videbit pater tuus lumen coeli, et in
aspectu tuo gaudebit.

8. En strijk dadelijk van die gal van den
visch, welke gij bij u draagt, op zijne
oogen; want weet, dat aanstonds zijne
oogen zullen opengaan, en uw vader zal
het licht des hemels zien en zich in uwen
aanblik verheugen.

9. Tunc praecucurrit canis, qui simul
9. Toen liep de hond, die op reis mede
fuerat in via: et quasi nuntius adveniens, geweest was, vooruit en als een bode
blandimento suae caudae gaudebat.
aankomende, kwispelde hij van
blijdschap met zijn staart5).
10. Et consurgens caecus pater ejus,
10. En zijn blinde vader6) stond op en
coepit offendens pedibus currere: et data begon struikelende te loopen; en hij gaf
manu puero, occurrit obviam filio suo. de hand aan een dienstknecht en ging zijn
zoon te gemoet
11. Et suscipiens osculatus est eum cum 11. en hij omarmde en kuste hem, evenals
uxore sua, et coeperunt ambo flere prae zijne vrouw, en beiden begonnen van
gaudio.
vreugde te weenen.
12. Cumque adorassent Deum, et gratias 12. En nadat zij God aanbeden en Hem
egissent, consederunt.
dank gezegd hadden, zetten zij zich neder.
13. Tunc sumens Tobias de felle piscis, 13. Toen nam Tobias van de gal van den
linivit oculos patris sui.
visch en bestreek de oogen zijns vaders.
14. Et sustinuit quasi dimidiam fere
horam: et coepit albugo ex oculis ejus,
quasi membrana ovi, egredi.

14. En hij wachtte ongeveer bijna een half
uur en de witte vlek, als het vliesje van
een ei, begon van zijne oogen af te gaan.

4) Meermalen per dag ging zij naar die hoogte en bleef dan eenigen tijd uitkijken, of zij nog
niets zag.
5) Deze bijzonderheden worden alleen in de Vulgaat en in de Syrische vertaling vermeld.
6) De andere teksten verhalen eerst de ontmoeting met de moeder: ‘En Anna liep naar hem toe
en viel hem om den hals en zeide hem: Mijn zoon, ik zie u weder, nu wil ik gaarne sterven.
En zij weende en Tobias weende ook’.
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15. Quam apprehendens Tobias

15. En Tobias greep het en trok
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traxit ab oculis ejus, statimque visum
recepit.

het van zijne oogen af7) en aanstonds
kreeg hij het gezicht weder.

16. Et glorificabant Deum, ipse videlicet, 16. En zij verheerlijkten God, namelijk
et uxor ejus, et omnes qui sciebant eum. hij en zijne vrouw en allen, die hem
kenden.
17. Dicebatque Tobias: Benedico te
Domine Deus Israel, quia tu castigasti
me, et tu salvasti me: et ecce ego video
Tobiam filium meum.

17. En Tobias zeide: Ik zegen U, Heere
God van Israël, wijl Gij mij gekastijd en
Gij mij gered hebt; en zie, ik aanschouw
Tobias, mijnen zoon.

18. Ingressa est etiam post septem dies
Sara uxor filii ejus, et omnis familia sana,
et pecora, et cameli, et pecunia multa
uxoris: sed et illa pecunia, quam receperat
a Gabelo:

18. Ook kwam zeven dagen daarna8) Sara,
de vrouw van zijnen zoon, en geheel het
gezin behouden aan met het vee en de
kameelen en het vele geld der vrouw en
ook het geld, dat hij van Gabelus had
terugontvangen;

19. Et narravit parentibus suis omnia
19. en hij verhaalde aan zijne ouders alle
beneficia Dei, quae fecisset circa eum per weldaden Gods, welke Hij hem bewezen
hominem, qui eum duxerat.
had door den man, die hem had geleid.
20. Veneruntque Achior et Nabath
consobrini Tobiae, gaudentes ad Tobiam,
et congratulantes ei de omnibus bonis,
quae circa illum ostenderat Deus.

20. En Achior en Nabath, neven9) van
Tobias, kwamen vreugdevol bij Tobias
en wenschten hem geluk met al het goede,
dat God hem bewezen had.

21. Et per septem dies epulantes, omnes 21. En gedurende zeven dagen hielden
cum gaudio magno gavisi sunt.
zij feestmaal en verheugden zich allen
met groote blijdschap.

7) ‘En de jonge Tobias greep het en trok het van zijns vaders oogen af’, zooals uit het ‘ejus’
van de Vulgaat blijkt en ook meer natuurlijk schijnt. Het middel, door Tobias op raad van
den engel aangewend, werkte zeker vooral op bovennatuurlijke wijze. Want wat er ook zij
van de heelende kracht der gal voor oogziekten, toch is het niet natuurlijk, dat eene blindheid,
die jaren geduurd heeft, in een half uur door dit middel genezen wordt. Vgl. VI noot 5.
8) De karavaan had elf dagen noodig gehad om te Charan te komen, dat halfweg tusschen
Ecbatana en Ninive lag, vgl. v. 1. De reis van Charan naar Ninive zal dus ook ongeveer elf
dagen geduurd hebben, en daar Sara zeven dagen na Tobias aankwam, moet deze laatste
dien weg in ongeveer vier dagen hebben afgelegd. Gr. B en C spreken niet van die zeven
dagen en schijnen eerder aan te duiden, dat na het dankgebed ‘Tobith zijne schoondochter
verheugd te gemoet ging tot aan de poort van Ninive’ en dat dit nog denzelfden avond zou
geschied zijn. De lezing van de Vulgaat verdient echter zeker verre de voorkeur, want anders
zou de jonge Tobias zijne vrouw slechts op geringen afstand van Ninive hebben verlaten,
hetgeen in strijd is met v. 1, en het zou weinig geholpen hebben voor het doel: zijn vader
spoediger uit de ongerustheid te helpen en, zooals de Grieksche tekst er bij aangeeft, het huis
voor Sara gereed te maken.
9) Broederszonen van Tobias, zooals uit de andere teksten valt af te leiden.
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Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Na onderling overleg bieden vader en zoon aan Raphaël de helft der
meegebrachte goederen aan (v. 1-5). Deze maakt zich bekend en geeft
leerrijke vermaningen (v. 6-15), waarna hij afscheid neemt en hen in gebed
achterlaat (v. 16-22).
1. Tunc vocavit ad se Tobias filium suum, 1. Toen riep Tobias zijn zoon bij zich en
dixitque ei: Quid possumus dare viro isti zeide tot hem: Wat kunnen wij geven aan
sancto, qui venit tecum?
dezen heiligen1) man, die met u gegaan
is?
2. Respondens Tobias, dixit patri suo:
2. Tobias antwoordde en zeide aan zijnen
Pater, quam mercedem dabimus ei? aut vader: Vader, welk loon zullen wij hem
quid dignum poterit esse beneficiis ejus? geven, of wat kan een waardige
vergelding zijn voor zijne weldaden?
3. Me duxit et reduxit sanum, pecuniam
a Gabelo ipse recepit, uxorem ipse me
habere fecit, et daemonium ab ea ipse
compescuit, gaudium parentibus ejus
fecit, meipsum a devoratione piscis
eripuit, te quoque videre fecit lumen
coeli, et bonis omnibus per eum repleti
sumus. Quid illi ad haec poterimus
dignum dare?

3. Mij heeft hij behouden heen en
teruggeleid, het geld heeft hij bij Gabelus
teruggehaald, eene huisvrouw heeft hij
mij bezorgd, en hij heeft den boozen geest
van haar verdreven, hare ouders vreugde
bereid, mij zelven van den verslindenden
visch bevrijd, ook u het licht des hemels
doen aanschouwen, en met alle goed zijn
wij door hem overladen geworden. Wat
kunnen wij hem daarvoor naar waarde
geven?

4. Sed peto te pater mi, ut roges eum, si 4. Maar ik bid u, mijn vader, vraag hem
forte dignabitur medietatem de omnibus, of hij zich gewaardige de helft van alles,
quae allata sunt, sibi assumere.
wat is meegebracht2), voor zich aan te
nemen.
5. Et vocantes eum, pater scilicet, et
filius, tulerunt eum in partem: et rogare
coeperunt ut dignaretur dimidiam partem
omnium, quae attulerant, acceptam
habere.

5. En zij riepen hem, de vader namelijk
en de zoon, en namen hem ter zijde en
begonnen te vragen, dat hij zich zou
gewaardigen de helft van alles wat zij
hadden meegebracht, welwillend aan te
nemen.

6. Tunc dixit eis occulte: Benedicite
6. Toen zeide hij hun afzonderlijk: Zegent
Deum coeli, et coram omnibus viventibus den God des hemels, en looft Hem in

1) Hoewel de engel zich nog niet bekend gemaakt had, waren Tobias en zijn zoon door al
hetgeen zij van hem ondervonden hadden, overtuigd, dat hij een heilig man, een man Gods
was.
2) Uit Rages.
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confitemini ei, quia fecit vobiscum
misericordiam suam.

tegenwoordigheid van al wat leeft, dewijl
Hij u zijne barmhartigheid bewezen heeft.

7. Etenim sacramentum regis abscondere 7. Want het geheim eens konings
bonum est: opera autem Dei revelare et verborgen te houden is goed, maar de
confiteri honorificum est.
werken Gods te openbaren en te belijden
is eervol3).

3) Volgens de meeste uitleggers is de zin, dat het goed is de plannen van een aardschen koning
geheim te houden, daar de openbaring daarvan de uitvoering dikwijls zou verhinderen. Maar
met de werken Gods is het anders; die te openbaren verdient lof, omdat daardoor de uitvoering
niet verhinderd, en Gods wijsheid en liefde in het licht gesteld wordt. Niet onwaarschijnlijk
echter geeft de engel met deze woorden reden van zijn gedrag tegenover Tobias, en verklaart
hij, dat het soms goed is de raadsbesluiten eens konings, en derhalve ook van den Koning
der koningen, een tijdlang geheim te houden, opdat zij ten volle doel treffen. Maar is dat
doel geheel bereikt, dan is het eervol voor den koning, en dit geldt ook voor den Koning der
koningen, God, diens werken openbaar te maken, opdat de menschen Hem erkennen en
prijzen. Daarom dan had hij eerst gezwegen en zich niet bekend gemaakt; maar nu zijne
zending afgeloopen en hij geslaagd is, gaat hij hun zeggen wie hij is en tevens wie hun alle
weldaden geschonken heeft.
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8. Bona est oratio cum jejunio, et
8. Goed is gebed met vasten en beter de
eleemosyna magis quam thesauros auri aalmoes dan het opleggen van schatten
recondere:
gouds4);
9. Quoniam eleemosyna a morte liberat,
et ipsa est, quae purgat peccata, et facit
invenire misericordiam et vitam
aeternam.

9. want de aalmoes bevrijdt van den dood,
en zij is het, die van zonden reinigt en
barmhartigheid en het eeuwige leven doet
vinden5).

10. Qui autem faciunt peccatum, et
iniquitatem, hostes sunt animae suae.

10. Maar die zonde en ongerech tigheid
bedrijven, zijn vijanden hunner ziel.

11. Manifesto ergo vobis veritatem, et
non abscondam a vobis occultum
sermonem.

11. Ik openbaar u dan de waarheid en zal
u het geheim niet verborgen houden.

12. Quando orabas cum lacrymis, et
sepeliebas mortuos, et derelinquebas
prandium tuum, et mortuos abscondebas
per diem in domo tua, et nocte sepeliebas
eos, ego obtuli orationem tuam Domino.

12. Als gij onder tranen badt en de
dooden begroeft en uwen maaltijd verliet
en over dag de dooden in uw huis
verborgt en ze 's nachts begroeft6), droeg
ik uw gebed op aan den Heer.

13. Et quia acceptus eras Deo, necesse
fuit ut tentatio probaret te.

13. En omdat gij welgevallig waart aan
God, was het noodig, dat de beproeving
u louterde7).

14. Et nunc misit me Dominus ut curarem 14. En nu zond mij de Heer om u te
te, et Saram uxorem filii tui a daemonio genezen en Sara, de vrouw van uwen
liberarem.
zoon, van den boozen geest te bevrijden.
15. Ego enim sum Raphael Angelus, unus 15. Want ik ben de engel Raphaël, één
ex septem, qui astamus ante Dominum. van de zeven8), die voor den Heer staan.

4) Tot de drie deugden, die Tobias voornamelijk beoefend heeft, bidden, vasten en aalmoezen
geven, kunnen alle andere deugden worden teruggebracht. Zij zijn als het kort begrip van
alle plichten, welke de mensch ten opzichte van God, zich zelven en den naaste te vervullen
heeft. Het vasten en het geven van aalmoezen worden door de HH. Vaders de twee vleugelen
genoemd, waarop het gebed naar den hemel stijgt.
5) Vgl. IV 12.
6) Vgl. II 1 en III 25.
7) Vgl. Prov. III 12; II Tim. III 12; Ep. ad Hebr. XII 6; Act. Ap. XIV 21.
8) Volgens vele HH. Vaders hebben deze zeven engelen eene hoogere waardigheid dan de
overigen; en het is niet waarschijnlijk, dat hier onder zeven een onbepaald getal moet worden
verstaan, wijl Raphaël het als eene bijzonderheid schijnt te kennen te geven, dat hij tot de
zeven behoort.
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16. Cumque haec audissent, turbati sunt, 16. Toen zij dit hoorden, ontstelden zij
et trementes ceciderunt super terram in en bevend vielen zij op hun aangezicht
faciem suam.
ter aarde neder.
17. Dixitque eis Angelus: Pax vobis,
nolite timere.

17. En de engel zeide hun: Vrede zij u;
vreest niet!

18. Etenim cum essem vobiscum, per
18. Immers terwijl ik bij u was, was ik
voluntatem Dei eram: ipsum benedicite, het door den wil Gods9); zegent Hem en
et cantate illi.
zingt Hem lof.
19. Videbar quidem vobiscum
manducare, et bibere: sed ego cibo
invisibili, et potu, qui ab hominibus videri
non potest, utor.

19. Ik scheen wel met u te eten en te
drinken, maar ik gebruik een onzichtbare
spijze en een drank, die door de menschen
niet kan gezien worden.

20. Tempus est ergo ut revertar ad eum, 20. Het is dan tijd, dat ik terugkeer tot
qui me misit: vos autem benedicite Deum, Hem, die mij gezonden heeft; gij echter
et narrate omnia mirabilia ejus.
zegent God en verhaalt al zijne
wonderen10).
21. Et cum haec dixisset, ab aspectu
21. En nadat hij dit gezegd had, werd hij
eorum ablatus est, et ultra eum videre non uit hun gezicht weggenomen, en langer
potuerunt.
konden zij hem niet zien.
22. Tunc prostrati per horas tres in
faciem, benedixerunt Deum: et
exsurgentes narraverunt omnia mirabilia
ejus.

22. Toen lagen zij drie uren lang op hun
aangezicht uitgestrekt en loofden God;
dan stonden zij op en verhaalden al zijne
wonderen.

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Lofzang van den ouden Tobias en zijne voorzegging aangaande Jerusalem
(v. 1-23).
1. Aperiens autem Tobias senior os suum,
benedixit Dominum, et dixit: Magnus es
Domine in aeternum, et in omnia saecula
regnum tuum:

1. De oude Tobias opende dan zijnen
mond, loofde den Heer en zeide: Groot
zijt Gij, Heer, in eeuwigheid, en tot in alle
eeuwen duurt uw rijk!

2. Quoniam tu flagellas, et salvas: deducis
ad inferos, et reducis: et non est qui
effugiat manum tuam. Deut. XXXII 39; I
Reg. II 6; Sap. XVI 13.

2. Want Gij slaat en heelt, voert naar de
onderwereld en voert van daar terug1), en
niemand is er, die uwe hand ontvluchten
kan.

9) En dus hebt gij geen reden om te vreezen.
10) Vgl. v. 22 en XIII 4.
1) Onderwereld is ‘graf’. Dezelfde uitdrukking komt I Reg. II 6 voor en beteekent: Gij zendt
groote rampen over en bevrijdt er weer van.
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3. Confitemini Domino filii Israel, et in 3. Looft den Heer, kinderen van Israël,
conspectu gentium laudate eum:
en prijst Hem ten aanschouwen der
volken2).
4. Quoniam ideo dispersit vos inter
gentes, quae ignorant eum, ut vos
enarretis mirabilia ejus, et faciatis scire
eos, quia non est alius Deus omnipotens
praeter eum.

4. Want daarom heeft Hij u verspreid
onder de volken, die Hem niet kennen,
opdat gij zijne wonderen zoudt verhalen
en hen doen weten, dat er geen ander
almachtig God is buiten Hem.

5. Ipse castigavit nos propter iniquitates 5. Hij heeft ons gekastijd om onze
nostras: et ipse salvabit nos propter
ongerechtigheden en Hij zal ons
misericordiam suam.
behouden om zijne barmhartigheid.
6. Aspicite ergo quae fecit nobiscum, et
cum timore et tremore confitemini illi:
regemque saeculorum exaltate in operibus
vestris.

6. Beschouwt dan wat Hij met ons heeft
gedaan en looft Hem met vreeze en
siddering, en verheerlijkt den koning der
eeuwen door uwe werken.

7. Ego autem in terra captivitatis meae 7. Ik intusschen, ik zal Hem loven in het
confitebor illi: quoniam ostendit
land mijner gevangenschap, want Hij
majestatem suam in gentem peccatricem. heeft zijne heerlijkheid getoond ten
aanzien van een zondig volk3).
8. Convertimini itaque peccatores, et
facite justitiam coram Deo, credentes
quod faciat vobiscum misericordiam
suam.

8. Bekeert u dus, zondaars, en oefent
gerechtigheid voor Gods aanschijn en
gelooft, dat Hij u zijne barmhartigheid
zal bewijzen.

9. Ego autem, et anima mea in eo
laetabimur.

9. Maar ik en mijne ziel zullen zich in
Hem verheugen4).

10. Benedicite Dominum omnes electi
ejus: agite dies laetitiae, et confitemini
illi.

10. Zegent den Heer, gij allen, zijne
uitverkorenen5), viert vreugdedagen en
looft Hem.

11. Jerusalem civitas Dei, castigavit te
Dominus in operibus manuum tuarum.

11. Jerusalem6), stad Gods! getuchtigd
heeft u de Heer om de werken uwer
handen.

2) De ballingschap van het volk Gods was eene straf voor zijne zonden, maar tevens,
overeenkomstig de plannen der goddelijke Voorzienigheid, eene weldaad voor de ongeloovige
volken. Vgl. v. 4.
3) Volgens sommigen zijn hier de Israëlieten, volgens anderen de Assyriërs bedoeld. Daar
echter God èn het zondige Israël èn de ongeloovige Assyriërs had gestraft, kunnen beiden
samen onder het zondig volk worden begrepen.
4) Ik zal mij in mijne ziel, van ganscher harte, over Hem verheugen.
5) Het uitverkoren volk van Israël.
6) Met v. 11 gaat de lofzang over in eene voorzegging aangaande Jerusalem, dat in vier
verschillende beteekenissen genomen wordt: 1o als de hoofdstad der Joden en hare bewoners
v. 11, 12 en 16, 18; 2o als het geheele land, waarvan het de hoofdstad is, in dezelfde verzen;
3o als de Kerk van Christus op aarde v. 13 en 14; 4o als het hemelsche Jerusalem v. 21-23.
In sommige verzen kunnen er twee of meer beteekenissen aan worden gehecht, zooals b.v.
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12. Confitere Domino in bonis

12. Dank den Heer door uwe goe-

in v. 15, 19, 20. Soms gebruikt Tobias den profetisch verleden tijd, daar de gebeurtenissen,
welke hij voorspelt, zich reeds aan zijn oog vertoonden. Vgl. met deze voorzegging die van
Isaias LX.
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tuis, et benedic Deum saeculorum ut
reaedificet in te tabernaculum suum, et
revocet ad te omnes captivos, et gaudeas
in omnia saecula saeculorum.

de werken7) en loof den God der eeuwen,
opdat Hij zijne woontent weder in u
opbouwe en alle gevangenen tot u
terugroepe en gij u moogt verblijden in
alle eeuwen der eeuwen.

13. Luce splendida fulgebis: et omnes
fines terrae adorabunt te.

13. Van schitterend licht zult gij stralen
en alle grenzen der aarde zullen u
huldigen.

14. Nationes ex longinquo ad te venient:
et munera deferentes, adorabunt in te
Dominum, et terram tuam in
sanctificationem habebunt. Is. LX 5.

14. De volken zullen van verre tot u
komen, en geschenken brengende zullen
zij in u den Heer aanbidden, en uw land
zullen zij voor heilig houden8).

15. Nomen enim magnum invocabunt in 15. Want den grooten naam9) zullen zij
te.
aanroepen in u.
16. Maledicti erunt qui contempserint te:
et condemnati erunt omnes qui
blasphemaverint te: benedictique erunt
qui aedificaverint te.

16. Vervloekt zullen zijn die u verachten,
en veroordeeld zullen zijn allen, die u
lasteren, en gezegend zullen zijn die u
opbouwen.

17. Tu autem laetaberis in filiis tuis,
quoniam omnes benedicentur, et
congregabuntur ad Dominum.

17. Maar gij, gij zult u verblijden in uwe
kinderen, want allen zullen gezegend
worden en verzameld tot den Heer10).

18. Beati omnes qui diligunt te, et qui
gaudent super pace tua.

18. Zalig allen, die u liefhebben en die
zich verheugen over uwen vrede.

19. Anima mea benedic Dominum,
quoniam liberavit Jerusalem civitatem
suam a cunctis tribulationibus ejus,
Dominus Deus noster.

19. Mijne ziel, loof den Heer, want Hij
heeft Jerusalem, zijne stad, bevrijd van
al hare verdrukkingen, Hij, de Heer, onze
God.

20. Beatus ero si fuerint reliquiae seminis 20. Gelukkig zal ik wezen, als er
mei ad videndam claritatem Jerusalem. overblijfselen zullen zijn van mijn zaad,
om de heerlijkheid van Jerusalem te
aanschouwen11).
21. Portae Jerusalem ex sapphiro et
21. De poorten van Jerusalem12) zullen
smaragdo aedificabuntur: et ex lapide
van saffier en smaragd gebouwd worden,
pretioso omnis circuitus murorum ejus.
Apoc. XXI 19.
7)
8)
9)
10)

Volgens anderen: voor de weldaden, welke Hij u bewezen heeft.
Vgl. XIV 8.
Den heiligen naam Gods. Vgl. Ex. VI 3.
Tobias doelt hier zeker vooral op de Kerk en op het hemelsche Jerusalem, waar alle heiligen
zullen vereenigd en gezegend worden.
11) Daar Tobias de heerlijkheid van Jerusalem in de verre toekomst aanschouwt, acht hij zich
gelukkig, zoo nog eenigen zijner nakomelingen er getuigen van zullen zijn.
12) Van het aardsche Jerusalem en de Kerk gaat Tobias hier over tot de beschrijving der
heerlijkheid van het hemelsche Jerusalem. Vgl. Is. LIV 11-12 en Apoc. XXI 18 en volg.
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en van edelgesteente de geheele omvang
harer muren.
22. Ex lapide candido et mundo

22. Met wit en zuiver gesteente
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omnes plateae ejus sternentur: et per vicos zullen al hare straten geplaveid worden
ejus alleluia cantabitur.
en langs hare wijken zal het alleluia13)
worden gezongen.
23. Benedictus Dominus, qui exaltavit
eam, et sit regnum ejus in saecula
saeculorum super eam. Amen.

23. Gezegend de Heer, die haar verheven
heeft, en zijne heerschappij over haar zij
in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Laatste levensjaren en dood van den ouden Tobias (v. 1-4). Zijne
vermaningen vóór zijn sterven en zijne voorzeggingen aangaande Jerusalem
en den val van Ninive (v. 5-13). Na den dood zijner moeder vestigt de jonge
Tobias zijn verblijf in Medië en sterft daar (v. 14-17).
1. Et consummati sunt sermones Tobiae.
Et postquam illuminatus est Tobias, vixit
annis quadraginta duobus, et vidit filios
nepotum suorum.

1. Hiermede eindigden de woorden van
Tobias. En nadat Tobias ziende was
geworden, leefde hij nog twee en veertig
jaren en zag de kinderen van zijne
kindskinderen.

2. Completis itaque annis centum duobus, 2. Toen hij alzoo honderd en twee jaren
sepultus est honorifice in Ninive.
voleind had, werd hij eervol begraven te
Ninive.
3. Quinquaginta namque et sex annorum 3. Want als zes en vijftigjarige verloor hij
lumen oculorum amisit, sexagenarius
het licht der oogen en als zestigjarige
vero recepit.
kreeg hij het terug1).
4. Reliquum vero vitae suae in gaudio
fuit, et cum bono profectu timoris Dei
perrexit in pace.

4. Maar het overige van zijn leven was
vreugdevol en met den goeden voortgang
in de vreeze Gods nam hij toe in vrede2).

5. In hora autem mortis suae vocavit ad 5. In het uur nu van zijnen dood riep hij
se Tobiam filium suum, et septem juvenes Tobias, zijnen zoon, en diens zeven
filios ejus nepotes suos, dixitque eis:
jeugdige kinderen, zijne kleinkinderen,
bij zich en zeide tot hen:
6. Prope erit interitus Ninive: non enim 6. Nabij is de ondergang van Ninive, want
excidit verbum Domini: et fratres nostri, het woord des Heeren faalt niet3); en onze
13) Het hier als zelfstandig naamwoord gebruikte alleluia (hallelu - Ja = Jehova) beteekent: looft
den Heer.
1) De verschillende teksten wijken van elkander af in de opgave van het aantal jaren èn van
den leeftijd van Tobias èn van zijne blindheid èn van zijn leven na zijne genezing. Het is
onmogelijk te beslissen welke de ware lezing is.
2) Anderen vertalen: ‘en na goeden voortgang in de vreeze Gods ging hij in vrede heen’.
3) De val van Ninive had volgens de beste en nieuwste gegevens in 607 of 606 v.C. plaats.
Waarschijnlijk beroept zich hier Tobias niet, zooals de Grieksche tekst aanduidt, op de
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qui dispersi sunt a terra Israel, revertentur broeders, die verspreid zijn buiten het
land van Israël, zullen daarin
ad eam. I Esdr. III 8.
wederkeeren.

voorzegging van Jonas, want deze ging niet in vervulling, omdat de Ninivieten zich bekeerden
(Jon. III 10), maar op de voorzeggingen van Nahum (III 7) en van Sophonias (II 13-15).
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7. Omnis autem deserta terra ejus
replebitur, et domus Dei, quae in ea
incensa est, iterum reaedificabitur: ibique
revertentur omnes timentes Deum,

7. En al zijn verlaten land zal gevuld
worden, en het huis Gods, dat aldaar
verbrand is4), zal weer worden
opgebouwd, en daar zullen terugkeeren
allen, die God vreezen;

8. Et relinquent gentes idola sua, et
8. en verlaten zullen de volken hunne
venient in Jerusalem, et inhabitabunt in afgoden en zij zullen komen naar
ea,
Jerusalem en wonen aldaar;
9. Et gaudebunt in ea omnes reges terrae, 9. en verheugen zullen zich daar alle
adorantes regem Israel.
koningen der aarde en aanbidden den
Koning van Israël5).
10. Audite ergo filii mei patrem vestrum: 10. Luistert dan, mijne zonen, naar uwen
servite Domino in veritate, et inquirite ut vader: Dient den Heer in waarheid en
faciatis quae placita sunt illi:
streeft er naar te doen wat Hem
welgevallig is;
11. Et filiis vestris mandate ut faciant
justitias et eleemosynas, ut sint memores
Dei, et benedicant eum in omni tempore
in veritate, et in tota virtute sua.

11. en beveelt aan uwe kinderen
gerechtigheid te oefenen en aalmoezen
te geven, God indachtig te zijn6) en Hem
te loven te allen tijde7) in waarheid en uit
al hun vermogen.

12. Nunc ergo filii audite me, et nolite
manere hic: sed quacumque die
sepelieritis matrem vestram circa me in
uno sepulcro, ex eo dirigite gressus
vestros ut exeatis hinc:

12. Nu dan, mijne kinderen, luistert naar
mij, en blijft niet hier; maar ten dage dat
gij uwe moeder naast mij in één graf8) zult
hebben begraven, richt dan uwe schreden
om weg te gaan van hier;

13. Video enim quia iniquitas ejus finem 13. want ik zie, dat zijne9) boosheid het
dabit ei.
ten ondergang zal brengen.
14. Factum est autem post obitum matris 14. Het geschiedde nu, dat Tobias na den
suae, Tobias abscessit ex
dood zijner moeder wegtrok
4) In profetischen stijl vermeldt Tobias de verbranding van den tempel reeds als geschied,
terwijl het nog gebeuren moest. Vgl. XIII noot 6. Volgens de andere teksten spreekt hij in
den toekomenden tijd: ‘Jerusalem zal verwoest en het huis Gods zal verbrand worden en
woest liggen voor een tijdlang, en wederom zal Hij zich over hen ontfermen’ enz.
5) In v. 8 en 9 spreekt Tobias onder het beeld van Jerusalem over de Kerk van Christus, waarin
de volken hunne woonplaats zullen zoeken, d.i. waartoe zij zullen overgaan na het verlaten
van den afgodendienst en waarin zij den Koning van Israël, den Messias, zullen aanbidden.
6) Vgl. I 13 en IV 6.
7) Vgl. IV 20.
8) Vgl. IV 5.
9) Zijne, d.i. van Ninive. Dit vers komt in de Grieksche handschriften niet voor, maar in de
plaats daarvan wijst Tobias, om zijne kinderen tot het beoefenen der werken van
barmhartigheid aan te sporen, op eene geschiedenis zijner verwanten. Een van hen. Nadab,
had Achicharus, die hem had opgevoed, willen dooden. Maar omdat deze barmhartig jegens
Tobias geweest was (zie I noot 20), ontsnapte nij aan de hinderlaag, waarin Nadab zelf den
dood vond.
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Ninive cum uxore sua, et filiis, et filiorum uit Ninive met zijne vrouw en kinderen
filiis, et reversus est ad soceros suos:
en kindskinderen, en terugkeerde naar
zijne schoonouders;
15. Invenitque eos incolumes in senectute
bona: et curam eorum gessit, et ipse
clausit oculos eorum: et omnem
hereditatem domus Raguelis ipse
percepit: viditque quintam generationem,
filios filiorum suorum.

15. en hij vond hen welvarend in een
goeden ouderdom en hij droeg zorg voor
hen en sloot zelf hunne oogen; ook
bekwam hij de geheele erfenis van het
huis van Raguel en zag zijne
kindskinderen tot in het vijfde geslacht10).

16. Et completis annis nonaginta novem 16. En toen hij negen en negentig jaren
in timore Domini, cum gaudio sepelierunt in de vreeze des Heeren had voleind,
eum.
begroeven zij hem met vreugde11).
17. Omnis autem cognatio ejus, et omnis
generatio ejus in bona vita, et in sancta
conversatione permansit, ita ut accepti
essent tam Deo, quam hominibus, et
cunctis habitantibus in terra.

17. En al zijne verwanten en geheel zijn
geslacht volhardden in een vroom leven
en in een heilig gedrag, zoodat zij
welgevallig waren zoowel aan God als
aan de menschen en aan alle bewoners
des lands.

10) Vgl. IX 11; Job. XLII 16. Daar Tobias, de zoon, een hoogen leeftijd bereikte en men in het
Oosten vroeg huwt, kon hij gemakkelijk zijne kinderen tot in het vijfde geslacht zien.
11) Omdat zij overtuigd waren, dat God in den hemel zijn deugdzaam leven zou beloonen.
Volgens den Griekschen tekst is de jonge Tobias te Ecbatana gestorven en begraven. Hij
werd volgens de Vulgaat 99, volgens verschillende Grieksche teksten en de Syrische vertaling
107, volgens de Itala en het Sinaïtisch handschrift 117, volgens Gr. A en de Armenische
vertaling 127 jaren oud. Tusschen de inneming van Samaria (vgl. I 2 en 11), omstreeks
welken tijd hij geboren werd, en de verwoesting van Ninive, welke hij volgens de overige
teksten nog beleefde, verliepen ten naaste bij 115 jaren.
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Het boek Judith.
Vertaald door Dr. G.W.J.M. van Zinnicq
Bergmann, Pastoor te Tilburg, met
aanteekeningen voorzien door Dr. Andreas
Jansen, Pastoor te Bunnik, en D.A.W.H. Sloet,
Pastoor te Harderwijk.
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Het Boek Judith.
Inleiding.
Eene Joodsche vrouw, even godsdienstig en deugdzaam als heldhaftig en
vastberaden, ontrukt door eene stoutmoedige en met veel beleid volvoerde daad haar
land aan het dreigende gevaar van te worden geplunderd en uitgemoord door eene
uit het verre Oosten gekomen heidensche legerbende. Dat is de korte inhoud van het
naar die heldin genoemde boek, hetwelk vanouds tot de historische boeken van het
O.T. gerekend wordt. En niet zonder reden. Het verhaalt toch van die gebeurtenis
als van eene, die feitelijk moet hebben plaats gehad. Want de schrijver beroept zich
uitdrukkelijk op iets, dat in zijn tijd nog getuigde van Judith en hare daad.1) Daaruit
volgt intusschen nog niet, dat wij zijn werk als een zuiver of streng historisch boek
hebben aan te zien. Historische geschriften toch kunnen

1) Volgens XIV 6 bestond het geslacht van den Ammoniet Achior, die ten tijde van Judith met
de zijnen bij het volk Gods werd ingelijfd, ‘nog tot op den dag van heden’. Volgens XVI 31
vierden de Hebreën jaarlijks ook het feest van Judith's zegepraal ‘tot op den dag van heden’.
Maar dit bericht komt alleen in de Vulgaat voor en is wellicht niet oorspronkelijk. Het zal
moeten worden toegeschreven aan den Arameeschen bewerker van het boek, wiens tekst
Hiëronymus in het Latijn vertaalde.
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in meerdere en in mindere mate aanspraak maken op dien naam. En dat het boek
Judith dit zeker niet in volle mate doet, valt reeds hieruit af te leiden, dat alle pogingen,
om het als zuiver historisch geschrift te verklaren, tot dusverre geheel mislukten. Zij
leidden tot de meest uiteenloopende resultaten, waarvan er geen enkel ook maar ten
naaste bij algemeene erkenning vond. Vandaar dat niet weinige verklaarders aan ons
boek het historisch karakter geheel zijn gaan ontzeggen. Dezen beschouwen het,
hetzij met LUTHER als een met stichtelijke bedoeling geschreven zuiver verzinsel,
hetzij met onzen HUIG DE GROOT als een eenvoudige allegorie, hetzij met den
katholieken schriftvorscher ANT. VON SCHOLZ als een profetische allegorie van de
geschiedenis der laatste dagen. Maar ook deze niet-historische opvattingen geven
niet wat men er van verwachtte, den sleutel van het boek. Hare verschillende
voorstanders verklaren ons niet, waarom het zich, althans tot op zekere hoogte,
voordoet als een historisch geschrift. Ten opzichte van zulke geschriften behoort de
regel te gelden, dat men als geschiedenis houde wat redelijkerwijze als zoodanig kan
gehouden worden. Naar dien regel behooren wij derhalve te vragen, of wij tusschen
de twee elkander uitsluitende opvattingen niet den middenweg moeten kiezen, m.a.w.
of wij het Boek Judith niet hebben op te vatten als een geschrift, dat wel, als kern,
een ware gebeurtenis, een geschiedkundig feit, verhaalt, maar dat aan bedoeld feit
eene opsmukking geeft, welke niet aan de werkelijke historische omstandigheden
beantwoordt.
Werkelijk historisch is zeker niet, om hier slechts één punt, maar een punt van
gewicht te noemen, de benaming van den koning, die Holofernes ter tuchtiging der
Westersche volken uitzendt: Nabuchodonosor koning der Assyriërs.1) Die benaming
is een waar struikelblok voor al de voorstanders van het streng historisch karakter
van het Boek Judith. De geschiedenis toch kent geen Nabuchodonosor koning der
Assyriërs. Men zag zich daarom genoopt verschillende vragen te stellen. Is met
Nabuchodonosor de bekende Babylonische koning bedoeld, die aan het rijk Juda een
einde maakte, en werd hij door den schrijver om de een of andere reden koning der
Assyriërs genoemd? Of heeft de auteur een Assyrisch koning op het oog en gaf hij
dien den naam van den verdelger van Juda? Of is wellicht de benaming in haar geheel
hetzij eene fictie van den schrijver, hetzij de weerspiegeling eener min juiste
overlevering? Alle drie deze vragen werden gesteld, ook door wie ons werk
beschouwen als een historisch boek in den gewonen zin des woords. Maar wie ze
trachtten te beantwoorden, begingen allen dezelfde fout. Zij zochten het antwoord
niet, of niet voornamelijk, of niet onbevangen en grondig daar, waar het vooral moet
gezocht worden, te weten in het Boek Judith zelf.
Om toch te kunnen uitmaken, wat of wien de schrijver met Nabuchodonosor koning
der Assyriërs kan bedoeld hebben, dient men op de allereerste plaats te onderzoeken,
wat ons zijn boek zegt over den tijd,

1) De benaming komt te dikwerf voor (in den Griekschen tekst 20, in de Vulgaat 17 maal), om
als niet van den schrijver afkomstig te mogen worden aangezien.
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waarin de verhaalde gebeurtenis viel. Dat verzuimden de katholieke schriftverklaarders
van den jongsten tijd geheel, of deden het niet onbevangen. Dientengevolge kozen
de meesten hunner partij voor een Assyrisch koning, en wel vrij algemeen voor
Assurbanipal (668-626), enkelen (GÉRÉBRARD, DANKO en vooral NETELER) voor
den Babylonischen koning Nabuchodonosor (605-562). De eersten plaatsten daarom
de gebeurtenissen van het Boek Judith in het tijdperk, dat aan de Babylonische
ballingschap voorafging, de anderen in den tijd dier ballingschap zelve. Naar gelang
van hun standpunt verklaarden zij dan de met hunne opvatting strijdige plaatsen meer
of min gewelddadig in hun zin. Een geheel anderen weg slaan de meeste
niet-katholieke verklaarders in. Zij beschouwen de benaming, welke ons hier bezig
houdt, in haar geheel als eene historisch niet te verklaren fictie, maar meenen dan
ook het recht te hebben om aan hunne verbeelding vrij spel te laten en de
gebeurtenissen, die ons boek op het oog heeft, te verplaatsen naar zeer late tijdperken,
van welke in ernst geen sprake kan zijn.1)
Volgen wij noch hen, noch de vooraf genoemden, maar vragen wij: Wat leert ons,
zoo wij afzien van de benaming Nabuchodonosor koning der Assyriërs en van de
daarmede samenhangende vermelding van Ninive als zijne residentie, de onbevangen
lezing van het boek omtrent den tijd, waarin de verhaalde gebeurtenis plaats had?
Wat het boek ons te lezen geeft omtrent het jongste verleden en den toestand der
Joden in dien tijd maakt het haast onbegrijpelijk, hoe men die vraag in zoo
verschillenden zin heeft kunnen beantwoorden.
Vooreerst toch wijzen twee plaatsen van den Griekschen tekst (IV 3 en V 18 volg.),
waarvan de eerste in de Vulgaat ontbreekt en de tweede daar minder getrouw is
weergegeven, zoo beslist en duidelijk mogelijk op het begin van het tijdperk, dat op
den terugkeer der Joden uit de Babylonische ballingschap volgde. Wie dat ontkennen,
ontnemen aan de woorden hun natuurlijken zin.2)
Voorts verraadt de staatkundige toestand der Joden duidelijk hetzelfde tijdperk.
Er wordt b.v. in het geheele boek met geen woord gewaagd van een koning in Israël.
Wel is waar hadden de Joden ook tijdens de regeering van den Assyrischen koning
Assurbanipal een tijdlang geen koning, toen Manasses zich in diens gevangenschap
bevond (II Par. XXXIII 11-13). Maar dat was iets geheel buitengewoons. In ons boek
echter verschijnt het als de gewone toestand, dat er geen koning is. Als iets gewoons
wordt verhaald, dat bij het dreigende gevaar de hoogepriester en de raad der oudsten
handelend optreden. Hadden zij dit gedaan omdat de koning tijdelijk afwezig was,
dan moest men althans eene zinspeling daarop in ons boek verwachten.
Van niet minder doorslaande beteekenis is het ten derde, dat die hoogepriester
Joacim heet (Vulg. IV 5 en 11 Eliachim, wat hetzelfde

1) Een hunner verplaatst ze zelfs in den tijd van den Romeinschen keizer Adrianus, toen het
Boek Judith reeds lang bestond.
2) Zie de aanteekeningen op IV 1 en V 22 en 23. Voorloopig zij hier reeds opgemerkt, dat de
Vulgaat-tekst van Judith zeer onvolledig is in vergelijking met den Griekschen. Er ontbreekt
ongeveer een vijfde gedeelte.
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is; zie de noot op IV 5). Want de eenige bekende hoogepriester van dien naam leefde
kort na de ballingschap en bekleedde zeker tijdens de regeering van den Perzischen
koning Xerxes I de hooge waardigheid (zie Ecclus. Inleiding bl. 7).
Eindelijk is ook de godsdienstige toestand der Joden in ons boek die van na de
Babylonische ballingschap. Wat b.v. Judith VIII 18 Gr. zegt (naar de Vulgaat zegt
zij hetzelfde, maar in minder krachtigen vorm): ‘Want (God) is (thans) niet opgestaan
tegen ons geslacht, en er is heden ten dage noch stam, noch geslacht, noch volk, noch
stad van ons, die goden aanbidden door menschenhanden gemaakt, gelijk het geval
was in vroeger dagen’, past op geen enkel tijdperk onder de koningen na David, en
wel het allerminst op dat van Manasses (vgl. IV Reg. XXI 2-17; II Par. XXXIII 2-10
en vooral v. 15-17 ald.). Zulks kan alleen slaan op de tijden, die met den terugkeer
der Joden uit de ballingschap een aanvang namen.
Op verrassende wijze wordt het gezegde bevestigd door hetgeen de inleiding van
het b[...] (I v. 1-16 Gr.) verhaalt over den oorlog, die aanleiding gaf tot de uitzending
van Holofernes. Het verhaal van dien oorlog van Nabuchodonosor tegen Arphaxad,
koning van Medië, en zijne bondgenooten onder leiding van Arioch (zie I noot 4),
is, wat tot dusverre aan de katholieke verklaarders van Judith ontging, naar allen
schijn eene herinnering aan de oorlogen, welke de Perzische koning Darius I Hystaspis
volgens zijn bekend opschrift van Behistan in het begin zijner regeering had te voeren
tot demping van de alom in zijn rijk uitgebroken opstanden, waaronder het oproer
van Phrawartisj in Medië en dat van Arakha in Babylonië (d.i. Chaldea) bijzonder
moeilijk te bedwingen waren. Daar nu de uitzending van Holofernes met die
beroeringen in verband wordt gebracht, moet zij hebben plaats gehad tijdens de
Perzische heerschappij. Op dien tijd wijzen dan ook in het verhaal eenige
bijzonderheden van onbetwijfelbaar Perzischen oorsprong en aard. De namen
Holofernes en Vagao (eunuch van Holofernes) zijn uit de Perzische geschiedenis
bekend (zie de noten op II 14 en XII 16). In den geheimen raad van Nabuchodonosor
(II 2; zie de betreffende noot) hebben wij hoogstwaarschijnlijk eene instelling van
Darius I te zien. Aan een bepaald Perzisch gebruik herinnert ook het bevel om ‘aarde
en water’ gereed te houden, dat Holofernes volgens de lastgeving zijns meesters aan
de Westersche volken moet overbrengen (II 7 Gr.). En daarom behoeft het ons niet
in het minst te bevreemden, dat Judith in haar prachtigen zegezang (XVI 1-21), na
eerst v. 5 te hebben gezongen: ‘Assur kwam uit de bergen van het Noorden’, v. 12
het vers laat volgen: ‘De Perzen sidderden voor haar stoutheid en de Meden voor
haar koenheid’. Die ontboezeming, welke in den tijd van Assurbanipal een erg
onhistorische trek zou geweest zijn, daar de Perzen toen in Palestina nauwelijks
bekend konden zijn, past bij de door ons gemaakte gevolgtrekking volkomen in den
mond der heldin, te beter omdat het leger van Holofernes juist uit Perzen en Meden
bestond.
Op grond van dit alles mogen wij wel als zeker aannemen, dat de in ons boek
verhaalde hoofdgebeurtenis zich afspeelde niet lang na de Babylonische
gevangenschap, tijdens de Perzische heerschappij, en wel
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onder de regeering òf van Darius, òf van zijn opvolger Xerxes. Uit de Boeken Esdras
valt af te leiden, dat zij niet plaats had onder de regeering van eerstgenoemde; zij
valt dus waarschijnlijk in die van Xerxes (485-465), den Assuerus van het Boek
Esther. In 537 keerden, naar men weet, de eerste Joden uit de ballingschap terug, en
in 516 begonnen zij in den ten deele herstelden tempel weder hun geregelden
eeredienst (zie I Esdr. VI 15 en vgl. de Inleiding op Ecclus. blz. 7). Werkelijk had
dus de strooptocht van Holofernes, zoo die in de regeering van Xerxes viel, niet lang
daarna plaats (IV 2 en 3 Gr., V 19 Gr.). De gewijde schrijver, die toch geen zuivere
geschiedenis wilde geven, heeft dan van Darius I en zijn opvolger Xerxes één koning
gemaakt (iets dergelijks heeft zelfs Flavius Josephus gedaan met Xerxes en diens
opvolger Artaxerxes; zie Ant. XI, 5 en 6).
Het verkregen resultaat strookt ten volle met hetgeen de schrijver bericht over den
tijd, die op de groote gebeurtenis volgde. Volgens XVI 28-30 werd Judith, die
ongeveer in haar dertigste jaar zal hebben gestaan, toen zij Jerusalem redde (zie de
noot op XII 12), honderd en vijf jaar oud, en kwam tijdens haar leven en nog vele
jaren daarna niemand meer de kinderen van Israël verschrikken. Tijdens geheel den
verderen duur der Perzische heerschappij zijn de Joden, afgezien van de moeilijkheden
met hunne naburen, waarvan de Boeken Esdras gewagen, niet weder verontrust
geworden.1) Een zoo langdurige rust, als waarvan de aangehaalde plaats gewaagt,
volgde niet op de andere tijdperken, in welke verschillende schriftvorschers Judith
laten leven, met name niet op de dagen van Assurbanipal en Manasses.
De vraag, waarom de Boeken der Koningen en Paralipomenon van Judith niet
gewagen, is nu ook geen vraag meer: zij reiken niet tot haar tijd. De Boeken Esdras
omvatten wel is waar den tijd, waarin haar leven valt, maar zij beperken zich geheel
tot hetgeen betrekking heeft op den herbouw van tempel en stad, het herstel van den
eeredienst en de handhaving der Wet. Dat ook Flavius Josephus van Judith niet rept,
behoeft ons niet te bevreemden. Hij erkende het boek niet als canonisch en
vermoedelijk wist ook hij reeds met de geschiedenis van Judith geen weg meer.
Trachten wij na het tijdperk, waarin Judith leefde, thans den tijd te bepalen, waarin
het naar haar genoemde werk werd geschreven.
Uit de zoo even aangehaalde plaats XVI 28-30 blijkt ten duidelijkste, dat het moet
ontstaan zijn geruimen tijd na de langdurige rust, welke voor de Joden volgde niet
slechts op de daad, maar ook op den dood van Judith. Daarmede strookt ten volle,
dat daarin verschillende aardrijkskundige benamingen voorkomen, welke in den
Griekschen tijd allengs in gebruik kwamen en eerst in en na het tijdperk der
Machabeën in algemeen gebruik waren.2) En juist zulk een tijdperk van druk en nood
spreekt uit de geheele strekking van het geschrift. De

1) Alleen weet de Perzische geschiedenis te verhalen van eenige Joodsche oproeren, die spoedig
gedempt werden.
2) Zie vooral I 7-10 met de aanteekeningen en inzonderheid het in I noot 7 over den naam Judea
gezegde.
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schrijver wil blijkbaar zijn volk, dat hachelijke dagen beleeft en gevaar loopt van te
worden verleid tot afval van zijn God, opwekken om Hem trouw te blijven en moed
te houden. Dat doet hij vooral door de prachtige toespraak, welke hij VIII 11-27 Gr.
(Vulg. geeft haar minder goed en zeer verkort weder) Judith laat houden tot de
kleinmoedige ouderlingen van Bethulië. Zij schijnt als opzettelijk geschreven voor
de haast vertwijfelende Joden in de dagen der Machabeën. Wij dwalen daarom wel
niet, zoo wij met vele nieuweren den oorsprong van ons boek plaatsen in bedoelden
tijd. Er liggen dan ongeveer drie eeuwen tusschen zijn ontstaan en de gebeurtenis,
welke het verhaalt.
In verband met dit resultaat stellen eenige niet te miskennen eigenaardigheden
van het Boek Judith ons in staat over zijn meer of minder historisch karakter een
oordeel te vormen. Vooreerst zijne groote uitvoerigheid. Het verhaal is doorgaans
zoo omstandig, zoo rijk aan bijzonderheden van allerlei, zelfs van den meest intiemen
aard, als ware het door een oor- en ooggetuige der gebeurtenissen en onder den
verschen indruk daarvan opgesteld.1) Dat is zonder twijfel de reden, waarom de oude
schriftverklaarders het werk algemeen of aan Judith zelve toeschreven of aan een
harer tijdgenooten, wien zij dan, met hare in het geheim verrichte daden, ook hare
geheime gebeden en zelfs de geheimste roerselen harer ziel zou moeten hebben
medegedeeld. Op zich zelf reeds uiterst onwaarschijnlijk worden intusschen beide
meeningen door het reeds gezegde geheel uitgesloten. Nu zegge men niet, dat de
schrijver wellicht beschikte over zeer oude geschreven documenten van den meest
uitvoerigen en vertrouwelijken aard. Want dat staat ongeveer gelijk met de bewering,
dat Judith of een harer vertrouwde vrienden het boek nagenoeg geheel zou hebben
geschreven.
Een tweede eigenaardigheid van het geschrift is, dat het noch door zijn
samenstelling noch door zijn verhaaltrant den indruk maakt van een geschiedboek
in den gewonen zin des woords. Het is, gelijk wij reeds aanduidden, een boek, dat
verhaalt, minder om te verhalen, dan om te leeren. Te dien einde is het samengesteld
met dichterlijke kunst; het vlecht de gebeurtenissen op dichterlijke wijze ineen en
geeft haar een verrassenden loop, die als werkelijkheid nauwelijks ondersteld kan
worden. Daarmede in overeenstemming, is ook de verhaaltrant meer die van den
dichter dan van den geschiedschrijver. Twee voorbeelden mogen dit duidelijk maken.
Om den indruk te schilderen, dien de verschijning der schoone Judith in de legerplaats
van Holofermes maakt, geeft de schrijver aan diens krijgslieden een scherts in den
mond, welke, zoo zij werkelijk gemaakt ware, wel door Judith zou kunnen zijn
opgevangen, maar toch bezwaarlijk door haar of hare dienstmaagd aan de bewoners
van Bethulië zou zijn overgebracht.2) En als hij

1) Als ware hij een onzichtbaar getuige geweest van alles, verhaalt de schrijver niet alleen, hoe
Judith zich voor hare onderneming tooit (X 1-4) en wat zij in de eenzaamheid van haar
dakkamer bidt en verricht (IX 1-16), maar ook, wat er voorvalt in den geheimen raad van
Nabuchodonosor (II 3), wat deze alles aan Holofernes opdraagt (II 8-12 Gr.) en wat de
krijgslieden van laatstgenoemde bij de verschijning van Judith zeggen (X 18).
2) Zie X 19 Gr. Vulg. (v. 18) laat de scherts niet tot haar volle recht komen.
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zijne heldin vóór haar groote daad in de stilte en eenzaamheid van haar dakkamer
tot God laat roepen om hulp, kleedt hij haar gebed in hoog dichterlijke, welgebouwde,
forsche verzen.1)
Wat hebben wij uit dit alles te besluiten? Het antwoord ligt voor de hand. De
schrijver van het Boek Judith heeft op Gods ingeving eene ware gebeurtenis, hem
in hare hoofdtrekken hetzij uit de overlevering, hetzij uit oude geschriften bekend,
tot beleering, stichting en bemoediging zijns volks breed uitgewerkt tot een kleurrijk,
levendig, pakkend en wegsleepend, dichterlijk en kunstrijk verhaal. Zij, voor wie
het op de eerste plaats geschreven werd, hebben het zeker niet als een zuiver historisch
verhaal beschouwd, maar daarom met niet minder vrucht gelezen. In den loop der
tijden was de heugenis der heldin natuurlijk verbleekt. Maar nu zagen zij haar als
levend voor zich. Hoeveel meer nog dan al de volgende geslachten moesten zij door
hare grootsche verschijning worden betooverd, door haar rotsvast geloof, door haar
innige vroomheid, door haar uit dat geloof en die vroomheid geboren heldhaftige
daad en door de schitterende uitkomst dier daad worden bevestigd in hun vertrouwen
op den God van Israël, die door haar alleen zijn volk uit zoo grooten nood had gered!
Blijft bij de voorgestelde opvatting van het boek van den eenen kant de realiteit
der heldin onaangetast, die vanouds in de Kerk gegolden heeft als type van Haar,
van wie in de hoogste mate de lofprijzing geldt: ‘Gezegend zijt gij, dochter, boven
alle vrouwen’ (XIII 23), ‘gij, de luister van Jerusalem, de vreugd van Israël, de eere
van ons volk’ (XV 10), - van den anderen kant verdwijnen de moeilijkheden, waarop
men stoot hetzij bij de streng historische, hetzij bij de niet-historische verklaring.
Ook het oude struikelblok Nabuchodonosor koning der Assyriërs blijft geen
struikelblok meer. Hierover nog een woord.
Het Assyrische rijk (Assur) heeft bestaan tot omstreeks het jaar 606 v. Chr., toen
de hoofdstad Ninive door de verbonden Meden en Babyloniërs werd ingenomen en
zoo volkomen verwoest, dat niet lang daarna zelfs de plaats vergeten was, waar de
groote wereldstad eens gelegen had. Het Babylonische en daarna het Perzische rijk
bleven later in het Westen den naam Assur behouden, zooals blijkt uit Jer. II 18;
Thren. V 8 en I Esdr. VI 22. De reden hiervan was wel, dat deze rijken onmiddellijke
opvolgers waren van dat van Assur, ten opzichte van West-Azië ongeveer dezelfde
ligging hadden (van daar uit gezien was het slechts een verschuiving der
overheerschende metropolen), en tot het Westen geheel in dezelfde verhouding
stonden.
Voor Israël in het algemeen nu gold ‘de koning van Assur’ meer dan de Pharao
van Egypte als een schrikbeeld, en bepaald voor Juda was de naam van
Nabuchodonosor, die Jerusalem en den tempel verwoest en het rijk Juda verdelgd
had, die van den vijand, den vijand van

1) IX 2-16. In de Vulg. ging de metrische bouw van het gebed grootendeels verloren, niet echter
in Gr. Zie onze vertaling naar Gr. in de aanteekeningen. Mogelijk is ook Judith's zege- en
lofzang (XVI 1-20) door den schrijver gedicht.
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het volk en zijn God. Daarom kon juist deze Nabuchodonosor in een meer of min
dichterlijk boek zeer goed gelden als het type van ‘den koning van Assur’, en wanneer
dus deze vijandige koning uit het Oosten, bij verzwijging van zijn waren naam (om
welke reden dan ook), in zulk een boek een naam moet ontvangen, dan is
‘Nabuchodonosor’ de meest passende, en de naam der hoofdstad van zijn rijk is dan
natuurlijk die van de oude Assyrische metropool Ninive. Dit is dan geen historische
dwaling, maar een schoone en treffende dichterlijke fictie.
Naar meer bijzondere redenen, waarom de schrijver van het Boek Judith gedaan
heeft gelijk hij deed, kan men gissen.
Mogelijk wist de volksoverlevering niets of niets zekers te verhalen omtrent de
oorzaak van de plotselinge verschijning der heidensche legerbende, en motiveerde
de schrijver haar op grond eener vage traditie aangaande den krijg tusschen Darius
en Phrawartisj op de wijze als hij deed. Dan valt het gemakkelijk te begrijpen, dat
hij Holofernes voorstelt als uitgezonden door den vijand bij uitnemendheid, door
Nabuchodonosor koning van Assur. Men kan echter ook onderstellen, dat onze auteur,
die in zijn verhaal Perzische namen gebruikt en Perzische toestanden beschrijft en
die blijkbaar een geletterd man was, goed wist, dat de gebeurtenis, welke hij verhaalt,
plaats had tijdens de Perzische heerschappij en wel in de regeering van koning Xerxes.
Ook kan hij dan de aanleiding van de komst van Holofernes op grond van eene traditie
of van historische bescheiden vrijwel naar waarheid hebben verhaald.1) In dat geval
verzweeg hij om de eene of andere reden den naam van Xerxes en verving dien door
een fictieven naam van den aartsvijand van Israël. Het komt ons niet onwaarschijnlijk
voor, dat hij zoo handelde, en wel uit piëteit jegens de Perzen. De Joden hadden alle
reden, om den Perzischen tijd en de Perzische koningen dankbaar te herdenken. De
eerste Perzische koning had de Joden doen terugkeeren naar hun vaderland, en men
weet met wat eerbied Isaias van dien toekomstigen bevrijder zijns volks had gewaagd.2)
Die eerste koning, Cyrus, en zijn tweede opvolger Darius hebben de Joden te
Jerusalem begunstigd, en laatstgenoemde heeft hen tegen de naijverige buren in
bescherming genomen. Feitelijk hebben voorts de Joden tijdens geheel den verderen
duur der Perzische heerschappij in rust en vrede hun God kunnen dienen.3) Het schijnt
daarom niet onwaarschijnlijk, dat onze schrijver uit dankbaarheid jegens de Perzen
den éénen Perzischen koning niet heeft willen noemen, tijdens wiens regeering zijne
voorouders een korten tijd met angst en schrik vervuld werden. Ter vermijding eener te groote uitvoerigheid in de noten zij hier nog een kort
woord gezegd over de dikwerf geopperde en in verschillenden zin beantwoorde
vraag, of de handelwijze van Judith in zedelijk opzicht wel geheel te verdedigen is.
Ten onrechte, naar het ons voorkomt,

1) Zie I noot 7, waar de vraag wordt behandeld, of en in hoeverre de inhoud van hoofdst. I en
II past in de regeering van Xerxes.
2) Zie Isai. XLI 1-4, 25-27, XLIV 24-28, LXV 1-13.
3) Zie over korte Joodsche opstanden de noot op II 4.
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beweren zij, die dit betwijfelen, dat de geïnspireerde schrijver wel de daad van Judith
in het algemeen en haar doel, niet echter alle middelen billijkt, welke zij bezigt. Want
blijkbaar maakt hij de woorden, welke hij XV 10-12 den hoogepriester en het volk
in den mond legt, tot de zijne. Daar nu wordt geprezen al wat (panta tayta) Judith
deed, wat wel niet uitdrukkelijk alle omstandigheden goedkeurt, maar toch hare
geheele daad als zoodanig, zonder verkeerde omstandigheden uit te sluiten. Niettemin
verschijnt in menig opzicht haar doen bedenkelijk. Zij tooit zich zoo schoon en
spreekt tot Holofernes zoo vleiend mogelijk, opdat deze in liefde tot haar ontvlamme
(IX 13); zij begeeft zich in een zeer groot zedelijk gevaar; zij bezigt, zooal niet
bepaald leugenachtige, toch zeer arglistige woorden; en als eindelijk haar list gelukt
is, dan onthoofdt zij in zijne zonde den van wijn en liefde bedwelmden slaper. Slechts
ten deele kan dit alles gerechtvaardigd worden door verwijzing naar haar verheven
doel en naar de voornemens door haar gemaakt en de maatregelen door haar genomen
om in het gevaar niet te bezwijken (IX 14). Er blijft ondanks dat in hare handelwijze
iets over wat aan de hoogste zeden wet niet beantwoordt. Maar Judith handelt bona
fide; zij meent te mogen handelen gelijk zij handelt; zij handelt volgens haar geweten
en is daarom van schuld vrij. In dien zin prijst ook de auteur zonder uitdrukkelijk
voorbehoud haar gedrag, dat overigens niet naar de beginselen der eerst door Christus
gebrachte christelijke zedenleer mag beoordeeld worden. Een voorbehoud kon de
schrijver in zijn tijd wel niet maken zonder een bepaalde goddelijke openbaring, van
welke echter niets blijkt. Zulk een voorbehoud zouden ook zijne tijdgenooten niet
hebben begrepen. Want wat bij de beoordeeling van Judith's daad vooral in
aanmerking moet worden genomen, is de algemeene opvatting van haar tijd, volgens
welke in den oorlog de veelvuldig gebezigde listige middelen, ook de leugen,
geoorloofd waren. Die opvatting werd zeker ook door Holofernes gedeeld. Hij had
daarom tegenover de Joodsche vrouw op zijne hoede moeten zijn. Dat hij dit
verzuimde en zoo het slachtoffer werd van haar list, was voornamelijk het gevolg
van zijn ongebreidel den hartstocht voor de schoonheid der vrouwen.
Ofschoon wij van het Boek Judith geen Hebreeuwschen tekst bezitten, werd het toch
zeker oorspronkelijk in de Hebreeuwsche taal geschreven. Dat hebben deskundigen
afdoende aangetoond uit de talrijke hebraïsmen, welke in de Grieksche vertaling
voorkomen. Maar de oorspronkelijke tekst ging vroegtijdig verloren; reeds Origenes
deed vergeefsche moeite bij de Joden om dien machtig te worden. De reden van het
vroegtijdig verdwijnen van den grondtekst zal wel voornamelijk hierin zijn te zoeken,
dat de Palestijnsche Joden in afwijking van de Alexandrijnsche het boek in later tijd
niet als canonisch hebben beschouwd, en dat de latere Joden het algemeen van hun
canon uitsloten. Het behoort dus tot de z.g. deutero-canonische boeken (zie de
Inleiding op Sapientia). Dat de Christenen zich daardoor niet lieten weerhouden om
in Judith een canonisch boek te zien, blijkt uit de aanhalingen bij Clemens van Rome,
Clemens van Alexandrië, Origenes, Tertullianus en
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Ambrosius. Hiëronymus schijnt wel somwijlen aan de canoniciteit van het boek te
twijfelen, maar schrijft toch aan zijne vriendin Principia, dat, met Ruth en Esther,
Judith de eer heeft gehad haren naam te geven aan een gewijd boek. Augustinus
rekent het geschrift beslist tot de geïnspireerde boeken. Dat intusschen ook de Joden
van later tijd Judith niet vergeten hadden, bewijzen eenige, ten deele eerst in den
jongsten tijd gevonden Hebreeuwsche verhalen (van het soort midrasj), die hetzij
middellijk, hetzij onmiddellijk uit het canonische boek Judith moeten zijn
voortgekomen, aangezien zij zijn inhoud meer of minder verminkt en verbasterd
weergeven. Geheel ten onrechte beweren sommigen, dat niet die verhalen uit ons
boek, maar dit uit die verhalen zou zijn ontstaan. Deze getuigen in elk geval van de
vereering, welke de heldin in de heugenis der Joden behield.
De Grieksche vertaling (Septuagint) is naar allen schijn een in het algemeen
getrouwe en volledige vertolking van een Hebreeuwschen tekst met vroegtijdig
ingeslopen glossen; de Syrische onderscheidt zich weinig van haar en is waarschijnlijk
naar haar vervaardigd. Van de Grieksche vertaling zijn ongeveer 30 handschriften
bekend, welke onderling nogal verschillen. De gewone (Sixtijnsche) tekst berust op
den bekenden codex Vaticanus; een andere, in den jongsten tijd herhaaldelijk gedrukt,
op den codex Parisiensis 609. Laatstgenoemde, die misschien afkomstig is van de
uitgave van Hesychius, is veel zuiverder van glossen dan de eerste. Daarom hielden
wij ons bij onze verwijzingen naar de Grieksche vertaling in den regel aan den tekst
van het handschrift van Parijs (Gr.). Waar dit echter noodig scheen, haalden wij ook
de Sixtijnsche uitgave (gr.) aan.
Naar de Grieksche vertaling, en wel doorgaans naar den Sixtijnschen tekst, werd
de vertolking der Vetus Itala vervaardigd. Het is te bejammeren dat Hiëronymus bij
zijne bewerking van Judith met deze vertolking veel minder rekening hield dan zij
verdiende. Gelijk de andere boeken van het O.T. vertaalde hij ook Judith geheel
opnieuw, en wel uit een Arameeschen tekst, dien hij blijkbaar voor den
oorspronkelijken hield.1) Zijne dwaling zou minder te betreuren zijn, zoo deze tekst
eene getrouwe en volledige vertaling van den grondtekst geweest ware. Dat was hij
echter wel niet, maar veeleer eene vrije bewerking daarvan. Met terzijdestelling nu
van alle andere teksten vertaalde Hiëronymus niet woordelijk, maar vrij die
Arameesche bewerking, en slechts in zooverre zij hem volkomen begrijpelijk
toescheen, en daarbij ‘in slechts één zittinkje’, dus wel wat haastig.2) Vandaar dat de
tekst der Vulgaat zoowel wat volledigheid en juistheid als wat zuiverheid betreft,
niet weinig te wenschen overlaat.3) Dat noopte ons, in onze aanteekenin-

1) In zijne Voorrede òp Judith zegt hij: ‘Liber Judith.... Chaldaeo sermone (in het Arameesch)
conscriptus inter historias computatur’.
2) Sepositis occupationibus, quibus vehementer coarctabar, huic unam lucubratiunculam dedi,
magis sensum e sensu, quam ex verbo verbum transferens. Multorum codicum varietatem
vitiosissimam amputavi: sola ea, quae intelligentia integra in verbis Chaldaeis invenire potui,
Latinis expressi.
3) Er ontbreekt in de Vulgaat ongeveer een vijfde gedeelte van Gr. Daarentegen leidden de
uitlatingen en misvattingen herhaaldelijk, gelijk b.v. in het gebed van Judith (IX 2-19), tot
minder passende toevoegsels. Niettemin kan worden gezegd, dat de afwijkingen der Vulgaat
betrekking hebben, niet op wat in het boek de hoofdzaak is, maar op bijzaken.
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gen den Griekschen tekst haast doorgaans volledig en woordelijk weer te geven.
Zeer talrijk zijn in alle teksten de verschrijvingen der eigennamen. Dientengevolge
komen herhaaldelijk dezelfde eigennamen in twee, drie en zelfs in vier verschillende
vormen voor en werden andere door elders in de H. Schrift voorkomende namen
vervangen, welke op die verschrijvingen geleken. Niet zelden hebben nieuwere
verklaarders met die niet als zoodanig erkende verschrijvingen getracht hunne
verkeerde beweringen over ons boek te staven. Hoe groot intusschen het tekstbederf
ten opzichte der eigennamen zij, wij hopen, ook met behulp van nieuwe middelen,
welke de wetenschap biedt, er in geslaagd te zijn, van verreweg de meeste verschreven
namen den oorspronkelijken vorm te hebben hersteld. En daardoor werd, zoo wij
ons niet bedriegen, een tweevoudig gunstig resultaat verkregen. Het eerste, van
bijzonderen aard, bestaat hierin, dat de nieuwste en meest waarschijnlijke gissing
omtrent de ligging van het zoo lang vergeefs gezochte Bethulië volkomen gegrond
is gebleken; het tweede en meer algemeene in de weerlegging van het verwijt, dat
men den schrijver van Judith pleegt te maken, als zoude hij, wat betreft de
plaatsbeschrijving, groote onkunde aan den dag leggen.
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Liber Judith.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Nabuchodonosor, koning van Assyrië, overwint den Medischen koning
Arphaxad (v. 1-6), waarna hij schatting eischt van de Westersche volken en,
op hunne weigering, zweert zich te zullen wreken (v. 7-12).
AR P H A X A D itaque, rex Medorum, AR P H A X A D dan, koning van Medië,
subjugaverat multas gentes imperio suo, had vele volken aan zijne heerschappij
et ipse aedificavit civitatem
onderworpen,1) en hij bouwde eene zeer
sterke stad, welke hij Ecbatana noemde2),
1) Hoofdst. I Vulg. verschilt veel van Gr., reeds in den aanhef. Naar Gr. luidt v. 1: ‘In het
twaalfde jaar der heerschappij van Nabuchodonosor, die heerschte over de Assyriërs te
Ninive, de groote stad (v. 5 a Vulg.), in de dagen van Arphaxad, die heerschte over de Meden
te Ecbatana’ (van de onderwerping veler volken door dezen is hier geen sprake). Dan volgt
v. 2-4 als tusschenzin het bericht over de bevestiging van Ecbatana (v. 1 b-4 Vulg), waarna
v. 5 aldus vervolgt: ‘In die dagen nu voerde Nabuchodonosor krijg met Arphaxad’ (zie noot
3). Laat men den tusschenzin en in die dagen nu weg, dan vormt v. 1, dat op zich zelf geen
volledigen zin uitmaakt, met v. 5 één welgebouwden volzin, die het boek passend opent met
een tijdsbepaling, ontleend aan den regeeringstijd van Nabuchodonosor, een hoofdpersoon
in het verhaal. De tusschenzin is derhalve een reeds in den Hebreeuwschen tekst aangebrachte
glosse. Blijkbaar heeft de Arameesche bewerker (zie de Inleiding) den door de glosse
misvormden aanhef doorzichtiger willen maken. Te dien einde veranderde hij de volgorde
der verzen en maakte hij den tusschenzin tot hoofdzin. Dit had ten gevolge, dat een voegwoord
(itaque) uit v. 5 werd verschoven naar v. 1 en zoo den schijn wekt, als ware het boek geen
zelfstandig geschrift; voorts dat de hoofdpersoon (Nabuchodonosor) op den achtergrond
treedt, en dat eindelijk het bericht over de bevestiging van Ecbatana, dat aan het
oorspronkelijke geschrift vreemd was, zich als een feit van gewicht voordoet. Zoo blijkt
reeds uit den aanhef van ons boek, dat Gr. den oorspronkelijken tekst getrouwer weergeeft
dan Vulg.
2) De tusschenzin (zie noot 1) luidt naar Gr., met behulp van gr. en Vet. Lat. verbeterd: ‘En hij
(Arphaxad) bouwde bij Ecbatana muren in het rond uit behouwen steenen, welke drie el
hoog bij zes el lang waren (de niet zichtbare dikte wordt niet vermeld), en hij maakte het
muurwerk zeventig el hoog en vijftig el dik. 3. En hij richtte de torens daarvan (van het
muurwerk) bij de poorten daarvan op, honderd el hoog, en maakte hun onderbouw zestig el
breed. 4. En hij maakte de poorten daarvan als wachtpoorten (pylâs diegeiromenâs, gr.) tot
eene hoogte van zestig el en hare breedte veertig el, (dienende) voor de uitvallen van de
legermacht zijner ruiterij en zijner krijgswagens en voor de rijen zijner voetknechten’ (naar
eene lezing van gr.). Aan van de legermacht zijner ruiterij beantwoordt Gr.: ‘dynameôs
dynatôn aytoy’, d.i. Hebr. ‘chajil abbiraw’. Abbir beteekent ‘machtig’ (dynatos), maar
het meervoud abbirim ook ‘krijgsrossen’. Dat ontging den Griekschen vertolker. - Het hier
bedoelde Ecbatana was de in Noord-Medië gelegen stad van dien naam, op Assyrische
monumenten Agam(a)tanu, op Perzische Haghmatana genoemd. Zij was de hoofdstad van
Medië en tijdens de Perzische heerschappij eene der koninklijke residenties. Aanzienlijke
overblijfselen zijn nog aanwezig op de ellipsvormige hoogte Takti Soleiman bij Hamadan.
Volgens Polybius (X 27, 3) was de stad zelve zonder muren, haar burg echter ‘op
verbazingwekkende wijze ter verdediging uitgerust’. Ten tijde van Herodotus (I 98) bestond
die burg uit het paleis en de schatkamer, door een zevenvoudigen muur omsloten, en staken
de zeven muren alleen met hunne verschillend gekleurde tinnen de een boven den ander uit.
Met behulp van deze berichten kan men onze plaats wel het best als volgt verklaren. Arphaxad
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2. Ex lapidibus quadratis et sectis: fecit
muros ejus in altitudinem cubitorum
septuaginta, et in latitudinem cubitorum
triginta, turres vero ejus posuit in
altitudinem cubitorum centum.

2. van vierkante en behouwen steenen;
hij maakte hare muren zeventig el breed
en dertig el hoog en hij richtte hare torens
op tot eene hoogte van honderd el.

3. Per quadrum vero earum latus
utrumque vicenorum pedum spatio
tendebatur, posuitque portas ejus in
altitudinem turrium:

3. Aan hunne vier zijden strekte zich
iedere zijde twintig voet uit, en hij maakte
hare poorten volgens de hoogte der
torens;

4, Et gloriabatur quasi potens in potentia 4. en hij pochte als een machtige op de
exercitus, et in gloria quadrigarum
macht van zijn leger en op den roem
suarum.
zijner krijgswagens.
5. Anno igitur duodecimo regni sui:
Nabuchodonosor rex Assyriorum, qui
regnabat in Ninive civitate magna,
pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit
eum

5. In het twaalfde jaar nu zijner regeering
beoorloogde Nabuchodonosor, de koning
van Assyrië, die regeerde in de groote
stad Ninive, Arphaxad en nam hem
gevangen

6. In campo magno, qui apellatur Ragau, 6. in de groote vlakte, welke Ragau3) heet,
circa Euphraten, et Tigrin, et Jadason in bij den Euphraat en den Tigris en den
campo Erioch regis Elicorum.
Jadason, in de vlakte van Erioch, den
koning der Eliceën4).
bouwde bij de (niet ommuurde) stad de geweldige sterkte, welker zeven muren, gemeten
van den voet van den buitensten tot den rug van den binnensten, 70 el hoog waren en te
zamen met de tusschenruimten een terrein van 50 el breedte innamen. De poorten, welker
aantal niet genoemd wordt, vormden een alle zeven muren doorsnijdenden, dus 50 el langen,
rechten gang van 60 el hoogte bij 40 el breedte. Op de voorof buitenzijde der poorten verhief
zich een 100 el hooge toren, welks vermoedelijk boven den buitenmuur uitstekende onderbouw
met zijne breedte van 60 el de breedte der poort (40 el) aan weerszijden met 10 el overtrof.
Daarop konden de reien der voetknechten post vatten om aanvallen af te slaan, terwijl de
breede gang aan de ruiters en krijgswagens gelegenheid bood, om uitvallen te doen.
3) Lees v. 5 en 6 a naar Gr.: ‘5. In die dagen nu voerde Nabuchodonosor krijg met Arphaxad
in de Groote Vlakte in de landstreek van Ragau’. Van een zegepraal van den eerste op den
tweede is hier terecht nog geen sprake (zie noot 4). De Groote Vlakte is het ten zuiden van
de Kaspische Zee gelegen tafelland, dat het noordelijk gedeelte van Medië uitmaakte. Naar
de hoofdstad Raga, vermoedelijk het tegenwoordige met bouwvallen bedekte veld Rai, 10
kilometer zuidoostelijk van Teheran, (Tob. I 16 Rages), reeds in de Zendavesta vermeld,
heette die landstreek Rhagiana. Een afschrijver veranderde vermoedelijk Raga volgens Gen.
XI 8 in Ragau.
4) De tekst van Vulg. is hier zeer onvolledig, die van Gr. op enkele punten foutief. Men zal de
plaats naar Gr. met eenige verbeteringen aldus mogen lezen: ‘6. Toen kwamen tot hem samen
allen, die het Bergland (tên Oreinên) bewoonden, en allen, die woonden aan den Eufraat,
den Tigris en den Choaspes; en hun aanvoerder was Arioch, de koning der Elymeën. En er
kwamen zeer vele volken samen in de slagorde der kinderen van Chaldoe’. Voor Choaspes
heeft Gr. verkeerdelijk Hydaspes (Jadason der Vulg. komt elders geheel niet voor). De
Hydaspes, een rivier in het ver verwijderde Indië, kan hier niet bedoeld zijn, wel de Choaspes,
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7. Tunc exaltatum est regnum
Nabuchodonosor, et cor ejus elevatum
est; et misit ad omnes, qui habitabant in
Cilicia, et Damasco, et Libano,

7. Toen won het rijk van Nabuchodonosor
in aanzien, en zijn hart werd opgeblazen5);
en hij zond tot allen, die in Cilicië en te
Damascus en op den Libanon woonden6),

linker zijrivier van den Schatt-el-Arab, in zijn bovenloop langs Susa stroomend. In het Syrisch
heet zij Oelai (Dan. VIII 2), thans Kerkha. Voor en hun aanvoerder was heeft Gr. het
onbegrijpelijke kai pediôi (Lat. in campo). Hoogstwaarschijnlijk las de vertaler daar we-sjawê
(sjawê is een archaïstisch woord (zie Gen. XIV 17) voor ‘vlakte’), dat verschreven was uit
we-sarhêm, d.i. ‘en hun aanvoerder was’. Voor Gr. Cheleoyd, gr. Cheleoyl, vermoeden wij
als oorspronkelijke lezing Chaldoy, d.i. het Babylonische Kaldoe. - Ter verklaring der plaats
het volgende. In den oorlog tusschen Nabuchodonosor en Arphaxad komen verschillende
van eerstgenoemde afhankelijke volken onder een eigen aanvoerder laatstgenoemde te hulp,
niet, naar velen meenen, omgekeerd. Die volken bewonen het Bergland, d.i. de oostelijk van
den Tigris gelegen bergstreken, en het laagland aan den benedenloop der genoemde drie
rivieren. Hun aanvoerder wordt Arioch genoemd. Dit is een uit Gen. XIV 1, 4 en 9 (zie noot
1 ald.) bekende naam, welke in Babylonische opschriften Eri-Akoe luidt. De Arioch van
Gen. was koning van Ellasar (Larsa), dat in het hartje van het eigenlijke Chaldea ligt. De
Eri-Akoe der genoemde opschriften was zoon van Koedoer-Maboeg, koning van Elam, het
bekende, meer oostelijk gelegen oude koninkrijk, en werd na zijns vaders dood zelf koning
van Elam. Naar de lezing van Gr. was onze Arioch koning der Elymeën, d.i. van Elam, terwijl
hij naar de lezing van Vulg. (Elicorum) koning van Ellasar zou kunnen geweest of genoemd
zijn; zie verder noot 7. De zeer vele volken, welke zich met Arphaxad tegen Nabuchodonosor
vereenigden, worden saamgevat in de benaming ‘kinderen van Chaldoe’, d.w.z. het volk der
Chaldeën. - De onmogelijke plaatsbepaling van v. 6 Vulg.: ‘in de groote vlakte, welke Ragau
heet, bij den Euphraat’ enz., is vermoedelijk te wijten aan een verschrijving van den
Arameeschen tekst. Vs. 5 en 6 zullen daar hebben geluid: ‘In het twaalfde jaar.... beoorloogde
Nabuchodonosor.... Arphaxad en nam hem gevangen in de groote vlakte, welke Ragau heet.
En tot hem (Arphaxad) waren gekomen zij die woonden aan den Euphraat’ enz.
5) Volgens v. 5 Vulg. heeft Nabuchodonosor Arphaxad reeds gevangen genomen. Door die
zegepraal sterk en trotsch geworden zendt hij nu (v. 7-10 Vulg.) gezanten naar het Westen,
om daar schatting en eerbewijzing te eischen (v. 11). Maar in Gr., waar nog van geen
overwinning sprake was, komt v. 7 a Vulg. niet voor. Daar laat Nabuchodonosor de
vasalvolken te hulp roepen (zie in noot 7 v. 11 Gr.). Naar het schijnt is v. 7 a Vulg. verkeerd
begrepen herhaling van v. 6 Gr., ofwel mislukte navolging van v. 16 Gr.
6) Het bondgenootschap der ‘kinderen van Chaldoe’ met Arphaxad dwingt Nabuchodonosor,
zijne vasalvolken van het Westen te hulp (zie in noot 7 v. 11 naar Gr.) te roepen. Lees v. 7-9
ten deele naar Gr. en ten deele naar gr. met verbetering van eenige verschreven eigennamen:
‘7. Toen zond Nabuchodonosor tot allen, die Persis bewoonden, en (tot) allen, die woonden
naar (den kant van) de avondgewesten, (tot) wie in Cilicië en Damascus woonden, op den
Libanon, en (tot) allen, die woonden langs de Zeekust, 8. en (tot) de volken (woordelijk tot
die van de volken, d.w.z. tot de heidenen) van den Carmel en van Galaäd en (tot) wie in
Opper-Galilea en in de groote vlakte Esdrelon woonden, 9. en (tot) wie (woonden) in Samarië
en over den Jordaan tot aan Jerusalem en te Betane en te Chelus en te Cades en aan de Beek
van Egypte en te Taphnes en te Ramses en in het gansche land Gessen, 10. totdat men komt
boven Tanis en Memphis, en (tot) allen, die in Egypte woonden, totdat men komt aan de
grenzen van Ethiopië’. De boden gaan van Ninive uit, naar het schijnt, in drie groepen. De
eerste gaat oostwaarts naar Persis, het eenige land, dat daar niet in opstand was gekomen.
De tweede vertrekt in noordwestelijke richting en bezoekt Cilicië, het land van het
Taurus-gebergte met de daaraan gelegen kust, verder Damascus, Syrië van Damascus (zie
II Reg. VIII 5), den Libanon, het Syrische bergland, de Zeekust, d.i. de oostkust der
Middellandsche Zee (vgl. II 25), voorts de noordelijke helft van het eigenlijke Palestina, te
weten den Carmel, aan de zeekust, en Galaäd (Cedar der Vulgaat, zie Ps. CXIX 5, schijnt
schrijffout), over den Jordaan, met wat tusschen beide en meer naar het zuiden ligt:
Opper-Galilea (vgl. Tob. I 2) en de vlakte Esdrelon (zie Judic. V 19) en Samarië. De derde
groep eindelijk gaat zuidwestwaarts naar het land der Moabieten en Ammonieten (zie
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8. Et ad gentes, quae sunt in Carmelo, et 8. en tot de volken, die aan den Carmel
Cedar, et inhabitantes Galilaeam in
en in Cedar zijn, en tot de bewoners van
campo magno Esdrelon.
Galilea in de groote vlakte Esdrelon,
9. Et ad omnes qui erant in Samaria, et
trans flumen Jordanem usque ad
Jerusalem, et omnem terram Jesse
quousque perveniatur ad terminos
AEthiopiae.

9. en tot allen, die in Samarië waren, en
over de rivier den Jordaan tot aan
Jerusalem, en tot geheel het land Jesse,
tot waar men komt aan de grenzen van
Ethiopië.

10. Ad hos omnes misit nuntios
Nabuchodonosor rex Assyriorum:

10. Tot hen allen zond Nabuchodonosor,
koning van Assyrië, boden;

11. Qui omnes uno animo contradixerunt, 11. maar allen weigerden eenparig en
et remiserunt eos vacuos, et sine honore zonden hen ledig terug en wezen hen
abjecerunt.
zonder eerbetuiging af.
12. Tunc indignatus Nabuchodonosor rex 12. Toen werd koning Nabuchodonosor
adversus omnem terram illam, juravit per vertoornd op geheel dat land en zwoer hij
bij zijn troon en zijn rijk, dat hij wraak
zou nemen op al die landstreken7).
hierachter in noot 7 v. 12 Gr.), voorts over den Jordaan door Judea tot aan Jerusalem en
verder, in zuidelijke richting haar weg vervolgend, naar Betane, het oude, ten zuiden van
Jerusalem gelegen Bethanoth of Aïn, en Chelus, d.i. Elisa, heden Khalasj, zuidwestelijk van
Bersabeë. Dan bereiken zij de Beek van Egypte, heden Wadi-el Arisj (zie Jos. XIII noot 4).
Hun tocht door gansch Egypte wordt in dier voege aangeduid, dat zij uitgaan van het
Deltaland, waarin Taphnes, het tegenwoordige Tell Defenneh, Ramses (zie Exod. I 11), het
gansche land Gessen en Tanis lagen; dan trekken zij tot Memphis, en eindelijk van daar
verder tot aan de grenzen van Ethiopië. Van de hier gebezigde namen wijst vooral
Opper-Galilea op den laten oorsprong van het boek. Al de genoemde landstreken waren op
verschillende tijden afhankelijk, eerst van Assyrië, later van Perzië.
7) Ook v. 10-12 Vulg. zijn naar het Gr. zeer onvolledig. Men leest in gr.: ‘11. En al de bewoners
van de gansche aarde versmaadden het woord van Nabuchodonosor, den koning der Assyriërs,
en zij kwamen niet tot hem ten krijg, omdat zij hem niet vreesden, maar hij voor hen was als
een gelijke. En zij zonden zijne gezanten ledig met oneer heen (vgl. Marc. XII 3; Luc. XX
10 en 11). 12. Toen ontstak Nabuchodonosor in hevigen toorn tegen dat gansche land en
zwoer bij zijn troon en zijn koningschap, dat hij (later) zou straffen het gansche gebied van
Cilicië en Damascêne en Syrië (den Libanon), het zou uitroeien met zijn zwaard, en allen,
die woonden in het land Moab, en de kinderen van Ammon (aanvulling van de opsomming
v. 7-10 Gr., waar de Moabieten en Ammonieten niet genoemd werden) en geheel Judea (de
bij Grieken en Romeinen gebruikelijke benaming van het door de Joden bewoonde land, het
eerst voorkomend in het fragment van Klearchos van Soli (omstreeks 320 v.Chr.), in I Mach.
afwisselend met het meer Hebreeuwsche Juda, in II Mach. daarentegen uitsluitend gebezigd)
en alle in Egypte wonenden, totdat men komt aan het land der twee meren (van den Witten
en van den Blauwen Nijl, welke nog heden den naam meer (bahr) dragen). 13. En hij stelde
zich met zijne (eigen) macht tegen koning Arphaxad in het zeventiende jaar en verwon hem
in den strijd en vernietigde de gansche macht van Arphaxad en al zijne paarden en al zijne
wagens 14. en vermeesterde zijne steden. En hij kwam tot Ecbatana en vermeesterde hare
torens en plunderde hare pleinen en haren tooi en stelde haar tot (een voorbeeld van) schande.
15. En hij nam Arphaxad gevangen in de bergen van Ragau en doorboorde hem met zijne
speren en verdelgde hem tot op dezen dag (elliptische uitdrukking, welke zeggen wil, dat
alle opstand van Medië nu voor goed onderdrukt was; vgl. XIV 6 en XVI 30). 16. En hij
keerde terug naar Ninive (volgens eene lezing van Vet. Lat. in plaats van het niet passende
met hen), hij en al wat zich bij hem had aangesloten (pâs ho symmiktos aytoy, d.i. de geheele
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menigte, welke op buit belust met hem was medegetrokken; zie in II noot 6 v. 20 naar Gr.)
en eene zeer groote menigte van krijgslieden. En daar (te Ninive, zooeven genoemd) leefde
hij in vermaak en brasserij, hij en zijn leger, honderd en twintig dagen lang’. Het v. 13-16
verhaalde toont veel overeenkomst met een gedeelte van het bekende opschrift van Darius
I Hystaspis bij Behistan. De Perzische koning verhaalt daar, hoe kort na zijne overwinning
op den Magiër Gaumata (Pseudo-Smerdes) en zijne troonsbeklimming (521) er alom in zijn
rijk opstanden uitbraken, ook in Medië. Zijn bericht over de demping van dien opstand begint
hij aldus: ‘Een man, Phrawartisj genaamd, een Mediër, verhief zich in Medië. Tot het volk
sprak hij: Ik ben Khsjatrita van het geslacht van Uwakhsjtra (Cyaxares, bekend voormalig
koning van Medië). Toen viel het Medische (krijgs) volk, dat in het paleis (vermoedelijk de
boven beschreven vesting van Ecbatana) was, van mij af. Zij gingen over tot dien Phrawartisj;
hij werd koning van Medië’. Volgens zijn verder verhaal zond Darius van Babel uit zijn
veldheer Widarna naar Medië, die den opstandeling slag leverde bij Marus (het latere Marg),
zonder hem geheel te overwinnen (einde 521). De Perzen wachtten toen in een verschanst
kamp bij Kampada (het tegenwoordige Tsjamabatan) de komst des konings af. Deze verscheen
(September 519), na andere opstandelingen te hebben bedwongen, en versloeg Phrawartisj
bij Koendoeroes (thans Koendoer bij Kazwin); maar deze ontkwam naar Raga. Daar werd
hij ingehaald en gevangen genomen. Nadat men hem neus, ooren en tong had afgesneden,
werd hij een tijd lang geketend vastgelegd aan de poort van het koninklijk paleis en eindelijk
te Ecbatana op een paal gestoken en gedood. Verder verhaalt Darius in hetzelfde opschrift,
dat tijdens of kort na zijn oorlog met Arphaxad een Armeniër, Arakha geheeten, zich onder
den naam Nabuchodonosor als koning van Babylon, de hoofdstad van het toenmalige
‘Chaldea’, opwierp, maar evenals Phrawartisj door hem overwonnen en gedood werd. - Naar
allen schijn slaat hetgeen onze schrijver over Nabuchodonosor, Arphaxad en Arioch verhaalt,
op deze oorlogen van Darius met Phrawartisj en Arakha. Mogelijk is Arphaxad (Hebr.
Arpakhsjad, Gen. X 22) ontstaan uit Phrawartisj: Aphrawart - Arphawad - Arphakhsjad),
of uit Uwakhsjtra (Cyaxares): Awakhsjtr - Awaksjar - Awaksjad - Arpaksjad - en is Arioch
naar Gen. XIV 1 veranderde vorm van Arakha. Wellicht luidde het attribuut van Arioch,
thans ‘koning der Elymeën’ (Gr.) of ‘der Eliciërs’ (Vulg., misschien is Elicorum wel 2de
naamval van een plaatsnaam), oorspronkelijk ‘koning der Armeniërs’. Hoe dit zij, het verhaal
van den oorlog tusschen Nabuchodonosor en Arphaxad schijnt eene herinnering aan deze
oorlogen van Darius met Phrawartisj en Arakha. Nu had echter de hoofdgebeurtenis van ons
boek niet in de dagen van Darius, maar hoogstwaarschijnlijk onder de regeering van Xerxes
plaats (zie de Inleiding). De ons vrijwel bekende geschiedenis van diens regeering verbiedt
ons te onderstellen, dat hij een soortgelijken geweldigen opstand van Medië had te dempen
als zijn voorganger. Onze schrijver motiveert dus de uitzending van Holofernes door diens
koning met een oorlog, die feitelijk onder den voorganger van dien koning plaats had.
Misschien waren in de bron van den schrijver of in de overlevering Darius en Xerxes tot één
koning ineengesmolten, zooals wel meer geschiedde, gelijk b.v. bij Flavius Josephus Xerxes
en Artaxerxes. Maar mogelijk maakte de schrijver van Darius en Xerxes opzettelijk één
persoon. Hij wilde en kon nu eenmaal geen echte namen noemen en vatte daarom beiden
samen onder den fictieven naam Nabuchodonosor. Als oorzaak van de zending van een
Perzisch leger in de dagen van Judith beschouwt hij de weigering der Westersche volken,
om Perzië te helpen bij zijn vorige moeilijkheden. Dit stelt hij op dichterlijke wijze zoo voor,
dat Nabuchodonosor toen zwoer, het Westen te straffen (v. 12), en dat dit besluit thans wordt
uitgevoerd. Hoe dit zij, in elk geval past hetgeen de schrijver verhaalt over de aanleiding van
de uitzending van Holofernes door Nabuchodonosor ook vrijwel in de regeering van Xerxes.
Deze toch had in zijn 12de regeeringsjaar reeds zijn bekende groote nederlagen in Griekenland
geleden. Het is nu geenszins onwaarschijnlijk, maar wordt zelfs door de nieuwe
geschiedschrijvers van Perzië aangenomen, dat ten gevolge van die nederlagen alom opstanden
in zijn rijk uitbraken, welke hij slechts met moeite onderdrukte. Met die troebelen zal de
strooptocht van Holofernes wel in verband staan. Maar een zuiver historische voorstelling
van zaken hebben wij in de inleiding van Judith zeker niet te zien. - De Grieksche
geschiedschrijver Herodotus verhaalt (I 102) van een koning Phraortes (d.i. Phrawartisj),
die de voorganger zou zijn geweest van Cyaxares en die onder den Assyrischen koning
Assurbanipal zou geleefd hebben. Hij zou tegen de Assyriërs zijn opgetrokken, doch daarbij
slag en leven verloren hebben. Volgens sommige geschied vorschers zou dit verhaal niets
anders zijn dan een weerklank van de geschiedenis van Phrawartisj onder Darius I, die in de
overlevering, door Herodotus opgevangen, naar vroegere tijden zou verschoven zijn.
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thronum et regnum suum quod defenderet
se de omnibus regionibus his.

Zoodanige overlevering zou de grond ook kunnen zijn van de verplaatsing van het verhaal
in het Boek Judith naar den Assyrischen tijd.
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Caput II.
Hoofdstuk II.
Nabuchodonosor laat zijn veldheer Holofernes met een machtig leger tegen
de volken van het Westen optrekken (v. 1-11). Deze overwint velen van hen,
zoodat allen door schrik bevangen worden (v. 12-18).
1. Anno tertiodecimo Nabuchodonosor
regis, vigesima et secunda die mensis
primi, factum est ver-

1. In het dertiende jaar van koning
Nabuchodonosor, op den twee en
twintigsten dag der eerste maand, werd
het besluit genomen in het huis
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bum in domo Nabuchodonosor regis
Assyriorum ut defenderet se.

van Nabuchodonosor, den koning van
Assyrië, dat hij zich zoude wreken1).

2. Vocavitque omnes majores natu,

2. En hij beriep alle oudsten en

1) Voor het dertiende heeft Gr. ‘het achttiende jaar’; voor dat hij wraak zoude nemen: ‘het
gansche land te bestraffen naar hij gezegd had’. De oorlog had naar het Gr. vijf jaar geduurd,
van het 12de tot het 17de jaar des konings (I 1 en 13 Gr.); merkwaardig is het dat de oorlog
met Phrawartisj begon omstreeks het 2de en die met Arakha eindigde omstreeks het 7de jaar
(herfst 516) van Darius. Nabuchodonosar gaat op den 22sten dag der lentemaand van het
volgende jaar, zijn 18de, uitvoering geven aan hetgeen hij in zijn 12de jaar heeft gezworen.
De Vulg. geeft naar den Arameeschen tekst aan den in 't kort vermelden oorlog slechts één
jaar en laat zoo de verdere gebeurtenissen in het 13de jaar volgen. In het huis van
Nabuchodonosor, d.i. in zijn geheimen raad; zie v. 2.
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omnesque duces, et bellatores suos, et
habuit cum eis mysterium consilii sui:

al zijne oversten en krijgslieden, en hield
met hen zijn geheimen raad2);

3. Dixitque cogitationem suam in eo esse, 3. en hij zeide, dat zijn plan hierin
ut omnem terram suo subjugaret imperio. bestond, geheel de aarde aan zijne
heerschappij te onderwerpen3).
4. Quod dictum cum placuisset omnibus, 4. En toen dit voorstel aan allen beviel,
vocavit Nabuchodonosor rex Holofernem ontbood koning Nabuchodonosor
principem militiae suae,
Holofernes, den opperbevelhebber van
zijn leger,
5. Et dixit ei: Egredere adversus omne 5. en zeide tot hem4): Trek uit tegen alle
regnum Occidentis, et contra eos
rijken van het Westen en vooral tegen hen
praecipue, qui contempserunt imperium die mijn bevel hebben veracht.
meum.
6. Non parcet oculus tuus ulli regno,
omnemque urbem munitam subjugabis
mihi.

6. Uw oog zal geen enkel rijk sparen, en
elke sterke stad zult gij onder mijne
macht brengen5).

2) De geheime raad des konings is eene aan het Perzische rijk eigene instelling, welke haar
oorsprong aan Darius I te danken had. De leden werden genomen uit de geslachten der zes
edelen, die hem hadden bijgestaan om Pseudo-Smerdes ten val te brengen.
3) Naar Gr.: ‘En hij legde hun met eigen mond geheel bloot de gansche boosheid van het land.
Toen besloten zij, alle vleesch te verderven (het land te kastijden door een moord- en
strooptocht, gelijk het vervolg leert), en zij stemden in met het woord van zijnen mond’.
4) Gr.: ‘4. En het geschiedde, toen hij de vergadering gesloten had, dat koning Nabuchodonosor
Holofernes riep, den opperbevelhebber van zijn leger, die de tweede na hem was, en tot hem
zeide’. Holofernes is een Iranische naam in Grieksche uitspraak. Een Cappadocische vorst
Oropharna, die tot het leger van Artaxerxes III behoorde, dempte in 353 v. Chr. een Joodschen
opstand. Hetzelfde deed enkele jaren later een berucht Perzisch eunuch, met name Bagoas.
Dien naam (Vulg. Vagao) draagt ook de eunuch van Holofernes (XII 10). Op grond daarvan
vermoeden sommigen, dat de hoofdgebeurtenis van ons boek zich in het tijdperk van
Artaxerxes III afspeelde. Maar ten onrechte (zie de Inleiding). Niet onmogelijk echter is het,
en zelfs niet onwaarschijnlijk, dat de overlevering omtrent de door den Cappadocischen vorst
en den beruchten eunuch gedempte opstanden en die omtrent de gebeurtenis uit Judith's tijd
ineengeloopen waren, zoodat de schrijver de twee eerstgenoemden handelend liet optreden
in zijn verhaal over de daad van Judith. Die de tweede na hem was. De hoogste ambtenaar
der Perzische koningen heette ‘het oog des konings’; hij had het oppertoezicht over het
bestuur des rijks en alle ambtenaren, en zijne plaats was naast den koning, ook in den slag.
5) De toespraak luidt volledig naar gr.: ‘5. Dit zegt de groote koning, de beheerscher der gansche
aarde: Zie, gij zult heengaan van mijn aangezicht en met u nemen mannen vertrouwend op
hunne kracht, honderd en twintig duizend voetknechten en een menigte van paarden met
twaalf tienduizendtallen (naar v. 15 Gr. zeker te lezen “twaalf duizend”) ruiters. 6. En gij
zult uittrekken tegen (ter kastijding van) de gansche aarde naar zonsondergang (tegen het
gansche Westen), omdat zij ongehoorzaam geweest zijn aan het woord van mijnen mond.
7. En gij zult hun bevelen, aarde en water gereed te houden, dewijl ik in mijne verbolgenheid
over hen zal komen en geheel den aardbodem zal bedekken met de voeten van mijne
legermacht en hen zal overleveren ter plundering. 8. Dan zullen hunne gekwetsten hunne
rotsspleten en bergbeken vullen, en de buiten hare oevers gaande rivier zal worden gevuld
met hunne lijken. 9. En (dan) zal ik, wie ik van hen gevangen neem, wegvoeren naar de
vestingen der gansche aarde. 10. Maar gij, trek uit en neem vooraf voor mij hun gansche
land. En zoo er zich aan u overgeven, zult gij hen voor mij bewaren tot den dag van hun
verhoor. 11. Maar wat de weerspannigen betreft, uw oog aarzele niet (d.i. aarzel niet), hen
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7. Tunc Holofernes vocavit duces, et
magistratus virtutis Assyriorum: et
dinumeravit viros in expeditionem, sicut
praecepit ei rex, centum viginti millia
peditum pugnatorum, et equitum
sagittariorum duodecim millia.

7. Toen riep Holofernes de veldheeren en
oversten der Assyrische legermacht bijeen
en monsterde de mannen voor den
veldtocht, zooals de koning hem bevolen
had, honderd en twintigduizend
krijgslieden te voet en twaalf duizend
boogschutters to paard.

8. Omnemque expeditionem suam fecit
praeire in multitudine innumerabilium
camelorum, cum his quae exercitibus
sufficerent copiose, boum quoque
armenta, gregesque ovium, quorum non
erat numerus.

8. En aan zijn gansche legermacht liet hij
voorafgaan, op eene ontelbare menigte
kameelen, een overvloedigen voorraad
voor de legers, ook driften runderen en
kudden schapen zonder tal.

9. Frumentum ex omni Syria in transitu 9. Graan uit geheel Syrië liet hij
suo parari constituit.
gereedbrengen voor zijnen doortocht.
10. Aurum vero, et argentum de domo
regis assumpsit multum nimis.

10. En goud en zilver, bovenmate veel,
nam hij uit het huis des konings mede.

11. Et profectus est ipse, et omnis
11. En hij vertrok, hij en geheel het leger,
exercitus cum quadrigis, et equitibus, et met wagens en ruiters en boogschutters,
die de oppervlakte der aarde bedekten als
sprinkhanen6),
over te leveren ten doode en ter plundering in het gansche land. 12. Zoo waar ik leef en de
macht van mijn koningschap (het volgende ontbreekt in Gr.): ik heb het gezegd en zal het
volbrengen met mijne handen. 13. Gij dan nu, vergeet geen enkel van de woorden uws
meesters, maar volbreng ze tot het laatste en talm niet het uit te voeren’. Wat Nabuchodonosor
v. 7 zegt, doet noodzakelijk denken aan den tijd der Perzische heerschappij. Het was een
Perzisch gebruik, van de volken, welker onderwerping men verlangde, als teeken van
onderwerping ‘aarde en water’ te eischen. De gezanten, die met dien eisch tot de volken
kwamen, kondigden hun daardoor de komst van het leger aan, dat de weigerachtigen tot
onderwerping zou dwingen. Zoo kondigde Darius I vóór de uitzending van Mardonius in
492 diens komst, en Xerxes, alvorens hij in 480 van Sardes oprukte, zijne eigen komst aan
de Grieksche staten aan. Op dezelfde wijze zendt hier Nabuchodonosor Holofernes voor zich
uit, echter niet enkel als gezant, maar ook als aanvoerder van een leger, om de ongehoorzame
vasalvolken reeds vóór 's konings komst te tuchtigen en, zoo mogelijk, tot gehoorzaamheid
terug te brengen (v. 10 a). Te dien einde moet hij met zijn leger het open land plunderend
en vernielend afloopen. Zijn v. 11-27 Gr. beschreven tocht is dan ook feitelijk niets anders
dan een haastige strooptocht, gedurende welken hij zich nergens ophoudt om de weerspannige
groote steden te veroveren. Die te vermeesteren behoudt de koning zelf zich voor, waarbij
hij dan te werk zal gaan op de v. 7-9 beschreven gruwelijke wijze. Zoo er zich van de
schuldigen aan Holofernes overgeven, dan moet hij die bewaren voor het verhoor door den
koning (v. 10 b). Maar waar hij op (licht te verwinnen) verzet stuit, moet hij moorden en
plunderen zonder mededoogen. Dat hij zich stiptelijk houdt aan de bevelen zijns konings en
‘geen enkel van diens woorden vergeet’, blijkt vooral bij zijn komst naar de Syrische kust
(zie III 7 en 8 naar Gr.).
6) Vs. 7-11 luiden naar gr.: ‘14. Toen ging Holofernes heen van het aangezicht zijns konings
en riep al de machthebbers en veldheeren en opzieners van het leger van Assur tot zich 15.
en monsterde, naar hem zijn heer bevolen had, voor den tocht uitgelezen mannen
(voetknechten), twaalf tienduizendtallen, en twaalf duizend bereden boogschutters, 16. en
deelde hen in, gelijk men eene menigte krijgsvolk rangschikt. 17. En hij nam kameelen en
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12. Cumque pertransisset fines
Assyriorum, venit ad magnos montes
Ange, qui sunt a sinistro Ciliciae,
ascenditque omnia castella eorum, et
obtinuit omnem munitionem.

12. En toen hij de grenzen van Assyrië
overgetrokken was, kwam hij aan de
groote bergen Ange, die aan de
linkerzijde van Cilicië liggen, en hij
berende al hunne burchten en veroverde
alle vestingen7).

ezels en muilezels voor hunne pakken in zeer groote menigte en schapen en runderen en
geiten zonder tal voor hunne proviandeering 18. en fourage (graan) voor elken man in
overvloed en zeer veel goud en zilver uit het huis des konings. 19. En hij rukte uit met zijne
gansche macht tot den tocht, om koning Nabuchodonosor vooruit te gaan en het gansche
avondland te bedekken met zijne wagens en ruiters en uitgelezen voetknechten (om door het
gansche Westland een strooptocht te houden). 20. En talrijk als de sprinkhanen en het zand
der aarde ging met hen mede het toegeloopen volk’ (dat op buit belust was; vgl. in I noot 7
v. 16 Gr. en in VII noot 2 v. 2 Gr.).
7) Vs. 12-14 zijn in alle teksten erg bedorven en dientengevolge algemeen geheel verkeerd
begrepen. Naar den verbeterden tekst van Gr. en gr. zal de plaats moeten luiden (de
verbeteringen zijn door den druk onderscheiden): ‘21. En zij trokken uit van Ninive, drie
dagmarschen ver ten O. van de vlakte van Beth-Ketilal, en hij legerde zich, van Beth-Ketilal
(verder trekkend), nabij het gebergte ten N. van Boven-Cilicië. 22. En hij nam zijne gansche
macht en trok van daar het gebergte in. 23. En hij verwoestte Paddan Melid. En hij plunderde
de kinderen van Reseph en Ismaël, op de woestijn aan, ten Z. van het land der Hetheërs. En
hij ging langs den Eufraat en trok door Aram en vernielde de hooge forten aan de rivier Apri,
totdat hij kwam aan de zee’. Ter verklaring en rechtvaardiging van de voorgestelde lezing
het volgende. Van Ninive uitgaande trekt het leger westwaarts en komt in drie dagen aan
den oostkant eener vlakte, naar Beth-Ketilal (Gr. heeft Bectilath, Syr. Beth-Ketilath) genoemd.
Daarmede is zeker de pleisterplaats bedoeld, welke Salmanassar II (in een bericht over een
door hem in 854 v. Chr. gemaakten tocht, welke eveneens van Ninive westwaarts ging)
Kitlala noemt. Naar Syr. doet vermoeden, heette zij in het Arameesch ‘Beth-Ketilal’. Van
die plaats gaat Holofernes in noordelijke richting tot bij het gebergte ten N. van Boven-Cilicië,
d.i. tot bij den Antitaurus, legert zich daar en doet dan, door den Antitaurus trekkend, een
verwoestenden inval in Paddan Melid. Daarmede is bedoeld het Cappadocische taffelland
van Melitene (Vulg. Melothi), dat op Assyrische monumenten Melid, thans. Melatia heet.
De grondtekst had hier hoogstwaarschijnlijk ‘hap-paddan Melid’. Paddan, een woord van
onzekere afkomst, gewoonlijk met ‘vlakte’ vertaald, wordt Gen. XXV 20, XXVII 2, 8 Hebr.
en op zes verdere plaatsen uitsluitend, met of zonder toevoeging van Aram, gebezigd van de
landstreek aan den Euphraat, vanwaar Abraham naar Chanaän kwam. Nu ligt ook Melatia
in hetzelfde stroomgebied, maar meer noordelijk. Dat gewest zal daarom met de genoemde
landstreek den algemeenen naam paddan gedeeld hebhen en naar zijne hoofdstad paddan
of hap-paddan Melid geheeten hebben. De lezing van gr. to Phoyd kai Loyd maakt dit zeer
waarschijnlijk. Zoo van hap-paddan Melid de m uitgevallen was en dientengevolge de n
gelezen werd als vau (d.i. kai, en), dan gaf de Grieksche vertaler volkomen getrouw met
eigen vocalisatie weder wat hij las. De onderstelling, dat met Phoyd en Loyd Pisidië en Lydië
bedoeld zouden zijn, mist allen grond. Zoo ver westwaarts laat de schrijver Holofernes zeker
niet komen. De oorsprong van de lezing van Vulg. schijnt deze, dat de Arameesche vertolker
in hap-paddan het Dan. XI 45 voorkomende Perzische woord appeden zag, dat volgens
taalkundigen een op de hoogte staand bouwwerk of aanzienlijk kasteel beteekent. In plaats
van har (gebergte) las hij vermoedelijk ir (stad), en zoo kregen wij de vrije vertaling:
‘effregit (voor praedavit of vastavit) civitatem opinatissimam Melothi’. Er is echter in de
beschrijving van den strooptocht volgens den juisten en welbegrepen tekst nergens sprake
van verovering van burchten en sterke steden. Het slot van v. 12 Vulg. ascenditque....
munitionem is dan ook mislukte en nog wel dubbele vertaling van en hij nam zijne gansche
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13. Effregit autem civitatem
opinatissimam Melothi, praedavitque
omnes filios Tharsis, et filios Ismael, qui
erant contra faciem deserti, et ad austrum
terrae Cellon.

13. En hij nam de wijdvermaarde stad
Melothi stormenderhand in en plunderde
alle zonen van Tharsis en de zonen van
Ismaël, die tegenover de woestijn en ten
zuiden van het land Cellon waren.

14. Et transivit Euphraten, et venit in
Mesopotamiam: et fregit omnes civitates
excelsas, quae erant ibi, a torrente
Mambre usquequo perveniatur ad mare:

14. En hij trok den Euphraat over en
kwam in Mesopotamië en overweldigde
al de hoog gelegen steden, die daar
waren, van de rivier de Mambre af totdat
men aan de zee komt,

15. Et occupavit terminos ejus, a Cilicia 15. en bezette hare grensplaatsen van
usque ad fines Japheth, qui sunt ad
Cilicië af tot aan de grenzen van Japheth,
austrum.
welke zuidwaarts gelegen zijn.
16. Abduxitque omnes filios Madian, et 16. En hij voerde alle zonen van Madian
praedavit omnem locupleweg en maakte al hunnen

macht. Ange bij ad magnos montes schijnt een verklarend toevoegsel, dat oorspronkelijk wel
‘Arge’ luidde, naam van den hoogsten top van het Cappadocische bergland (thans
Ardjeh-dagh). - Na de streek van Melid gaat Holofernes, naar het zuiden terugkeerend, het
land der kinderen van Reseph en Ismaël, d.i. der Arabieren, plunderen. Dezen woonden op
de (Arabische) woestijn aan, ten Z. van de Hetheërs. Hetheërs worden genoemd de bewoners
der landstreek tusschen Euphraat, Taurus en Orontes. Voor Reseph (zie IV Reg. XIX 12;
Isai. XXXVII 12) en Hetheërs heeft Gr. Rhasis en Cheleërs, zeer begrijpelijke schrijffouten.
De kastijding der Arabieren brengt Holofernes (oostwaarts) weder aan den Euphraat. Langs
den Euphraat trekt hij opwaarts tot ongeveer bij Charkamis, dan rukt hij westwaarts door
(Voor-)Aram, d.i. het tusschen den Euphraat en de Syrische kust gelegen land, in de Septuagint
steeds ten onrechte Mesopotamië genoemd, en vernielt ‘de hooge forten (schansen) aan de
rivier Apri, totdat hij kwam aan de zee’. Apri is de Assyrische naam eener rivier, thans Afrin
of Ifrin genoemd, die op den Antitaurus ontspringt en in zuidwestelijke richting loopt naar
de Middellandsche Zee. Zooals bij de andere rivieren van Voor-Azië zullen ook bij den Apri
de overgangen of veren door hooge schansen gedekt geweest zijn. Die laat Holofernes
vernielen. Voor de hooge forten aan de rivier Apri heeft Gr. ‘de hooge steden aan de rivier
Abrona’ (Syr. Jaboc, Vulg. Mambre). De Grieksche vertaler vergat, dat het Hebr. ir niet
enkel stad, maar ook elke soort van sterkte of vesting (schans) beteekent (vgl. II Reg. XXIV
noot 7). Abrona is (misschien eenigzins bedorven) schrijving van Apri. Geheel ten onrechte
zien de meeste nieuweren in Abrona een verschrijving van Chaboras (Habor, zie IV Reg.
XVII 6, XVIII 11; I Par. V 26), linker zijrivier van den Euphraat, en laten Holofernes weer
over den Euphraat en dan langs den Chabor zuidwaarts trekken tot aan de Perzische Golf.
De voorstanders der meening, dat het de Assyrische koning Assurbanipal was, die Holofernes
uitzond, nemen daarbij geheel willekeurig aan, dat deze op bevel zijns konings zijn strooptocht
in Aram onderbrak en door zijn onderstelden tocht naar de Perzische Golf zijn koning den
opstand van diens broeder Samassumukin hielp dempen.
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tationem eorum, omnesque resistentes
sibi occidit in ore gladii.

rijkdom buit en doodde allen, die hem
weerstand boden, met de scherpte des
zwaards.

17. Et post haec descendit in campos
Damasci in diebus messis, et succendit
omnia sata, omnesque arbores, et vineas
fecit incidi:

17. En daarna zakte hij af naar de velden
van Damascus in de dagen van den oogst,
en hij verbrandde al het veldgewas en liet
alle boomen en wijngaarden omhakken8).

18. Et cecidit timor illius super omnes
inhabitantes terram.

18. En de schrik voor hem beving alle
bewoners des lands9).

Caput III.
Hoofdstuk III.
Alle volken in het rond onderwerpen zich aan en vernederen zich voor
Holofernes (v. 1-10), die niettemin hunne steden verwoest en, opdat zij
Nabuchodonosor alleen als God zouden erkennen, de aan hunne goden
toegewijde bosschen omhakt (v. 11-15).
1. Tunc miserunt legatos suos
universarum urbium, ac provinciarum

1. Toen zonden de koningen en vorsten
van alle steden en provinciën, namelijk
van Syrisch Mesopotamië en van Syrië

8) Vs. 15-17 schijnen naar Gr. aldus te moeten worden vertaald: ‘25. En hij bezette (katelabeto)
het grensland van Cilicië en rukte tot aan de grenzen van Nabath (voor Japheth), gelegen in
het zuiden, tegenover Arabië. 26. En hij omsingelde alle zonen van Madian en stak al hunne
tenten in brand en maakte hun veestapel buit. 27. En hij zakte af naar de vlakte van Damascus
in de dagen van den tarweoogst en stak hunne akkers in brand en verdelgde hunne schapen
en runderen en plunderde hunne (open) steden en sloeg de jonge mannen met de scherpte
des zwaards’. Aan de monding van den Apri bevond Holofernes zich dicht bij de grens van
Cilicië. Die plundert hij eerst. Dan trekt hij naar het oostelijk van den Jordaan gelegen land
tot aan de grens van Nabath (wel de juiste lezing voor het onbegrijpelijke Japheth), d.w.z.
tot aan het gebied der Nabateërs. Dezen (zie I Mach. V 25), vermoedelijk te vereenzelvigen
met de Nebajoth (Gen. XXV 13, XXVIII 9; Isai. LX 7), waren een Arabische volksstam van
de Syrische woestijn of Noord-Arabië en woonden reeds 300 v. Chr. in het gebied der
voormalige Edomieten, oostelijk van de Araba, ongeveer in het midden tusschen de Doode
Zee en de Golf van Aila. Van die landstreek uit gaat Holofernes noordwaarts trekkend de
Madianieten (zie Num. XXII 7, XXV 6), een zwervend herdersvolk, tuchtigen en zakt dan
in noordelijke richting van zelf naar de vlakte van Damascus af. Daar komt hij ten tijde van
den tarweoogst, d.i. omstreeks het midden van Juni. De steden, welke hij daar plundert, zijn
blijkbaar kleine, open steden. Om de stad Damascus bekommert Holofernes zich niet. Assyrische monumenten gewagen herhaaldelijk van een soortgelijke behandeling als de
plunderaars de Madianieten en de landelijke bevolking van Syrië van Damascus hier doen
ondergaan.
9) Lees v. 18 naar Gr. met kleine verbetering: ‘28. Toen kwam schrik over hen die woonden
in Sidon, Tyrus, Sur en Okina en Jamnaä en Azotus en Ascalon, en zij vreesden zeer’. Sur
is Dor (Jos. XII 23, XVII 11; Judic. I 27; I Par. VII 29) of wellicht dubbelschrijving van
Tyrus, Hebr. Tzôr; Okina Acco (Judic. I 31), Jamnaä Jabne of Jabneël (Jos. XV 11; II Par.
XXVI 6; I Mach. V 58 enz.), evenals Sidon en Tyrus steden aan de kust der Middellandsche
zee.
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Lybiae, atque Ciliciae, qui venientes ad zanten, die bij Holofernes kwamen en
Holofernem, dixerunt:
zeiden1):
2. Desinat indignatio tua circa nos:
Melius est enim ut viventes serviamus
Nabuchodonosor regi magno, et subditi
simus tibi, quam morientes cum interitu
nostro ipsi servitutis nostrae damna
patiamur.

2. Bedare uwe verbolgenheid te onzen
opzichte; want het is beter, dat wij levend
Nabuchodonosor, den grooten koning,
dienen en u onderdanig zijn, dan dat wij
sterven en bij onzen ondergang de
nadeelen onzer slavernij dragen.

3. Omnis civitas nostra, omnisque
possessio, omnes montes, et colles, et
campi, et armenta boum, gregesque
ovium, et caprarum, equorumque et
camelorum, et universae facultates
nostrae, atque familiae in conspectu tuo
sunt

3. Al onze steden en al onze bezittingen,
alle bergen en heuvelen en vlakten en
driften van runderen en kudden van
schapen en geiten, van paarden en
kameelen, en al onze goederen en
huisgezinnen zijn voor uw aanschijn:

4. Sint omnia nostra sub lege tua.

4. zij al het onze onder uwe macht!

5. Nos, et filii nostri, servi tui sumus.

5. Wij en onze kinderen zijn uwe
dienstknechten.

6. Veni nobis pacificus dominus, et utere 6. Kom tot ons als een vredelievend
servitio nostro, sicut placuerit tibi.
gebieder en maak gebruik van onze
dienstbaarheid, zooals het u believen zal.
7. Tunc descendit de montibus cum
equitibus in virtute magna, et obtinuit

7. Toen daalde hij met de ruiterij en eene
groote legermacht van de bergen af en
maakte zich meester van al de steden en
al de bewoners des lands2).

1) De onvolledigheid van hoofdst. III Vulg. maakt eene volledige wedergave naar het Gr.
noodig. Daar luiden v. 1-5 (Vulg. v. 1-6): ‘1. En zij zonden boden tot hem (Holofernes, die
nog in Syrië van Damascus was) met vreedzame woorden om te zeggen: 2. Zie, wij knechten
van den grooten koning Nabuchodonosor komen ons voor u nederwerpen, opdat gij met ons
handelt zooals in uwe oogen goed is. 3. Zie, onze hoeven en al ons graanland, onze schapen,
onze runderen en al onze tentwoningen liggen voor u, opdat gij daarmede handelt naar het
u behaagt. 4. Zie, ook onze steden en wie daarin wonen zijn uwe slaven. Kom en doe er mede
naar het goed is in uwe oogen. 5. En de mannen kwamen tot Holofernes en boodschapten
hem overeenkomstig al die woorden’. Aan v. 5 beantwoordt ten deele v. 1 Vulg., dat de
zending van het gezantschap verkeerdelijk toeschrijft aan de vorsten van Mesopotamië, Syrië
Sobal (zie Ps. LIX noot 3), Lycië of Lydië (Libyae is zeker verschreven) en Cilicië. Vs. 3 a
Gr. wordt Vulg. v. 2 a omschreven door eene bede om ontferming. Van haar v. 2 b keert de
gedachte VII 16 (Gr. 27) terug. De zin schijnt hier: Het is ons beter, dat wij door ons te
onderwerpen in het leven blijven dan dat wij ons leven opofferen, zonder daardoor de rampen
der slavernij van ons volk af te wenden.
2) Vs. 7-13 naar een goed handschrift van Gr. met door den druk onderscheiden verbetering:
‘6. En hij daalde af naar de Zeekust, hij en zijn leger. En hij legde bezettingen in de hooge
forten (zie II noot 7) en nam daaruit uitgelezen mannen om mede te strijden. 7. En de
omwoners daarvan ontvingen hem met kransen en reien en pauken. 8. Doch hij verwoestte
de gansche streek en hakte hunne heilige bosschen (alsê) om. En het was hem opgelegd (gr.:
en hij had besloten) uit te delgen alle goden van het land, opdat alle volken alleen
Nabuchodonosor zouden dienen (latreysôsi) en al hunne tongen en stammen hem tot god
zouden uitroepen’. Uit Syrië van Damascus daalt Holofernes af naar de Syrische kust. Daar
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8. De universis autem urbibus assumpsit 8. En uit alle steden nam hij voor zijne
sibi auxiliarios viros fortes, et electos ad hulptroepen kloeke en ten strijde
bellum.
uitgelezen mannen.
9. Tantusque metus provinciis illis
incubuit, ut universarum urbium
habitatores principes, et honorati simul
cum populis exirent obviam venienti,

9. En eene zoo groote vrees beving al die
gewesten, dat de bewoners van al de
steden, de vorsten en de aanzienlijken
samen met het volk hem bij zijne komst
te gemoet gingen

10. Excipientes eum cum coronis, et
10. en hem ontvingen met kransen en
lampadibus, ducentes choros in tympanis, fakkels, terwijl zij dansten bij pauk- en
et tibiis.
fluitspel.
vernielt hij niet, gelijk voorheen in het gebied van den Apri, de forten, maar bezet ze en kiest
uit haar oude bezettingen mannen tot versterking van zijn leger. Daar Holofernes de forten
niet vernielt, maar uit hunne bezettingen zelfs manschappen bij zijn leger inlijft, meent de
landelijke bevolking, dat haar gezantschap hem vermurwd heeft, en zij ontvangt hem feestelijk.
Maar zij ziet zich in haar verwachting bedrogen. Holofernes verwoest het gansche land (Vulg.
de steden, arim, terwijl Gr. misschien harim, bergen, Gr. orê, las, welk orê later horia,
grens- of grondgebied, kan geworden zijn). Hij hakt zelfs hunne ‘heilige bosschen’ om.
Wellicht zijn daaronder boomen te verstaan, als waarvan b.v. Jer. II 20 en III 6 sprake is,
waarschijnlijker echter de ‘heilige palen’ van Astarte, de asjêrim (zie Exod. XXXIV 13 met
noot 10: Mich. V 13 met noot 15 en vgl. Judic. VI noot 24), ofwel de later meer gebruikelijke
Astarte-beelden, Hebr. Astaroth, welk woord I Reg. VII 3 en XII 10 ook met alsê is
weergegeven. Astarte werd juist in, Phenicië zeer vereerd. Volgens v. 13 (Vulg.) had hij
namelijk in last de goden des lands uit te roeien of te verdelgen, opdat alle volken voortaan
alleen Nabuchonosor als god zouden eeren. Dat schijnt wel is waar van historisch standpunt
iets ongehoords. Want blijkens hunne monumenten hebben de koningen der Aziatische
wereldrijken somwijlen wel de ‘goden’ der onderworpen volken naar hun land overgebracht
en door de hunne vervangen, maar ze niet vernietigd, zeker niet al de goden van een land.
Ook hebben zij volgens getuigenis derzelfde monumenten zich zelven niet voor goden
gehouden, noch verlangd als zoodanig vereerd te worden, maar doen zij zich steeds voor als
eerbiedige vereerders hunner nationale godheden. Niettemin kon onze auteur in zijn min of
meer dichterlijk boek aan zijn Nabuchodosor, den aartsvijand van Israel en zijn God, wel
zulk een waan en zulk een verlangen toeschrijven, welke vrijwel stroken met het vermetele
woord van Holofernes (VI 2 Gr.): ‘En wie is god behalve Nabuchodonosor?’ Vgl. Dan. VI
7. De schrijver kon dat doen wellicht met het oog op de Egyptische koningen, die zich als
zonen van den zonnegod Ra lieten vereeren, of ook op de bijna afgodische vereering, welke
het ceremoniëel der Oostersche hoven, gelijk bekend is, voor de koningen eischte, en de
koningen zelfs soms voor hunne eerste dienaren eischten (zie Esth. III 2 en 4, XLII 12 volg.)
Die eerbewijzen waren niet alleen voor de Israëlieten een ergernis. Herodotus verhaalt b.v.
VII 136: ‘Toen zij (de Grieken) voor het aangezicht des konings (Xerxes) gekomen waren,
geboden hun de lanciers neer te vallen en den koning te aanbidden (proskynein). Maar zij
verklaarden dat nooit te zullen doen....; want bij hen streed het met de gebruiken, voor een
mensch neer te vallen en hem te aanbidden’. Waarschijnlijk echter dacht de schrijver aan
zijn beruchten tijdgenoot Antiochus Epiphanes, die zich werkelijk den bijnaam ‘god’ liet
geven en zelfs den naam van den Olympischen Jupiter ‘Nikêphoros’ (de zegevierende)
aannam; vgl. ook Dan. XI 36-27 en II Mach. V 21. Juist, en schier uitsluitend, in dezen tijd
past aldus naar aard en doel het Boek Judith.
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11. Nec ista tamen facientes, ferocitatem 11. Maar hoewel zij dit deden, konden zij
ejus pectoris mitigare potuerunt:
de wreedheid van zijn hart niet
vermurwen.
12. Nam et civitates eorum destruxit, et 12. Want èn hunne steden verwoestte hij
lucos eorum excidit:
èn hunne bosschen hakte hij om.
13. Praeceperat enim illi Nabuchodonosor
rex, ut omnes deos terrae exterminaret,
videlicet ut ipse solus diceretur deus ab
his nationibus, quae potuissent Holofernis
potentia subjugari.

13. Want koning Nabuchodonosor had
hem bevolen, al de goden des lands uit te
roeien, opdat namelijk hij alleen god
genoemd zoude worden door die volken,
welke door de macht van Holofernes ten
onder konden worden gebracht.

14. Pertransiens autem Syriam Sobal, et 14. En hij trok door Syrië Sobal en geheel
omnem Apameam, omnemque
Apamea en geheel Mesopotamië en
Mesopotamiam, venit ad Idumaeos in
kwam bij de Idumeërs in het land Gabaä
terram Gabaa,
15. Accepitque civitates eorum, et sedit 15. en nam hunne steden, en hij bleef daar
ibi per triginta dies, in quibus diebus
dertig dagen, in welke dagen hij beval dat
geheel zijne krijgsmacht zich zou
samentrekken3).
3) Vs. 14 a Vulg. is een korte en ongeschikte terugblik op II 14-17. Apamea is de landstreek,
zoo genoemd naar de stad van dien naam, aan den middenloop van den Orontes. Het volgende
luidt naar het Gr. aldus: ‘9. En hij kwam tegenover Esdrelon, nabij Dotaia, dat ligt tegenover
de groote zaag van Judea, 10. en legerde zich tusschen Gaba en Scythopolis, en hij bleef daar
eene maand om de geheele bagage zijner krijgsmacht te verzamelen’. Esdrelon (d.i. Jezraël)
is zeker de ware lezing voor het onmogelijke Idumeërs van Vulg. Het volgende ‘nabij....
Judea’ is blijkbaar glosse naar IV 5 (Gr. 6). Holofernes is thans zeker nog niet bij Dothaïm
(zie IV noot 3); het welbekende Dothaïm had daarenboven voor de tijdgenooten des schrijvers
geen nadere aanwijzing noodig, terwijl de hier voorkomende niet-Hebreeuwsche vorm Dotaia
op zich zelf alreeds zeer verdacht is. Het vreemde woord ‘zaag’ duidt op verwisseling van
misjôr (vlakte) met massôr (Isai. X 15); bedoeld is de groote vlakte van Esdrelon. Judea,
hier de naam van het land (Palestina), waarin de ‘groote vlakte’ lag, wijst op een
niet-Palestijnschen schrijver. Holofernes kwam bij Gaba, eene stad aan de noordwestzijde
van deze vlakte (niet ver ten O. van den Carmel), dus tegenover Esdrelon gelegen, die door
Josephus, Plinius en andere schrijvers genoemd wordt, doch nog niet teruggevonden is. De
bepaling ‘tusschen Gaba en Scythopolis’ (het oude Bethsan, ten O. der groote vlakte), volgens
welke hij over de geheele vlakte van west tot oost zou gekampeerd hebben, ontbreekt in de
Vulg. en schijnt eveneens glosse, hoewel het op zich zelf waarschijnlijk is dat zijn leger zich
over de gansche vlakte verspreid heeft. Wij meenen derhalve te moeten lezen: ‘En hij kwam
tegenover Esdrelon nabij Gaba en bleef daar’ enz. Bij Gr. is apartian (bagage) misschien
verschreven uit stratian (leger, als Vulg.) - Voor het vervolg van het verhaal is het van
gewicht hier op te merken, dat de tocht van Holofernes niets meer dan een stroop- en
moordtocht is. Behalve uit de toespraak van Nabuchodonosor (II 5-12 Gr.) blijkt dit uit de
omstandigheid, dat Holofernes binnen twee en een halve maand, nadat tot den tocht besloten
was, reeds in Syrië van Damascus is; voorts uit de samenstelling en uitrusting zijner troepen.
Zij bestaan uit voetknechten en bereden boogschutters, vergezeld van een op buit beluste
bende. Holofernes rekent noch op veldslagen, noch op belegeringen. Hij ontmoet dan ook
nergens ernstigen tegenstand, daar hij het weerlooze land plundert, zich niet bekommert om
de bevestigde steden en zooveel doenlijk trekt door hoogof laaggelegen vlakten. Dat alles
maakt het begrijpelijk, dat hij, gekomen in de vlakte Esdrelon, om van daaruit noord- of
zuidwaarts het eigenlijke bergland in te gaan, een maand noodig heeft, om zijn leger voor te
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adunari praecepit universum exercitum
virtutis suae.

bereiden, en dat hij dan ondanks die voorbereiding er niet in slaagt binnen te dringen in het
Joodsche land.
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Caput IV.
Hoofdstuk IV.
De Israëlieten, voor de komst van Holofernes bevreesd, bereiden zich tot
weerstand voor (v. 1-7) en zoeken door vasten en bidden hulp bij den Heer
(v. 8-10), vooral op aansporing van den hoogepriester Eliachim (v. 11-17).
1. Tunc audientes haec filii Israel, qui
1. Toen werden de kinderen van Israël,
habitabant in terra Juda, timuerunt valde die in het land Juda woonden, dit
a facie ejus.
hoorend, zeer bevreesd voor zijn
aanschijn.
2. Tremor, et horror invasit sensus eorum,
ne hoc faceret Jerusalem et templo
Domini, quod fecerat ceteris civitatibus
et templis earum.

2. Schrik en ontzetting vervulde hunne
gemoederen, dat hij hetzelfde zoude doen
aan Jerusalem en den tempel des Heeren,
wat hij gedaan had aan de overige steden
en hare tempels1).

3. Et miserunt in omnem Samariam per 3. En zij zonden door geheel Samarië
circuitum usque Jericho, et
rond tot aan Jericho en bezetten alle
praeoccupaverunt omnes vertices
bergtoppen
montium:
4. Et muris circumdederunt vicos

4. en omgaven hunne dorpen met

1) Vs. 1 en 2 luiden raar gr., met gewichtige tijdsbepaling: ‘1. En de kinderen van Israël, die
in Judea (d.i. Juda) woonden, hoorden al wat Holofernes, het legerhoofd van Nabuchodonosor,
koning der Assyriërs, den heidenen had aangedaan, en hoe hij al hunne heiligdommen
geplunderd en verwoest had (te weten al de heiligdommen van het open land; zie III 8 Gr.).
2. En zij vreesden zeer zeer (bekend hebraïsme) voor zijn aangezicht (voor zijne komst) en
werden zeer beducht voor Jerusalem en voor den tempel van den Heer hunnen God, 3. dewijl
zij kort te voren waren teruggekeerd uit de ballingschap, en onlangs het gansche volk van
Judea was bijeen geweest, en de (heilige) vaten en het offeraltaar en het huis (Gods) na de
ontwijding geheiligd waren’. Volgens zijn natuurlijken zin slaat v. 3 op den terugkeer der
Joden uit de Babylonische gevangenschap (zie ook V 23 met de betreffende noot) en op de
wijding van den spoedig daarna herbouwden tempel (zie de Inleiding op Esdras blz. 254).
Had nu de inval van Holofernes plaats tijdens de regeering van Xerxes (485-465), dan waren
de Joden feitelijk kort te voren (prosphatôs) uit de ballingschap teruggekeerd en hadden zij
feitelijk onlangs (neôsti) den herstelden tempel gewijd. Wie de hoofdgebeurtenis van ons
boek plaatsen in de regeering van den Assyrischen koning Assurbanipal, zien in de ontwijding
des tempels, waarvan in onze plaats sprake is, de ontwijding door Manasses (IV Reg. XXI
4-7; II Par. XXXIII 4 volg.). Zij onderstellen daarbij, dat tijdens diens gevangenschap de
ontheiligde tempel herwijd werd. Maar blijkens II Par. XXXIII 15 volg. reinigde Manasses
zelf na zijn bevrijding den door hem ontwijden tempel. Dezelfden onderstellen verder, dat
met Manasses vele Joden gevankelijk waren weggevoerd, maar vóór diens invrijheidstelling
waren teruggekeerd. Voor deze onderstellingen bestaat volstrekt geen grond. Eindelijk
beroepen zij zich op de omstandigheid, dat onze plaats slechts gewaagt van eene ontwijding,
niet van de verwoesting des tempels, welke II Par. XXXVI 18 en 19 verhaald wordt. Maar
de verwoesting sluit de ontwijding in, gelijk de heiliging den herbouw.
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suos, et congregaverunt frumenta in
praeparationem pugnae.

muren en verzamelden graan om gereed
te zijn voor den strijd2).

5. Sacerdos etiam Eliachim scripsit ad
universos, qui erant contra Esdrelon, quae
est contra faciem campi magni juxta
Dothain, et universos, per quos viae
transitus esse poterat,

5. Ook schreef de priester Eliachim aan
allen, die tegenover Esdrelon woonden,
dat tegenover de groote vlakte bij Dothaïn
ligt, en aan allen, bij wie een weg voor
den doortocht kon zijn,

6. Ut obtinerent ascensus montium, per
quos via esse poterat ad Jerusalem, et illic
custodirent ubi angustum iter esse poterat
inter montes.

6. dat zij de bergpassen zouden bezetten,
waarlangs men naar Jerusalem kon
komen, en daar wachten zouden stellen,
waar zich een nauwe weg door het
gebergte mocht bevinden.

7. Et fecerunt filii Israel, secundum quod 7. En de kinderen van Israël deden zooals
constituerat eis sacerdos Domini
de priester des Heeren Eliachim hun
Eliachim.
bevolen had3).
2) Aan v. 3 en 4 beantwoordt in den Griekschen tekst: ‘4. En zij zonden uit naar het geheele
grensgebied van Samarië en naar Kônas (andere lezingen: Kôna en Kôla), Baithoron, Belmen
(of Belmôn). Jericho, Choba (of Chaba), Aisor en de vlakte van Salem, 5. en zij bezetten alle
toppen der hooge bergen en ommuurden de daarop gelegen dorpen en voorzagen zich van
proviand, om bereid te zijn voor den strijd, dewijl van hunne akkers juist de zomeroogst was
binnengehaald’. De bewoners van Juda zenden manschappen uit om het land in staat van
verdediging te brengen. Dezen versterken en bezetten strategisch gewichtige punten. Vooreerst
in het grensgebied van Samarië; daaronder zijn plaatsen te verstaan, welke door Israëlieten
bewoond waren en buiten het eigenlijke land der Samaritanen lagen, die van de Israëlieten
niet afhankelijk waren, maar een eigen stadhouder hadden onder de Perzische heerschappij;
Bethulië en Bethomesthaï (v. 6 Gr.) lagen ten N. daarvan, evenzoo Belmen en Choba, terwijl
de vlakte van Salem ten O. en Aisor (naar onze bepaling) ten Z. van die streek gelegen waren.
Langs drie hoofdwegen kon de vijand trachten naar Jerusalem te komen: door het bergland
van Samarië, door de vlakte van den Jordaan, van waar de pas bij Jericho, en door de vlakte
bij de kust (de Sjephela), van waar de pas bij Bethoron naar Jerusalem leidde. Behalve Jericho
en Bethoron worden daarom plaatsen bezet aan den door Samariê leidenden weg, waarin
Israëlieten woonden. Met de vlakte van Salem is zekerlijk de oostelijk van Sichem, een
hoofdstation aan dien weg, gelegen vlakte bedoeld, waarin aan den voet van het gebergte
thans het dorp Salim ligt. Aisor is vermoedelijk Baäl-Hasor van II Reg. XIII 23, waarschijnlijk
de meer dan duizend meter hooge heuvel Tell-Asoer ten N. van Bethel. Choba of Chaba,
dat ook XV 4 voorkomt, niet ver van Bethulië gelegen, kan het hedendaagsche Khirbet Aba
(de ain wordt geaspireerd uitgesproken) zijn, wederom aan denzelfden weg ten O.N.O. van
Dzjenin. Met Belmen is zeker Jeblaäm (zie de noot op VII 3) bedoeld. Kona is naar allen
schijn door dubbelschrijving van Choba in den tekst gekomen; de hier voorkomende variant
Kola staat XV 5 Gr. als Chola, welke laatste naam daar in het Sinaïtische handschrift ontbreekt
en blijkbaar dubbelschrijving is van het daar voorafgaande Choba.
3) Vs. 5-7 naar Gr.: ‘6. En de hoogepriester Joakim, die in die dagen te Jerusalem was, schreef
aan hen, die te Bethulië woonden en te Betomesthaï, dat tegenover Esdrelon ligt vóór de
vlakte dicht bij Dothaïm, 7. en gelastte, de bergpassen te bezetten, dewijl men door deze naar
Judea ging, en het gemakkelijk was, de aanrukkenden tegen te houden, daar de toegang eng
was, voor hoogstens twee man te gelijk. 8. En de kinderen van Israël deden gelijk hun gelast
had de hoogepriester Joakim en de raad der oudsten van het gansche volk Israël, die te
Jerusalem zetelden’. De hoogepriester Joakim (Vulg. hier en v. 11 Eliachim, wat wegens
den gelijken zin van Jo en El hetzelfde zegt, te weten ‘God richt op’), wordt II Esdr. XII 10
en 12 genoemd en was zeker tijdens de regeering van Xerxes I hoogepriester (zie Ecclus.
Inleiding bl. 7). In de lijst van hoogepriesters I Par. VI komt geen Joakim voor. Wie
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8. Et clamavit omnis populus ad
Dominum instantia magna, et
humiliaverunt animas suas in jejuniis, et
orationibus, ipsi et mulieres eorum.

8. En al het volk riep tot den Heer met
grooten aandrang, en zij vernederden
hunne zielen door vasten en bidden, zij
en hunne vrouwen.

9. Et induerunt se sacerdotes ciliciis, et
infantes prostraverunt contra faciem
templi Domini, et altare Domini
operuerunt cilicio:

9. En de priesters trokken boetekleederen
aan en lieten de kinderen zich
nederwerpen voor den tempel des Heeren
en omfloersden het altaar des Heeren met
een boetekleed4);

10. Et clamaverunt ad Dominum Deum
Israel unanimiter, ne darentur in praedam
infantes eorum, et uxores eorum in
divisionem, et civitates eorum in
exterminium, et sancta eorum in
pollutionem, et fierent opprobrium
gentibus.

10. en zij riepen tot den Heer, den God
van Israël, eenparig, dat toch niet hunne
kinderen ten buit en hunne vrouwen ter
verdeeling en hunne steden ten ondergang
en hun heiligdom ter ontheiliging zouden
worden overgeleverd, en dat zij niet ten
smaad zouden worden voor de volkeren.

desondanks Joakim ten tijde van Manasses laten leven, nemen òf aan, dat die lijst daar
onvolledig is, wat niets dan een onderstelling is, òf dat de Grieksche vertaler van ons boek
bij vergissing aan Joakim den titel van hoogepriester gaf vanwege de gewichtige rol, welke
hij vervult. De laatste, zeer gewaagde, onderstelling is in strijd met geheel het volgende
verhaal, waar Joakim beslist optreedt als hoogepriester, en wel op dezelfde wijze als al de
hoogepriesters na de Babylonische ballingschap, toen er geen koningen meer waren. Blijkbaar
was dit ten tijde van onzen Joakim de gewone staatkundige toestand. Ook de raad der oudsten
of geroysia (overeenkomend met het latere synedrium) wijst op denzelfden staatkundigen
toestand. Vgl. Jer. XXIX 1; Ezech. VIII 1, XIV 1, XX 1. Zoo bewijst onze plaats alléén
reeds, dat de hoofdgebeurtenis van ons boek viel in den tijd na de ballingschap en wel zeer
waarschijnlijk in de regeering van Xerxes. - Hoogepriester en geroysia gelasten aan de
bewoners van Bethulië en Betomesthaï, de zeer enge naar Juda leidende passen te bezetten.
Van laatstgenoemde plaats wordt gezegd, dat zij tegenover Esdrelon (Jezraël) en vóór
(tegenover) de vlakte dicht bij Dothaïm ligt. Dothaïm wordt bijna algemeen vereenzelvigd
met het Dothan van Gen. XXXVIII 17, het tegenwoordige Tell Dothan, op een begroeiden
heuvel in het zuidelijk gedeelte van de naar Dothan genoemde vallei. Deze, thans Sahel
Arabe, slingert zich van Tell Dothan tusschen de bergen door naar den zuidelijken hoek
der vlakte Esdrelon. Maar tusschen de twee valleien schuift zich nog een bergrug met slechts
twee passen (van Kefr-Adan en Boerkin), welke zoo nauw zijn, dat op sommige punten twee
ruiters elkander ternauwernood kunnen voorbijgaan. Die passen moeten worden bezet door
de bevolking der ten N. van Samarië gelegen en door Israëlieten bewoonde plaatsen Bethulië
en Betomesthaï. Volgens XV 4 moeten deze twee plaatsen in elkanders onmiddellijke
nabijheid gelegen hebben. Zie verder de noot op VI 1.
4) In rouwdoek gehuld moest zelfs het brandoffer-altaar tijdens de offeranden getuigen van de
vrees en den boetvaardigen geest des volks. Vgl. Jonas III 7 volg. In den Griekschen tekst
volgt hier nog, dat God luisterde naar de smeekingen des volks en nederzag op zijne
boetedoening.
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11. Tunc Eliachim, sacerdos Domini
magnus, circuivit omnem Israel,
allocutusque est eos,

11. Toen ging Eliachim, de hoogepriester
des Heeren, geheel Israël rond en sprak
hun toe

12. Dicens: Scitote quoniam exaudiet
Dominus preces vestras, si manentes
permanseritis in jejuniis, et orationibus
in conspectu Domini.

12. en zeide: Weet dat de Heer uwe
gebeden zal verhooren, als gij blijft
volharden in het vasten en bidden voor
het aanschijn des Heeren.

13. Memores estote Moysi servi Domini,
qui Amalec confidentem in virtute sua,
et in potentia sua, et in exercitu suo, et in
clypeis suis, et in curribus suis, et in
equitibus suis, non ferro pugnando, sed
precibus sanctis orando dejecit: Exod.
XVII 12.

13. Herinnert u Moses, den dienaar des
Heeren, die Amalec, dat vertrouwde op
zijne sterkte en op zijne macht en op zijn
leger en op zijne schilden en op zijne
wagens en op zijne ruiters, overwon, niet
door het zwaard in den strijd, maar door
heilige smeekingen in het gebed.5)

14. Sic erunt universi hostes Israel: si
perseveraveritis in hoc opere, quod
coepistis.

14. Zoo zal het gaan met alle vijanden
van Israël, als gij volhardt in dit werk, dat
gij begonnen hebt6).

15. Ad hanc igitur exhortationem ejus 15. Op deze zijne aansporing dan bleven
deprecantes Dominum, permanebant in zij voortdurend voor het aanschijn des
conspectu Domini,
Heeren en baden tot den Heer,
16. Ita ut etiam hi, qui offerebant Domino
holocausta, praecincti ciliciis offerrent
sacrificia Domino, et erat cinis super
capita eorum.

16. zoodat zelfs zij, die den Heer
brandoffers opdroegen, met
boetekleederen omgord en met asch op
hunne hoofden den Heer offers brachten.

17. Et ex toto corde suo omnes orabant 17. En uit geheel hun hart smeekten allen
Deum, ut visitaret populum suum Israel. God, dat Hij zijn volk Israël genadig
mocht bezoeken.

Caput V.
Hoofdstuk V.
De Ammoniet Achior verhaalt aan Holofernes de geschiedenis van Israël
en ontraadt hem de Joden aan te vallen, indien hem blijkt, dat zij aan hun

5) Zie Exod. XVII 9-13.
6) In plaats van v. 11-17, van welke v. 11 b-14 een toevoegsel schijnen van den Arameeschen
bewerker, heeft Gr. alleen (v. 15-17 Vulg.) in oorspronkelijker vorm: ‘14. En de hoogepriester
Joakim en de priesters en levieten, hunne lendenen omgord hebbende met boetekleederen,
droegen het dagelijksch brandoffer (zie Exod. XXIX 38-42) en de gelofteoffers en de
vrijwillige gaven des volks op, 15. en zij hadden hunne tulbanden met asch bestrooid en
riepen tot den Heer, dat Hij mocht neerzien op het gansche huis Israël’.
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God getrouw zijn (v. 1-25). Verontwaardiging bij de mannen van Holofernes
(v. 26-29).
1. Nuntiatumque est Holoferni principi
militiae Assyriorum, quod filii

1. En men boodschapte aan Holofernes,
den opperbevelhebber van
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Israel praepararent se ad resistendum, ac het leger der Assyriërs, dat de kinderen
montium itinera conclusissent.
van Israël zich gereed maakten om
weerstand te bieden, en de bergpassen
hadden afgezet1).
2. Et furore nimio exarsit in iracundia
2. En bovenmate vertoornd ontstak hij in
magna, vocavitque omnes principes Moab groote gramschap, en hij ontbood al de
et duces Ammon,
vorsten van Moab en de hoofden van
Ammon2)
3. Et dixit eis: Dicite mihi quis sit populus
iste, qui montana obsidet: aut quae, et
quales, et quantae sint civitates eorum:
quae etiam sit virtus eorum, aut quae sit
multitudo eorum: vel quis rex militiae
illorum:

3. en sprak tot hen: Zegt mij wat dat voor
een volk is, dat het gebergte bewoont, of
welke en hoedanig en hoe groot hunne
steden zijn; wat ook hunne macht is, of
hoe groot hun getal, of wie de koninklijke
bevelhebber van hun leger is3).

4. Et quare prae omnibus, qui habitant in
oriente, isti contempserunt nos, et non
exierunt obviam nobis ut susciperent nos
cum pace?

4. En waarom hebben zij alleen onder
allen, die in het Oosten4) wonen, ons
geminacht, en zijn zij ons niet te gemoet
getrokken om ons in vrede te ontvangen?

5. Tunc Achior dux omnium filiorum
Ammon respondens, ait: Si digneris
audire domine mi, dicam veritatem in
conspectu tuo de populo isto, qui in
montanis habitat, et non egredietur
verbum falsum ex ore meo.

5. Toen antwoordde Achior, de overste
van alle zonen van Ammon, en zeide: Als
gij u gewaardigt te luisteren, mijn heer!
zal ik voor uw aangezicht de waarheid
zeggen aangaande dit volk, dat op het
gebergte woont, en geen onwaar woord
zal uit mijnen mond komen.

6. Populus iste ex progenie Chaldaeorum 6. Dit volk is uit het geslacht der
est:
Chaldeën5);
7. Hic primum in Mesopotamia habitavit, 7. eerst woonde het in Mesopotamië,
quoniam noluerunt sequi deos patrum
omdat zij de goden niet wilden volgen
1) Gr. voegt hier nog aan toe: ‘en dat zij alle toppen der bergen bemuurd en in de vlakten lagen
gelegd hadden’.
2) Dezen hadden zich vermoedelijk tijdens zijn strooptocht in het Overjordaansche (II 16 en
17) bij hem aangesloten. Ofschoon stamverwanten der Israëlieten (zie Gen. XII 5, XIX
36-38), waren de Moabieten en Ammonieten hun toch steeds kwaad gezind (zie IV Reg.
XXIV 4).
3) Al deze vragen, welke in Gr. intusschen soberder zijn, schijnen begrijpelijk, wanneer men
zich herinnert, welk een onbeduidend volk Israël in de oogen der heidensche volken was.
4) Gr. heeft beter: ‘in het Westen’. Vgl. II 5.
5) Het verhaal van Achior is in Gr. soberder en zeker ook oorspronkelijker dan in Vulg. De
aanhef (v. 6-9 a) luidt naar Gr.: ‘6. Dit volk is uit het geslacht der Chaldeën. 7. En zij gingen
eerst in Mesopotamië als vreemdelingen wonen (parôikêsan), omdat zij de goden hunner
vaderen niet wilden dienen 8. en afgeweken waren van den weg hunner ouders en den God
aanbaden, dien zij erkenden. En (want) Hij had hen weggedreven van het aanschijn hunner
goden, en zij waren naar Mesopotamië uitgeweken en woonden daar als vreemdelingen vele
dagen’. Zie Gen. XI 25 - XII 5. - De Vulg. heeft hier eenerzijds eenige verklarende
toevoegsels, maar is van den anderen kant minder duidelijk.
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suorum, qui erant in terra Chaldaeorum. van hunne vaderen, die in het land der
Chaldeën waren.
Gen. XI 31.
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8. Deserentes itaque ceremonias patrum 8. Zij verlieten dan de godsdienstige
suorum, quae in multitudine deorum
gebruiken hunner vaderen, die het
erant,
veelgodendom huldigden,
9. Unum Deum coeli coluerunt, qui et
praecepit eis ut exirent inde, et habitarent
in Charan. Cumque operuisset omnem
terram fames, descenderunt in AEgyptum,
illicque per quadringentos annos sic
multiplicati sunt, ut dinumerari eorum
non posset exercitus. Gen. XII 1 et XLVI
6.

9. en dienden den éénen God des hemels,
die hun ook gebood van daar weg te
trekken en te gaan wonen in Charan6). En
toen een hongersnood over het geheele
land gekomen was, daalden zij af naar
Egypte en vermenigvuldigden zich daar
in vierhonderd jaren zoo, dat hun leger
niet te tellen was.

10. Cumque gravaret eos rex AEgypti,
atque in aedificationibus urbium suarum
in luto et latere subjugasset eos,
clamaverunt ad Dominum suum, et
percussit totam terram AEgypti plagis
variis.

10. En toen de koning van Egypte hen
verdrukte en met het bouwen zijner
steden in klei en tichelsteen ten onder
bracht, schreiden zij tot hunnen Heer, en
Hij sloeg geheel het land Egypte met
verschillende plagen.

11. Cumque ejecissent eos AEgyptii a se,
et cessasset plaga ab eis, et iterum eos
vellent capere, et ad suum servitium
revocare, Exod. XII 33.

11. En toen de Egyptenaren hen van zich
weggejaagd hadden, maar, nadat de plaag
onder hen was opgehouden, hen wilden
terughalen en onder hunne dienstbaarheid
terugbrengen7),

12. Fugientibus his Deus coeli mare
aperuit, ita ut hinc inde aquae quasi murus
solidarentur, et isti pede sicco fundum
maris perambulando transirent. Exod. XIV
29.

12. opende, toen zij weg vluchtten, de
God des hemels de zee voor hen, zoodat
de wateren aan beide zijden vast stonden
als een muur, en zij droogvoets over den
bodem der zee gingen en overtrokken.

6) In Gr. vervolgt Achior (v. 9 b - 11 a Vulg.): ‘9. En hun God zeide, dat zij moesten weggaan
uit het land hunner bijwoning en trekken naar het land Chanaän (Charan Vulg. is schrijffout).
En zij woonden daar en werden rijk aan goud en zilver en zeer veel vee (samenvatting van
het tijdvak der aartsvaders). Er ontstond echter een groote hongersnood in het land Chanaän,
en zij daalden af naar Egypte en woonden daar als vreemdelingen, om levensonderhoud te
vinden. En zij groeiden daar aan tot eene groote menigte, zoodat hun geslacht niet te tellen
was. 11. Maar de koning van Egypte stond tegen hen op en fnuikte hen door (arbeid in) klei
(“pêlôi” voor ponôi, naar de lezing van Vulg. en Vet. Lat.) en tichelsteen en vernederde hen
tot slaven. 12. En zij verhieven hunne stem tot hunnen God, en Hij sloeg geheel het land
Egypte met plagen, waaraan geen ontkomen was. En de Egyptenaren dreven hen uit van hun
aangezicht’. Ook hier onderscheidt zich de Vulg. door enkele toevoegsels en uitlatingen.
7) Aan v. 11 b-19 Vulg. beantwoordt in Gr. slechts het volgende: ‘13. En God maakte de Roode
Zee voor hun aangezicht droog 14. en leidde hen op den weg van den Sinaï, en zij dreven al
de woestijnbewoners uit 15. en zij gingen wonen in het land der Amorrheën en verdelgden
al de Hesbonieten’. Het laatste slaat op Num. XXI 25. Wat Vulg. meer heeft schijnt alles
toevoegsel van den Arameeschen bewerker, grootendeels ontleend aan de boeken Exodus
en Rechters. Vs. 16 slaat op Jos. XXIV 12. Vs. 14 schijnt misvatting van v. 14 b Gr. Vs. 18
en 19 zijn v. 21 Gr. (zie noot 8) in verder uitgewerkten vorm.
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13. In quo loco dum innumerabilis
exercitus AEgyptiorum eos persequeretur,
ita aquis coopertus est, ut non remaneret
vel unus, qui factum posteris nuntiaret.

13. En toen te dier plaatse een ontelbaar
leger van Egyptenaren hen vervolgde,
werd het zoo door de wateren overdekt,
dat er zelfs geen enkel man overbleef, die
het gebeurde aan de nakomelingen kon
verhalen.

14. Egressi vero mare rubrum, deserta
Sina montis occupaverunt, in quibus
nunquam homo habitare potuit, vel filius
hominis requievit. Jer. II 6.

14. Maar nadat zij van de Roode Zee
waren heengegaan, bezetten zij de
woestenijen van den berg Sina, waarin
nooit een mensch kon wonen of een
menschenkind zich ophield.

15. Illic fontes amari obdulcati sunt eis
ad bibendum, et per annos quadraginta
annonam de coelo consecuti sunt. Exod.
XV 25.

15. Daar werden de bittere bronnen voor
hen verzoet, opdat zij te drinken zouden
hebben, en veertig jaren lang kregen zij
voedsel uit den hemel.

16. Ubicumque ingressi sunt sine arcu et 16. Overal, waar zij binnentrokken zonder
sagitta, et absque scuto et gladio, Deus boog en pijl, en zonder schild en zwaard,
eorum pugnavit pro eis, et vicit.
streed hun God voor hen en zegevierde.
17. Et non fuit qui insultaret populo isti, 17. En niemand deed dat volk ooit leed,
nisi quando recessit a cultu Domini Dei behalve als het van den dienst afweek van
sui.
den Heer, zijnen God.
18. Quotiescumque autem praeter ipsum
Deum suum, alterum coluerunt, dati sunt
in praedam, et in gladium, et in
opprobrium.

18. Zoo dikwijls zij echter behalve dezen
hunnen God een anderen dienden, werden
zij overgeleverd ter berooving en ten
zwaarde en ter bespotting.

19. Quotiescumque autem poenituerunt 19. Maar zoo dikwijls het hun berouwde,
se recessisse a cultura Dei sui, dedit eis afgeweken te zijn van den dienst van
Deus coeli virtutem resistendi.
hunnen God, schonk hun de God des
hemels kracht om weerstand te bieden.
20. Denique Chananaeum regem, et
Jebusaeum, et Pherezaeum, et Hethaeum,
et Hevaeum, et Amorrhaeum, et omnes
potentes in Hesebon prostraverunt, et

20. Eindelijk hebben zij den koning der
Chananeën en de Jebuseën en de
Phereseën en de Hetheën en de Heveën
en de Amorrheën en al de machtigen in
Hesebon verslagen en hunne landen en
hunne steden in bezit genomen8);

8) Vs. 20-23, het slot van Achior's verhaal, luiden naar Gr.: ‘16. En zij dreven uit van hun
aangezicht den Chananeër, den Phereseër, den Jebuseër, den Sichemiet (d.i. den Heveër, zie
Gen. XXXIV 2) en al de Gergeseën (vgl. I Reg. XXVII 8; Vulg. noemt hier verkeerdelijk
nog de Amorrheën en al de machtigen van Hesebon van v. 15 Gr.) en zij woonden daar vele
dagen. 17. En zoolang zij niet zondigden voor het aanschijn van hunnen God, hadden zij
voorspoed, omdat God, die met hen is, de ongerechtigheid haat. 18. Toen zij echter waren
afgeweken van den weg, dien Hij hun had gesteld, werden zij door vele oorlogen gedund en
gevankelijk weggevoerd naar een vreemd land; en het huis van hunnen God werd aan den
grond gelijk gemaakt (egenêthê eis edaphos), en hunne steden werden bemachtigd door
hunne tegenstanders. 19. Maar nu hebben zij zich bekeerd tot hunnen God en zijn zij
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possederunt:
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21. Et usque dum non peccarent in
21. En zoolang zij niet zondigden voor
conspectu Dei sui, erant cum illis bona: het aanschijn van hunnen God, ging het
Deus enim illorum odit iniquitatem.
hun goed; hun God immers haat de
ongerechtigheid.
22. Nam et ante hos annos, cum
recessissent a via, quam dederat illis
Deus, ut ambularent in ea, exterminati
sunt praeliis a multis nationibus, et
plurimi eorum captivi abducti sunt in
terram non suam.

22. Want ook vóór deze jaren, toen zij
afgeweken waren van den weg, dien God
hun gesteld had, opdat zij daarop zouden
wandelen, zijn zij in oorlogen door vele
volken vernietigd, en zeer velen hunner
zijn gevankelijk weggevoerd naar een
vreemd land.

23. Nuper autem reversi ad Dominum
Deum suum, ex dispersione qua dispersi
fuerant, adunati sunt et ascenderunt
montana haec omnia, et iterum possident
Jerusalem, ubi sancta eorum.

23. Onlangs echter tot den Heer, hunnen
God, teruggekeerd, werden zij uit de
verstrooiing, waardoor zij verstrooid
waren, verzameld en bezetten zij al deze
bergstreken, en weer bezitten zij
Jerusalem, waar hun heiligdom is.

24. Nunc ergo mi domine, perquire si est
aliqua iniquitas eorum in conspectu Dei
eorum: ascendamus ad illos, quoniam
tradens tradet illos Deus eorum tibi, et
subjugati erunt sub jugo potentiae tuae.

24. Nu derhalve, mijn heer, onderzoek!
Is er bij hen eenige ongerechtigheid voor
het aanschijn van hunnen God, laat ons
dan tegen hen optrekken, want
ontwijfelbaar zeker zal hun God hen aan
u overleveren, en zij zullen onderworpen
worden aan het juk uwer macht.

25. Si vero non est offensio populi hujus
coram Deo suo, non poterimus resistere
illis: quoniam Deus eorum defendet illos:
et erimus in opprobrium universae terrae.

25. Maar is er geenerlei misdaad bij dit
volk voor het aanschijn van hunnen God,
dan zullen wij hun niet kunnen weerstaan,
want hun God zal hen verdedigen, en wij
zullen ten spot zijn van de geheele aarde9).

26. Et factum est, cum cessasset loqui
Achior verba haec, irati sunt omnes

26. En het geschiedde, toen Achior
opgehouden had deze woorden te
spreken, dat alle grooten van Holofernes

teruggekeerd uit de verstrooiing, waardoor zij verstrooid waren, en hebben zij Jerusalem,
waar hun heiligdom is, teruggekregen en het gebergte bevolkt, dewijl het verlaten was’.
Ontegenzeggelijk slaat v. 18 op de verdelging van het rijk Juda, de verwoesting van den
tempel en de wegvoering der Joden onder Nabuchodonosor; v. 19 op hun terugkeer uit de
Babylonische ballingschap. Het strijdt met alle taalgebruik, egenêthê eis edaphos anders dan
van eene volslagen verwoesting, b.v. van een ontheiliging van het plaveisel van den tempel,
te verstaan. Ook was na de wegvoering van Manasses naar Assyrië het gebergte zonder
twijfel geenszins ontvolkt. De geschiedenis weet daarvan niets.
9) De geheele toespraak van Achior laat het volle licht vallen op het geheel eenige karakter en
de geheel eenige geschiedenis van het volk Gods. Zij kunnen niet beter worden geteekend.
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magnates Holofernis, et cogitabant
vertoornd werden en hem wilden dooden
interficere eum, dicentes ad alterutrum: en tot elkander zeiden:
27. Quis est iste, qui filios Israel posse
dicat resistere regi Nabucho-

27. Wie is hij, die zeggen durft, dat de
kinderen van Israël weer-
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donosor, et exercitibus ejus, homines
inermes, et sine virtute, et sine peritia
artis pugnae?

stand kunnen bieden aan koning
Nabuchodonosor en aan zijne
legerscharen, zij ongewapende en
machtelooze menschen en onervaren in
de krijgskunst?

28. Ut ergo agnoscat Achior quoniam
fallit nos, ascendamus in montana: et cum
capti fuerint potentes eorum, tunc cum
eisdem gladio transverberabitur:

28. Opdat dan Achior erkenne, dat hij ons
bedriegt, laat ons optrekken naar het
gebergte; en als hunne aanvoerders
gevangen genomen zijn, dan zal hij met
dezen door het zwaard doorstoken
worden,

29. Ut sciat omnis gens quoniam
Nabuchodonosor deus terrae est, et
praeter ipsum alius non est.

29. opdat alle volken weten, dat
Nabuchodonosor de god is der aarde, en
er geen andere is buiten hem10).

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Op bevel van Holofernes wordt Achior naar Bethulië gebracht (v. 1-10). Hij
verhaalt aan de bewoners der stad het gebeurde, waarop zij Achior troosten
en zich in een eenparig gebed tot God wenden (v. 11-21).
1. Factum est autem cum cessassent loqui, 1. Het geschiedde nu, toen zij
indignatus Holofernes vehementer, dixit opgehouden hadden met spreken, dat
ad Achior:
Holofernes, hevig vertoornd, tot Achior
zeide1):
10) De Arameesche bewerker gaf ook hier de oorspronkelijke lezing met gewone vrijheid weder.
Naar Gr. zeggen de mannen van Holofernes: ‘23. Laat ons hem in stukken houwen, want
wij laten ons niet bang maken voor de kinderen van Israël. 't Is toch een volk, dat kracht noch
leger heeft voor een geduchten strijd. 24. Laat ons dan optrekken, en zij zullen ten prooi
worden voor geheel uw leger, heer Holofernes!’ Vs. 28 en 29 Vulg. vlechten woorden van
Holofernes (VI 2) in die van zijne mannen in.
1) Gespierder en, naar het schijnt, ook oorspronkelijker luiden v. 1-6 naar Gr.: ‘1. En toen het
tumult der mannen bedaard was, zeide Holofernes tot Achior in tegenwoordigheid van de
gansche bent der uitheemschen en der kinderen van Moab: 2. Wie zijt gij, Achior, en (wie)
de huurlingen van Ephraïm (de Israëlieten), dat gij onder ons geprofeteerd hebt (als spot
bedoeld) gelijk zooeven, en gelegd hebt: Beoorloog niet het geslacht van Israël, omdat hun
God hen in bescherming neemt? En wie is god behalve Nabuchodonosor? Deze zendt zijn
leger uit, en het zal hen verdelgen van het aanschijn der aarde, en niet zal hen redden hun
God (vgl. Dan. III 15), 3. maar wij, zijne dienstknechten, zullen hen neervellen als één man,
en zij zullen niet weerstaan aan het geweld onzer paarden. 4. Want wij zullen hen neertrappen
den een op den ander (aldus naar de beste lezing), en hunne bergen zullen zich dronken
drinken aan hun bloed. 5. Gij dan, Achior, huurling van Ammon, die deze woorden gesproken
hebt op den dag uwer ongerechtigheid, gij zult mijn aangezicht niet meer zien van dezen dag
af, voordat ik wraak genomen heb aan het geslacht der uit Egypte gekomenen (der Joden).
6. En dan zal het zwaard mijner krijgers uwe zijden doorboren, en gij zult vallen onder hunne
slagen, wanneer ik zal komen. 7. En (nu) zullen u mijne dienstknechten wegleiden naar het
gebergte en u brengen naar eene van de steden aan de passen, 8. en gij zult niet omkomen
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2. Quoniam prophetasti nobis dicens,
quod gens Israel defendatur a Deo suo,
ut ostendam tibi quoniam non est Deus,
nisi Nabuchodonosor:

2. Daar gij ons voorspeld en gezegd hebt,
dat het volk Israël door zijnen God
beschermd wordt - om u te toonen, dat er
geen god is behalve Nabuchodonosor -

3. Cum percusserimus eos omnes, sicut
hominem unum, tunc et ipse cum illis
Assyriorum gladio interibis, et omnis
Israel tecum perditione disperiet:

3. zult gij, nadat wij hen allen als één man
verslagen hebben, alsdan ook zelf met
hen door het zwaard der Assyriërs
omkomen, en geheel Israël zal met u
verdelgd worden en ondergaan;

4. Et probabis quoniam Nabuchodonosor
dominus sit universae terrae: tuncque
gladius militiae meae transiet per latera
tua, et confixus cades inter vulneratos
Israel, et non respirabis ultra, donec
extermineris cum illis.

4. en gij zult ondervinden, dat
Nabuchodonosor de heer is der geheele
aarde; en dan zal het zwaard van mijn
krijgsvolk door uwe zijden gaan, en
doorstoken zult gij onder de gewonden
van Israël vallen, en niet langer zult gij
ademen dan totdat gij met hen
omgebracht wordt.

5. Porro autem si prophetiam tuam veram
existimas, non concidat vultus tuus, et
pallor, qui faciem tuam obtinet, abscedat
a te, si verba mea haec putas impleri non
posse.

5. Als gij nu echter gelooft, dat uwe
voorspelling waar is, dan valle uw gelaat
niet in, en de bleekheid, welke uw
aangezicht bedekt, wijke van u, als gij
meent, dat deze mijne woorden zich niet
kunnen verwezenlijken.

6. Ut autem noveris quia simul cum illis
haec experieris, ecce ex hac hora illorum
populo sociaberis, ut, dum dignas mei
gladii poenas exceperint, ipse simul
ultioni subjaceas.

6. Maar opdat gij moogt weten, dat gij
tegelijk met hen dit alles zult
ondervinden, - zie, van dit uur af zult gij
bij hun volk gevoegd worden, om als zij
de verdiende straffen door mijn zwaard
zullen ontvangen, tegelijk dezelfde straf
te ondergaan.

7. Tunc Holofernes praecepit servis suis 7. Hierop gebood Holofernes aan zijne
ut comprehenderent Achior, et
dienaren Achior te grijpen en hem naar
Bethulië2) te voeren en hem in de handen
der kinderen van Israël over te leveren.
tenzij gedood wordend met hen’. De zin van v. 8 is: Gij zult de verdiende straf niet ondergaan,
voordat ik als overwinnaar in het land der Joden doordring en u dan gelegenheid geef om u
met eigen oogen te overtuigen, dat uwe voorspelling niet is uitgekomen. - Vulg. is ten deele
een verkorting, ten deele een verklarende omschrijving van Gr.
2) Aan de noordwestzijde van de vallei van Dothan, waarin of waarbij waarschijnlijk met
Betomesthaï Bethulië moet gezocht worden (zie IV noot 3), verheft zich een de gansche
streek beheerschende berg met twee toppen, Dzjebel el-Asji en Sjeik-Sjibel, waarvan de laatste
met bouwvallen eener stad (vierkant behouwen steenen, grondslagen van huizen, tusschen
welke hier en daar een in de rots uitgehouwen put, resten van een ringmuur) bedekt is.
Noordelijk daarvan bevindt zich het honderd meter lager gelegen plateau El-Haraïeq, eveneens
met overblijfselen eener voormalige stad en met vele putten. Tusschen de twee verdwenen
stadjes ontspringen waterrijke bronnen, waarvan de voornaamste Bir-Maleh heet, terwijl

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

perducerent eum in Bethuliam, et
traderent eum in manus filiorum Israel.
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8. Et accipientes eum servi Holofernis,
profecti sunt per campestria: sed cum
appropinquassent ad montana, exierunt
contra eos fundibularii.

8. En de dienaren van Holofernes grepen
hem en gingen met hem door de vlakte;
maar toen zij het gebergte genaderd
waren, rukten de slingeraars tegen hen
uit.

9. Illi autem divertentes a latere montis,
ligaverunt Achior ad arborem manibus et
pedibus, et sic vinctum restibus
dimiserunt eum, et reversi sunt ad
dominum suum.

9. Doch zij weken ter zijde van den berg
af en bonden Achior met handen en
voeten aan een boom en lieten hem zoo
met touwen gebonden achter en keerden
naar hunnen heer terug3).

10. Porro filii Israel descendentes de
Bethulia, venerunt ad eum: quem
solventes duxerunt ad Bethuliam, atque
in medium populi illum statuentes,
percunctati sunt quid rerum esset, quod
illum vinctum Assyrii reliquissent.

10. Toen daalden de kinderen van Israël
van Bethulië af en kwamen bij hem,
maakten hem los en brachten hem naar
Bethulië, en hem midden onder het volk
plaatsende, vorschten zij uit, wat de reden
was, dat de Assyriërs hem geboeid
hadden achtergelaten.

zich aan den zuidoostelijken voet van den Sjeik-Sjibel in de vlakte van Dothan de uit twee
bassins bestaande bron Bir-el-Hasoe bevindt. Daar op het verdwenen stadje van den
Sjeik-Sjibel al de topografische gegevens passen, welke ons boek ten opzichte van Bethulië
bevat, zal dit de stad van Judith geweest zijn. Dan was Betomesthaï waarschijnlijk het
tegenwoordige Haraïeq. Aan Betomesthaï beantwoordt zekerlijk Hebr. Beth-misjteh, d.i.
drinkhuis, een voor Haraïeq met zijn overvloed aan water zeer passende naam. Ook
beantwoordt de ligging van Haraïeq ten volle aan IV 6 Gr.: men heeft van daar het gezicht
zoowel op Esdrelon (het tegenwoordige Zeraïn) noord-, als op Tell Dothan zuidwaarts. De
Hebr. naam van de stad van Judith zal Beth- Elôah (de eenvoudigste lezing van Gr. is
Betiloya) geweest zijn. Nu heet een plaatsje in de nabijheid van Zeraïn Beit-Ilfa, zeer
waarschijnlijk ontstaan uit Bet-Iloea (door eene uitspraak Bet-Ilwa). Daarom heeft men de
stad van Judith daarmede vereenzelvigd. Maar de ligging van Beit-Ilfa strookt niet met die
van Bethulië volgens de gegevens van ons boek, althans naar den Griekschen tekst. Eerder
zal men mogen gissen, dat de bewoners van Judith's stad toen deze verwoest was of om ons
onbekende reden verlaten werd, op die plek een nieuw Beth- Elôah gesticht hebben.
3) Lees v. 8 en 9 naar Gr.: ‘11. En zijne dienstknechten grepen hem en leidden hem buiten het
kamp naar de vlakte, en zij gingen het gebergte in en kwamen aan de bronnen, welke onder
Bethulië waren. 12. En toen de mannen der stad hen zagen, gingen zij den top van den berg
op, en alle slingeraars hielden hun opgang tegen en wierpen met steenen naar hen. 13. Toen
doken zij weg onder den berg en knevelden Achior en lieten hem (aan een boom heeft Gr.
niet) uitgestrekt onder den wortel (aan den voet) van den berg achter’. De dienstknechten
van Holofernes gaan met hun gevangene uit het kamp over de vlakte van Esdrelon het gebergte
in; niet door een der passen van Kefr-Adan en Boerkin, welke nog door de Joden bezet waren,
maar over de bergen ten N. van Bethulië en Betomesthaï, wat hun mogelijk was, omdat zij
slechts gering in getal waren. Zoo komen zij aan de daar zich bevindende talrijke broanen
in de valleien ten Z. van Jamon (zie VII noot 2) aan den voet van den berg, waarop Bethulië
lag. Daar had toen plaats wat v. 12 et 13 zoo levendig beschrijven in overeenstemming met
de plaatselijke gesteltenis.
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11. In diebus illis erant illic principes,
Ozias filius Micha de tribu Simeon, et
Charmi, qui et Gothoniel.

11. In die dagen waren daar de oversten:
Ozias, de zoon van Micha, van den stam
Simeon, en Charmi, ook Gothoniël
genoemd4).

4) Naar gr.: ‘Ozias.... Simeon, en Abris, de zoon van Gothoniël, en Charmis, de zoon van
Melchiël’.
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12. In medio itaque seniorum, et in
conspectu omnium, Achior dixit omnia
quae locutus ipse fuerat ab Holoferne
interrogatus: et qualiter populus
Holofernis voluisset propter hoc verbum
interficere eum,

12. In het midden dan der oudsten en in
tegenwoordigheid van allen verhaalde
Achior alles wat hij, door Holofernes
ondervraagd, gesproken had, en hoe het
volk van Holofernes hem om dit woord
had willen dooden,

13. Et quemadmodum ipse Holofernes
iratus jusserit eum Israelitis hac de causa
tradi: ut, dum vicerit filios Israel, tunc et
ipsum Achior diversis jubeat interire
suppliciis, propter hoc quod dixisset:
Deus coeli defensor eorum est. Supra V
16 25.

13. en hoe Holofernes zelf vertoornd
bevolen had hem om deze reden aan de
Israëlieten over te leveren, opdat hij, na
de kinderen van Israël overwonnen te
hebben, dan ook Achior zelf door
verschillende straffen zou laten ter dood
brengen, omdat deze gezegd had: de God
des hemels is hun beschermer5).

14. Cumque Achior universa haec
exposuisset, omnis populus cecidit in
faciem, adorantes Dominum, et communi
lamentatione et fletu unanimes preces
suas Domino effuderunt,

14. En nadat Achior dit alles uiteengezet
had, viel al het volk op het aangezicht
neder, en zij aanbaden den Heer en onder
een algemeen geschrei en geween stortten
zij eenparig hunne gebeden voor den
Heer,

15. Dicentes: Domine Deus coeli et
terrae, intuere superbiam eorum, et
respice ad nostram humilitatem, et faciem
sanctorum tuorum attende, et ostende
quoniam non derelinquis praesumentes
de te, et de sua virtute gloriantes,
humilias.

15. zeggende: Heer, God des Hemels en
der aarde, sla acht op hunnen hoogmoed,
en zie neer op onze nederigheid en let op
het aangezicht uwer heiligen6), en toon,
dat gij niet verlaat wie op U vertrouwen,
en hen, die op zich zelven vertrouwen en
op hunne kracht roemen, vernedert.

16. Finitio itaque fletu, et per totam diem 16. Toen nu het geween had opgehouden,
oratione populorum completa, consolati en het gebed des volks, dat geheel den
sunt Achior,
dag geduurd had, was geëindigd, troostte
men Achior,
17. Dicentes: Deus patrum nostrorum,
cujus tu virtutem praedicasti, ipse tibi
hanc dabit vicissitudinem, ut eorum magis
tu interitum videas.

17. zeggende: de God onzer vaderen,
wiens macht gij verkondigd hebt, Hij zal
het zoo voor u keeren, dat gij veeleer
hunnen ondergang zult zien.

18. Cum vero Dominus Deus noster
18. En als de Heer, onze God, aan zijne
dederit hanc libertatem servis suis, sit et dienaren zoo de vrijheid zal geschonken
tecum Deus in medio nostri:
hebben, zij God ook met u in het midden
van ons, opdat gij,
5) Aan v. 12 b-13 beantwoordt in Gr. slechts: ‘En Ozias zeide tot hem: Wat is (u) overkomen?
17. Toen verhaalde hij alle woorden van den raad van Holofernes en wat al deze gezegd had
tegen het huis van den Heer van Israël’.
6) Bij Gr. volgt hier nog: ‘op dezen dag’, terwijl en toon.... vernedert ontbreekt, evenals v. 16,
met uitzondering van het slot, dat daar luidt: ‘En zij troostten Achior en prezen hem zeer’,
waarna ook de inhoud der troostrede (v. 17 en 18) daar niet gelezen wordt.
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ut sicut placuerit tibi, ita cum tuis
omnibus converseris nobiscum.

gelijk het u behaagt, zoo met al de uwen
onder ons moogt verkeeren.

19. Tunc Ozias, finito consilio, suscepit 19. Hierop, toen de vergadering geëindigd
eum in domum suam, et fecit ei coenam was, nam Ozias hem mede naar zijn huis
magnam.
en richtte voor hem een grooten maaltijd
aan.
20. Et vocatis omnibus presbyteris, simul 20. En hij noodigde al de oudsten uit, en
expleto jejunio refecerunt.
nadat de vasten geeindigd was, aten zij
samen.
21. Postea vero convocatus est omnis
populus, et per totam noctem intra
ecclesiam oraverunt petentes auxilium a
Deo Israel.

21. En daarna werd al het volk
bijeengeroepen, en geheel den nacht door
baden zij inde vergaderplaats en vroegen
hulp aan den God van Israël7).

Caput VII
Hoofdstuk VII.
Holofernes belegert Bethulië, laat de waterleiding afsnijden en de bronnen
bewaken (v. 1-4). De belegerden, daardoor tot het uiterste gebracht, eischen
van Ozias, dat hij de stad zal overgeven, en deze belooft hun dit, mits zij nog
vijf dagen wachten om te zien of de Heer geen uitkomst geeft (v. 5-25).
1. Holofernes autem altera die praecepit 1. 's Anderendaags nu beval Holofernes
exercitibus suis ut ascenderent contra
aan zijne legerscharen tegen Bethulië op
Bethuliam.
te rukken1).
2. Erant autem pedites bellatorum centum
viginti millia, et equites viginti duo millia,
praeter praeparationes virorum illorum,
quos occupaverat captivitas, et abducti

2. Het waren nu honderd twintig duizend
man voetvolk en twee en twintig duizend
ruiters, behalve de uitgeruste mannen, die
gevangen genomen en weggevoerd waren

7) Naar Gr. luidt het slot van het hoofdst.: ‘21. En Ozias nam hem mede en bereidde aan de
oudsten een avonddronk. En zij riepen tot den God van Israël om hulp dien ganschen nacht’.
Met de vergaderplaats (v. 21 Vulg.) is de synagoog bedoeld. Vgl. Act. XVII 13. Al wat
Vulg. van v. 12 af meer heeft dan Gr., schijnt toevoegsel van den Arameeschen bewerker.
1) Gr. heeft: ‘1. Den volgenden dag nu beval Holofernes aan geheel zijn leger en aan zijn
gansche volk, dat tot hem gekomen was om mede te vechten (zie noot 2), op te rukken tegen
Bethulië en de passen van het gebergte te bezetten en krijg te voeren tegen de kinderen van
Israël’. Met de passen van het gebergte zijn zekerlijk de passen van Kafr-Adan en Boerkin
bedoeld. Daar de legermacht van Holofernes v. 3 Gr. reeds in de vlakte bij Bethulië aan de
bron gelegerd is, zou het haar gelukt zijn, de Joodsche bezettingen dier passen onschadelijk
te maken; toch wordt dat, tegen de gewoonte van Gr., niet verhaald. Vulg. laat in v. 3
Holofernes' leger langs de helling van den berg (het gebergte ten O. en N.O. van de vallei
van Dothan) trekken en zoo ook natuurlijk afdalen naar de vlakte van Dothan; daardoor was
de Joodsche bezetting in de passen vanzelf onnut geworden. De tekst, die aan Vulg. ten
grondslag ligt, schijnt hier de voorkeur te verdienen. Vgl. ook noot 3.
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fuerant de provinciis et urbibus universae van geheel de jongelingschap der landen
juventutis.
en der steden2).

2) De blijkbaar bedorven tekst van v. 2 luidt naar Gr. woordelijk: ‘2. En op dien dag maakte
zich alle krijgsman van hen op; en het getal der krijgslieden te voet (was) honderd zeventig
duizend en der ruiters twaalf duizend, buiten den legertros en de mannen, welke zeer talrijk
waren’. Voor en de mannen is zeker te lezen: ‘der mannen’. Volgens II 20 Gr. bevond zich
bij het eigenlijke leger veel op buit belust toegeloopen volk. Vandaar onderscheidt v. 1
tusschen het geheele leger en het gansche volk van Holofernes en zet v. 2 die onderscheiding
door. Daar het oprukken ten strijde de zaak is van het eigenlijke leger, verhaalt v. 2, dat van
de geheele Holofernes volgende menigte (van hen) alle krijgsman zich opmaakte, en geeft
dan de getalsterkte dier krijgslieden aan. In afwijking van II 7 Vulg. of 15 Gr. is het getal
der voetknechten hier honderd zeventig duizend. Er waren dus op de wijze als III 8 Gr.
verhaald is, vijftig duizend bijgekomen. In de getallen der krijgers te voet en te paard is niet
begrepen het toegeloopen volk. Daarvan wordt, evenals II 20 Gr., gezegd, dat het zeer talrijk
was.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

437

3. Omnes paraverunt se pariter ad
pugnam contra filios Israel, et venerunt
per crepidinem montis usque ad apicem,
qui respicit super Dothain, a loco qui
dicitur Belma usque ad Chelmon, qui est
contra Esdrelon.

3. Allen maakten zich gelijkelijk gereed
tot den strijd tegen de kinderen van Israël,
en zij kwamen langs de helling van den
berg tot bij den top, die op Dothaïn ziet,
van de plaats, die Belma genoemd wordt,
tot aan Chelmon, dat tegenover Esdrelon
ligt3).

4. Filii autem Israel ut viderunt
multitudinem illorum, prostraverunt se
super terram, mittentes cinerem super
capita sua, unanimes orantes ut Deus
Israel misericordiam suam ostenderet
super populum suum.

4. Toen nu de kinderen van Israël hunne
menigte zagen, wierpen zij zich ter aarde
en strooiden asch op hunne hoofden en
baden eenparig, dat de God van Israël
zijne barmhartigheid zou toonen over zijn
volk.

5. Et assumentes arma sua bellica,
sederunt per loca, quae ad angusti itineris
tramitem dirigunt inter montosa, et erant
custodientes ea tota die et nocte.

5. En zij namen hunne krijgswapenen en
bezetten de plaatsen, die tot de enge
voetwegen door het gebergte voeren, en
hielden daarbij voortdurend de wacht bij
dag en nacht4).

3) Dit vs. luidt bij gr. met verbeterde namen: ‘3. En zij legerden zich in de vallei bij Bethulië
aan de bron, en zij strekten zich uit in de breedte naar Dothaïm en tot naar Jeblaäm (voor
Belthem, Balbaïm, Abelmaïm of Belmen van Gr., Abelme of Velmaïm van Vet. Lat., Belma
van Vulg.), en in de lengte van Bethulië tot aan Kyamon (Chelmon van Vulg.), dat tegenover
Esdrelon ligt’. De vallei van Bethulië is de vallei van Dothan, de bron de Bir-el Hasou.
Jeblaäm (zie Jos. XVII 11, Judic. I 27; IV Reg. IX 27), het tegenwoordige Khirbet Bel ame,
ligt 9 kilom. noordoostelijk van Tell Dothan. Hiernaar besloeg het leger bijna de geheele
breedte dezer vallei. Kyamon wordt vereenzelvigd met het tegenwoordige el-Jamon, en lag
dus ten N. van Bethulië; deze richting past echter niet in deze bepaling naar ‘breedte’ en
‘lengte’. Beter is de lezing van Vulg.: ‘van Belma tot Chelmon’, volgens welke het gebergte
werd bezet van Bel ame tot el-Jamon, d.i. van ten oosten tot ten noorden der hoogte van
Bethulië. Bij Gr. ontbreekt deze bepaling van de ‘lengte’.
4) Vulg. is hier weder zeer vrij. Gr. heeft: ‘4. Toen nu de kinderen van Israël hunne menigte
zagen, werden zij zeer beangst. En elkeen zeide tot zijn buurman: Nu overstroomen zij de
oppervlakte van het gansche land, en noch de bergruggen, noch de toppen, noch de afgronden,
noch de heuvelen zullen hun geweld ophouden. 5. En ieder hunner nam zijne krijgswapenen,
en nadat zij vuren hadden aangelegd op hunne poorten (zeker noodvuren), bleven zij daar
en waakten dien ganschen nacht’.
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6. Porro Holofernes, dum circuit per
gyrum, reperit quod fons, qui influebat,
aquae ductum illorum a parte australi
extra civitatem dirigeret: et incidi
praecepit aquae ductum illorum.

6. Toen nu Holofernes de ronde deed,
bevond hij dat eene bron van stroomend
water van de zuidzijde buiten de stad in
hunne waterleiding vloeide, en hij liet
hunne waterleiding afsnijden5).

7. Erant tamen non longe a muris fontes,
ex quibus furtim videbantur haurire
aquam ad refocillandum potius quam ad
potandum.

7. Er waren echter niet ver van de muren
bronnen, waaruit men hen steelsgewijze
water zag scheppen, meer om zich te
verkwikken dan om te drinken.

8. Sed filii Ammon, et Moab accesserunt
ad Holofernem, dicentes: Filii Israel non
in lancea, nec in sagitta confidunt, sed
montes defendunt illos, et muniunt illos
colles in praecipitio constituti.

8. Maar de kinderen van Ammon en
Moab begaven zich tot Holofernes en
zeiden: De zonen van Israël vertrouwen
noch op lans noch op pijl, maar de bergen
beschermen hen en de steilstaande
heuvelen zijn hunne sterkte.

5) Vs. 6-10 a Vulg. geven den oorspronkelijken tekst zeer verkort en daarbij ten deele onjuist
weder. Men leze naar Gr.: ‘6. Op den tweeden dag nu leidde Holofernes zijne gansche ruiterij
uit voor het oog der kinderen van Israël, die in Bethulië waren, 7. en hij verspiedde de
opgangen naar hunne stad en ging de waterbronnen na en bezette ze en plaatste daarbij posten
van krijgsmannen, en keerde zelf naar zijn volk terug. 8. Toen kwamen tot hem al de
bevelhebbers der kinderen van Esau en al de aanvoerders van het volk Moab en de hoofden
van de Zeekust en zeiden tot hem: 9. Moge nu de gebieder luisteren naar ons woord, opdat
uwe legermacht geen nadeel lijde. 10. Dat volk daar van de kinderen van Israël vertrouwt
niet op zijne speren, maar op de hoogte zijner bergen. Want het is niet gemakkelijk tot de
toppen hunner bergen op te gaan. 11. Nu dan, gebieder, strijd niet tegen hen gelijk men strijdt
in den slag; dan zal er geen enkel man van uw volk vallen. 12. Blijf in uw kamp en spaar
alle man van uw leger en laat uwe dienstknechten toezicht houden op de waterbron, die uit
den wortel van het gebergte te voorschijn komt, 13. omdat daar al de bewoners van Bethulië
zich van water voorzien. Dan zal de dorst hen doen sterven, en zij zullen hunne stad overgeven.
En wij en ons volk zullen de naburige hoogten der bergen beklimmen en zullen ons daar
legeren ter bewaking, opdat geen enkel man de stad uitga. 14. En zij zullen versmachten in
hun gebrek, zij, hunne vrouwen en hunne kinderen, en alvorens het zwaard over hen komt,
zullen zij neervallen op de pleinen hunner stad’. Na de vallei van Dothan te hebben bezet,
gaat Holofernes 's anderen daags met zijne ruiterij daar op verkenning uit en plaatst
wachtposten bij de bronnen. Bedoeld zijn de bronnen in de vallei, de Bir-el-Hasou en wellicht
nog andere. Maar de hoofden der aan Israël bijzonder vijandige Ammonieten en Moabieten,
die land en volk kennen, achten dien maatregel terecht onvoldoende. Niet alleen moeten de
geplaatste wachtposten versterkt worden (zie hierachter v. 17 Gr.); het moet aan de bewoners
van Bethulië ook onmogelijk gemaakt worden, zich uit de bronnen Bir-Maleh (zie VI noot
2) op de hoogte van water te voorzien. Die zorg wenschen de genoemde hoofden met hunne
mannen op zich te nemen. - Vs. 6 en 7 Vulg. zijn eene meer dan vrije bewerking van den
oorspronkelijken tekst. De waterleiding en hare afsnijding, alsmede de bronnen dicht bij de
stadsmuren, waar de bewoners zich heimelijk slechts een weinig kunnen verkwikken, berusten
zeker op misverstand of verbeelding van den Arameeschen bewerker. Vs. 7 tracht op zijne
wijze te verklaren, waarom de Ammonieten en Moabieten, nadat Holofernes de waterleiding
had afgesneden, nog andere maatregelen noodig oordeelden.
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9. Ut ergo sine congressione pugnae
possis superare eos, pone custodes
fontium, ut non hauriant aquam ex eis, et
sine gladio interficies eos, vel certe
fatigati tradent civitatem suam, quam
putant in montibus positam superari non
posse.

9. Om dan zonder slag te leveren hen te
kunnen overwinnen, stel wachters bij de
bronnen, opdat zij er geen water uit
scheppen; en zonder zwaard zult gij hen
ombrengen, of ten minste zullen zij van
uitputting hunne stad overgeven, welke
zij, als op het gebergte gelegen,
onneembaar achten.

10. Et placuerunt verba haec coram
Holoferne, et coram satellitibus ejus et
constituit per gyrum centenarios per
singulos fontes.

10. En deze woorden bevielen aan
Holofernes en zijne trawanten, en hij
plaatste honderd man rondom bij elke
bron6).

11. Cumque ista custodia per dies viginti
fuisset expleta, defecerunt cisternae, et
collectiones aquarum omnibus
habitantibus Bethuliam, ita ut non esset
intra civitatem unde satiarentur vel una
die, quoniam ad mensuram dabatur
populis aqua quotidie.

11. En toen die bewaking twintig dagen
geduurd had, werden de waterputten en
waterbakken van alle bewoners van
Bethulië ledig, zoodat er in de stad niet
zooveel was, dat zij er zich zelfs maar
één dag mede konden verzadigen, want
men mat dagelijks het water aan het volk
toe7).

12. Tunc ad Oziam congregati omnes viri, 12. Alsdan kwamen alle mannen en
feminaeque, juvenes, et parvuli, omnes vrouwen, jongelingen en kinderen bij
simul una voce
Ozias samen, en allen met eenparige stem
13. Dixerunt: Judicet Deus inter nos et
te, quoniam fecisti in nos mala, nolens
loqui pacifice cum Assyriis, et propter
hoc vendidit

13. zeiden: God zij rechter tusschen ons
en u, want gij hebt ons kwaad gedaan
door niet vriendschappelijk met de
Assyriërs te

6) In plaats van v. 10 b heeft Gr.: ‘17. Toen maakte zich eene afdeeling der kinderen van Ammon
op, en met hen vijf duizend van de kinderen van Assur, en zij (de laatstgenoemden) legerden
zich in de vlakte en bezetten hunne wateren en bronnen. 18. Maar de kinderen van Esau en
Ammon gingen de hoogte op en legerden zich in het gebergte tegenover Dothaïm en zonden
van de hunnen zuid- en oostwaarts tegenover Aigrebêl (gr. Ekrebêl, andere lezing: Graibêl),
dat dicht bij Choys is, aan de beek Mochmor (gr. Mochmoyr). En het overige leger der
Assyriërs legerde in de vlakte, en hunne tenten bedekten de gansche oppervlakte van het
land. En zij hadden zich gelegerd in groote menigte en waren zeer talrijk. 19. Toen verhieven
de kinderen van Israël hunne stem tot den Heer, hunnen God, omdat hunne vijanden hen
omsingeld hadden, en er geen ontkomen was uit hun midden’. De wateren en bronnen der
bewoners van Bethulië in de vlakte (v. 17) bevonden zich blijkbaar buiten het kamp. Voor
de zorgvuldige bewaking van deze moesten de vijf duizend Assyriërs zorg dragen. Maar de
Ammonieten en Moabieten gaan het gebergte op, waarvan de Sjeik-Sjibel deel uitmaakt, en
legeren zich daar tegenover Dothaïm. Feitelijk ligt dat gebergte vlak tegenover Tell Dothan.
Van hun kamp uit zenden zij manschappen zuid- en oostwaarts, om Bethulië, dat door de
Assyriërs in de vlakte reeds ten N. en O. was ingesloten, nu ook ten W. en Z.W. van alle
gemeenschap en toevoer van water te berooven. Aigrebêl of Ekrebêl is zekerlijk het
tegenwoordige dorp el- Araqah. Ten W. daarvan loopt de Wadi Yachmoer, onze beek
Mochmoer. Aan die beek moet ook Choys (Chus) gezocht worden.
7) Gr. beschrijft (v. 20 en 21) uitvoeriger dan Vulg. (v. 12) den nood der bewoners van Bethulië,
nadat zij vier en dertig dagen waren ingesloten.
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nos Deus in manibus eorum. Exod. V 21. willen spreken, en daarom heeft God ons
in hunne handen verkocht.
14. Et ideo non est qui adjuvet, cum
14. En derhalve is er niemand, die helpt,
prosternamur ante oculos eorum in siti, terwijl wij voor hunne oogen nedervallen
et perditione magna.
van dorst en groote ellende.
15. Et nunc congregate universos, qui in 15. Nu dan, roept allen, die in de stad
civitate sunt, ut sponte tradamus nos
zijn, bijeen, opdat wij allen ons vrijwillig
omnes populo Holofernis.
overgeven aan het volk van Holofernes.
16. Melius est enim ut captivi
benedicamus Dominum, viventes, quam
moriamur, et simus opprobrium omni
carni, cum viderimus uxores nostras, et
infantes nostros mori ante oculos nostros.

16. Want het is ons beter, als gevangenen
den Heer te loven en te leven, dan te
sterven en ten smaad te worden voor alle
vleesch, terwijl wij onze vrouwen en onze
kinderen voor onze oogen zien sterven8).

17. Contestamur hodie coelum et terram
et Deum patrum nostrorum, qui ulciscitur
nos secundum peccata nostra, ut jam
tradatis civitatem in manu militiae
Holofernis, et sit finis noster brevis in ore
gladii, qui longior efficitur in ariditate
sitis.

17. Tot getuigen roepen wij heden aan
den hemel en de aarde en den God onzer
vaderen, die ons straft naar onze zonden,
dat gijlieden thans de stad zult overgeven
aan de krijgsmacht van Holofernes, en
dat ons einde verkort worde met de
scherpte des zwaards, terwijl het slechts
gerekt wordt in versmachtenden dorst9).

18. Et cum haec dixissent, factus est
fletus et ululatus magnus in ecclesia ab
omnibus, et per multas horas una voce
clamaverunt ad Deum, dicentes:

18. En nadat zij dit gezegd hadden,
ontstond er in de vergadering onder hen
allen een groot geween en gehuil, en vele
uren lang riepen zij eenstemmig tot God,
zeggende10):

19. Peccavimus cum patribus nostris,
19. Gezondigd hebben wij gelijk onze
injuste egimus, iniquitatem fecimus. Ps. vaderen, verkeerd hebben wij gehandeld,
boosheid hebben wij bedreven.
CIV 6.

8) Naar Gr. luidt v. 16: ‘27. Beter is het dat wij hun tot slaven worden; dan houden wij het leven
en zien niet met eigen oogen den moord onzer kleinen en onze vrouwen en kinderen den
laatsten snik geven’.
9) Naar Gr. met behulp van gr. verbeterd, zal dit vers moeten luiden: ‘28. Wij roepen God den
Heer, die ons straffen wil volgens onze zonden, tegen u aan, zoo gij niet handelt naar deze
woorden op dezen dag’. De zin is: God wil ons tot bestraffing onzer zonden overgeven in
de handen van den vijand. Daarom roepen wij 's Heeren wraak over u af, zoo gij niet
overeenkomstig ons verlangen (v. 15 Vulg. = v. 26 Gr.) nog heden de stad overgeeft. Vs. 17
b Vulg. en dat ons einde enz. is een verklarend, maar ongeschikt toevoegsel. Door de stad
over te geven hopen hare bewoners den dood te ontgaan (vgl. v. 27 Gr., 16 Vulg.).
10) Voor v. 18-23 a heeft Gr. alleen: ‘29. En er verhief zich midden in de vergadering een groot
geween uit aller borst, en zij riepen tot den Heer met luide stem. Toen zeide Ozias’. Wat
Vulg. meer heeft schijnt toevoegsel van den Arameeschen bewerker, ten deele aan Ps. CV
6, ten deele aan andere schriftuurplaatsen ontleend. Straf onze boosheid met uwen geesel,
d.i. straf Gij zelf ons, en niet door een ongeloovig volk.
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20. Tu, quia pius es, miserere nostri, aut
in tuo flagello vindica iniquitates nostras,
et noli tradere confitentes te populo, qui
ignorat te.

20. Gij, Omdat Gij goedertieren zijt,
ontferm U onzer, of straf onze boosheden
met uwen geesel, maar lever hen, die U
belijden, niet over aan een volk, dat U
niet kent,

21. Ut non dicant inter gentes: Ubi est
Deus eorum?

21. opdat men onder de heidenen niet
zegge: Waar is hun God?

22. Et cum fatigati his clamoribus, et his 22. En toen zij, vermoeid door dit geroep
fletibus lassati siluissent,
en door dit geween afgemat, stilzwegen,
23. Exurgens Ozias infusus lacrimis,
dixit: AEquo animo estote fratres, et hos
quinque dies exspectemus a Domino
misericordiam:

23. stond Ozias, in tranen badend, op en
zeide: Weest gelaten, broeders, en
verbeiden wij nog deze vijf dagen
barmhartigheid van den Heer.

24. Forsitan enim indignationem suam
abscindet, et dabit gloriam nomini suo.

24. Wellicht immers zal Hij zijne
gramschap staken en eer geven aan zijnen
naam.

25. Si autem transactis quinque diebus
non venerit adjutorium, faciemus haec
verba, quae locuti estis.

25. Maar indien er na verloop van vijf
dagen geen hulp komt, zullen wij die
woorden uitvoeren, welke gij gesproken
hebt11).

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
De geslachtslijst en het verleden van Judith (v. 1-8). Zij berispt de oversten,
spreekt hun moed in en geeft hun te kennen, dat zij een reddingsmiddel wil
beproeven (v. 9-34).
1. Et factum est, cum audisset haec verba
Judith vidua, quae erat filia Merari, filii
Idox, filii Joseph, filii Oziae, filii Elai,
filii Jamnor, filii Gedeon, filii Raphaim,
filii Achitob, filii Melchiae, filii Enan,
filii Nathaniae, filii Salathiel, filii Simeon,
filii Ruben:

1. Het gebeurde nu, dat die woorden
vernomen werden door Judith, eene
weduwe, die de dochter was van Merari,
den zoon van Idox, den zoon van Joseph,
den zoon van Ozias, den zoon van Elaï,
den zoon van Jamnor, den zoon van
Gedeon, den zoon van Raphaïm, den zoon
van Achitob, den zoon van Melchias, den
zoon van Enan, den zoon van Nathanias,

11) Het slot van het hoofdstuk naar Gr.: ‘Houdt moed, broeders! Laat ons nog vijf dagen
uithouden, gedurende welke onze God zijne ontferming tot ons zal keeren. (Ozias hoopt op
regen; VIII 31 Gr.) Want Hij zal ons niet ten einde toe verlaten. 31. Zoo die echter voorbijgaan
en er voor ons geen hulp komt, zal ik handelen naar uwe woorden. 32. Toen dreef hij het
volk uiteen naar zijne posten, en zij gingen op de muren en de torens hunner stad en zonden
hunne vrouwen en kinderen naar hunne huizen. En er heerschte in de stad groote
neerslachtigheid’.
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den zoon van Salathiël, den zoon van
Simeon, den zoon van Ruben1);

1) Den naam Judith (Hebr. Jehoedith, d.i. de Joodsche) deelt in de Schrift onze heldin alleen
met de vrouw van Esau (Gen. XXV I 34). Judith's geslachtslijst bevat in Gr. slechts 8 namen:
1. Merari, 2. Ox, 3. Joseph, 4. Oziël, 5. Elkana, 6. Chalkia, 7. Saradaï, 8. Israël (Jacob),
waarvan 1-4 in alle teksten voorkomen, maar in ten deele anderen vorm. Ox (Vulg. Idox)
heet in Vet. Lat. Ozi, gewone verkorting van Ozias. Zoo heet in Vet. Lat. ook 4; Oziël is
daarom misschien verschreven herhaling van Ozias. Aan Elkana (5) beantwoorden elders
Elaï, Elkia en Helchias. Mogelijk zijn daarom ook in Gr. 5 (Elkana) en 6 (Chalkia), en in
Vulg. 5 (Elaï) en 10 (Melchias) een en dezelfde naam. Dan zouden de acht namen van Gr.
worden tot zes. Saradaï (7 Gr.) is zeker Surisaddaï, Num. I 6 onder de nakomelingen van
Simeon genoemd. Behalve in Vulg. is in alle teksten Israël het laatste lid. Ruben past niet in
de lijst, daar Judith blijkens IX 2 tot den stam Simeon behoorde. Naar het schijnt, zijn al de
namen, welke behalve de zes waarschijnlijk oorspronkelijke van Gr. in andere teksten
voorkomen, of toevallige herhalingen in anderen vorm of opzettelijke toevoegsels van later
hand.
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2. Et vir ejus fuit Manasses, qui mortuus 2. en haar man was Manasses2), die
est in diebus messis hordeaceae:
gestorven was in de dagen van den
gersteoogst;
3. Instabat enim super alligantes
manipulos in campo, et venit aestus super
caput ejus, et mortuus est in Bethulia
civitate sua, et sepultus est illic cum
patribus suis.

3. want terwijl hij opzicht hield over de
schoovenbinders in het veld, kwam de
zonnebrand op zijn hoofd, en hij stierf te
Bethulië, zijne stad, en werd daar bij zijne
vaderen begraven3).

4. Erat autem Judith relicta ejus vidua jam 4. En Judith was zijne achtergelatene
annis tribus, et mensibus sex.
weduwe reeds sinds drie jaar en zes
maanden4).
5. Et in superioribus domus suae fecit sibi 5. En boven op haar huis had zij voor zich
secretum cubiculum, in quo cum puellis eene afzonderlijke kamer gemaakt,
suis clausa morabatur,
waarin zij met hare dienstmaagden in
afzondering leefde5);
6. Et habens super lumbos suos cilicium, 6. en zij had een haren kleed om hare
jejunabat omnibus diebus
lenden6) en vastte al de dagen van haar
leven, behalve op de sab-

2) Gr. voegt hieraan toe: ‘van haar stam en geslacht’. Manasses had zich dus bij de keuze zijner
vrouw gehouden aan het oude Joodsche gebruik. Daar dit gebruik, het zoogenaamde
agnaten-huwelijk, door het Farizeïsme werd afgeschaft en reeds in de eeuw vóór Christus
niet meer in eere was, valt uit het feit, dat Vulg. deze woorden niet heeft, af te leiden dat de
Arameesche tekst van Hiëronymus jonger is dan de Grieksche, althans dat deze laatste den
oorspronkelijken tekst getrouwer weergeeft. Anderendeels wordt het vermoeden bevestigd
dat de Hebr. tekst ontstaan is in een tijd, toen het agnaten-huwelijk nog in eere stond en het
Farizeïsme, dat onder Joannes Hyrcanus (136-105 v. Chr.) opkwam, zijn heerschenden
invloed nog niet bezat.
3) Kwam de zonnebrand op zijn hoofd, d.i. hij werd door een zonnesteek getroffen. Naar Gr.
luidt het slot van het vers: ‘en men begroef hem bij zijne vaderen (dus op of bij zijn erfdeel)
in het veld, dat is tusschen Dothaïm en Belamon (Jeblaäm, zie VII noot 3). Deze nadere
bepaling bij Gr. strookt met de ligging van Bethulië op den Sjeik Sjibel.
4) Gr. heeft vier maanden.
5) In Gr. bestaat v. 5 slechts uit één zin: ‘En zij had zich op het dak van haar huis een dakkamer
gemaakt’. Hare bedoeling daarbij was zeker die, welke Vulg. weergeeft: zij wilde zich als
weduwe zooveel mogelijk terugtrekken van de huiselijke beslommeringen, om ongestoorder
God te kunnen dienen. Voor dakkamer (zonder twijfel vertolking van Hebr. ‘ alijja’; zie
Judic. III noot 13) heeft Gr. ‘tent’.
6) Gr. voegt nog bij: ‘en droeg de kleedij van haar weduwschap’.
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vitae suae, praeter sabbata, et neomenias, batdagen en de nieuwemaanfeesten en de
et festa domus Israel.
feestdagen van het huis van Israël7).
7. Erat autem eleganti aspectu nimis, cui
vir suus reliquerat divitias multas, et
familiam copiosam, ac possessiones
armentis boum, et gregibus ovium plenas.

7. En zij was uitermate schoon van gelaat,
en haar man had haar vele rijkdommen
achtergelaten, en talrijke dienstbaren, en
eigendommen vol met driften ossen en
kudden schapen8).

8. Et erat haec in omnibus famosissima, 8. En zij stond bij allen in zeer goede
quoniam timebat Dominum valde, nec faam, omdat zij zeer godvreezend was,
erat qui loqueretur de illa verbum malum. en er was niemand, die een woord kwaad
van haar sprak.
9. Haec itaque cum audisset quoniam
Ozias promisisset quod transacto quinto
die traderet civitatem, misit ad
presbyteros Chabri, et Charmi.

9. Toen deze nu hoorde, dat Ozias
beloofd had, na verloop van vijf dagen
de stad te zullen overgeven, zond zij naar
de ouderlingen Chabri en Charmi9).

10. Et venerunt ad illam, et dixit illis:
Quod est hoc verbum, in quo consensit
Ozias, ut tradat civitatem Assyriis, si intra
quinque dies non venerit vobis
adjutorium?

10. En zij kwamen tot haar, en zij zeide
hun10): Wat is dat voor een woord, waarbij
Ozias ingewilligd heeft, om de stad aan
de Assyriërs over te geven, als er binnen
vijf dagen geen hulp voor u komt?

7) Gr. heeft alleen: ‘behalve op de feest- en jubeltijden van het huis Israël’. Wat Vulg. en gr.
meer hebben, schijnt later te zijn toegevoegd.
8) Gr. laat nog volgen: ‘En zij (Judith) hield er het oog op’.
9) In Gr. luidt de nazin: ‘zond zij hare habra, welke over al hare onderhoorigen gesteld was,
en ontbood Ozias, Chabri en Charmi, de oudsten harer stad’. Habra is een Perzisch woord
voor ‘dienstmaagd’. Daar Judith zich van het bestuur harer huishouding had teruggetrokken,
liet zij de zorg daarvoor aan hare habra over. In de Vulg. wordt deze eerst v. 32 genoemd.
Ozias, in de Vulg. hier niet genoemd, werd zeker mede, en wel op de eerste plaats, ontboden.
Volgens de Vulg. zelve (v. 28) was hij dan ook aanwezig.
10) De toespraak van Judith naar de Vulg. wijkt zeer af van die naar Gr., wel niet in algemeene
strekking, maar toch in belangrijke bijzonderheden. Aan v. 10-15 beantwoordt in Gr.: ‘11.
En zij kwamen tot haar, en zij sprak tot hen: Hoort mij, oversten van de bewoners van
Bethulië! Het is geen goed woord, dat gij heden gesproken hebt voor het volk, toen gij den
eed gezworen hebt, welken gij uitspraakt tusschen God en u (d.i. toen gij Gode gezworen
hebt), en gezegd hebt, de stad te zullen overgeven aan onze vijanden, zoo de Heer ons niet
in deze (dagen) te hulp komt. 12. Wie zijt gij dan, dat gij heden God beproeft en u boven
God stelt te midden van de menschenkinderen (door een tijd te bepalen, binnen welken God
u zoude moeten helpen)? 13. Nu toch vorscht gij den almachtigen Heer uit en zult nooit iets
weten! Want de diepte van 's menschen hart kunt gij niet peilen, en de gedachten van zijn
verstand kunt gij niet vatten. Hoe wilt gij dan God, die dat alles geschapen heeft, doorgronden
en zijne wijsheid erkennen en zijn zin achterhalen (vgl. Rom. XI 33-35)? Nooit, nooit,
broeders! Wekt dan niet de verbolgenheid van den Heer, onzen God! Want zoo Hij ons niet
wil helpen in deze vijf dagen, Hij heeft de macht te redden in zooveel dagen als Hij wil. 16.
Gij dan, dwingt niet af de raadsbesluiten van den Heer, onzen God; want niet als een mensch
laat God zich bedreigen, noch als een menschenkind laat Hij zich iets afpersen’. Vgl. Num.
XXIII 9; Isai. XLIX 8.
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11. Et qui estis vos, qui tentatis
Dominum?

11. En wie zijt gij, dat gij den Heer
beproeft?

12. Non est iste sermo, qui misericordiam 12. Dit is geen taal om erbarming uit te
provocet, sed potius qui iram excitet, et lokken, maar eerder om toorn op te
furorem accendat.
wekken en gramschap te doen
ontbranden.
13. Posuistis vos tempus miserationis
Domini, et in arbitrium vestrum, diem
constituistis ei.

13. Gij, gij hebt een tijd bepaald voor 's
Heeren erbarming en Hem naar eigen
willekeur eenen dag gesteld.

14. Sed quia patiens Dominus est, in hoc 14. Maar daar de Heer lankmoedig is, laat
ipso poeniteamus, et indulgentiam ejus ons daarover boete doen en zijne
fusis lacrymis postulemus:
toegevendheid onder tranen afsmeeken;
15. Non enim quasi homo, sic Deus
15. want niet gelijk een mensch dreigt
comminabitur, neque sicut filius hominis God, en niet gelijk een menschenkind
ad iracundiam inflammabitur.
ontvlamt Hij in toorn.
16. Et ideo humiliemus illi animas
16. Daarom dan, laten wij onze zielen
nostras, et in spiritu constituti humiliato, voor Hem vernederen en Hem dienend
servientes illi,
in ootmoedige gesteltenis des harten11)
17. Dicamus flentes Domino, ut
secundum voluntatem suam sic faciat
nobiscum misericordiam suam: ut sicut
conturbatum est cor nostrum in superbia
eorum, ita etiam de nostra humilitate
gloriemur:

17. weenend zeggen tot den Heer, dat Hij
geheel volgens zijnen wil zijne
barmhartigheid met ons oefene, opdat
wij, gelijk ons hart ontsteld is door hunne
vermetelheid, ook roem kunnen dragen
op onze onderworpenheid;

18. Quoniam non sumus secuti peccata
patrum nostrorum, qui

18. want wij hebben niet de zonden onzer
vaderen nagevolgd, die

11) Vs. 16-20 naar Gr. met enkele door den druk onderscheiden verbeteringen: ‘17. Daarom,
laat ons de van Hem komende redding afwachten, laat ons Hem bidden ons te helpen, en Hij
zal onze smeeking verhooren, wanneer het Hem zal behagen. 18. Want Hij is niet opgestaan
tegen ons geslacht (God is niet verbolgen op ons), en er is heden ten dage noch stam, noch
geslacht, noch volk, noch stad van ons, die goden aanbidden door menschenhand gemaakt
(dit bewijst, dat de schrijver den tijd na de Babylonische ballingschap onderstelt), gelijk het
geval was in de vroegere dagen, 19. weswege onze vaderen overgeleverd werden ten zwaarde
en ten roof en vielen in groote nederlaag voor het aangezicht hunner vijanden. 20. Maar wij,
wij kennen geen anderen God dan Hem. Daarom hopen wij, dat Hij ons niet aan ons lot zal
overlaten, ook niet vanwege ons geslacht (oyde apo toy genoys hêmôn; apo is Hebr. min).
21. Want zoo wij overmeesterd worden, zal geheel Judea vallen (klîthêsetai voor klêthêsetai)
en ons heiligdom (de tempel) geplunderd worden. En men zal de ontwijding daarvan eischen
van onzen mond (men zal ons ter verantwoording roepen) 22. en de verovering van ons land
en den moord onzer broeders en de verlatenheid van ons erfdeel neerladen op ons hoofd (ons
de schande daarvan doen dragen) onder de volken, waaronder wij als slaven zullen dienen.
En wij zullen ten spot zijn voor wie ons aan zich dienstbaar gemaakt hebben’. In v. 21 en
22 doet Judith de strategische beteekenis van Bethulië voor het Joodsche land naar waarheid
en ten volle uitkomen en openbaart zij tevens haar even edelmoedigen als heldhaftigen zin.
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dereliquerunt Deum suum, et adoraverunt hunnen God verlaten en vreemde goden
deos alienos,
aanbeden hebben,
19. Pro quo scelere dati sunt in gladium,
et in rapinam, et in confusionem inimicis
suis: nos autem alterum Deum nescimus
praeter ipsum.

19. voor welke misdaad zij overgeleverd
zijn ten zwaarde en ten roof en ter
beschaming aan hunne vijanden; maar
wij, wij kennen geenen anderen God dan
Hem.

20. Exspectemus humiles consolationem
ejus, et exquiret sanguinem nostrum de
afflictionibus inimicorum nostrorum, et
humiliabit omnes gentes, quaecumque
insurgunt contra nos, et faciet illas sine
honore Dominus Deus noster.

20. Laat ons nederig zijne vertroosting
afwachten; dan zal Hij ons bloed eischen
van de vijanden, die ons verdrukken, en
Zal Hij alle volken, die tegen ons opstaan,
vernederen, en zal hen eerloos maken,
Hij, de Heer onze God.

21. Et nunc fratres, quoniam vos estis
presbyteri in populo Dei, et ex vobis
pendet anima illorum, ad eloquium
vestrum corda eorum erigite, ut memores
sint, quia tentati sunt patres nostri ut
probarentur, si vere colerent Deum suum.

21. En nu broeders12), daar gij de oudsten
zijt onder Gods volk en van u hun leven
afhangt, bemoedigt hunne harten door
uwe toespraak, opdat zij gedenken dat
onze vaderen beproefd zijn geworden ten
blijke of zij waarlijk hunnen God
dienden.

22. Memores esse debent, quomodo pater
noster Abraham tentatus est, et per multas
tribulationes probatus, Dei amicus
effectus est. Gen. XXII 1.

22. Zij moeten gedenken, hoe onze vader
Abraham beproefd is en, door vele
wederwaardigheden getoest, Gods vriend
is geworden.

23. Sic Isaac, sic Jacob, sic Moyses, et
omnes qui placuerunt Deo, per multas
tribulationes transierunt fideles.

23. Zoo Isaäc, zoo Jacob, zoo Moses, en
allen, die God welgevallig waren,
getrouw blijvend zijn door de vele
wederwaardigheden doorgegaan.

24. Illi autem, qui tentationes non
susceperunt cum timore Domini, et
impatientiam suam et improperium

24. Maar zij, die niet in de vreeze des
Heeren de beproevingen hebben
aangenomen, en hun ongeduld

12) Lees het prachtige slot der toespraak naar Gr.: ‘24. Nu dan, broeders, overtuigen wij onze
broeders, dat van ons hun (der overige Joden) leven afhangt, en het heiligdom en de tempel
en het altaar op ons steunen. 25. En daarbij, danken wij den Heer, onzen God, dat Hij ons
beproeft evenals onze vaderen 26. Bedenkt, wat alles Hij Abraham liet ondervinden (Gen.
XXII 1-20) en hoe zwaar hij Isaäc beproefde (Gen. XXV 21, XXVI 1-24) en wat alles in
Mesopotamië (Aram) van Syrië Jacob overkwam (Gen. XXIX 17 - XXXI 55), toen hij de
schapen hoedde van Laban, den broeder zijner moeder (v. 23-25 Vulg. werken dit op eene
in den gedachtengang van Judith weinig passende wijze verder uit; zie voor v. 25 Num. XI
1, XXI 4-6 en vgl. I Cor. X 9, 10). 27. Nu dan (hoti): gelijk Hij hen beproefde ter beproeving
hunner harten, zoo (beproeft Hij) ook ons niet ter bestraffing (eis exedikêsin naar Vet. Lat.
en Gr., voor exedikêsen). Maar ter vermaning slaat de Heer hen, die Hem zoeken’. Vs. 26
en 27 Vulg. bevatten in minder gespierden vorm dezelfde gedachte. Wreken wij ons niet kan
daar enkel worden verstaan in de beteekenis van ‘morren wij niet’.
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murmurationis suae contra Dominum
protulerunt,

en hun smadelijk gemor tegen den Heer
hebben geuit,

25. Exterminati sunt ab exterminatore, et 25. zijn door den verdelger verdelgd en
a serpentibus perierunt. I Cor. X 9; Num. door de slangen gedood.
XXI 6.
26. Et nos ergo non ulciscamur nos pro 26. Wij dan, wreken wij ons niet over
his, quae patimur,
hetgeen wij lijden,
27. Sed reputantes peccatis nostris haec
ipsa supplicia minora esse flagella
Domini, quibus quasi servi corripimur ad
emendationem, et non ad perditionem
nostram evenisse credamus.

27. maar laat ons in de gedachte, dat zelfs
deze straffen minder zijn dan onze
zonden, gelooven, dat de geesels des
Heeren, waardoor wij als dienstknechten
getuchtigd worden, tot verbetering en niet
tot verderf over ons gekomen zijn.

28. Et dixerunt illi Ozias, et presbyteri: 28. En Ozias en de oudsten zeiden tot
Omnia, quae locuta es, vera sunt, et non haar: Al wat gij gesproken hebt is waar,
est in sermonibus tuis ulla reprehensio: en er is niets berispelijks in uwe
woorden13).
29. Nunc ergo ora pro nobis, quoniam
mulier sancta es, et timens Deum.

29. Nu dan, bid voor ons, want gij zijt
eene heilige en godvreezende vrouw.

30. Et dixit illis Judith: sicut quod potui 30. En Judith zeide hun: Gelijk gij erkent,
loqui, Dei esse cognoscitis:
dat wat ik heb kunnen spreken van God
is,
31. Ita quod facere disposui, probate si 31. zoo beproeft ook, of wat ik mij
ex Deo est, et orate ut firmum faciat Deus voorgenomen heb te doen, uit God is, en
consilium meum.
bidt dat God mijn plan bekrachtige.
32. Stabitis vos ad portam nocte ista, et
ego exeam cum abra mea: et orate, ut
sicut dixistis, in diebus quinque respiciat
Dominus populum suum Israel.

32. Gij zult dezen nacht aan de poort
staan, en ik zal met mijne dienstmaagd
uitgaan; en bidt dat, gelijk gij gezegd
hebt, binnen vijf dagen de Heer neerzie
op zijn volk Israël.

33. Vos autem nolo ut scrutemini actum 33. Ik wil echter niet, dat gij mijne
meum, et usque dum renuntiem vobis, handelingen nagaat, en totdat ik u tijding
terugbreng, worde er niets anders gedaan
13) Gr. laat hier nog volgen wat in den samenhang slechts noode kan gemist worden: ‘29. Dewijl
niet (eerst) heden uwe wijsheid aan het licht komt, maar het volk reeds van het begin uwer
dagen erkend heeft, dat uw hart edel is. 39. Intusschen, het volk leed grooten dorst en dwong
ons zoo te spreken als wij deden en ons onder een eed te stellen, dien wij niet kunnen breken.
31. Nu dan, bid voor ons, omdat gij eene vrome vrouw zijt. En de Heer zal regen zenden tot
vulling van onze putten’. De ouderlingen verontschuldigen zich met den dwang hun door
het dorstende volk aangedaan. Daar zij echter onder eede beloofd hebben de stad te zullen
overgeven, achten zij zich verplicht, die belofte te houden, tenzij God overeenkomstig hunne
VII 31 Gr., 25 Vulg. uitgesproken verwachting hulp zende. Die hulp, zoo meenen zij, kan
alleen een overvloedige regen zijn. Dien, hopen zij, zal God zenden op het gebed der vrome
Judith.
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nihil aliud fiat, nisi oratio pro me ad
Dominum Deum nostrum.

dan een gebed voor mij tot den Heer
onzen God14).

14) Gr. geeft het antwoord van Judith zekerlijk in den meest oorspronkelijken vorm weder: ‘33.
Gaat gijlieden van nacht staan aan de poort; dan zal ik er met mijne habra uitgaan. En vóór
afloop der dagen, binnen welke gij gezegd hebt de stad te zullen overgeven aan onze vijanden,
zal de Heer op Israël nederzien (het redden) door mijne hand. 24. Gij echter, vraagt niet naar
mijn plan, want ik zal het u niet zeggen, alvorens volbracht is wat ik ga doen’. De aanhef
van haar woorden naar gr.: ‘Hoort mij, en ik zal eene daad volbrengen, welke tot de kinderen
van ons volk zal gaan door alle geslachten heen’, is zeker een toevoegsel. Met zulk een
zelfverheffing heeft de gewijde schrijver Judith zeker niet laten spreken. De Vulg. is ook
hier weder op hinderlijke wijze geglosseerd. Terwijl v. 31 doet onderstellen, dat de heldin
althans in hoofdzaak haar plan aan de ouderlingen mededeelt, laat v. 33 haar aan dezelfden
verbieden naar dat plan te vragen.
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34. Et dixit ad eam Ozias princeps Juda:
Vade in pace, et Dominus sit tecum in
ultionem inimicorum nostrorum. Et
revertentes abierunt.

34. En Ozias, de vorst van Juda, zeide tot
haar: Ga in vrede, en de Heer zij met u
tot wraak over onze vijanden. En zij
keerden zich om en gingen heen15).

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Gebed van Judith om Gods hulp in hare onderneming.
1. Quibus abscedentibus, Judith ingressa
est oratorium suum: et induens se cilicio,
posuit cinerem super caput suum: et
prosternens se Domino, clamabat ad
Dominum, dicens:

1. Als zij nu heengingen, begaf Judith
zich in hare bidkamer en deed een
boetekleed aan en strooide asch op haar
hoofd; toen wierp zij zich voor den Heer
neder en riep tot den Heer en zeide1):

2. Domine Deus patris mei Simeon, qui
dedisti illi gladium in defensionem
alienigenarum, qui violatores exstiterunt
in coinquinatione sua, et denudaverunt

2. Heer, God van mijnen vader Simeon,
die hem een zwaard hebt gegeven tot
bestraffing der vreemdelingen, die in
hunne onreinheid verkrachters waren
geworden en de heup eener maagd
ontbloot hadden ter onteering2);

15) Naar Gr. luidt het slot: ‘En zij gingen heen van de dakkamer en begaven zich naar hunne
posten’. (Zie IX 1 met de noot.)
1) Lees v. 1 naar Gr.: ‘En Judith (die hare dakkamer niet had verlaten, zie VIII 35 Gr.) viel
neder op haar aangezicht en strooide asch op haar hoofd en ontblootte het boetekleed, dat
zij aanhad (ontdeed zich van de kleedij harer weduwschap (VIII noot 4), welke het boetekleed
bedekte; zoo verscheen zij als boetelinge voor God) - het was juist het uur, dat te Jerusalem
de offerande van dien avond in het huis Gods gebracht werd (zie Exod. XXX 7 volg.) - en
zij riep met luider stem’. - Het volgende gebed van Judith heeft, naar de Grieksche tekst met
zekerheid laat erkennen, dichterlijken vorm. Zelfs in de zeer vrije bewerking van Vulg. zijn
sporen daarvan over. In de noten op de smeekbede is deze, zooveel mogelijk met behoud
van den oorspronkelijken vorm, in haar geheel weergegeven. Daarbij is voornamelijk Gr.,
als zijnde ook hier zuiverder dan gr., ten grondslag genomen.
2) De aanhef van het gedicht (v. 2-5 Vulg.) naar Gr.:
2.

3.

4.

Heer, Gij God mijns vaders Simeon,
Wien Gij het zwaard in de hand gaaft
Ter bestraffing der vreemdelingen,
Die den schoot der maagd ontsloten hadden ter bezoedeling,
En hare heup ontbloot hadden ter beschaming,
En haren schoot ontwijd hadden ter beschimping.
Gij immers hadt gezegd: Dat mag niet!
Toch hadden zij het gedaan.
Deswege gaaft Gij hunne vorsten ter vermoording,
En de sponde, welke de door hen bedrogene had opgenomen, ten bloede,
En steldet Gij de slaven over de heerschers,
Als heerschers op hunnen troon,
En gaaft Gij hunne vrouwen ter prooi,
En hunne dochters ter wegvoering,
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femur virginis in confusionem: Gen.
XXXIV 25.
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3. Et dedisti mulieres illorum in praedam,
et filias illorum in captivitatem: et omnem
praedam in divisionem servis tuis, qui
zelaverunt zelum tuum: subveni, quaeso
te, Domine Deus meus, mihi viduae.

3. en die hunne vrouwen ten buit hebt
gegeven, en hunne dochters ter
gevangenschap, en al den buit ter
verdeeling aan uwe dienaren, die ijverig
voor U geijverd hebben, kom, smeek ik
U, Heer, mijn God! mij weduwe te hulp.

4. Tu enim fecisti priora, et illa post illa 4. Want Gij hebt het vorige gedaan en het
cogitasti: et hoc factum est quod ipse
een na het andere besloten, en dat is
voluisti.
geschied wat Gij hebt gewild.
5. Omnes enim viae tuae paratae sunt, et 5. Want al uwe wegen zijn bereid, en uwe
tua judicia in tua providentia posuisti.
oordeelen hebt Gij in uwe voorzienigheid
vastgesteld.

6.

En hunnen buit ter verdeeling
Aan de door U beminde zonen,
Die zoo ijverden in ijver voor U,
Als zij de bezoedeling verafschuwden van hun bloed.
En zij hadden tot U geroepen om hulp.
God, mijn God, verhoor mij weduwe!
Want al uwe wegen zijn bereid,
En uw oordeel is in voorzienigheid!’

Judith herinnert zich de in Gen. XXXIV verhaalde bestraffing der Sichemieten door haren
stamvader Simeon en door Levi, toen dezen vernomen hadden, dat Hemor, de zoon van
Sichem's vorst, hunne zuster Dina onteerd had. Die onteering van een dochter van Israël was
tevens een onteering van den God van Israël, en werd daarom naar de voorstelling van Judith
ook èn uit ijver voor God èn onder aanroeping en met hulp van God gewroken, ofschoon dit
Gen. XXXIV niet uitdrukkelijk gezegd wordt. Daarom hoopt de heldin, dat God ook haar
gebed om hulp zal verhooren, nu zij wraak gaat nemen op de Assyriërs, die op het punt staan
van, tegelijk met volk en land en tempel, ook den God van Israël te onteeren. Haar vertrouwen
grondt zich vooral hierop, dat (v. 5) God, die van eeuwigheid de daden der menschen voorziet
en zoo weet te leiden, dat uit het kwade het goede geboren wordt, ook den aanslag der
Assyriërs op zijn volk en zijne eer zal keeren tot zijne verheerlijking. Hiermede is niet gezegd,
dat Judith ook de barbaarsche en door Jacob (Gen. XXXIV 30, XLIX 5-7) terecht gewraakte
wijze goedkeurt, waarop Simeon en Levi hun wraak namen, al zinspeelt zij v. 3 b (en de
sponde enz.) duidelijk op Gen. XXXIV 35: ‘toen zij in de smart (te bed) waren’. - In gr. leest
men tusschen v. 4 en 6 nog: ‘5. Want Gij hebt gedaan wat vóór dit (de bestraffing der
Sichemieten) geschiedde en dat zelf en wat daarna geschiedde en wat thans geschiedt en het
toekomstige hebt Gij overlegd, en wat Gij voorhebt, geschiedt. En de dingen, die Gij besloten
hebt, komen voor U staan en zeggen: Zie, daar zijn wij!’ Niet voorkomend in Gr. en minder
rythmisch van vorm dan de overige, zijn deze verzen te beschouwen als eene glosse, wellicht
vervaardigd naar Isai. XLI 22 en XLIV 7, waar aan de goden verweten wordt, dat zij het
toekomstige niet voorzien en dientengevolge de lotgevallen der volken niet bestieren, daar
alleen Hij de gebeurtenissen kan voorspellen, die ze doet plaats hebben. - Vulg. v. 4 heeft
van de glosse van gr. slechts het eerste gedeelte, en wel in korteren en blijkbaar meer
oorspronkelijken vorm, zoodat dit gedeelte reeds in den Hebr. tekst zoowel van gr. als van
den Arameeschen bewerker moet zijn voorgekomen. Gedacht heeft tevens den zin van
‘gedaan’; God toch denkt van eeuwigheid alles te gelijk wat Hij in den tijd het eene na het
andere uitvoert of doet.
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6. Respice castra Assyriorum nunc, sicut
tunc castra AEgyptiorum videre dignatus
es, quando post servos tuos armati
currebant, confidentes in quadrigis, et in
equitatu suo, et in multitudine bellatorum.
Exod. XIV 9.

6. Blik nu neder op het leger der
Assyriërs, gelijk Gij U toen gewaardigd
hebt te zien op het leger der Egyptenaren,
toen zij gewapend uwe dienaren
achtervolgden, vertrouwende op de
strijdwagens en op hunne ruiterij en op
de menigte van krijgslieden3).

7. Sed aspexisti super castra eorum, et
tenebrae fatigaverunt eos.

7. Maar Gij zaagt neder op hun leger, en
de duisternis matte hen af.

8. Tenuit pedes eorum abyssus, et aquae 8. De afgrond hield hunne voeten vast,
operuerunt eos.
en de wateren bedekten hen.
9. Sic fiant et isti, Domine, qui confidunt
in multitudine sua, et in curribus suis, et
in contis, et in scutis, et in sagittis suis,
et in lanceis gloriantur,

9. Zoo ga het, Heer, ook met hen, die
vertrouwen op hunne menigte, en die op
hunne wagens en speren en schilden en
hunne pijlen en lansen zich beroemen,

10. Et nesciunt quia tu ipse es Deus
noster, qui conteris bella ab initio, et
Dominus nomen est tibi.

10. en niet weten, dat Gij zelf onze God
zijt, die van den beginne af de oorlogen
beslist, en dat Heer uw naam is.

11. Erige brachium tuum sicut ab initio,
et allide virtutem illorum in virtute tua:
cadat virtus eorum in iracundia tua, qui
promittunt se violare sancta tua, et
polluere tabernaculum nominis tui, et
dejicere gladio suo cornu altaris tui.

11. Hef uwen arm op gelijk in den
beginne en verpletter hunne macht door
uwe macht; door uwen toorn valle de
macht van hen, die pralend zeggen dat zij
uw heiligdom zullen onteeren en de
woning van uwen naam bezoedelen en
met hun zwaard den hoorn van uw altaar
afslaan.

12. Fac Domine, ut gladio proprio ejus
superbia amputetur:

12. Maak Heer, dat door het eigen zwaard
zijne hoovaardigheid worde afgehouwen;

13. Capiatur laqueo oculorum suorum in 13. hij worde gevangen door den strik
me, et percuties eum ex labiis caritatis zijner oogen op mij, en sla hem door de
meae.
lieftalligheid mijner lippen.

3) Vs. 6-10 naar Gr.:
7.

‘Zie dan: de Assyriërs gaan groot op hun leger,
Zij verheffen zich op paard en ruiter,
Zij stellen hun hoop op schild en boog en slinger,
En begrijpen niet, dat Gij het zijt, die de oorlogen beslist’.

Voor ‘beslist’ heeft Gr. woordelijk: ‘verbrijzelt’ (Vulg. conteris), d.i. beeindigt, beslist. Vulg.
verbindt verkeerdelijk zie dan met het leger der Assyriërs als voorwerp en verstaat het van
het neerzien Gods ten verderve van een Hem vijandige macht. Dat misverstand leidde tot de
toevoeging der vergelijking met den ondergang der Egyptenaren in de Roode Zee (Exod.
XIV 9-20).
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14. Da mihi in animo constantiam, ut
14. Geef mij standvastigheid in het hart
contemnam illum: et virtutem, ut evertam om hem te verachten, en kracht om hem
illum.
neer te werpen.
15. Erit enim hoc memoriale nominis tui, 15. Want dit zal een gedenkstuk zijn van
cum manus feminae dejecerit eum. Judic. uwen naam, dat de hand eener vrouw hem
neervelde.
IV 21 et V 26.
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16. Non enim in multitudine est virtus tua
Domine, neque in equorum viribus
voluntas tua est, nec superbi ab initio
placuerunt tibi: sed humilium et
mansuetorum semper tibi placuit
deprecatio.

16. Want niet in de menigte is uwe macht,
Heer, en niet in de sterkte der paarden is
uw wil, en de hoovaardigen hebben U
van den beginne af niet behaagd; maar
het gebed der nederigen en
zachtmoedigen heeft U altijd behaagd4).

17. Deus coelorum, creator aquarum, et
Dominus totius creaturae, exaudi me
miseram deprecantem, et de tua
misericordia praesumentem.

17. God der hemelen, Schepper der
wateren en Heer der gansche schepping,
verhoor mij ongelukkige, die bid en op
uwe barmhartigheid vertrouw5).

18. Memento Domine testamenti tui, et
da verbum in ore meo, et in corde meo
consilium corrobora, ut domus tua in
sanctificatione tua permaneat:

18. Gedenk, Heer, uw verbond, en geef
het woord in mijnen mond en versterk het
voornemen in mijn hart, opdat uw huis
in uwe heiliging blijve,

19. Et omnes gentes agnoscant quia tu es 19. en alle volkeren erkennen dat Gij God
Deus, et non est alius praeter te.
zijt en er geen ander is buiten U.
4) Vs. 11-16 naar Gr. met geringe verbetering en weglating van ééne glosse:
8.

9.

Gij, verbrijzel hunne kracht door uwe sterkte,
Verpletter hunne macht door uw toorn!
Want zij hebben besloten te ontheiligen uw heiligdom,
Te bezoedelen de tent van uwe rust,
En af te slaan met het zwaard den hoorn van uw altaar.
Zie op hunne verwatenheid,
Zend uw toorn op hunne hoofden!
Geef aan mij, weduwe, de kracht tot wat ik voorheb,
Versla den slaaf door de hand eener weduwe!’

En af te slaan.... den hoorn (zie Exod. XXVII 2) van uw altaar beteekent volgens Amos III
16 den offerdienst te doen staken. Door het bedrog mijner lippen. Zoodanig ‘bedrog’ was
dus volgens Judith, gelijk de schrijver zich haar voorstelt, in zulke omstandigheden geoorloofd.
Vs. 15 (vgl. Cor. I 27) en 16 Vulg. (v. 16 komt ook in gr. voor) schijnen latere toevoegsels.
5) Het slot der smeeking naar Gr.:
12.

Zoo zij het, God mijns vaders
En God van het erfdeel van Israël!
Meester van hemelen en aarde,
Schepper der wateren,
Koning der gansche schepping zijt Gij!
Verhoor Gij mijne bede
En keer mijn bedrieglijk woord ten verderve van hen,
Die tegen uw verbond en uw heilig huis,
De kruin van Sion en de woonplaats uwer kinderen
Gesmeed hebben wreedaardige plannen!
En leer aan geheel uw volk
En aan alle stammen het inzicht van te weten
Dat Gij de almachtige God zijt
En dat geen ander het geslacht van Israël beschermt
Behalve Gij!’
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Caput X.
Hoofdstuk X.
Judith tooit zich op (v. 1-5) en gaat met hare dienstmaagd naar het vijandelijk
kamp, waar zij aller bewondering wekt, en wordt bij Holofernes gebracht,
aan wien zij terstond behaagt (v. 6-20).
1. Factum est autem, cum cessasset
clamare ad Dominum, surrexit de loco,
in quo jacuerat prostrata ad Dominum.

1. Het geschiedde nu, nadat zij
opgehouden had tot den Heer te roepen,
dat zij opstond van de plaats, waar zij
voor den Heer ter aarde gelegen had.

2. Vocavitque abram suam, et descendens 2. En zij riep hare maagd en, naar
in domum suam, abstulit a se cilicium, et beneden in haar huis gaande, legde zij het
exuit se vestimentis viduitatis suae,
boetekleed af en trok hare
weduwkleederen uit1)
3. Et lavit corpus suum, et unxit se myro
optimo, et discriminavit crinem capitis
sui, et imposuit mitram super caput suum,
et induit se vestimentis jucunditatis suae,
induitque sandalia pedibus suis,
assumpsitque dextraliola, et lilia, et
inaures, et annulos, et omnibus
ornamentis suis ornavit se.

3. en waschte haar lichaam en zalfde zich
met den besten balsem en maakte haar
hoofdhaar op en zette het hoofddeksel op
haar hoofd en trok hare vreugdekleederen
aan en deed sandalen aan hare voeten en
nam armbanden en leliën en oorhangers
en vingerringen en tooide zich met al hare
sieraden2).

4. Cui etiam Dominus contulit
splendorem: quoniam omnis ista
compositio non ex libidine, sed ex virtute
pendebat: et ideo Dominus hanc in illam
pulchritudinem ampliavit, ut
incomparabili decore omnium oculis
appareret.

4. En de Heer verhoogde nog haar glans,
omdat al die opschik niet uit wellust maar
uit deugd voortkwam, en daarom
vermeerderde de Heer nog hare
schoonheid, zoodat zij zich aan aller oog
met onvergelijkelijke bevalligheid
voordeed3).

5. Imposuit itaque abrae suae ascoperam 5. Daarna gaf zij aan hare maagd te
vini, et vas olei, et polentam, et palathas, dragen een lederen wijnzak en een kruik
et panes, et caseum, et profecta est.
olie en gepelde gerst en vijgenkoeken en
brood en kaas, en begaf zich op weg4).
1) Op haar huis volgt in Gr. en gr.: ‘waar zij tijdens de sabbat- en feestdagen placht te wonen’,
terwijl in Gr. en trok hare weduwkleederen uit terecht ontbreekt, omdat zij die volgens IX 1
(zie de noot) reeds had afgelegd.
2) Gr. voegt achter vreugdekleederen aan bij: ‘waarmede zij zich tooide toen haar man nog
leefde’, en noemt de sieraden, welke opgesomd worden: chlidonas, waarmede blijkens Vet.
Lat. periscelides, voetringen (Hebr. tze aboth, zie Isai. III noot 12 en 14), bedoeld zijn,
pselia, armbanden, daktylioys, vingerringen, en enôtia, oorhangers.
3) Vs. 4 is blijkens Gr. in zijn geheel een toevoegsel van latere hand. Zijn aanhef doet vermoeden,
dat de glossator werken van Grieksche dichters kende. Zie b.v. Homerus Odyss. VI 235.
4) Naar Gr. luidt v. 5: ‘En zij gaf aan hare habra een lederen zak wijn en een kruik olie en vulde
een ransel met gepelde gerst en vijgenkoeken en brooden en snoerde den zak dicht en legde
hem haar op’. Nadat zij hare daad volbracht had, zou zij dien ransel of zak nog voor een
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6. Cumque venissent ad portam civitatis, 6. En toen zij aan de stadspoort kwamen,
invenerunt exspectantem Oziam et
vonden zij Ozias, die haar wachtte, en de
presbyteros civitatis.
oudsten der stad.
7. Qui cum vidissent eam, stupentes
mirati sunt nimis pulchritudinem ejus.

7. Als dezen haar zagen, stonden zij
verbaasd en uitermate verwonderd over
hare schoonheid.

8. Nihil tamen interrogantes eam,
dimiserunt transire, dicentes: Deus
patrum nostrorum det tibi gratiam, et
omne consilium tui cordis sua virtute
corroboret, ut glorietur super te
Jerusalem, et sit nomen tuum in numero
sanctorum et justorum.

8. Toch vroegen zij haar niets en lieten
haar doorgaan, zeggende5): De God onzer
vaderen geve u genade en versterke door
zijne kracht alle voornemens van uw hart,
opdat Jerusalem op u roeme en uw naam
zij onder het getal der heiligen en
rechtvaardigen.

9. Et dixerunt hi qui illic erant, omnes
una voce: Fiat, fiat.

9. En zij, die daar waren, zeiden allen
eenstemmig: Zoo geschiede het, zoo
geschiede het!

10. Judith vero orans Dominum, transivit 10. Judith nu bad tot den Heer en ging de
per portas ipsa et abra ejus.
poort uit, zij en hare dienstmaagd6).
11. Factum est autem, cum descenderet
montem, circa ortum diei, occurrerunt ei
exploratores Assyriorum, et tenuerunt
eam, dicentes: Unde venis? aut quo
vadis?

11. Het geschiedde nu, toen zij den berg
afdaalde bij het aanbreken van den dag,
dat de verspieders der Assyriërs haar
tegenkwamen, haar aanhielden en zeiden:
Van waar komt gij? of waar gaat gij
heen?

12. Quae respondit: Filia sum
Hebraeorum, ideo ego fugi a facie eorum,
quoniam futurum agnovi, quod dentur
vobis in depraedationem, pro eo quod
contemnentes vos, noluerunt ultro tradere
seipsos, ut invenirent misericordiam in
conspectu vestro.

12. En zij antwoordde: Ik ben eene
dochter der Hebreën, en ik ben daarom
van hen weggevlucht, omdat ik
vooruitweet, dat zij u ter plundering
zullen gegeven worden, dewijl zij u
versmaad hebben en zich niet vrijwillig
hebben willen overgeven, om
barmhartigheid te vinden voor uw
aangezicht.

ander doel gebruiken. Zie XIII 11. Zij nam de genoemde levensmiddelen mede om niet van
de heidensche spijzen te moeten eten en zich zoodoende te verontreinigen. Zie Tob. I 12,
13.
5) Hoewel verwonderd over dien opsmuk, niet begrijpend waarvoor die dienen moest, vroegen
zij haar toch niets; vgl. VIII 33. Gr. heeft voor v. 8 a alleen: ‘en zij zeiden’.
6) Vs. 8 b-10 naar gr., hier zuiverder dan Gr.: ‘8. De God onzer vaderen stelle u ter genade (ter
redding) en late u uwe plannen volbrengen ter verheerlijking van Jerusalem. En zij aanbad
God 9. en zeide tot hen: Gelast, dat mij de poort der stad geopend worde; dan zal ik uitgaan
om dat te volbrengen, waarover ik met u gesproken heb. En zij gelastten aan de jonge mannen
om haar te openen. 10. Toen ging Judith met hare dienstmaagd uit. En de mannen der stad
zagen haar na, totdat zij kwam in de vlakte; toen zagen zij haar niet meer’.
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13. Hac de causa cogitavi mecum, dicens:
Vadam ad faciem principis Holofernis,
ut indicem illi secreta illorum, et
ostendam illi quo aditu

13. Daarom heb ik bij mijzelve gedacht
en gezegd: Ik zal tot den bevelhebber
Holofernes gaan, om hem hunne
geheimen te openbaren en hem te toonen,
langs welken toe-
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possit obtinere eos, ita ut non cadat vir
unus de exercitu ejus.

gang hij zich van hen kan meester maken,
zonder dat er een man van zijn leger
valle7).

14. Et cum audissent viri illi verba ejus,
considerabant faciem ejus, et erat in
oculis eorum stupor, quoniam
pulchritudinem ejus mirabantur nimis.

14. En toen die mannen hare woorden
gehoord hadden, zagen zij haar in het
gelaat, en verbazing teekende zich in
hunne oogen, daar zij uitermate
verwonderd waren over hare schoonheid.

15. Et dixerunt ad eam: Conservasti
animam tuam eo quod tale reperisti
consilium, ut descenderes ad dominum
nostrum.

15. En zij spraken tot haar: Gij hebt uw
leven gered door aldus tot het besluit te
komen van af te dalen tot onzen heer.

16. Hoc autem scias, quoniam cum
steteris in conspectu ejus, bene tibi faciet,
et eris gratissima in corde ejus.
Duxeruntque illam ad tabernaculum
Holofernis, annuntiantes eam.

16. Wees maar hiervan zeker, dat hij, als
gij voor zijn aanschijn zult staan, u goed
zal doen, en gij zult zeer welgevallig zijn
aan zijn hart8). En zij leidden haar naar de
tent van Holofernes en dienden haar aan9).

17. Cumque intrasset ante faciem ejus,
statim captus est in suis oculis
Holofernes.

17. En toen zij binnentrad voor zijn
aanschijn, werd Holofernes door zijne
oogen terstond overweldigd.

18. Dixeruntque ad eum satellites ejus:
Quis contemnat populum He-

18. En zijne dienaren zeiden tot hem: Wie
zal het volk der Hebreën

7) Naar Gr. luidt v. 13: ‘En ik ga tot Holofernes, den opperbevelhebber van uw leger, om hem
woorden van waarheid mede te deelen, en ik zal hem den weg wijzen, waarlangs hij gaan
moet, en hij zal zich meester maken van het geheele bergland’. Wat gr. en Vulg. meer hebben
schijnt niet oorspronkelijk.
8) Gr.: ‘En als gij voor zijn aanschijn zult staan, wees dan niet bang in uw hart en spreek tot
hem overeenkomstig uwe woorden, en hij zal u goed doen’.
9) Vulg. laat hier belangrijke bijzonderheden achterwege. Gr. heeft voor v. 16c-18: ‘17. En zij
kozen uit hun midden honderd mannen, en dezen vergezelden haar en hare habra en leidden
ze naar de tent van Holofernes. 18. En er ontstond een oploop in het geheele kamp, want het
gerucht van hare komst verspreidde zich door de tenten. En men kwam en omringde haar
(gr. laat nog volgen: “terwijl zij buiten de tent van Holofernes bleef staan, totdat men haar
bij hem had aangediend”). 19. En men was opgetogen over hare schoonheid en bewonderde
de mannen van Israël om harentwil. En een ieder zeide tot wie naast hem stond (volgens v.
18 Vulg. spreken mannen uit het gevolg van Holofernes tot dezen, als Judith reeds zijne tent
is binnengeleid): Wie zal dit volk verachten, dat zulke vrouwen in zijn midden heeft? Zou
het goed zijn, ook maar één man over te laten van hen, die, zoo zij gespaard worden
(aphentes), in staat zouden zijn, door verleiding de gansche aarde aan zich te onderwerpen?’
De krijgslieden maken hier een soldatenscherts. Opgetogen over Judith's schoonheid benijden
zij om haar de Joden en zeggen: Alle Joden moeten worden uitgeroeid; anders zijn zij in
staat door hun schoone vrouwen nog de geheele wereld er onder te krijgen (katasophisasthai,
woordelijk: door drogredenen, bedriegelijke middelen verwinnen of ten onder brengen).
Naar het schijnt, heeft ook de maker der Vet. Lat. de scherts evenmin begrepen als de
Arameesche bewerker of Hiëronymus, die aan het gezegde den zin geeft, dat men alleen om
zulke vrouwen buit te maken een oorlog zou gaan voeren. - Van hetgeen v. 17 Vulg. zegt
heeft Gr. niets.
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braeorum, qui tam decoras mulieres
habent, ut non pro his merito pugnare
contra eos debeamus?

verachten, die zulke schoone vrouwen
hebben, dat het voor ons geen plicht
zoude zijn, om ter wille van dezen tegen
hen den strijd aan te binden?

19. Videns itaque Judith Holofernem
sedentem in conopoeo, quod erat ex
purpura, et auro, et smaragdo, et lapidibus
pretiosis intextum:

19. Toen nu Judith Holofernes zag zitten
tusschen het muskietengaas10), dat van
purper en goud was en bezet met
smaragden en edelgesteenten,

20. Et cum in faciem ejus intendisset,
adoravit eum, prosternens se super
terram. Et elevaverunt eam servi
Holofernis, jubente domino suo.

20. en toen zij hem in het gezicht had
gezien, wierp zij zich ter aarde neder en
huldigde hem. Maar de dienaren van
Holofernes hieven haar op bevel van
hunnen heer op.

Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Judith misleidt Holofernes door hem te verzekeren, dat zij haar volk, hetwelk
zijn God vergramd heeft, met diens hulp in zijne handen zal leveren (v. 1-17).
Holofernes belooft haar alle goeds (v. 18-21).
1. Tunc Holofernes dixit ei: AEquo animo
esto, et noli pavere in corde tuo: quoniam
ego nunquam nocui viro, qui voluit
servire Nabuchodonosor regi.

1. Toen zeide Holofernes tot haar: Heb
goeden moed en vrees niet in uw hart,
want ik heb nooit kwaad gedaan aan
iemand, die bereid was koning
Nabuchodonosor te dienen.

2. Populus autem tuus, si non
2. En zoo uw volk mij niet geminacht
contempsisset me, non levassem lanceam had, ik zoude over hen mijne lans niet
meam super eum.
hebben opgeheven1).
3. Nunc autem dic mihi, qua ex causa
3. Maar zeg mij nu: waarom zijt gij van
recessisti ab illis, et placuit tibi ut venires hen weggegaan en hebt gij tot ons willen
ad nos?
komen?
10) Gr. vervolgt: ‘20. En de tentgenooten van Holofernes kwamen naar buiten en leidden haar
de tent in. 21. En Holofernes lag in zijne tent te rusten tusschen het muskietengaas, dat uit
purper en goud was met ingewerkte berillen en veelkleurige steenen. 22. En men verwittigde
hem omtrent haar, en hij kwam in de voortent, en zilveren luchters werden voor hem
uitgedragen. 23. En toen Judith voor hem verscheen, bewonderden allen de schoonheid van
haar uiterlijk. En neervallend op haar aangezicht, huldigde zij hem; maar zijne dienaren
richtten haar op’. Het muskietengaas (conopoeum, van Gr. kônôps, d.i. muskiet) was een
netvormig weefsel tot wering van insecten, dat blijkens XIII 10 aan pilaren (om het rustbed)
hing en volgens onze plaats geweven was uit purper- en gouddraden, met opgezette berillen
(Gr. smaragdos is niet wat wij smaragd noemen) en bonte steenen. In het Oosten worden
zulke netten nog heden veel gebruikt.
1) Gr. laat nog volgen: ‘maar zij hebben dit zich zelf aangedaan’.
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4. Et dixit illi Judith: Sume verba ancillae 4. En Judith zeide tot hem: Neem de
tuae, quoniam si secutus fuewoorden uwer dienstmaagd aan,
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ris verba ancillae tuae, perfectam rem
faciet Dominus tecum.

want zoo gij de woorden uwer
dienstmaagd volgt, zal de Heer het
opperbest met u maken2).

5. Vivit enim Nabuchodonosor rex terrae,
et vivit virtus ejus, quae est in te ad
correptionem omnium animarum
errantium: quoniam non solum homines
serviunt illi per te, sed et bestiae agri
obtemperant illi.

5. Want zoo waar Nabuchodonosor, de
koning der aarde, leeft, en zoo waar zijne
macht leeft, die in u is ter tuchtiging van
alle dwalende zielen3), niet alleen de
menschen dienen hem door u, maar ook
de dieren des velds4) gehoorzamen hem.

6. Nuntiatur enim animi tui industria
universis gentibus, et indicatum est omni
saeculo, quoniam tu solus bonus et potens
es in omni regno ejus, et disciplina tua
omnibus provinciis praedicatur.

6. Want de bekwaamheid van uwen geest
wordt bij alle volken verkondigd, en het
is in geheel de wereld bekend, dat gij
alleen goed en machtig zijt in geheel zijn
rijk, en uwe tucht wordt in alle gewesten
geroemd5).

7. Nec hoc latet, quod locutus est Achior, 7. Ook is het niet verborgen wat Achior
nec illud ignoratur, quod ei jusseris
gezegd heeft, noch onbekend wat gij
evenire. Supra V 5.
gelast hebt, dat met hem zal gebeuren6).
2) Judith's toespraak dient hier woordelijk naar Gr. te worden weergegeven. Daar luidt de
aanhef: ‘5. Neem de woorden uwer dienstmaagd aan, en uwe geringe dienares zal vóór u
spreken. 6. En indien gij de woorden uwer geringe dienares opvolgt, zal God iets groots
(prâgma, een zaak van gewicht) met u doen, en mijn heer zal zijne voornemens niet
onuitgevoerd zien’ (eigenl. missen). Vs. 6b is dubbelzinnig. Holofernes moet ze verstaan als
belofte van zegepraal, maar Judith verstaat ze voor zich anders. God zal een geducht
wraakgericht over Holofernes houden.
3) Naar gr.: ‘en zoo waar het leger leeft van hem, die u zond ter tuchtiging van alle ziel’. De
zin komt in Gr. niet voor en is een toevoegsel van later hand. De verkeerde Latijnsche
vertolking, wellicht gegrond op verkeerde opvatting van den Arameeschen bewerker, berust
op verwisseling van macht in de beteekenis van legermacht met macht in den gewonen zin.
4) Gr. voegt er nog bij: ‘en het gedierte der lucht (vogelen) en het gevleugelde’ (insecten).
Judith vleit hier Holofernes in echt Oostersche beeldspraak.
5) Gr.: ‘8. Want wij hoorden van uwe wijsheid, en aangaande de raadslagen van uwen geest
werd aan de gansche aarde verkondigd, dat gij alleen dapper zijt in het gansche koninkrijk
en bewonderenswaardig in het bedrijf van den krijg’.
6) Vs. 7-13 luiden in Gr., met één, door den druk onderscheiden, verbetering, zeer duidelijk en
met geregelden gedachtengang: ‘9. En nu het woord, dat Achior gesproken heeft in uwen
raad. Wij hebben namelijk gehoord wat hij gezegd heeft; want de mannen van Bethulië
hebben hem bij zich opgenomen. 10. Welnu, heer en meester, sla zijn woord niet in den
wind, maar bewaar het in uw hart, want het is waar. Het geslacht der onzen toch wordt niet
gekastijd, en het zwaard vermag niets tegen hen, wanneer zij niet gezondigd hebben tegen
hunnen God. 11. Maar nu late mijn meester zich niet ontmoedigen; dan zal de dood over hen
komen. Want eene zonde (een zondig voornemen) heeft hen bevangen, waardoor zij hunnen
God zullen vergrammen, zoodra zij de overtreding zullen begaan. 12. Daar hunne
levensmiddelen hun gaan ontbreken en al het water opgebruikt is, hebben zij besloten, de
hand te slaan aan het eerstgeborene van hun vee en alles wat hun God hun verboden heeft
te eten, hebben zij zich voorgenomen ten voedsel te nemen. 13. En zelfs de eerstelingen van
het graan en de tienden van den wijn en de olie, welke zij hadden afgezonderd als offergaven
voor de priesters, die te Jerusalem staan voor het aangezicht van onzen God, hebben zij
goedgevonden geheel te gebruiken, (zaken) welke ook slechts met de hand aan te raken aan
niemand van het volk geoorloofd is. 14. En zij hebben naar Jerusalem, omdat ook de daar
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8. Constat enim, Deum nostrum sic
peccatis offensum, ut mandaverit per
prophetas suos ad populum, quod tradat
eum pro peccatis suis.

8. Want het is zeker, dat onze God zoo
door de zonden vergramd is, dat Hij door
zijne profeten aan het volk heeft laten
aanzeggen, het om zijne zonden te zullen
overleveren.

9. Et quoniam sciunt se offendisse Deum 9. En wijl de kinderen van Israël weten
suum filii Israel, tremor tuus super ipsos dat zij hunnen God vergramd hebben, is
est.
de vrees voor u over hen.
10. Insuper etiam fames invasit eos, et ab 10. Bovendien is ook de honger over hen
ariditate aquae jam inter mortuos
gekomen, en om het gebrek aan water
computantur.
rekent men hen reeds onder de dooden.
11. Denique hoc ordinant, ut interficiant 11. Eindelijk maken zij aanstalten om hun
pecora sua, et bibant sanguinem eorum: vee te dooden en het bloed daarvan te
drinken;
12. Et sancta Domini Dei sui quae
praecepit Deus non contingi, in frumento,
vino, et oleo, haec cogitaverunt
impendere, et volunt consumere quae nec
manibus deberent contingere: ergo
quoniam haec faciunt, certum est quod in
perditionem dabuntur.

12. en dat wat den Heer hunnen God
geheiligd is aan graan, wijn en olie,
hetwelk God geboden heeft niet aan te
raken, dat zijn zij voornemens te
gebruiken, en zij willen opeten wat zij
zelfs met de handen niet moesten
aanraken; derhalve wijl zij dat doen, is
het zeker, dat zij ter verdelging zullen
overgeleverd worden.

13. Quod ego ancilla tua cognoscens, fugi 13. Daar ik, uwe dienares, dat wist, ben
ab illis, et misit me Dominus haec ipsa ik van hen weggevlucht, en de Heer heeft
nuntiare tibi.
mij gezonden om u ditzelfde te
boodschappen7).
wonenden hetzelfde gedaan (hetzelfde besluit genomen) hebben, mannen gezonden, die hun
de ontheffing van den raad der oudsten gebracht hebben. 15. En als zij naar hun werd
aangekondigd zullen doen, dan zullen zij dienzelfden dag worden overgeleverd ten verderve’.
Voor aan het eerstgeborene van hun vee (Hebr. bekheroth beqartham) heeft Gr. alleen ‘aan
hun vee’, wat geen zin geeft. Hoogstwaarschijnlijk is door de gelijkenis der twee op elkaar
volgende Hebr. woorden het eerste reeds in den Hebr. tekst door een afschrijver overgeslagen
(want ook Vulg. mist het). Het bloed drinken van Vulg., terugziende op het gebrek aan water
in v. 10, kan wel oorspronkelijk zijn. - Uitgaande van het door Achior gezegde, dat blijkbaar
op Holofernes en zijn omgeving een verbluffenden indruk had gemaakt, bevestigt Judith
uitdrukkelijk zijne bewering omtrent de bescherming, welke de God van Israël aan zijn volk
verleent, maar voegt er onmiddellijk aan toe, dat, naar hetgeen zij de laatste dagen, te Bethulië
gezien en gehoord heeft, de bewoners niet alleen van die stad, maar ook van Jerusalem op
het punt staan van iets te doen, dat hun ontwijfelbaar zeker van Gods hulp zal berooven. Zij
zullen in hun nood de Lev. XVII 10-13 en XXII 1-16 geboekte wetten gaan overtreden.
7) Het slot van Judith's toespraak luidt naar Gr.: ‘16. Vandaar dat ik, uwe dienstmaagd, dat alles
ziende, van hen ben weggevlucht. En God heeft mij afgezonden om met u iets groots te doen,
waarover de gansche aarde zich zal verbazen. 17. Uwe dienares is namelijk godvruchtig en
dient dag en nacht den God des hemels. En nu zal ik bij u blijven, mijn heer, maar uwe
dienstmaagd zal 's nachts uitgaan naar het dal, en ik zal bidden tot God, en Hij zal het mij
zeggen, wanneer zij hunne zonde bedreven hebben. 18. En ik zal komen en het u zeggen.
Dan zult gij uitrukken met uw gansche leger, en niemand zal er van hen zijn, die zich tegen
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14. Ego enim ancilla tua Deum colo,
14. Want ik, uwe dienares, vereer God,
etiam nunc apud te: et exiet ancilla tua, ook nu bij u, en uwe dienares zal uitgaan,
et orabo Deum,
en ik zal tot God bidden;
15. Et dicet mihi quando eis reddat
peccatum suum, et veniens nuntiabo tibi,
ita ut ego adducam te per mediam
Jerusalem, et habebis omnem populum
Israel, sicut oves, quibus non est pastor,
et non latrabit vel unus canis contra te:

15. dan zal Hij mij zeggen, wanneer Hij
hun hunne zonde vergelden zal, en ik zal
het u komen boodschappen, zoodat ik u
midden door Jerusalem zal leiden, en gij
zult geheel het volk van Israël hebben als
schapen, die zonder herder zijn, en zelfs
geen enkele hond zal tegen u blaffen;

16. Quoniam haec mihi dicta sunt per
providentiam Dei.

16. want dat is mij gezegd geworden door
Gods voorzienigheid.

17. Et quoniam iratus est illis Deus, haec 17. En omdat God op hen vergramd is,
ipsa missa sum nuntiare tibi.
ben ik gezonden om u ditzelfde te
boodschappen.
18. Placuerunt autem omnia verba haec
coram Holoferne, et coram pueris ejus,
et mirabantur sapientiam ejus, et dicebant
alter ad alterum:

18. Al deze woorden nu bevielen aan
Holofernes en aan zijne dienaren, en zij
bewonderden hare wijsheid en zeiden tot
elkander:

19. Non est talis mulier super terram in 19. Zulk eene vrouw is er niet op aarde
aspectu, in pulchritudine, et in sensu
wat uitzicht, schoonheid en zinrijkheid
verborum.
van woorden betreft.
20. Et dixit ad illam Holofernes:
Benefecit Deus, qui misit te ante
populum, ut des illum tu in manibus
nostris:

20. En Holofernes zeide tot haar: Goed
heeft God gedaan, dat Hij u aan het volk
vooruitzond, opdat gij het in onze handen
zoudt leveren.

21. Et quoniam bona est promissio tua,
si fecerit mihi hoc Deus tuus, erit et Deus
meus, et tu in domo Nabuchodonosor
magna eris, et nomen tuum nominabitur
in universa terra.

21. En omdat uwe belofte goed is, zal,
indien uw God dit voor mij doet, Hij ook
mijn god zijn, en gij zult groot wezen in
het huis van Nabuchodonosor, en uw
naam zal genoemd worden over geheel
de aarde.

u verzet. 19. En ik zal u midden door Judea leiden tot naar Jerusalem. En ik zal daar uw troon
opslaan, en gij zult hen leiden als schapen, die hun herder derven. En er zal geen hond met
zijne tong tegen u grommen’.
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Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Vriendelijk ontvangen door Holofernes, blijft Judith in het kamp, maar gaat
's nachts met verlof van den veldheer in het dal van Bethulië bidden (v. 1-9).
Zij wordt den vierden dag ten maaltijd genoodigd bij Holofernes, die zich
dronken drinkt (v. 10-20).
1. Tunc jussit eam introire ubi repositi
erant thesauri ejus, et jussit illic manere
eam, et constituit quid daretur illi de
convivio suo.

1. Toen liet hij haar binnengaan waar
zijne schatten lagen en gebood, dat zij
daar zou verblijven, en bepaalde wat haar
van zijne tafel zou gegeven worden1),

2. Cui respondit Judith, et dixit: Nunc non
potero manducare ex his, quae mihi
praecipis tribui, ne veniat super me
offensio: ex his autem, quae mihi detuli,
manducabo.

2. Maar Judith nam het woord en zeide:
Ik zal thans niet kunnen eten van hetgeen
gij voorschrijft mij te geven, opdat er
geen zonde over mij kome2); maar van
hetgeen ik voor mij heb meegebracht zal
ik eten.

3. Cui Holofernes ait: Si defecerint tibi 3. En Holofernes zeide haar: Als gij niets
ista, quae tecum detulisti, quid faciemus meer over hebt van hetgeen gij hebt
tibi?
meegebracht, wat kunwij dan voor u
doen?3)
4. Et dixit Judith: Vivit anima tua, domine
meus, quoniam non expendet omnia haec
ancilla tua, donec faciat Deus in manu
mea haec, quae cogitavi. Et induxerunt
illam servi ejus in tabernaculum, quod
praeceperat.

4. En Judith zeide: Bij uw leven, mijn
heer! uwe dienstmaagd zal dat alles niet
verbruiken, voordat God datgene door
mijne hand uitvoert wat ik gedacht heb.
En zijne dienaren brachten haar in de tent,
welke hij had aangewezen4).

1) Naar Gr. beveelt Holofernes niet, dat Judith zou verblijven of wonen waar zijne schatten
lagen, wat ook met v. 4 Vulg. zelf in strijd is, maar luidt v. 1: ‘En hij beval haar te brengen
waar zijn zilver zich bevond en gebood, dat men haar zou opdienen van zijne lekkernijen en
laten drinken van zijnen wijn’. De zeer weelderige Perzen plachten ook zelfs in den krijg
nog een zeer weelderig leven te leiden. Doordat Holofernes nu Judith een blik laat werpen
op zijn schatten (voorwerpen van kunst en weelde) en gelast, haar te laten genieten van zijn
kostelijke spijzen en zijn wijn, tracht hij haar te verblinden en voor zich in te nemen.
2) Door het gebruik van onreine spijzen. Zie Tob I 12; Dan. I 8.
3) Naar het Gr.: ‘Van waar zullen wij iets soortgelijks halen om het u te geven? Want er is
niemand onder ons van uw volk’.
4) Vs. 4 b-7 naar Gr.: ‘5. En de dienaren van Holofernes brachten haar naar de (voor haar
bestemde, zie noot 6) tent. Toen sliep zij tot middernacht. Maar tegen de morgenwake stond
zij op 6. en zond tot Holofernes en liet zeggen: Mijn meester veroorlove, dat uwe dienares
naar buiten ga om te bidden. 7. En hij gebood aan hare lijfwachten het haar niet te beletten.
En zij bleef drie dagen in het kamp en ging 's nachts naar het dal van Bethulië en waschte
zich bij de bezetting van de waterbron’. De waterbron was vermoedelijk de Bir-el-Hasoe,
welke zich buiten het kamp bevond, maar door de Assyriërs bezet was (VII 7 Gr.). Nog
heden ten dage komen de Muzelmannen, gelijk hier Judith, in genoemde bron hun aan het
gebed voorafgaande ritueele wasschingen doen.
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5. Et petiit dum introiret, ut daretur ei
copia nocte et ante lucem

5. En zij vroeg, toen zij binnen ging, dat
men haar vrijheid zoude
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egrediendi foras ad orationem, et
deprecandi Dominum.

geven om 's nachts en vóór het daglicht
uit te gaan om te bidden en den Heer aan
te roepen.

6. Et praecepit cubiculariis suis ut sicut 6. En hij gebood aan zijne kamerdienaars,
placeret illi, exiret et introiret ad
dat zij, zooals het haar beviel, zou uit- en
adorandum Deum suum, per [t]riduum: ingaan, om haren God te aanbidden,
gedurende drie dagen.
7. Et exibat noctibus in vallem Bethuliae, 7. En zij ging 's nachts uit naar het dal
et baptizabat se in fonte aquae.
van Bethulië en waschte zich in de
waterbron.
8. Et ut ascendebat, orabat Dominum
Deum Israel, ut dirigeret viam ejus ad
liberationem populi sui.

8. En als zij er uit kwam, bad zij den
Heer, den God van Israël, dat Hij haren
weg mocht richten tot de bevrijding van
zijn volk.

9. Et introiens, munda manebat in
9. Dan ging zij binnen en bleef rein in de
tabernaculo usque dum acciperet escam tent, totdat zij 's avonds hare spijs nam5).
suam in vespere.
10. Et factum est, in quarto die
Holofernes fecit coenam servis suis, et
dixit ad Vagao eunuchum suum: Vade,
et suade Hebraeam illam ut sponte
consentiat habitare mecum.

10. En het geschiedde op den vierden dag,
dat Holofernes een maal gaf aan zijne
dienaren; toen zeide hij tot Vagao, zijnen
lijfbediende: Ga en overreed die
Hebreeuwsche, er vrijwillig in toe te
stemmen bij mij te wonen6).

11. Foedum est enim apud Assyrios, si 11. Want het is eene schande bij de
femina irrideat virum agendo ut immunis Assyriërs, dat eene vrouw den spot drijft
ab eo transeat.
met eenen man en maakt, dat zij ongerept
van hem weggaat7).
12. Tunc introivit Vagao ad Judith, et
dixit: Non vereatur bona puella introire
ad dominum meum, ut honorificetur ante
faciem ejus, ut manducet cum eo, et bibat
vinum in jucunditate.

12. Toen ging Vagao bij Judith binnen
en zeide: Zij de goede dochter niet
huiverig binnen te gaan bij mijnen heer,
om geëerd te worden voor zijn aanschijn

5) Dit vers komt wel in gr., niet in Gr. voor.
6) Vs. 10 naar Gr.: ‘10. En op den vierden dag gaf Holofernes een drinkpartij aan zijne
dienstknechten alleen, en hij noodigde op de brasserij (chlêsin) geen zijner gewone gasten
(zijne voornaamste onderbevelhebbers, die geen getuigen mochten zijn van hetgeen hij
voorhad te doen). 11. En hij zeide tot Vagao (over dien naam zie de noot op II 4), den
lijfbediende, die over al het zijne gesteld was: Overreed die Hebreeuwsche vrouw, welke bij
u is (Judith stond dus onder de hoede van den eunuch), tot ons te komen, om te eten en te
drinken met ons’.
7) Woordelijk naar Gr.: ‘12. Want zie, schande is het voor ons aangezicht, zoo wij zulk eene
vrouw laten heengaan zonder met haar te verzamen. Want zoo wij haar niet verlokken, zal
men over ons lachen’. Geheel naar waarheid teekent dit gezegde het heidensche, met name
het Perzische zedenbederf.
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en met hem te eten en wijn te drinken in
vroolijkheid8).

8) Naar Gr. zegt Vagao: ‘Talme nu de jonge dochter, zij, die zoo schoon is (zij was dus nog in
den bloei harer jaren), niet langer, te gaan tot mijnen heer, om geëerd te worden voor zijn
aanschijn en met ons wijn te drinken ter vroolijkheid en op dezen dag te worden als eene
van de dochteren der zonen van Assur, die eerevrouwen zijn in het paleis van
Nabuchodonosor’.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

460

13. Cui Judith respondit: Quae ego sum, 13. En Judith antwoordde hem: Wie ben
ut contradicam domino meo?
ik, dat ik mijnen heer zou tegenspreken?
14. Omne quod erit ante oculos ejus
bonum et optimum faciam. Quidquid
autem illi placuerit, hoc mihi erit
optimum omnibus diebus vitae meae.

14. Alles wat in zijne oogen het goede en
beste is, zal ik doen. Want al wat hem
behagen zal, dat zal mij het beste zijn al
de dagen mijns levens9).

15. Et surrexit, et ornavit se vestimento 15. En zij stond op en tooide zich met
suo, et ingressa stetit ante faciem ejus. hare kleedij, en zij ging binnen en stond
voor zijn aangezicht.
16. Cor autem Holofernis concussum est: 16. En het hart van Holofernes werd
erat enim ardens in concupiscentia ejus. geschokt, want hij brandde van
begeerlijkheid tot haar10).
17. Et dixit ad eam Holofernes: Bibe
17. En Holofernes sprak tot haar: Drink
nunc, et accumbe in jucunditate, quoniam nu en lig aan in vroolijkheid, want gij
invenisti gratiam coram me.
hebt genade gevonden bij mij11).
18. Et dixit Judith: Bibam domine,
18. En Judith zeide: Ik zal drinken, heer,
quoniam magnificata est anima mea hodie want mijne ziel is heden meer geëerd dan
prae omnibus diebus meis.
in al mijne dagen.
19. Et accepit, et manducavit, et bibit
19. En zij nam en at en dronk bij hem
coram ipso ea, quae paraverat illi ancilla hetgeen hare dienstmaagd haar bereid
ejus.
had.
20. Et jucundus factus est Holofernes ad 20. En Holofornes verlustigde zich bij
eam, bibitque vinum multum nimis,
haar en dronk bovenmate veel wijn,
quantum nunquam biberat in vita sua.
zooveel als hij nooit gedronken had in
zijn leven.

9) Gr.: ‘Voorwaar, al wat in zijne oogen het beste is, zal ik doen, en dat zal voor mij eene
vreugde zijn tot aan den dag van mijnen dood’. Gelijk XI 6 Gr. schijnt ook dit antwoord van
Judith een dubbelen zin te hebben, den zin, waarin zij wil dat Vagao het versta, en den zin,
dien zij zelve bedoelt, te weten: dat zij aan de ingeving van haar waren Heer niet mag
weerstaan, en dat het haar tot aan haar dood toe zal verblijden naar zijn welbehagen te hebben
gehandeld.
10) Vs. 15 en 16 vollediger naar Gr.: ‘15. En zij stond op en tooide zich met al haar vrouwelijken
tooi. En hare dienstmaagd ging voor haar uit en spreidde voor Holofernes het vlies over den
grond, dat zij van Vagao voor het dagelijksch gebruik ontvangen had, om daarop bij het eten
aan te liggen. 16. En binnengekomen vleide Judith zich neder. Toen ontvlamde het hart van
Holofernes voor haar, en zijne ziel werd geschokt. Want hij verlangde hevig met haar te
verzamen, en hij zocht gelegenheid om haar te verleiden van den dag af dat hij haar gezien
had’.
11) Deze zinsnede komt noch in gr. noch in Gr. voor.
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Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Judith slaat Holofernes het hoofd af (v. 1-10) en keert daarmede ongehinderd
naar Bethulië terug (v. 11-22).
1. Ut autem sero factum est, festinaverunt 1. Toen het nu laat geworden was,
servi illius ad hospitia sua, et conclusit spoedden zijne dienaren zich naar hunne
Vagao ostia cubiculi, et abiit:
kwartieren, en sloot Vagao den ingang
van het slaapvertrek en ging heen;
2. Erant autem omnes fatigati a vino:

2. allen nu waren loom van den wijn.

3. Eratque Judith sola in cubiculo.

3. Zoo was Judith alleen in het vertrek.

4. Porro Holofernes jacebat in lecto,
nimia ebrietate sopitus.

4. Holofernes nu lag op het bed, door
overgroote dronkenschap bedwelmd1).

5. Dixitque Judith puellae suae ut staret 5. Toen gelastte Judith hare dienstmaagd,
foris ante cubiculum, et observaret.
buiten voor het vertrek te gaan staan en
uit te zien2).
6. Stetitque Judith ante lectum, orans cum 6. En Judith trad voor het bed, terwijl zij
lacrymis, et labiorum motu in silentio, onder tranen en met beweging der lippen3)
in stilte bad,
7. Dicens: Confirma me Domine Deus
Israël, et respice in hac hora ad opera
manuum mearum, ut, sicut promisisti,
Jerusalem civitatem tuam erigas: et hoc,
quod credens per te posse fieri cogitavi,
perficiam.

7. zeggende: Versterk mij, Heer, God van
Israël, en zie in deze stonde op het doen
mijner handen, opdat Gij, naar Gij
beloofd hebt, uwe stad Jerusalem verheft,
en ik moge volvoeren wat ik vertrouwvol

1) Naar het Gr. was Holofernes voorover op zijn bed gevallen.
2) Volgens v. 3 en 4 is Judith met Holofernes alleen in het vertrek. Zij kan derhalve aan hare
dienstmaagd dit bevel niet geven. Naar Gr. luidt dan ook de plaats anders: ‘En Judith had
aan hare dienstmaagd gezegd, dat zij buiten hare tent (de tent van Judith, welke blijkbaar in
de nabijheid van die van Holofernes was) moest gaan staan en haren uitgang moest afwachten
gelijk dagelijks, want zij had gezegd te zullen uitgaan tot haar gebed en dienovereenkomstig
had zij met Vagao gesproken’. Men moet onderstellen, dat Judith van den beginne af hare
getrouwe habra had ingewijd in haar plan. Alvorens zij zich nu door haar naar de tent van
Holofernes had laten vergezellen (XII 15 Gr.), had zij haar gezegd, hoe zich verder te
gedragen. Zij moest terugkeeren naar hare rustplaats, maar tegen den tijd, waarop zij in de
drie vorige nachten met hare meesteres was uitgegaan, gaan staan voor de tent van deze, als
wachtte zij evenals in de vorige nachten op het oogenblik, waarop zij uit de tent zou komen.
Dan kon niemand kwaad vermoeden. Want Judith had gezegd, dat zij ook in dezen nacht
naar de waterbron zou gaan om te bidden, en had dit ook aan Vagao te kennen gegeven. De
habra doet kalm en kloekmoedig alles wat hare meesteres haar beveelt en draagt zoo niet
weinig bij tot het welslagen van het plan. Daarom beloont Judith haar later ook door haar de
vrijheid te geven (XVI 28). - Volgens Vulg. v. 5 moet de habra voor de tent van Holofernes
op wacht gaan staan. Dat is in de gegeven omstandigheden een zeer ijdele maatregel van
voorzichtigheid.
3) Gr. heeft alleen: ‘zij zeide in haar hart’.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

gemeend heb, dat door U kon worden
volbracht4).

4) Naar Gr. luidt het gebed: ‘Heer, almachtige God, zie in deze stonde op het doen mijner
handen tot verheffing van Jerusalem, daar het nu de gelegenheid is om U te ontfermen over
uw erfdeel en mijn plan ten uitvoer te brengen ten verderve van hen, die tegen ons zijn
opgestaan’.
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8. Et cum haec dixisset, accessit ad
columnam, quae erat ad caput lectuli ejus,
et pugionem ejus, qui in ea ligatus
pendebat, exsolvit.

8. En toen zij dit gezegd had, ging zij naar
de kolom, die aan het hoofdeinde van zijn
bed was, en maakte zijn zwaard, dat
daaraan gebonden hing, los5).

9. Cumque evaginasset illum, apprehendit 9. En nadat zij het uit de scheede
comam capitis ejus, et ait: Confirma me getrokken had, greep zij het haar van zijn
Domine Deus in hac hora.
hoofd en zeide: Versterk mij, Heer God,
in deze stonde!
10. Et percussit bis in cervicem ejus, et
abscidit caput ejus, et abstulit conopeum
ejus a columnis, et evolvit corpus ejus
truncum.

10. En zij sloeg tweemaal op zijnen nek
en hieuw zijn hoofd af, en zij nam zijn
muskietengaas van de kolommen en
wentelde den romp van het lichaam op
den grond6).

11. Et post pusillum exivit, et tradidit
11. En spoedig daarop kwam zij naar
caput Holofernis ancillae suae, et jussit buiten en gaf het hoofd van Holofernes
ut mitteret illud in peram suam.
aan hare dienstmaagd en beval, dat zij het
in haren zak zoude steken7).
12. Et exierunt duae, secundum
consuetudinem suam, quasi ad orationem,
et transierunt castra, et gyrantes vallem,
venerunt ad portam civitatis.

12. En zij gingen beiden volgens hare
gewoonte als om te bidden uit en liepen
door de legerplaats, en door het dal
gaande8), kwamen zij aan de poort der
stad.

13. Et dixit Judith a longe custodibus
murorum: Aperite portas, quoniam
nobiscum est Deus, qui fecit virtutem in
Israel.

13. En Judith zeide van verre tot de
wachters op de muren: Doet de poort
open; want God is met ons en heeft macht
betoond in Israël9).

14. Et factum est, cum audissent viri
vocem ejus, vocaverunt presbyteros
civitatis.

14. En het geschiedde, toen de mannen
hare stem vernomen hadden, dat zij de
oudsten der stad riepen.

15. Et concurrerunt ad eam omnes, a
minimo usque ad maximum: quoniam
sperabant eam jam non esse venturam.

15. Toen liepen allen tot haar samen, van
den kleinste tot den grootste, omdat zij

5) In Gr. luidt dit vers: ‘Toen ging zij naar de stang (kanôni, wel te onderscheiden van de stylai
(kolommen) van v. 9 Gr.), welke bij het hoofd van Holofernes was (bedoeld is een stang of
gestel aan het hoofdeinde van het bed, waaraan de krijgslieden, als zij zich ter rust begaven,
hunne wapenen ophingen), en nam er zijn zwaard (akinakên, een Perzisch woord voor
kromsabel) af’.
6) De twee laatste zinnen staan in Gr. terecht in omgekeerde volgorde: ‘en zij wentelde zijn lijk
af van het bed en nam zijn muskietengaas van de kolommen’ (zie X 19 met de betreffende
noot). Om het muskietengaas van de kolommen te kunnen nemen, moest zij op het bed
klimmen; daarom wentelt zij eerst den romp van Holofernes van het bed af.
7) Zie over den zak de noot op X 5.
8) Gr. laat hier volgen: ‘gingen zij den berg van Bethulië op en kwamen’ enz.
9) Naar Gr. roept Judith: ‘Opent, opent mij de poort! Met ons is God, om nog kracht te oefenen
in Israël en sterkte tegen de vijanden gelijk ook voorheen’.
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verwacht hadden, dat zij niet meer zoude
komen.
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16. Et accendentes luminaria
congyraverunt circa eam universi: illa
autem ascendens in eminentiorem locum,
jussit fieri silentium. Cumque omnes
tacuissent,

16. En zij ontstaken lichten en kwamen
allen rondom haar staan, maar zij ging
naar een hoogere plek en beval stilte. En
toen allen zwegen,

17. Dixit Judith: Laudate Dominum
17. zeide Judith: Looft den Heer, onzen
Deum nostrum, qui non deseruit sperantes God, die niet verlaten heeft wie op Hem
in se:
hoopten,
18. Et in me ancilla sua adimplevit
misericordiam suam, quam promisit
domui Israel: et interfecit in manu mea
hostem populi sui hac nocte.

18. en door mij, zijne dienstmaagd, de
barmhartigheid vervuld heeft, welke Hij
aan het huis van Israël heeft beloofd, en
door mijne hand den vijand van zijn volk
heeft gedood in dezen nacht10).

19. Et proferens de pera caput Holofernis,
ostendit illis, dicens: Ecce caput
Holofernis principis militiae Assyriorum,
et ecce conopeum illius, in quo
recumbebat in ebrietate sua, ubi per
manum feminae percussit illum Dominus
Deus noster.

19. En zij haalde het hoofd van
Holofernes uit den zak en toonde het hun
en zeide: Ziedaar het hoofd van
Holofernes, den krijgsoverste der
Assyriërs, en ziedaar zijn muskietengaas,
waartusschen hij lag in zijne
dronkenschap, toen door de hand eener
vrouw11) hem versloeg de Heer, onze God.

20. Vivit autem ipse Dominus, quoniam
custodivit me Angelus ejus, et hinc
euntem, et ibi commorantem, et inde huc
revertentem, et non permisit me Dominus
ancillam suam coinquinari, sed sine
pollutione peccati revocavit me vobis
gaudentem in victoria sua, in evasione
mea, et in liberatione vestra.

20. En zoo waar de Heer leeft, zijn engel
heeft mij beschermd, èn toen ik van hier
ging, èn toen ik daar toefde, èn toen ik
van daar hier terugkeerde, en de Heer
heeft niet gedoogd, dat ik, zijne
dienstmaagd, onteerd werd, maar zonder
smet van zonde heeft Hij mij voor u
teruggeroepen, mij verblijdend over zijne
zegepraal, over mijne ontsnapping en
over uwe redding.

21. Confitemini illi omnes, quoniam
21. Looft Hem allen, want Hij is goed,
bonus, quoniam in saeculum misericordia want eeuwig duurt zijne ontferming12).
ejus. Ps. CV 1 et CVI 1.
22. Universi autem adorantes Dominum, 22. Toen aanbaden allen den Heer en
dixerunt ad eam: Benedixit te Dominus zeiden tot haar: De Heer heeft u gezegend

10) Voor v. 16 b-18 heeft Gr. alleen: ‘Maar zij riep met luide stem: Looft God, looft Hem, die
zijne barmhartigheid niet heeft afgewend van het huis Israël, maar onze vijanden verslagen
heeft door mijne hand in dezen nacht’.
11) Gr.: ‘eener weduwe’.
12) De zuiverder tekst van v. 20 en 21 naar Gr. luidt: ‘16. En zoo waar de Heer leeft, die mij
beschermde op den weg, dien ik gegaan ben: mijn aangezicht heeft hem misleid te zijnen
verderve, en hij heeft met mij geene zonde bedreven tot onteering en schande’.
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in virtute sua, quia per te ad nihilum
redegit inimicos nostros.

met zijne kracht, want door u heeft Hij
onze vijanden te niet gedaan13).

13) Gr.: ‘17. Toen was het volk zeer verbaasd, en zij aanbaden den Heer en zeiden: Gezegend
zijt Gij, onze God, die op dezen dag de vijanden uws volks te niet hebt gedaan’.
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23. Porro Ozias princeps populi Israel,
dixit ad eam: Benedicta es tu filia a
Domino Deo excelso prae omnibus
mulieribus super terram.

23. En Ozias, de overste van het volk van
Israël, sprak tot haar14): Gezegend zijt gij,
dochter, door den Heer, den allerhoogsten
God, boven alle vrouwen op aarde!

24. Benedictus Dominus, qui creavit
24. Gezegend zij de Heer, Schepper van
coelum et terram, qui te direxit in vulnera hemel en aarde, die u bestierde om af te
capitis principis inimicorum nostrorum: slaan het hoofd van den overste onzer
vijanden;
25. Quia hodie nomen tuum ita
magnificavit, ut non recedat laus tua de
ore hominum, qui memores fuerint
virtutis Domini in aeternum, pro quibus
non pepercisti animae tuae propter
angustias et tribulationem generis tui, sed
subvenisti ruinae ante conspectum Dei
nostri.

25. want heden heeft Hij uwen naam zoo
verheerlijkt, dat uw lof niet zal wijken
van den mond der menschen, die de
macht des Heeren zullen gedenken in
eeuwigheid, voor wie gij uw leven niet
hebt ontzien vanwege den nood en het
lijden van uw geslacht, maar wier
ondergang gij voorkomen hebt voor het
aanschijn van onzen God.

26. Et dixit omnis populus: Fiat, fiat.

26. En al het volk zeide: Zoo zij het, zoo
zij het!

27. Porro Achior vocatus venit, et dixit
ei Judith: Deus Israel, cui tu testimonium
dedisti quod ulciscatur se de inimicis suis,
ipse caput omnium incredulorum incidit
hac nocte in manu mea.

27. Toen werd Achior ontboden15), en
nadat hij gekomen was, zeide Judith tot
hem: De God van Israël, wien gij de
getuigenis hebt gegeven, dat Hij zich
wreekt op zijne vijanden, Hij zelf heeft
het hoofd van alle ongeloovigen
afgeslagen in dezen nacht door mijne
hand.

28. Et ut probes quia ita est, ecce caput
Holofernis, qui in contemptu superbiae
suae Deum Israel contempsit, et tibi
interitum minabatur, dicens: Cum captus
fuerit populus Israel, gladio perforari
praecipiam latera tua.

28. En opdat gij u overtuigt, dat het zoo
is, ziedaar het hoofd van Holofernes, die
in zijn trotsche minachting den God van
Israël heeft geminacht en u met den dood
bedreigde, toen hij zeide: Als het volk
van Israël zal bedwongen zijn, zal ik met
het zwaard uwe zijden laten doorboren.

14) Klaarder en oorspronkelijker dan in Vulg. luiden v. 23-26 naar Gr.: ‘18. En Ozias zeide tot
haar: Gezegend zijt gij, dochter, door God, den Allerhoogste, boven alle vrouwen op aarde.
19. Want uw lof (Gr. heeft elpis (hoop), door Vet. Lat. en Vulg. terecht met lof weergegeven)
zal niet wijken uit de harten der menschen, die Gods macht zullen herdenken in eeuwigheid.
20. En moge God het u vergelden ter duurzame verheffing, door neer te zien op u in voorspoed,
omdat gij uw leven niet ontzien hebt vanwege de vernedering van ons geslacht, maar onzen
ondergang voorkomen hebt ter redding voor het aanschijn van onzen God’. Vs. 24 en 25 a
Vulg., wel een glosse, komen ook in gr. voor.
15) Vs. 27-31 volgen in Gr., maar in meer beknopten vorm, achter XIV 5, waar zeker hun
oorspronkelijke plaats is. Zie de noten aldaar.
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29. Videns autem Achior caput
Holofernis, angustiatus prae pavore,

29. Toen nu Achior het hoofd van
Holofernes zag, ontstelde hij van
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cecidit in faciem suam super terram, et
aestuavit anima ejus.

schrik en viel met zijn aangezicht ter
aarde, en zijne borst hijgde.

30. Postea vero quam resumpto spiritu
recreatus est, procidit ad pedes ejus, et
adoravit eam, et dixit:

30. Maar nadat hij weder bij adem
gekomen en hersteld was, viel hij neer
aan hare voeten en boog voor haar ter
aarde en zeide:

31. Benedicta tu a Deo tuo in omni
tabernaculo Jacob, quoniam in omni
gente, quae audierit nomen tuum,
magnificabitur super te Deus Israel.

31. Gezegend zijt gij door God in alle
tenten van Jacob; want onder alle
volkeren, die uwen naam zullen hooren,
zal om u de God van Israël verheerlijkt
worden.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Schrik en verwarring der Assyriërs bij de ontdekking van den dood van
Holofernes (v. 1-18).
1. Dixit autem Judith ad omnem
1. Toen sprak Judith tot al het volk1):
populum: Audite me fratres, suspendite Hoort mij, broeders! hangt dit hoofd op
caput hoc super muros nostros:
aan onze muren2).
2. Et erit, cum exierit sol, accipiat
unusquisque arma sua, et exite cum
impetu, non ut descendatis deorsum, sed
quasi impetum facientes.

2. Als dan de zon opgaat, neme ieder
zijne wapens, en rukt dan onstuimig uit,
niet om af te dalen naar beneden, maar
als deedt gij een uitval3).

3. Tunc exploratores necesse erit ut
3. Dan kan het niet anders of de
fugiant ad principem suum excitandum verspieders gaan haastig heen, om hun
ad pugnam.
bevelhebber te wekken ten strijde.
4. Cumque duces eorum cucurrerint ad
tabernaculum Holofernis, et invenerint
eum truncum in suo sanguine volutatum,
decidet super eos timor.

4. En als dan hunne aanvoerders naar de
tent van Holofernes loopen en hem
onthoofd vinden, gewenteld in zijn bloed,
zal schrik hen overvallen.

5. Cumque cognoveritis fugere eos, ite
post illos securi, quoniam Dominus
conteret eos sub pedibus vestris.

5. En als gij hen op de vlucht ziet slaan,
achtervolgt hen dan zonder vrees, want

1) In Gr. luidt de aanhef van v. 1 in onmiddellijke aansluiting aan XIII 26 (Gr. 20): ‘En Judith
sprak tot hen.
2) Gr.: ‘aan de borstwering van onzen muur’.
3) Naar Gr. luidt v. 2 b minder gekunsteld en vollediger: ‘en rukt, alle krijgsman, buiten de
stad en stelt een hoofdaanvoerder over hen, als daaldet gij af naar de vlakte op de voorposten
aan van de kinderen van Assur, maar daalt niet af’.
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de Heer zal hen verpletteren onder uwe
voeten4).

4) Voor v. 3-6 heeft Gr.: ‘3. Dan zullen zij (de voorposten) hunne wapens opvatten en naar
hunne legerplaats marcheeren en de bevelhebbers der legermacht van Assur wekken. En
dan zal men samenloopen naar de tent van Holofernes en men zal hem niet vinden. Dan zal
schrik hen overvallen, en zij zullen voor ons op de vlucht slaan. 4. Gaat hen dan achtervolgen,
gij en alle bewoners van het gansche gebied van Israël, en velt hen neder op hunne wegen’.
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6. Tunc Achior videns virtutem, quam
fecit Deus Israel, relicto gentilitatis ritu,
credidit Deo, et circumcidit carnem
praeputii sui, et appositus est ad populum
Israel, et omnis successio generis ejus
usque in hodiernum diem.

6. Toen nu Achior zag5), wat macht de
God van Israël had betoond, verliet hij
den dienst van het heidendom, geloofde
in God en besneed het vleesch zijner
voorhuid en werd ingelijfd bij het volk
van Israël met geheel zijne
nakomelingschap tot op den dag van
heden6).

7. Mox autem ut ortus est dies,
suspenderunt super muros caput
Holofernis, accepitque unusquisque vir
arma sua, et egressi sunt cum grandi
strepitu et ululatu.

7. Zoodra nu de dag was aangebroken,
hingen zij het hoofd van Holofernes op
aan de muren en namen allen hunne
wapenen en rukten uit met groot
gedruisch en geschreeuw7).

8. Quod videntes exploratores, ad
tabernaculum Holofernis concurrerunt.

8. Toen de verspieders dit zagen, liepen
zij samen bij de tent van Holofernes8).

9. Porro hi, qui in tabernaculo erant,
venientes, et ante ingressum cubiculi

9. En zij, die in de tent waren, kwamen
en maakten, om hem te wekken, geraas

5) In het Gr. volgt eerst hier, en terecht, wat Vulg. XIII 27-31 heeft in minder oorspronkelijken
vorm. Lees naar Gr.: ‘5. Maar alvorens dit te doen, roept mij Achior, den Ammoniet, opdat
hij dengene zie en erkenne, die het huis van Israël gesmaad heeft. 6. En zij riepen hem uit
het huis van Ozias (zie VI 21). En toen hij kwam en het hoofd van Holofernes zag in de hand
van een man in de volksmenigte, viel hij op zijn aangezicht, en de adem begaf hem. 7. Maar
nadat zij hem hadden bijgebracht, wierp hij zich voor de voeten van Judith en boog voor
haar aangezicht diep ter aarde en zeide: Gezegend zijt gij in alle tenten van Juda en bij alle
volk! Allen, die uwen naam zullen vernemen, zullen zich verbazen. 5. En nu, verhaal mij,
wat gij gedaan hebt in deze dagen. Toen verhaalde hem Judith te midden van het volk alles
wat zij gedaan had, van den dag af, waarop zij was uitgegaan, tot het oogenblik, waarop zij
tot hen sprak. 9. En toen zij geëindigd had met spreken, hief het volk een geweldig
triomfgeschreeuw aan en liet gejubel weerklinken in hunne stad’. Dan volgt v. 6 Vulg.
6) En besneed enz., zie Gen. XVII 10-11 met noot 5. En werd ingelijfd enz. Achior's
verdienstelijke handelwijze rechtvaardigde de uitzondering op de wet van Deut. XXIII 3.
Met geheel zijne nakomelingschap komt noch in gr. noch in Gr. voor en schijnt niet
oorspronkelijk. De woorden tot op den dag van heden, welke beteekenen, dat de gevolgen
van Achior's inlijving nog voortduren, maken het ook overbodig.
7) Gr.: ‘en trokken bij troepen uit naar de passen van den berg’.
8) Aan v. 8-14 c beantwoordt in Gr. (met ééne verbetering): ‘12. Toen nu de zonen van Assur
hen zagen, zonden zij naar hunne oversten, en dezen gingen naar de bevelhebbers en
legerhoofden (vgl. v. 11 a Vulg.). 13. En zij kwamen bij de tent van Holofernes en zeiden
tot Vagao, die over al het zijne gesteld was: Wek onzen meester, want de Hebreën hebben
het gewaagd, tegen ons af te dalen ten strijde, opdat wij hen geheel vernietigen. 14. Toen
ging Vagao binnen en sloeg op het voorhangsel der tent; want hij dacht, dat hij bij Judith
sliep. 15. Daar echter niemand gehoor gaf, sloeg hij het (voorhangsel) open en ging binnen
in zijn slaapvertrek en vond hem dood neergeworpen op den drempel, en zijn hoofd was
afgeslagen’. Voor de Hebreën (v. 13 b) heeft het Gr. ‘de slaven’, Vet. Lat. ‘de kinderen van
Israël’, of naar andere lezing ‘de Joden’. Gelijk I Reg. XIII 3 en XVII 8 heeft de Grieksche
vertaler ibrim (Hebreën) verwisseld met abadim (slaven). De Arameesche bewerker
kwam tot zijne door Vulg. vertegenwoordigde lezing de muizen zijn uit hunne holen gekropen
door ibrim te lezen als akbarim (muizen). De verdere afwijkingen van Vulg., vooral wat
betreft de wijze waarop men Holofernes tracht te wekken (v. 9 en 10), zijn zekerlijk aan den
hier zeer vrijen Arameeschen bewerker toe te schrijven.
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perstrepentes, excitandi gratia,
inquietudinem arte moliebantur, ut non
ab excitantibus, sed a sonantibus
Holofernes evigilaret.

voor den ingang van het vertrek, en zij
maakten met opzet alarm, opdat
Holofernes niet door de wekkers, maar
door de alarmmakers zou gewekt worden.

10. Nullus enim audebat cubiculum
10. Want niemand durfde door te kloppen
virtutis Assyriorum pulsando aut intrando of binnen te gaan het slaapvertrek van
aperire.
den bevelhebber der Assyriërs openen.
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11. Sed cum venissent ejus duces ac
11. Maar toen zijne aanvoerders en de
tribuni, et universi majores exercitus regis hoofdmannen en al de oversten van het
Assyriorum, dixerunt cubiculariis:
leger van den koning der Assyriërs
gekomen waren, zeiden zij tot de
kamerdienaren:
12. Intrate, et excitate illum, quoniam
12. Gaat binnen en wekt hem, want de
egressi mures de cavernis suis ausi sunt muizen zijn uit hunne holen gekropen en
provocare nos ad praelium.
wagen het ons uit te dagen tot den strijd.
13. Tunc ingressus Vagao cubiculum
ejus, stetit ante cortinam, et plausum fecit
manibus suis: suspicabatur enim illum
cum Judith dormire.

13. Toen ging Vagao het slaapvertrek
binnen en bleef staan voor het
voorhangsel en klapte in zijne handen,
want hij vermoedde, dat hij bij Judith
sliep.

14. Sed cum nullum motum jacentis sensu
aurium caperet, accessit proximans ad
cortinam, et elevans eam, vidensque
cadaver absque capite Holofernis in suo
sanguine tabefactum jacere super terram,
exclamavit voce magna cum fletu, et
scidit vestimenta sua.

14. Maar daar hij met inspanning zijner
ooren niet de geringste beweging vernam
van een te bed liggende, trad hij op het
voorhangsel toe en lichtte het op. En toen
hij het lijk van Holofernes op den grond
zag liggen, zonder hoofd en badende in
zijn bloed, slaakte hij een luiden kreet en
gilde en scheurde zijne kleederen.

15. Et ingressus tabernaculum Judith, non 15. Toen liep hij de tent van Judith in, en
invenit eam, et exiliit foras ad populum, daar hij haar niet vond, sprong hij naar
buiten onder het volk
16. Et dixit: Una mulier Hebraea fecit
confusionem in domo regis
Nabuchodonosor: ecce enim Holofernes
jacet in terra, et caput ejus non est in illo.

16. en zeide: Eene enkele Hebreeuwsche
vrouw heeft schande gebracht over het
huis van Nabuchodonosor9)! Want zie,
Holofernes ligt op den grond, en zijn
hoofd is niet op hem.

17. Quod cum audissent princi-

17. Toen nu de oversten van de

9) In Gr. begint Vagao met den uitroep: ‘De slaven (waarvoor zeker weder te lezen “de Hebreën”)
hebben een gruwelstuk bedreven’.
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pes virtutis Assyriorum, sciderunt omnes
vestimenta sua, et intolerabilis timor et
tremor cecidit super eos, et turbati sunt
animi eorum valde.

krijgsmacht der Assyriërs dit hoorden,
scheurden zij allen hunne kleederen, en
een ondragelijke schrik en vrees overviel
hen, en hun moed werd diep geschokt.

18. Et factus est clamor incomparabilis
in medio castrorum eorum.

18. En er ontstond een weergaloos
geschreeuw in het midden hunner
legerplaats.

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
De Assyriërs vluchten in wanorde (v. 1, 2). De Joden vervolgen hen en richten
een groote slachting onder hen aan (v. 3-6). Daarna plunderen zij de
legerplaats en vieren met Judith triomf (v. 7-15).
1. Cumque omnis exercitus decollatum
Holofernem audisset, fugit mens et
consilium ab eis, et solo tremore et metu
agitati, fugae praesidium sumunt,

1. Toen nu het gansche leger vernomen
had, dat Holofernes onthalsd was, werden
zij redeloos en radeloos en zochten, door
niets dan angst en vrees gedreven, hun
heil in de vlucht1),

1) Vs. 1-6 luiden naar Gr. met verbetering van eenige plaatsnamen: ‘1. En toen zij, die in de
tenten waren, het hoorden (het geschreeuw, XIV 18), ontstelden zij over het gebeurde, 2. en
schrik en vrees overviel hen, en er was niemand, die nog naast zijn buurman bleef, maar
uiteenstuivend vluchtten zij in denzelfden angst langs alle wegen van de vlakte en van het
gebergte. 3. En zij, die in het gebergte rondom Bethulië gelegerd waren (vgl. VII 18), ook
zij sloegen op de vlucht. En toen stormden de kinderen van Israël, alle strijdbare mannen
uit hun midden, in verschillende richtingen op hen af. 4. En Ozias zond naar Betomestaï en
Chaba en naar het gansche gebied van Israël mannen om het gebeurde te boodschappen en
te zeggen, dat allen zich op de vijanden zouden werpen om ze neer te maaien. 5. En toen de
zonen van Israël het hoorden, vervolgden zij hen en sloegen hen tot Choba. Eveneens kwamen
ook die van Jerusalem en van het gansche bergland aangesneld, want men had hun het
gebeurde geboodschapt. Ook die van Galaäd en van Galilea vielen over hen en richtten eene
groote slachting aan, totdat zij kwamen naar Damascus en haar gebied’. Ofschoon de
Assyriërs, zoowel zij die in de legerplaats, alsook zij, die in het gebergte zijn, eerst
uiteenstuiven, vluchten zij toch zeker spoedig allen in dezelfde richting op hun land aan,
door de vlakte van Dothan en die van Esdrelon naar de Phenicische kust en dan verder
oostwaarts. Zoodra de vlucht begonnen is, zetten de bewoners van Bethulië de vluchtelingen
achterna, en laat Ozias vooreerst de bewoners van de nabij gelegen plaatsen Betomestaï en
Chaba (zekerlijk het Choba van IV 4 Gr., zie noot 2 aldaar; Gr. heeft Chobai en Chola,
waarvan het laatste wel dubbelschrijving is) en voorts die van het gansche gebied van Israël,
waarmede voornamelijk het gebied van het voormalige Noordsche rijk bedoeld schijnt,
uitnoodigen, hetzelfde te doen. Allen dezen vervolgen en slaan den vijand tot bij Choba.
Daarmede is waarschijnlijk het Hoba van Gen. XIV 15 bedoeld, waarvan onze plaats
navolging schijnt. Dit Hoba vereenzelvigt men met het oude plaatsje aan de bron van Choba,
20 uur noordwestelijk van Damascus gelegen. Dan komen de krijgsmannen uit Jerusalem
en het Joodsche bergland, alsmede die van Galaäd en Galilea nog den vijand bestoken en
vervolgen hem tot in het gebied van Damascus. - In Vulg. ontbreken de plaatsbepalingen,
welke vervangen zijn door een uitvoeriger schildering van de verwarring der vluchtenden
en van de noodlottige gevolgen, welke zij voor de vluchtelingen had.
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2. Ita ut nullus loqueretur cum proximo
suo, sed inclinato capite, relictis omnibus,
evadere festinabant Hebraeos, quos
armatos super se venire audiebant,
fugientes per vias camporum et semitas
collium.

2. zoodat er niemand een woord wisselde
met zijn kameraad; maar met gebogen
hoofd lieten zij alles in den steek en
zochten ijlings te ontkomen aan de
Hebreën, die zij met hunne wapens op
zich hoorden afkomen, en zij vluchtten
heen langs de wegen der vlakten en de
paden der heuvelen.

3. Videntes itaque filii Israel fugientes, 3. Toen nu de kinderen van Israël hen
secuti sunt illos. Descenderuntque
zagen vluchten, vervolgden zij hen. En
clangentes tubis, et ululantes post ipsos. zij daalden af en bliezen op bazuinen en
schreeuwden hen achterna.
4. Et quoniam Assyrii non adunati, in
fugam ibant praecipites: filii autem Israel
uno agmine persequentes, debilitabant
omnes, quos invenire potuissent.

4. En daar de Assyriërs niet
aaneengesloten overhaast op de vlucht
gingen, de kinderen van Israël
daarentegen in één troep vervolgden,
sloegen dezen allen neer, die zij inhalen
konden.

5. Misit itaque Ozias nuntios per omnes 5. Toen zond Ozias boden naar alle steden
civitates et regiones Israel.
en gewesten van Israël.
6. Omnis itaque regio, omnisque urbs
electam juventutem armatam misit post
eos, et persecuti sunt eos in ore gladii,
quousque pervenirent ad extremitatem
finium suorum.

6. En elk gewest en elke stad zond hun
gewapende uitgelezen jonge mannen
achterna, en dezen vervolgden hen met
de scherpte des zwaards, totdat zij
kwamen tot aan de grenzen van hun
gebied.

7. Reliqui autem, qui erant in Bethulia,
ingressi sunt castra Assyriorum, et
praedam, quam fugientes Assyrii
reliquerant, abstulerunt, et onustati sunt
valde.

7. En wie er te Bethulië achtergebleven
waren, drongen binnen in het kamp der
Assyriërs en haalden den buit, welken de
Assyriërs bij hun vlucht hadden
achtergelaten, weg en hadden er een
zwaren last aan.

8. Hi vero, qui victores reversi sunt ad
Bethuliam, omnia quae erant illorum
attulerunt secum, ita ut non esset numerus
in pecoribus, et jumentis, et universis
mobilibus eorum, ut a minimo usque ad
maximum omnes divites fierent de
praedationibus eorum.

8. En zij, die als overwinnaars naar
Bethulië terugkeerden, brachten alles wat
hun behoord had mede, zoodat het vee en
de lastdieren en al hun roerend goed niet
viel te schatten, en allen, van den kleinste
tot den grootste, rijk werden door hunnen
buit2).

2) Vulg. wijkt hier weder ver af van Gr. met zijn beteren zin: ‘En de kinderen van Israël maakten
zich bij hun terugkeer van de slachting meester van het overgeblevene, en de dorpen en de
vlekken in het gebergte werden rijk aan buit’. De Israëlieten, die de Assyriërs achtervolgd
hadden, konden van hen geen rijken buit medebrengen, daar dezen met achterlating van alles
gevlucht waren.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

470

9. Joacim autem summus pontifex de
Jerusalem venit in Bethuliam cum
universis presbyteris suis, ut videret
Judith.

9. Alsdan kwam de hoogepriester Joacim
van Jerusalem naar Bethulië met al zijne
oudsten, om Judith te zien3).

10. Quae cum exisset ad illum,
benedixerunt eam omnes una voce,
dicentes: Tu gloria Jerusalem, tu
honorificentia populi nostri:

10. En toen deze hem te gemoet kwam,
zegenden allen haar uit één mond en
zeiden: Gij zijt de roem van Jerusalem,
gij de vreugd van Israël, gij de eer van
ons volk;

11. Quia fecisti viriliter, et confortatum
est cor tuum, eo quod castitatem
amaveris, et post virum tuum, alterum
nescieris: ideo et manus Domini
confortavit te, et ideo eris benedicta in
aeternum.

11. want gij hebt mannelijk gehandeld,
en uw hart was gesterkt, doordat gij de
zuiverheid hebt bemind en na uwen man
geen anderen hebt gekend. Daarom heeft
ook de hand des Heeren u gesterkt, en
daarom zult gij gezegend zijn in
eeuwigheid.

12. Et dixit omnis populus: Fiat, fiat.

12. En het gansche volk zeide: Zoo zij
het, zoo zij het!

13. Per dies autem triginta, vix collecta 13. En in dertig dagen kon nauwelijks de
sunt spolia Assyriorum a populo Israel. buit der Assyriërs worden bijeengebracht
door het volk van Israël4).
14. Porro autem universa, quae
Holofernis peculiaria fuisse probata sunt,
dederunt Judith in auro, et argento, et
vestibus, et gemmis, et omni supellectili,
et tradita sunt omnia illi a populo.

14. Alles nu, wat eigendom van
Holofernes bevonden werd, gaf men aan
Judith, aan goud en zilver en kleederen
en edelgesteente en allerlei huisraad; dit
alles nu werd haar door het volk
overhandigd.

3) Aan v. 9-11 beantwoordt in Gr.: ‘8. Toen kwamen Joakim, de hoogepriester, en de raad der
oudsten en de bewoners van Jerusalem, om het goede te aanschouwen, dat de Heer aan
Israël had gedaan en om ook Judith te zien. 9. En als zij tot haar gekomen waren, zegenden
allen haar en zeiden tot haar: ‘Gij zijt de roem van Jerusalem, de groote trots van Israël en
de glorie van ons geslacht. 10. Gij hebt dat alles volbracht met uwe hand. Wees gezegend
van den Heer, die het heelal bestiert, in eeuwigheid. En geheel het volk zeide: ‘Zoo zij het’.
Dat Vulg,, zeker in navolging der Arameesche bewerking, de sterkte der heldin hieraan
toeschrijft, dat zij geen tweede huwelijk aanging, wijst evenals VIII 2 Gr. (zie noot 2 ald.)
op den laten oorsprong dier bewerking. Want al prijst blijkbaar ook Gr. VIII 5 en XVI 22
Judith om genoemde reden, zulk eene hoogschatting der weduwe, welke weduwe blijft, als
waarvan de woorden van Vulg. getuigen, ontmoeten wij in geen der geschriften van het O.T.
4) Vs. 13-15 luiden naar Gr. beter van zin, uitvoeriger en met een schilderachtige beschrijving:
‘11. En het gansche volk plunderde de legerplaats dertig dagen lang, en zij gaven aan Judith
de tent van Holofernes en zijn zilverwerk en zijne rustbedden. En zij nam het en laadde het
op haar lastdier en zij spande hare wagens in en hoopte het er op. 12. En alle vrouwen van
Israël kwamen bijeen (gr.) om haar te zien. En zij nam takken in hare handen en gaf ze aan
hare begeleidsters. En zij bekransten zich met olijfbladeren, zij en die bij haar waren. En zij
ging voor het gansche volk uit in reidans als aanvoerster van alle vrouwen. En alle mannen
volgden in volle wapenrusting en bekransd en openden den mond tot lofzangen. En Judith
hief te midden van gansch Israël dit danklied aan, en al het volk zong dezen lofzang na’.
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15. Et omnes populi gaudebant cum
15. En alle volk met vrouwen en maagden
mulieribus, et virginibus, et juvenibus, in en jongelingen vermaakte zich bij spel
organis, et citharis.
op hoornen en harpen.

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Zegezang van Judith (v. 1-21) en zegefeest der Joden (v. 22-25 a). Judith's
voortlevende roem (v. 25 b-31).
1. Tunc cantavit canticum hoc Domino
Judith, dicens:

1. Toen zong Judith den Heer dit lied en
zeide1):

2. Incipite Domino in tympanis, cantate
Domino in cymbalis, modulamini illi
psalmum novum, exaltate, et invocate
nomen ejus.

2. Heft aan den Heer met pauken, zingt
den Heer bij cimbelspel, laat Hem klinken
een nieuwen psalm, verheft en prijst
zijnen naam2).

3. Dominus conterens bella, Dominus
nomen est illi.

3. De Heer beslist de oorlogen, Heer is
zijn naam.

1) Judith's prachtige zegezang (v. 2-21) werd in geen onzer teksten zonder verschrijvingen en
toevoegsels bewaard, waardoor zijn metrische bouw niet weinig wordt verduisterd. Maar de
vergelijking der verschillende teksten, van welke die van Gr. wederom de beste blijkt, maakt
het zeer waarschijnlijk, dat het lied bestaat uit 7 Strophen van ongelijke lengte, welke alle
een eigen gedachte uitwerken. Str. I (4 verzen, Vulg. v. 2) leidt het lied in met eene opwekking
om God met een nieuwen psalm te prijzen. Str. II (4 + 4 + 2 vv.; Vulg. v. 5-7): De vijand
(Assur) kwam met groote legermacht en pralende bedreigingen; maar de Heer beschaamde
hem door de hand eener weduwe. Str. III (3 + 2 vv.; Vulg. v. 8): Holofernes viel niet als een
held door helden, maar liet zich door de schoonheid van Judith verlammen. Str. IV (4 + 3
vv.; Vulg. v. 10 en 11): Hoe dit geschiedde? Judith tooide zich op het allerschoonst, en toen
zij hem zoo betooverd had, doorkliefde zij hem den nek. Str. V (5 + 3 vv.; Vulg. v. 12-14):
Volslagen nederlaag der vijanden. Met ontzetting geslagen door Judith's stoute daad stuiven
zij op het alarm der belegerden in wilde vlucht uiteen en worden op hun vlucht smadelijk
neergeveld. Str. VI (5 + 3 vv.; Vulg. v. 15-19 b): Lofprijzing Gods, die het sterke verbrijzelt,
maar genadig is voor de godvreezenden. Str. VII (4 of wellicht slechts 2 vv.; Vulg. 19 c-21):
Wee aan de volken, die Gods volk belagen. - Naar inhoud en vorm vertoont de zegezang
van Judith zekere verwantschap met haar gebed, IX 2-14 Gr.; naar inhoud door het fiere
nationaliteitsgevoel der Joden als volk Gods en de daarmede gepaard gaande geringschatting,
ja minachting der heidenen, welke uit beide gedichten met gelijke kracht spreken; naar den
vorm door de pakkende en kunstvolle wijze, waarop in beide gedachten van denzelfden
inhoud in wisselende vormen herhaald of zinnen van verwanten inhoud aaneengeregen
worden. Gelijk het gebed zal daarom ook wel de zegezang in dezen vorm door den schrijver
zijn gedicht. - Daar in noot 13 beproefd wordt, den zegezang in zijn geheel naar zijn
vermoedelijk oorspronkelijken vorm weer te geven, wijzen noot 2-12 geen afwijkingen van
Vulg. aan, welke alleen den dichterlijken vorm betreffen.
2) De nieuwe daad van Gods ontferming moet bezongen worden in een nieuwen psalm. Vgl.
Ps. XXXII 3, XLI 4, XCV 1, CXLIII 9, CXLIX 7. Prijst zijnen naam. Het Lat. invocate is
hier niet in de gewone beteekenis van aanroepen gebezigd.
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4. Qui posuit castra sua in medio populi 4. Hij sloeg zijne legerplaats op te midden
sui, ut eriperet nos de manu omnium
zijns volks, om ons te ontrukken aan de
inimicorum nostrorum.
hand van al onze vijanden3).
5. Venit Assur ex montibus ab aquilone
in multitudine fortitudinis suae: eujus
multitudo obturavit torrentes, et equi
eorum cooperuerunt valles.

5. Assur kwam uit de bergen van het
Noorden met zijn geweldige legermacht,
en hare menigte hield de beken tegen, en
hare rossen bedekten de dalen.

6. Dixit se incensurum fines meos, et
juvenes meos occisurum gladio, infantes
meos dare in praedam, et virgines in
captivitatem.

6. Hij zeide te zullen verzengen mijn
land, en mijne jongelingen te zullen
dooden met het zwaard, mijne kinderen
te zullen geven ten buit, en mijne
maagden ter gevangenschap4).

7. Dominus autem omnipotens nocuit
7. Maar de Heer, de Almachtige, stortte
eum, et tradidit eum in manus feminae, hem in het verderf en leverde hem over
et confodit eum.
in de hand eener vrouw, en zij doorkliefde
hem.
8. Non enim cecidit potens eorum a
juvenibus, nec filii Titan percusserunt
eum, nec excelsi gigantes opposuerunt se
illi, sed Judith filia Merari in specie faciei
suae dissolvit eum.

8. Want niet viel hun machthebber door
de hand van jongelingen, geen zonen van
Titan versloegen hem, geen geweldige
reuzen stelden zich tegenover hem, maar
Judith, de dochter van Merari, door de
schoonheid van haar gelaat verlamde zij
hem5).

9. Exuit enim se vestimento viduitatis, et 9. Zij toch legde af het kleed van haar
induit se vestimento laetitiae in
weduwschap en trok aan hare
exsultatione filiorum Israel.
feestkleedij6) voor de zegepraal der
kinderen van Israël.
10. Unxit faciem suam unguento, et
colligavit cincinnos suos mitra, accepit
stolam novam ad decipiendum illum.

10. Zij zalfde haar gelaat met zalven en
bond hare lokken op met den hoofdband;
zij nam een nieuw kleed7) om hem te
betooveren.

3) Vs. 3 en 4 komen noch in Gr., noch in den besten tekst van Vet. Lat. voor en schijnen een
toevoegsel. De gedachte van v. 3 is herhaling van IX 10 Vulg., een eveneens niet
oorspronkelijk vers.
4) Vs. 6 b en c naar Gr.: ‘en mijne kinderen te zullen smakken op den grond en mijne maagden
te zullen berooven’ (van hare eer).
5) Slot van str. III naar Gr.: ‘Maar Judith, de dochter van Merari, door hare schoonheid verlamde
zij hem’. Titan (Gr. Titanen) zal vertaling zijn van Hebr. gibborim (helden), reuzen van Hebr.
rephaim, naam der oude bewoners van Chanaän (Gen. XIV 5; Deut. III 13).
6) Deze zinsnede komt in het Gr. niet voor en is ook overbodig. Zie v. 10 c.
7) Gr.: ‘een linnen kleed’.
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11. Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus, 11. Hare sandalen verlokten zijne oogen,
pulchritudo ejus captivam fecit animam hare schoonheid nam zijne ziel gevangen:
ejus, amputavit pugione cervicem ejus. met het zwaard sloeg zij hem den nek af8).

8) Hare sandalen verlokten enz. Er heerschte in het Oosten groote weelde ten opzichte der
sandalen, welke somwijlen met goud en edelgesteenten rijk versierd waren en de schoonheid
van den vrouwelijken voet verhoogden. Het slot van str. IV naar Gr.: ‘het kromzwaard
(kinakês, zie de noot op XIII 8) doorkliefde zijnen nek’.
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12. Horruerunt Persae constantiam ejus, 12. De Perzen sidderden voor hare
et Medi audaciam ejus.
stoutheid en de Meden voor hare
koenheid9).
13. Tunc ululaverunt castra Assyriorum, 13. Toen sloeg het kamp der Assyriërs
quando apparuerunt humiles mei,
aan het huilen, als de mijnen verschenen,
arescentes in siti.
de zwakken en van dorst versmachtenden.
14. Filii puellarum compunxerunt eos, et
sicut pueros fugientes occiderunt eos:
perierunt in proelio a facie Domini Dei
mei.

14. Zonen van meisjes doorboorden hen,
en gelijk wegloopende kinderen velden
zij hen neder. Zij sneuvelden in den strijd
door den Heer mijnen God10).

15. Hymnum cantemus Domino, hymnum 15. Zingen wij den Heer een lofzang,
novum cantemus Deo nostro.
zingen wij een nieuwen lofzang onzen
God.
16. Adonai Domine magnus es tu, et
16. Adonaï11), Heer, groot zijt Gij en
praeclarus in virtute tua, et quem superare roemruchtig door uwe kracht, en niemand
nemo potest.
vermag U te overtreffen.
17. Tibi serviat omnis creatura tua: quia 17. U diene geheel uwe schepping; want
dixisti, et facta sunt:
Gij spraakt, en zij was; Gij

9) De vijand, te voren met den fictieven naam Assur, d.i. de vijand (zie Inleiding), aangeduid,
wordt hier bij zijn waren naam Perzen en Meden genoemd. Hoewel de schrijver ook hier
niet uitdrukkelijk zegt, dat dit de vijanden waren, laat hij het toch duidelijk genoeg verstaan
en geeft hij ons dus op kunstvolle wijze den sleutel tot het verstaan van zijn boek. De plaats
herinnert aan Exod. XIV 14-16.
10) Van v. 13 en 14 zijn alle teksten erg in het ongereede geraakt. Vs. 13 schijnt nog het best te
zijn bewaard, althans in metrisch opzicht, door gr., waar het luidt: ‘Toen hieven mijne
verdrukten een geschreeuw aan, en mijne van dorst versmachtenden schrokken (ephobêthêsan)
en maaken alarm (eptoêthêsan); zij verhieven (hypsôsan) hunne stem en sloegen op de vlucht’.
In Gr., overigens in nog slechter staat dan gr, ontbreekt terecht ephobêthêsan (zeker door
dubbelschrijving van eptoêthêsan in den tekst gekomen) met het volgende kai (en), en leest
men voor hypsôsan het in den zin veel beter passende: ‘kai êkoysan’ (en zij hoorden). Naar
allen schijn luidde dus het vers oorspronkelijk, metrisch goed en in volle overeenstemming
met het XIV en XV verhaalde: ‘Toen hieven mijne verdrukten (de belegerden) een geschreeuw
aan, en mijne van dorst versmachtenden maakten alarm. En zij (de vijanden) hoorden hunne
stem en sloegen op de vlucht’. - Vs. 14 luidt naar gr.: ‘Zonen van lichte meisjes (korasiôn;
korasion, deminutief van korê, meisje, wordt in de beteekenis van “lichtekooi” gebezigd)
doorboorden hen, en als kinderen van zwerfsters (automoloyntôn; bedoeld zijn weder de
lichtekooien, die langs de straten zwerven) doorstaken zij hen. Zij sneuvelden door de slagorde
mijns Heeren’. Het eerste verslid moet vanwege het parallelisme en den beteren zin,
overeenkomstig een lezing van Vet. Lat., zeker luiden: ‘Als zonen van zwerfsters doorstaken
zij hen’. Gelijk het tweede beteekent het: zij doodden hen als kinderen van lichtekooien, voor
welke niemand bloedwraak komt eischen. De uitdrukkingen hyioi korasiôn en paides
automoloyntôn vinden haar verklaring in den scheldnaam, welken de vertoornde Saül I Reg.
XX 30 Septuag. aan Jonathas geeft: ‘hyie korasiôn aytomoloyntôn’, wat zeker, ook naar den
Hebr. tekst, ‘zoon eener lichtekooi’ beteekent. De twee daar saamgekoppelde woorden
korasiôn en aytomoloyntôn, welke elk voor zich den zin van ‘lichtekooi’ kunnen hebben,
zijn hier vanwege het parallelisme als synoniemen gescheiden gebezigd.
11) Adonaï, zie Exod. VI noot 3.
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misisti spiritum tuum, et creata sunt, et
non est qui resistat voci tuae. Gen. I 3;
Ps. XXXII 8.

zondt uwen Geest, en zij was geschapen,
en niemand kan weerstaan aan uwe
stem12).

18. Montes a fundamentis movebuntur 18. Bergen worden van hunne
cum aquis: petrae, sicut cera, liquescent grondvesten geslingerd met de
ante faciem tuam.
watervloeden13); rotsen smelten als was
voor uw aanschijn.
19. Qui autem timent te, magni erunt
apud te per omnia.

19. Maar wie U vreezen, zijn groot voor
U in alles14).

20. Vae genti insurgenti super genus
meum: Dominus enim omnipotens
vindicabit in eis, in die judicii visitabit
illos.

20. Wee het volk, dat zich verheft tegen
mijn geslacht! Want de Heer, de
Almachtige, zal wraak aan hen oefenen;
op den dag des oordeels zal Hij hen
bezoeken.

21. Dabit enim ignem, et vermes in carnes 21. En vuur en wormen zal Hij laten
eorum, ut urantur, et sentiant usque in
komen over hun vleesch, opdat zij
sempiternum.
branden en het eeuwig voelen15).
12) Voor v. 17 heeft Gr. alleen: ‘Gij zendt uwen Geest, en Hij (uw Geest) bouwt op, en er is
niemand, die aan uw woord kan weerstaan’.
13) Voor ‘met watervloeden’ beter te lezen: ‘gelijk watervloeden’. Het Hebr. im, dat hier zal
gestaan hebben, beteekent ook gelijk, b.v. Job IX 26.
14) Naar Gr.: ‘maar voor wie U vreezen zijt Gij genadig’ In gr. volgen hier nog 3 verzen, welke
zeker niet oorspronkelijk zijn.
15) Vgl. Isai. LXVI 24; Marc. IX 45. Het vers, hetwelk in figuurlijken zin bedoeld is en door de
Vaders wordt aangezien als een zinspeling op de helsche straffen, is wellicht een later
toevoegsel. - In zijn geheel, en in strophen verdeeld, zal het lied ongeveer als volgt moeten
luiden (de verzen van twijfelachtige echtheid zijn tusschen haakjes geplaatst; de verzen,
welke een refrein schijnen te vormen, zijn door den druk onderscheiden):
1.
Heft Gode aan met pauken,
Zingt den Heer bij cimbelspel,
Laat Hem klinken een nieuwen psalm,
Verheft en roemt zijn naam!
2.
Assur kwam uit de bergen van het Noorden,
Hij kwam met ontelbare legermacht,
Welker menigte de stroomen stuitte,
En welker rossen de heuvelen bedekten.
Hij zeide te zullen verzengen mijn land,
En mijne jongelingen te zullen wegmaaien met het zwaard,
En mijne zuigelingen te zullen smakken op den grond,
En mijne maagden te zullen onteeren.
De Heer, de Almachtige, beschaamde hem,
En door de hand eener weduwe maakte Hij hem te schande.
(Naar eene lezing van Vet. Lat.)
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22. Et factum est post haec, omnis
22. En het geschiedde daarna, dat al het
populus post victoriam venit in Jerusalem volk na de zegepraal naar Jerusalem
3.
Want niet viel hun aanvoerder door (de hand van) jonge mannen,
En geen zonen van helden versloegen hem,
En geen reusachtige Rephaïeten wierpen zich op hem,
Maar Judith, de dochter van Merari,
Door de schoonheid harer verschijning verlamde zij hem.
4.
Zij toch trok uit het kleed van haar weduwschap
(Ter verheffing van wie bedrukt waren in Israël),
Zij zalfde haar gelaat met olie,
En bond hare lokken samen met een band,
En deed aan een linnen kleed om hem te betooveren.
Hare sandalen verlokten zijne oogen,
En hare schoonheid nam gevangen zijne ziel:
Het kromzwaard doorkliefde zijnen nek.
5.
De Perzen sidderden voor hare stoutheid
En de Meden voor hare koenheid.
Toen hieven mijne verdrukten een geschreeuw aan,
En mijne van dorst versmachtenden maakten alarm.
En genen hoorden hunne stemmen en sloegen op de vlucht.
Als zonen van lichte meisjes doorboorden zij hen,
En als kinderen van zwerfsters doorstaken zij hen.
(Zij sneuvelden door de slagorde des Heeren).
6.
Mijnen Heer zal ik zingen een nieuwen lofzang.
Heer, groot zijt Gij en roemvol,
Wonderbaar in kracht en onverwinbaar!
Gij zendt uwen Geest - en Hij bouwt op,
En er is niemand, die aan uw woord kan weerstaan.
Bergen worden tot in hun grondvesten bewogen gelijk watervloeden,
Rotsen smelten voor uw aangezicht gelijk was:
Maar voor wie U vreezen zijt Gij genadig.
7.
Wee aan de volken, die zich verheffen tegen mijn geslacht!
De Heer, de Almachtige, zal hen oordeelen op den dag der wrake.
(Vuur en wormen zal Hij geven in hun vleesch,
En zij zullen huilen in hun smart zonder ophouden).
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adorare Dominum: et mox ut purificati
sunt, obtulerunt omnes holocausta, et
vota, et repromissiones suas.

kwam om den Heer te aanbidden16). En
zoodra zij gereinigd waren17), droegen zij
allen brandoffers en wat zij beloofd
hadden op.

23. Porro Judith universa vasa bellica
Holofernis, quae dedit illi populus, et
conopeum, quod ipsa sustulerat de cubili
ipsius, obtulit in anathema oblivionis.

23. En Judith droeg de geheele
wapenrusting van Holofernes, welke het
volk haar gegeven had, en het
muskietengaas, dat zij zelve had
medegenomen uit zijn slaapvertrek, op
als gewijde gave ter vergetelheid18).

24. Erat autem populus jucundus
secundum faciem sanctorum, et per tres
menses gaudium hujus victoriae
celebratum est cum Judith.

24. En het volk was vroolijk voor het
aanschijn van het heiligdom, en drie
maanden lang werd in gezelschap van
Judith het feest van deze zegepraal
gevierd.

25. Post dies autem illos unusquisque
rediit in domum suam, et Judith magna
facta est in Bethulia, et praeclarior erat
universae terrae Israel.

25. En toen die dagen voorbij waren,
keerden allen naar hun huis terug, en
Judith werd hooggeacht te Bethulië en zij
was de beroemdste in het gansche land
Israël19).

16) Lees naar Gr.: ‘En toen zij (de deelnemers aan den XV 12 volg. Gr. beschreven optocht)
naar Jerusalem gekomen waren, aanbaden zij den Heer’.
17) Door het bloedvergieten en het aanraken van lijken waren zij wettelijk onrein. Zie Num. XIX
12-20, XXXI 19.
18) Wat het in Gr. niet voorkomende der vergetelheid zeggen wil, is niet zeker. Volgens sommigen
moest het muskietengaas, als zegeteeken opgehangen in den tempel, de Joden het lijden doen
vergeten, hetwelk zij doorstaan hadden, volgens anderen moest het beletten, dat zij ooit de
door Gods hulp behaalde zege zouden vergeten. Mogelijk ook is de zin: de overwinning was
zoo volkomen, dat Holofernes met zijn leger op dit gedenkteeken na aan de vergetelheid was
prijsgegeven.
19) Vs. 25 b naar Gr.: ‘en Judith keerde terug naar Bethulië en bleef op hare bezitting en werd
in haar tijd beroemd in het gansche land’.
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26. Erat etiam virtuti castitas adjuncta,
ita ut non cognosceret virum omnibus
diebus vitae suae, ex quo defunctus est
Manasses vir ejus.

26. Daarbij kwam, dat zij kuischheid
paarde aan den moed, zoodat zij geen
man erkende al de dagen haars levens,
sedert haar man Manasses gestorven
was20).

27. Erat autem diebus festis procedens
cum magna gloria.

27. En op de feestdagen verscheen zij in
prachtigen tooi.

28. Mansit autem in domo viri sui annos
centum quinque, et dimisit abram suam
liberam, et defuncta est ac sepulta cum
viro suo in Bethulia.

28. Zij bleef dan in het huis haars mans
honderd en vijf jaren21) en schonk de
vrijheid aan hare habra, en zij stierf en
werd begraven bij haren man te Bethulië.

29. Luxitque illam omnis populus diebus 29. En het geheele volk droeg rouw over
septem.
haar gedurende zeven dagen22).
30. In omni autem spatio vitae ejus non 30. En tijdens geheel haar leven was er
fuit qui perturbaret Israel, et non post
niemand, die Israël deed verschrikken,
mortem ejus annis multis.
noch na haren dood vele jaren lang23).
31. Dies autem victoriae hujus festivitatis,
ab Hebraeis in numero sanctorum dierum
accipitur, et colitur a Judaeis ex illo
tempore usque in praesentem diem.

31. En de feestdag harer zegepraal wordt
door de Hebreën tot de heilige dagen
gerekend en door de Joden gevierd van
dien tijd af tot den dag van heden24).

20) In Gr. luidt v. 26 a: ‘En velen begeerden haar, maar geen man bekende haar al de dagen’
enz.
21) Vs. 27 en 28 a luiden in Gr.: ‘En zij nam zeer toe in grootheid (beroemdheid) en werd in het
huis van haren man honderd en vijf jaar oud’.
22) Gr. laat hier volgen: ‘En vóór haar dood had zij haar bezit verdeeld onder al de
naastbestaanden van haar man Manasses en de naastbestaanden van haar geslacht.
23) Zie Inleiding bl. 403.
24) Dit bericht is alleen eigen aan Vulg. (Zie Inleiding bl. 400 noot 1).

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

477

Het boek Esther.
Vertaald en met Aanteekeningen voorzien door
J.M. van Oers, Professor in het Seminarie te
Hoeven.
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Het Boek Esther.
Inleiding.
Dit Boek verhaalt ons eene gebeurtenis, welke voorviel te Susan ten tijde der
Perzische overheersching: Esther, de Joodsche gemalin van den Perzischen koning
Assuerus, verijdelde met haar pleegvader Mardocheüs het moordplan, dat Aman
tegen gansch haar volk gesmeed had.
In de Hebreeuwsche Megillath Esther (d.i. Estherrol, eene der vijf Megilloth,
welke op bepaalde dagen in de Synagoge werden voorgelezen) ontbreken eenige
gedeelten, welke bewaard zijn in de twee Grieksche teksten (gewoonlijk Gr. A en
Gr. B genoemd) en in de oude Latijnsche vertaling (door ons aangeduid met V.L.).
De H. Hiëronymus gaf in de Vulgaat eerst (I-X 3) de vertaling van dien
Hebreeuwschen tekst en daarna als aanhangsel (X 4 - XVI) zeven toevoegsels,
vertaald uit het Grieksch. Deze stukken moet men volgenderwijze in het verhaal
rangschikken:
Voorrede: 1. Droomgezicht van Mardocheüs, waarin hem de volgende
gebeurtenissen worden voorbeduid (XI 2-12); 2. Mardocheüs ontdekt eene
samenzwering tegen koning Assuerus, wat de wraakzucht van Aman opwekt (XII).
Verhaal: Esther wordt door Assuerus in de plaats van Vasthi tot

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

480
koningin verheven (I-II). Aman, 's konings vertrouweling geworden, bemerkt dat
Mardocheüs de voorgeschreven eerbewijzing weigert, en weet Assuerus' toestemming
te verkrijgen om al de Joden in het rijk te vermoorden; inhoud van het moordbevel,
naar de satrapen verzonden (III, XIII 1-7). Mardocheüs overreedt Esther om
ongeroepen voor den koning te verschijnen en genade te vragen voor haar volk (IV,
XV 1-3). Gebeden van Mardocheüs en Esther om Gods zegen over hunne plannen
(XIII 8 - XIV). Esther treedt ongevraagd voor den koning, wordt goedgunstig
ontvangen en noodigt hem ten maaltijd met Aman, die na den feestdisch Mardocheüs'
dood beraamt (XV 4-19, V). De koning hoort bij eene voorlezing der jaarboeken,
hoe Mardocheüs hem door de ontdekking eener samenzwering heeft gered en beveelt
Aman dezen tot belooning met grooten luister door de stad rond te voeren (VI).
Terwijl Assuerus voor de tweede maal met zijn vertrouweling aan Esther's tafel
aanzit, verneemt hij van haar, dat Aman geheel haar volk wil uitroeien, waarop de
koning hem ter dood laat brengen (VII). Mardocheüs' verheffing. Esther verkrijgt
dat een nieuw bevelschrift ten gunste der Joden wordt uitgevaardigd; inhoud van dit
bevelschrift (VIII, XVI). De Joden verdedigen zich, zegevieren over hunne vijanden
en stellen ter gedachtenis van dit heuglijk feit het Purimfeest (Poerim) in (IX).
Mardocheüs' glorievol bestuur (X 1-3).
Slot: Verklaring van Mardocheüs' droom (X 4-13). Overbrenging van het Grieksche
Esther-boek naar Egypte (XI 1).
Dat deze toevoegsels oorspronkelijk in het Hebreeuwsch zijn geschreven, moet
men besluiten uit de veelvuldige hebraïsmen (o.a. het herhaaldelijk terugkeerende
‘kai’, dat wijst op het Hebr. ‘vav’; vgl. verder X noot 13, XI noot 8 en 12, XIII noot
7)1), maar vooral uit de ons overgebleven teksten. De droom en zijne verklaring waren
bekend aan den schrijver van een Midrasch op het Esther-boek (vertaald door
WUENSCHE) en zijn nog voorhanden in het verhaal van Jusipon ben Gorion, alsook
in de twee Chaldeeuwsche teksten (van DE ROSSI en DE LAGARDE2). Deze drie laatsten
bevatten eveneens - in hoofdzaak eensluidend met de Grieksche stukken - het gebed
en de beschrijving van Esther's ongevraagd verschijnen voor den koning. Nu bestaat
er geen reden om te vermoeden, dat deze Hebreeuwsche of Chaldeeuwsche verhalen
uit het Grieksch vertaald zijn3).
Van nog grooter gewicht is de Grieksche vertaling bij Flav. Josephus, Ant. XI 6,
waarin alle toevoegsels voorhanden zijn, behalve de droom en zijne verklaring. Toch
zegt Josephus elders, dat de heilige boeken onvermeerderd zijn overgeleverd (Contra
Ap. I 8). Ofschoon nu zijne vertaling den zin weergeeft van onze Gr. teksten, wijkt
zij in de woorden bijna doorloopend daarvan af, zoodat men niet kan denken aan een
Griekschen grondtekst. Bovendien is de taal bij Josephus eenvoudiger en meer
verwant aan het Hebreeuwsch, terwijl in de beide andere

1) Wat aangaat het zuiverder Grieksch in beide bevelschriften, zie XIII noot 1.
2) Uit aanteekeningen bij den laatsten tekst blijkt, dat deze als heilige Schrift in gebruik is
geweest bij eene Synagoge.
3) Over Theodotion's vertaling zie XI noot 3.
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Gr. teksten de bevelschriften gesteld zijn in een toon, die geheel vreemd is aan den
Hebreeuwschen schrijftrant1).
Daarom moet men het getuigenis van Gr. B (in Vulg. XI 1) wel verstaan ook van
de vertaling der toevoegsels, te meer omdat het daar onmiddellijk op het laatste
toevoegsel volgt. Dit alles wettigt de meening, dat de tegenwoordige Hebreeuwsche
tekst eene verkorting is van het oorspronkelijk boek, dat ons in de Gr. vertaling is
overgeleverd. Inderdaad, de Grieksche stukken maken het verhaal op vele plaatsen
duidelijker en beter samenhangend (vgl. II noot 6, 7 en 14; III noot 2; XI noot 3; XII
noot 4); zelfs wordt hunne aanwezigheid hier en daar in den tegenwoordigen verkorten
Hebr. tekst nog verondersteld (vgl. V noot 1; VIII noot 15; IX noot 12)2).
De oorsprong nu van deze verkorte lezing schijnt volgenderwijze verklaarbaar.
Reeds spoedig verloor het Purimfeest (IX 17 volg.) zijn godsdienstig karakter, het
ontaardde in een dag van luidruchtig vermaak en drinkgelagen; gehandhaafd bleef
echter de voorlezing van het boek Esther, onderbroken door het geschreeuw der
menigte, die telkens bij het hooren der namen van Mardocheüs en Esther een
zegekreet, bij die van Aman en Zares (VI 13) eene vervloeking herhaalde. In later
tijd gold het als een voorschrift (Babli Megilla 7 b) te drinken, totdat men niet meer
kon onderscheiden tusschen ‘gezegend zij Mardocheüs’ en ‘vervloekt zij Aman’.
Met het oog op deze voorlezing schijnen eenige gedeelten verwijderd te zijn, sommige,
b.v. de bevelschriften, omdat ze te lang waren, andere uit eerbied, omdat hun meer
godsdienstige inhoud niet meer strookte met het profaan karakter van het ontaarde
feest. Inderdaad, de vergelijking van het Hebreeuwsche boek met de drie Grieksche
teksten (Gr. A en B en Flav. Jos.) toont aan, dat in de Estherrol ook de naam van
God opzettelijk is uitgelaten (vgl. II noot 15; IV noot 8; VI noot 1 en 14).
De onderstelling is gemaakt, dat bij die gelegenheid ook IX 29 en 32 zouden
bijgevoegd of gewijzigd zijn: met ‘dezen tweeden Purim-brief’ (v. 29 naar Hebr.)
zou het verkorte Esther-boek zijn bedoeld en v. 32 diende dan om zijne opname in
den Canon te vermelden: ‘het werd in het boek (der H. Schriften) opgeschreven’
(volgens Hebr.). Opmerkelijk is voorzeker dat IX 29-32 ontbreken in Gr. A en bij
Flav. Josephus; ze worden verkort en zonder het woord ‘tweede’ weergegeven door
Gr. B en V.L. Eveneens ontbreken in Gr. A IX 23-28, welke volgens sommigen zijn
ingelascht, toen het oorspronkelijk boek te Jerusalem in den Canon werd opgenomen;
vandaar dan het onmiskenbaar verschil in spraakgebruik tusschen deze verzen en
het overige verhaal.
De schrijver van Esther is onbekend; dat hij in Perzië leefde wordt

1) Josephus' vertaling was waarschijnlijk de gebruikelijke tekst der Jodengemeente te Rome,
waartoe hij tot aan zijn dood in 92 na Chr. behoorde. Want de voortreffelijkheid zijner
vertaling is voor deskundigen een bewijs, dat hij hier geen eigen arbeid leverde.
2) Dat er geen tegenspraak bestaat tusschen het Hebr. boek en de Gr. toevoegsels, wordt
aangetoond in VI noot 3; XI noot 5; XII noot 1 en 3; XVI noot 5.
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vrij algemeen aangenomen, daar hij betrekkelijk veel Perzische termen gebruikte;
ook zijne kennis van Perzische instellingen en gewoonten, zijn zwijgen over Jerusalem
en den eeredienst wijzen daarop. De meeste Katholieken meenen uit den inhoud te
mogen besluiten, dat ons verhaal niet lang na de gebeurtenissen werd opgesteld uit
de aanteekeningen van Mardocheüs (IX 20; XII 4). De nieuwere meeningen aangaande
den lateren oorsprong van het boek staan in verband met de gevoelens over zijne
geschiedkundige waarde.
Onaannemelijk schijnt de meening van den katholieken schriftgeleerde SCHOLZ,
die, vooral steunende op subjectieve criteria (glosseering en onwaarschijnlijkheden),
het Estherboek beschouwt als eene allegorische profetie over het Messiaansche rijk,
geschreven tusschen de jaren 150 en 100 vóór Chr. (zie Judith blz. 400).
Dat de Esther-geschiedenis zou dagteekenen uit den tijd der Machabeën en niets
anders zou zijn dan eene omwerking van eene heidensche sterrenmythe (SIEGFRIED),
is onvereenigbaar met den streng godsdienstigen geest, die dit tijdperk der Joden
kenmerkt. Critische gronden beletten ook het boek een louter verdichtsel te noemen,
dat met stichtelijke bedoeling werd geschreven. Immers kan het bestaan van het
Purimfeest (zie Flav. Jos., Ant. XI 6, 13), dat in II Mach. XV 37 ‘Mardocheüsdag’
heet, niet aannemelijk verklaard worden zonder het feit der hier verhaalde redding
(zie Judith blz. 400).
Wel heeft men beweerd, dat dit verdichtsel juist moest dienen om net aan de heidenen
ontleende Purim te wettigen en bij de Joden algemeen in te voeren. Dit feest zou
namelijk in verband staan met het Perzische lentefeest (‘behar’ lente; MEIER), of het
doodenfeest Furdigan der Perzen (DE LAGARDE; vgl. III noot 6: ‘phoyrdaia’), of met
den godenmaaltijd (in Syr. ‘puhro’) op het Zagmukfeest (ZIMMERN). Maar al deze
feesten verschillen van Purim in karakter, duur, datum of naam, en hebben niet het
minste spoor achtergelaten in de Joodsche overlevering. Want ofschoon vele
wetgeleerden der eerste drie eeuwen na Chr. aan Estherboek en Purimfeest hun heilig
en godsdienstig karakter trachtten te ontnemen, heeft toch geen hunner de historische
waarde van het boek of den Joodschen oorsprong van het feest in twijfel getrokken.
Integendeel, volgens hen hebben de voorschriften omtrent het feest, die grootendeels
reeds in de eerste eeuw na Chr. bekend waren, het verhaal van Esther ten grondslag,
en dienen ze om de herinnering aan deze gebeurtenissen, zooals ze daar geschilderd
zijn, zoo goed mogelijk te verlevendigen.
Dit belet echter niet dat velen, ook Katholieken, in ons boek eene dichterlijke
opsiering zien van eene ware gebeurtenis. Zij beroepen zich op eigenaardigheden,
zooals in Judith blz. 404 zijn vermeld, en op historische onwaarschijnlijkheden1). De
meeste Katholieken echter houden vast aan den streng historischen zin.

1) Gewoonlijk wordt daarbij gewezen op I 4, II 5, 6, 17, III 1, 10, 13, V 14, VI 10, VIII 2, 17,
IX 16, XIII 1-7, XVI 10, 14, 16, 22; zie onze aanteekeningen op deze plaatsen.
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Over den oorsprong der vertalingen kan weinig met zekerheid worden gezegd. Gr.
A is beknopter dan Gr. B, welke met de beide bevelschrif ten ook den korten inhoud
daarvan uit het Hebreeuwsche boek heeft opgenomen. In de toevoegsels, met
uitzondering wellicht van I 1-16 (Vulg. XI 2 - XII 6), zijn beide teksten zoo
gelijkluidend, dat onmogelijk aan twee vertalingen te denken valt. V.L. is met geen
der ons overgele verde teksten nauw verwant, maar staat nog het dichtst bij Gr. B.
Hier en daar echter geeft zij iets meer dan de Grieksche vertalingen, o.a. na XIII 18
der Vulg. een gebed der Joden. In VIII en volg. vooral loopen de verschillende teksten
ver uiteen.
Het canoniek gezag van het Esther-boek met zijne toevoegsels wordt, ook voor
Palestina, betuigd in het onderschrift van Gr. B (in Vulg. XI 1). Flav. Josephus (zie
blz. 481, noot 1), die het geheele boek heeft verwerkt in zijne Antiquitates (XI 6),
verklaart niettemin, dat hij zijn geschiedwerk uit de heilige Schriften had samengesteld
(Ant., Prooem. 3; XX 11, 2; Contra Ap. I 1 en 10). Ook in andere Joodsche geschriften
werden de toevoegsels opgenomen (zie blz. 480, vooral noot 2). Na Josephus begon
over de goddelijke ingeving van dit boek een strijd onder de Rabbijnen, welke
eindigde met de opname van de verkorte lezing in den Canon. Vandaar bij eenige
H.H. Vaders weifelingen aangaande de deutero-canonische stukken (zie de Inleiding
op Sapientia blz. 6 volg.), ofschoon reeds de H. Clemens Rom. (I Cor. 55) en Origenes
(Lib. de Orat. 14) toevoegselen van Esther als H. Schrift aanhaalden.
Het volledige Esther boek wijst met meer nadruk op Gods vaderlijke voorzienigheid
jegens zijn volk en teekent duidelijker den godsdienstzin en de zelfverloochening
der edele vrouw1), die eene heerlijke voorafbeelding was van de H. Maagd. ‘Maria
is de glorievolle Esther, in welke de eeuwige Koning zijn welbehagen vindt; zij is
de Esther boven allen tot Koningin verkoren, den Oppersten Koning bovenmate
dierbaar en die voor het gansche volk de uitstekende genade verkrijgt, dat het droeve
doodvonnis wordt verscheurd’ (Z. PETR. CAN.).

1) Zie VIII noot 14 en IX noot 5, dat Esther ten onrechte van wreedheid wordt beschuldigd.
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Liber Esther.
Caput I.
Hoofdstuk I.
Assuerus, op zijn rijkstroon te Susan, richt een groot gastmaal aan eerst
voor zijne vorsten, daarna voor het volk; hetzelfde doet de koningin Vasthi
voor de vrouwen (v. 1-9). De koning beveelt Vasthi vóór hem te brengen om
hare schoonheid te toonen (v. 10, 11). Zij weigert, waarop Assuerus, in
gramschap ontstoken, den raad zijner wijzen inwint (v. 12-15). Dezen achten
haar voorbeeld van ongehoorzaamheid verderfelijk voor de vrouwen en
raden hem Vasthi te verstooten, eene andere in hare plaats te nemen en dit,
tot waarschuwing, in het gansche rijk af te kondigen (v 16-22).
IN diebus Assueri, qui regnavit ab India IN1) de dagen van Assuerus2), die
usque AEthiopiam super centum viginti heerschappij voerde van Indië tot
septem provincias:
Ethiopië, over honderd zeven en twintig
provinciën3),
2. Quando sedit in solio regni sui, Susan 2. toen hij op zijn rijkstroon zat, was
civitas regni ejus exordium fuit.
Susan4) de hoofdstad van zijn rijk.
3. Tertio igitur anno imperii sui fecit
grande convivium cunctis prin-

3. In het derde jaar dan zijner regeering
richtte hij een groot

1) In het Gr. begint het Boek met het verhaal van Mardocheüs' droom en zijne ontdekking der
samenzwering (zie Vulg. XI 2 - XII).
2) Assuerus, Gr. A: Assuerus, Gr. B en Vulg. XI volg.: Artaxerxês, Hebr.: Achaschwerosch;
deze laatste naam wordt algemeen beschouwd als de Hebreeuwsche uitspraak van het
oud-Perzische Khschajarscha, waarvan de Grieken Xerxês maken. Inderdaad wordt Xerxes
in een Egyptisch-Arameesch opschrift Chshiarsha genoemd, en nog nader bij het Hebr. komt
zijn Babylonische naam: ‘Akhshuwarshi’. Daar in Esth. II 16 gesproken wordt over het
zevende regeeringsjaar van Assuerus, is niet Xerxes II bedoeld, maar Xerxes I (485-465), de
zoon van Darius Hystaspis. Wat Herodotus van hem verhaalt komt overeen met het wreede,
wulpsche en wispelturige karakter van den Assuerus in het Esther-boek.
3) Van Indië tot Ethiopië, welke volgens Herodotus (III 97 volg.) schatplichtig waren aan Perzië
tijdens Darius; honderd zeven en twintig provinciën, Hebr. ‘medinah’, onderdeelen (vgl. III
12 en Dan. VI 1) der satrapieën; zoo omvatte de vijfde satrapie Phenicië, het zoogenaamde
Palestijnsche Syrië en Cyprus (Herod III 91); bovendien had Xerxes Egypte weder
onderworpen (Herod. VII 7). In Hebr. luidt v. 1: ‘En het geschiedde in de dagen van A. - dit
is de A., die regeerde van I. tot E. over honderd zeven en twintig provinciën - v. 2. in die
dagen, toen koning A. op zijn rijkstroon zat in den burcht Susan, v. 3. in het derde jaar zijner
regeering richtte hij’ enz.
4) Toen hij zijne heerlijkheid en macht toonde (V 1); over Susan zie noot 6; II Esdr I 1 en Dan.
VIII 2.
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cipibus, et pueris suis, fortissimis
Persarum, et Medorum inclytis, et
praefectis provinciarum coram se,

gastmaal aan voor al zijne vorsten en
dienaren, voor de machtigsten der Perzen
en Meden, de edelen en bestuurders der
provinciën, in zijne tegenwoordigheid,

4. Ut ostenderet divitias gloriae regni sui,
ac magnitudinem, atque jactantiam
potentiae suae, multo tempore, centum
videlicet et octoginta diebus.

4. om den rijkdom der heerlijkheid van
zijn koningschap en de grootheid en den
luister zijner macht ten toon te spreiden,
gedurende veel tijd, te weten honderd en
tachtig dagen5).

5. Cumque implerentur dies convivii,
invitavit omnem populum, qui inventus
est in Susan, a maximo usque ad
minimum: et jussit septem diebus
convivium praeparari in vestibulo horti,
et nemoris, quod regio cultu et manu
consitum erat.

5. En na afloop der dagen van het
gastmaal, noodigde hij al het volk, dat
zich in Susan6) bevond, van den grootste
tot den geringste; en hij beval een
gastmaal, zeven dagen lang, aan te richten
in den voorhof van den tuin en van het
bosch, dat door de zorg en de hand des
konings was aangelegd7).

6. Et pendebant ex omni parte tentoria
aerii coloris et carbasini ac hyacinthini,
sustentata funibus byssinis atque
purpureis, qui eburneis circulis inserti
erant, et columnis marmoreis
fulciebantur. Lectuli quoque aurei et
argentei, super pavimentum smaragdino
et pario stratum lapide, dispositi erant:
quod mira varietate pictura decorabat.

6. En van alle zijden hingen azuren en
groene en donkerblauwe tentdoeken8),
vastgemaakt met linnen en purperen
koorden, die door ringen van ivoor gingen
en door marmeren zuilen gedragen
werden. Ook waren gouden en zilveren
rustbedden gerangschikt op den vloer van
smaragd en Parisch marmer, dien eene
teekening van wonderbare
kleurenmengeling versierde9).

7. Biberunt autem qui invitati erant, aureis
poculis, et aliis atque aliis vasis cibi
inferebantur. Vinum quoque, ut
magnificentia regia dignum

7. De genoodigden nu dronken uit gouden
bekers, en op schotels, de eene van de
andere verschillend, werden de spijzen
opgediend. Ook

5) Velen verklaren dit van de langdurige vergadering der rijksgrooten ter voorbereiding van
den krijgstocht tegen Griekenland (Herod. VII 8-19), welke Xerxes belegd had na de
onderwerping van Egypte in zijn tweede regeeringsjaar. In v. 4 wordt niet gezegd dat alle
landvoogden en edelen te gelijk gedurende 180 dagen te Susan verbleven. De schrijver van
Esther spreekt alleen over de feesten, bij die gelegenheid door Xerxes aan zijn rijksgrooten
gegeven, omdat deze alleen in verband staan met het verstooten van Vasthi.
6) Hebr.: ‘in den burcht Susan’; waarschijnlijk de dienaren van den koningsburcht, ‘Akropolis’
(Herodotus III 68), wel te onderscheiden van de stad Susan (vgl. III 15 en VIII 14, 15 Hebr.);
bij de bouwvallen van Susan zijn de overblijfselen van een burcht en een paleis gevonden.
7) Over de weelderige feesten der Perzen spreekt Herodotus (I 133); in den voorhof van den
tuin en van het bosch, dat enz., Hebr.: ‘in den voorhof van den tuin van het koninklijk paleis’,
in de open plaats, op het terras tusschen het paleis en den tuin gelegen.
8) Hebr.: ‘Fijn linnen, katoen en blauw purper, vastgemaakt’ enz.
9) Hebr.: ‘op den mozaïekvloer van bont en wit marmer, paarlemoer en gevlekten steen’.
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erat, abundans, et praecipuum ponebatur. werd er wijn, gelijk der koninklijke
mildheid paste, overvloedig en
uitmuntend voorgezet.
8. Nec erat qui nolentes cogeret ad
bibendum, sed sicut rex statuerat,
praeponens mensis singulos de
principibus suis, ut sumeret unusquisque
quod vellet.

8. En niemand was er, die dwong tot
drinken tegen believen10); maar (het ging)
gelijk de koning had gelast, die aan het
hoofd van elke tafel een zijner
hofbeambten geplaatst had, opdat een
ieder naar verkiezing zou nemen.

9. Vasthi quoque regina fecit convivium 9. Ook de koningin Vasthi11) had in het
feminarum in palatio, ubi rex Assuerus paleis, waar koning Assuerus gewoon
manere consueverat.
was te verblijven, een gastmaal voor de
vrouwen aangericht.
10. Itaque die septimo, cum rex esset
hilarior, et post nimiam potationem
incaluisset mero, praecepit Maumam, et
Bazatha, et Harbona, et Bagatha, et
Abgatha, et Zethar, et Charchas, septem
eunuchis, qui in conspectu ejus
ministrabant,

10. Op den zevenden dag nu, toen de
koning zeer vroolijk en na bovenmate te
hebben gedronken verhit was van den
wijn, beval hij Maumam en Bazatha en
Harbona en Bagatha en Abgatha en
Zethar en Charchas12), de zeven
kamerdienaren, die voor zijn aangezicht
dienst deden,

11. Ut introducerent reginam Vasthi
coram rege, posito super caput ejus
diademate, ut ostenderet cunctis populis
et principibus pulchritudinem illius: erat
enim pulchra valde.

11. koningin Vasthi, met de kroon op haar
hoofd, vóór den koning te brengen, om
aan al de volken en vorsten hare
schoonheid te toonen; want zij was zeer
schoon13).

12. Quae renuit, et ad regis imperium,
quod per eunuchos mandaverat, venire
contempsit. Unde iratus rex, et nimio
furore succensus,

12. Doch zij weigerde, en op het bevel
des konings, dat hij door de
kamerdienaren gegeven had,
verwaardigde zij zich niet te komen. De
koning, hierover verbolgen en in hevigen
toorn ontstoken,

13. Interrogavit sapientes, qui ex more
regio semper ei aderant, et illorum
faciebat cuncta consilio, scientium leges
ac jura majorum:

13. ondervroeg de wijzen14), die naar het
gebruik der koningen altijd bij hem waren
en naar wier raad hij alles deed, daar zij
de wetten en rechten der voorvaders
kenden,

10) De gasten werden volkomen vrij gelaten.
11) Dit is zeer goed verklaarbaar, ook al willen sommigen uit Herodotus V 18 en IX 110 volg.
bewijzen, dat de vrouwen gewoonlijk met de Perzen aan denzelfden feestdisch zaten.
12) De namen der zeven kamerdienaren ontbreken in Gr. A en luiden geheel anders in Gr. B.
13) Geheel naar Perzische zeden (Herod. V 18).
14) Hebr. voegt er bij: ‘de kenners der tijden’, d.w.z. de sterrenwichelaars (vgl. Dan. I noot 8 en
17; II 27; V 15).
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14. (Erant autem primi et proximi,
Charsena, et Sethar, et Admatha, et
Tharsis, et Mares, et Marsana, et
Mamuchan, septem duces Persa-

14. (de eersten nu en die hem het naast
stonden, waren Charsena en Sethar en
Admatha en Tharsis en Mares en Marsana
en Mamuchan,
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rum atque Medorum, qui videbant faciem de zeven vorsten der Perzen en Meden,
regis, et primi post eum residere soliti
die het aangezicht des konings zagen en
erant),
de eerste plaatsen na hem plachten te
bekleeden):15)
15. Cui sententiae Vasthi regina
subjaceret, quae Assueri regis imperium,
quod per eunuchos mandaverat, facere
noluisset.

15. onder welk vonnis koningin Vasthi
lag, die het bevel van koning Assuerus,
dat hij door de kamerdienaren gegeven
had, geweigerd had te volbrengen.

16. Responditque Mamuchan, audiente
rege, atque principibus: Non solum regem
laesit regina Vasthi, sed et omnes
populos, et principes, qui sunt in cunctis
provinciis regis Assueri.

16. En Mamuchan antwoordde, ten
aanhooren van koning en vorsten: Niet
alleen den koning heeft koningin Vasthi
beleedigd, maar ook al de volken en
vorsten, die in al de provinciën van
koning Assuerus zijn16).

17. Egredietur enim sermo reginae ad
omnes mulieres, ut contemnant viros
suos, et dicant: Rex Assuerus jussit ut
regina Vasthi intraret ad eum, et illa
noluit.

17. Want het voorval der koningin zal
rondgaan bij alle vrouwen, zoodat zij hare
mannen zullen minachten en zeggen:
Koning Assuerus beval koningin Vasthi
bij hem te komen en zij heeft geweigerd.

18. Atque hoc exemplo omnes principum
conjuges Persarum atque Medorum,
parvipendent imperia maritorum: unde
regis justa est indignatio.

18. En naar dit voorbeeld zullen al de
vrouwen van de vorsten der Perzen en
Meden de bevelen harer mannen
minachten; daarom is de gramschap des
konings rechtmatig17).

19. Si tibi placet, egrediatur edictum a
facie tua, et scribatur juxta legem
Persarum atque Medorum, quam
praeteriri illicitum est, ut nequaquam ultra
Vasthi ingrediatur ad regem, sed regnum
illius, altera, quae melior est illa, accipiat.

19. Indien het u goeddunkt, ga er een
bevel uit van uw aangezicht en worde het
opgeschreven naar18) de wet der Perzen
en Meden, die niet overtreden mag
worden: dat Vasthi volstrekt niet meer
voor den koning mag komen, maar dat
eene andere, die beter is dan zij, hare
koninklijke waardigheid zal ontvangen.

15) De eersten nu en die enz., Hebr.: ‘die hem het naast stonden’, d.i. deze wijzen, die altijd bij
den koning stonden, die het aangezicht des konings zagen, immer tot hem toegang hadden
(IV 11; Herod. III 84, 118), en de eerste plaatsen in het rijk of bij feestelijke gelegenheden
bekleedden, waarschijnlijk de onafzetbare koninklijke rechters van Herodotus (III 31). Gr.
B heeft hier slechts drie namen, waarbij dan v. 16 Moychaios voegt; Gr. A verzwijgt ze alle.
16) Volgens Mamuchan (Gr. A: ‘Boygaios’, Gr. B: ‘Moychaios’) heeft Vasthi zich schuldig
gemaakt aan ongehoorzaamheid jegens den koning en daardoor ook den onderdanen een
slecht voorbeeld gegeven (v. 17).
17) Daarom is enz., Hebr.: ‘en er zal genoeg minachting en toorn zijn’, d.w.z. en dan geen gebrek
aan minachting bij de vrouwen en toorn bij de mannen.
18) Hebr.: ‘onder de wetten’ enz. (vgl. VIII 8 en Dan. VI 8), d.i. onherroepelijk; daardoor hopen
zij zelf aan Vasthi's wraak te ontkomen.
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20. Et hoc in omne (quod latissimum est) 20. En in geheel het rijksgebied uwer
provinciarum tuarum
provinciën (dat zeer uitge-
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divulgetur imperium, et cunctae uxores strekt is)19) worde dit afgekondigd; dan
tam majorum, quam minorum, deferant zullen alle vrouwen, zoowel van de
maritis suis honorem.
grootsten als van de geringsten, eer geven
aan hare mannen.
21. Placuit consilium ejus regi, et
21. Zijn raad beviel aan den koning en de
principibus: fecitque rex juxta consilium vorsten; en de koning deed naar den raad
Mamuchan,
van Mamuchan
22. Et misit epistolas ad universas
provincias regni sui, ut quaeque gens
audire et legere poterat, diversis linguis
et litteris, esse viros principes ac majores
in domibus suis: et hoc per cunctos
populos divulgari.

22. en zond brieven naar al de provinciën
van zijn rijk, in onderscheidene talen en
schrift20), zoodat elk volk het hooren en
lezen kon, dat de mannen heer en meester
zijn in hun huis en dat dit bij alle volken
zou worden afgekondigd21).

Caput II.
Hoofdstuk II.
De koning denkt weder aan Vasthi. Zijne hovelingen raden hem de schoonste
maagden in het paleis te verzamelen, om daaruit de nieuwe koningin te
kiezen (v. 1-4). De Jood Mardocheüs heeft eene pleegdochter, Esther
genaamd, van uitnemende schoonheid (v. 5-7). Zij wordt in het paleis
gebracht en wint de gunst van den bewaker der verzamelde maagden; hare
afkomst maakt zij niet bekend (v. 8-14). Toen hare beurt gekomen was, krijgt
de koning haar boven allen lief en kiest haar uit als koningin (v. 15-18). Mardocheüs ontdekt eene samenzwering tegen den koning, maakt haar aan
Esther en door haar aan den koning bekend. De schuldigen worden
gehangen, het feit in de kronieken opgeteekend (v. 19-23).
1. His ita gestis, postquam regis Assueri
indignatio deferbuerat, recordatus est
Vasthi, et quae fecisset, vel quae passa
esset:

1. Na deze gebeurtenissen, toen de
gramschap van koning Assuerus bekoeld
was, dacht hij weder aan Vasthi en aan
hetgeen zij gedaan en aan hetgeen zij
geleden had;

19) Bijgevolg is de uitwerking van 's konings vonnis groot.
20) In het Perzische rijk werden verschillende talen gesproken, waarvan vele een eigen schrift
hadden. Herodotus (VII 61-95) geeft eene uitvoerige lijst van volken, die in Xerxes' leger
vertegenwoordigd waren.
21) De slotzin luidt in Hebr.: ‘en (dat de man) spreken zou de taal van zijn volk’; ook in het
huwelijk met eene uitheemsche zij de taal van den man de gebruikelijke taal des huizes, ten
teeken dat de man heer en meester is. De Hebr. tekst echter schijnt hier bedorven te zijn,
want het Gr. geeft dit vers slechts in algemeene trekken weer. Sommigen verbeteren aldus:
‘en dat hij spreke al wat hem passend toeschijnt’, d.i. bevele wat hem behaagt. Anderen lezen
liever: ‘en (dat de man meester is, worde) gezegd in de taal van zijn volk’, d.i. aan allen
bekend gemaakt in de taal van ieder volk; dit laatste is wel door Vulg. bedoeld.
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2. Dixeruntque pueri regis, ac mi-

2. en de hovelingen des konings en
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nistri ejus: Quaerantur regi puellae
virgines ac speciosae,

zijne dienaren zeiden: Men zoeke voor
den koning jongedochters, maagden en
schoon van uiterlijk;

3. Et mittantur qui considerent per
universas provincias puellas speciosas et
virgines: et adducant eas ad civitatem
Susan, et tradant eas in domum
feminarum sub manu Egei eunuchi, qui
est praepositus et custos mulierum
regiarum: et accipiant mundum
muliebrem, et cetera ad usus necessaria.

3. en men zende naar alle provinciën
beambten, die de jongedochters, schoon
van uiterlijk en maagden, uitkiezen en ze
naar de stad Susan brengen, om ze in het
vrouwenverblijf te stellen onder de hoede
van den kamerdienaar Egeüs, den overste
en bewaker van de vrouwen des konings;
en men geve haar vrouwentooi en al wat
zij verder behoeven.

4. Et quaecumque inter omnes oculis
regis placuerit, ipsa regnet pro Vasthi.
Placuit sermo regi: et ita, ut suggesserant,
jussit fieri.

4. En zij, die boven allen in 's konings
oogen behaagt, zal koningin worden in
de plaats van Vasthi. Dit voorstel beviel
den koning; en hij gebood alzoo te doen,
gelijk zij hadden voorgesteld.

5. Erat vir Judaeus in Susan civitate,
vocabulo Mardochaeus, filius Jair, filii
Semei, filii Cis, de stirpe Jemini, Infra XI
2.

5. Er was in de stad Susan een Joodsch
man, Mardocheüs geheeten, de zoon van
Jaïr, den zoon van Semeï, den zoon van
Cis, uit het geslacht van Jemini1),

6. Qui translatus fuerat de Jerusalem eo
tempore, quo Jechoniam regem Juda
Nabuchodonosor rex Babylonis
transtulerat, IV Reg. XXIV 15; Infra XI 4.

6. die2) weggevoerd was uit Jerusalem in
dien tijd, toen Nabuchodonosor, de
koning van Babylon, Jechonias, den
koning van Juda, had weggevoerd;

7. Qui fuit nutritius filiae fratris Edissae, 7. en hij was pleegvader van de dochter
quae altero nomine vocabatur Esther: et zijns broeders3), van Edissa, die met een
utrumque parenanderen naam Esther
1) d.i. een Benjaminiet (zie II Reg. XX 1). Geheel willekeurig beweren sommigen, dat Semeï
dezelfde is als in II Reg. XVI 5; III Reg. II 8, 36 en dat Cis de vader is van koning Saül (zie
III noot 1).
2) Sommigen beschouwen dit als gezegd van Cis, den overgrootvader van Mardocheüs. Maar
naar de gewone regelen der spraakkunst en volgens XI 3-4 in Vulg. en Gr. moet het met
Mardocheüs verbonden worden. Is echter deze zelf met koning Jechonias in ballingschap
weggevoerd, dan was hij onder de regeering van Xerxes I meer dan 120 jaar oud; het is dan
onwaarschijnlijk, dat hij nog tot minister van Perzië werd aangesteld en dat zijne nicht Esther
nog een jeugdig meisje was. Aannemelijker is daarom het gezegde van Gr. in de Voorrede
en V.L. na III 15 (in Vulg. XI 4): ‘hij was van de ballingschap (d.w.z. gesproten uit eene
familie), welke Nabuchodonosor in ballingschap gevoerd had’ enz. (vgl. I Esdr. II 1).
Hiermede geeft de schrijver te kennen, dat Mardocheüs afstamde van de aanzienlijken, die
met Jechonias gevankelijk waren weggevoerd (IV Reg. XXIV 14), niet van de geringeren,
die later in ballingschap gingen (IV Reg. XXV 11). De dubbelzinnige Hebr. uitdrukking II
6: ‘die weggevoerd was’ enz., is vermoedelijk toe te schrijven aan den redactor, die
Mardocheüs' geslachtlijst hier (v. 5 en 6) invoegde, nadat hij haar met de Voorrede (in Vulg.
XI 2 volg.) had laten wegvallen. Immers nog ontbreken II 5 (de geslachtslijst) in V.L., II 6
in Gr. A en beide verzen bij Flav. Jos.
3) Naar Hebr. en Gr.: ‘van zijn oom’.
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tem amiserat: pulchra nimis, et decora werd genoemd4); en zij had hare beide
facie. Mortuisque patre ejus ac matre,
ouders verloren en was uitermate schoon
Mardochaeus sibi eam adoptavit in filiam. en bevallig van uiterlijk. En nadat haar
vader en hare moeder gestorven waren,
had Mardocheüs haar voor zich als
dochter aangenomen.
8. Cumque percrebruisset regis imperium,
et juxta mandatum illius multae pulchrae
virgines adducerentur Susan, et Egeo
traderentur eunucho; Esther quoque inter
ceteras puellas ei tradita est, ut servaretur
in numero feminarum.

8. Toen nu het bevel des konings bekend
was geworden, en naar zijne verordening
vele schoone maagden naar Susan werden
gebracht en den kamerdienaar Egeüs
toevertrouwd, werd onder de
jongedochters ook Esther hem
toevertrouwd om met de overige vrouwen
bewaakt te worden.

9. Quae placuit ei, et invenit gratiam in
conspectu illius. Et praecepit eunucho, ut
acceleraret mundum muliebrem, et
traderet ei partes suas, et septem puellas
speciosissimas de domo regis, et tam
ipsam, quam pedissequas ejus ornaret
atque excoleret.

9. En zij behaagde hem en vond gunst in
zijne oogen. En hij beval aan een
kamerdienaar spoed te maken met haren
vrouwentooi en haar hare portiën te geven
en de zeven allerschoonste jongedochters
uit het huis des konings en zoowel haar
zelve als hare dienaressen te tooien en op
te schikken5).

10. Quae noluit indicare ei populum et
patriam suam; Mardochaeus enim
praeceperat ei, ut de hac re omnino
reticeret:

10. En zij wilde hem haar volk en hare
afkomst niet bekend maken, want
Mardocheüs had haar geboden hierover
ten eenenmale te zwijgen6).

11. Qui deambulabat quotidie ante

11. En hij wandelde dagelijks voor

4) Haar Joodsche naam was ‘Hadassa’, welke ‘mirt’ beteekent; aan het hof werd zij Esther
genoemd, welke naam verklaard wordt door het Perzische ‘sitareh’, d.i. ster.
5) En zij behaagde aan Egeüs, die aan een ondergeschikten kamerdienaar beval spoed te maken
met hare voorbereiding, om haar zoo spoedig mogelijk aan den koning voor te stellen, en
haar hare portiën, uitgelezen spijzen en dranken, te geven en de zeven allerschoonste
jongedochters, slavinnen tot kameniers, en zoowel haar enz., in Hebr.: ‘en hij verplaatste
haar en hare dienaressen naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf’.
6) En zij wilde enz., in Hebr.: ‘Esther maakte haar volk en hare afkomst niet bekend’ aan Egeüs
en de hofbeambten; door bemiddeling van eenige vertrouwelingen onderhield zij betrekking
met Mardocheüs (vgl. noot 7 en IV 4-17), zooals ook gebeurde in het verhaal van Herodotus
III 68 volg. Indien Aman of een zijner aanaanhangers geweten had, dat Esther eene
landgenoote, eene nicht van zijn vijand Mardocheüs was (zie de Gr. Voorrede, in Vulg. XII
6), zou hij door zijn invloed hare verheffing tot koningin belet hebben; vandaar het bevel
van Mardocheüs aan Esther, die als koningin de Joden zou kunnen beschermen tegen Aman.
Dit vers pleit voor de oorspronkelijkheid der Voorrede; zonder deze toch is het bevel van
Mardocheüs niet goed verklaarbaar; want dat Esther een Jodin was, kon op zich zelf geen
beletsel zijn voor hare verheffing (vgl. noot 12); Mardocheüs immers wordt later tot de
hoogste ambten geroepen. - Esther's huwelijk met een heiden was niet in strijd met het verbod
van Exod. XXXIV 16 en Deut. VII 3, dat slechts over de Chanaänieten handelt. Zie XIV 15
volg.
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vestibulum domus, in qua electae virgines het voorhof van het huis, waarin de
servabantur, curam agens salutis Esther, uitverkorene maagden bewaakt werden7),
et scire volens quid ei accideret.
daar hij zorg had voor den welstand van
Esther en wilde weten hoe het haar ging.
12. Cum autem venisset tempus
singularum per ordinem puellarum, ut
intrarent ad regem, expletis omnibus quae
ad cultum muliebrem pertinebant, mensis
duodecimus vertebatur: ita dumtaxat, ut
sex mensibus oleo ungerentur myrrhino,
et aliis sex quibusdam pigmentis et
aromatibus uterentur.

12. Toen nu de tijd gekomen was, dat elk
der jongedochters op hare beurt tot den
koning zou gaan, nadat alles volbracht
was, wat tot den opschik der vrouwen
behoorde, was de twaalfde maand
loopende: en wel in dier voege, dat zij
zes maanden met myrrheolie zich
balsemden, en de andere zes zekere
reukwerken en specerijen gebruikten8).

13. Ingredientesque ad regem, quidquid
postulassent ad ornatum pertinens,
accipiebant: et ut eis placuerat,
compositae de triclinio feminarum ad
regis cubiculum transibant.

13. Als zij dan tot den koning gingen,
kregen zij al wat zij vroegen in zake van
opschik mede, en naar haar verlangen
getooid gingen zij uit het verblijf der
vrouwen naar het verblijf des konings
over.

14. Et quae intraverat vespere,
egrediebatur mane, atque inde in secundas
aedes deducebatur, quae sub manu
Susagazi eunuchi erant, qui concubinis
regis praesidebat: nec habebat potestatem
ad regem ultra redeundi, nisi voluisset
rex, et eam venire jussisset ex nomine.

14. En die des avonds er binnen ging,
kwam er des morgens uit en werd van
daar naar een tweede verblijf gebracht,
dat onder de hoede stond van den
kamerdienaar Susagaz, die de bijvrouwen
des konings bewaakte; en zij mocht niet
meer tot den koning terugkeeren, tenzij
de koning het wilde en haar met name
had doen komen.

15. Evoluto autem tempore per ordinem,
instabat dies, quo Esther filia Abihail
fratris Mardochaei, quam sibi adoptaverat
in filiam, deberet intrare ad regem. Quae
non quaesivit muliebrem cultum, sed
quaecumque voluit Egeus eunuchus
custos virginum, haec ei ad ornatum

15. Na verloop van tijd nu brak volgens
orde de dag aan, waarop Esther, de
dochter van Abihaïl, den broeder9) van
Mardocheüs, die haar voor zich als
dochter aangenomen had, bij den koning
moest komen. En zij vroeg naar geen

7) Hoe hem dit mogelijk was, valt moeielijk te verklaren, als men zich bepaalt bij den Hebr.
tekst; maar de Gr. Voorrede (in Vulg. XI en XII) verhaalt, dat Mardocheüs eene betrekking
had aan het hof; dit wordt bevestigd door Gr. B in v. 19 en verondersteld door Hebr. in III
2 en V 9; vgl. noot 6.
8) In Hebr. luidt v. 12: ‘En als de beurt van eene der jongedochters gekomen was om tot koning
A. te gaan, nadat met haar gehandeld was naar de verordening op de vrouwen twaalf maanden
lang - want zoolang duurden voor haar de dagen van voorbereiding: zes maanden met
myrrheolie en zes met balsems en schoonheidsmiddelen der vrouwen - v. 13. en als zoo de
jongedochter tot den koning ging, dan werd haar alles gegeven, wat’ enz. Van die beurten
spreekt ook Herodotus III 69.
9) In Hebr. en Gr.: ‘den oom’.
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dedit. Erat enim formosa valde, et
gaf haar tot opschik al wat hij goedvond.
incredibili pulchritudine, omnium oculis Want zij was zeer welgevormd en door
gratiosa et amabilis videbatur.
hare ongeloofelijke schoonheid eene
innemende en lieftallige verschijning voor
aller oogen.
16. Ducta est itaque ad cubiculum regis 16. Zij werd dan naar het verblijf van
Assueri mense decimo, qui vocatur
koning Assuerus gebracht in de tiende
Tebeth, septimo anno regni ejus.
maand, die Tebeth10) genoemd wordt, in
het zevende jaar zijner regeering11).
17. Et adamavit eam rex plus quam
omnes mulieres, habuitque gratiam et
misericordiam coram eo super omnes
mulieres, et posuit diadema regni in
capite ejus, fecitque eam regnare in loco
Vasthi.

17. En de koning kreeg haar meer lief dan
alle andere vrouwen, en zij vond gunst
en genade bij hem boven al de vrouwen,
en hij plaatste de koninklijke kroon op
haar hoofd en maakte haar koningin in
de plaats van Vasthi12).

18. Et jussit convivium praeparari
permagnificum cunctis principibus, et
servis suis pro conjunctione, et nuptiis
Esther. Et dedit requiem universis
provinciis, ac dona largitus est juxta
magnificentiam principalem.

18. En hij liet voor al zijne vorsten en
dienaren een allerluisterrijkst feestmaal
aanrichten bij het huwelijk en de bruiloft
van Esther. En hij gaf rust13) aan al de
provinciën en deelde geschenken uit met
vorstelijke mildheid.

19. Cumque secundo quaererentur
19. Toen nu ten tweeden male maagden
virgines et congregarentur, Mardochaeus gezocht en verzameld werden, zat
manebat ad januam regis:
Mardocheüs aan de poort des konings14).
10) Ongeveer van half-December tot half-Januari.
11) Vasthi was verstooten in het derde jaar (I 3); wij weten niet wanneer de verzameling der
jongedochters (v. 3) en het voorbereidingsjaar van Esther (v. 12) begonnen waren. Velen
meenen dat Xerxes intusschen (vóór het verhaalde van II 1 of van II 15) zijn rampspoedigen
veldtocht ondernam tegen Griekenland; uit Herodotus IX 108 blijkt inderdaad dat de koning
het verdriet zijner nederlagen in wellust trachtte te verzetten.
12) Uit Herodotus III 84 kan men niet besluiten tot het bestaan eener Perzische wet, volgens
welke de koning alleen uit de zeven voornaamste familiën zijne vrouwen mocht kiezen;
Herodotus bedoelt slechts een persoonlijk voorrecht, dat de samenzweerders elkander
toekenden, voordat zij Darius tot koning uitriepen. Hoe gemakkelijk overigens de koning
van eene dergelijke wet vrijgesteld werd, blijkt uit Cambyses' huwelijk met zijne zuster,
waarbij de rechters verklaarden: ‘den koning is het geoorloofd te doen wat hij wil’ (Herod.
III 31). Esther was toen Xerxes' gunstelinge boven al zijne vrouwen (Herod. I 135, III 88)
en bijzitten.
13) Het Gr. kan beteekenen: vrijstelling van belasting; beter echter naar Hebr.: een rust- of
feestdag.
14) Toen nu ten tweeden male maagden gezocht en verzameld werden (in Hebr. alleen: ‘verzameld
werden’), zat Mardocheüs enz.; dat de koning onmiddellijk na het verhaalde in v. 17 volg.
wederom andere jongedochters deed verzamelen, is onwaarschijnlijk. Sommigen meenen,
dat hier de verzameling van v. 4 bedoeld is, welke de tweede genoemd wordt, omdat reeds
vóór den Griekschen veldtocht eene eerste zou hebben plaats gehad ingevolge het besluit
van I 19. Anderen denken aan een tweede groep jongedochters, die, in verafgelegen provinciën
verzameld, eerst later in Susan aankwamen. Bij hare aankomst was veel volk voor het paleis
bijeen, waaronder ook Mardocheüs en de deurwachters van v. 21. Het is echter opmerkelijk,
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20. Necdum prodiderat Esther patriam,
et populum suum, juxta mandatum ejus.
Quidquid enim ille praecipiebat,
observabat Esther: et ita cuncta faciebat
ut eo tempore solita erat, quo eam
parvulam nutriebat.

20. Nog had Esther niet gezegd van welke
afkomst en van welk volk zij was,
overeenkomstig zijn bevel. Want al wat
hij beval, onderhield Esther; en zij deed
alles, zooals zij placht te doen in dien tijd,
toen hij haar als kind opvoedde15).

21. Eo igitur tempore, quo Mardochaeus
ad regis januam morabatur, irati sunt
Bagathan et Thares, duo eunuchi regis,
qui janitores erant, et in primo palatii
limine praesidebant: volueruntque
insurgere in regem, et occidere eum.

21. In dien tijd dan, toen Mardocheüs aan
de poort des konings zat, werden
Bagathan en Thares, twee kamerdienaren
des konings, die deurwachters waren en
aan den eersten ingang van het paleis de
wacht hielden, gramstorig; en zij waren
voornemens tegen den koning op te staan
en hem te vermoorden.

22. Quod Mardochaeum non latuit,
statimque nuntiavit reginae Esther: et illa
regi ex nomine Mardochaei, qui ad se rem
detulerat.

22. Dit bleef voor Mardocheüs niet
verborgen en aanstonds deelde hij het aan
koningin Esther mede; en zij zeide het
aan den koning, uit naam van
Mardocheüs, die haar de zaak had
overgebracht16).

23. Quaesitum est, et inventum: et
appensus est uterque eorum in patibulo.
Mandatumque est historiis, et annalibus
traditum coram rege.

23. Het werd onderzocht en waar
bevonden; en die twee werden aan een
paal opgehangen17). En het werd
opgeteekend in de geschiedboeken en in
de kronieken opgenomen, voor de oogen
des konings18)

15)

16)
17)
18)

dat Gr. B en V.L. in v. 19 alleen verhalen: ‘Mardocheüs diende (zat) in het voorhof’; in Gr.
A ontbreekt hier geheel het verhaal van v. 19-23, dat reeds was medegedeeld in de Gr.
Voorrede (in Vulg. XII 1-6). Het eerste lid van het Hebr. v. 19 is daarom niet zeker
oorspronkelijk; misschien heeft de Hebr. redactor, na de Voorrede geschrapt te hebben, hier
het verhaal (v. 19-23) ingevoegd om VI 2 voor te bereiden. De eerste woorden van v. 19:
‘En toen ten tweeden male’ enz. moesten wellicht dienen als overgang en om Mardocheüs'
aanwezigheid in het paleis te verklaren; want dat deze eene betrekking had aan het hof (zie
noot 7) was met de Voorrede weggelaten. Mardocheüs zat aan de poort des konings, deze
uitdrukking vinden we ook bij Herodotus III 120.
Dit vers dient om te verklaren, waarom de samenzweerders van v. 21 en zelfs ook Aman in
III 5 en 6 zich niet in acht namen voor Mardocheüs (vgl. noot 6). Gr. B. en V.L. vermelden
hier den naam van God.
Volgens de Gr. Voorrede (in Vulg. XII 6) stonden de samenzweerders in verstandhouding
met Aman (zie III 2 volg.).
Het Hebr. kan beteekenen: spietsen (kruisigen) of ophangen (Herod. III 125, IV 43).
In het boek, dat den koning steeds ten dienste lag.
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Caput III.
Hoofdstuk III.
Assuerus verheft Aman boven alle vorsten van zijn rijk en wil dat allen de
knie voor hem buigen (v. 1-2). Mardocheüs alleen weigert dit, wat Aman
besluit te wreken door de uitroeiing van het Joodsche volk (v. 3-6). Men
werpt vóór hem het lot om den dag hiertoe te bepalen (v. 7). Aman maakt
de Joden bij den koning verdacht en belooft hem eene aanzienlijke som,
waarop Assuerus hem met den zegelring de volmacht geeft om te doen wat
hem goeddunkt (v. 8-11). Het bevelschrift om de Joden op den dertienden
der twaalfde maand te verdelgen wordt door renboden in alle provinciën des
rijks en ook te Susan tot ontsteltenis der Joden afgekondigd (v. 12-15).
1. Post haec rex Assuerus exaltavit Aman
filium Amadathi, qui erat de stirpe Agag:
et posuit solium ejus super omnes
principes, quos habebat.

1. Daarna verhief koning Assuerus Aman,
den zoon van Amadathi, die uit het
geslacht van Agag was1), en plaatste
zijnen zetel boven alle vorsten, die hij bij
zich had.

2. Cunctique servi regis, qui in foribus
palatii versabantur, flectebant genua, et
adorabant Aman: sic enim praeceperat
eis imperator: solus Mardochaeus non
flectebat genu, neque adorabat eum.

2. En al de dienaren des konings, die in
de poort van het paleis verkeerden, bogen
de knieën en huldigden Aman; want zoo
had de koning hun gelast; alleen
Mardochaeüs boog niet de knie en
huldigde hem niet2).

3. Cui dixerunt pueri regis, qui ad fores 3. En de dienaren des konings, die aan de
palatii praesidebant: Cur praeter ceteros poort van het paleis de wacht hielden,
non observas mandatum regis?
zeiden tot hem: Waarom onderhoudt gij
niet, gelijk de anderen, het bevel des
konings?
4. Cumque hoc crebrius dicerent, et ille 4. En als zij dit meermalen zeiden en hij
nollet audire, nuntiaverunt Aman, scire niet wilde hooren, deelden zij het aan
Aman mede; zij toch wilden weten of hij
1) In Hebr.: ‘den Agagiet’, d.w.z. afkomstig uit Agag, volgens de opschriften van Khorsabad
eene landstreek in Medië; ook wijzen de Hebr. namen Haman en Hammedatha op een
Medo-Perzischen oorsprong. Ongegrond is de meening dat Aman een afstammeling was van
Saul's vijand Agag, den koning der Amalekieten (I Reg. XV 8) en hier niet zonder
zinnebeeldige beteekenis als tegenstander optreedt van Saul's familielid Mardocheüs (vgl.
II noot 1).
2) Deze handeling (‘proskynein’, d.i. knielen en het voorhoofd tot op den grond buigen, of zelfs
de voeten kussen) was als burgerlijk eerbetoon bij de Israëlieten gebruikelijk (II Reg. XIV
4; Judith X 20), maar uit XIII 13 volg. blijkt, dat Mardocheüs Aman's huldiging als eene
godsdienstige vereering aanzag; ook v. 4 schijnt dit aan te duiden. En inderdaad volgens
Herodotus (VII 136) weigerden eveneens de gezanten van Lacedemonië deze huldiging aan
Xerxes, daar zij een mensch niet wilden aanbidden (vgl. Dan. VI 7). De trotsche Aman, die
reeds lang een heimelijken wrok had tegen Mardocheüs en de Joden (vgl. Vulg. XII 6), vond
in deze weigering eene welkome gelegenheid om de Joden bij den koning van wetsovertreding
te beschuldigen.
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cupientes utrum perseveraret in sententia: in zijn gevoelen zou volharden3); want hij
dixerat enim eis se esse Judaeum.
had hun gezegd dat hij een Jood was.

3) Volgens Hebr.: ‘of de woorden van Mardocheüs zouden standhouden’, d.w.z. of de reden,
te weten dat hij een Jood was, zou worden aangenomen als geldige verontschuldiging.
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5. Quod cum audisset Aman, et
experimento probasset quod Mardochaeus
non flecteret sibi genu, nec se adoraret,
iratus est valde,

5. Toen nu Aman dit hoorde en
ondervonden had dat Mardocheüs de knie
niet voor hem boog en hem niet huldigde,
werd hij zeer gramstorig;

6. Et pro nihilo duxit in unum
Mardochaeum mittere manus suas:
audierat enim quod esset gentis Judaeae:
magisque voluit omnem Judaeorum, qui
erant in regno Assueri, perdere nationem.

6. en hij achtte het als niets4) de hand aan
Mardocheüs alleen te slaan, daar hij had
vernomen dat hij tot het Joodsche volk
behoorde; en liever wilde hij het gansche
volk der Joden, die in het rijk van
Assuerus waren, verdelgen.

7. Mense primo (cujus vocabulum est
Nisan) anno duodecimo regni Assueri,
missa est sors in urnam, quae Hebraice
dicitur phur, coram Aman, quo die et quo
mense gens Judaeorum deberet interfici:
et exivit mensis duodecimus, qui vocatur
Adar.

7. In de eerste maand (die Nisan5) is
geheeten), in het twaalfde jaar der
regeering van Assuerus, werd het lot, in
het Hebreeuwsch phur genaamd, vóór
Aman in de urn geworpen6), (om te weten)
op welken dag en in welke maand het
volk der Joden moest omgebracht
worden; en het lot viel op de twaafde
maand, die Adar genoemd wordt7).

8. Dixitque Aman regi Assuero: Est
populus per omnes provincias

8. En Aman zeide tot koning Assuerus:
Er is een volk, door al de

4) D.i. te weinig om zijn wraakzucht te voldoen. Maar volgens de Gr. Voorrede (in Vulg. XII
6) was Mardocheüs' afkomst reeds aan Aman bekend en had deze reeds besloten hem en
geheel zijn volk te dooden. Opmerking verdient bovendien, dat de woorden: ‘en hij achtte....
behoorde’ ontbreken in Gr. A en B. Het eerste deel dezer zinsnede vindt men alleen bij Flav.
Jos., het tweede alleen in V.L., welke beide, gelijk ook Hebr., XII 6 missen. Vermoedelijk
heeft de Hebr. redactor, na de Voorrede geschrapt te hebben, hier ingevoegd, dat Aman om
Mardocheüs het geheele Joodsche volk wilde dooden.
5) Ongeveer van half-Maart tot half-April.
6) In Hebr.: ‘wierp men (d.i. een der sterrenwichelaars) het pur (poer), d.i. het lot vóór (d.i. ten
overstaan van) Aman’; de bijgeloovige Aman wil zekerheid hebben dat zijn moordplan zal
gelukken en tracht door het gebruikelijke (zie Herod. III 128) lot den voor hem gunstigen
dag te kennen. De herkomst van het woord Pur is onzeker; misschien is het afgeleid van de
Perzische woorden ‘pareh’, stuk, of ‘behre’, lot; misschien van het Assyrische ‘puru’ of
‘buru’, steen om het lot te werpen. Dat de naam van het Purimfeest is afgeleid van deze
schijnbaar onbeduidende bijzaak, het loten, wordt beter begrijpelijk uit hetgeen het Gr.
aanhangsel verhaalt in Vulg. X 10. Opmerkelijk is het, dat de woorden ‘pur’ en ‘purim’ noch
in de oude vertalingen (Gr. A en B, V.L. en Flav. Jos.), noch in de oude teksten (de
Chaldeeuwsche en Jusipon ben Gorion) voorkomen; Gr. A heeft in IX 26 ‘phoyrdaia’, Flav.
Jos. bij IX 23 ‘phroyraioys’ en Gr. B in IX 26 ‘phroyrai, wegens de loten (vgl. X 10), omdat
deze in hunnen tongval phroyrai genoemd worden’. Daarom leiden sommigen het woord
‘pur’ af van het Hebr. ‘parar’, d.i. splijten, met de beteekenis van: scherf, steentje om het lot
te werpen, Gr. B in III 7 en IX 24 ‘psêphisma’; zie andere verklaringen weerlegd in de
Inleiding en vgl. IX 24 volg. Anderen beschouwen de Grieksche benaming als eene corruptie
van pur.
7) In het Hebr. schijnt hier uitgevallen: ‘en het viel op den 13en dag’ (der 12e maand enz.); Gr.
B en V.L. lezen: ‘op den 14en dag’, zie daarover XIII 6.
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regni tui dispersus, et a se mutuo
separatus, novis utens legibus et
ceremoniis, insuper et regis scita
contemnens. Et optime nosti quod non
expediat regno tuo ut insolescat per
licentiam.

provinciën van uw rijk verspreid en
onderling van elkander gescheiden8), dat
nieuwe wetten en plechtgebruiken volgt
en des konings voorschriften minacht. En
gij weet zeer goed, dat het niet in het
belang van uw rijk is, indien het door
toegevendheid overmoedig wordt.

9. Si tibi placet, decerne, ut pereat, et
decem millia talentorum appendam
arcariis gazae tuae.

9. Indien het u goeddunkt, geef dan bevel
het uit te roeien, en tien duizend talenten
zal ik toewegen aan de beheerders uwer
schatkist9).

10. Tulit ergo rex annulum, quo utebatur,
de manu sua, et dedit eum Aman filio
Amadathi de progenie Agag, hosti
Judaeorum,

10. Hierop nam de koning den ring, dien
hij gebruikte, van zijne hand10) en gaf dien
aan Aman, den zoon van Amadathi uit
het geslacht van Agag, den vijand der
Joden,

11. Dixitque ad eum: Argentum, quod tu 11. en zeide tot hem: Het zilver, dat gij
polliceris, tuum sit: de populo age quod belooft, zij het uwe; met het volk kunt gij
tibi placet.
doen wat u goeddunkt.
12. Vocatique sunt scribae regis mense
primo Nisan, tertiadecima die ejusdem
mensis: et scriptum est, ut jusserat Aman,
ad omnes satrapas regis, et judices
provinciarum, diversarumque gentium,
ut quaeque gens legere poterat, et audire
pro varietate linguarum, ex nomine regis
Assueri: et litterae signatae ipsius annulo,

12. Nu werden in de eerste maand Nisan,
op den dertienden dag dier maand, de
schrijvers des konings ontboden; en men
schreef, gelijk Aman had bevolen, aan al
de stadhouders des konings en de
bestuurders der provinciën en der
verschillende volken, zoodat elk volk het
kon lezen en hooren naar de
verscheidenheid der talen, in naam van
koning Assuerus; en brieven, met zijn
ring bezegeld,

13. Missae sunt per cursores regis ad
universas provincias, ut occiderent atque
delerent omnes Judaeos, a puero usque
ad senem, parvulos et mulieres, uno die,
hoc est tertiodecimo mensis duodecimi,

13. werden door renboden des konings11)
gezonden naar alle provinciën: dat men
al de Joden zou dooden en verdelgen, van
kind tot grijsaard, kinderen en vrouwen,
op éénen dag, te weten op den dertienden

8) Hebr.: ‘verspreid en afgezonderd tusschen de volken’, een niet talrijk, maar eigenaardig volk.
Aman schijnt den naam van dat volk niet genoemd te hebben (vgl. VI 10, XIII 6), en hij
beschuldigt ook Mardocheüs niet, omdat deze den koning van den dood heeft gered (II 22).
9) Tien duizend talenten, ongeveer vijf en veertig millioen gulden, hoopt Aman door
verbeurdverklaring van de goederen der Joden in beslag te nemen.
10) Met den zegelring gaf de koning aan Aman volmacht om te doen wat hij wilde (vgl. VIII 2,
8). Eveneens liet Mithridates, koning van Pontus, tachtig duizend Romeinen in zijn land op
één dag ombrengen. Bovendien is de wreedheid van Xerxes bekend uit Herodotus (VII 35,
39; VIII 118; IX 113), ofschoon de koning in dit geval vermoedelijk niet wist dat de Joden
zoo talrijk waren in zijn land (vgl. noot 8).
11) Over deze boden der rijkspost spreekt Herodotus VIII 98.
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qui vocatur Adar, et bona eorum
diriperent.

der twaalfde maand, die Adar genoemd
wordt, en dat men hunne goederen zou
plunderen12).

12) Maanden te voren reeds wilde Aman, blind vertrouwende dat die dag hem gunstig moest
zijn, zijn moordbevel openbaar maken, waarschijnlijk om zijne wraakzucht te voldoen en
de Joden door angst te kwellen. Konden de slachtoffers vóór dien tijd vluchten, dan was het
gehate geslacht toch uit het rijk verwijderd, aan ellende en armoede ten prooi en waren hunne
goederen verbeurd verklaard.
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14. Summa autem epistolarum haec fuit, 14. Dat13) nu was de inhoud der brieven,
ut omnes provinciae scirent, et pararent opdat alle provinciën het weten en zich
se ad praedictam diem.
tegen genoemden dag gereed maken
zouden.
15. Festinabant cursores, qui missi erant,
regis imperium explere. Statimque in
Susan pependit edictum, rege et Aman
celebrante convivium, et cunctis Judaeis,
qui in urbe erant, flentibus.

15. Met spoed gingen de renboden, die
gezonden waren, 's konings bevel
volbrengen. En aanstonds werd te Susan
het bevelschrift aangeplakt, terwijl de
koning en Aman aan een feestmaal zaten,
en al de Joden, die in de stad waren,
weenden14).

Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Mardocheüs pleegt openlijk rouw tot voor de poort van het paleis (v. 1-3) en
geeft aan Esther, die haren kamerdienaar tot hem gezonden had, de reden
daarvan met een afschrift van 's konings bevelbrief, haar verzoekende tot
den koning te gaan (v. 4-9). Esther laat hem weten, dat zij ongeroepen niet
bij den koning mag komen (v. 10, 11); maar hij wijst haar op het gevaar,
dat ook haar als Jodin dreigt en op den plicht om haren invloed tot redding
van het volk te gebruiken (v. 12-14). Esther vraagt een gemeenschappelijk
gebed en vasten, en besluit bij den koning hunne voorspraak te zijn (v. 15-17).
1. Quae cum audisset Mardochaeus, scidit
vestimenta sua, et indutus est sacco,
spargens cinerem capiti: et in platea
mediae civitatis voce magna clamabat,
ostendens amaritudinem animi sui,

1. Toen Mardocheüs dit vernam, scheurde
hij zijne kleederen en hulde zich in
rouwgewaad en strooide asch op zijn
hoofd1); en op het plein te midden der stad
kreet hij met luider stem, de bitterheid
zijner ziel openbarend,

2. Et hoc ejulatu usque ad fores palatii 2. en aldus jammerend kwam hij tot voor
gradiens. Non enim erat licitum, indutum de poort van het paleis. Want het was niet
sacco aulam regis intrare.
geoorloofd in rouwgewaad gehuld het hof
des konings binnen te treden.
3. In omnibus quoque provinciis, oppidis, 3. Ook in al de provinciën, steden en
ac locis, ad quae crudele regis dogma
plaatsen, waar het wreede bevel des
pervenerat, planctus
konings aankwam, was groote

13) Tusschen v. 13 en 14 heeft Gr. het afschrift van den brief, in Vulg. XIII 1-7.
14) Hebr.: ‘en de wet werd in den burcht Susan uitgevaardigd; de koning en Aman zaten te
drinken, doch de stad Susan was ontsteld’ (eveneens Gr. B en Flav. Jos.) over dit ongehoorde
moordbevel, uit vrees voor burgerkrijg.
1) Zie II Reg. XIII 19; Jon. III 5.
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ingens erat apud Judaeos, jejunium,
rouw onder de Joden, vasten, gejammer
ululatus, et fletus, sacco et cinere multis en geween; velen namen zak en asch als
pro strato utentibus.
legerstede2).
4. Ingressae autem sunt puellae Esther et
eunuchi, nuntiaveruntque ei. Quod
audiens consternata est: et vestem misit,
ut ablato sacco induerent eum: quam
accipere noluit.

4. Toen nu de hofdames en
kamerdienaren van Esther bij haar
kwamen, deelden zij het haar mede. En
dit hoorende ontstelde zij, en zij zond een
kleed om hem in de plaats van het
rouwgewaad daarmede te kleeden; maar
hij wilde het niet aannemen3).

5. Accitoque Athach eunucho, quem rex
ministrum ei dederat, praecepit ei ut iret
ad Mardochaeum, et disceret ab eo cur
hoc faceret.

5. En zij riep den kamerdienaar Athach,
dien de koning haar ten dienste gesteld
had, en beval hem naar Mardocheüs te
gaan en van hem te vernemen waarom
hij dat deed.

6. Egressusque Athach, ivito ad
6. Athach ging dan naar buiten en begaf
Mardochaeum stantem in platea civitatis, zich naar Mardocheüs, die op het
ante ostium palatii:
stadsplein voor de poort van het paleis
stond;
7. Qui indicavit ei omnia, quae
acciderant, quomodo Aman promisisset,
ut in thesauros regis pro Judaeorum nece
inferret argentum.

7. en deze deelde hem al wat geschied
was mede, hoe Aman beloofd had in de
schatkist des konings geld te storten voor
de verdelging der Joden4).

8. Exemplar quoque edicti, quod pendebat
in Susan, dedit ei, ut reginae ostenderet,
et moneret eam, ut intraret ad regem, et
deprecaretur eum pro populo suo.

8. Ook gaf hij hem een afschrift van de
verordening, die in Susan was aangeplakt,
opdat hij het aan de koningin zou toonen
en haar waarschuwen naar den koning te
gaan en hem te smeeken voor haar volk5).

9. Regressus Athach, nuntiavit Esther
omnia, quae Mardochaeus dixerat.

9. Athach keerde terug en deelde aan
Esther mede al wat Mardocheüs gezegd
had.

2) Zie Is. LVIII 5; Jon. III 6.
3) Eenige hofdames en kamerdienaren kenden zeker reeds Esther's betrekking tot Mardocheüs
(vgl. II 22). De koningin kende het moordbevel nog niet en meenende dat Mardocheüs over
een persoonlijk ongeval treurde, zond zij hem een kleed om hare deelneming te betuigen, of
wel opdat hij het koninklijk paleis zou kunnen binnengaan (v. 2) en haar de reden van zijn
rouw mededeelen. Hij wilde het echter niet aannemen: waarschijnlijk durfde hij aan den
brenger van het kleed zijn plan niet bekend maken en wilde hij Esther beduiden, dat zij hem
een geheel vertrouwd persoon zou zenden (zie II noot 6). Misschien zond Esther het kleed
in de meening, dat Mardocheüs tot armoede was vervallen.
4) Mardocheüs deelde aan Athach mede de aanleiding tot Aman's wraak en de wijze, waarop
deze voor zijn moordbevel de koninklijke goedkeuring had ontvangen, opdat Esther de
onschuld der Joden en de kuiperijen van Aman zou kennen.
5) Na v. 8 volgt in Gr. XV 1-3 onzer Vulgaat.
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Mardocheüs te zeggen:
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11. Omnes servi regis, et cunctae, quae
sub ditione ejus sunt, norunt provinciae,
quod sive vir, sive mulier non vocatus,
interius atrium regis intraverit, absque
ulla cunctatione statim interficiatur: nisi
forte rex auream virgam ad eum tetenderit
pro signo clementiae, atque ita possit
vivere. Ego igitur quomodo ad regem
intrare potero, quae triginta jam diebus
non sum vocata ad eum?

11. Alle dienaren des konings en al de
provinciën, die onder zijne heerschappij
zijn, weten dat ieder, man of vrouw, die
ongeroepen in het binnenhof des konings6)
komt, zonder eenig uitstel onmiddellijk
gedood wordt, tenzij de koning hem den
gouden schepter toereikt ten teeken van
genade, en hij aldus mag blijven leven.
Hoe zal ik dan naar den koning kunnen
gaan, daar ik reeds sedert dertig dagen
niet bij hem ontboden ben7)?

12. Quod cum audisset Mardochaeus,

12. Toen Mardocheüs dit vernam,

13. Rursum mandavit Esther, dicens: Ne
putes quod animam tuam tantum liberes,
quia in domo regis es prae cunctis
Judaeis:

13. liet hij Esther wederom
boodschappen, zeggende: Meen niet dat
van alle Joden gij alleen uw leven zult
redden, omdat gij in het huis des konings
zijt:

14. Si enim nunc silueris, per aliam
occasionem liberabuntur Judaei: et tu, et
domus patris tui peribitis. Et quis novit,
utrum idcirco ad regnum veneris, ut in
tali tempore parareris?

14. immers, indien gij nu zwijgt, zullen
de Joden wel door eenig ander middel8)
gered worden, maar zult gij en uws vaders
huis omkomen. En wie weet of gij niet
daarom tot de koninklijke waardigheid
zijt gekomen, om voor een tijd als deze
gereed te staan?

15. Rursumque Esther haec Mardochaeo 15. En op hare beurt liet Esther aan
verba mandavit:
Mardocheüs dit antwoord geven:
16. Vade et congrega omnes Judaeos,
quos in Susan repereris, et orate pro me.
Non comedatis, et non bibatis tribus
diebus, et tribus noctibus: et ego cum
ancillis meis similiter jejunabo, et tunc
ingrediar ad regem contra legem faciens,
non vocata, tradensque me morti et
periculo.

16. Ga, en verzamel al de Joden, die gij
in Susan kunt vinden, en bidt voor mij.
Eet en drinkt niet in drie dagen en drie
nachten9); en ik zal met mijne dienaressen
eveneens vasten, en dan zal ik
ongeroepen, tegen de wet in, bij den
koning binnentreden en mij aan
doodsgevaar blootstellen.

6) Van waaruit men den koning op zijn troon zag zitten (V 1); wie in dit binnenhof kwam, wilde
klaarblijkelijk tot den koning binnendringen. Dit verbod kan men ook opmaken uit Herod.
III 84.
7) Esther kon om een gehoor bij den koning verzoeken (Herod. III 118), maar zij was sedert
dertig dagen niet bij hem ontboden en vreesde daarom eene weigering; werd zij eenmaal
afgewezen, dan was een ongevraagd binnentreden hoogst gevaarlijk. Werd zij toegelaten,
dan moest ze aanstonds haar gewaagd verzoek openbaren, zonder een gunstig oogenblik te
kunnen afwachten. Ook was een plotseling binnentreden beter geschikt om het hart des
konings te treffen.
8) In Gr. A (gelijk ook in v. 16) en bij Flav. Jos. wordt gezegd: ‘door God’.
9) Den eersten en den derden dag slechts gedeeltelijk, als blijkt uit V 1 en 5 (zie V noot 4 en
vgl. Matth. XII 40).
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17. Ivit itaque Mardochaeus, et fecit
omnia, quae ei Esther praeceperat.

17. Mardocheüs ging dan en deed al wat
Esther hem bevolen had10).

Caput V.
Hoofdstuk V.
Esther begeeft zich tot den koning en wordt door hem gunstig ontvangen (v.
1-3); zij noodigt hem met Aman ten maaltijd en vraagt hen ook den volgenden
dag (v. 4-8). Heengaande ontmoet Aman den Jood Mardocheüs, die
andermaal weigert voor hem de knie te buigen (v. 9). Hij klaagt aan zijne
vrouw en zijne vrienden, dat zijn geluk door Mardocheüs vergald wordt, en
laat op hun voorstel het kruishout voor Mardocheüs oprichten (v. 10-14).
1. Die autem tertio induta est Esther
regalibus vestimentis, et stetit in atrio
domus regiae, quod erat interius, contra
basilicam regis: at ille sedebat super
solium suum in consistorio palatii contra
ostium domus.

1. Den derden dag nu kleedde zich Esther
in koninklijk gewaad en ging staan in het
binnenste voorhof van het koninklijk
paleis tegenover de zaal des konings,
terwijl hij op zijn troon zat in de raadzaal
van het paleis tegenover den ingang des
huizes1).

2. Cumque vidisset Esther reginam
stantem, placuit oculis ejus, et extendit
contra eam virgam auream, quam tenebat
manu. Quae accedens, osculata est
summitatem virgae ejus.

2. En toen hij de koningin Esther zag
staan, behaagde zij in zijne oogen en hij
reikte haar den gouden schepter toe, dien
hij in de hand had. En zij trad nader en
kuste2) het eind van den schepter.

3. Dixitque ad eam rex: Quidvis Esther
regina? quae est petitio tua? etiam si
dimidiam partem regni petieris, dabitur
tibi.

3. En de koning zeide tot haar: Wat wilt
gij, koningin Esther? wat is uw
verlangen? al vraagt gij ook de helft van
mijn rijk, het zal u gegeven worden3).

4. At illa respondit: Si regi placet, obsecro 4. En zij antwoordde: Indien het den
ut venias ad me hodie, et Aman tecum ad koning goeddunkt, bid ik u heden, in
convivium, quod paravi.
gezelschap van Aman, naar mij te komen
aan den maaltijd, dien ik bereid heb4).
10) In Gr. volgt het gebed van Mardocheüs en van Esther; in Vulg. XIII 8 - XIV.
1) Esther stond tegenover de zaal des konings, en wel tegenover den ingang des huizes, d.i. der
koninklijke zaal; door den open ingang zag de koning haar staan. - In Gr. wordt hier
breedvoerig Esther's binnentreden beschreven, zie Vulg. XV 4-19. De beschrijving van Gr.
is natuurlijker dan die van Hebr. en geeft eene betere verklaring van 's konings liefde en
grootmoedige beloften (v. 3).
2) Hebr.: ‘raakte aan’ met eerbied en vertrouwen.
3) Eene dergelijke belofte van Xerxes vinden we eveneens bij Herodotus IX 109.
4) Heden, eveneens in Hebr. en Gr. B; maar in V.L. en Gr. A: ‘morgen’; deze laatste vertaling
echter schijnt daarmede in tegenspraak in v. 5: ‘roept spoedig Aman, opdat wij aan Esther's
verlangen voldoen’. - Alvorens hare gewaagde bede te uiten, wil Esther nog meer 's konings
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5. Statimque rex, Vocate, inquit, cito
Aman ut Esther obediat voluntati.
Venerunt itaque rex et Aman ad
convivium, quod eis regina paraverat.

5. En dadelijk zeide de koning: Roept
terstond Aman, opdat hij aan het
verlangen van Esther voldoe. Zoo
kwamen de koning en Aman aan den
maaltijd, dien de koningin hun bereid had.

6. Dixitque ei rex, postquam vinum
biberat abundanter: Quid petis ut detur
tibi? et pro qua re postulas? etiam si
dimidiam partem regni mei petieris,
impetrabis. Marc. VI 23.

6. En nadat de koning overvloedig wijn
gedronken had, zeide hij tot haar5): Wat
verlangt gij, dat u gegeven worde? en wat
hebt gij te vragen? al verlangt gij ook de
helft van mijn rijk, gij zult het ontvangen.

7. Cui respondit Esther: Petitio mea, et
preces sunt istae:

7. En Esther antwoordde hem: Dit is mijn
verzoek en mijne bede6):

8. Si inveni in conspectu regis gratiam,
et si regi placet ut det mihi quod postulo,
et meam impleat petitionem: veniat rex
et Aman ad convivium quod paravi eis,
et cras aperiam regi voluntatem meam.

8. Indien ik gunst in de oogen des konings
gevonden heb en het den koning
goeddunkt mij te geven wat ik vraag en
mijne bede in te willigen, dan kome de
koning met Aman aan den maaltijd, dien
ik hun bereid heb, en morgen zal ik den
koning mijn verlangen openbaren.

9. Egressus est itaque illo die Aman laetus
et alacer. Cumque vidisset Mardochaeum
sedentem ante fores palatii, et non solum
non assurrexisse sibi, sed nec motum
quidem de loco sessionis suae, indignatus
est valde:

9. Aman ging dan dien dag vroolijk en
opgeruimd henen. Maar toen hij
Mardocheüs zag zitten voor de poort van
het paleis7), die niet alleen niet opstond
voor hem, maar zich zelfs niet verroerde
van de plaats waar hij zat8), werd hij hevig
vergramd.

10. Et dissimulata ira, reversus in domum 10. Doch hij ontveinsde zijne gramschap
suam, convocavit ad se amicos suos, et en ontbood, thuis weergekeerd, zijne
Zares uxorem suam:
vrienden en zijne vrouw Zares samen bij
zich;

5)

6)

7)
8)

genegenheid winnen. Zij noodigt ook Aman uit om bij dezen geen achterdocht te wekken
en te voorkomen dat hij haar plan in het geheim tegenwerkt.
En nadat enz., Hebr.: ‘En de koning zeide bij het wijngelag’, bij de Perzen gebruikelijk
volgens Herodotus I 133. De koning had dien morgen uit de opzienbarende komst en de
terughoudendheid van Esther opgemaakt, dat zij gekomen was (v. 1) om iets gewichtigs te
verzoeken (vgl. noot 3).
Dit is enz., Hebr.: ‘Mijn wensch en mijn verlangen - indien’ enz. v. 8. Esther begint, alsof
zij haar verzoek zal openbaren; maar zij stelt nogmaals uit om belangstelling en medelijden
op te wekken bij den koning en dezen nog meer door zijn herhaalde beloften te binden.
Gelijk in II 19; Esther's belofte (IV 16) deed Mardocheüs' hoop herleven; hij had daarom
zijn rouwkleed afgelegd en zat wederom ‘in de poort des konings’ (volgens Hebr.).
Niet verroerde enz.; in Hebr.: ‘niet (van ontzag) beefde’, of: ‘niet (eerbiedig) plaats maakte’.
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11. Et exposuit illis magnitudinem
11. en hij weidde voor hen uit over de
divitiarum suarum, filiorumque turbam, grootheid van zijn rijkdom en het aantal
et quanta eum gloria super
zijner zonen9) en over

9) Zie IX 6; een groot aantal zonen gold bij de Perzen (Herod. I 136), gelijk bij de Israëlieten
(Ps. CXXVI 4, 5), als een bijzonder geluk.
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omnes principes et servos suos rex
elevasset.

de heerlijkheid, waartoe de koning hem
boven al zijne vorsten en dienaren
verheven had.

12. Et post haec ait: Regina quoque
Esther nullum alium vocavit ad
convivium cum rege, praeter me: apud
quam etiam cras cum rege pransurus sum.

12. En hij voegde er bij: Zelfs heeft
koningin Esther nevens den koning
niemand anders aan den maaltijd
genoodigd dan mij; en bij haar moet ik
ook morgen met den koning het
middagmaal gebruiken.

13. Et cum haec omnia habeam, nihil me
habere puto, quamdiu videro
Mardochaeum Judaeum sedentem ante
fores regias.

13. En ofschoon ik dit alles heb, dunkt
het mij dat ik niets heb, zoolang ik den
Jood Mardocheüs zie zitten voor de poort
des konings.

14. Responderuntque ei Zares uxor ejus,
et ceteri amici: Jube parari excelsam
trabem, habentem altitudinis quinquaginta
cubitos, et dic mane regi ut appendatur
super eam Mardochaeus, et sic ibis cum
rege laetus ad convivium. Placuit ei
consilium, et jussit excelsam parari
crucem.

14. Toen antwoordden hem zijne vrouw
Zares en de overige vrienden: Laat een
hoogen paal gereed maken, die vijftig el
hoog is10), en zeg morgen aan den koning,
dat men er Mardocheüs aan hange; en dan
kunt gij vroolijk met den koning naar den
maaltijd gaan. De raad beviel hem, en hij
liet een hoog kruis11) gereed maken.

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
In een slapeloozen nacht laat Assuerus zich uit de rijkskronieken voorlezen,
o.a. hoe Mardocheüs het leven van den koning gered had; vernemend, dat
deze daarvoor geene belooning onvangen heeft, laat hij Aman binnentreden,
die gekomen was om Mardocheüs te doen ophangen, en vraagt hem wat te
doen aan den man, dien de koning wil eeren (v. 1-6). Aman, meenend dat
hem die eer gold, vraagt het hoogste openlijk eerbetoon, dat hij, op last des
konings, aan Mardocheüs moet bewijzen (v. 7-11). Verbitterd keert hij naar
huis, alwaar zijne vrouw en zijne vrienden hierin een teeken van zijn val
zien (v. 12, 13). Aman wordt gehaald voor den maaltijd bij Esther (v. 14).
1. Noctem illam duxit rex insomnem,
1. Dien nacht bracht de koning slapeloos
jussitque sibi afferri historias et annales door1), en hij beval de geschiedboeken en
10) Vijftig Perzische ellen, d.i. ongeveer 22 meter; de paal werd misschien op eene hoogte
geplaatst; maar wijl dezelfde hoogtebepaling in VII 9 zonder eenige reden terugkeert, dient
wellicht dit ronde getal alleen om te beteekenen een zeer hoogen paal, overal in de stad
zichtbaar, tot meerdere schande (vgl. II noot 17).
11) Hebr.: ‘den paal’.
1) In Gr. en V.L. begint v. 1: ‘In dien nacht verdreef de Heer den slaap van den koning’.
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priorum temporum. Quae cum illo
praesente legerentur,

de kronieken der vroegere tijden hem aan
te brengen. En toen men hem daaruit
voorlas,
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2. Ventum est ad illum locum ubi
scriptum erat quomodo nuntiasset
Mardochaeus insidias Bagathan et Thares
eunuchorum, regem Assuerum jugulare
cupientium.

2. kwam men aan die plaats, waar
geschreven stond, hoe Mardocheüs de
kuiperijen had uitgebracht van de
kamerdienaars Bagathan en Thares, die
koning Assuerus hadden willen
vermoorden2).

3. Quod cum audisset rex, ait: Quid pro
hac fide honoris ac praemii Mardochaeus
consecutus est? Dixerunt ei servi illius ac
ministri: Nihil omnino mercedis accepit.

3. En toen de koning dit hoorde, zeide
hij: Wat eer en belooning heeft
Mardocheüs voor die daad van trouw
bekomen? Zijne dienaren en hovelingen
zeiden tot hem: Volstrekt geene
belooning heeft hij ontvangen3).

4. Statimque rex, Quis est, inquit, in
atrio? Aman quippe interius atrium
domus regiae intraverat, ut suggereret
regi, et juberet Mardochaeum affigi
patibulo, quod ei fuerat praeparatum.

4. En onmiddellijk4) zeide de koning: Wie
is in het voorhof? Nu was Aman in het
binnenhof5) van het koninklijk paleis
gekomen om den koning te overreden,
dat hij Mardocheüs zou doen ophangen
aan de galg, die voor hem gereed was
gemaakt.

5. Responderunt pueri: Aman stat in atrio. 5. De dienaren antwoordden: Aman staat
Dixitque rex: Ingrediatur.
in het voorhof. En de koning zeide: Laat
hem binnenkomen.
6. Cumque esset ingressus, ait illi: Quid
debet fieri viro, quem rex honorare
desiderat? Cogitans autem in corde suo
Aman, et reputans quod nullum alium
rex, nisi se, vellet honorare,

6. En toen hij binnengekomen was, sprak
hij tot hem: Wat moet men den man doen,
dien de koning wil eeren? Aman nu dacht
in zijn hart en meende dat de koning
niemand anders dan hem eer wilde
bewijzen;

7. Respondit: Homo, quem rex honorare 7. daarom antwoordde hij: De man, dien
cupit,
de koning wil eeren,
8. Debet indui vestibus regiis, et imponi 8. moet met een koninklijk gewaad
super equum, qui de sella regis est, et
worden bekleed6) en op een paard
2) Vgl. II 21.
3) Volgens Hebr. vraagt de koning: ‘Welke eer en grootheid is Mardocheüs daarvoor aangedaan?’
en antwoorden de hovelingen: ‘Er is hem niets geschied’: openbare hulde, zooals de
weldoeners des konings gewoonlijk ontvingen (Herod. VIII 85), was aan Mardocheüs niet
gebracht, al had hij ook eenige belooning ontvangen volgens XII 5. Misschien las Hebr.
oorspronkelijk (gelijk thans nog Gr. A) niet eene vraag, maar een uitroep: ‘Welke eer’ enz.,
m.a.w. niets in vergelijking met zulk eene weldaad (zooals V.L. leest); wat vervolgens door
de dienaren wordt bevestigd.
4) Onmiddellijk ontbreekt in Hebr.; intusschen was de morgen aangebroken en stond Aman
reeds in het voorhof (V 14).
5) Binnenhof, Hebr.: ‘buitenste voorhof’, het voorvertrek, waar misschien altijd eenige dienaren
's konings bevelen afwachtten. Het verbod van IV 11 gold alleen voor het binnenhof.
6) Hebr. voegt er bij: ‘waarmede de koning is gekleed geweest’: vgl. I Reg. XVIII 4; Plutarchus,
Artaxerxes 24.
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accipere regium diadema super caput
suum,

geplaatst, dat door den koning bereden
wordt, en hij moet eene koninklijke kroon
op zijn hoofd krijgen7);

7) En eene koninklijke kroon op zijn hoofd, in Hebr.: ‘en op welks kop eene koninklijke kroon
is geplaatst’, ten teeken, dat het een paard des konings is; op de Assyrische beeldwerken
dragen de koninklijke paarden eene soort van kroon; dit verslid ontbreekt in Gr.; vgl. III Reg.
I 33.
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9. Et primus de regiis principibus ac
tyrannis teneat equum ejus, et per plateam
civitatis incedens clamet, et dicat: Sic
honorabitur, quemcumque voluerit rex
honorare.

9. en de eerste van de vorsten en grooten
des konings houde zijn paard bij den
toom en over het stadsplein8) voortgaande
roepe hij en zegge: Zoo zal geëerd
worden, wien de koning wil eeren9)!

10. Dixitque ei rex: Festina, et sumpta
stola et equo, fac, ut locutus es,
Mardochaeo Judaeo, qui sedet ante fores
palatii. Cave ne quidquam de his, quae
locutus es, praetermittas.

10. En de koning zeide tot hem: Haast u,
neem het kleed en het paard, en doe,
zooals gij gezegd hebt, aan Mardocheüs,
den Jood, die voor de poort van het paleis
zit10). Wacht u iets na te laten11) van
hetgeen gij gezegd hebt.

11. Tulit itaque Aman stolam et equum,
indutumque Mardochaeum in platea
civitatis, et impositum equo praecedebat,
atque clamabat: Hoc honore condignus
est, quemcumque rex voluerit honorare.

11. Zoo nam dan Aman het kleed en het
paard, kleedde Mardocheüs op het
stadsplein12), deed hem het paard bestijgen
en ging voor hem uit, roepende: Zoo
verdient geëerd te worden, wien de
koning wil eeren.

12. Reversusque est Mardochaeus ad
12. Daarop keerde Mardocheüs terug naar
januam palatii: et Aman festinavit ire in de poort van het paleis; en Aman spoedde
domum suam, lugens et operto capite: zich heen naar zijn huis, treurig en het
hoofd omhuld13).
13. Narravitque Zares uxori suae, et
amicis omnia quae evenissent sibi. Cui
responderunt sapientes, quos habebat in
consilio, et uxor ejus: Si de semine
Judaeorum est Mardochaeus, ante quem
cadere coepisti, non poteris ei resistere,
sed cades in conspectu ejus.

13. En hij verhaalde al wat hem
wedervaren was aan zijne vrouw Zares
en zijn vrienden. En de wijzen, die hem
met raad bijstonden, en zijne vrouw
antwoordden hem: Als Mardocheüs, voor
wien gij begonnen zijt te vallen, van het
geslacht der Joden is, zult gij niet tegen
hem bestand zijn, maar tegenover hem
ten val komen14).

8) Het stadsplein voor de poort van het paleis (IV 6).
9) In Hebr. luidt v. 9: ‘En men geve het gewaad en het paard aan een van de vorsten en
voornamen des konings, opdat zij daarmede den man kleeden, dien de koning wenscht te
eeren, en hem op het paard doen rijden over het plein der stad en roepen voor hem uit: Zoo
geschiedt den man, in wiens vereering de koning behagen neemt’.
10) Mardocheüs, den Jood, die voor de poort van het paleis zit (vgl. II 19); de koning heeft wel
aan zijne dienaren nadere inlichtingen omtrent Mardocheüs gevraagd, en diens afkomst was
misschien opgeteekend in de kronieken, maar hij schijnt niet te weten, dat het moordbevel
van Aman de Joden betreft (vgl. VII noot 3).
11) In Hebr.: ‘laat niets achterwege enz.’.
12) Op het stadsplein, behoort volgens Hebr. bij: ging voor hem uit.
13) Van schaamte en verdriet (vgl. II Reg. XV 30; Jerem. XIV 3).
14) De wijzen, die Aman onder zijne vrienden had (zie I 13), en zijne vrouw hielden deze
gebeurtenis voor een ongunstig voorteeken; ‘si’ voor ‘siquidem’, zooals in Gr. A en Flav.
Jos. eene bevestiging, wegens V 13. Was de Jood Mardocheüs door den koning tegen den
wil van Aman tot de hoogste eer verheven en een oogenblik boven hem gesteld, dan stond
den vervolger der Joden, den doodvijand van Mardocheüs, het ergste te wachten. In Gr. en
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14. Adhuc illis loquentibus, venerunt
eunuchi regis, et cito eum ad convivium,
quod regina paraverat, pergere
compulerunt.

14. Terwijl zij nog met hem spraken,
kwamen de kamerdienaren des konings
en drongen hem met spoed te gaan naar
den maaltijd, dien de koningin bereid had.

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
De koning met Aman andermaal ten maaltijd bij Esther, vraagt haar opnieuw
wat zij begeert (v. 1, 2). Zij smeekt den koning om haar leven en dat van
haar volk, hetwelk belaagd wordt door Aman (v. 3-6). Assuerus staat
vertoornd op, terwijl Aman zich voor Esther neerwerpt om lijfsbehoud (v.
7, 8). De koning spreekt het vonnis over hem uit en laat hem ophangen aan
den voor Mardocheüs bestemden paal (v. 9. 10).
1. Intravit itaque rex et Aman, ut biberent 1. De koning en Aman kwamen dan om
cum regina.
met de koningin te drinken.
2. Dixitque ei rex etiam secunda die,
postquam vino incaluerat: Quae est petitio
tua Esther ut detur tibi? et quid vis fieri?
etiam si dimidiam partem regni mei
petieris, impetrabis. Supra V 6.

2. En ook op den tweeden dag zeide de
koning tot haar, toen hij door wijn verhit
was: Wat is uw verzoek, Esther, opdat
het u gegeven worde? en wat wilt gij dat
geschiede? al vraagt gij ook de helft van
mijn rijk, gij zult het ontvangen.

3. Ad quem illa respondit: Si inveni
gratiam in oculis tuis o rex, et si tibi
placet, dona mihi animam meam pro qua
rogo, et populum meum pro quo obsecro.

3. En zij antwoordde hem: Indien ik gunst
in uwe oogen, o koning, gevonden heb
en indien het u goeddunkt, schenk mij
mijn leven, waarvoor ik bid, en mijn volk,
waarvoor ik smeek.

4. Traditi enim sumus ego et populus
meus, ut conteramur, jugulemur, et
pereamus. Atque utinam in servos et
famulas venderemur: esset tolerabile
malum, et gemens tacerem: nunc autem
hostis noster est, cujus crudelitas redundat
in regem.

4. Want wij zijn uitgeleverd1), ik en mijn
volk, om vertreden, vermoord en verdelgd
te worden. En werden wij nog tot slaven
en slavinnen verkocht, het zou een
dragelijk onheil wezen, en zuchtend zou
ik zwijgen; maar nu hebben wij een
verdrukker, wiens wreedheid op den
koning terugvalt2).

bij Flav. Jos. wordt er eene andere reden bijgevoegd: ‘want God is met hem (onder hen)’;
vgl. I Reg. IV 8; Judith V 6 volg.
1) Hebr.: ‘wij zijn verkocht’, eene zinspeling op III 9.
2) Maar nu enz. De gruweldaad van Aman zal den koning worden aangerekend, die bovendien
zoovele trouwe onderdanen zal verliezen en zelfs zijne gemalin Esther. Sommigen verklaren
Hebr. in dezelfde beteekenis: ‘de verdrukker kan de schade des konings niet vergoeden’.
Letterlijk luidt het daar: ‘want de verdrukker is de schade des konings niet waard’, d.w.z. ik
zou gezwegen hebben, omdat het niet de moeite waard is voor zulk een verdrukker (zulk
eene verdrukking) den koning lastig te vallen. Anderen echter willen den Hebr. tekst
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5. Respondensque rex Assuerus ait: Quis 5. En koning Assuerus antwoordde en
est iste, et cujus potentiae, ut haec audeat zeide: Wie is hij en wat macht heeft hij
facere?
om dat te durven doen3)?
6. Dixitque Esther: Hostis et inimicus
noster pessimus iste est Aman. Quod ille
audiens, illico obstupuit, vultum regis ac
reginae ferre non sustinens.

6. En Esther zeide: Onze verdrukker en
vijand is die snoode Aman. En toen deze
dit hoorde, verstomde hij terzelfder stond
en kon het aangezicht van den koning en
de koningin niet verdragen.

7. Rex autem iratus surrexit, et de loco
convivii intravit in hortum arboribus
consitum. Aman quoque surrexit ut
rogaret Esther reginam pro anima sua,
intellexit enim a rege sibi paratum
malum.

7. De koning in woede ontstoken stond
op en ging uit de eetzaal in den met
boomen beplanten hof4). Ook Aman stond
op om van koningin Esther lijfsbehoud
af te smeeken; want hij begreep dat hem
van 's konings wege onheil bereid was.

8. Qui cum reversus esset de horto
nemoribus consito, et intrasset convivii
locum, reperit Aman super lectulum
corruisse, in quo jacebat Esther, et ait:
Etiam reginam vult opprimere, me
praesente, in domo mea. Necdum verbum
de ore regis exierat, et statim operuerunt
faciem ejus.

8. En toen deze5) uit den met boomen
beplanten hof teruggekeerd en de eetzaal
binnengetreden was, vond hij Aman
neergevallen op het rustbed, waarop
Esther lag6), en hij zeide: Ook de koningin
wil hij, in mijn bijzijn, in mijn huis,
geweld aandoen! En nog was het woord
uit 's konings mond niet uitgegaan, of op
hetzelfde oogenblik omhulde men diens
gelaat7).

9. Dixitque Harbona, unus de eunuchis, 9. En Harbona, een der kamerdienaren,
qui stabant in ministerio regis:
die den koning ten dienste

3)
4)
5)
6)

7)

verbeteren (‘hattzala’, gelijk IV 14, voor ‘hattzar’) en vertalen: ‘want de redding is de schade
des konings niet waard’, wij zouden niet van de slavernij gered willen worden tot schade
des konings, die den verkoopprijs zou verliezen.
Hebr.: ‘wie is hij en waar is hij, dien zijn hart heeft opgezet om dat te doen?’ Xerxes schijnt
niet te weten, dat Aman's moordbevel tegen de Joden gericht was (vgl. III noot 8).
Opgewonden door den wijn, en vol woede over de wandaad van zijn gunsteling.
Hebr.: ‘de koning’.
De koning vond Aman neergevallen op den rand van (of vóór) Esther's rustbed om genade
af te smeeken; aan eene aanranding kon Aman in deze omstandigheden niet denken; maar
de koning, onthutst en opgewonden, roept met grimmigen spot uit: Ook de koningin enz.
Hoe wispelturig de genegenheid van Xerxes was, blijkt uit Herodotus VIII 118 en IX 108-113.
Velen verklaren: nauwelijks was dat woord (‘ook de koningin’ enz., waarin de dienaren eene
veroordeeling zagen) of het doodvonnis uit 's konings mond uitgegaan, of men omhulde
Aman's gelaat, zooals dat oudtijds met ter dood veroordeelden gebruikelijk was. Men kan
echter het bestaan van zulk een gebruik, zeker wat de Perzen betreft, met grond in twijfel
trekken; bovendien, heeft de koning hier reeds het doodvonnis uitgesproken? Gr. B en Flav.
Jos. hebben: Het gelaat van Aman werd met schaamte (met doodskleur) overdekt. In dien
zin kan men Hebr. hetzij overdrachtelijk verklaren: ‘zijn aangezicht betrok’, of liever met
eene geringe tekstwijziging (‘chaferu’ voor ‘chafu’) vertalen: ‘zijn aangezicht ontstelde’ van
schrik bij die aanklacht en de woede des konings.
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En lignum, quod paraverat Mardochaeo,
qui locutus est pro rege, stat in domo
Aman, habens altitudinis quinquaginta
cubitos. Cui dixit rex: Appendite eum in
eo.

stonden, zeide: Zie, de paal, dien hij
bestemd heeft voor Mardocheüs, die in
het belang des konings gesproken heeft,
staat8), vijftig el hoog, bij Aman's huis.
En de koning zeide tot hem: Hangt hem
daaraan op.

10. Suspensus est itaque Aman in
10. Zoo werd Aman opgehangen aan de
patibulo quod paraverat Mardochaeo: et galg, die hij voor Mardocheüs bereid had;
regis ira quievit.
en de toorn des konings bedaarde.

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Assuerus geeft aan Esther de bezittingen van Aman en verheft Mardocheüs
in diens plaats (v. 1, 2). Op het verzoek van Esther vaardigt hij een nieuw
bevelschrift uit, waarin hij de Joden van zijn rijk machtigt zich tegen hunne
vijanden te verdedigen en hen om te brengen en te plunderen (v. 3-14).
Vreugde te Susan en in al de steden des rijks; vele heidenen gaan tot den
Joodschen godsdienst over (v. 15-17).
1. Die illo dedit rex Assuerus Esther
reginae domum Aman adversarii
Judaeorum, et Mardochaeus ingressus est
ante faciem regis. Confessa est enim ei
Esther quod esset patruus suus.

1. Te dien dage schonk koning Assuerus
aan koningin Esther het huis van Aman1),
den vijand der Joden, en Mardocheüs
kwam voor het aangezicht des konings2).
Want Esther had hem bekend gemaakt
dat hij haars vaders broeder was.

2. Tulitque rex annulum, quem ab Aman 2. En de koning nam den ring, dien hij
recipi jusserat, et tradidit Mardochaeo. Aman had doen afnemen, en gaf dien aan
Esther autem constiMardocheüs3). En
8) Om 's konings doodvonnis uit te voeren. Men kan echter Hebr. ook vertalen: ‘En ook, zie
de paal’ enz., als eene bevestiging van Esther's aanklacht en een nieuw bewijs van Aman's
haat tegen de Joden, zelfs tegen Mardocheüs, den redder des konings. Ook werd misschien
thans aan den koning verhaald wat de reden was van Aman's haat (vgl. XVI 12 volg.), dat
deze namelijk betrokken was in de samenzwering van II 21. Dan eerst volgde het doodvonnis
(zie noot 7): ‘En de koning zeide: Hangt hem daaraan op (vgl. II noot 17).
1) D.w.z. al zijne bezittingen, welke verbeurdverklaard werden (vgl. Tob. I 22).
2) Mardocheüs werd toegelaten in tegenwoordigheid des konings gelijk de hooge ambtenaren
(vgl. I noot 15).
3) Hierdoor werd Mardocheüs, die den koning van Aman's aanslag had gered (vgl. VII noot
8), verheven tot Aman's waardigheid (zie noot 5; III 10 en X 3). Geen enkel woord van
Herodotus III 84 doet vermoeden, wat sommigen beweren, dat vreemdelingen niet de eerste
ambten in het Perzische rijk konden bekleeden; zie integendeel Herod. VIII 104, IX 107.
Ter vergelding van veel geringer weldaden werden anderen door Darius en Xerxes tot
bestuurders van gewesten aangesteld volgens Herodotus III 139 volg. en IX 107; zie Dan.
V 16.
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tuit Mardochaeum super domum suam. Esther stelde Mardocheüs aan over haar
huis4).
3. Nec his contenta, procidit ad pedes
regis, flevitque et locuta ad eum oravit ut
malitiam Aman Agagitae, et
machinationes ejus pessimas, quas
excogitaverat contra Judaeos, juberet
irritas fieri.

3. En hiermede niet tevreden, viel zij den
koning te voet en sprak weenend tot hem
en smeekte, dat hij zou gelasten de
boosheid van Aman, den Agagiet, en
zijne allersnoodste aanslagen, die hij
tegen de Joden beraamd had, te
verijdelen.

4. At ille ex more sceptrum aureum
protendit manu, quo signum clementiae
monstrabatur: iliaque consurgens stetit
ante eum,

4. En hij stak haar, volgens het gebruik,
met de hand den gouden schepter toe,
waarmede het teeken van genade gegeven
werd5); en zij richtte zich op en stond voor
hem

5. Et ait: Si placet regi, et si inveni
gratiam in oculis ejus, et deprecatio mea
non ei videtur esse contraria, obsecro, ut
novis epistolis, veteres Aman litterae,
insidiatoris et hostis Judaeorum, quibus
eos in cunctis regis provinciis perire
praeceperat, corrigantur.

5. en zeide: Indien het den koning
goeddunkt en indien ik genade in zijne
oogen gevonden heb, en mijne bede hem
niet onwelgevallig schijnt, zoo bid ik dat
de eerste brieven van Aman, den belager
en vijand der Joden, waarin hij gelast
heeft hen in al de provinciën des konings
om te brengen, door nieuwe brieven
worden vervangen6).

6. Quomodo enim potero sustinere necem 6. Hoe toch zou ik de vermoording en
et interfectionem populi mei?
slachting van mijn volk kunnen
verdragen?
7. Responditque rex Assuerus Esther
reginae, et Mardochaeo Judaeo: Domum
Aman concessi Esther, et ipsum jussi
affigi cruci, quia ausus est manum mittere
in Judaeos.

7. En koning Assuerus antwoordde aan
koningin Esther en den Jood Mardocheüs:
Het huis van Aman heb ik aan Esther
geschonken en hem aan het kruis doen
hechten, omdat hij de hand heeft durven
slaan aan de Joden7).

4) Haar huis, Hebr.: ‘het huis van Aman’ als bestuurder.
5) In plaats van 2-7 verhaalt Gr. A, dat de koning aan M. vroeg: wat verlangt gij? en het zal u
geschieden. Waarop M. antwoordde: dat het bevelschrift van Aman worde ingetrokken. Dan
gaf de koning hem de heerschappij. Esther vroeg daarna en verkreeg ook van den koning
verlof om de kinderen van Aman te dooden (zie IX 13). - En hij stak haar enz., in Hebr. leest
men enkel: ‘En de koning strekte naar Esther den gouden schepter uit’. Vermoedelijk had
Esther het wederom gewaagd ongevraagd tot den koning binnen te treden (vgl. V 2).
6) Zoo bid ik, dat de eerste brieven van Aman.... door nieuwe brieven worden vervangen, naar
Hebr.: ‘dan worde er geschreven, dat de brieven (met) het plan van Aman worden herroepen’
(vgl. v. 8 en noot 7).
7) De koning beroept zich op deze gunsten ten bewijze, dat hij aan de Joden al het mogelijke
wil toestaan, ofschoon het onmogelijk is het bevelschrift van Aman te herroepen (v. 8 naar
Hebr.: vgl. I 19 en Dan. VI 8).
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8. Scribite ergo Judaeis, sicut vobis
placet, regis nomine, signantes litteras
annulo meo. Haec enim consuetudo erat,
ut epistolis, quae ex regis nomine
mittebantur, et

8. Schrijft dan in 's konings naam aan de
Joden naar het u goeddunkt, en zegelt den
brief met mijnen ring. Want het was de
gewoonte, dat niemand het dorst wagen
zich te verzetten tegen de brieven, die in
den
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illius annulo signatae erant, nemo auderet naam des konings werden gezonden en
contradicere.
met zijnen ring gezegeld waren8).
9. Accitisque scribis et librariis regis (erat
autem tempus tertii mensis, qui appellatur
Siban) vigesima et tertia die illius,
scriptae sunt epistolae, ut Mardochaeus
voluerat, ad Judaeos, et ad principes,
procuratoresque et judices, qui centum
viginti septem provinciis ab India usque
ad AEthiopiam praesidebant: provinciae
atque provinciae, populo et populo, juxta
linguas et litteras suas, et Judaeis, prout
legere poterant, et audire.

9. En men ontbood de schrijvers en
kanseliers des konings (het was toen de
tijd van de derde maand, die Siban9) wordt
genoemd) op den drie en twintigsten dag
daarvan en schreef, gelijk Mardocheüs
goedvond, brieven aan de Joden en aan
de vorsten en landvoogden en rechters,
die aan het hoofd stonden van de honderd
zeven en twintig provinciën, van Indië
tot Ethiopië, naar elke provincie en naar
elk volk in zijn eigen taal en schrift10), en
aan de Joden, zooals zij het lezen en
verstaan konden11).

10. Ipsaeque epistolae, quae regis nomine
mittebantur, annulo ipsius obsignatae
sunt, et missae per veredarios: qui per
omnes provincias discurrentes, veteres
litteras novis nuntiis praevenirent.

10. En die brieven, in den naam des
konings gezonden, werden met zijn ring
gezegeld en afgezonden door renboden
te paard, die al de provinciën moesten
doorkruisen om de oude brieven door
nieuwe bevelschriften te voorkomen12).

11. Quibus imperavit rex, ut convenirent
Judaeos per singulas civitates, et in unum
praeciperent congregari, ut starent pro
animabus suis, et omnes inimicos suos
cum conjugibus ac liberis et universis
domibus, interficerent atque delerent, et
spolia eorum diriperent.

11. En de koning gelastte hun dat zij de
Joden in iedere stad zouden opzoeken en
bevelen13) zich bijeen te verzamelen om
voor hun leven op te komen en al hunne
vijanden met vrouwen en kinderen en alle
huisgenooten om te brengen en te
verdelgen en hun buit te plunderen14).

8) Aan de Joden, Hebr. kan men vertalen: ‘aangaande de Joden’. Want het was enz., duidelijker
naar Hebr.: ‘want een geschrift, dat in naam des konings geschreven en met 's konings
zegelring gezegeld is (zooals dat van Aman), kan niet herroepen worden’ (zooals in v. 5,
naar Hebr., Esther gevraagd had aangaande Aman's bevelschrift). Het moordbevel van Aman
kan niet worden herroepen, maar wel door een anderen brief krachteloos gemaakt worden
(zie v. 11-13).
9) Siban, Hebr. ‘Sivan’, in het Babylonisch Si-va-nu, ongeveer half-Mei tot half-Juni.
10) Zie I 1 en 22.
11) Hebr.: ‘en aan de Joden in hun schrift en hunne taal’.
12) In Hebr. luidt v. 10: ‘En hij (d.i. Mardocheüs) schreef in naam van koning A. en zegelde met
's konings zegelring en zond brieven door ijlboden te paard, die op renpaarden uit de
koninklijke stoeterijen reden (v. 11), dat de koning toestond’ enz. De Hebreeuwsche woorden
‘achaschteranim’ (koninklijke) en ‘rammakim’ (stoeterijen) zijn gevormd van de Perzische
‘khshatra’ en ‘ramah’.
13) En de koning enz., Hebr.: ‘dat de koning den Joden in alle steden toestond, zich te verzamelen’
enz.
14) Hunne vijanden, Hebr.: ‘alle gewapenden van volk of provincie, die hen zouden aanvallen’;
met vrouwen en kinderen enz., bij de beoordeeling van dergelijke handelwijze moet men
rekening houden met de zeden van dien tijd (Jos. VII 24; Dan. VI 24; Herod. III 119). Hier
werd aan de Joden het in den oorlog gebruikelijke recht toegestaan als zijnde het eenig
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12. Et constituta est per omnes provincias 12. En voor al de provinciën werd één
una ultionis dies, id est tertiadecima
dag ter wraakneming vastgesteld, te
mensis duodecimi Adar.
weten de dertiende der twaalfde maand
Adar.
13. Summaque epistolae haec fuit, ut in
omnibus terris ac populis, qui regis
Assueri subjacebant imperio, notum
fieret, paratos esse Judaeos ad capiendam
vindictam de hostibus suis.

13. De brief nu hield in15), dat in al de
landen en bij alle volken, die aan de
heerschappij van koning Assuerus
onderworpen waren, zou afgekondigd
worden dat de Joden gereed zouden zijn
om wraak te nemen op hunne vijanden16).

14. Egressique sunt veredarii celeres
nuntia perferentes, et edictum regis
pependit in Susan.

14. En de renboden te paard gingen
haastig uit om de boodschap over te
brengen, en de verordening des konings
werd te Susan aangeplakt.

15. Mardochaeus autem de palatio, et de
conspectu regis egrediens, fulgebat
vestibus regiis, hyacinthinis videlicet et
aeriis, coronam auream portans in capite,
et amictus serico pallio atque purpureo.
Omnisque civitas exsultavit, atque laetata
est.

15. Mardocheüs nu trad te voorschijn uit
het paleis en uit 's konings
tegenwoordigheid en hij prijkte in
koninklijk gewaad, te weten in paars en
hemelsblauw, dragende een gouden kroon
op het hoofd en omhangen met een zijden
en purperen mantel17). En geheel de stad
jubelde en was verblijd18).

16. Judaeis autem nova lux oriri visa est, 16. En bij de Joden zag men een nieuw
gaudium, honor, et tripudium.
licht opgaan en blijdschap en eer en
vreugdedans.
17. Apud omnes populos, urbes, atque
provincias, quocumque regis jussa
veniebant, mira exsultatio, epulae atque
convivia, et festus dies: in tantum ut
plures alterius gentis et sectae eorum

15)

16)
17)

18)
19)

17. Bij al de volken, steden en provinciën,
overal waar het bevel des konings
aankwam, heerschte19) wonderbare
opgetogenheid, men richtte partijen en
maaltijden aan en vierde feest; ja zelfs

afdoend middel van verweer; wellicht hoopte Mardocheüs, dat men na dit bevelschrift de
Joden met rust zou laten. Daar echter v. 11 b ontbreekt in Gr., V.L. en Flav. Jos., en gevormd
schijnt in navolging van III 13, terwijl noch in XVI der Vulg., noch in IX sprake is van den
moord op vrouwen en kinderen (over den buit zie IX 10, 16), is waarschijnlijk dit vers
afkomstig van den Hebreeuwschen redactor, die het bevelschrift zelf wegliet (vgl. noot 15).
Hebr.: ‘Afschrift van het schrijven’; men kan deze woorden moeielijk anders verklaren dan
als het inleidend woord van den brief zelf, die in het Hebr. is weggelaten. Met dezelfde
woorden wordt nu nog het bevelschrift ingeleid bij Gr. B, Flav. Jos. en V.L.; in plaats van
v. 13 heeft Gr. het afschrift van den brief (zie in Vulg. XVI)
Indien zij werden aangevallen (zie noot 14).
Hemelsblauw, Hebr. ‘wit’; vgl. Dan. V 16. Na de redding van zijn volk vertoonde Mardocheüs
zich in koninklijk gewaad en met een kroon, zooals ook de gunstelingen des konings mochten
dragen, wel te onderscheiden van de koninklijke kidaris of tiara recta.
De bevolking meende wellicht dat het gevaar voor burgerkrijg was geweken (zie III 15).
Naar Hebr.: ‘was bij de Joden’ enz.; in v. 16 is bijgevolg sprake van de Joden in Susan alleen.
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religioni et ceremoniis jungerentur.
Grandis

velen, die tot een ander volk en eene
andere gezindte behoorden, omhelsden
hun-
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enim cunctos Judaici nominis terror
invaserat.

nen godsdienst en hunne plechtigheden20).
Want groot ontzag voor den Joodschen
naam had allen bevangen.

Caput IX.
Hoofdstuk IX.
Op den bepaalden dag verzamelen zich de Joden in al de plaatsen des rijks
om zich tegen hunne vijanden te verweren en, geholpen door de beambten
des konings, oefenen zij bloedige wedervergelding (v. 1-10). Op verzoek van
Esther geeft Assuerus aan de Joden van Susan een tweeden dag tot afweer
(v. 11-19). Overeenkomstig den brief van Mardocheüs vieren de Joden
jaarlijks die dagen door een plechtig en vroolijk feest, ter gedachtenis aan
hunne redding en den ondergang van Aman en zijn huisgezin (v. 20-28).
Een tweede brief bekrachtigt dit plechtig gebruik (v. 29-32).
1. Igitur duodecimi mensis, quem Adar
vocari ante jam diximus, tertiadecima die,
quando cunctis Judaeis interfectio
parabatur, et hostes eorum inhiabant
sanguini, versa vice Judaei superiores
esse coeperunt, et se de adversariis
vindicare.

1. In de twaalfde maand nu, die, gelijk
wij reeds vroeger zeiden, Adar genoemd
wordt, op den dertienden dag, waarop
men voornemens was al de Joden om te
brengen en de vijanden op hun bloed
belust waren, geschiedde het tegendeel:
de Joden begonnen de overhand te krijgen
en zich op hunne haters te wreken1).

2. Congregatique sunt per singulas
civitates, oppida, et loca ut extenderent
manum contra inimicos, et persecutores
suos. Nullusque ausus est resistere, eo
quod omnes populos magnitudinis eorum
formido penetrarat.

2. En zij verzamelden zich in al de steden,
burchten en plaatsen, om de hand te slaan
aan hunne vijanden en vervolgers. En
niemand durfde2) weerstand bieden, dewijl
de schrik voor hunne macht al de volken
had doordrongen.

3. Nam et provinciarum judices, et duces,
et procuratores, omnisque dignitas, quae
singulis locis ac operibus praeerat,
extollebant Judaeos timore Mardochaei:

3. Want zelfs de bestuurders der
provinciën en de vorsten en de
landvoogden en iedere aanzienlijke, die
over wat plaats en werk ook gesteld was,
steunden de Joden, uit vrees voor
Mardocheüs.

20) De reden daarvan was niet alleen het aanzien van Mardocheüs en Esther, maar ook de
onloochenbare bescherming Gods over zijn volk (vgl. Judith XIV 6). Sommigen verklaren
het Hebr. woord, dat elders in den Bijbel niet voorkomt: ‘hielden het met de Joden’, sloten
zich bij hen aan tegen Aman's partij.
1) De Joden begonnen enz., in Hebr.: ‘zoodat de Joden hunne haters overmeesterden’.
2) Aan hunne vijanden en vervolgers, in Hebr,: ‘aan hen, die hun verderf zochten’; de slachting,
door de Joden aangericht, was hier en in v. 15 zelfverdediging (vgl. noot 5 en VIII noot 14).
En niemand durfde weerstand bieden, Hebr.: ‘Niemand hield stand voor hen’, d.w.z. de
Joden overwonnen gemakkelijk, dewijl de schrik enz. in v. 2 volg.
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4. Quem principem esse palatii, et
plurimum posse cognoverant: fama
quoque nominis ejus crescebat quotidie,
et per cunctorum ora volitabat.

4. van wien zij wisten dat hij aan het hof
groot was en veel vermocht; ook de roem
van zijn naam nam elken dag toe en ging
overal van mond tot mond.

5. Itaque percusserunt Judaei inimicos 5. De Joden richtten dan eene groote
suos plaga magna, et occiderunt eos,
slachting aan onder hunne vijanden en
reddentes eis quod sibi paraverant facere: brachten hen om het leven, hun
vergeldende wat dezen voornemens
waren geweest aan de Joden te doen3);
6. In tantum ut etiam in Susan quingentos
viros interficerent, extra decem filios
Aman Agagitae hostis Judaeorum:
quorum ista sunt nomina:

6. zoozeer dat zij zelfs in Susan
vijfhonderd man doodden, behalve de tien
zonen van den Agagiet Aman, den
Jodenvervolger, wier namen zijn als
volgt:

7. Pharsandatha, et Delphon, et Esphatha, 7. Pharsandatha en Delphon en Esphatha
8. Et Phoratha, et Adalia, et Aridatha,

8. en Phoratha en Adalia en Aridatha

9. Et Phermesta, et Arisai, et Aridai, et
Jezatha.

9. en Phermesta en Arisaï en Aridaï en
Jezatha.

10. Quos cum occidissent, praedas de
substantiis eorum tangere noluerunt.

10. Maar, hoewel zij hen doodden, wilden
zij de hand niet slaan aan den buit hunner
bezittingen4).

11. Statimque numerus eorum, qui occisi 11. En terstond werd het getal dergenen,
erant in Susan, ad regem relatus est.
die in Susan gedood waren, aan den
koning medegedeeld.
12. Qui dixit reginae: In urbe Susan
interfecerunt Judaei quingentos viros, et
alios decem filios Aman: quantam putas
eos exercere caedem in universis
provinciis? Quid ultra postulas, et quid
vis ut fieri jubeam?

12. En hij sprak tot de koningin: In de
stad Susan hebben de Joden omgebracht
vijfhonderd man en daarbij de tien zonen
van Aman; wat een slachting, meent gij,
richtten zij niet aan in de gezamenlijke
provinciën? Wat vraagt gij nog meer en
wat wilt gij dat ik zal doen geschieden?

13. Cui illa respondit: Si regi placet, detur
potestas Judaeis, ut sicut fecerunt hodie
in Susan, sic et cras faciant, et decem filii
Aman in patibulis suspendantur.

13. En zij antwoordde hem: Indien het
den koning goeddunkt, dan worde den
Joden vergunning gegeven om gelijk zij
heden in Susan deden, zoo ook morgen

3) Hun vergeldende enz., Hebr.: ‘en handelden met hunne haters naar goeddunken’; dit vers
ontbreekt in de oude vertalingen; zie noot 5 en VIII noot 14.
4) De Joden handelden alleen uit zelfverdediging. In het bevelschrift (XVI der Vulg.) wordt
geen verlof tot plundering gegeven en VIII 11 is misschien niet oorspronkelijk (vgl. VIII
noot 14). Volgens Gr. A en B echter: ‘zij plunderden (al hunne have)’; in v. 15 en 16
daarentegen zegt Gr. B: ‘zij plunderden niets’.
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te doen, en de tien zonen van Aman
hange men aan den paal5).

5) Tot een afschrikwekkend voorbeeld (I Esdr. VI 11; Herod. III 125, VII 238). Esther had
reden om te vreezen, dat de aanhangers van Aman, in Susan voorzeker nog talrijk, den
volgenden dag of later onverhoeds de verspreide en ongewapende Joden zouden overvallen.
Deze handelwijze van Esther en de vreugde der Joden moet men beoordeelen volgens de
zeden van dien tijd en daarbij in aanmerking nemen, dat hier het volk, valschelijk beschuldigd,
een strijd levert om zijn bestaan. Gr. A en V.L. spreken niet over een tweeden moorddag.
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14. Praecepitque rex ut ita fieret.
14. En de koning gebood dat aldus moest
Statimque in Susan pependit edictum, et geschieden. En terstond werd de
decem filii Aman suspensi sunt.
verordening in Susan aangeslagen, en de
tien zonen van Aman werden
opgehangen.
15. Congregatis Judaeis quartadecima die
mensis Adar, interfecti sunt in Susan
trecenti viri: nec eorum ab illis direpta
substantia est.

15. De Joden verzamelden zich op den
veertienden dag der maand Adar, en er
werden in Susan driehonderd man
omgebracht; maar hunne have werd door
hen niet buitgemaakt.

16. Sed et per omnes provincias, quae
ditioni regis subiacebant, pro animabus
suis steterunt Judaei, interfectis hostibus
ac persecutoribus suis: in tantum ut
septuaginta quinque millia occisorum
implerentur, et nullus de substantiis
eorum quidquam contingeret.

16. En ook in al de provinciën, die aan
de heerschappij des konings onderworpen
waren, kwamen de Joden voor hun leven
op, door hunne vijanden en vervolgers
om te brengen, zoozeer dat het getal der
gedooden vijf en zeventig duizend
bedroeg; maar niemand sloeg de hand aan
iets van hunne bezittingen6).

17. Dies autem tertiusdecimus mensis
Adar, primus apud omnes interfectionis
fuit, et quartadecima die caedere
desierunt. Quem constituerunt esse
solemnem, ut in eo omni tempore
deinceps vacarent epulis, gaudio atque
conviviis.

17. De dertiende dag der maand Adar nu
is bij hen altemaal de eerste dag der
slachting geweest, en den veertienden dag
hielden zij op met moorden. En dezen
maakten zij tot een feestdag om in het
vervolg te allen tijde dien dag te vieren
met gelagen, vroolijkheid en maaltijden7).

18. At hi, qui in urbe Susan caedem
exercuerant, tertiodecimo et quartodecimo
die ejusdem mensis in caede versati sunt:
quintodecimo autem die percutere
desierunt. Et idcirco eumdem diem
constituerunt solemnem epularum atque
laetitiae.

18. Maar zij, die in de stad Susan de
slachting hadden aangericht, waren den
dertienden en veertienden dag aan het
moorden geweest, den vijftienden dag
echter hadden zij met moorden
opgehouden. En daarom maakten zij
dezen laatsten dag tot een feestdag van
maaltijden en vroolijkheid.

19. Hi vero Judaei, qui in oppidis

19. Die Joden echter8), die in niet

6) Vijf en zeventig duizend, naar Gr. B: ‘vijftien duizend’ (zie III noot 10). De schrijver zwijgt
over de verliezen, door de Joden ongetwijfeld geleden. Maar niemand sloeg de hand enz.,
zie noot 4.
7) In Hebr. luidt v. 17: ‘op den dertienden dag der maand Adar (dit behoort ook in Gr. B bij v.
16); en zij hadden rust op den veertienden en dezen maakten zij tot een dag van maaltijd en
vreugde’.
8) In Hebr. begint v. 19: ‘Daarom maken de Joden op het land, die in de landsteden wonen’
enz.; de schrijver geeft hier rekenschap van het bestaande verschil omtrent den dag der
feestviering; volgens de Mischna moest in de dorpen en open steden het boek Esther op den
veertienden, in de ommuurde steden op den vijftienden gelezen worden.
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non muratis ac villis morabantur,
quartumdecimum diem mensis Adar
conviviorum et gaudii decreverunt, ita ut
exsultent in eo, et mittant sibi mutuo
partes epularum et ciborum.

ommuurde steden en vlekken woonden,
bepaalden den veertienden der maand
Adar tot een dag van maaltijden en
vroolijkheid, zoodat zij op dien dag
feestvieren en aan elkander portiën van
de feestmalen en spijzen zenden9).

20. Scripsit itaque Mardochaeus omnia
haec, et litteris comprehensa misit ad
Judaeos, qui in omnibus regis provinciis
morabantur, tam in vicino positis, quam
procul,

20. Mardocheüs nu schreef al deze dingen
op en zond het in een brief vervat aan de
Joden10), die woonden in al de provinciën
des konings, zoo in de dichtbij als in de
veraf gelegene:

21. Ut quartamdecimam et
quintamdecimam diem mensis Adar pro
festis susciperent, et revertente semper
anno solemni celebrarent honore:

21. dat zij den veertienden en den
vijftienden dag der maand Adar als
feestdagen zouden houden en elk jaar
plechtig vieren -

22. Quia in ipsis diebus se ulti sunt Judaei
de inimicis suis, et luctus atque tristitia
in hilaritatem gaudiumque conversa sunt,
essentque dies isti epularum atque
laetitiae, et mitterent sibi invicem
ciborum partes, et pauperibus munuscula
largirentur.

22. omdat op die dagen de Joden zich
gewroken hadden op hunne vijanden en
rouw en droefheid in vroolijkheid en
vreugde verkeerd waren - en dat die
dagen zouden zijn dagen van maaltijd en
vroolijkheid, waarop zij aan elkander
portiën van de spijzen zonden en aan de
armen giften uitdeelden.

23. Susceperuntque Judaei in solemnem
ritum cuncta quae eo tempore facere
coeperant, et quae Mardochaeus litteris
facienda mandaverat.

23. Zoo hebben de Joden tot een
plechtgebruik aangenomen al wat zij in
dien tijd begonnen waren te doen en wat
Mardocheüs te doen had voorgeschreven.

24. Aman enim, filius Amadathi stirpis
Agag, hostis et adversarius

24. Want11) Aman, de zoon van Amadathi,
uit het geslacht van

9) Vooral de armen werden goed bedacht (v. 22), opdat ook zij het feest in vreugde zouden
kunnen vieren. Dat de instelling van een feestdag naar aanleiding dezer redding niet iets
ongewoons was onder de Joden, blijkt uit II Mach. XV 36.
10) Naar Hebr.: ‘En Mardocheüs schreef deze dingen op (den aanslag en de redding, vgl. XII 4)
en zond brieven aan al de Joden’ enz., om het verschil, in v. 18 volg. vermeld, te doen
ophouden en beide dagen door alle Joden te doen vieren; later werd dit door hen gedaan.
Maar II Mach. XV 37 spreekt nog slechts van één feestdag; daarom meenen anderen, dat
Mardocheüs in v. 20-22 bedoelde het feest algemeen en blijvend te doen vieren in de
ommuurde steden op den 15en, daarbuiten op den 14en (zie noot 8), zooals zij volgens v. 23
begonnen waren te doen (deze woorden echter ontbreken in Gr.).
11) Voor v. 23-32 zie de Inleiding. De hoofdinhoud van het boek wordt in v. 24-28 herhaald ter
verklaring van den naam Purimfeest. Sommigen zijn van meening, dat deze benaming eerst
later werd ingevoerd, omdat het woord ‘pur’ bij de oudere teksten ontbreekt in III 7 (zie
aldaar noot 6) en het feest in II Mach. XV 37 nog genoemd wordt ‘Mardocheüs-dag’.
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Judaeorum, cogitavit contra eos malum,
ut occideret illos, atque deleret: et misit
phur, quod nostra lingua vertitur in
sortem.

Agag, de vijand en vervolger der Joden,
had kwaad tegen hen beraamd, om hen
te dooden en te verdelgen; en hij had het
phur, dat in onze taal beteekent het lot,
geworpen.

25. Et postea ingressa est Esther ad
regem, obsecrans ut conatus ejus, litteris
regis irriti fierent: et malum, quod contra
Judaeos cogitaverat, reverteretur in caput
ejus. Denique et ipsum et filios ejus
affixerunt cruci

25. En daarop is Esther tot den koning
gegaan, om hem te smeeken, dat zijne
aanslagen door den brief des konings
mochten verijdeld worden en het kwaad,
dat hij tegen de Joden beraamd had, op
zijn hoofd mocht terugkomen. Ten slotte
heeft men hem en zijne zonen aan het
kruis gehecht12).

26. Atque ex illo tempore dies isti
appellati sunt phurim, id est sortium: eo
quod phur, id est sors, in urnam missa
fuerit. Et cuncta, quae gesta sunt,
epistolae, id est libri hujus volumine
continentur: Supra III 7.

26. En sedert dien tijd noemde men die
dagen phurim, dat is lotdagen, omdat het
phur, dat is het lot, in de urn geworpen
was. En in de rol van dezen brief, dat is
van dit boek, is alles vervat wat er
geschied is,

27. Quaeque sustinuerunt, et quae
deinceps immutata sunt, susceperunt
Judaei super se et semen suum, et super
cunctos, qui religioni eorum voluerunt
copulari, ut nulli liceat duos hos dies
absque solemnitate transigere: quos
scriptura testatur, et certa expetunt
tempora, annis sibi jugiter succedentibus.

27. zoowel wat zij geleden hebben, als
de omkeer, welke later gevolgd is; de
Joden namen aan13) voor zich zelven en
voor hun nakroost en voor allen, die zich
bij hunnen godsdienst wilden aansluiten,
dat niemand deze twee dagen, die het
geschrift aanwijst en die in de elkander
voortdurend opvolgende jaren op vaste
tijden terugkeeren, ongevierd zou mogen
doorbrengen.

28. Isti sunt dies, quos nulla unquam
delebit oblivio: et per singulas
generationes cunctae in toto orbe
provinciae celebrabunt: nec est ulla
civitas, in qua dies phurim,

28. Dit zijn de dagen, welke geene
vergetelheid ooit zal uitwisschen, maar
alle provinciën op de geheele aarde van
geslacht tot geslacht zullen vieren; ook
is er geene stad14), waarin de phurim, dat
is de lotda-

12) In Hebr. luidt v. 25: ‘En toen zij (Esther, of: toen de zaak) voor den koning kwam, beval hij
met het geschrift: moge de booze aanslag, dien hij tegen de Joden benaamd heeft, op zijn
hoofd terugvallen. En men heeft hem en zijne zonen aan den paal gehangen’. Dat Aman met
zijne zonen werd opgehangen, wordt vermeld in den bevelbrief XVI 18; de uitdrukking ‘het
geschrift’ duidt aan, dat die bevelbrief destijds nog in den Hebr. tekst voorhanden was.
13) In Hebr. v. 26: ‘Deswege noemden zij deze dagen Purim naar het woord pur; daarom, wegens
al de woorden van dezen brief en om hetgeen zij in deze gezien hadden en hetgeen hun
overkomen was, v. 27. stelden de Joden vast en namen aan’ enz.; twee redenen bewogen de
Joden om het feest te vieren: het voorschrift van Mardocheüs en hun eigen ondervinding.
14) Ook is er geene stad enz., in v. 28 b zegt Hebr.: ‘en deze Purimdagen zullen niet verdwijnen
onder de Joden en hunne herinnering zal niet vergaan bij hunne nakomelingen’.
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id est sortium, non observentur a Judaeis, gen, niet onderhouden worden door de
et ab eorum progenie, quae his ceremoniis Joden en door hun nakroost, dat tot deze
obligata est.
plechtgebruiken verplicht is.
29. Scripseruntque Esther regina filia
Abihail, et Mardochaeus Judaeus etiam
secundam epistolam, ut omni studio dies
ista solemnis sanciretur in posterum:

29. En koningin Esther, de dochter van
Abihaïl, en de Jood Mardocheüs schreven
nog een tweeden15) brief om zoo
nadrukkelijk mogelijk dezen feestdag
voor het vervolg te bekrachtigen.

30. Et miserunt ad omnes Judaeos, qui in
centum viginti septem provinciis regis
Assueri versabantur, ut haberent pacem,
et susciperent veritatem,

30. En zij zonden hem aan al de Joden,
die in de honderd zeven en twintig
provinciën van koning Assuerus
woonden, dat zij vrede zouden hebben en
trouw betoonen

31. Observantes dies sortium, et suo
tempore cum gaudio celebrarent: sicut
constituerant Mardochaeus et Esther, et
illi observanda susceperunt a se, et a
semine suo jejunia, et clamores, et
Sortium dies,

31. door het onderhouden der lotdagen,
en die op den bepaalden tijd met
vroolijkheid zouden vieren, zooals
Mardocheüs en Esther hadden vastgesteld
en zooals zij zelven voor zich en voor hun
nakroost hadden aangenomen de vasten
en het geroep en de lotdagen te
onderhouden16),

32. Et omnia, quae libri hujus, qui vocatur 32. benevens alles, wat in de geschiedenis
Esther, historia continentur.
van dit boek, dat den naam van Esther
draagt, vervat is17).

15) Gr. B: ‘En koningin Esther, de dochter van Aminadab, en de Jood Mardocheüs schreven wat
zij gedaan hadden, ter bekrachtiging van den Purimbrief’ (zie XI 1). Het Hebr. wordt
verschillend vertaald: ‘schreven zeer nadrukkelijk om dezen tweeden (of: “ten tweeden male
om dezen”) Purimbrief te bekrachtigen’, of: ‘dat men den inhoud van dien tweeden Purimbrief
zou gestand doen’. De zin van v. 29-32 is duister; zie de Inleiding over den oorsprong van
het kortere Hebr. Esther-boek.
16) Hebr. in v. 30: ‘Men zond brieven naar alle Joden in de 127 provinciën van Assuerus' rijk,
woorden van vrede en waarheid, v. 31. om deze Purimdagen vast te stellen op hun tijd, zooals
de Jood Mardocheüs en koningin Esther voor hen bepaald hadden en gelijk zij voor zich en
hunne nakomelingen hadden vastgesteld de voorschriften van vasten en hun weeklagen’.
Beide verzen ontbreken in de oude vertalingen. In navolging van Esther en Mardocheüs (IV
16 volg.) zullen de Joden in die dagen ook boete plegen. De tijd daarvoor wordt hier niet
bepaald; uit latere geschriften vernemen wij, dat de 13e Adar een vastendag was; zie echter
II Mach. XV 37.
17) Hebr.: ‘Het bevel van Esther stelde deze Purim-voorschriften vast, en het werd in het boek
opgeschreven’, d.i. waarschijnlijk het boek der Purimvoorschriften, dat de schrijver kende,
of het geschrift van Mardocheüs (v. 20, XII 4).
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Caput X.
Hoofdstuk X.
Assuerus legt zijn land belastingen op (v. 1). Mardocheüs, de eerste na den
koning en in groot aanzien bij zijn volk (v. 2, 3). Uit de gebeurtenissen
begrijpt Mardocheüs de beteekenis van een vroegeren droom (v. 4-13).
1. Rex vero Assuerus omnem terram, et 1. Koning Assuerus nu legde aan het
cunctas maris insulas fecit tributarias:
gansche land en al de eilanden der zee
belastingen op1).
2. Cujus fortitudo et imperium, et dignitas
atque sublimitas, qua exaltavit
Mardochaeum, scripta sunt in libris
Medorum, atque Persarum:

2. En zijne macht en heerschappij,
benevens de waardigheid en de grootheid,
waartoe hij Mardocheüs verhief, zijn
beschreven in de boeken der Meden en
Perzen2);

3. Et quomodo Mardochaeus Judaici
generis secundus a rege Assuero fuerit:
et magnus apud Judaeos et acceptabilis
plebi fratrum suorum, quaerens bona
populo suo, et loquens ea, quae ad pacem
seminis sui pertinerent.
Quae habentur in Hebroeo, plena fide
expressi. Haec autem, quae sequuntur,
scripta reperi in editione vulgata, quae
Graecorum lingua et litteris continentur:
et interim post finem libri hoc capitulum
ferebatur: quod juxta consuetudinem
nostram obelo, id est veru praenotavimus.

3. alsook hoe Mardocheüs, van Joodsche
afkomst, de eerste na koning Assuerus
geweest is en in groot aanzien bij de
Joden en welgevallig aan de menigte
zijner broeders, daar hij het goede zocht
van zijn volk en sprak wat tot vrede
strekte van zijn nakroost3).
Wat in het Hebreeuwsch staat, heb ik zeer
getrouw vertaald. Maar hetgeen volgt,
heb ik geschreven gevonden in de gewone
uitgave, en het staat in de Grieksche taal
en letters4); vooreerst dan bevond zich
daar aan het einde van het boek dit
hoofdstuk, welks begin wij volgens onze
gewoonte met een obelus, dat is met een
pijltje, gemerkt hebben5).

4. Dixitque Mardochaeus: A Deo facta
sunt ista.

4. En Mardocheüs zeide: Door God zijn
deze dingen geschied6).

1) Mardocheüs was grootvizier (v. 3) van een der machtigste wereldvorsten, die belasting (in
Hebr.: ‘heerendienst’) ontving van het gansche land, van de zeekusten en eilanden.
2) D.i. in de rijksannalen (II 23, VI 1).
3) Nakroost, Hebr.: ‘geslacht’, d.i. zijn volk.
4) Deze en de andere aanteekeningen in cursiefletters zijn van den H. Hiëronymus. In de gewone
uitgave, d.i. in de Septuagint, welke algemeen in de Kerk gebruikt werd en in verschillende
talen was overgezet. In plaats van ‘continentur’ geeft eene andere lezing ‘continetur’, zoodat
men zou moeten vertalen: ‘de gewone uitgave, welke is opgesteld in de Grieksche taal en
letters’. Niet de Itala is hier bedoeld, want van deze wijkt de Vulgaat herhaaldelijk af; zie
b.v. XI noot 2.
5) Een obelus, d.i. het teeken, waarmede de Alexandrijnsche critici de ingeschoven of verdachte
teksten merkten.
6) Eerste Toevoegsel X 4 - XI 1.
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5. Recordatus sum somnii, quod videram, 5. Ik herinner mij den droom, dien ik zag
haec eadem significantis: nec eorum
en die dit alles voorbeduidde, en niets
quidquam irritum fuit.
daarvan is onvervuld gebleven7).

7) Het bewijs voor het gezegde van v. 4; deze droom wordt verhaald in Vulg. XI 2-12, maar in
Gr. I 1 (vgl. Eccli. XXXIV noot 6).
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6. Parvus fons, qui crevit in fluvium, et
in lucem solemque conversus est, et in
aquas plurimas redundavit: Esther est,
quam rex accepit uxorem, et voluit esse
reginam.

6. De kleine bron, die tot een stroom
aanwies en in een licht en eene zon
veranderde en zich in zeer vele wateren
uitstortte8), is Esther, die de koning tot
gemalin nam en wilde dat koningin zou
worden.

7. Duo autem dracones: ego sum, et
Aman.

7. En de twee draken, dat ben ik en
Aman9).

8. Gentes, quae convenerant: hi sunt, qui 8. De volken10), die zich verzamelden, zijn
conati sunt delere nomen Judaeorum.
zij, die getracht hebben den naain der
Joden uit te delgen.
9. Gens autem mea: Israel est, quae
clamavit ad Dominum, et salvum fecit
Dominus populum suum: liberavitque
nos ab omnibus malis, et fecit signa
magna atque portenta inter gentes:

9. En mijn volk is Israël, dat tot den Heer
riep; en de Heer gaf redding aan zijn volk
en verloste ons van alle onheilen en deed
groote teekenen en wonderen onder de
volken11).

10. Et duas sortes esse praecepit, unam
populi Dei, et alteram cunctarum
gentium.

10. Ook heeft Hij verordend, dat er
tweeërlei lot zou zijn12), het een voor het
volk Gods en het ander voor al de volken.

11. Venitque utraque sors in statutum ex 11. En het een en het ander lot kwam op
illo jam tempore diem coram Deo
den reeds van dien tijd af vastgestelden
universis gentibus:
dag voor Gods aanschijn over alle
volken13).
12. Et recordatus est Dominus populi sui, 12. En de Heer was zijn volk indachtig
ac misertus est hereditatis suae.
en ontfermde zich over zijn erfdeel.
13. Et observabuntur dies isti in mense
Adar, quartadecima et quintadecima die
ejusdem mensis, cum omni studio, et
gaudio in unum coetum populi
congregati, in cunctas deinceps
generationes populi Israel.

13. En deze dagen zullen in de maand
Adar, op den veertienden en vijftienden
dag dier maand, met allen ijver en met
vroolijkheid gevierd worden door het
bijeenvergaderde volk, in alle volgende
geslachten van het volk Israël.

8) Naar Gr. A luiden v. 6-8: ‘De kleine bron is Esther en de twee draken ben ik en Aman; de
stroom zijn de volken, verzameld om de Joden te verdelgen; de zon en het licht, welke
opgingen voor de Joden, zijn de verschijningen (d.i. de tusschenkomst en de bescherming,
v. 9) van God’.
9) De twee draken ten strijde gereed; vgl. XI 6.
10) Zie XI 7-10.
11) Onder de volken, volgens Gr.: ‘zooals er geen gebeurd zijn onder de volken’.
12) Lot, d.i. lotsbestemming voor de Joden en voor hunne vijanden; vgl. III noot 6.
13) In Gr. A: ‘en pasin ethnesin’, maar Gr. B heeft: ‘kai pasin ethnesin’, wat vermoedelijk is
ontstaan uit eene Hebreeuwsche schrijffout (‘vav’ in plaats van ‘be’) en aldus zou wijzen op
een Hebreeuwschen grondtekst.
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Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Bemerking betreffende de Grieksche vertaling (v. 1). - Droom van
Mardocheüs (v. 2-12).
1. Anno quarto regnantibus Ptolemaeo,
et Cleopatra, attulerunt Dositheus, qui se
Sacerdotem et Levitici generis ferebat, et
Ptolemaeus filius ejus, hanc epistolam
phurim, quam dixerunt interpretatum esse
Lysimachum, Ptolemaei filium in
Jerusalem.
Hoc quoque principium erat in editione
vulgata, quod nec in Hebraeo, nec apud
ullum fertur interpretum.

1. In het vierde jaar der regeering van
Ptolemeüs en Cleopatra brachten
Dositheüs, die zich priester en van het
geslacht der Levieten noemde, en zijn
zoon Ptolemeüs dezen brief betreffende
de phurim aan, en zeiden dat deze
vertaald was door Lysimachus, den zoon
van Ptolemeüs, te Jerusalem1).
Ook stond in de gewone uitgave dit
begin2), dat noch in het Hebreeuwsch,
noch bij eenig anderen vertaler3)
voorkomt.

2. Anno secundo, regnante Artaxerxe
maximo, prima die mensis Nisan, vidit
somnium Mardochaeus filius Jairi, filii
Semei, filii Cis, de tribu Benjamin:

2. In het tweede jaar der regeering van
den zeer beroemden Artaxerxes4), op den
eersten dag der maand Nisan, zag
Mardocheüs, de zoon van Jaïr, den zoon
van Semeï, den zoon van Cis, uit den
stam van Benjamin, eenen droom;

3. Homo Judaeus, qui habitabat in

3. hij was een Jood, die in de

1) Dit onderschrift bevindt zien alleen in Gr. B, Vulg. en één codex van Gr. A; bedoeld is de
overbrenging van het Esther-boek (vgl. IX 29) naar Egypte, want er is sprake van de
Egyptische vorsten Ptolemeüs en Cleopatra. Daar echter vier vorstenparen van Egypte deze
namen hebben gedragen, valt het moeielijk den tijd dezer overbrenging te bepalen; bijna
algemeen denkt men aan Ptolemeüs VI Philometor (181 - 146); vgl. II Mach. I 10 en II 13
volg. De overige personen hier genoemd zijn geheel onbekend. Niet zonder reden worden
hunne afkomst en waardigheid vermeld; want dit onderschrift moest dienen als getuigenis,
dat te Alexandrië de goddelijke ingeving van dit boek en de getrouwheid der vertaling waren
aangenomen op gezag der Palestijnsche Joden.
2) Namelijk XI 2 - XII 6 der Vulg., waarin de droom van Mardocheüs en de ontdekking der
samenzwering worden beschreven. V.L. echter verhaalt dit tweede feit niet in de Inleiding,
maar alleen in II 21 volg.; daarom is op haar niet toepasselijk wat de H. Hiëronymus zegt na
XII 6: ‘Tot hiertoe de inleiding’, en is zij bijgevolg niet ‘de gewone uitgave’, waarover X
noot 4 gesproken is.
3) Dit is waar van het Hebreeuwsche handschrift door den H. Hiëronymus gebruikt, ook van
de vertalingen door Aquila, Symmachus en bij Flav. Jos.; maar niet zeker wat betreft
Theodotion's vertaling, ofschoon het gezegde van Origenes, ad Afric. 3, misschien alleen op
het toevoegsel van het boek Job doelt. Hieruit volgt echter niet, dat deze stukken
oorspronkelijk niet in het Hebr. waren geschreven. Integendeel, het verhaal van Mardocheüs'
aanwezigheid in het paleis (II 11 en 19) wordt eerst recht duidelijk door het gezegde van XI
3, XII 5 (vgl. II noot 7).
4) Tweede Toevoegsel XI 2 - XII 6. De naam Artaxerxes in de deutero-canonische stukken is
afkomstig uit Gr. B en ontstond door verkeerde schrijfwijze van het Hebr. ‘Achaschwerosch’
(zie I noot 2; Gr. A leest overal: ‘Assuerus’).
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urbe Susis, vir magnus, et inter primos
aulae regiae.

stad Susan woonde, een man van aanzien
en onder de eersten van 's konings hof5).

4. Erat autem de eo numero captivorum,
quos transtulerat Nabuchodonosor rex
Babylonis de Jerusalem cum Jechonia
rege Juda: IV Reg. XXIV 15; Supra II 6.

4. Hij nu behoorde tot dat getal
gevangenen, die Nabuchodonosor, de
koning van Babylon, uit Jerusalem met
Jechonias, den koning van Juda, had
weggevoerd6).

5. Et hoc ejus somnium fuit: Apparuerunt 5. En dit was zijn droom7). Er kwamen
voces, et tumultus, et tonitrua, et
geluiden en gedruisch en donderslagen
terraemotus, et conturbatio super terram: en aardbevingen en verwarring op de
aarde.
6. Et ecce duo dracones magni, paratique 6. En zie, twee groote draken stonden
contra se in proelium. Supra X 7.
tegenover elkander ten strijde gereed8).
7. Ad quorum clamorem cunctae
concitatae sunt nationes, ut pugnarent
contra gentem justorum.

7. Op hunnen kreet maakten alle volken9)
zich op om te strijden tegen het volk der
rechtvaardigen10).

8. Fuitque dies illa tenebrarum, et
8. En het was een dag van duisternis en
discriminis, tribulationis et angustiae, et gevaar, van verdrukking en benauwdheid,
ingens formido super terram.
en groote bevreesdheid was er op aarde.
9. Conturbataque est gens justorum
timentium mala sua, et praeparata ad
mortem.

9. Het volk der rechtvaardigen, voor zijn
rampen beducht, was ontsteld en hield
zich voorbereid op den dood.

10. Clamaveruntque ad Deum: et illis
vociferantibus, fons parvus crevit in
fluvium maximum, et in aquas plurimas
redundavit.

10. En zij riepen tot God, en op hun
geroep wies een kleine bron aan tot een
machtigen stroom en stortte zich uit in
zeer vele wateren.

11. Lux et sol ortus est, et humiles exaltati 11. Licht en zon gingen op; en de
sunt, et devoraverunt inclytos.
geringen11) verhieven zich en verslonden
de grooten.
12. Quod cum vidisset Mardochaeus, et
surrexisset de strato, cogitabat quid Deus
facere vellet: et fixum habebat in animo,
scire cupiens quid significaret somnium.

12. En toen Mardocheüs dit gezien had
en van zijn bed was opgestaan, overdacht
hij wat God voornemens was te doen; en
de droom bleef in zijn geest geprent, en

5) Den zoon van Semeï enz., zie II noot 1; onder de eersten van 's konings hof: aldus in Gr. B
en V. Lat.; niets in II 16, 19 belet ons aan te nemen, dat Mardocheüs reeds in het tweede jaar
van Xerxes' regeering eene betrekking had aan het hof; integendeel schijnt II 11 dit te
veronderstellen (vgl. II noot 7).
6) Zie II noot 2.
7) Zie de verklaring van v. 5-11 in X 4 volg.
8) In v. 6 en 10 heeft Gr. A een hebraïsme (‘kai’, d.i. ‘vav’ van den nazin).
9) Die namelijk aan Perzië onderworpen waren.
10) De Joden, namelijk na het moordbevel van Aman.
11) Gr. A: ‘potamoi’ d.i. de rivieren, een schrijffout voor ‘tapeinoi’, de geringen.
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hij was verlangend te weten wat hij
beteekende12).

12) Mardocheüs begreep, dat deze droom van God kwam en betrekking had op de toekomst.
Wat Vulg. hier door ‘fixum’ weergeeft, luidt in Gr. A: ‘en panti kairôi’, in Gr. B: ‘en panti
logôi’; V.L. heeft: ‘conjunctum’; dit schijnt te wijzen op een oorspronkelijken Hebreeuwschen
tekst met ‘dabar’, dat verschillend kon vertaald worden.
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Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Mardocheüs, aan het hof, ontdekt eene samenzwering en redt den koning
het leven (v. 1-5); daaruit ontstaat de haat van Aman tegen Mardocheüs en
zijn volk (v. 6).
1. Morabatur autem eo tempore in aula
regis cum Bagatha et Thara eunuchis
regis, qui janitores erant palatii. Supra II
21 et VI 2.

1. Te dien tijde nu verbleef hij aan het
hof des konings met Bagatha en Thara1),
's konings kamerdienaren, die de
deurwachters van het paleis waren.

2. Cumque intellexissit cogitationes
eorum, et curas diligentius pervidisset,
didicit quod conarentur in regem
Artaxerxem manus mittere, et nuntiavit
super eo regi.

2. En daar hij op hunne overleggingen
acht geslagen en hunne voorzorgen
oplettend nagegaan had, bemerkte hij dat
zij poogden de hand te slaan aan koning
Artaxerxes, en hij gaf daarvan kennis aan
den koning.

3. Qui de utroque, habita quaestione,
confessos jussit duci ad mortem.

3. En deze deed beiden ondervragen en,
nadat zij bekend hadden, ter dood
brengen.

4. Rex autem quod gestum erat, scripsit 4. De koning nu schreef deze gebeurtenis
in commentariis: sed et Mardochaeus rei op ter kanselarij, en ook Mardocheüs
memoriam litteris tradidit.
stelde het ter gedachtenis te boek.
5. Praecepitque ei rex, ut in aula palatii
moraretur, datis ei pro delatione
muneribus.

5. Daarop gebood hem de koning aan het
hof van het paleis te verblijven en gaf
hem voor het aanbrengen geschenken2).

6. Aman vero filius Amadathi bugaeus
erat gloriosissimus coram rege, et voluit
nocere Mardochaeo et populo ejus pro
duobus eunuchis regis, qui fuerant
interfecti.

6. Voorts was Aman, de zoon van
Amadathi, een Bugeër3), in zeer hooge eer
bij den koning, en hij was voornemens
aan Mardocheüs en zijn volk kwaad te
doen om de twee kamerdienaren, die ter
dood gebracht waren4).

1) In Gr. B Gabatha en Thara; het zijn verschrijvingen van de Hebr. namen Bigthan en Theresch,
II 21 en VI 2. Hetzelfde feit wordt ook verhaald II 21 volg. in Hebr., Gr. B en V.L.; dáár
echter volgens Hebr. als geschied na de verheffing van Esther (zie II noot 14). Maar de juiste
tijd der ontdekking wordt hier niet aangegeven in Gr. A en B, welke XII 1 nauw verbinden
met XI 12: Hij was verlangend te weten, wat dit (deze droom) beteekende ‘tot aan den dag,
waarop (volgens A; “den nacht waarin”, zoo moet men B wel verbeteren) Mardocheüs’ enz.
In dit verhaal komen Mardocheüs en Aman, de twee draken, voor het eerst met elkander in
strijd (v. 6).
2) Zie VI noot 3.
3) Bugeër, Gr. B: ‘Boygaios’, zoo schrijven Gr. A en B III 1 en IX 10 in plaats van het Hebr.
‘ha agagi’ (vgl. III noot 1); het is daarom wel eene vervalsching van dien naam. Gr. A leest
hier ‘Macedôn’; vgl. XVI 10.
4) Hij was betrokken in deze samenzwering (vgl. XVI 12); deze omstandigheid, in Hebr. II 21
volg. niet vermeld, is dienstig ter opheldering van III 6.
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Hucusque prooemium. Quae sequuntur,
in eo loco posita erant, ubi scriptum est
in volumine:
Et diripuerunt bona, vel substantias
eorum.
Quae in sola vulgata editione reperimus.
Epistolae autem hoc exemplar fuit.

Tot hiertoe de inleiding5). Het volgende6)
stond in het boek te dier plaatse, waar
geschreven is:
En zij plunderden hunne goederen of
bezittingen7);
en wij vonden dit alleen in de gewone
uitgave8).
Dit9) nu was het afschrift van den brief.

Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Afschrift van Aman's brief aan de bestuurders der provinciën betreffende
de verdelging der Joden (v. 1-7). Gebed van Mardocheüs: God kan de Joden
redden (v. 8-11); zij worden vervolgd om Mardocheüs' godsdienstijver (v.
12-14); Israël is Gods uitverkoren volk (v. 15-17). - Evenzoo bidden de Joden
(v. 18).
1. Rex maximus Artaxerxes ab India
usque AEthiopiam centum viginti septem
provinciarum principibus, et ducibus, qui
ejus imperio subjecti sunt, salutem.

1. Artaxerxes, de allergrootste koning,
aan de vorsten der honderd zeven en
twintig provinciën van Indië tot
Ethiopië1), en aan de hem onderhoorige
bestuurders, heil!

2. Cum plurimis gentibus imperarem, et
universum orbem meae ditioni
subjugassem, volui nequaquam abuti
potentiae magnitudine, sed clementia et
lenitate gubernare subjectos, ut absque
ullo terrore vitam silentio transigentes,
optata cunctis mortalibus pace fruerentur.

2. Hoewel ik over zeer vele volken
gebood en de geheele wereld aan mijne
heerschappij had onderworpen, wilde ik
toch geenszins de grootheid mijner macht
misbruiken, doch met goedertierenheid
en zachtheid mijne onderdanen besturen,
opdat zij zonder eenige vrees hun leven

5) Als inleiding staat in Gr. XI 2 - XII 6 der Vulg.
6) Het bevelschrift van Aman, XIII 1-7.
7) Dus na III 13, alwaar het ook nu nog te lezen staat; maar in Gr. B eindigt v. 13 met: ‘en dat
zij hunne have zouden plunderen’; de H. Hiëronymus schreef bij vergissing ‘diripuerunt’ in
plaats van ‘diriperent’; na IX 10 immers past dit moordbevel niet, ofschoon Gr. A daar leest:
‘en zij plunderden al hunne have’.
8) Zie X noot 4 en XI noot 3.
9) Hier begint het derde Toevoegsel, dat eindigt XIII 7.
1) Dit bevelschrift (gelijk ook het andere in XVI) is in zuiverder Grieksch geschreven dan de
overige toevoegsels. Sommigen zoeken de oorzaak hiervan in eene vrijere vertaling, waarin
zij echter nog eenige sporen van den Hebr. grondtekst meenen te ontdekken. Anderen
veronderstellen dat de vertaler de oorspronkelijke bevelschriften bezigde, welke in alle talen
des lands (III 12 en VIII 9), bijgevolg voor Klein-Azië ook in het Grieksch waren opgesteld.
Neemt men echter aan dat de bevelschriften in dezen vorm zijn uitgevaardigd, dan stuit men
bij de verklaring op vele moeilijkheden (zie XIII 6 en XVI 14, 16, 18, 22). - Van Indië enz.,
vgl. I noot 1.
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in gerustheid doorbrengen en den voor
alle stervelingen gewenschten vrede
genieten.
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3. Quaerente autem me a consiliariis
meis, quomodo posset hoc impleri, unus
qui sapientia et fide ceteros praecellebat,
et erat post regem secundus, Aman
nomine,

3. Toen ik nu mijne raadslieden vroeg,
hoe dit bereikt kon worden, heeft een
hunner, die in wijsheid en trouw boven
de anderen uitmunt en de eerste na den
koning is, Aman geheeten,

4. Indicavit mihi in toto orbe terrarum
populum esse dispersum, qui novis
uteretur legibus, et contra omnium
gentium consuetudinem faciens, regum
jussa contemneret, et universarum
concordiam nationum sua dissensione
violaret.

4. mij medegedeeld, dat er over het
gansche aardrijk een volk verspreid is,
hetwelk volgens ongewone wetten leeft
en tegen de gewoonte van alle volken
handelend de bevelen des konings
minacht en de eendracht aller natiën door
zijne vijandige gezindheid verstoort.

5. Quod cum didicissemus, videntes unam
gentem rebellem adversus omne
hominum genus perversis uti legibus,
nostrisque jussionibus contraire, et
turbare subjectarum nobis provinciarum
pacem atque concordiam,

5. Toen wij dit vernomen hadden en
zagen dat een enkel volk, tegen het
geheele menschelijk geslacht
wederspannig, slechte wetten naleefde en
onze verordeningen weerstreefde en den
vrede en de eendracht der aan ons
onderworpen provinciën verstoorde,

6. Jussimus ut quoscumque Aman, qui
omnibus provinciis praepositus est, et
secundus a rege, et quem patris loco
colimus, monstraverit, cum conjugibus
ac liberis deleantur ab inimicis suis,
nullusque eorum misereatur,
quartadecima die duodecimi mensis Adar
anni praesentis:

6. hebben wij bevolen, dat al degenen,
die Aman, aan het hoofd van al de
provinciën gesteld en de eerste na den
koning en door ons als een vader geëerd2),
zal aanwijzen, met hunne vrouwen en
kinderen zullen worden omgebracht door
hunne vijanden, zonder dat iemand hun
genadig zij, op den veertienden3) dag der
twaalfde maand Adar van het loopende
jaar4);

2) Vgl. Gen. XLV 8: d.w.z. 's konings vriend en raadsman.
3) Op den veertienden, zoo lezen hier Gr. A, B en Flav. Jos., eveneens Gr. B III 7, in tegenstelling
met Hebr. III 13 en IX 1. Volgens sommigen was door Aman de veertiende als moorddag
aangewezen en kregen de Joden verlof om de uitvoering van dit bevel te voorkomen en reeds
den dertienden op te treden (Gr. B en Flav. Jos. in IX 17 en XVI 20: ‘de dertiende’). Dit is
echter in strijd met Hebr. IX 1 en 2: ‘op den dertienden dag, .... op dien dag, waarop de
vijanden der Joden gehoopt hadden hen te overmeesteren’, zegevierden de Joden. Ook volgens
Gr. A, B en Flav. Jos. (in XVI 20 volg.) wordt den Joden toegestaan zich te verdedigen op
denzelfden dag, die voor hunne verdelging was bepaald. Waarschijnlijk ontstond later dit
verschil in lezing, omdat de Joden op verschillende dagen hun Purimfeest vierden (IX 18
volg.). Want de Gr. toevoegsels zelf luiden niet eenstemmig; in XVI 20 volg. der Vulg.
veronderstellen Gr. B en Flav. Jos. dat de verdelging der Joden op den dertienden was bepaald:
‘den dertienden.... Want dezen heeft de albesturende God in plaats van ten ondergang van
het uitverkoren geslacht tot vreugde voor hen gemaakt’. Zie XVI noot 11.
4) De koning geeft aan Aman volmacht (vgl. III noot 8; VII noot 3). De naam van het
veroordeelde volk wordt niet genoemd; zie over den vorm van het bevelschrift XVI noot 12
(vgl. III 13 en IV 3).
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7. Ut nefarii homines uno die ad inferos 7. opdat die misdadige menschen, op één
descendentes, reddant impedag ter onderwereld afda-
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rio nostro pacem, quam turbaverant.
Hucusque exemplar epistolae. Quae
sequuntur, post eum locum scripta reperi,
ubi legitur,
Pergensque Mardochaeus, fecit omnia,
quae ei mandaverat Esther.
Nec tamen habentur in Hebraico, et apud
nullum penitus feruntur interpretum.

lend, den vrede, dien zij verstoord
hebben, aan ons rijk wedergeven.
Tot hiertoe het afschrift van den brief.
Het volgende heb ik geschreven gevonden
achter die plaats, waar men leest:
Mardocheüs ging dan en deed al wat
Esther hem bevolen had5).
Maar ook dit staat niet in het
Hebreeuwsch en is bij geen enkelen
vertaler te vinden.

8. Mardochaeus autem deprecatus est
8. Mardocheüs nu bad tot den Heer en
Dominum, memor omnium operum ejus, was al Diens werken indachtig6),
9. Et dixit: Domine Domine rex
omnipotens, in ditione enim tua cuncta
sunt posita, et non est qui possit tuae
resistere voluntati, si decreveris salvare
Israel.

9. en zeide: Heer, Heer, almachtige
Koning, alles toch is aan uwe macht
onderworpen7) en er is niemand, die uwen
wil kan wederstaan, indien Gij besloten
hebt Israël te redden!

10. Tu fecisti coelum et terram, et
quidquid coeli ambitu continetur.

10. Gij hebt den hemel en de aarde
gemaakt en al wat de uitgestrektheid des
hemels omvat!

11. Dominus omnium es, nec est qui
resistat majestati tuae.

11. Gij zijt de Heer van alles en niemand
is er, die uwer majesteit wederstaat8)!

12. Cuncta nosti, et scis quia non pro
superbia et contumelia, et aliqua gloriae
cupiditate fecerim hoc, ut non adorarem
Aman superbissimum,

12. Gij kent alles en weet dat ik niet uit
hoovaardij en versmading en eenige
eerzucht gehandeld heb, toen ik den
allerhoogmoedigsten Aman niet
huldigde9)

13. (Libenter enim pro salute Israel etiam 13. (want gaarne was ik bereid voor het
vestigia pedum ejus deosculari paratus heil van Israël zelfs zijne voetstappen10)
essem,)
te kussen);
14. Sed timui ne honorem Dei mei
14. maar ik vreesde de eer van mijnen
transferrem ad hominem, et ne quemquam God over te dragen aan een mensch en
adorarem, excepto Deo meo.
iemand buiten mijnen God te huldigen11).
5) In Vulg. IV 17.
6) Vierde Toevoegsel XIII 8 - XIV 19. Zie XI noot 3. Mardocheüs was indachtig, herinnerde
zich vertrouwvol Gods macht en goedheid, betoond bij de schepping, de uitverkiezing van
Israël en de bevrijding uit Egypte.
7) Is aan uwe macht onderworpen, Gr. A: ‘hoy en têi’; Gr. B: ‘hoti.... soy’, Vulg.: ‘enim’: alles
wijst op een Hebreeuwschen grondtekst met ‘ascher’, namelijk: ‘aan wiens macht alles’ enz.
8) D.w.z. de uitoefening uwer heerlijke macht beletten kan.
9) Zie III noot 2.
10) Gr.: ‘voetzolen’, vgl. Is. XLIX 23, een teeken van diepen eerbied.
11) In Gr. luidt v. 14: ‘Maar ik deed dit om de eer eens menschen niet te stellen boven de eer
van God. En ik zal niemand huldigen (d.i. aanbidden, vgl. III noot 2) dan U, mijnen Heer,
en deze dingen niet doen (d.i. Aman's huldiging niet weigeren) uit trotschheid’.
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15. Et nunc Domine rex Deus Abraham,
miserere populi tui, quia volunt nos
inimici nostri perdere, et hereditatem
tuam delere.

15. Nu dan, Heer, Koning, God van
Abraham, ontferm U over uw volk, want
onze vijanden willen ons ombrengen en
uw erfdeel verdelgen.

16. Ne despicias partem tuam, quam
redemisti tibi de AEgypto.

16. Versmaad uw aandeel niet, dat Gij
voor U uit Egypte hebt vrijgekocht.

17. Exaudi deprecationem meam, et
propitius esto sorti et funiculo tuo, et
converte luctum nostrum in gaudium, ut
viventes laudemus nomen tuum Domine,
et ne claudas ora te canentium.

17. Verhoor mijn gebed en wees uw lot
en snoer12) genadig, en verkeer onzen
rouw in vreugde, opdat wij, in het leven
blijvend, uwen naam, Heer, prijzen; en
sluit den mond niet van die U lofzingen13).

18. Omnis quoque Israel pari mente et 18. Ook gansch Israël riep in denzelfden
obsecratione clamavit ad Dominum, eo geest en met een dergelijk gebed tot den
quod eis certa mors impenderet.
Heer, omdat een wisse dood hen
bedreigde.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Boete van Esther (v. 1, 2). Haar gebed: God alleen kan uitkomst geven (v.
3, 4); belijdenis van Gods goedheid en van de zonden des volks (v. 5-7). De
vijanden randen Gods eer aan (v. 8-10). Tot redding van haar volk vraagt
zij Gods hulp tegenover den koning (v. 11-14). Belijdenis harer getrouwheid
aan de Wet (v. 15-19).
1. Esther quoque regina confugit ad
Dominum, pavens periculum, quod
imminebat.

1. Ook koningin Esther nam hare
toevlucht tot den Heer, sidderend voor
het dreigende gevaar.

2. Cumque deposuisset vestes regias,
fletibus et luctui apta indumenta suscepit,
et pro unguentis variis, cinere et stercore
implevit caput, et corpus suum humiliavit
jejuniis: omniaque loca, in quibus antea
laetari consueverat, crinium laceratione
complevit.

2. En na haar koninklijk gewaad te
hebben afgelegd, trok zij bij geween en
rouw passende kleederen aan, en in plaats
van de velerlei zalven strooide zij haar
hoofd vol asch en vuilnis en
verootmoedigde haar lichaam door het
vasten, en al de plaatsten, waar zij zich
te voren placht te verheugen, bedekte zij
met uitgerukte haren1).

12) Vgl. Deut. XXXII 9.
13) Vgl. Ps. VI 6: de dooden kunnen God geen uiterlijken eeredienst meer bewijzen.
1) Rouw van Esther in boetezak, en stof en asch (vgl. Is. III 24, Joël I noot 14); en al de plaatsen
van het paleis, waar zij enz. (vgl. I Esdr. IX 3); de Gr. teksten kunnen beteekenen, dat Esther
hoofd en lichaam, vroeger met sieraden en waardigheidsteekenen getooid, thans met haar
(uitgerukte of loshangende) haren bedekte.
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3. Et deprecabatur Dominum Deum

3. En zij bad tot den Heer, den
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Israel, dicens: Domine mi, qui rex noster God van Israël, zeggende: Mijn Heer, die
es solus, adjuva me solitariam, et cujus alleen onze Koning zijt, help mij,
praeter te nullus est auxiliator alius.
verlatene, en voor wie er buiten U geen
andere helper is!
4. Periculum meum in manibus meis est. 4. Mijn levensgevaar is in mijne handen2).
5. Audivi a patre meo quod tu Domine
tulisses Israel de cunctis gentibus, et
patres nostros ex omnibus retro majoribus
suis, ut possideres hereditatem
sempiternam, fecistique eis sicut locutus
es. Deut. IV 20, 34 et XXXII 9.

5. Ik heb gehoord van mijnen vader3) dat
Gij, Heer, Israël hebt aangenomen uit alle
volken en onze vaderen uit al hunne
vroegere voorzaten, om hen als een
eeuwig erfdeel te bezitten; en Gij hebt
met hen gedaan naar hetgeen Gij
gesproken hebt.

6. Peccavimus in conspectu tuo, et idcirco 6. Wij hebben gezondigd voor uw
tradidisti nos in manus inimicorum
aangezicht, en daarom hebt Gij ons
nostrorum:
overgeleverd in de handen onzer
vijanden.
7. Coluimus enim deos eorum. Justus es 7. Wij toch hebben hunne goden vereerd4).
Domine:
Rechtvaardig zijt Gij, Heer.
8. Et nunc non eis sufficit, quod durissima
nos opprimunt servitute, sed robur
manuum suarum, idolorum potentiae
deputantes,

8. En thans is het hun niet genoeg dat zij
ons door de hardste dienstbaarheid
onderdrukken; maar de kracht hunner
handen toeschrijvende aan de macht der
afgoden5),

9. Volunt tua mutare promissa, et delere
hereditatem tuam, et claudere ora
laudantium te, atque exstinguere gloriam
templi et altaris tui,

9. willen zij uwe beloften verijdelen en
uw erfdeel uitroeien en den mond sluiten
van die U prijzen en de heerlijkheid van
uwen tempel en uw altaar te niet doen6),

10. Ut aperiant ora gentium, et laudent
idolorum fortitudinem, et praedicent
carnalem regem in sempiternum.

10. om den mond der heidenen te openen
en de macht der afgoden te prijzen en een

2) D.w.z. nabij, als God mij niet helpt bij de intrede tot den koning.
3) Gr. A: ‘ik hoorde uit het boek der vaderen’; Gr. B: ‘ik hoorde van kindsbeen af in den stam
van mijn geslacht’. Een eeuwig erfdeel, vgl. Gen. XIII noot 12.
4) Zinspeling op Israël's herhaalde afgoderij, waarvoor het boette in de ballingschap; zie v. 15
volg. en XIII 14.
5) Maar de kracht enz., Gr.: ‘maar legden hunne handen op de handen hunner afgoden’,
verbonden zich met hen door plechtigen eed (I Esdr. X 19; I Mach. XI 50); waarschijnlijk
eene zinspeling op een gebruik bij de koningen van Babylon, in wier opschriften telkens bij
hunne kroning en bij den aanvang des jaars vermeld staat: ‘de koning greep de handen van
Bel’ (den hoofdgod van Babylon).
6) Uwe beloften, vgl. Is. VI 13; den mond sluiten, zie XIII noot 13; de tempel was sinds vele
jaren herbouwd.
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koning van vleesch te verheerlijken voor
immer7).
11. Ne tradas Domine sceptrum

11. Lever, o Heer, uwen schepter

7) Te openen en de macht enz., Gr. ‘te openen voor de voortreffelijkheden der afgoden’, wegens
de verdelging der Joden, en daarvoor ook koning Assuerus te verheerlijken voor immer,
d.w.z. met eene eer, die God alleen toekomt.
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tuum his, qui non sunt, ne rideant ad
ruinam nostram: sed converte consilium
eorum super eos, et eum, qui in nos coepit
saevire, disperde.

niet over aan hen, die niet zijn8), opdat zij
met onzen ondergang niet lachen; maar
keer hun opzet tegen hen en verderf
dengene, die begonnen is tegen ons te
woeden9).

12. Memento Domine, et ostende te nobis
in tempore tribulationis nostrae, et da
mihi fiduciam, Domine rex deorum, et
universae potestatis:

12. Wees gedachtig, Heer, en toon U aan
ons in den tijd onzer verdrukking, en geef
mij vrijmoedigheid, Heer, Koning der
goden en van alle heerschappij10).

13. Tribue sermonem compositum in ore
meo in conspectu leonis, et transfer cor
illius in odium hostis nostri, ut et ipse
pereat, et ceteri, qui ei consentiunt.

13. Leg gepaste woorden in mijnen mond
tegenover den leeuw, en neig zijn hart tot
haat tegen onzen vijand, opdat deze
omkome, hij en de overigen, die het met
hem houden11).

14. Nos autem libera manu tua, et adjuva 14. Ons echter, red ons door uwe hand
me, nullum aliud auxilium habentem, nisi en help mij, die geen anderen toeverlaat
te, Domine, qui habes omnium scientiam, heb dan U, Heer, die kennis van alles hebt
15. Et nosti quia oderim gloriam
15. en weet dat ik den luister der
iniquorum, et detester cubile
goddeloozen verfoei en verafschuw de
incircumcisorum, et omnis alienigenae. sponde van onbesnedenen en van elken
vreemdeling12).
16. Tu scis necessitatem meam, quod
abominer signum superbiae et gloriae
meae, quod est super caput meum in
diebus ostentationis meae, et detester illud
quasi pannum menstruatae, et non portem
in diebus silentii mei,

16. Gij weet dat ik genoodzaakt ben13),
dat ik een afkeer heb van het teeken
mijner verheffing en heerlijkheid, hetwelk
ik op de dagen, waarop ik mij vertoonen
moet, op mijn hoofd draag, en dit
verafschuw als een doek van eene, die de
maandstonden heeft, en het niet draag op
de dagen mijner eenzaamheid,

17. Et quod non comederim in mensa
17. en dat ik niet heb gegeten aan de tafel
Aman, nec mihi placuerit convivium
van Aman, noch behagen geschept in het
regis, et non biberim vinum libaminum: gastmaal des konings en den wijn der
plengoffers niet heb gedronken14),
8) Uwen schepter, uwe macht of uw rijk Israël, niet over aan hen, die niet zijn, de afgoden (vgl.
Sap. XIV noot 8; Jerem. II 5).
9) En verderf, Gr. ‘maak te schande’ dengene, die enz., d.i. Aman.
10) Vermeende goden en koningen.
11) Den leeuw, den machtigen en geduchten Assuerus. Dat deze omkome, want dit is het eenige
middel om de Joden te redden.
12) Als zijnde dikwijls een beletsel voor het onderhouden der Wet; zie II noot 6.
13) Dat ik genoodzaakt ben de echtgenoote des konings te zijn (v. 15).
14) In plaats van ‘Aman’ leest Gr. A: ‘autôn hama’, d.w.z. gezamenlijk aan hunne (der heidenen)
tafel; het streven van Esther om zooveel mogelijk de Mozaïsche spijswetten te onderhouden,
bracht haar herhaaldelijk in moeilijkheden (v. 18).
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18. Et nunquam laetata sit ancilla tua, ex
quo huc translata sum usque in
praesentem diem, nisi in te Domine Deus
Abraham.

18. en dat uwe dienstmaagd, van den tijd
af dat ik hierheen gebracht ben tot heden
toe, zich nimmer verheugd heeft, tenzij
in U, Heer, God van Abraham.
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19. Deus fortis super omnes exaudi
vocem eorum, qui nullam aliam spem
habent, et libera nos de manu iniquorum,
et erue me a timore meo.

19. God, machtig boven allen, verhoor
het geroep dergenen, die geene andere
hoop hebben, en red ons uit de hand der
goddeloozen en verlos mij van mijne
vreeze!

Caput XV.
Hoofdstuk XV.
Op verzoek van Mardocheüs (v. 1-3) gaat Esther, prachtig uitgedost, tot den
koning; bij zijn verschijning valt zij in onmacht (v. 4-10). God verandert het
gemoed des konings, die haar omarmt en bemoedigt (v. 11-19).
Haec quoque addita reperi in editione
vulgata.

Ook dit toevoegsel vond ik in de gewone
uitgave1).

1. Et mandavit ei (haud dubium quin esset 1. En hij (ongetwijfeld Mardocheüs)
Mardochaeus) ut ingrederetur ad regem, beval haar tot den koning te gaan en te
et rogaret pro populo suo et pro patria bidden voor haar volk en voor haar land2).
sua.
2. Memorare (inquit) dierum humilitatis
tuae, quomodo nutrita sis in manu mea,
quia Aman secundus a rege locutus est
contra nos in mortem:

2. Gedenk (zeide hij) de dagen uwer
geringheid, hoe gij door mijne hand zijt
opgevoed; want Aman, de eerste na den
koning, heeft tegen ons ten doode
gesproken;

3. Et tu invoca Dominum, et loquere regi 3. gij dan, roep den Heer aan, en spreek
pro nobis, et libera nos de morte.
bij den koning voor ons ten beste, en red
ons van den dood.
Necnon et ista quae subdita sunt.
En ook dit, wat hier volgt.
4. Die autem tertio deposuit vestimenta 4. Den derden dag nu legde zij de
ornatus sui, et circumdata est gloria sua. kleederen harer voorbereiding3) af, en
omhing zich met haar pronkgewaad.
1) De H. Hiëronymus zegt niet op welke plaats der Gr. vertaling hij deze verzen vond, maar hij
herhaalt gedeeltelijk IV 8; bijgevolg moesten v. 1-3 geplaatst zijn vóór de gebeden van
Mardocheüs en Esther.
2) Vijfde Toevoegsel XV 1-3. De woorden; ‘ongetwijfeld Mardocheüs’ in v. 1 en: ‘zeide hij’ in
v. 2, zijn van den H. Hiëronymus. In plaats van ‘esset’ v. 1 lezen andere uitgaven: ‘Esther(i)’:
en hij beval haar (ongetwijfeld Mardocheüs aan Esther) enz. En haar land staat slechts in
weinige Gr. handschriften.
3) Zesde Toevoegsel XV 4-19, eene aanvulling van het verhaal in Hebr. en Vulg. V 1 en 2 (zie
V noot 1). De kleederen harer voorbereiding, zoo vertalen we hier met het oog op het Gr.:
‘therapeias’, de kleederen waarin zij hare godsdienstoefeningen ter voorbereiding had
volbracht. Misschien is ‘ornatus’ eene schrijffout voor ‘oratus’, d.i. hare bedekleederen (vgl.
Bar. IV 20). Anderen vertalen Gr.: ‘de kleederen der dienstbaarheid’, het slavengewaad, het
ruwe boetekleed.
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5. Cumque regio fulgeret habitu, et
invocasset omnium rectorem et
salvatorem Deum, assumpsit duas
famulas,

5. Aldus schitterend in koninklijken dos,
nam zij, na God, den bestuurder en den
behoeder van allen, te hebben
aangeroepen, twee dienstmaagden mede;
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6. Et super unam quidem innitebatur,
6. en op de eene leunde zij, als van
quasi prae deliciis et nimia teneritudine geneugte en overgroote verteedering niet
corpus suum ferre non sustinens:
bij machte zich staande te houden4);
7. Altera autem famularum sequebatur
dominam, defluentia in humum
indumenta sustentans.

7. terwijl de andere dienstmaagd achter
hare meesteres volgde, om het over den
grond nedergolvend gewaad te dragen.

8. Ipsa autem roseo colore vultum
perfusa, et gratis ac nitentibus oculis,
tristem celabat animum, et nimio timore
contractum.

8. En zij, zij verborg achter een
rooskleurig gelaat en vriendelijke en
schitterende oogen de droefheid van haar
hart, dat door overgroote vreeze beklemd
was.

9. Ingressa igitur cuncta per ordinem
ostia, stetit contra regem, ubi ille
residebat super solium regni sui, indutus
vestibus regiis, auroque fulgens, et
pretiosis lapidibus, eratque terribilis
aspectu.

9. Nadat zij dan al de deuren
achtereenvolgens was doorgegaan, bleef
zij staan in het gezicht van den koning,
ter plaatse waar hij, in koninklijk gewaad
en schitterend van goud en
edelgesteenten, gezeten was op zijn
rijkstroon, en vreeselijk was hij om aan
te zien5).

10. Cumque elevasset faciem, et
ardentibus oculis furorem pectoris
indicasset, regina corruit, et in pallorem
colore mutato, lassum super ancillulam
reclinavit caput.

10. En toen hij de oogen opsloeg en door
zijn vlammenden blik de verwoedheid
zijns harten verried, zonk de koningin
ineen, hare gelaatskleur verbleekte en
machteloos boog zij het hoofd op het
dienstmeisje neder.

11. Convertitque Deus spiritum regis in
mansuetudinem, et festinus ac metuens
exsilivit de solio, et sustentans eam ulnis
suis, donec rediret ad se, his verbis
blandiebatur:

11. Maar God veranderde het gemoed des
konings tot goedaardigheid, en bezorgd
sprong hij schielijk van den troon op, en
haar met zijne armen ondersteunend,
totdat zij weder tot zich zelve kwam,
sprak hij haar vriendelijk toe met deze
woorden:

12. Quid habes Esther? Ego sum frater
tuus, noli metuere.

12. Wat is er, Esther? Ik ben uw broeder6),
vrees niet!

13. Non morieris: non enim pro te, sed
pro omnibus haec lex constituta est.

13. Gij zult niet sterven; want niet voor
u, maar voor het algemeen is deze wet
gesteld7).

4) Als van geneugte.... houden, in Gr. alleen: ‘als eene weekelijke’, Cant. II 5, V 8; Is. XLVII
1.
5) Zie de beschrijving der troonzaal V noot 1; de koning zat in plechtgewaad op zijnen troon,
om aan zijne rijksgrooten gehoor te verleenen.
6) D.w.z. uw gelijke, uw beschermer, niet uw koning (vgl. v. 13).
7) Deze wet, dat namelijk niemand ongeroepen tot den koning mag komen. In Gr.:
‘gemeenschappelijk is onze zaak (A), ons gebod’ (B), d.w.z. gij deelt als koningin in mijne
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14. Accede igitur, et tange sceptrum.

14. Kom dan nader en raak den schepter
aan.

15. Cumque illa reticeret, tulit

15. En terwijl zij nog zweeg, nam

onschendbaarheid (XVI 13). Men kan Gr. B ook vertalen in den zin van Vulg.; ‘een algemeen
is ons gebod’.
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auream virgam, et posuit super collum hij den gouden schepter en legde dien op
ejus, et osculatus est eam, et ait: Cur mihi haren hals8), en hij kuste haar en zeide:
non loqueris?
Waarom spreekt gij niet tot mij?
16. Quae respondit: Vidi te domine quasi 16. En zij antwoordde: Ik zag u, heer, als
Angelum Dei, et conturbatum est cor
een engel Gods9), en mijn hart werd
meum prae timore gloriae tuae. II Reg. ontsteld uit ontzag voor uwe majesteit.
XIX 27.
17. Valde enim mirabilis es domine, et
facies tua plena est gratiarum.

17. Want, heer, gij zijt in hooge mate
bewonderenswaard, en uw aangezicht is
vol bevalligheid10).

18. Cumque loqueretur, rursus corruit, et 18. En terwijl zij sprak, zonk zij
pene exanimata est.
andermaal ineen en viel bijna in
onmacht11).
19. Rex autem turbabatur, et omnes
ministri ejus consolabantur eam.

19. De koning nu was ontsteld en al zijne
dienaren spraken haar moed in.

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Bevelschrift des konings ten gunste der Joden.
Exemplar epistoloe regis Artaxerxis,
quam pro Judaeis ad totas regni sui
provincias misit: quod et ipsum in
Hebraico volumine non habetur.

Afschrift van den brief van koning
Artaxerxes, dien hij ten gunste der Joden
naar al de provinciën van zijn rijk zond;
ook dit staat niet in de Hebreeuwsche
boekrol1).

1. Rex magnus Artaxerxes ab India, usque
AEthiopiam centum viginti septem
provinciarum ducibus ac principibus, qui
nostrae jussioni obediunt, salutem dicit.
Supra XIII 1.

1. Artaxerxes, de groote koning, aan de
vorsten der honderd zeven en twintig
provinciën van Indië tot Ethiopië, en aan
de ons onderhoorige bestuurders, heil!

2. Multi bonitate principum et honore,
qui in eos collatus est, abusi sunt in
superbiam:

2. Velen misbruiken de goedheid der
vorsten en de eer, die hun wordt
aangedaan, tot hoovaardij;

8) Om haar nog meer gerust te stellen, legde de koning op haren hals zijn schepter, dien zij
daarna aanraakte (IV 11, V 2).
9) Hetzelfde gezegde vindt men in Gen. XXXIII 10; II Reg. XIV 17, 20.
10) De majesteit en bewonderenswaardige praal (v. 9) hadden op Esther indruk gemaakt; hiervan
alleen spreekt zij, terwijl ze behendig zwijgt over zijne grimmige oogen en zijne woede (v.
10), die haar het meest hadden ontsteld.
11) Zonk zij enz., Gr. A: ‘En haar gelaat was met zweet bedekt’; Gr. B: ‘viel zij neder uit onmacht’.
Hierna volgt V 3.
1) Zevende Toevoegsel: XVI, dat in Gr. staat tusschen VIII 13 en 14 (zie VIII noot 15 en IX
noot 12).
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3. Et non solum subjectos regibus nituntur 3. en niet alleen trachten zij de
opprimere, sed datam sibi
onderdanen der koningen te ver-
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gloriam non ferentes, in ipsos, qui
dederunt, moliuntur insidias.

drukken, maar, niet in staat de hun
verleende eer te dragen, smeden zij
aanslagen tegen hen, die haar bewezen.

4. Nec contenti sunt gratias non agere
beneficiis, et humanitatis in se jura
violare, sed Dei quoque cuncta cernentis
arbitrantur se posse fugere sententiam.

4. En het is hun niet genoeg geen
dankbaarheid te betoonen voor de
weldaden en de rechten der hun betoonde
menschelijke goedheid te schenden2),
maar zij wanen zelfs het oordeel van den
alzienden God te kunnen ontkomen.

5. Et in tantum vesaniae proruperunt, ut
eos, qui credita sibi officia diligenter
observant, et ita cuncta agunt ut omnium
laude digni sint, mendaciorum cuniculis
conentur subvertere,

5. En tot zulk eene uitzinnigheid zijn zij
vervoerd, dat zij degenen, die zich van
de hun toevertrouwde bedieningen
zorgvuldig kwijten en zich in alles zoo
gedragen, dat zij aller lof waardig zijn,
door bedrieglijke listen ten val zoeken te
brengen,

6. Dum aures principum simplices, et ex 6. terwijl zij de argelooze ooren der
sua natura alios aestimantes, callida
vorsten, die anderen naar hunne eigen
fraude decipiunt.
inborst beoordeelen, door listig bedrog
verschalken3).
7. Quae res et ex veteribus probatur
historiis et ex his, quae geruntur quotidie,
quomodo malis quorumdam
suggestionibus regum studia depraventur.

7. Dat dit zoo is, blijkt èn uit de oude
geschiedboeken èn uit hetgeen dagelijks
voorvalt, hoe (namelijk) door booze
inblazingen van sommigen de
bedoelingen der koningen ten kwade
gekeerd worden4).

8. Unde providendum est paci omnium
provinciarum.

8. Daarom dient er gezorgd voor de rust
van al de provinciën.

9. Nec putare debetis, si diversa
jubeamus, ex animi nostri venire levitate,
sed pro qualitate et necessitate temporum,
ut reipublicae poscit utilitas, ferre
sententiam.

9. En gij moet niet denken, dat, indien
wij tegenstrijdige verordeningen geven,
dit voortkomt uit lichtzinnigheid, maar
dat wij beslissingen nemen naar den aard
en de noodwendigheid der tijden, gelijk
het welzijn van het gemeenebest vordert.

2) De rechten enz. is herhaling van het eerste verslid; Gr. B heeft: ‘zich ook in de hoogte laten
steken door de loftuiterij van hen, die in het goede onervaren zijn (waarschijnlijk naar V.L.
te verbeteren: ‘die gunsten van hen verwachten’). De koning doelt in v. 2-9 zijdelings op
Aman.
3) Waarschijnlijk moet men v. 5 van Gr. B aldus vertalen: ‘Dikwijls ook heeft de raad van hen,
wien het beheer van de zaken der vrienden (d.i. van 's konings dierbare onderdanen) was
toevertrouwd, vele machthebbenden medeplichtig gemaakt aan onschuldig bloed en in
heillooze moeilijkheden gewikkeld’, enz.
4) In Vulg. zijn v. 7-9 meer eene verklaring dan eene vertaling van het Gr., dat hier en daar
verminkt is.
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10. Et ut manifestius quod dicimus,
intelligatis, Aman filius Amadathi, et
animo et gente Macedo, alienusque a
Persarum sanguine, et

10. En opdat gij duidelijker begrijpt wat
wij zeggen: Aman, de zoon van
Amadathi, van inborst en afkomst een
Macedoniër5), die

5) Aman wordt een Macedoniër genoemd ook in Gr. B IX 24 (in plaats van het Hebr. ‘ha agagi’)
en Gr. A XII 6; hier daarentegen in Gr. A ‘Boygaios’ (vgl. XII noot 3) en bij Flav. Jos. overal:
‘Amalêkitês’ (vgl. III noot 1). De naam Macedoniër is misschien het werk van een Griekschen
vertaler, die leefde na de verovering van Perzië door Alexander den Groote. Zie noot 12.
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pietatem nostram sua crudelitate
commaculans, peregrinus a nobis
susceptus est, Supra III 1.

niets gemeen had met het bloed der
Perzen en door zijne wreedheid onze
goedertierenheid tot schande strekte, werd
als gastvriend door ons opgenomen,

11. Et tantam in se expertus humanitatem, 11. en heeft zoovele blijken van
ut pater noster vocaretur, et adoraretur ab vriendschap jegens zich ondervonden, dat
omnibus post regem secundus:
hij onze vader genoemd en door allen
gehuldigd werd als de eerste na den
koning.
12. Qui in tantum arrogantiae tumorem 12. Maar tot zulk een graad van
sublatus est, ut regno privare nos niteretur laatdunkendheid heeft hij zich
et spiritu.
opgeblazen, dat hij er naar getracht heeft
ons van kroon en leven te berooven.
13. Nam Mardochaeum, cujus fide et
beneficiis vivimus, et consortem regni
nostri Esther cum omni gente sua novis
quibusdam atque inauditis machinis
expetivit in mortem:

13. Want6) Mardocheüs, aan wiens trouw
en goede diensten wij het leven te danken
hebben, en de deelgenoote van ons
koningschap, Esther, met geheel haar
volk, heeft hij door nieuwe en
ongehoorde kuiperijen naar het leven
gestaan;

14. Hoc cogitans ut illis interfectis,
14. met dit plan om, na hen gedood te
insidiaretur nostrae solitudini, et regnum hebben, ons in onze hulpeloosheid te
Persarum transferret in Macedonas.
belagen en de heerschappij der Perzen op
de Macedoniërs7) over te brengen.
15. Nos autem a pessimo mortalium
Judaeos neci destinatos, in nulla penitus
culpa reperimus, sed e contrario justis
utentes legibus,

15. Wij nu bevinden dat de door den
allerboosten der stervelingen ten doode
bestemde Joden volstrekt aan niets
schuldig zijn, maar integendeel naar
rechtmatige wetten leven,

16. Et filios altissimi et maximi,
semperque viventis Dei, cujus beneficio
et patribus nostris et nobis regnum est
traditum, et usque hodie custoditur.

16. en dat zij kinderen zijn van den
allerhoogsten en grootsten en altijd
levenden God, door wiens goedheid èn
onzen vaderen èn ons het koningschap is
gegeven en tot den dag van heden in stand
wordt gehouden8).

6) Dat Aman betrokken was in de samenzwering van XIII 6, wordt in v. 12 herinnerd. In Hebr.
begint v. 13. ‘terwijl hij Mardocheüs’ enz.
7) Flav. Jos. zegt hier: ‘aan anderen’ of: ‘aan vreemdelingen’, Aman was namelijk een Mediër
(III 1); zie noot 5 en Judith I noot 7: onder Xerxes' voorganger, Darius Hystaspis, was in
Medië een geweldige opstand uitgebroken; zie noot 12.
8) Cyrus ook erkende zijn rijk te hebben ontvangen van den God der Joden volgens I Esdr. I 2.
Zie noot 12.
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17. Unde eas litteras, quas sub nomine
nostro ille direxerat, sciatis esse irritas.

17. Weet derhalve dat die brieven, die hij
in onzen naam heeft afgezonden,
krachteloos zijn9).

9) Dat het koninklijk bevelschrift, door Aman verzonden, hier niet wordt ingetrokken, is nog
duidelijker uit Gr.: ‘Gij zult goed doen met geen gebruik meer te maken van de brieven, die
door Aman zijn gezonden’ (vgl. VIII noot 8).
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18. Pro quo scelere ante portas hujus
urbis, id est, Susan, et ipse qui machinatus
est, et omnis cognatio ejus pendet in
patibulis: non nobis, sed Deo reddente ei
quod meruit.

18. En voor die misdaad hangt hij aan den
paal voor de poorten van deze stad, Susan
namelijk, zoowel hij, de aanlegger, als
geheel zijne maagschap10), terwijl niet wij
maar God hem vergolden heeft naar
verdienste.

19. Hoc autem edictum, quod nunc
19. Dit bevel nu, dat wij thans zenden,
mittimus, in cunctis urbibus proponatur, moet in alle steden worden aangeslagen,
ut liceat Judaeis uti legibus suis.
opdat het den Joden vrijsta naar hunne
wetten te leven.
20. Quibus debetis esse adminiculo, ut
eos, qui se ad necem eorum paraverant,
possint interficere tertiadecima die mensis
duodecimi, qui vocatur Adar:

20. En gij moet hen bijstaan, opdat zij
degenen, die gereed waren hen te dooden,
kunnen ombrengen op den dertienden dag
der twaalfde maand, die Adar genoemd
wordt11);

21. Hanc enim diem, Deus omnipotens, 21. want dezen dag van droefheid en
moeroris et luctus, eis vertit in gaudium. rouw heeft de almachtige God hun in
vreugde verkeerd.
22. Unde et vos inter ceteros festos dies,
hanc habetote diem, et celebrate eam cum
omni laetitia, ut et in posterum
cognoscatur,

22. Daarom zult ook gij12) dezen dag
onder de overige feestdagen rekenen en
hem vieren met alle vroolijkheid, opdat
men ook in de toekomst wete,

23. Omnes, qui fideliter Persis obediunt,
dignam pro fide recipere mercedem: qui
autem insidiantur regno eorum, perire pro
scelere.

23. dat al degenen, die trouw aan de
Perzen gehoorzamen, een verdiend loon
voor hunne trouw ontvangen, maar dat
zij, die hun koninkrijk belagen, om hunne
misdaad omkomen.

24. Omnis autem provincia et civitas,
quae noluerit solemnitatis

24. En elke provincie en stad, die dit feest
niet wil medevieren13), zal

10) Aman's lijk hing voor de poorten der stad tot grootere schande en tot een afschrikwekkend
voorbeeld (vgl. IX 13, 25). Tien zonen van Aman werden eerst op den 13en Adar gedood
(IX 6); in plaats van maagschap vertaalt men beter: ‘huis’ (dat echter in Gr. A ontbreekt),
d.i. Aman's vrouw (zooals V.L. verhaalt in VII 9) en zijne kinderen (naar de gewoonte der
Perzen, zie VIII noot 5 en Dan. VI 24). Tien zonen van Aman woonden niet meer in het
vaderlijk huis, want VIII 1 en IX 10 wordt hunne have van Aman's bezittingen onderscheiden.
11) In Gr. B luidt v. 20: ‘dat men hen bijsta om ten tijde der benauwing - den dertienden der
twaalfde maand Adar - op denzelfden dag hunne aanvallers af te weren’ (vgl. XIII noot 3).
Gr. A noemt hier niet den dertienden Adar, maar zegt (wat hij IX 16 volg. niet vermeldde),
dat de Joden hadden besloten op den veertienden en vijftienden feest te vieren.
12) Dat het woord is gericht tot de Joden alleen, blijkt uit niets. Dit vers ontbreekt bij Flav. Jos.;
Gr. A verhaalt beneden (zie noot 15), dat Mardocheüs in een brief, met 's konings ring
gezegeld, schreef dat zijn volk moest rustig blijven en Gode een feest vieren. Zijn de
bevelschriften in dezen vorm eene fictie van den schrijver? De ver uiteenloopende lezing der
teksten belet ons een stellig antwoord te geven; zie de Inleiding blz. 482.
13) Gr.: ‘die niet daarnaar handelt’, d.i. die dit bevelschrift niet onderhoudt.
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hujus esse particeps, gladio et igne pereat,
et sic deleatur, ut non solum hominibus,
sed etiam bestiis invia sit in sempiternum,
pro exemplo contemptus, et
inobedientiae.

door zwaard en vuur omkomen en
dermate verdelgd worden, dat zij niet
alleen voor de menschen, maar ook voor
de dieren ontoegankelijk zij14) voor
immer, tot een voorbeeld tegen
versmading en ongehoorzaambeid15).

14) Met dergelijke bedreigingen eindigen ook de Perzische bevelschriften bij I Esdr. VI 11, VII
26.
15) Gr. A vermeldt hier in het kort het gezegde van VIII 8-10 en XVI 22, terwijl Gr. B hier VIII
13 weergeeft.
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Het boek Job.
Vertaald en met Aanteekeningen voorzien door
G.J.M. Kabel, Pastoor te Bennebroek.
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Het Boek Job.
Inleiding.
Dit Boek draagt zijnen naam naar den man Job, die door Ezechiël (XIV 14-20) als
een toonbeeld van vroomheid, in het Boek Ecclesiasticus (XLIX 11 Hebr., zie Eccli.
XLIX noot 12) als een toonbeeld van gerechtigheid, in het Boek Tobias (II 12-15)
en in den brief van Jacobus (V 11) als een toonbeeld van geduld wordt voorgesteld.
Het verhaalt ons in welke omstandigheden en vooral op wat wijze hij die deugden
beoefend heeft.
De proloog (I en II) beschrijft eerst den rijkdom en voorspoed van den deugdzamen
Job, vervolgens zijne berooving en ellende, met Gods toelating door den Satan
veroorzaakt om hem tegen God in opstand te brengen, waartoe ook zijne vrouw hem
aanspoort; maar Job blijft getrouw. Daarna wordt melding gemaakt van zijn drie
vrienden, Eliphaz, Baldad en Sophar, die hem in plaats van te troosten, de zwaarste
beproeving zullen aanbrengen.
De kern van het Boek (III-XLII 6) schetst het verloop van deze beproeving in
samen- en alléénspraken.
Jammerklachten van Job (III) zijn aanleiding tot een twistgeding tusschen hem en
zijne vrienden (IV-XXII). Dezen treden beurtelings op en worden beurtelings door
Job terechtgewezen. De vrienden zijn
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overtuigd, dat alle rampen, die den mensch overkomen, straffen zijn voor zijne
zonden. Daarom houden zij Job voor een groot zondaar. Zij vermanen hem zijne
schuld te bekennen en zich te beteren; dan zal het hem wederom goed gaan. Zijne
onschuldbetuigingen beschouwen zij als huichelarij, terwijl zij hem dreigen met
Gods grimmigsten toorn en met hopeloozen ondergang wegens zijne verstoktheid.
- Door deze verdenking zijner vrienden is Job in het diepst zijner ziel gekrenkt.
Krachtig is hij zich bewust van zijne onschuld. Hij verzekert en bezweert, dat hij
geen zondaar is, maar dat God hem straft zonder dat hij het verdiend heeft. Aldus
spreekt hij in zoo heftige bewoordingen, dat hij ongetwijfeld niet vrij blijft van
oneerbiedigheid jegens God; maar tot opstand tegen God, tot groote zonde, laat hij
zich niet vervoeren. Integendeel, naarmate zijne vrienden halsstarriger zijn in hunne
weigering om den lijder naar gerechtigheid te beoordeelen, des te meer begint zijne
hoop zich te vestigen op het alwetend en rechtvaardig oordeel van God. Vurig verlangt
hij nog vóór zijnen dood zijne onschuld door God erkend te zien; dan zal hij gaarne
sterven (IV-XXI en XXII).
Als eindelijk de vrienden tot zwijgen gebracht zijn (XXIII-XXVII), sluit Job zich
nauwer bij God aan, diens wijsheid verheerlijkend (XXVIII). Daarom zijn vertrouwen
vestigend op God alleen, legt hij nog eenmaal zijn tegenwoordigen toestand en zijn
vroeger leven bloot, den Almachtige smeekend zijne zaak te beoordeelen
(XXIX-XXXI). - Terwijl nu allen zwijgen, treedt plotseling uit de omstanders een
nieuwe spreker op, met name Eliu, die zich kenmerkt als iemand, die door God tot
spreken werd aangedreven. In een lange rede (XXXII-XXXVII) ontvouwt hij het
geheim des lijdens. Hij toont aan, dat het lijden de menschen dikwijls treft om hen
te onderrichten en te verbeteren, en niet alleen om onboetvaardigen te straffen, ja
zelfs, dat soms rechtvaardigen door lijden worden bezocht, om hen in de deugd te
bewaren en hooger op te voeren. Tevens berispt hij Job met scherpe woorden om
zijne oneerbiedigheid en de al te groote overschatting van zichzelf tegenover God;
doch hij geeft toe, dat het lijden van Job een beproevingslijden en Job derhalve niet
voor een groot zondaar te houden is. Maar de plannen van Gods wijsheid en almacht
kunnen wij niet doorgronden, ootmoedig moeten wij er ons aan onderwerpen. - Ten
laatste treedt God zelf sprekend op (XXXVIII-XLII 6). De laatste gedachten van
Eliu verder uitwerkend wijst Hij op zijne almacht en wijsheid, zich openbarend in
de levenlooze en levende natuur, waaruit 's menschen onmacht blijkt om Gods
handelwijze te achterhalen. En Job, nogmaals berispt, verootmoedigt zich voor God.
De epiloog (XLII 7-16) geeft het eindvonnis des Heeren. Glansrijk komt de
onschuld van Job (zijn vrij-zijn van groote zonde) uit; want God is vertoornd op de
drie vrienden, omdat zij Job verkeerd hebben beoordeeld, maar door de voorbede
van den beproefde kunnen zij vergeving ontvangen. Job zelf wordt in eere hersteld:
hij krijgt het dubbele van zijn vroegere bezittingen terug, gewint eenzelfde getal
kinderen als hij te voren had en sterft in hoogen ouderdom.
Uit het bovenstaande blijkt, dat van het gansche Boek grondbegrip en
hoofdgedachte is: het lijden van den rechtvaardige in verband met
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Gods gerechtigheid. Als ter verduidelijking van de leer des Ouden Verbonds, dat
vooral tijdelijke zegen en straf toezegde, wordt passend slechts weinig gerept van
een toekomstig leven, maar nadrukkelijk aangetoond, dat deugd en ondeugd op aarde
niet altijd naar verdienste vergolden worden; dat er verborgene redenen (Gods
verheerlijking, Satans beschaming, 's menschen waarachtig heil) kunnen bestaan,
waarom de brave lijden moet; dat eindelijk de volkomen oplossing van het raadsel
berust in Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit.
De kern van het Boek is een dichtwerk, dat door allen om den rijkdom van gedachten,
de hoogheid van taal, de pracht der beschrijvingen, en vooral om de zuivere
weerspiegeling van velerlei verschillende zielsaandoeningen geprezen wordt als het
meesterstuk van Israëlietische letterkunde. - Over den aard van het dichtwerk bestaat
verschil van gevoelen. Sommigen noemen het een heldendicht, anderen een leerdicht,
weer anderen met meer reden een treurspel. Zeker heeft het met de laatste dichtsoort
de meeste overeenkomst; maar het is een drama met sterk sprekend didactische
strekking, waarbij de actie bestaat alleen in de opeenvolging, verwikkeling en
ontwikkeling van ideeën en gemoedsaandoeningen.
Wat den uiterlijken vorm betreft, vertoont het gedicht in den Hebreeuwschen tekst,
zooals Joseph Hontheim S.J. (Bibl. Stud. Band IX. Heft 1-3. 1904) met voldoende
zekerheid heeft aangetoond, een uiterst kunstige techniek en een bijzondere symmetrie,
terwijl al de verschillende geledingen niet alleen door den uiterlijken vorm maar ook
door den gedachten-inhoud zich kenmerken. De 1020 verzen, waaruit volgens hem
het dichtwerk bestaat, bevatten ieder gewoonlijk twee leden (stichen), zelden (60
maal) drie (tristichen), die elk afzonderlijk een meer of min zelfstandige gedachte
weergeven en meestal synoniem - of antithetisch -, slechts zelden synthetisch-parallel
aan elkander zijn. (Vergel. Inleiding op de Psalmen p. 15-16). In den regel bevat
ieder verslid drie toondragende woorden (voeten), zelden twee of vier, nooit meer
en nooit minder, zoodat het geheele vers gewoonlijk uit zes (hexameter), zelden uit
vier (tetrameter) of acht (octometer) voeten bestaat, waarop alleen de 60 tristichen
een uitzondering maken, die, omdat zij drie leden bevatten, méérvoetig kunnen zijn.
Drie of meer verzen, die door hun gedachten-inhoud, hun vorm en nog door andere
teekenen het kenmerk dragen van bij elkaar te behooren, vormen strophen. Iedere
strophe bevat minstens drie verzen. Strophen van meer dan drie verzen bestaan nooit
uit louter op zichzelf staande verzen, maar uit groepen van twee of drie, waarnaast
echter een op zichzelf staand vers kan plaats vinden. Zulke op zichzelf staande verzen
komen er in het gedicht slechts 60 voor, zoodat behalve die 60 zelfstandige verzen
het gedicht bestaat uit groepen van twee of drie verzen, die tezamen verbonden de
strophen uitmaken.
Groepen van strophen, wederom door vorm en inhoud bij elkaar behoorende,
maken de verschillende reden (of afgeronde rededeelen) uit, waarvan het gedicht er
28 (= 4 × 7) bevat. Die reden (of rededeelen) zijn koorgedichten, d.w.z. zij bestaan
uit twee of meer strophenparen,
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waarvan de vóórstrophe door inhoud en vorm parallel is met de nàstrophe, terwijl
ieder voorafgaand strophenpaar door een tusschenstrophe is gescheiden van het
volgende paar. Iedere rede (of rededeel) bestaat derhalve uit minstens vijf (d.i. 2 +
1 + 2) strophen; maar van de 28 reden zijn er 12 die méér dan één tusschenstrophe
hebben, en die dus 8 (2 + 1 + 2 + 1 + 2) of 11 (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2) of 14 (2 +
1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2) strophen bevatten.
De strophen (200 in getal, nl. 48 tusschenstrophen en 76 strophenparen) bestaan
gewoonlijk uit 3-6 verzen. Slechts 32 strophen hebben een grooteren omvang. Van
die 32 grootere zijn er 20 (het. 10de deel van het geheele getal der strophen)
dubbel-strophen, waarvan nl. de inhoud en vorm aangeeft, dat zij te verdeelen zijn
in twee helften, ieder van 4-6 verzen. Daartoe behooren alle tien- en twaalf- en de
meeste acht-verzige strophen. Van de andere 12, die geen dubbel-strophen zijn en
toch meer dan 6 verzen bevatten, komen er 6 voor als tusschenstrophen (3 zes- en 3
negen-verzige) en eveneens 6 als parige strophen (één paar zeven-, één paar achten één paar negen-verzige). - Van de 20 dubbel-strophen komen er 14 (2 × 7) voor
als parige strophen in die reden, waarin Job klachten uitbrengt, en slechts één paar
in de eerste rede van Eliphaz; de andere 4 komen voor als tusschenstrophen.
De strophen zijn te onderscheiden in symmetrische, waarvan de verzenverbinding
zoowel van achteren naar voren als van voren naar achteren beschouwd denzelfden
vorm heeft, en asymmetrische, waarvan de vorm van achteren naar voren beschouwd
anders is dan van voren naar achteren. Symmetrisch bijv. zijn de vier-verzige strophen,
die aldus gevormd zijn: 2 + 2 of 1 + 2 + 1; asymmetrisch, die dezen vorm vertoonen:
1 + 3 of 3 + 1. Zoo ook, symmetrisch zijn de vijfverzige strophen van dezen vorm:
2 + 1 + 2 of 1 + 3 + 1; maar asymmetrisch van dezen vorm: 2 + 3 of 3 + 2.
Enzoovoorts. Op geheel bijzondere wijze nu heeft de dichter in zijne strophen en
strophen-verbindingen de symmetrie in acht gehouden. Dit blijkt hieruit: a) alle
tusschenstrophen (die immers op zichzelf staan) zijn symmetrisch; b) alle
strophenparen en alle dubbelstrophen maken een symmetrisch geheel uit, d.w.z.: is
de vóórstrophe of de eerste halfstrophe symmetrisch, dan heeft de nàstrophe of de
tweede halfstrophe denzelfden vorm; maar is de vóór- of eerste halfstrophe
asymmetrisch, dan heeft de nà- of tweede halfstrophe zulk een vorm, dat de symmetrie
tusschen de vóór- en nàstrophe of tusschen de eerste en tweede halfstrophe hersteld
wordt. Heeft bijv. de vóórstrophe of de eerste halfstrophe dezen vorm: 3 + 2, dan is
de nàstrophe of de tweede halfstrophe aldus gevormd: 2 + 3.
Hierboven merkten wij op, dat de strophen vereenigd zijn in groepen, die de reden
(of afgeronde rededeelen) uitmaken. Maar ook die reden en rededeelen staan niet op
zich zelf. En uit hun inhoud èn uit verschillende uiterlijke teekenen blijkt, dat de
dichter ze heeft samengevoegd in 10 groepen, die wij tooneelen kunnen noemen.
Verder zijn ook deze tooneelen wederom samengevat in 4 groepen, die akten kunnen
geheeten worden. En ten laatste zijn ook deze akten in 2 groepen, ieder van twee
akten, vereenigd. - Zoo bestaat het geheele gedicht,
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volgens Hontheim, uit twee gelijke hoofddeelen ieder van 510 verzen en ieder
bevattend 2 akten, 5 tooneelen en 14 reden (of afgeronde rededeelen).
Een schema der indeeling van het gedicht met korten inhoud der deelen laten wij
hier volgen:

A. Eerste hoofddeel (III-XXII).
Samenspraken. Verhandeling tusschen Job en zijne vrienden in 510
verzen.
I. EERSTE AKT (III-XIV) 300 verzen. De vrienden trachten Job tot bekentenis van
schuld te bewegen door beloften. Job ondervindt zware bekoring tot
moedeloosheid en opstand tegen God. - Deze akt is vervat in 2 tooneelen, het
eerste met 4, het tweede met 3 (dus 4 + 3) reden.
1o. Eerste tooneel (III-VIII). Job zoekt tevergeefs troost bij zijne
vrienden.
a. E e r s t e r e d e (III). Job vloekt den dag zijner geboorte
en tracht daardoor het medelijden op te wekken der
vrienden.
b. Tw e e d e r e d e (IV-V). Eliphaz betoogt, dat alle lijden
straf is voor zonde; dat weet hij door langdurige
ondervinding en (daemonische) openbaring. Maar God
is barmhartig; Hij zal Job geluk hergeven, als hij zich
bekeert.
c. D e r d e r e d e (VI-VII). Job betuigt, dat zijn lijden
zwaarder is dan hij kan verdiend hebben. Hij klaagt
geweldig over de onmeedoogendheid zijner vrienden
en de (schijnbare) hardvochtigheid van God; maar toch
zal hij God niet verlaten.
d. V i e r d e r e d e (VIII). Baldad verdedigt Gods
rechtvaardigheid. Hij herhaalt de verdenking van
Eliphaz met een beroep op de voorvaderen. Job zal
voorspoed herwinnen, als hij zich bekeert.
2o.

Tweede tooneel (IX-XIV). Job begint zich van zijne vrienden af te
scheiden en bij God troost te zoeken.
a. V i j f d e r e d e (IX-X). Job erkent, dat voor God
niemand rechtvaardig is; maar Hij maakt geen
onderscheid tusschen misdaad en misstap, en straft
(kleine fouten) al te gestreng. Mocht Hij hem in staat
stellen, zich voor Hem te verantwoorden!
b. Z e s d e r e d e (XI). Sophar herhaalt de verdenking der
beide vrienden en beroept zich op Gods grootheid. Als
Job zich betert, zal zijne ellende in vreugde veranderen.
c. Z e v e n d e r e d e (XII-XIV). Job kent de grootheid
Gods zeer wel, maar juist in zijne grootheid handelt Hij
met de menschen naar willekeur, zonder te letten op
verdiensten. Hij gebiedt zijne vrienden te zwijgen. Hij
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wil zijne zaak verdedigen voor God. Daarvoor zou hij
willen sterven, als hij dan maar mocht terugkeeren tot
het leven. Maar helaas! die hoop is ijdel; hij vergaat na
een ellendig bestaan.
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II. TWEEDE AKT (XV-XXII) 210 verzen. De vrienden trachten hun doel te bereiken
door bedreigingen. Job bestrijdt en overwint zijne bekoring. - Deze akt is vervat
in 3 tooneelen, waarvan het eerste en derde 3, het middelste 1 rede behelst (dus
3 + 1 + 3).
3o. Derde tooneel (XV-XVIII). In de ziel van Job wordt de verandering
ten goede voorbereid.
a. A c h t s t e r e d e (XV). Eliphaz beweert, dat Job door
zijn goddelooze grootspraak en booze hoovaardij schuld
heeft bewezen. De onboetvaardige zondaar zal ellendig
vergaan.
b. N e g e n d e r e d e (XVI-XVII). Job verwerpt de dwaze
taal der vrienden. In zijne ellende stelt hij zijn
vertrouwen op God, niet voor dit leven, maar voor
hiernamaals.
c. T i e n d e r e d e (XVIII). Baldad beweert, dat de
goddelooze, die weigert naar rede te luisteren en zich
te bekeeren, rampzalig is, niet alleen in dit leven, maar
ook daarnà; de schande volgt hem na den dood.
4o.
5o.

Vierde tooneel: E l f d e r e d e (XIX). Job hekelt de hardheid zijner
vrienden; zijn Godsvertrouwen op rechtvaardiging en vergelding
na den dood stijgt ten top.
Vijfde tooneel (XX-XXII). De straftheorie der vrienden wordt
schitterend weerlegd.
a. Tw a a l f d e r e d e (XX). Sophar herhaalt de
bedreigingen der beide andere vrienden: al verbergt de
zondaar zijne misdaad en al verhoovaardigt hij zich,
weldra zal hij ontmaskerd en diep vernederd worden.
b. D e r t i e n d e r e d e (XXI). Schitterend toont Job aan,
dat zelfs de grootste zondaren (hier op aarde, dikwijls)
ongestraft blijven.
N.B. Hiermede is het twistgeding eigenlijk geëindigd.
Noch Eliphaz noch Baldad kunnen verder iets
belangrijks inbrengen. Sophar zwijgt geheel.
c. Ve e r t i e n d e r e d e (XXII). Eliphaz scheldt Job voor
een groot zondaar, die, door eigen schuld ongelukkig,
nog ongelukkiger zal worden, als hij zich niet bekeert.

B. Tweede hoofddeel (XXIII-XLII 6). Alléénspraken, slechts zelden
kort onderbroken door een tweeden spreker. Verhandeling tusschen
Job en God (eerst door Eliu, later in eigen persoon) in 510 verzen.
III. DERDE AKT (XXIII-XXXI) 210 verzen. Alléénspraak van Job, waarin hij
afrekent met de vrienden en in onderhandeling treedt met God. - Deze akt,
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gelijkvormig aan de tweede, is eveneens vervat in 3 tooneelen, waarvan het
eerste en laatste 3, het middelste 1 rede behelst (dus 3 + 1 + 3).
6o. Zesde tooneel (XXIII-XXVII). De onderhandeling met God wordt
voorbereid, met de vrienden wordt afgerekend.
a. V i j f t i e n d e r e d e (XXIII-XXIV). Job klaagt, dat
God zijne zaak niet onderzoekt, gelijk Hij zoo dikwerf
de goe-
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b.

c.

7o.

8o.

den in verdrukking en de kwaden in voorspoed laat
leven.
Z e s t i e n d e r e d e (XXV-XXVI). Op een korte
onderbreking van Baldad over Gods grootheid
verheerlijkt Job de majesteit van God.
Z e v e n t i e n d e r e d e (XXVII). Job houdt eene
strafrede tegen de drie vrienden en verslaat hen met hun
eigen theorie.

Zevende tooneel: A c h t t i e n d e r e d e (XXVIII). Job bezingt de
Wijsheid als het hoogste goed, bij God alleen te vinden.
N.B. Met deze rede sluit Job zich ten nauwste aan bij God, in wien
hij zijn hoogste goed erkent. De toeleg van Satan is volkomen
mislukt.
Achtste tooneel (XXIX-XXXI). Job legt aan God zijne zaak bloot.
a. N e g e n t i e n d e r e d e (XXIX). Job beschrijft zijn
vroeger geluk.
b. Tw i n t i g s t e r e d e (XXX). Tegenover zijn vroeger
geluk stelt Job zijn tegenwoordig ongeluk.
c. E é n e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXI). Job toont, dat
hij die treurige verandering in zijn lot niet heeft verdiend
door zijne daden. Hij noodigt God uit, daartegenover
zijn bezwaarschrift tegen hem in te dienen.

IV. VIERDE AKT (XXXII-XLII 6). Alléénspraken van Eliu en God, waarin aan de
uitnoodiging van Job wordt voldaan. - Deze akt beantwoordt aan de eerste;
evenals deze bestaat hij uit 300 verzen en is hij vervat in 2 tooneelen, doch hier
behelst het eerste tooneel 3 en het tweede 4 reden (dus 3 + 4).
9o. Negende tooneel (XXXII-XXXVII). God antwoordt Job door Eliu.
a. Tw e e e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXII-XXXIII 30).
Eliu doet zien dat het lijden dikwijls een middel is in
Gods hand om den mensch tot verbetering van leven te
brengen en voor ondergang te bewaren; het openbaart
dus Gods goedheid.
b. D r i e e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXIII 31 - XXXV).
Dikwijls ook is lijden een straf voor zonden, en
openbaart het dus Gods gerechtigheid. Job wordt om
zijn oneerbiedige uitdrukkingen jegens God streng
berispt.
c. V i e r e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXVI-XXXVII).
Ten laatste is het lijden dikwerf een beproeving voor
rechtvaardigen, en openbaart het Gods wijsheid en
almacht. Zoo is het ook bij Job. De wegen echter van
Gods voorzienigheid kunnen wij niet nagaan. Door de
beschrijving van een onweer wordt Gods verschijning
aangekondigd.
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10o.

Tiende tooneel (XXXVIII-XLII 6). God antwoordt Job in eigen
persoon.
a. V i j f e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXVIII 1-38). Door
de verhevenheid zijner macht over de levenlooze natuur
toont God, dat niemand bevoegd is zijne handelingen
te beoordeelen of Hem daarover ter verantwoording te
roepen.
b. Z e s e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXVIII 39 - XXXIX
30). Het
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c.

d.

voorafgaande bewijst God door de verhevenheid zijner
macht over de levende natuur.
Z e v e n e n t w i n t i g s t e r e d e (XL 10 - XLI). De
verhevenheid en onaantastbaarheid van God toont zich
op bijzondere wijze in zijne heerschappij over nijlpaard
en krokodil.
A c h t e n t w i n t i g s t e r e d e (XXXIX 31 - XL 9
en XLII 1-6). God brengt Job zijne oneerbiedigheid
jegens Hem onder het oog. Job vernedert zich en toont
berouw, waardoor hij volkomen wordt gerechtvaardigd.
N.B. In deze verdeeling ziet men dat de 28 reden aldus
zijn gerangschikt: [(4 + 3) + (3 + 1 + 3)] + [(3 + 1 + 3)
+ (3 + 4)]; waaruit alweer blijkt, dat de dichter ook in
de rangschikking der verschillende reden de symmetrie
heeft in acht genomen.

Uit de voortreffelijkheid van het dichtwerk kan worden afgeleid, dat het boek Job
moet ontstaan zijn in den bloeitijd der Israëlietische letterkunde en wel in den tijd
tusschen Salomon en Ezechias (972-698 v.Chr.). Deze meening houdt het midden
tusschen het gevoelen van sommige ouden, die Moses, ja zelfs Job of een der vrienden
van Job den schrijver noemen, en dat van nieuweren, die den oorsprong ervan stellen
na de Babylonische gevangenschap, ja zelfs in het tijdvak der Machabeën. Ofschoon
derhalve over den tijd van het ontstaan des boeks alles behalve éénstemmigheid
heerscht, kan toch het bovengenoemde tijdvak met groote waarschijnlijkheid voor
het ontstaan van ons boek worden aangenomen. Van den eenen kant toch kan zulk
een kunstwerk niet afkomstig zijn uit een begintijd van letterkundige ontwikkeling,
terwijl het van den anderen kant niet zoo laat kan geschreven zijn als enkelen der
nieuweren wel aangeven. Immers het boek was reeds bekend aan den schrijver van
Ecclesiasticus, die zijn werk schreef vóór of in het begin van het tijdvak der
Machabeën (zie Inleiding op Ecclesiasticus p. 4-8 en hoofdst. XLIX noot 12).
Daarenboven reeds Jeremias en Isaïas, evenzoo de Spreuken en eenige Psalmen,
bevatten niet weinig, dat aan het boek Job herinnert en wellicht daaruit is
overgenomen. Vooral is dit het geval, naar het oordeel der meesten, met
eerstgenoemden profeet.
In welken tijd echter de schrijver moge geleefd hebben, hij was een Israëliet. Dit
betuigt zijn denk- en spreekwijze (o.a. reeds het gebruik van den Godsnaam Jahve)
en veelmeer nog de beteekenis van het boek voor Israël, dat in zijn strenge afzondering
nimmer van een ander volk zulk een gave zou aanvaard hebben.
Dat het boek uit de pen van den oorspronkelijken schrijver is voortgekomen zóó als
wij het thans bezitten, ontkennen vele beoefenaars der letterkundige kritiek, katholieke
zoowel als onkatholieke. Niet alleen enkele verzen, maar geheele brokstukken houdt
men voor latere interpolaties. Enkelen beschouwen den proloog, meerderen den
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epiloog, velen de Jahve-reden, de meesten de Eliu-reden als toevoegsels van lateren
tijd. Zoo maakt o.a. de geleerde Leuvensche professor Van
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Hoonacker (Rev. Bibl. no 2 an. 1903) de hypothese, dat het boek oorspronkelijk
eindigde bij XXXI 37; doch vóór de Septuagintvertaling vervaardigde een tweede
redactor de Jahve-reden en den epiloog; onafhankelijk van dezen en terzelfder tijd
dichtte een ander de Eliu-reden; terwijl bij een volgende redactie, maar nog vóór de
Septuagintvertaling, deze latere stukken met elkander vereenigd aan het boek werden
toegevoegd. De Jahve-reden echter waren niet geheel nieuw. De vervaardiger ervan
heeft ze nl. grootendeels ontleend aan de samen- en alléénspraken van Job en zijn
drie vrienden, waaruit hij ze lichtte, om- en bijwerkte, en ze ten laatste aan het einde
van het boek bijeenvoegde, terwijl hij de daardoor in het oorspronkelijke dichtstuk
ontstane gapingen met zijn eigen scheppingen aanvulde. Zoo moeten dan ook o.a.
XXIV 5-12, XXX 4-24, XXVII 7-10 en 14-20, en wellicht de lofrede op de Wijsheid
in XXVIII als latere aanvullingen beschouwd worden.
Het is hier niet de plaats, om de verschillende meeningen der kritiekbeoefenaars
uiteen te zetten en aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Wij hebben ons
te bepalen bij den tekst, zooals die thans bestaat en aan de H. Kerk als Gods Woord
werd overgeleverd, niet zooals hij wellicht volgens sommigen oorspronkelijk geweest
is. Enkele opmerkingen evenwel aangaande den proloog, de lofrede op de Wijsheid
van XXVIII, de Jahveverschijning, de Eliu-reden en den epiloog mogen hier niet
achterwege blijven.
De proloog is onontbeerlijk voor het goed begrip van de latere samen- en
alléénspraken, die zonder kennis van hetgeen in den proloog wordt verhaald den
lezer volstrekt geen belang kunnen inboezemen.
Als beweerd wordt, dat de lofrede op de Wijsheid van XXVIII even goed en nog
beter kan gemist worden, dan houdt men geen voldoende rekening met de bedoeling
van den dichter, die ons in zijn werk wil laten zien, hoe de toeleg van Satan, om Job
afvallig te maken van God, verijdeld werd, hoe zijn held niettegenstaande diens
onbeschrijfelijke ellende en geweldige bekoring getrouw bleef aan God. Dat echter
zien wij juist in XXVIII. Daar toch verheerlijkt Job de Wijsheid, bij God alleen te
vinden, als het hoogste goed, waaraan de mensch kan deelachtig worden door zich
aan God en diens wil te onderwerpen. In deze lofrede verklaart de geduldige lijder,
die van alles en allen verlaten niet den minsten troost vindt bij de schepselen, dat hij
zijn geluk en troost wil zoeken en vinden zal bij God. In deze lofrede sluit de
beproefde man zich nauwer dan tevoren bij God aan; daarin zegeviert Job over zijne
bekoring, wordt de nederlaag van den Satan voltooid en behaalt God in zijnen dienaar
een volkomen overwinning op den duivel. Deze lofrede derhalve is het middelpunt,
waaromheen alle gedachten en aandoeningen van het dichtwerk zich concentreeren.
Zou deze lofrede dan niet-oorspronkelijk en een liever te missen toevoeging van
lateren tijd kunnen zijn?
Wat de Jahve-verschijning en -reden betreft: men beweert, dat het boek ten doel
heeft te leeren, dat de verdeeling van geluk en ongeluk in deze wereld een
onbegrijpelijk, voor de menschen niet te achterhalen geheim is, dat de rechtvaardige,
wien rampen treffen, voor zichzelf
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niets anders te doen heeft dan geduldig zich aan het lijden te onderwerpen, zooals
Job dat deed, en dat anderen den door lijden getroffene niet ongunstig mogen
beoordeelen, zooals de drie vrienden deden. Maar is de onbegrijpelijkheid van Gods
handelwijze in de beschikking van geluk en ongeluk de les, die de dichter met zijn
kunstwerk beoogde, deze les wordt juist bekrachtigd door de verschijning van Jahve
zelf, die èn door zijn overweldigend optreden te midden van storm en onweder èn
door de klare voor-oogen-stelling van zijne macht (niet het allerminst in de
beschrijving van het nijlpaard en den krokodil) over geheel de schepping, op de meest
aangrijpende wijze 's menschen onbevoegdheid om zijn oordeel te laten gaan over
de plannen en daden Gods gevoelen doet.
Doch veel uitgebreider en volkomener is de les, die ons door het boek wordt
voorgehouden. Het leert ons niet alleen de onbegrijpelijkheid van het geheim des
lijdens, het stelt niet alleen het probleem des lijdens, maar het geeft er ook de oplossing
van en doet ons de redenen kennen, waarom God soms toelaat, dat de rechtvaardige
door rampen wordt getroffen. Om den deugdzamen mensch, wanneer hij door lijden
wordt bezocht, moed en troost te verschaffen, onderricht ons het boek Job, dat zulk
lijden niet alleen somwijlen noodzakelijk is ter verheerlijking van God en ter
beschaming van den Satan, maar dat het soms dienstig en noodig is voor het
waarachtig heil van den lijder zelf. - Voor deze onderrichting nu zijn de Eliu-reden
een noodzakelijk bestanddeel van het boek. Eliu toch is de persoon, die optreedt in
naam van God, om volgens de herhaalde en dringende opvordering van Job op
menschelijke wijze met den beproefde in het gericht te komen en hem recht te
verschaffen tegenover de lasteringen der drie vrienden; om gezichtspunten aangaande
het lijden te openen, die noch door Job noch door de drie in hun twistreden werden
ontdekt; om te leeren, dat het lijden niet altijd straf is voor begane zonden, maar
dikwijls ook in Gods wijsheid en goedheid een middel, om den mensch te brengen
tot verbetering van leven, om hem ook voor de toekomst van zonden af te houden,
om hem in de deugd te doen volharden en tot hooger deugd en rijker verdiensten op
te voeren. Eliu is de eenige persoon, die deze redenen van het lijden verkondigt, de
eenige persoon ook, die in het gedicht het lijden van Job doet kennen als een
beproeving, gelijk dat tevoren in den proloog werd verhaald. De Eliu-reden zijn
derhalve een althans zeer gewenscht bestanddeel van het gedicht; want zonder deze
zou het probleem des lijdens onopgelost blijven en de aangetaste eer van Job niet
voldoende worden hersteld. - Eliu maakt ook de verschijning van Jahve niet overbodig,
maar bereidt veeleer daartoe op passende wijze voor. Immers herhaaldelijk en
dringend had Job gesmeekt, dat God met hem in gericht zou treden, maar op
menschelijke wijze, zonder hem door zijne Majesteit te verpletteren. Aan dit verlangen
nu wordt voldaan door het optreden van Eliu, die eerst tot Job spreekt in naam van
God, terwijl daarna God zelf diens woord bekrachtigt, als Hij opneemt en verder
uitwerkt, wat Eliu in het einde van zijne reden was begonnen te spreken. Eliu is een
profeet, die, plotseling door den geest Gods bezield en op het juiste oogenblik tot
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spreken aangedreven, wordt vooruitgezonden voor het aanschijn van Jahve, om diens
komst voor te bereiden. En dat doet Eliu; hij bereidt de verschijning van Jahve voor
door de ware oorzaken van het lijden uiteen te zetten, door Job als een rechtvaardigen
beproefde in eere te herstellen, maar tevens door den lijder te wijzen op de fouten,
waaraan hij zich tijdens zijne beproeving heeft schuldig gemaakt, door hem tot
boetvaardigheid daarover op te wekken, niet zooals de drie vrienden dat deden, die
hem wilden dwingen boete te doen over vroegere misdaden, die hij niet had bedreven,
en waardoor zij hem in plaats van tot boetvaardigheid te stemmen tot grootere
bitterheid prikkelden, - maar door zijn waarlijk begane misslagen hem voor oogen
te stellen. Eindelijk bereidt Eliu de komst van Jahve voor door reeds vooraf diens
grootheid en majesteit aan te kondigen en door een beschrijving te geven van het
onweder, waarin de verschijning van God zal plaats hebben. - Maar is Eliu een
vertegenwoordiger en plotseling opgewekte profeet des Heeren, dan is het ook
begrijpelijk, waarom de dichter hem tevoren in den proloog niet noemde onder de
vrienden van Job, en waarom hij later in den epiloog niet wordt vermeld onder
degenen, wier woorden door God berispelijk worden verklaard.
De prozaïsche epiloog is niet noodzakelijk voor het goed begrip van het gedicht,
zooals de proloog dat is. Het hoofddoel, dat de schrijver zich voorstelde, nl. de
onderrichting, dat het lijden op deze wereld dikwijls nog andere reden heeft dan
bedreven zonde, wordt in het gedicht zelf, voorafgegaan door den proloog, volkomen
bereikt. De epiloog draagt daartoe volstrekt niets meer bij. Doch door den proloog
en het gedicht wordt de belangstelling van den lezer in het lot van Job zoozeer
opgewekt, dat de schrijver zijne lezers zeker onbevredigd zou gelaten hebben, wanneer
hij met het gedicht zijn werk had geëindigd en niet met enkele woorden het herstel
van Job's geluk had medegedeeld, zooals dat geschiedt in den epiloog. Wij kunnen
ons dan ook moeielijk voorstellen, dat niet de schrijver zelf maar een latere bewerker
eerst in die behoefte zou hebben voorzien. - Daarbij was het volstrekt niet noodig
iets te zeggen over den Satan, die uit den proloog gekend wordt als de bewerker van
Job's ongeluk. Immers in het gedicht zelf is de mislukking van zijn toeleg om Job
tot afval van God te brengen volkomen afgespeeld. Van Satan behoefde niet meer
gesproken te worden. - Dat in den epiloog het geluk van Job wordt hersteld eerst
nadat hij boetvaardigheid gedaan heeft, is geenszins in strijd met de gekende bedoeling
van den schrijver. Want Job doet boetvaardigheid niet over vroegere groote zonden,
zooals de drie vrienden het van hem verlangden en waartegen de lijder zich krachtig
verzette, maar over de fouten, waaraan hij zich werkelijk tijdens zijne beproeving
had schuldig gemaakt. In het gedicht werden die fouten hem onder het oog gebracht
door Eliu en Jahve, en door Job zelf erkend. - Overigens staat de inhoud van den
epiloog ook weer in symmetrisch verband met dien van den proloog en het gedicht.
Immers in tegenstelling met den inhoud van het gedicht doen ons de proloog en de
epiloog Job aanschouwen als een man, bij wien deugd en geluk met elkander in
overeenstemming zijn.
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Nog een enkele opmerking. Wij gaven reeds aan, dat het geheele werk in de
samenstelling van zijn verschillende deelen een met opzet berekend symmetrisch
geheel vormt. Zou nu die symmetrie ontstaan zijn doordat een of meer latere
bewerkers uit het oorspronkelijk werk heele brokstukken uitlichtten, andere daarvoor
in de plaats stelden en weer andere er aan toevoegden? Is het niet veel redelijker aan
te nemen, dat de symmetrie van het geheel aan den eersten dichter te danken is, en
dat wij behoudens enkele geringe veranderingen en eenige tekstverschuivingen het
werk thans nog voor ons hebben gelijk het uit zijne hand is voortgekomen?
Wij zeiden: ‘behoudens eenige tekstverschuivingen’. Immers voor het herstel van
de stropheering en voor de systematische verdeeling van het gedicht volgens
bovengenoemden Joseph Hontheim zijn eenige tekstverschuivingen noodig. Daartegen
echter zal wel niemand eenig bezwaar hebben; want iedereen geeft toe, dat in onzen
tegenwoordigen Masoretentekst niet alles meer op zijn oorspronkelijke plaats staat.
Te minder, daar alle verschuivingen, die voor de stropheering noodig zijn, door den
inhoud zelf reeds worden aangegeven of gewenscht. Voor de stropheering alléén
vordert J.H. slechts de herhaling van III 3 als refreinvers na III 9, 19 en 26. - Waar
zulk eene tekstverschuiving dient te worden aangenomen, zullen wij in onze noten
aangeven.
Zooals bekend is, werd het boek oorspronkelijk in het Hebreeuwsch geschreven. De
oudste vertaling is die der Grieksche Septuagint, die waarschijnlijk omtrent het
midden der tweede eeuw vóór Christus ontstond. Maar deze vertaling was niet
gelukkig. Zij week dikwijls af van den oorspronkelijken tekst en sloeg zelfs
verschillende plaatsen over. Van die vertaling nu was de oude Latijnsche Itala een
overzetting; zij bezat al de gebreken ervan en nog meer. De H. Hiëronymus, die haar
naar de Hexapla van Origenes verbeterde, noemde haar wellicht niet zonder eenige
overdrijving: ‘een verkort, verminkt en afgeknabbeld boek’ en verklaarde, dat er
vóór de door hem aangebrachte verbetering wel 7 à 800 verzen aan ontbraken1). Maar
ook na die verbetering kon zij den heiligen Schriftuurleeraar niet behagen. Daarom
ondernam hij een geheel nieuwe vertaling uit den Hebreeuwschen grondtekst, waarbij
ook zijne kennis van de Arabische en Syrische talen hem goede diensten bewees.
Dit is de vertaling, die wij thans in onze Vulgaat bezitten en die over het algemeen
nauwkeurig overeenstemt met den Masoretischen tekst.
Uit datgene wat wij reeds omtrent het boek hebben gezegd blijkt,

1) Zie Praef. S. Hieron. in librum Job. - De critici van onzen tijd oordeelen echter over de
Septuagint-vertaling gunstiger dan de H. Hiëronymus. Dat de Septuagint en bijgevolg ook
de oude Itala zooveel afweek van den Hebr. tekst en zooveel beknopter was, schrijven zij
toe niet alleen aan de gebrekkigheid van deze vertaling maar ook en vooral hieraan, dat de
Hebr. tekst na de Septuagint-vertaling verschillende veranderingen et toevoegingen heeft
ondergaan (vgl. Zeitschrift für kath. Theologie. 1886. blz. 557 volg.)
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dat het de schepping is van een dichter, niet het verhaal van een geschiedschrijver.
Toch past hier de vraag of het alleen verdichting, ofwel ook geschiedenis bevat. Sommigen houden het geheel voor een soort parabel, door den dichter uitgedacht,
om daaraan zijne leering vast te knoopen. - Ongetwijfeld is de beschijving van de
hemelsche raadsvergadering (I 6-12; II 1-6) niet in letterlijken zin op te vatten.
Evenzoo is het onmogelijk, dat de samen- en alléénspraken ooit in dien verheven
stijl en dichterlijken vorm zijn gehouden, waarin ze werden te boek gesteld. Omtrent
de Jahve-reden en wel bepaaldelijk omtrent de wijze, waarop God sprak ‘uit den
stormwind’ (XXXVIII 1), merkte reeds de H. Thomas op, dat dit kan worden opgevat
als een overdrachtelijke spreekwijze, die aanduidt, dat de inhoud der Jahve-reden bij
inwendige ingeving door God aan Job (of aan den schrijver) werd bekend gemaakt.
Maar met dat al is Job zelf in zijn lijden en zegevierend geduld nog geen dichterlijk
schijnbeeld. Integendeel de wijze waarop de schrijver over zijnen held spreekt en de
bijzonderheden, die hij van hem en zijne vrienden mededeelt vooral in den proloog
en epiloog, wettigen het vermoeden, dat hij de geschiedenis van Job niet zelf verzon,
maar reeds vóór zich had hetzij in geschrifte hetzij alleen in den mond van het volk,
en dat hij derhalve een bestaand verhaal bezigde om daaraan de door hem bedoelde
leering te verbinden. Daaruit volgt echter nog niet, dat de dichter door het bestaand
verhaal over te nemen voor de historische juistheid van alle bijzonderheden heeft
willen instaan; maar wel kunnen wij daaruit besluiten, dat hij den hoofdzakelijken
inhoud ervan, voor zoover hij dezen stelde tot ondergrond van zijne onderrichting,
als werkelijk historisch aannam. Het is inderdaad zeer goed mogelijk, dat er een
goede oude traditie bestond, volgens welke er in het patriarchale tijdvak in een der
grenslanden van Palestina werkelijk een rechtvaardige heeft geleefd, die even
vermogend als deugdzaam was, maar door elkander haastig opvolgende rampen van
have en goed en gezondheid beroofd werd; dat er toen werkelijk tusschen hem en
eenige zijner vrienden over de oorzaak van zijn ongeluk is geredetwist, waarbij
meeningen werden geopperd overeenkomende met die, welke door den dichter zijn
uitgewerkt; dat de rechtvaardige man niettegenstaande zijne beproeving en de
verdenkingen zijner vrienden in zijn vertrouwen op God bleef volharden, en dat later
zijn geluk wederom hersteld werd. - Deze opvatting omtrent het historisch bestaan
van Job strookt met de traditie der oude Vaders en met de H. Schrift, die op
verschillende plaatsen (Ezech. XIV 14-20; Tob. II 12-15; Eccli. XLIX 11; Jac. V
10-11) over Job als over een historisch persoon schijnt te spreken. Zij strookt ook
met het oordeel van vele nieuweren, die verklaren, dat de verdichting van een
hoofdpersoon als Job niet in den geest der oudheid viel en geen voldoende
belangstelling zou gewekt hebben. Ten laatste wordt zij nog waarschijnlijker gemaakt
door de overweging, dat een Hebreeuwsch dichter, wanneer hij voor zijn volk een
godsdienstig en leerzaam gedicht wilde schrijven en zelf een verhaal had uitgedacht,
hetwelk de grondslag moest uitmaken van zijne onderrichting, er nooit toe zou
gekomen zijn, aan zijn volk als een toonbeeld van deugd en Gods-
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vertrouwen voor te stellen een vreemdeling, buiten de familie der stamvaders van
Israël, buiten de Wet en zelfs buiten het vaderland levend. Het exclusivisme van het
Israëlietische volk staat ons daar borg voor.
Altijd heeft de H. Kerk het boek Job voor een canoniek boek gehouden. Het is
derhalve op ingeving van God geschreven. Dat wil echter niet zeggen, dat alles, wat
daarirf te lezen staat, goddelijke waarheid is. Immers in den Bijbel is wel alles
geschreven op ingeving van God, maar daarom is nog niet alles, wat er in geschreven
werd, bijbelsche waarheid. Bijbelsche waarheid is alleen datgene wat de Bijbel ons
voorhoudt ALS WAARHEID. Zoo ook in het Boek Job. Alles daarin is geschreven op
inspiratie van God; maar niet alles daarin is goddelijke waarheid. Alleen datgene,
wat de schrijver als waarheid wil bevestigen of als waarheid ons leeren wil, alleen
DAT is goddelijke waarheid; het overige niet. Wat derhalve de schrijver aangaande
de geschiedenis van Job in den proloog en epiloog verhaalt, is wel tot in de kleinste
bijzonderheden geïnspireerd, maar behoeft daarom nog niet werkelijk gebeurd te
zijn. Immers uit het feit, dat de hagiograaf deze geschiedenis bezigde om daarop zijn
godsdienstige onderrichting te bouwen, volgt volstrekt nog niet, dat hij de historische
werkelijkheid ervan heeft willen bevestigen.
Evenzoo is in de samen- en alléénspraken wel alles geschreven op goddelijke
ingeving; maar niet alles, wat de schrijver zijne personen in den mond legt, is
onfeilbare waarheid. Immers zelfs van Job wordt in het einde (XXXVIII 2) gezegd,
dat hij woorden zonder verstand gesproken heeft, en nog veel erger afkeuring treft
de drie vrienden. Doch goddelijke, onfeilbare waarheid is al datgene, wat de schrijver,
en dus ook God, door die samen- en alléénspraken ons als waarheid leeren wil.
Hieruit kunnen wij het volgende besluit trekken:
Alles, wat de dichter God laat verkondigen in de Jahve-reden, is onfeilbaar waar.
Ook zijn wij van gevoelen dat ditzelfde moet gezegd worden van de Eliu-reden; want
volgens onze overtuiging is Eliu een profeet, die optreedt in den naam en als
vertegenwoordiger van God; maar omdat omtrent dit karakter van Eliu de traditie
der H. Kerk niet algemeen is, kunnen wij ons gevoelen niet als zeker bevestigen. Echter houde men ook hier in het oog, dat over natuur-wetenschappelijke zaken de
dichter al zijne personen, ook God en Eliu, laat spreken volgens de meeningen van
zijnen tijd zonder de juistheid dier meeningen te willen bevestigen, omdat hij volstrekt
niet de bedoeling heeft les te geven in natuurwetenschappen.
Wat de reden van Job en zijne vrienden aangaat: over het algemeen wordt door
den schrijver het standpunt der vrienden af- en dat van Job goedgekeurd. Doch al
keurt de schrijver het standpunt der vrienden over het algemeen af, daarmede is toch
niet uitgesloten, dat hij hen soms meeningen laat verkondigen, die waarheid,
goddelijke waarheid bevatten; zoo zien wij bijv. dat de H. Paulus (I Cor. III 19) een
gezegde van Eliphaz (Job V 13) aanhaalt onder de formule: ‘er staat geschreven’.
Van den anderen kant, ofschoon de dichter het standpunt van Job, tegenover dat der
drie vrienden, als het betere ons te verstaan
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geeft, is toch niet alles, wat Job zegt, goddelijke waarheid. Immers het is niet waar
of ten minste niet zeker, dat al hetgeen Job gesproken heeft door God in XLII 7 wordt
goedgekeurd. Daar toch lezen wij wel volgens de Vulgaat: ‘Gij hebt voor mij niet
goed gesproken gelijk mijnen dienaar Job’; maar in den grondtekst geven vele
handschriften de lezing: ‘Gij hebt voor mij niet goed gesproken over mijnen dienaar
Job’. Ondoenlijk is het dan ook Job in zijne klachten en vertoogen van alle
verkeerdheid en van alle zonde vrij te pleiten; onnoodig tevens, waar hij zelf, door
God berispt, tot tweemaal toe (XXXIX 34 en XLII 3) schuld bekent. Doch men
bedenke, dat in het Oude Verbond niet die volmaaktheid te vinden is, welke eerst in
het Nieuwe geopenbaard werd. - Evenwel past hier alleszins een eerbiedig en
voorzichtig oordeel, en het gaat niet aan dezen man van smarten, in wien de Vaders
een type zien van den geduldig lijdenden Christus, om zijn geklaag van zware zonde,
van misdadig ongeduld en zelfs van opstand tegen God te betichten. Wie zoo doet,
vergeet niet alleen in een gedicht rekening te houden met de bekende dichterlijke
overdrijving en in een Hebreeuwsch gedicht met de Oostersche hartstochtelijkheid,
welke zich in opvallend sterke, voor ons ongemeen felle uitdrukkingen openbaart;
maar hij handelt ook lijnrecht in strijd met de bedoeling van den gewijden dichter,
die, vooral in den proloog, in hoofdstuk XXVIII en in den epiloog, zich klaar genoeg
uitspreekt. Om Job's wondervol zieleleven te begrijpen, trachte men zich eenigszins
in zijnen toestand te verplaatsen, en niet met den maatstaf der alledaagschheid mete
men wat geheel ongewoon en eenig is.
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Liber Job.
Caput I.
Hoofdstuk I.
De deugd van Job, zijn gezin en zijn rijkdom (v. 1-3), alsook zijn
huisvaderlijke vroomheid (v. 4 en 5). God geeft den duivel macht den
godvreezenden Job te treffen in alles, wat deze bezit, echter zonder hem zelf
te mogen aantasten (v. 6-12). Job wordt op éénen dag beroofd van al zijn
rijkdom en van zijne kinderen (v. 13-19). Voorbeeldeloos geduld van Job (v.
20-22).
VIR erat in terra Hus, nomine Job, et erat ER was een man in het land Hus, Job
vir ille simplex, et rectus, ac timens Deum genaamd1); en die man was eenvoudig2)
et recedens a malo:
en rechtschapen en vreesde God en week
af van het kwaad;
2. Natique sunt ei septem filii, et tres
filiae.

2. en hem werden zeven zonen en drie
dochters geboren.

3. Et fuit possessio ejus septem millia
ovium, et tria millia camelorum,
quingenta quoque juga boum, et
quingentae asinae, ac familia multa nimis:
eratque vir ille magnus inter omnes
Orientales.

3. En hij bezat zeven duizend schapen en
drie duizend kameelen, alsmede
vijfhonderd koppels runderen en
vijfhonderd ezelinnen en uitermate veel
dienstvolk; en die man was groot onder
alle Oosterlingen3).

1) Op de vraag, waar het land Hus gelegen is, luidt het antwoord: ofwel ten zuidoosten van
Juda ‘op de grenzen van Edom en Arabië’ zooals het naschrift van de Septuagint zegt; ofwel
oostwaarts van noordelijk Palestina in Hauran. Voor de eerste meening pleit de afkomst van
Job's vrienden (II 11) en de aanwijzing van Gen. XXXVI 28 en Thren. IV 21, voor de tweede
het getuigenis van de HH. Ephrem en Hiëronymus, het oudere bericht aangaande Hus van
Gen. X 23 en de nog levende overlevering, welke het gewest El Beteniych, ongeveer veertig
geographische mijlen ten zuiden van Damascus, Job's geboorteland noemt. - Job beteekent
‘de vijandelijk aangevallene’, nl. door het lijden.
2) Eenvoudig, Hebr.: ‘volmaakt’ of ‘onberispelijk’.
3) In systematisch gerangschikte getallen, 7 zonen + 3 dochters, 7(000) schapen + 3(000)
kameelen, 5(00) koppels runderen + 5(00) ezelinnen, wordt 's mans rijkdom geteekend.
Daardoor wordt de legende aangeduid; maar de schrijver kan de getallen wel goed
overgeleverd en de legende voor waarheid gehouden hebben even als zijne tijdgenooten.
Door dien rijkdom en gewis ook door zijne deugd was hij hoog in aanzien of groot, Hebr.
‘grooter dan alle zonen van het Oosten’. Het Oosten is, vgl. Gen. XXV 6 en Num. XXIII 7,
eene benaming van Arabië en zelfs van Mesopotamië. - Ook van Job's rijkdom wordt
gesproken tot zijn eer. Niet gehecht aan het aardsche goed, gelijk later bleek, toen hij het
zonder te morren verloor, was hij een lofwaardige rijke.
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4. Et ibant filii ejus, et faciebant
convivium per domos, unusquisque in die
suo. Et mittentes vocabant tres sorores
suas ut comederent et biberent cum eis.

4. En zijne zonen gingen en hielden
maaltijd in hunne huizen, een ieder op
zijnen dag4). En zij zonden en noodigden
hunne drie zusters om met hen te eten en
te drinken.

5. Cumque in orbem transissent dies
convivii, mittebat ad eos Job, et
sanctificabat illos, consurgensque diliculo
offerebat holocausta pro singulis. Dicebat
enim: Ne forte peccaverint filii mei, et
benedixerint Deo in cordibus suis. Sic
faciebat Job cunctis diebus.

5. En wanneer de dagen van den maaltijd
rondgegaan waren, ontbood hen Job en
heiligde hij hen, en vroeg in den morgen
opstaande, droeg hij brandoffers5) op voor
ieder van hen; want hij zeide: Misschien
hebben mijne zonen gezondigd en God
in hunne harten gevloekt6). Aldus deed
Job alle dagen.

6. Quadam autem die cum venissent filii 6. Op zekeren dag nu, toen de zonen Gods
Dei ut assisterent coram Domino, affuit gekomen waren om voor den Heer te
inter eos etiam Satan.
staan, was onder hen ook de Satan
aanwezig7).
7. Cui dixit Dominus: Unde venis? Qui 7. En de Heer zeide tot hem: Vanwaar
respondens, ait: Circuivi terram, et
komt gij? En hij antwoordde en zeide: Ik
perambulavi eam.
ben de aarde rondgegaan en heb ze
doorwandeld8).
8. Dixitque Dominus ad eum: Numquid
considerasti servum meum Job, quod non
sit ei similis in terra, homo simplex, et
rectus ac timens Deum, et recedens a
malo?

8. En de Heer zeide tot hem: Hebt gij wel
gelet op mijnen dienaar Job, dat zijns
gelijke op aarde niet bestaat, een man,
eenvoudig en rechtschapen, en die God
vreest en afwijkt van het kwaad?

4) Gingen enz., een Hebreeuwsche zegswijze, waarmede hier de gewoonte van maaltijd houden
is uitgedrukt. - Op zijnen dag kan beteekenen: Op den verjaardag zijner geboorte, of op zijne
beurt van tijd tot tijd, of, zooals nog anderen willen, op den hem volgens leeftijd toegewezen
dag van elke week. Hoe dat zij, duidelijk genoeg is hier de gelukkige eendracht geteekend
van Job's kinderen.
5) Heiligde hij hen, te weten door middel der beschreven offeranden, of ook kan met die heiliging
een voorbereidende godsdienstige reinigingsplechtigheid (vgl. Gen. XXXV noot 2) bedoeld
zijn. - Job, hoofd der familie en daarom krachtens het natuurrecht priester, offerde gelijk de
aartsvaders. Dat hij geen zoenoffers bracht, maar brandoffers, is teekenend voor het tijdvak
van zijn leven, vgl. Lev. IV noot 1. Over de verzoenende kracht van het brandoffer, het
oudste aller offers (Gen. IV 4 en VIII 20), handelt Lev. I noot 7.
6) Gevloekt, Hebr. en Vulg. hebben eigenlijk: ‘gezegend’, euphemistisch voor ‘gevloekt’. Onze
taal laat niet toe het woord ‘zegenen’ in deze beteekenis te gebruiken. Meermalen nog (v.
11; II 5 en 9) komt hetzelfde woord terug.
7) De zonen Gods zijn (Gen. VI noot 1) de engelen. De Satan of de tegenstrever, zooals dat
Hebreeuwsche woord beteekent, is de duivel, die van zijn oude vijandschap (Gen. III 1 en
15) hier onder een nieuwen naam getuigenis aflegt. - Dit verhaal (v. 6-12) en ook de
voortzetting er van (II 1-7) is klaarblijkelijk beeldspraak, waarin (vgl. Gen. I noot 9)
bovenzinnelijke waarheid op zinnelijke, voor de menschen verstaanbare wijze wordt
medegedeeld. - Als gezanten en dienstdoende geesten (Isai. VI 2; Hebr. I 14) worden de
engelen gezegd te staan of Hebr. ‘zich te stellen’ voor God.
8) Waarom hij dat doet, zegt I Petr. V 8.
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9. Cui respondens Satan, ait: Numquid
Job frustra timet Deum?

9. En de Satan antwoordde Hem: Vreest
Job wel God om niet?

10. Nonne tu valasti eum, ac domum ejus,
universamque substantiam per circuitum,
operibus manuum ejus benedixisti, et
possessio ejus crevit in terra?

10. Hebt Gij niet hem en zijn huis en al
zijn goed ommuurd in het rond? De
werken zijner handen hebt Gij gezegend
en zijn vermogen is toegenomen in het
land.

11. Sed extende paululum manum tuam, 11. Maar strek een weinig uwe hand uit
et tange cuncta quae possidet, nisi in
en raak alles aan, wat hij bezit, of hij U
faciem benedixerit tibi.
niet in het gelaat vloeke9).
12. Dixit ergo Dominus ad Satan: Ecce,
universa quae habet, in manu tua sunt:
tantum in eum ne extendas manum tuam.
Egressusque est Satan a facie Domini.

12. De Heer zeide dan tot den Satan: Zie,
alles wat hij heeft, is in uwe hand; alleen
naar hem zult gij uwe hand niet
uitstrekken10). En de Satan ging weg van
het aanschijn des Heeren.

13. Cum autem quadam die filii et filiae 13. Toen nu op zekeren dag zijne zonen
ejus comederent et biberent vinum in
en dochters aten en wijn dronken in het
domo fratris sui primogeniti,
huis van hun eerstgeboren broeder11),
14. Nuntius venit ad Job, qui diceret:
14. kwam er een bode tot Job, die zeide:
Boves arabant, et asinae pascebantur juxta De runderen ploegden en de ezelinnen
eos,
graasden in hunne nabijheid,
15. Et irruerunt Sabaei, tuleruntque
15. daar stormden de Sabeërs aan en
omnia, et pueros percusserunt gladio, et roofden alles en versloegen de knechten
evasi ego solus ut nuntiarem tibi.
met het zwaard; en ik alleen ben
ontkomen om het u te berichten12).
16. Cumque adhuc ille loqueretur, venit
alter, et dixit: Ignis Dei cecidit e coelo,
et tactas oves puerosque consumpsit, et
effugi ego solus ut nuntiarem tibi.

16. En terwijl hij nog sprak, kwam een
ander en zeide: Het vuur Gods viel van
den hemel en trof en verteerde de schapen
en de knechten; en ik alleen ben
ontkomen om het u te berichten.

9) Uit het zinverband blijkt, dat het uitstrekken der hand enz. in een voor Job ongunstigen zin
bedoeld is. - In het gelaat God vloeken beteekent onbeschaamd tegen Hem opstaan. - De
Satan geeft te verstaan, dat Job alleen met baatzuchtige bedoeling God dient.
10) Zonder Gods toelating vermag de duivel niets, en krijgt hij verlof om hen te kwellen, in wie
de Heer zijn welgevallen heeft (v. 8), dan gebeurt het tot beschaming des duivels, tot heil
der uitverkorenen en tot verheerlijking van God, gelijk hier de uitkomst zal bewijzen.
11) Vermoedelijk begon bij den eerstgeboren broeder de reeks der dagen van den maaltijd,
waarom dan Job nog minder dan anders (zie v. 5) vermoeden kon, dat door de zonde zijner
kinderen Gods gramschap was opgewekt. Niettemin ploffen juist nu op hem de rampen (v.
14-19) zoo zwaar mogelijk, te weten plotseling, in grooten getalle, te gelijk op éénen dag,
en daarbij veroorzaakt niet alleen door de menschen, maar ook door de natuurkrachten,
zoodat God zelf zijnen dienaar schijnt aan te tasten.
12) Van de Sabeërs, de lieden van Saba (Hebr. ‘Sjeba’), een Arabisch stamvolk, spreekt ook
Gen. X 28 en XXV 3. - Saba van Gen. X 7 en I Paral. I 9 wordt in den grondtekst ‘Seba’
geschreven. - En ik alleen enz. Zoo klinkt nu tot viermaal toe als het geluid van hamerslagen,
akelig hard en eentonig het ongeluksbericht.
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17. Sed et illo adhuc loquente venit alius
et dixit: Chaldaei fecerunt tres turmas, et
invaserunt camelos, et tulerunt eos,
necnon et pueros percusserunt gladio, et
ego fugi solus ut nuntiarem tibi.

17. Terwijl nu ook deze nog sprak, kwam
een ander en zeide: De Chaldeërs
vormden drie benden en vielen op de
kameelen aan en roofden ze13); ook
versloegen zij de knechten met het
zwaard; en ik alleen ben ontkomen om
het u te berichten.

18. Adhuc loquebatur ille, et ecce alius
intravit, et dixit: Filiis tuis et filiabus
vescentibus et bibentibus vinum in domo
fratris sui primogeniti,

18. Nog sprak hij, en zie, een ander trad
binnen en zeide: Terwijl uwe zonen en
dochters aten en wijn dronken in het huis
van hun eerstgeboren broeder,

19. Repente ventus vehemens irruit a
regione deserti, et concussit quatuor
angulos domus, quae corruens oppressit
liberos tuos et mortui sunt, et effugi ego
solus ut nuntiarem tibi.

19. kwam plotseling een geweldige wind
aangewaaid van den kant der woestijn14)
en verschokte de vier hoeken van het
huis, en het viel in en verpletterde uwe
kinderen en zij kwamen om; en ik alleen
ben ontkomen om het u te berichten.

20. Tunc surrexit Job, et scidit vestimenta 20. Toen stond Job op en scheurde zijne
sua, et tonso capite corruens in terram kleederen en schoor zich het hoofd en
adoravit,
nedervallend op den grond, aanbad hij
21. Et dixit: Nudus egressus sum de utero
matris meae, et nudus revertar illuc:
Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut
Domino placuit, ita factum est: sit nomen
Domini benedictum. Eccles. V 14; I Tim.
VI 7.

21. en zeide: Naakt ben ik uit den schoot
mijner moeder gekomen en naakt zal ik
daarheen terugkeeren; de Heer heeft
gegeven, de Heer heeft genomen; gelijk
het den Heer heeft behaagd, zoo is het
gebeurd; de naam des Heeren zij
gezegend15).

13) Gen. XIV verhaalt, dat reeds tijdens het leven van Abraham, in wiens tijd Job schijnt gesteld
te zijn, Chaldeeuwsche rooverkoningen strooptochten hielden tot in Palestina. Misschien
wordt hier op dezen tocht gezinspeeld. Echter eerst veel later, als voor het Rijk van Juda het
einde nadert (IV Reg. XXIV 2), treedt in de gewijde geschiedenis het volk der Chaldeeën
op als de meest geduchte vijand van Israël, zie Hab. I 6-10. - Naar een welberaamd plan, in
drie benden (vgl. Gen. XIV 15; Judic. VII 16; I Reg. XI 11) zijn zij gekomen als een
welgeordend leger. En zoo wordt de roof van zulk een groot getal kameelen begrijpelijk.
14) Hebr.: ‘Van over de woestijn’. Meermalen (Isai. XXI 1; Jer. IV 11; XIII 24) wordt de
Arabische woestijn als het uitgangspunt van vervaarlijke stormen aangewezen. Hier wordt
een geweldige wervelwind aangeduid.
15) Naar de wijze der Oosterlingen (zie Gen. XXXVII 34; Lev. X 6) zijn dit de uiterlijke teekenen
zijner rechtmatige droefheid. Daarbij blijft echter Job's vroomheid onwankelbaar. Alle aardsch
bezit naar zijn juiste waarde een wisselvallig leengoed achtend, berust hij in den wil van
God, den Eigenaar. - Daarheen, te weten naar den schoot der aarde, aller moeder, vgl. Eccli.
XL 1. - Gelijk het.... gebeurd ontbreekt in den grondtekst en is eene verklarende bijvoeging.
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22. In omnibus his non peccavit Job labiis 22. In dat alles zondigde Job niet met
suis, neque stultum quid contra Deum zijne lippen16) en sprak hij niets onzinnigs
locutus est.
tegen God.

16) Met zijne lippen ontbreekt in den grondtekst, welke letterlijk zegt: ‘hij gaf niet iets wat
smakeloos is aan God’, d.i. hij deed in gedachten, woorden of werken niets, wat God
mishaagde.
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Caput II.
Hoofdstuk II.
God geeft den duivel macht Job zelf aan te tasten, echter onder nadrukkelijk
gebod van zijn leven te sparen (v. 1-6). Job wordt met een schrikkelijke ziekte
geslagen en bewaart zijn geduld, terwijl zijne huisvrouw hem tot opstand
tegen God aanzet (v. 7-10). Het bezoek der drie vrienden van Job (v. 11-13).
1. Factum est autem cum quadam die
venissent filii Dei, et starent coram
Domino, venisset quoque Satan inter eos,
et staret in conspectu ejus,

1. Het gebeurde nu, toen op zekeren dag
de zonen Gods gekomen waren en voor
den Heer stonden, en ook de Satan onder
hen gekomen was en zich voor het
aanschijn van Hem stelde,

2. Ut diceret Dominus ad Satan: Unde
venis? Qui respondens ait: Circuivi
terram, et perambulavi eam.

2. dat de Heer tot den Satan zeide: Van
waar komt gij? En deze antwoordde en
zeide: Ik ben de aarde rondgegaan en heb
ze doorwandeld.

3. Et dixit Dominus ad Satan: Numquid
considerasti servum meum Job, quod non
sit ei similis in terra, vir simplex et rectus,
ac timens Deum, et recedens a malo, et
adhuc retinens innocentiam? Tu autem
commovisti me adversus eum, ut
affligerem eum frustra.

3. En de Heer zeide tot den Satan: Hebt
gij wel gelet op mijnen dienaar Job, dat
zijns gelijke op aarde niet bestaat, een
man, eenvoudig en rechtschapen, en die
God vreest en afwijkt van het kwaad en
nog in de onschuld volhardt? Gij echter
hebt Mij aangehitst tegen hem om hem
te kwellen, te vergeefs1).

4. Cui respondens Satan, ait: Pellem pro 4. En de Satan antwoordde Hem en zeide:
pelle, et cuncta quae habet homo, dabit Huid voor huid, en alles wat de mensch
pro anima sua:
heeft, geeft hij voor zijn leven2);
5. Alioquin mitte manum tuam, et tange 5. maar steek uwe hand uit en raak zijn
os ejus et carnem, et tunc videbis quod in gebeente en vleesch aan, en dan zult Gij
faciem benedicat tibi.
zien, dat hij U in het aangezicht vloeken
zal.

1) In de onschuld, Hebr.: ‘in zijne volmaaktheid’; vgl. I noot 2. - Te vergeefs kan op den duivel
betrekking hebben. Hij had te vergeefs macht gevraagd en gekregen, want zijn opzet was
mislukt. Ook wordt het wel anders, in verband met kwellen begrepen en dan zegt God, dat
Hij Job gekweld heeft ‘zonder oorzaak’, zonder dat deze door te zondigen bestraffing verdiend
had. - Wederom (vgl. I noot 7) is de voorstelling berekend op de menschelijke denk- en
spreekwijze.
2) Huid voor huid is een spreekwoord, waarbij de verschillende soorten van bezittingen worden
gedacht als een laag huiden, die de mensch de eene over de andere heeft aangetrokken, en
waarvan hij zich desnoods de eene na de andere ontdoet, om zijn lichaam te redden; daardoor
geeft Satan te verstaan, dat Job gemakkelijk vroom kon blijven, omdat hij, bij alle verlies
zelf ongedeerd, het beste behield.
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6. Dixit ergo Dominus ad Satan: Ecce in 6. De Heer zeide dan tot den Satan: Zie,
manu tua est, verumtamen animam illius hij is in uwe hand: spaar echter zijn leven.
serva.
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7. Egressus igitur Satan a facie Domini, 7. De Satan ging dan weg van het
percussit Job ulcere pessimo, a planta
aanschijn des Heeren en sloeg Job met
pedis usque ad verticem ejus:
allerbooste zweren3) van de voetzool af
tot aan zijnen schedel;
8. Qui testa saniem radebat, sedens in
sterquilinio.

8. en deze schrabde met eene potscherf
den etter weg, zittende op den mesthoop4).

9. Dixit autem illi uxor sua: Adhuc tu
permanes in simplicitate tua? benedic
Deo et morere.

9. Zijne huisvrouw nu zeide tot hem:
Volhardt gij nog in uwe eenvoudigheid?
vloek God en sterf5).

10. Qui ait ad illam: Quasi una de stultis
mulieribus locuta es: si bona suscepimus
de manu Dei, mala quare non
suscipiamus? in omnibus his non peccavit
Job labiis suis.

10. Hij echter zeide tot haar: Gelijk eene
uit de dwaze vrouwen hebt gij gesproken;
als wij het goede aannamen uit Gods
hand, waarom zouden wij het kwade niet
aannemen? In dit alles heeft Job niet
gezondigd met zijne lippen6).

11. Igitur audientes tres amici Job omne
malum, quod accidisset ei, venerunt
singuli de locò suo, Eliphaz Themanites,
et Baldad Suhites, et Sophar Naamathites.
Condixerant enim, ut pariter venientes
visitarent eum, et consolarentur.

11. Daar nu drie vrienden van Job
hoorden van al het kwade, dat hem was
overkomen, kwamen zij, een ieder uit
zijne plaats, Eliphaz de Themaniet, en
Baldad de Suhiet, en Sophar de
Naämathiet7). Zij toch hadden afgesproken

3) Vrij algemeen houdt men, dat Job's ziekte eene allerergste melaatschheid, de olifantsziekte
(Deut. XXVIII 35) was, en daarvoor spreken de verschillende ziekteverschijnselen, waarvan
het boek melding maakt. Allerbooste zweren zijn ook het begin dezer ziekte, die gepaard
gaat met droefgeestigheid, angst en onrust.
4) Op den mesthoop, Hebr.: ‘midden in de asch’. Het zitten in de asch gebeurde ten teeken van
grooten rouw, vgl. Jonas III 6. Volgens de oude schriftverklaring is hier echter in het bijzonder
sprake van den aschhoop, de gemeenlijk zeer hooge belt aan den ingang der Arabische dorpen,
waar de vuilnis, in de zon verdroogd en nu en dan door vuur verbrand, ligt opgehoopt. Daar
houden zich de ongelukkigen op, die door de melaatschheid (Lev. XIII 46), uit de maatschappij
gebannen zijn, om over dag aan de voorbijgangers aalmoezen te vragen en 's nachts in de
door de zon verwarmde vuilnis te rusten. - De grondtekst spreekt hier niet van etter, maar
heeft: ‘hij nam zich eene potscherf om zich daarmede te krabben’, te weten ter verzachting
der ondragelijke jeukte, eene bijzondere kwelling der ziekte.
5) Het zijn woorden van wanhoop: waartoe nog langer die vroomheid? Vloek God, vaar tegen
Hem uit, omdat Hij zoo slecht uwen dienst vergold, en sterf, maak zelf een einde aan uw
onherstelbaar lijden.
6) Als een dwaze en goddelooze - dit tweevoudig begrip ligt in het Hebr. woord - sprak de
vrouw. Daarentegen toont zich zoo klaar mogelijk de godsvrucht van Job. Het zwaarste leed
draagt hij gewillig, omdat hij weet, dat het komt van God, en diens wil eerend ook in de
ergste ellende, toont hij metterdaad God om Hem zelven te dienen. De bijvoeging ‘met zijn
lippen’ duidt wellicht aan, dat hij later wel met zijn lippen zondigde (III).
7) Eliphaz de Themaniet, naam en landstreek wijzen op Edom (Gen. XXXVI 10 en 34. Zie ook
Jer. XLIX 7 en 20; Amos I 11 en 12). Vgl. voor de Suhiet of uit Sjoeach, Vulg. ‘Sue’, Gen.
XXV 2. De Naämathiet of uit Naäma herinnert aan Jos. XV 41. De Septuagint noemt hem
echter voortdurend in plaats van een Naämathiet een Minaeër. Deze lezing schijnt te verkiezen,
omdat de Minaeërs een Arabische volksstam waren, terwijl Naäma in het stamgebied van
Juda was gelegen; zoo behoort ook Sophar tot de Oosterlingen (vgl. I 3).
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en te vertroosten.
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12. Cumque elevassent procul oculos
suos, non cognoverunt eum, et
exclamantes ploraverunt, scissisque
vestibus sparserunt pulverem super caput
suum in caelum.

12. En toen zij van verre hunne oogen
opsloegen, herkenden zij hem niet en zij
jammerden luid en weenden en scheurden
hunne kleederen en strooiden asch op hun
hoofd hemelwaarts8).

13. Et sederunt cum eo in terra septem
diebus et septem noctibus, et nemo
loquebatur ei verbum: videbant enim
dolorem esse vehementem.

13. En zij zaten bij hem op de aarde zeven
dagen en zeven nachten en niemand sprak
een woord tot hem9); want zij zagen, dat
de smart geweldig was.

Caput III
Hoofdstuk III.
Job (v. 1-2) vervloekt den dag (v. 3-6) en den nacht (v. 7-9) zijner geboorte.
Hij wenscht bij die geboorte gestorven te zijn (v. 10-12). Dan genoot hij thans
rust bij de dooden, wier begrafenis plechtig of stil (v. 13-16), wier leven
aanzienlijk of gering was (v. 17-19); want leven is een ramp voor alle
lijdenden (v. 20-23), vooral voor hem (v. 24-26).
1. Post haec aperuit Job os suum, et
maledixit diei suo,

1. Daarna opende Job zijnen mond en
vervloekte zijnen dag1),

2. Et locutus est.

2. en hij sprak:

3. Pereat dies in qua natus sum, et nox in 3. Verga de dag, waarop ik werd geboren,
qua dictum est: Conceptus est homo. Jer. en de nacht, waarin men zeide: een
XX 14.
mensch is ontvangen2).
8) Ten teeken hunner droefheid; vgl. Jos. VII 6.
9) Zij treurden over hem zoolang de treurtijd duurde over een doode (vgl. Gen. L 10; I Kon.
XXXI 13; Eccli. XXII 13), gedurende welken tijd zij bij het gezicht van zooveel ellende als
met stomheid waren geslagen.
1) Dat Job, na zulk een heldhaftig geduld (I en II) getoond te hebben, thans zijnen geboortedag
vervloekt, wijst op de felheid van zijn lijden, ook van zijn zielelijden, nog verhoogd door het
rouwbetoon der vrienden; tevens doet ons dit klagen het geweld kennen der bekoring, die
Job ondervond zonder er voor te bezwijken (zie Inleiding). Met het luide gekerm der zwakke
en pijnlijk getroffen natuur is stille berusting in Gods wil overeen te brengen (Vgl. Matth.
XXVI 37-39, XXVII 46).
2) Hebr.: ‘en de nacht, die zeide’ enz. In dichterlijke persoonsverbeelding zijn dag en nacht
hier gedacht als vijanden van Job, aan wie vervolgens alle ongeluk wordt toegewenscht. Dag
en nacht zijn hier de beide deelen van het etmaal, waarin Job geboren werd. ‘Er is een mensch
(Hebr.: “een knaap”) ontvangen’, kon niet gezegd worden in den nacht der ontvangenis; het
beteekent dus: er is voorheen een mensch (knaap) ontvangen, die nu geboren is. - Hier begint
de kern van het boek, het gedicht, (zie Inleiding) met de eerste rede. Deze rede bestaat uit
twee strophenparen, gescheiden door een tusschenstrophe. Het eerste strophenpaar beslaat
v. 3-6 en 7-9, de tusschenstrophe v. 10-12, het tweede strophenpaar v. 13-19 en 20-26.
Herhaalt men nu v. 3 als refreinvers na v. 9, 19 en 26, dan bestaat iedere strophe van het
eerste strophenpaar uit 4 en van het tweede uit 8 verzen; de tusschenstrophe bevat 3 verzen.
Het tweede strophenpaar bestaat uit dubbelstrophen, waarvan iedere helft 4 verzen telt;
evenzoo eindigen alle andere reden van Job in het eerste hoofddeel van het gedicht met een
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4. Dies ille vertatur in tenebras, non
requirat eum Deus desuper, et non
illustretur lumine.

4. Die dag verandere in duisternis, hem
zoeke niet God omhoog, en hij worde niet
bestraald met licht3).

5. Obscurent eum tenebrae, et umbra
5. Dat hem verdonkeren duisternis en
mortis, occupet eum caligo, et involvatur doodsschaduw, hem overheersche het
amaritudine.
stikdonker, en hij worde omfloerst met
bitterheid4).
6. Noctem illam tenebrosus turbo
6. Die nacht5), hem grijpe een
possideat, non computetur in diebus anni, dwarrelwind vol duisternis, hij worde niet
nec numeretur in mensibus:
gerekend tot de dagen des jaars, noch
geteld bij de maanden.
7. Sit nox illa solitaria, nec laude digna: 7. Die nacht zij eenzaam, en geen
lofgezang waardig6).
8. Maledicant ei qui maledicunt diei, qui 8. Dat hem vervloeken zij, die den dag
parati sunt suscitare Leviathan:
vervloeken, die de kunst verstaan van
Leviathan op te roepen7).
9. Obtenebrentur stellae caligine ejus:
9. Verduisterd mogen worden door zijn
exspectet lucem et non videat, nec ortum donker de sterren, hij wachte op het licht
surgentis aurorae:

3)

4)

5)

6)

7)

paar dubbelstrophen. - De korte inhoud boven het hoofdstuk geplaatst, geeft tevens den
inhoud aan van iedere strophe (en halfstrophe).
Hebr.: ‘Die dag zij duisternis’, d.w.z. hij zij begraven in het nachtelijk duistei, en God, die
uit den nacht den dag te voorschijn roept, zoeke hem niet, late hem waar hij is, zoodat die
door geen licht bestraalde dag ook geen bestaan hebbe. Dezelfde gedachte is ook in het
volgende vers uitgedrukt.
Hem verdonkeren. Hebr.: ‘zich rechtens toeëigenen’ of ‘opeischen’. Letterlijk staat er: ‘zijn
goëel zijn’; vgl. Lev. XXV noot 15. Sommigen vertalen met geringe tekstwijziging: ‘Er ligge
over hem’ enz. - Bitterheid is samenvatting van alles, wat een dag akelig en rampzalig kan
maken.
Wat in v. 6 gezegd wordt, slaat niet op den nacht, maar wel op den dag; daarom leze men in
plaats van ‘die nacht’ hier ‘die dag’; hem grijpe enz. nl. om hem weg te voeren en zooveel
doenlijk te vernietigen.
Die nacht als eerste deel (vgl. Gen. I 5) van het etmaal, waarin Job geboren werd; eenzaam,
of naar een andere vertaling van het Hebr. ‘onvruchtbaar’; en geen lofgezang waardig, Hebr.:
‘mocht er daarop geen feestgejuich gekomen zijn’; bedoeld is het feestgejuich en de
gelukwenschen bij Job's geboorte.
De toovenaars, die den dag tot ongeluksdag kunnen maken, en wel onder hen de machtigsten,
die door hun bezwering zelfs den vreeselijken krokodil (vgl. XL 20 en Isai XXVII 1) weten
te temmen. Sommigen verstaan hier onder Leviathan het sterrenbeeld ‘den Draak’, die volgens
Oostersche fabelleer altijd gereed staat zich op zon en maan te werpen om haar te verslinden,
waardoor zons- en maansverduisteringen worden veroorzaakt. - Dat hier het bijgeloof in een
van God onafhankelijke macht (vgl. Num. XXII 6) zou zijn uitgesproken, is niet te bewijzen.
Het gebruik van aan het vaak onjuiste volksbegrip ontleende zegswijzen behoeft daarvan
nog geen bevestiging te zijn. Zooals in de psalmen de lofprijzing Gods gevraagd wordt van
redelooze dieren en ziellooze schepselen, zoo is hier, om de dichterlijke verwensching nog
schrikkelijker te maken, het angstwekkend vloekwoord der toovenaars ingeroepen.
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en hij zie het niet, noch ook den opgang
van den rijzenden dageraad8);

8) Door zijn donker de sterren, Hebr.: ‘de sterren zijner avondschemering’. Zij staan in
tegenstelling met den opgang, Hebr.: ‘de wimpers’ van den dageraad, zoodat aan dien nacht
van het begin tot het einde volstrekt alle licht ontzegd wordt.
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10. Quia non conclusit ostia ventris, qui 10. omdat hij de poort niet heeft gesloten
portavit me, nec abstulit mala ab oculis van den schoot, die mij droeg, en het
meis.
kwade niet heeft afgeweerd van mijne
oogen9).
11. Quare non in vulva mortuus sum,
egressus ex utero non statim perii?

11. Waarom stierf ik niet in den
moederschoot, verging ik niet, zoodra ik
uit den schoot te voorschijn kwam?

12. Quare exceptus genibus? cur lactatus 12. Waarom werd ik op knieën10)
uberibus?
opgenomen? Waarom aan borsten
gezoogd?
13. Nunc enim dormiens silerem, et
somno meo requiescerem:

13. Dan toch zou ik nu slapen en zwijgen
en in mijnen slaap rust hebben11)

14. Cum regibus et consulibus terrae, qui 14. met de koningen en raadslieden der
aedificant sibi solitudines:
aarde, die zich grafpaleizen12) bouwen,
15. Aut cum principibus, qui possident
aurum, et replent domos suas argento:

15. of met de vorsten, die goud bezitten
en hunne paleizen13) met zilver vullen;

16. Aut sicut abortivum absconditum non 16. of als eene weggestopte misgeboorte
subsisterem, vel qui concepti non viderunt zou ik niet bestaan, of als degenen, die,
lucem.
na ontvangen te zijn, het licht niet
aanschouwden14).
17. Ibi impii cessaverunt a tumultu, et ibi 17. Daar15) hebben de boozen opgehouden
requieverunt fessi robore.
met razen en daar hebben rust gevonden
wier kracht werd afgebeuld.
18. Et quondam vincti pariter

18. En wie voorheen geboeid waren,

9) Omdat hij enz. bevat den wensch, dat bij zijne geboorte de moederschoot hem geen voldoende
opening had aangeboden, om geboren te worden, zoodat hij reeds vóór zijn geboorte zou
verstikt of gedood zijn; aldus zou hij het kwade levenslicht nimmer hebben aanschouwd, het
zou van zijne oogen zijn afgeweerd. Diezelfde wensch wordt in de twee volgende verzen
opgevat en verder uitgewerkt. In dit vers wordt de niet vervulde wensch van Job voorgesteld
als eene taak, die had moeten vervuld worden door den nacht (het etmaal) van Job's geboorte.
10) Op de knieën des vaders, die het kind erkende door het tot zich te nemen (Gen. XXX 3; L
22).
11) Als een begeerlijke zaak wordt hier het gestorven-zijn met de zachtste woorden uitgedrukt.
In dat verlangen naar den dood, die (v. 14-19) aller lot gelijk heet te maken, ligt geen
ontkenning van een ander leven, dat verschillend is voor goeden en boozen. Zonder eenige
schade voor zijn geloof spreekt ook de Christen van de rust des grafs en prijst hij, als hem
het lijden ondragelijk schijnt, de dooden gelukkig. Vergelijk hier ook Jer. XX 14-18 met
noot 17.
12) Grafpaleizen. Het in den grondtekst gebruikte woord is stamverwant met ‘pyramiden’.
13) De beteekenis van ‘hunne paleizen’ wordt door het parallelisme met v. 14 en door den
samenhang beperkt tot grafpaleizen, waarin meermalen kostbaarheden mede begraven werden.
14) Een stoute tegenstelling met de genoemde grooten, wier begrafenis zoo luisterrijk was, om
te beduiden dat de dood het hoogste en het laagste gelijk maakt, welke gedachte tot v. 19
wordt uitgewerkt.
15) Daar, in het graf of in de onderwereld, waar hij zijn zou, als hij bij de geboorte gestorven
was.
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sine molestia, non audierunt vocem
exactoris.

zijn zonder kommer bijeen en hooren niet
de stem des drijvers.

19. Parvus et magnus ibi sunt, et servus 19. Klein en groot zijn daar, en de knecht
liber a domino suo.
is vrij van zijnen heer.
20. Quare misero data est lux, et vita his, 20. Waarom werd het licht gegeven aan
qui in amaritudine animae sunt?
een ellendige16) en het leven aan hen, wier
ziel in bitterheid is?
21. Qui exspectant mortem, et non venit, 21. die den dood verbeiden, en hij komt
quasi effodientes thesaurum:
niet, als groeven zij naar eenen schat,
22. Gaudentque vehementer cum
invenerint sepulcrum.

22. en die zich uitbundig verheugen,
wanneer zij het graf vinden -

23. Viro cujus abscondita est via, et
circumdedit eum Deus tenebris?

23. aan een man, wiens weg verborgen
is, en dien God met duisternissen
omringt17)?

24. Antequam comedam suspiro: et
tamquam inundantes aquae, sic rugitus
meus:

24. Voordat ik eet, zucht ik; en als
overstroomende wateren is mijn
gejammer18);

25. Quia timor, quem timebam, evenit
mihi: et quod verebar accidit.

25. want wat vreeselijks ik vreesde, is
over mij gekomen; en wat ik duchtte, dat
is gebeurd19).

26. Nonne dissimulavi? nonne silui?
nonne quievi? et venit super me
indignatio.

26. Was ik niet gelaten? heb ik niet
gezwegen? was ik niet rustig? Toch
kwam over mij de verbolgenheid20).

16) De wensch om door den dood voor de rampen des levens beschut geweest te zijn, verandert
hier in een nieuwe klacht over het rampzalig leven. Waarom werd enz., Hebr.: ‘waarom geeft
Hij’ enz. Den ongelukkige schijnt de dood beter dan een bitter leven (Eccli. XXX 17).
17) Wiens weg verborgen is, d.w.z. die geen uitweg kan vinden om het lijden te ontloopen. - Met
duisternissen is bijvoeging der Vulgaat. Hebr.: ‘dien God rondom heeft ingesloten’, een
toespeling op I 10.
18) De zwaarte van het lijden is hier geteekend. Zelfs als hij zijn honger stilt, is er geen verpoozing
van smarten. Sommigen verstaan het Hebr. in dien zin, dat Job gezucht en gejammer zijn
brood en zijn drank noemt.
19) Hebr.: ‘Want vrees ik iets vreeselijks, het genaakt mij: en wat ik ducht, overkomt mij’.
Evenals het vorige vers, beschrijft ook dit den tegenwoordigen toestand.
20) De klacht eindigt met de betuiging, dat geene zonde van ongeduld bij vorige rampen die
ellende veroorzaakt kan hebben. Vermoedelijk zegt echter het Hebr., de in v. 24 begonnen
schildering des lijdens voltooiend, dat hij geen kalmte en geen vrede en geen rust heeft, maar
de verschrikking steeds aanwezig is.
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Caput IV.
Hoofdstuk IV.
Eliphaz (v. 1) beschuldigt Job van ongeduld (v. 2-6) en (gelijk zijn
ondervinding hem leert) van vroegere zonden (v. 7-11). Hij staaft zijn
ongunstig oordeel over den zwaar beproefde met de openbaring van een
geest, die hem in den nacht verscheen (v. 12-16) en wiens woorden hij
mededeelt (v. 17-21).
1. Respondens autem Eliphaz
Themanites, dixit:

1. Eliphaz, de Themaniet, nam dan het
woord en zeide:

2. Si coeperimus loqui tibi, forsitan
moleste accipies, sed conceptum
sermonem tenere quis poterit?

2. Zoo wij aanvangen tot u te spreken,
zult gij het misschien euvel opnemen,
maar wie kan het woord, waarvan hij vol
is, terughouden1)?

3. Ecce docuisti multos, et manus lassas 3. Zie, velen hebt gij onderricht en slappe
roborasti:
handen hebt gij gesterkt;
4. Vacillantes confirmaverunt sermones 4. aan wankelenden gaven uwe reden
tui, et genua trementia confortasti:
vastheid en knikkende knieën hebt gij
gestevigd;
5. Nunc autem venit super te plaga, et
defecisti: tetigit te, et conturbatus es.

5. nu echter kwam over u de plaag, en gij
zijt bezweken; zij trof u, en gij zijt
radeloos.

6. Ubi est timor tuus, fortitudo tua,
6. Waar is uwe vrees, uwe kloekheid, uw
patientia tua, et perfectio viarum tuarum? geduld en de volkomenheid uwer
wegen2)?
7. Recordare obsecro te, quis unquam
innocens periit? aut quando recti deleti
sunt?

7. Bedenk toch, bid ik u, welke
onschuldige ging ooit te gronde? of
wanneer werden rechtvaardigen
verdelgd?

1) Zijn woord zal Job wel bedroeven, maar door diens klachten acht hij zich tot berisping
verplicht. - Met dit vers begint de tweede rede (IV en V). Zij bestaat uit een paar
dubbelstrophen IV 2-6, 7-11, en 12-16, 17-21; een tusschenstrophe V 1-8; een tweede
strophenpaar V 9-11, 15, en 12-16; een tweede tusschenstrophe V 17-19; en een derde
strophenpaar V 20-23 en 24-27. De inhoud der strophen wordt aangegeven door den inhoud,
boven hoofdstuk IV en V geplaatst.
2) Lijdenden en moedeloozen hebt ge vroeger door uw woorden troost en moed ingesproken;
uw eigen woorden van vroeger veroordeelen uw gedrag van thans. Daarenboven veroordeelt
uw lijden van thans uw leven van vroeger; want de ondervinding leert, dat al degenen, die
ellendig te gronde gaan, geen onschuldigen zijn, maar dat zij hun ellende te danken hebben
aan onrecht, hetwelk zij vroeger pleegden (v. 7-11).
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8. Quin potius vidi eos, qui operantur
iniquitatem, et seminant dolores, et
metunt eos,

8. Ja veeleer zag ik hen, die
ongerechtigheid bedrijven, en smarten
zaaien en ze maaien3),

9. Flante Deo perisse, et spiritu irae ejus 9. door den adem Gods te gronde gaan
esse consumptos:
en door het blazen van zijn toorn verdelgd
worden.
10. Rugitus leonis, et vox leaenae,

10. Het gebrul des leeuws en de

3) Hebr: ‘Voor zoover ik gezien heb, wie onrecht ploegen en ongeluk zaaien (nl. door hun
zonden), die maaien het ook: v. 9 door Gods adem gaan zij’ enz.
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et dentes catulorum leonum contriti sunt. stem der leeuwin en de tanden van
leeuwenwelpen verbrokkelen.
11. Tigris periit, eo quod non haberet
praedam, et catuli leonis dissipati sunt.

11. De tijger4) komt om, omdat hij geene
prooi heeft, en het leeuwengebroed kwijnt
weg.

12. Porro ad me dictum est verbum
absconditum, et quasi furtive suscepit
auris mea venas susurri ejus.

12. Voorts is tot mij heimelijk een woord
gezegd en als steelsgewijze heeft mijn
oor de kronkelingen opgevangen van zijn
gelispel.

13. In horrore visionis nocturnae, quando 13. In de verschrikking van een nachtelijk
solet sopor occupare homines,
gezicht, wanneer diepe slaap de menschen
pleegt te bevangen,
14. Pavor tenuit me, et tremor, et omnia 14. overmeesterde mij angst en siddering
ossa mea perterrita sunt:
en werden al mijne beenderen van schrik
bevangen;
15. Et cum spiritus me praesente transiret, 15. en terwijl een geest voorbijstreek in
inhorruerunt pili carnis meae.
mijne tegenwoordigheid, rezen de haren
van mijn vleesch te berge.
16. Stetit quidam, cujus non agnoscebam 16. Daar stond iemand, wiens gelaat ik
vultum, imago coram oculis meis, et
niet erkende, eene gestalte voor mijne
vocem quasi aurae lenis audivi.
oogen, en een geluid als van een zacht
gesuis hoorde ik5):
17. Numquid homo, Dei comparatione 17. Wordt een mensch in vergelijking met
justificabitur, aut factore suo purior erit God rechtvaardig bevonden, of is een
vir? Infra XXV 4.
man reiner dan zijn Maker6)?
18. Ecce qui serviunt ei, non sunt

18. Zie, degenen, die Hem dienen,

4) Hebr.: ‘de leeuw’. In den grondtekst is hier en in het vorige vers onder verschillende
benamingen sprake van den leeuw (niet van zijne jongen), van wien men verhaalt, dat als
hij oud is geworden, zijn tanden afbrokkelen, zoodat hij geen prooi meer verslinden kan en
van gebrek ellendig omkomt. Zoo is hij een beeld van den machtigen zondaar, die ten slotte
ongelukkig wordt. - In het eerste halfvers van v. 10 ontbreekt het werkwoord (‘verzwakt’ of
‘verstomt’) zooals in hartstochtelijken stijl meer gebeurt.
5) De wijze, waarop de dichter in v. 12-16 Eliphaz dit nachtelijk gezicht doet beschrijven
(heimelijk, steelsgewijze, kronkelingen van gelispel, angst en siddering, te-berge-rljzing der
haren, onkenbaarheid der gestalte, onbestemdheid van geluid) geeft ons te verstaan, dat wij
hier te doen hebben met een duivelsverschijning, waardoor Satan Eliphaz en zijn vrienden
heeft willen stijven in hun verdenkingen tegen Job. Ongetwijfeld echter hield Eliphaz zelf
haar voor een openbaring Gods, waarop hij in zijn andere reden telkens terugkomt (vgl. XV
11-16; XXII 22). Ook de vrienden hebben dezelfde overtuiging; het laatste woord, door een
der vrienden gesproken, behelst nog een beroep op dit orakel (vgl. XXV 4-6).
6) Hebr.: ‘Zou een mensch rechtvaardig zijn voor God of een man rein zijn voor zijnen Maker?’
anders gezegd: niemand is rechtvaardig of rein voor God. Naar waarheid volgt hieruit, dat
ook Job zijne menschelijke tekortkomingen heeft, maar niet, wat Eliphaz volgens de bedoeling
van Satan daaruit besloot, dat Job's lijden straf is voor zijne zonden en dat de rechtvaardige
God hem zoo zwaar tuchtigt om zijne groote boosheid.
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stabiles, et in Angelis suis reperit
pravitatem: Infra XV 15; II Petr. II 4;
Judae 6.

zijn niet standvastig, en in zijne engelen
vindt Hij boosheid7).

19. Quanto magis hi qui habitant domos 19. Hoeveel meer dan zullen zij, die
luteas, qui terrenum habent fundamentum, leemen huizen bewonen, die een
consumentur velut a tinea?
grondveste hebben van aarde, verteerd
worden als door de mot8)?
20. De mane usque ad vesperam
succidentur: et quia nullus intelligit, in
aeternum peribunt.

20. Tusschen morgen en avond worden
zij omgehouwen; en omdat niemand wijs
is, vergaan zij voor altijd9).

21. Qui autem reliqui fuerint, auferentur 21. En die overblijven, worden van hen
ex eis: morientur, et non in sapientia.
weggeraapt; zij sterven en niet in
wijsheid10).

7) Met die Hem dienen zijn evenals in het tweede verslid de engelen bedoeld, zooals blijkt uit
de tegenstelling van dit vers met het voorafgaande en volgende. Wat hier van hen gezegd
wordt is waar, als men hen beschouwt in den staat, waarin zij geschapen werden. In dien
staat waren zij niet standvastig in het goede en vond God in velen van hen boosheid. Doch
als men hen beschouwt in den staat, waarin zij thans zijn, nu zij in de genade bevestigd niet
meer kunnen zondigen, is dit gezegde van hen niet waar.
8) De zin is: Hoeveel meer dan de engelen zijn aan zonde en bijgevolg ook aan straf der zonde
onderhevig de nietige menschen, uit aarde gevormd en vergankelijk als kleederen, die door
de mot verteerd worden.
9) Tusschen morgen en avond, snel en plotseling; vgl. Isai. XXXVIII 12. Er is sprake van de
bestraffing der menschen, in wie God boosheid vindt. - Omdat niemand enz. Hebr.
vermoedelijk: ‘zonder dat iemand er op let’. Zoo nietig is de mensch, de zondaar. Voor altijd
verdwijnt hij, zonder dat zijn heengaan bemerkt wordt.
10) Die overblijven enz., volgens een betere punctuatie: die van hen overblijven (te weten: hun
kinderen) worden weggeraapt. Het Hebr. kan ook vertaald worden: ‘Wordt niet hun have en
goed tegelijk met hen weggeraapt?’ Anderen vertalen: ‘Wordt niet hun heerlijkheid
weggenomen van hen?’ ofwel: ‘Wordt niet hun tentkoord (d.i. de levensadem, want als die
wordt afgesneden, valt de tent des lichaams) van hen weggerukt?’ (d.i. losgerukt door den
wind). En niet in wijsheid, d.w.z. omdat zij onwijs, d.i. goddeloos waren. - Hier eindigen de
woorden van de nachtelijke verschijning, welke deze bedoeling hadden: al degenen, die
ellendig omkomen (gelijk met Job gaat gebeuren), overkomt zulks wegens hun zonden.
Ofschoon derhalve deze orakelwoorden, omdat ze dubbelzinnig zijn, in waren zin kunnen
verstaan worden, is hier toch zeker de bedoeling ervan verkeerd.
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Caput V.
Hoofdstuk V.
Eliphaz vermaant Job zich tot God te bekeeren, want zonde is de oorzaak
van alle ongeluk (v. 1-8). Hij wijst daartoe op Gods almachtige (v. 9-11 en
15) en alwetende (v. 12-16) voorzienigheid en barmhartigheid voor
boetvaardige zondaars (v. 17-19). Zoo Job dit ter harte neemt, zal God hem
bevrijden van rampen (v. 20-23) en met zegeningen overladen (v. 24-27).
1. Voca ergo, si est qui tibi respondeat,
et ad aliquem sanctorum convertere.

1. Roep dan, of iemand u antwoord geve,
en wend u tot een van de heiligen1).

2. Vere stultum interficit iracundia, et
parvulum occidit invidia.

2. Voorwaar gramschap doodt den dwaas
en kwaadaardigheid vermoordt den
nieteling.

3. Ego vidi stultum firma radice, et
maledixi pulchritudini ejus statim.

3. Ik zag den dwaas vastgeworteld en ik
vervloekte aanstonds zijne heerlijkheid2).

4. Longe fient filii ejus a salute, et
4. Verre zijn zijne zonen verwijderd van
conterentur in porta, et non erit qui eruat. het heil en vertreden worden zij in de
poort en niemand is er om hen te redden3).
5. Cujus messem famelicus comedet, et 5. Zijnen oogst eet de hongerige en de
ipsum rapiet armatus, et bibent sitientes gewapende berooft hem4) en de dorstigen
divitias ejus.
drinken zijne rijkdommen op.
6. Nihil in terra sine causa fit, et de humo 6. Niets geschiedt er op aarde zonder
non oritur dolor.
oorzaak en niet uit den grond schiet het
lijden op5).

1) Eliphaz vermaant nu Job een voorspreker bij God onder de heiligen te zoeken, in plaats van
ongeduldig te klagen.
2) Vers 2 geeft reden van het vorige: De gestrafte zondaar, die zich niet tot God bekeert (zie v.
8), - en naar Eliphaz' meening is iedere ongelukkige een zondaar (zie v. 6, 7) - heeft geen
verlossing te verwachten. Dwaas en nieteling zijn namen van den goddelooze. Voor
gramschap heeft het Hebr. beter ‘spijtigheid’. Spijtig en kwaadaardig over zijn lijden klagend,
in plaats van tot God om vergiffenis te smeeken, vermoordt hij zich, gaat hij geheel te gronde.
En dat inderdaad den onboetvaardigen zondaar het ergste overkomt, bevestigt Eliphaz in v.
3 met een beroep op zijne ondervinding (zie IV 7-11): de voorspoed van den booze scheen
hem eens onwankelbaar toe, maar welhaast (vgl. Ps. XXXVI 35, 36) vervloekte hij zijne
heerlijkheid (of ‘zijne woonstede’, gelijk naar het Hebr. vertaald kan worden), noemde hij
hem en zijn huis gevloekt, wijl de vloek Gods dien booze zichtbaar trof, zooals v. 4 en 5
zeggen.
3) In de poort, waar (Gen. XIX noot 1) het volk bijeenkomt en recht wordt gesproken, derhalve
voor de rechtbank. Ellende en oneer treft de kinderen van den booze.
4) En hem berooft enz., Hebr.: ‘en rooft dien zelfs uit de doornen’, zelfs van achter de doornhaag,
welke ter beveiliging den akker omringt.
5) In verband met het voorgaande wordt verzekerd, dat alle lijden zijn reden heeft en dat die
reden te vinden is niet buiten, maar (zie het volgende vers) in den mensch. - In het Hebr.
luidt het eerste halfvers: ‘Het kwaad komt niet uit het stof voort’.
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7. Homo nascitur ad laborem, et avis ad 7. De mensch wordt geboren voor het
volatum.
lijden en de vogel voor het vliegen6).

6) Duidelijker ware in plaats van ‘labor’ evenals in v. 6 ‘dolor’. Op beide plaatsen heeft de
grondtekst hetzelfde woord. - Het lijden is den mensch van nature eigen, is hem zoo natuurlijk,
als dat de vogel vliegt; naar een andere vertaling van het Hebr.: als dat vlammen (of vonken)
opstijgen. Waarom? Omdat de mensch van nature zwak is en zondigt (IV 19) en het lijden
volgens Eliphaz een straf der zonde is (IV 7-11). - Met een kleine wijziging der vocaalteekens
van het Hebr. werkwoord kan vertaald worden: ‘De mensch doet het lijden geboren worden,
en (want) de vuurvonken hebben een hooge vlucht’ d.i. zijn booze hartstochten verheffen
zich trotsch tegen God. Daarvoor wordt hij dan door God gestraft en zoo is de mensch zelf
oorzaak (zie v. 6) van het lijden.
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8. Quam ob rem ego deprecabor
8. Daarom zou ik voor mij tot den Heer
Dominum, et ad Deum ponam eloquium bidden en tot God mijne rede richten7).
meum:
9. Qui facit magna et inscrutabilia et
mirabilia absque numero:

9. Hij toch doet groote en
ondoorgrondelijke dingen en
wonderdaden zonder tal.

10. Qui dat pluviam super faciem terrae, 10. Hij geeft regen op het aanschijn der
et irrigat aquis universa:
aarde en besproeit met water het heelal8).
11. Qui ponit humiles in sublime, et
moerentes erigit sospitate:

11. Hij stelt geringen in de hoogte en
verheft bedroefden omhoog in heil9).

12. Qui dissipat cogitationes malignorum, 12. Hij verijdelt de plannen der boozen10),
ne possint implere manus eorum quod opdat hunne handen niet kunnen
coeperant:
volbrengen wat zij begonnen.
13. Qui apprehendet sapientes in astutia 13. Hij vangt de wijzen in hunne sluwheid
eorum, et consilium pravorum dissipat: I en verijdelt het ontwerp der verdorvenen.
Cor. III 19.
14. Per diem incurrent tenebras, et quasi 14. Des daags gaan zij de duisternis in en
in nocte sic palpabunt in meridie.
als bij nacht zoo tasten zij rond op den
middag11).
15. Porro salvum faciet egenum a gladio 15. En den behoeftige verlost Hij uit het
oris eorum, et de manu violenti pauperem. zwaard van hunnen mond en den arme
uit de hand des geweldigen12).
16. Et erit egeno spes, iniquitas autem
contrahet os suum.

16. En de behoeftige krijgt wat hij hoopt,
maar de ongerechtigheid sluit haren
mond13).

7) Beter naar het Hebr.: ‘Voorwaar ik voor mij zou (in uwe plaats) God zoeken’ enz., en deze
raadgeving wordt nu gestaafd door eene schoone lofprijzing op Gods almachtige en alwetende
voorzienigheid en barmhartige goedheid (v. 9-27).
8) Hebr.: ‘de velden’ of beter ‘het land buiten’, het steppenland, in tegenstelling met de bebouwde
aarde.
9) Achter v. 11 behoort v. 15 een plaats te vinden. De inhoud toch past bij de lofprijzing van
Gods almachtige voorzienigheid, waarover ook in v. 9-11, en niet bij die van zijn alwetende
voorzienigheid, waarover in v. 12-16. Zie IV noot 1.
10) Geheel anders dan met de boetvaardigen (v. 11 en 15) handelt God met de onboetvaardige
boozen. Hebr.: ‘de sluwen’.
11) Door God geslagen met blindheid des geestes; vgl. Deut. XXVIII 28.
12) Hij verlost den verdrukten rechtvaardige uit allen nood, welke vanwege de boozen, hetzij
door arglistige beschuldiging, hetzij door ruw geweld, dreigt. Zie noot 9.
13) Teleurgesteld in hare verwachtingen, moet de ongerechtigheid beschaamd zwijgen.
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17. Beatus homo, qui corripitur a Deo: 17. Zalig de mensch, die door God
increpationem ergo Domini ne reprobes: gekastijd wordt; versmaad dan de
kastijding des Heeren niet14).
18. Quia ipse vulnerat, et medetur:
percutit, et manus ejus sanabunt.

18. Want Hij wondt en geneest; Hij slaat
en zijne handen heelen.

19. In sex tribulationibus liberabit te, et 19. In zes verdrukkingen zal Hij u redden
in septima non tanget te malum.
en in de zevende15) zal u het kwaad niet
genaken.
20. In fame eruet te de morte, et in bello 20. In den hongersnood zal Hij u aan den
de manu gladii.
dood ontrukken en in den oorlog aan de
hand16) van het zwaard.
21. A flagello linguae absconderis, et non 21. Voor den geesel der tong zult gij
timebis calamitatem cum venerit.
beschut zijn en gij zult het onheil niet
vreezen, als het komt17).
22. In vastitate et fame ridebis, et bestias 22. Bij verwoesting en hongersnood zult
terrae non formidabis.
gij lachen, en de wilde dieren des lands
zult gij niet vreezen18).
23. Sed cum lapidibus regionum pactum 23. Zelfs met de steenen der velden zal
tuum, et bestiae terrae pacificae erunt tibi. uw verbond wezen en de wilde dieren des
lands zullen u vreedzaam gezind zijn19).
24. Et scies quod pacem habeat
24. En gij zult weten, dat uwe woontent
tabernaculum tuum, et visitans speciem in vrede is en, uwe heerlijkheid
tuam, non peccabis.
beschouwend, zult gij niet zondigen20).
14) Handelt God zoo goedertieren met de ongelukkigen, mits zij geen onboetvaardige zondaars
zijn, dan mag Job, ook in zijn ongeluk hoop houden. Zoo hij, in plaats van zijn lijden
ongeduldig en morrend te minachten, het ootmoedig en rouwmoedig erkent en eert als
kastijding des Heeren voor vroegere zonden, dan zal God hem weer gelukkig maken.
15) Het bepaalde getal zes en zeven staat hier voor het onbepaalde ‘in allerlei nood’.
16) Hebr.: ‘aan de handen (d.i. aan de slagen) van het zwaard’.
17) De geesel der tong is de laster; vgl. v. 15 en Ps. XXX 21. - In plaats van onheil heeft het
Hebr.: ‘voor verwoesting (door moedwil van een vijand aangericht) zult gij niet bevreesd
zijn, dat zij komt’.
18) Verwoesting en hongersnood zijn hier te verstaan als verwoesting door onweêr (hagel of
slagregens) en misgewas (door droogte), waarvan hongersnood het gevolg is, rampen derhalve,
waardoor de oogst mislukt. De wilde dieren des lands rooven het vee. - Overeenkomstig v.
19 worden in v. 20-22 zeven rampen genoemd, nl. algemeene: hongersnood en oorlog,
bijzondere: laster (van zijn persoon), vijandelijke verwoesting (van zijn bezitting), verwoesting
en misgewas (van den oogst) en veeschade.
19) Als in verbond (Osee II 18) zult gij staan met de levenlooze en levende natuur, opdat zij u
niet schade: met de steenen, welke voor de vruchtbaarheid der akkers nadeelig zijn, opdat
zij uwe velden niet deren of daarvan verre blijven (vgl. IV Reg. III 19, 25; Isai. V 2; Matth.
XIII 5), en met de wilde dieren, die have en vee vernielen.
20) Gij zult weten bij ondervinding. - En uw heerlijkheid (of ‘woning’, vgl. noot 2), uw gansche
bezit overziende zult gij door hoovaardij niet zondigen. Beter echter past in het zinsverband
deze vertaling van het Hebr.: ‘zult gij niet falen’, zult gij niet bedrogen uitkomen, maar orde
en welvaart vinden.
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25. Scies quoque quoniam multiplex erit 25. Gij zult ook weten, dat uw zaad talrijk
semen tuum, et progenies tua quasi herba is en uw geslacht als het kruid der aarde.
terrae.
26. Ingredieris in abundantia sepulcrum, 26. Gij zult in volheid21) ten grave gaan,
sicut infertur acervus tritici in tempore zooals een korenschoof wordt
suo.
binnengebracht op haren tijd.
27. Ecce, hoc, ut investigavimus, ita est: 27. Zie dit, zooals wij het nagespoord
quod auditum, mente pertracta.
hebben, zoo is het; wat gij gehoord hebt,
neem dat ter harte.

Caput VI.
Hoofdstuk VI.
Job (v. 1) verdedigt zich tegen de beschuldigingen van Eliphaz. Zijne klachten
billijkt hij door de zwaarte van zijn lijden (v. 2-7); hij wil sterven, maar niet
zich tegen God verzetten (v. 8-13); dat laatste doen vrienden, die
meedoogenloos zijn jegens hun vriend (v. 14-21). Hij vraagt geen stoffelijke
hulp, maar rechtvaardig oordeel (v. 22-24); hun oordeel was valsch en
meedoogenloos (v. 25-27); een rechtvaardig oordeel zal gunstig zijn (v.
28-30).
1. Respondens autem Job, dixit:

1. Job nu antwoordde en zeide:

2. Utinam appenderentur peccata mea,
quibus iram merui: et calamitas, quam
patior, in statera.

2. Och, werden gewogen mijne zonden,
waardoor ik gramschap verdiend heb, en
het ongeluk, dat ik lijd, in de
weegschaal1).

21) In volheid van jaren. Een ongestoorde welstand, een talrijk nageslacht en een hooge ouderdom
maken naar oud-testamentische voorstelling den brave zoo gelukkig mogelijk.
1) Job schijnt te zeggen, dat hij, hoewel zondig mensch, geenszins (vgl. v. 3) door zijne zonden
zulk een lijden verdiend heeft. Het Hebr. echter heeft: ‘Och, werd mijne spijtigheid (vgl. V
noot 2) nauwkeurig gewogen en legde men mijn ellende te gelijk in de weegschaal’, woog
men eens tegen elkander mijn geklaag en mijn lijden, mijn geklaag zou verklaarbaar zijn.
De lezing der Vulgaat: mijne zonden, waardoor ik gramschap verdiend heb, kan men verstaan
van Job's geklaag, omdat het door Eliphaz (IV 6; V 2) als een misdadig ongeduld berispt is.
- Met dit vers begint de derde rede (VI en VII). Zij bestaat uit een strophenpaar VI 2-7 en
8-13, een tusschenstrophe VI 14-21, die dubbelstrophe is (v. 14-17 en 18-21), een tweede
strophenpaar VI 22-24 en 25-27, een tweede tusschenstrophe VI 28-30, en een derde
strophenpaar VII 1-10 en 11-21, welke (vgl. III noot 1) dubbelstrophen zijn (v. 1-5, 6-10 en
v. 11-16, 17-21). Volgens deze verdeeling zou de tweede helft der vóórstrophe van het derde
strophenpaar (VII 6-10) slechts 5 verzen bevatten, terwijl de symmetriseerende strophe (VII
11-16) er 6 behelst. Blijkbaar echter heeft in VII een tekstverschuiving plaats gehad en wel
in v. 21. Dit vers toch bevat in onzen tekst het abnormale getal van 4 versleden of stichen
(zie Inleiding blz. 5), terwijl de gedachte-inhoud der twee laatste stichen daar niet te pas
komt, doch overeenstemt met dien van v. 8. Denken wij derhalve de twee laatste stichen van
v. 21 als afzonderlijk vers geplaatst vóór v. 8, dan wordt daardoor èn de gedachtegang èn de
stropheering gebaat en verkrijgt de tweede helft der vóórstrophe van het derde strophenpaar,
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3. Quasi arena maris haec gravior
3. Als het zand der zee zou dit zwaarder
appareret: unde et verba mea dolore sunt blijken te zijn; daarom ook zijn mijne
plena:
woorden vol smart2);
4. Quia sagittae Domini in me sunt,
4. want pijlen des Heeren steken in mij,
quarum indignatio ebibit spiritum meum, welker kwaadaardigheid mijnen geest
et terrores Domini militant contra me. uitzijgt, en verschrikkingen des Heeren
strijden tegen mij3).
5. Numquid rugiet onager cum habuerit 5. Brult wel de woudezel, als hij gras
herbam? aut mugiet bos cum ante
heeft? of loeit wel het rund, als het voor
praesepe plenum steterit?
de gevulde kribbe staat4)?
6. Aut poterit comedi insulsum, quod non 6. Of kan het zoutelooze, dat met geen
est sale conditum? aut potest aliquis
zout is toebereid, gegeten worden? of kan
gustare, quod gustatum affert mortem? iemand datgene proeven, wat bij het
proeven den dood teweegbrengt5)?
7. Quae prius nolebat tangere anima mea, 7. Wat mijne ziel eertijds niet wilde
nunc prae angustia, cibi mei sunt.
aanraken, is nu wegens de ellende mijne
spijze6).
8. Quis det ut veniat petitio mea: et quod 8. Krijge toch uitkomst mijne smeeking,
exspecto, tribuat mihi Deus?
en verleene mij God datgene, waarnaar
ik uitzie!
9. Et qui coepit, ipse me conterat: solvat 9. En Hij, die begonnen is, Hij vermorzele
manum suam, et succidat me?
mij7); Hij make zijne hand vrij en snijde
mij af.
10. Et haec mihi sit consolatio, ut
affligens me dolore, non parcat, nec
contradicam sermonibus Sancti.

2)

3)

4)

5)
6)
7)

10. En dit zij mijn troost, dat Hij met
smart mij kwelle zonder te sparen, en ik

evenals de met haar symmetriseerende strophe, 6 verzen. - De inhoud der verschillende
strophen (en strophenhelften) wordt aangegeven door den inhoud boven VI en VII geplaatst.
Niet te letterlijk mogen derhalve die woorden vol smart begrepen worpen. Het zijn klaagkreten,
waarin zich lucht geeft een allerzwaarst lijden, dat (Hebr.) ‘zwaarder is dan het zand der
zee’.
Hij is als doorschoten met pijlen, die de Heer (vgl. Ps. XXXVII noot 3) op hem afschoot,
met pijlen, welker foltering zijne levenskrachten verteert, of (Hebr.) ‘waarvan zijn geest het
venijn inzuigt’; en Gods verschrikkelijke plagen (Hebr.) ‘staan tegen mij in slagorde’ als
felle vijanden.
Zijn klagen werd (IV 6; V 2) als goddeloos veroordeeld, maar is het niet natuurlijk in het
lijden te klagen? Dat doen zelfs de dieren, die wel is waar stil zijn als zij voedsel hebben,
maar brullen, als het hun daaraan ontbreekt.
Wat walgelijk en schadelijk is, wordt met recht als voedsel geweigerd. Mag hij dan zijn
weerzin niet openbaren?
Zijn lijden is als een afschuwelijke spijs, welke hij gedwongen wordt te eten. Hem rest alleen
(v. 8-10) de hoop op den dood.
Hebr.: ‘En behage het aan God mij te vermorzelen’.
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de woorden van den Heilige niet
tegenspreke8).
11. Quae est enim fortitudo mea ut
sustineam? aut quis finis meus, ut
patienter agam?

11. Wat toch is mijne sterkte, dat ik het
zou uithouden? of wat is mijn einde, dat
ik lijdzaam zou blijven9)?

8) Hij verlangt te sterven, want de eenige troost in zijn meedoogenloos lijden, dat hij tegen
Gods heilig gebod niet in opstand kwam door lasterend ongeduld, zou hem kunnen ontgaan
bij een langer lijden; vgl. v. 11-13.
9) Om geduldig te blijven helpt vooral sterkte en hoop op uitkomst, maar Job voelt zich voor
zulk een lijden niet sterk genoeg en ziet geen einde aan zijne ellende.
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12. Nec fortitudo lapidum fortitudo mea, 12. Geene sterkte toch van steenen is
nec caro mea aenea est.
mijne sterkte, en mijn vleesch is niet van
koper.
13. Ecce, non est auxilium mihi in me, et 13. Zie, daar is geen hulp voor mij in mij,
necessarii quoque mei recesserunt a me. en ook mijne vrienden zijn van mij
geweken10).
14. Qui tollit ab amico suo misericordiam, 14. Wie aan zijnen vriend barmhartigheid
timorem Domini derelinquit.
weigert, verlaat de vreeze des Heeren11).
15. Fratres mei praeterierunt me, sicut 15. Mijne broeders zijn mij voorbijgegaan
torrens qui raptim transit in convallibus. als eene beek, die schielijk voorbijvliet
in de dalen12).
16. Qui timent pruinam, irruet super eos 16. Hen, die den rijp vreezen, overvalt de
nix.
sneeuw13).
17. Tempore, quo fuerint dissipati,
peribunt: et ut incaluerit, solventur de
loco suo.

17. Ten tijde dat zij zich uitstorten,
vergaan zij; en zoodra de hitte komt,
verdwijnen zij van hunne plaats.

18. Involutae sunt semitae gressuum
eorum: ambulabunt in vacuum, et
peribunt.

18. Verward zijn de paden hunner
voetstappen; zij loopen vergeefs en
vergaan.

19. Considerate semitas Thema, itinera
Saba, et exspectate paulisper.

19. Beschouwt de paden van Thema, de
wegen van Saba, en wacht een weinig.

20. Confusi sunt, quia speravi:

20. Beschaamd zijn zij, omdat ik

10) Voor vrienden heeft het Hebr. een duister woord, dat vermoedelijk ‘steunsel’ beteekent. Hij
is volslagen hulpeloos en beroofd van alle steunsel of hoop. In v. 12 vindt het eerste halfvers,
hier het tweede halfvers van v. 11 nadere bevestiging.
11) Na in het eerste strophenpaar (v. 2-7 en 8-13) te hebben aangetoond, dat zijn geklaag geen
verzet tegen God inhoudt, betoogt Job in de eerste tusschenstrophe v. 14-21, dat veeleer
Eliphaz en zijn makkers, wijl zij aan hunnen vriend barmhartigheid weigeren, de vreeze des
Heeren verlaten, zich aan verzet tegen God schuldig maken.
12) Zijn mij voorbijgegaan. Hebr.: ‘handelden trouweloos’. Daardoor zijn zij als een beek, die
in den zomer, wanneer men vooral behoefte heeft aan water, geheel en al uitdroogt, en zoo
niet geeft, wat zij aanvankelijk beloofde. Het Hebr. heeft in het tweede halfvers: ‘als
snelstroomende beken, die buiten de oevers treden’. Waarom de schijnvrienden hierbij
vergeleken worden, verklaart de grondtekst v. 16-20. Zie de volgende noot.
13) In de Latijnsche vertaling schijnt den vrienden beduid, dat hen, om het weigeren van
vertroosting aan Job, zware straf wacht. De hitte van Gods wraak (v. 17 en 18) zal hen
verdelgen wegens hunne handelwijze, welke (v. 19 en 20) ten slotte de ergste beschaming
ontvangt. Het Hebr. echter, de vergelijking van v. 15 uitvoerig toelichtend, geeft een passender
zin: ‘16. die troebel zijn van het ijs, (beken) waarin de sneeuw zich verschuilt. 17. Wanneer
zij de warmte voelen, drogen zij uit; als de hitte komt, verdwijnen zij van hare plaats. 18. De
paden van haren weg kronkelen zich, loopen in de wildernis uit en vergaan. 10. De karavanen
van Thema zien er naar uit, de reizenden van Sjeba hopen er op. 20. Beschaamd worden zij
om hun betrouwen; zij komen derwaarts en worden te schande’. De vrienden zijn als de
beken (vgl. Deut. XXI noot 3), die in den wintertijd overvloed van water hebben, maar des
zomers, geheel uitgedroogd, de dorstige reizigers teleurstellen.
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venerunt quoque usque ad me, et pudore hoop had; zij kwamen ook tot mij, en met
cooperti sunt.
schande werden zij overdekt.
21. Nunc venistis: et modo videntes
plagam meam timetis.

21. Nu zijt gij gekomen; en zoodra gij
mijne plaag ziet, hebt gij vrees14).

22. Numquid dixi: Afferte mihi, et de
substantia vestra donate mihi?

22. Heb ik soms gezegd: Brengt mij wat
en geeft mij iets van uwe bezitting?

23. Vel, Liberate me de manu hostis, et
de manu robustorum eruite me?

23. Of, verlost mij uit de hand des vijands
en redt mij uit de hand der sterken? -

24. Docete me, et ego tacebo: et si quid 24. Onderwijst mij, en ik zal zwijgen; en
forte ignoravi, instruite me.
was ik misschien in iets onkundig15),
onderricht mij dan.
25. Quare detraxistis sermonibus veritatis, 25. Waarom doet gij te kort aan de
cum e vobis nullus sit qui possit arguere woorden der waarheid16), terwijl niemand
me?
uwer mij kan beschamen?
26. Ad increpandum tantum eloquia
26. Om maar te smaden maakt gij een
concinnatis, et in ventum verba profertis. toestel van vertoogen, en strooit gij
woorden in den wind17).
27. Super pupillum irruitis, et subvertere 27. Op een weeskind valt gij aan, en gij
nitimini amicum vestrum.
poogt uwen vriend te doen tuimelen.
28. Verumtamen quod coepistis explete: 28. Intusschen brengt wat gij begonnen
praebete aurem, et videte an mentiar.
zijt ten einde; luistert en ziet of ik
leugentaal spreek18).

14) Zij hebben vrees zich zijne vrienden te toonen. In plaats van hem te troosten, het minste (zie
v. 22-24), dat hij van hen wel verwachten mocht, deinzen zij terug.
15) Hebr.: ‘en dwaalde (misdeed) ik ergens in’. De vrienden hadden bij monde van Eliphaz hem
wel van dwaling en zonde beschuldigd, maar niet overtuigd.
16) Aan de woorden der waarheid of aan de waarheid was te kort gedaan, doordat men Job op
valsche gronden veroordeeld had als zondaar. Volgens een andere vertaling: ‘Waarom laakt
gij rechtmatige woorden, terwijl toch niemand uwer mij van schuld kan overtuigen’. Geheel
anders kan het Hebr. begrepen worden: ‘Hoe krachtig zijn ware woorden en hoe treft de
berisping van uwentwege’, eene klacht, waarin de verontwaardiging zich met zekeren spot
lucht geeft.
17) Vermoedelijk zegt het Hebr.: ‘Zint gij er op woorden te berispen en taal in den wind van een
bedroefde?’ Die smartkreten van Job, woorden in den wind, streng letterlijk te verstaan en
daaruit het ergste af te leiden, is een onredelijk, is (zie v. 27) een onmenschelijk werk.
18) Volgens de Latijnsche vertaling weigert Job geen verdere woordenwisseling, maar vraagt
op zijn beurt aandacht voor hetgeen hij te zeggen heeft. Dat zij slechts (v. 29) bij hun spreken
gramstorigen twist vermijden en het recht voor oogen houden, - dan zal hun oordeel (v. 30)
anders en te zijner gunste uitvallen. Volgens het Hebr. verklaart Job hier in v. 28-30 zoo
nadrukkelijk mogelijk, dat hij in zijn vroeger leven geen groote zonden heeft gedaan, zooals
Eliphaz hem verweten had, aldus: ‘v. 28. En nu, ziet mij aan, in uw aangezicht zal ik toch
zeker niet liegen. v. 29. Wendt u tot mij, opdat er geen onrecht geschiede; nog eens, wendt
u tot mij: mijn rechtvaardigheid was (steeds) aanwezig. v. 30. Of zou er welicht op mijne
tong onrechtvaardigheid zijn geweest, zonder dat mijn verhemelte het onheil bespeurd had?’
- dat is toch niet aan te nemen.
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29. Respondete obsecro absque
29. Antwoordt, bid ik u, zonder te
contentione: et loquentes id quod justum twisten; en oordeelt bij uw spreken
est, judicate.
rechtvaardig.
30. Et non invenietis in lingua mea
30. En gij zult op mijne tong geene
iniquitatem, nec in faucibus meis stultitia ongerechtigheid vinden, en uit mijne keel
personabit
zal geen dwaasheid klinken.

Caput VII.
Hoofdstuk VII.
Job klaagt over de ellende van 's menschen leven, bijzonder van het zijne
(v. 1-5), dat weldra voor goed zal eindigen (v. 6-10). Hij klaagt, dat God hem
onbarmhartig en rusteloos achtervolgt, en verkiest den smadelijksten dood
boven zulk een leven (v. 11-16). Hij begrijpt niet, waarom God hem zoo kwelt
zonder eenige verpoozing, want zijne zonden waren niet zoo erg, dat God ze
niet gemakkelijk kon vergeven (v. 17-21).
1. Militia est vita hominis super terram: 1. Een krijgsdienst is 's menschen leven
et sicut dies mercenarii, dies ejus.
op aarde, en als de dagen eens daglooners
zijn zijne dagen1).
2. Sicut servus desiderat umbram, et sicut 2. Gelijk de dienstknecht verlangt naar
mercenarius praestolatur finem operis sui: de schaduw en gelijk de daglooner uitziet
naar het einde van zijnen arbeid,
3. Sic et ego habui menses vacuos, et
noctes laboriosas enumeravi mihi.

3. zoo heb ook ik ijdele maanden gehad
en kommervolle nachten mij geteld2).

4. Si dormiero, dicam: Quando
consurgam? et rursum exspectabo
vesperam, et replebor doloribus usque ad
tenebras.

4. Als ik ga slapen, zeg ik: wanneer zal
ik opstaan? en wederom verlang ik dan
naar den avond en word ik met smarten
vervuld tot het donker3).

1) Job gaat voort met zijn verlangen naar den dood (VI 8) te verklaren. Wat Eliphaz ook zegge,
aardsch geluk is niet uiteraard 's menschen deel. Zijn leven is een krijgsdienst, vol moeite
en ontbering, eens daglooners dagtijd, zonder die rust, waarnaar het hart verlangt. En bij
ondervinding (v. 3-5) kent Job die waarheid.
2) Zijn harde werkdag duurde reeds maanden. Het waren ijdele maanden, welke alle hoop op
leniging ijdel maakten, of wel, zooals anderen vertalen, maanden van ellende; en gelijk de
daglooner uitziet (Hebr.) ‘naar zijn loon’, had hij verlangd al dien tijd naar het einde, niet
het minst gedurende de kommervolle nachten, waarin het lijden den slapelooze het hardste
valt.
3) Noch des nachts, noch des daags vindt hij rust. - In Vulgaat en Hebr. zijn in dit vers eenige
woorden uitgevallen, die door de Septuagint zijn bewaard, welke vertaalde: ‘Als ik ga slapen,
zeg ik: wanneer wordt het dag? en als ik ben opgestaan, wederom: wanneer wordt het avond?
want ik word vervuld met smarten van den avond tot den morgen’.
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5. Induta est caro mea putredine et
sordibus pulveris, cutis mea aruit, et
contracta est.

5. Mijn vleesch is bekleed met verrotting
en stofferig vuil; mijne huid is verdroogd
en verrimpeld4).

4) Zijn vleesch is (Hebr.) ‘met maden en harde korsten bekleed’ en zijne huid ‘rimpelt en ettert’.
Reeds door het bederf des doods aangetast zal hij niet lang meer te leven hebben (vgl. v.
6-10).
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6. Dies mei velocius transierunt quam a 6. Mijne dagen zijn voorbijgegaan sneller
texente tela succiditur, et consumpti sunt dan het weefsel door den wever wordt
absque ulla spe.
afgesneden, en zij zijn opgeteerd zonder
eenige hoop.
7. Memento quia ventus est vita mea, et 7. Gedenk, dat mijn leven een ademtocht
non revertetur oculus meus ut videat
is en dat mijn oog het goede niet meer zal
bona.
zien5).
8. Nec aspiciet me visus hominis: oculi 8. En geen menschenoog zal mij
tui in me, et non subsistam.
aanschouwen; uwe oogen richten zich op
mij en ik ben niet meer.
9. Sicut consumitur nubes, et pertransit: 9. Zooals eene wolk vergaat en
sic qui descenderit ad inferos, non
voorbijgaat, zoo rijst hij, die in het
ascendet.
doodenrijk6) daalt, niet meer omhoog.
10. Nec revertetur ultra in domum suam, 10. En hij keert niet meer terug in zijn
neque cognoscet eum amplius locus ejus. huis, en zijn oord kent hem verder niet.
11. Quapropter et ego non parcam ori
meo, loquar in tribulatione spiritus mei:
confabulabor cum amaritudine animae
meae.

11. Daarom wil ook ik mijnen mond niet
sparen, wil ik spreken in de kwelling
mijns geestes; wil ik woorden wisselen
met de bitterheid mijner ziel7).

12. Numquid mare ego sum, aut cetus,
quia circumdedisti me carcere?

12. Ben ik dan eene zee of een
zeemonster, dat Gij mij in een kerker
opsluit8)?

13. Si dixero: Consolabitur me lectulus 13. Als ik zeg: Mijn bed zal mij troost
meus, et relevabor loquens mecum in
verschaffen en ik zal opbeuring vinden,
strato meo:
als ik met mij zelven spreek op mijne
legerstede9),
5) Na v. 7 en vóór v. 8 zijn de twee laatste versleden van v. 21 te plaatsen. Zie VI noot 1. - Door
de herinnering aan zijn spoedig einde tracht Job God tot deernis te stemmen. Zijne dagen
zijn opgeteerd zonder eenige hoop (v. 6) op herstel en langer leven. Van het goede des levens
(v. 7), dat voor hem nog slechts bestaat in een weinig verpoozing van het lijden, kan hij
alleen nu nog genieten. Weldra gaat hij slapen in het stot (v. 21); dan vindt hem niemand
meer in het land der levenden, ook God niet (v. 8); dan is hij onherroepelijk ten grave gedaald
(v. 9 en 10), zoodat hem alleen nu nog hier op aarde door God een weinig medelijden kan
betoond worden.
6) Vgl. Gen. XXXVII noot 16.
7) Daarom, wijl zulk een fel lijden mij onophoudelijk foltert (vgl. v. 4 en 5), wil ook ik lucht
geven aan mijne benauwdheid in geklaag en gekerm. - Woorden wisselen enz. Hebr.: ‘wil
ik klagen in de bittere droefenis mijner ziel’.
8) Zijn lijden is hem een kerker (vgl. XIII 27, waar een soortgelijke beeldspraak gebezigd
wordt), waaruit geene ontsnapping mogelijk is. Waarom (vgl. VI noot 2 en 17) zoo gekerkerd,
als ware hij een gevaar voor anderen, eene zee enz. God immers stelde (XXXVIII 10) aan
de zee, opdat zij niet schaden zou, grendels en deuren; en wederom is de zee zelve een kerker
voor de geduchte zeemonsters.
9) Als ik met mij zelven spreek. Hebr.: ‘in mijn klagen’. Ook de hoop om in den slaap zijn leed
te vergeten, is ijdel; vgl. het volgende vers.
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14. Terrebis me per somnia, et per
visiones horrore concuties.

14. dan maakt Gij mij door droomen
vervaard en slaat Gij mij door gezichten
met verschrikking.
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15. Quam ob rem elegit suspendium
anima mea, et mortem ossa mea.

15. Daarom verkiest mijne ziel de
verhanging10) en mijn gebeente den dood.

16. Desperavi, nequaquam ultra jam
vivam: parce mihi, nihil enim sunt dies
mei.

16. Ik wanhoop; neen, niet langer wil ik
meer leven; spaar mij, want maar een niet
zijn mijne dagen11).

17. Quid est homo, quia magnificas eum? 17. Wat is de mensch, dat Gij hem groot
aut quid apponis erga eum cor tuum?
acht? of waarom zet Gij op hem uw
hart12)?
18. Visitas eum diluculo, et subito probas 18. Gij bezoekt hem in den vroegen
illum;
ochtend en stelt hem haastig op de
proef13).
19. Usquequo non parcis mihi, nec
dimittis me ut glutiam salivam meam?

19. Hoelang nog weigert Gij mij te sparen
en veroorlooft Gij mij niet mijn speeksel
door te slikken14)?

20. Peccavi, quid faciam tibi o custos
20. Heb ik gezondigd, wat mag ik dan
hominum? quare posuisti me contrarium toch tegen U gedaan hebben, o Wachter
tibi, et factus sum mihimetipsi gravis? der menschen15)? waarom hebt Gij mij als
10) Hebr.: ‘verworging’ of ‘verstikking’. Volgens velen is in dit en het vorige vers gezinspeeld
op verschijnselen der olifantsziekte, te weten benauwende droomen en eene belemmering
in de ademhaling, welke eindigt met verstikking. - Het tweede halfvers luidt in het Hebr.:
‘den dood liever dan mijn gebeente’, d.i. liever sterven dan zoo ellendig, als lijk en geraamte,
te leven.
11) Hebr.: ‘Ik gruw er van! niet altijd zal ik leven; laat af van mij’ enz. Oververzadigd van het
lijden, vraagt hij, dat God het doe ophouden voor dien luttelen tijd, welke hem nog overblijft.
12) Hoe kan de groote God den kleinen mensch zóó eeren en gadeslaan, dat Hij zich (vgl. v. 18)
voortdurend de moeite geeft hem te beproeven en te kastijden. Het zijn woorden niet van
prijzende bewondering, zooals in Ps. VIII 5, maar van klagende verwondering.
13) Hebr.: ‘dat Gij morgen aan morgen hem bezoekt, elk oogenblik hem beproeft’.
14) Hoelang nog laat Gij mij lijden, gunt Gij mij geen oogenblik rust, niet zooveel tijd zelfs als
er noodig is om mijn speeksel enz. Anderen vatten het niet kunnen slikken letterlijk op als
een kwelling, door de ziekte veroorzaakt.
15) Heb ik gezondigd, wat mag ik dan toch tegen U gedaan hebben? Aldus moet hier naar Hebr.
taaleigen de toekomende tijd worden opgevat als verleden tijd. Job erkent, dat hij niet geheel
vrij is van zonden, gelijk niemand zich geheel vrij van zonden noemen kan (I Joan. I 8); maar
hij ontkent, wat Eliphaz veronderstelde, dat hij door grootelijks te zondigen zijn ontzettend
lijden verdiend heeft. Vgl. VI noot 18. Hij vraagt, waarom God, de strenge Wachter der
menschen (vgl. v. 17-18), zoo onverzoenlijk als vijand hem behandelt, Hebr.: ‘waarom Hij
zich hem tot mikpunt heeft gesteld’ (vgl. Matth. XXVII 46), waarom Hij zijne fouten, die
toch zoo erg niet kunnen geweest zijn, niet kwijtscheldt (v. 21), zooals Hij het bij andere
menschen doet. - Een andere opvatting, als zou Job hier toegeven, dat hij door (grootelijks)
te zondigen zijn lijden kon verdiend hebben, en vragen zou, wat Hij voor God doen zal,
welke middelen hij moet aanwenden, oin kwijtschelding van schuld en straf te verwerven,
is geheel in strijd met het standpunt, dat Job in deze twistrede tegenover zijne vrienden
inneemt. - Door het tweede halfvers van v. 20 ‘Waarom hebt Gij mij als vijand’ enz. te doen
voorafgaan aan het eerste halfvers ‘Heb ik gezondigd enz’, zou de gedachtegang van v. 17-21
nog eenvoudiger worden en gemakkelijker zijn: Waarom toch ligt Gij zoo voortdurend tegen
mij op de loer (v. 17 en 18)? Waarom toch laat Gij mij geen oogenblik rust en ben ik
onophoudelijk uw mikpunt (v. 19 en 20 b)? Waarom toch wilt Gij aan mij mijn kleine fouten
maar niet vergeven (v. 20 a en 21)?
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vijand tegenover U gesteld en ben ik
mijzelven ten last geworden?
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21. Cur non tollis peccatum meum, et
quare non aufers iniquitatem meam? ecce,
nunc in pulvere dormiam: et si mane me
quaesieris, non subsistam.

21. Waarom neemt Gij mijne zonde niet
weg en waarom verwijdert Gij niet mijne
ongerechtigheid? Zie16), nu ga ik in het
stof slapen, en als Gij mij in den morgen
zult zoeken, zal ik niet meer bestaan.

Caput VIII.
Hoofdstuk VIII.
Baldad (v. 1) verdedigt Gods rechtvaardigheid. God treft geen onschuldigen,
maar zondaars (v. 2-4); doch als Job zich tot God bekeert, zal Hij hem
wederom overvloedig zegenen (v. 5-7). Hij beroept zich op de uitspraken der
voorvaderen (v. 8-10). Dezen leeren in beeldende spreuken, dat het geluk
van den goddelooze kortstondig is (v. 11-16). Eveneens leeren zij, dat de
booze volledig ten onder gaat; maar als Job zich bekeert, kan hij den
ondergang nog ontkomen en weer gelukkig worden (v. 17-22).
1. Respondens autem Baldad Suhites,
dixit:

1. Baldad nu, de Suhiet, antwoordde en
zeide:

2. Usquequo loqueris talia, et spiritus
multiplex sermones oris tui?

2. Hoelang nog zult gij zóó spreken en
zullen de woorden van uw mond
veelvuldige windvlagen1) zijn?

3. Numquid Deus supplantat judicium? 3. Zou God het recht omverwerpen of de
aut Omnipotens subvertit quod justum Almachtige de gerechtigheid omkeeren?
est?
4. Etiam si filii tui peccaverunt ei, et
dimisit eos in manu iniquitatis suae:

4. Ook, als uwe kinderen tegen Hem
zondigden, heeft Hij hen overgeleverd in
de hand hunner ongerechtigheid2).

5. Tu tamen si diliculo consurrexeris ad 5. Gij echter, indien gij in den vroegen
Deum, et Omnipotentem fueris
ochtend u richt tot God3) en tot den
deprecatus:
Almachtige bidt,

16) Omtrent het tweede gedeelte van v. 21 Zie nu ga ik enz. vgl. VI noot 1.
1) Hebr.: ‘een hevige wind’, klank en galm zonder deugdelijke redeneering.
2) Volgens Baldad is de verzekering van Job, dat hij lijdt zonder schuld, in strijd met Gods
gerechtigheid. God is rechtvaardig (v. 3); Hij straft geen onschuldigen, maar die tegen Hem
zondigden. Jobs kinderen zijn daarvan een voorbeeld. - Met dit vers begint de vierde rede,
die begrensd wordt door hoofdstuk VIII. Zij bestaat uit een strophenpaar v. 2-4 en v. 5-7,
een tusschenstrophe v. 8-10, en een tweede strophenpaar v. 11-16 en v. 17-22. De inhoud
der strophen wordt aangegeven door den korten inhoud, boven het hoofdstuk geplaatst.
3) In den vroegen ochtend enz., eene Hebreeuwsche zegswijze. De zin is: Indien gij u ernstig
beijvert tot God te gaan, door nl. van den Almachtige ontferming af te smeeken. Met die
inwendige gesteltenis kome verder (zie het volgende vers) het uitwendig gedrag overeen.
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6. Si mundus et rectus incesseris, statim 6. indien gij zuiver en gerecht wandelt,
evigilabit ad te, et pacatum reddet
zal Hij aanstonds opwaken tot u en met
habitaculum justitiae tuae:
vrede vervullen de woning uwer
rechtvaardigheid4);
7. In tantum, ut si priora tua fuerint parva, 7. op zulk eene wijze dat, zoo uw
et novissima tua multiplicentur nimis.
vroegere staat gering was, uw latere
verheven zal zijn bovenmate5).
8. Interroga enim generationem pristinam, 8. Immers ondervraag het vroegere
et diligenter investiga patrum memoriam: geslacht en doorzoek vlijtig de
geschiedenis der vaderen.
9. (Hesterni quippe sumus, et ignoramus 9. (Wij toch zijn van gisteren en hebben
quoniam sicut umbra dies nostri sunt
geene kennis, omdat als eene schaduw6)
super terram.) Infra XIV 2; Ps. CXLIII 4. onze dagen op aarde zijn).
10. Et ipsi docebunt te: loquentur tibi, et 10. En zij zullen u onderrichten; zij zullen
de corde suo proferent eloquia.
tot u spreken en woorden voortbrengen
uit hun hart7).
11. Numquid virere potest scirpus absque 11. Kan de bies wel groenen buiten
humore? aut crescere carectum sine aqua? vocht? of het rietgras8) groeien zonder
water?
12. Cum adhuc sit in flore, nec carpatur 12. Wanneer het nog in bloei is en door
manu, ante omnes herbas arescit:
geen hand geplukt wordt, verdort het vóór
alle kruiden.
13. Sic viae omnium, qui obliviscuntur
Deum, et spes hypocritae peribit:

13. Zoo zijn de wegen9) van allen, die God
vergeten, en vergaat de hoop van den
schijnheilige.

14. Non ei placebit vecordia sua, et sicut 14. Geen genoegen geeft hem zijne
tela aranearum fiducia ejus.
boosheid en als een spinneweb10) is zijn
betrouwen.
4) Opwaken, uwe smeeking hooren en verhooren, en met vrede vervullen, Hebr.: ‘volkomen
gelukkig maken’ uwe woning, waar gij dan deugdzaam leeft.
5) Op zulk eene wijze enz. Eenvoudiger heeft het Hebr.: ‘En uw aanvang zal klein zijn en uw
einde zal zeer groot worden’, d.i. uw eerste staat zal, wat voorspoed en geluk betreft, gering
zijn in vergelijking met uwen lateren.
6) Bevestigde Eliphaz zijne meening met een visioen. Baldad beroept zich, naar den trant der
wijzen (Eccli. XXXIX 2 en 3), op de wijsheid van het voorgeslacht, zonder welke onze
kennis niet veel zou beteekenen, daar het leven te kort is om door eigen ondervinding wijs
te worden. Misschien ook is hier bij wijze van tegenstelling eene toespeling gemaakt op het
langdurige leven der aartsvaders, die wegens een veel grootere ondervinding veel meer
wijsheid bezaten.
7) Het hart is als zetel der wijsheid beschouwd. - Thans volgen v. 11-19 de lessen der vaderen.
8) De bies, Hebr.: ‘het papierriet’, vgl. Exod. II noot 3. - Het rietgras, Hebr.: ‘achoe’, vgl. Gen.
XLI noot 2.
9) Zoo gaat het den boozen. Kort duurt hun geluk. Het is een waterplant buiten het water.
10) Hebr.: ‘huis van eene spin’, zoodat het in het volgende vers onzeker is, al blijft ook de zin
overanderd, wie rechtstreeks bedoeld is, de spin of de booze.
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15. Innitetur super domum suam, et non 15. Hij verlaat zich op zijn huis en het
stabit: fulciet eam, et non consurget:
houdt geen stand; hij maakt het sterk en
het blijft niet staan.
16. Humectus videtur antequam

16. Saprijk vertoont hij zich, voor-
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veniat sol, et in ortu suo germen ejus
egredietur.

dat de zon komt, en bij haren op gang11)
ontspruit zijn gewas.

17. Super acervum petrarum radices ejus 17. Over eenen steenhoop warrelen zijne
densabuntur, et inter lapides
wortels en tusschen steenen hecht hij zich
commorabitur.
vast12).
18. Si absorbuerit eum de loco suo,
negabit eum, et dicet: Non novi te.

18. Als men hem wegrukt van zijne plek,
zal deze hem verloochenen en zeggen: Ik
ken u niet13).

19. Haec est enim laetitia viae ejus, ut
rursum de terra alii germinentur.

19. Dit immers is de vreugde van zijnen
weg, dat wederom uit de aarde anderen
zullen ontspruiten14).

20. Deus non projiciet simplicem, nec
porriget manum malignis:

20. God verwerpt den eenvoudige niet,
en Hij reikt de hand niet aan de boozen;

21. Donec impleatur risu os tuum, et labia 21. totdat15) uw mond vervuld wordt met
tua jubilo.
gelach en uwe lippen met gejuich.
22. Qui oderunt te, induentur confusione: 22. Die u haten, zullen met schaamte
et tabernaculum impiorum non subsistet. overdekt worden, en de tent der
goddeloozen blijft niet bestaan16).
11) Hebr. ‘en tegen zijn hof aan (d.i. aan den rand, of in een uithoek van den hof, waarin hij zich
bevindt) ontspruit zijn gewas’. Ook in eenige handschriften der Vulgaat leest men ‘horto’,
in plaats van ‘ortu’. Hier wordt de booze vergeleken met een gewas, dat ontspruit in een
uithoek van den hof, en dat saprijk is, weelderig opschiet, voordat de zon komt, dus in den
nacht, maar na opkomst der zon zijn wasdom en waarde verliest, derhalve met een paddenstoel.
12) Vs. 17 en 18 bevatten een ander beeld dan v. 16. Hier wordt de goddelooze vergeleken met
een plant of boom op steenachtigen grond, waarin de wortels niet diep kunnen doordringen,
en waaruit hij dus gemakkelijk met wortel en al kan verwijderd worden. Het tweede gedeelte
van v. 17 luidt in het Hebr.: ‘een huis van steenen (d.i. steenlaag) ziet hij’, treft hij aan, daar
stoot hij met zijn wortels tegen aan, zonder er in te kunnen doordringen.
13) Hij wordt plotseling uitgeroeid om spoorloos te verdwijnen, zonder zelfs eenige herinnering
achter te laten. Teekenend is dit uitgedrukt in de ook elders (VII 10) gebruikte
persoonsverbeelding, waarbij aan de plaats zelve de gevoelens der bewoners zijn
toegeschreven.
14) Van zijnen weg, van zijn leven. Dat wederom enz.: Hebr.: ‘en uit het stof spruit een ander
voort’. Het is spottend gezegd. Ziedaar het blijde einde van dat gewas en, buiten beeldspraak,
van den goddelooze. Zijn heengaan laat zelfs geene leemte achter. In zijne plaats komt
aanstonds een ander.
15) Na met de lessen der vaderen zijne meening te hebben toegelicht, herhaalt Baldad (vgl. v.
5-7) ten besluit, dat Job nog, mits hij zich bekeere, gelukkig kan worde. Totdat enz, staat in
verband met de eerste helft van v. 20. God verwerpt niet, maar zegent integendeel den vrome
(vgl. I noot 2), ook u, als gij vroom zijt, en wel in die mate, totdat enz. - Anderen, in den
grondtekst een enkelen klinker veranderend, vertalen: ‘Nog zal (kan) Hij uwen mond vervullen
met gelach’ enz.
16) In verband met de tweede helft van v. 20 wordt hier nadrukkelijk aan de eindbeschaming
der goddeloozen herinnerd, zonder welke naar oudtestamentische voorstelling (Ps. XXXIV
26; LXX 13; CVIII 29; CXXXI 18) het geluk van den vrome niet geheel volkomen is. Met:
die u haten enz. voorspelt Baldad onbewust de eindbeschaming van zichzelf en de andere
tegenstanders van Job.
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Caput IX.
Hoofdstuk IX.
In antwoord op Baldad erkent Job (v. 1), dat de wijze en almachtige God
rechtvaardig is (v. 2-10), dat geen mensch bevoegd is met Hem in rechten
te treden (v. 11-19); want schuld vindt Hij ook in rechtvaardigen, die Hij
treft evenzeer als goddeloozen (v. 20, 21, 29, 22-24). Al straft God dus Job
meedoogenloos voor kleine fouten (v. 25-28), toch heeft Job, niettegenstaande
zijn deugdzaam leven, niets tegenover Hem in te brengen (v. 30-33). Doch
gave God hem gelegenheid, dan zou hij spreken (v. 34, 35).
1. Et respondens Job, ait:

1. En Job antwoordde en zeide:

2. Vere scio quod ita sit, et quod non
justificetur homo compositus Deo.

2. Voorwaar ik weet, dat het zoo is en dat
geen mensch recht heeft tegenover God1)!

3. Si voluerit contendere cum eo, non
poterit ei respondere unum pro mille.

3. Indien hij wilde twisten met Hem, zou
hij Hem niet kunnen antwoorden één
tegen duizend2).

4. Sapiens corde est, et fortis robore: quis 4. Wijs van hart is Hij en sterk in kracht;
restitit ei, et pacem habuit?
wie wederstond Hem en had vrede?
5. Qui transtulit montes, et nescierunt hi 5. Hij verzet de bergen en zij weten het
quos subvertit in furore suo.
niet, als Hij hen omkeert in zijnen toorn3).
6. Qui commovet terram de loco suo, et 6. Hij schudt de aarde uit hare plaats en
columnae ejus concutiuntur.
hare zuilen wankelen4).
7. Qui praecipit soli, et non oritur; et
stellas claudit quasi sub signaculo:

7. Hij gebiedt de zon en zij komt niet op:
en de sterren sluit Hij weg als onder
zegel5).

1) Hij erkent gaarne, dat het zoo is, gelijk Baldad (VIII 3) hem beduidde, te weten, dat het niet
aangaat den rechtvaardigen God te beschuldigen van onrecht. - Hier begint de vijfde rede.
Zij bestaat uit een strophenpaar IX 2-10 en 11-19; een tusschenstrophe IX 20, 21, 29 (zie
noot 16), 22-24; een tweede strophenpaar IX 25-28 en 30-33; een tweede tusschenstrophe
IX 34 - X 2; en een derde paar dubbelstrophen X 3-7, 8-12 en X 13-17, 18-22. - De korte
inhoud boven hoofdstuk IX en X geplaatst, geeft den inhoud der strophen en strophe-helften
aan.
2) Zoo iemand, in den waan van verongelijkt te zijn door God, het bestond met Hem een
twistgeding aan te gaan, God kon duizend vragen stellen, waarop die onverstandige mensch
beschaamd het antwoord schuldig zou blijven. Het ware dan dwaas recht te willen hebben
tegenover God, die (v. 4) de wijsheid zelve is en de besluiten zijner wijsheid ten uitvoer
brengt met onweerstaanbare kracht, met de kracht zijner almacht, zooals (v. 5-10) in enkele
voorbeelden wordt aangetoond.
3) God doet het zoo plotseling en snel, dat zij, bij wijze van spreken, er niets van weten, voordat
het is gebeurd. De beeldspraak doelt op het geduchte natuurverschijnsel der aardstortingen
en in v. 6 op dat der aardbevingen.
4) Eene dichterlijke voorstelling, als ware de aarde een op zuilen rustend bouwwerk.
5) Als het Hem behaagt, blijven de lichtende sterren verborgen, gelijk de letters van een onder
zegel gesloten boek.
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8. Qui extendit caelos solus, et graditur 8. Hij spant de hemelen uit, Hij alleen,
super fluctus maris.
en Hij treedt over de golven der zee.
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9. Qui facit Arcturum, et Oriona, et
Hyades, et interiora austri.

9. Hij maakt den Berenleider en den
Orion en het Regengesternte en de
binnenkamers van het Zuiden6).

10. Qui facit magna, et
10. Hij doet groote en onbegrijpelijke
incomprehensibilia, et mirabilia, quorum dingen en wonderdaden zonder tal7).
non est numerus.
11. Si venerit ad me, non videbo eum: si 11. Komt Hij tot mij, ik zie Hem niet;
abierit, non intelligam.
gaat Hij henen, ik weet het niet8).
12. Si repente interroget, quis respondebit 12. Ondervraagt Hij plotseling, wie zal
ei? vel quis dicere potest: Cur ita facis? Hem antwoorden? Of wie kan zeggen:
Waarom handelt Gij zoo?
13. Deus, cujus irae nemo resistere potest, 13. God is Hij, aan wiens toorn niemand
et sub quo curvantur qui portant orbem. weerstand kan bieden en onder wien zich
krommen die den aardbol dragen9).
14. Quantus ergo sum ego, ut respondeam 14. Wie dan ben ik, dat ik Hem zou
ei, et loquar verbis meis cum eo?
antwoorden en mijne woorden zou
spreken tot Hem10)?
6) Arcturus is een ster van Boötes of den Berenleider, maar ook dat gansche sterrenbeeld wordt
met dien naam aangeduid. Orion is die sterrengroep, een langwerpig vierkant vormend, in
welker midden de drie sterren der zoogenaamde Driekoningenster schitteren. Het
regengesternte of de Hyaden, aan het hoofd van het sterrenbeeld de Stier, is een sterrengroep
in de nabijheid van de meer bekende en meer heldere groep der Plejaden of het Zevengesternte.
De Vulgaat blijft zich niet overal gelijk. Vgl. o.a. XXXVIII 31, waar in plaats van Orion
‘Arcturus’, in plaats van Hyades ‘Pleiades’, en v. 32, waar in plaats van Arcturus ‘Vesperus’
vertaald is. Zie ook Amos V noot 16. - Gewoonlijk verstaat men den grondtekst: Asj (elders
Ajisj) den grooten Beer, sommigen (waarschijnlijker) de Hyaden met de hoofdster
Aldebaran, Khesil Orion, Khimah de Plejaden. - De binnenkamers van het Zuiden zijn de
laagste in Palestina zichtbare breedten van den Zuiderhemel, waaruit de gloeiende zuidenwind
voortkomt (vgl. XXXVII 9 en 17; Isaï. XXI 1; Zach. IX 14); vermoedelijk echter worden
hier de schitterende sterrengroepen van het zuiden bedoeld, die toen ter tijd in Palestina
zichtbaar waren: het schip Argo, het zuidelijk Kruis en de Centaurus.
7) Eliphaz' woorden (V 9) aanhalend toont Job nadrukkelijk, ook te midden van zijn lijden,
geenszins de mindere zijner vrienden te zijn in eerbiedige hulde aan God.
8) In tegenstelling met die goddelijke wijsheid en almacht staat 's menschen onwetendheid en
machteloosheid. Als een blinde ziet hij niet, begrijpt hij niet Gods wijze van doen met den
mensch en ook (v. 12) is geen sterveling bij machte God rekenschap te vragen van zijne
daden, gelijk daar de grondtekst duidelijker zegt: ‘Zie! Hij rooft weg; wie houdt hem tegen?
wie zegt tot Hem, wat doet Gij?’
9) Met die den aardbol dragen zijn mogelijk de machtigen, de vorsten, bedoeld. Deze vertaling
schijnt ontstaan door de lezing ‘rachab’ in plaats van ‘rahab’. Het Hebr. heeft echter: ‘de
helpers van Rahab’ of ‘de helpers der trotschheid’ (vgl. Isai. XXX noot 7 en LI noot 7),
waarmede misschien de duivelen of de ergste booswichten zijn aangewezen. De Septuagint
vertaalt: ‘de zeemonsters onder den hemel’, en volgens sommigen zou hier op dichterlijke
wijze wederom sprake zijn van een sterrenbeeld. Enkelen meenen hier een toespeling aan te
treffen op een heidensche fabel, volgens welke een zeemonster door een god was overwonnen
en tusschen de sterren aan den hemel vastgeklonken.
10) Hoe kan ik het dan bestaan met dien wijzen en machtigen God een twistgeding (vgl. v, 3)
aan te gaan, tegen Hem mijne woorden (Hebr.) ‘te kiezen’, d.i. met welgekozen woorden te
pleiten?
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15. Qui etiam si habuero quip-

15. Al had ik ook eenig recht, ik
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piam justum, non respondebo, sed meum zou niet antwoorden, maar mijnen rechter
judicem deprecabor.
verbidden11).
16. Et cum invocantem exaudierit me,
non credo quod audierit vocem meam.

16. En wanneer Hij mijn geroep
verhoorde, ik zou niet gelooven, dat Hij
naar mijne stem luistert12).

17. In turbine enim conteret me, et
multiplicabit vulnera mea etiam sine
causa.

17. Want in een stormwind zou Hij mij
verpletteren en vermenigvuldigen mijne
wonden ook zonder reden13).

18. Non concedit requiescere spiritum
meum, et implet me amaritudinibus.

18. Hij zou mijnen geest geen rust gunnen
en mij vervullen met bitterheid.

19. Si fortitudo quaeritur, robustissimus 19. Wordt er naar kracht gevraagd, Hij is
est; si aequitas judicii, nemo audet pro allersterkst; naar rechtmatig gericht,
me testimonium dicere.
niemand durft te mijne gunste getuigen14).
20. Si justificare me voluero, os meum
condemnabit me: si innocentem
ostendero, pravum me comprobabit.

20. Wil ik mij rechtvaardigen, mijn mond
veroordeelt mij; verklaar ik mij
onschuldig, Hij overtuigt mij van
boosheid15).

21. Etiam si simplex fuero, hoc ipsum 21. Ben ik ook eenvoudig, mijne ziel weet
ignorabit anima mea, et taedebit me vitae het niet en mijn leven walgt mij16).
meae.
11) In geen geval, al meent hij ook eenig recht te hebben, zal hij als een verongelijkte tegen God
twisten en zijn recht vorderen. Ook dan zal hij Hem, als zijnen rechter, om genade smeeken
(gelijk het Hebr. duidelijker zegt). De reden hiervan blijkt genoeg uit het voorgaande.
Tegenover den oneindig wijzen en almachtigen God (zie noot 2) kan de nietige mensch (zie
noot 8) nooit als gelijke, als partij in rechten, optreden. In zijne hoogheid heeft God recht
om te doen met den mensch, wat Hij wil.
12) Duidelijker heeft het Hebr.: ‘Indien ik riep en Hij mij antwoordde, ik zou niet’ enz. Bestond
ik het voor God mijn recht aan te toonen en billijkte Hij zelfs mijne pleitrede, daaruit volgt
niet, dat Hij mijne wenschen vervullen, aan mijn lijden een einde maken zou; integendeel,
ik vrees, dat Hij mij dan nog veel meer zou treffen (v. 17, 18).
13) Zonder reden, zonder dat ik het door groote zonden verdiend heb.
14) Het Hebr. kan met geringe tekstwijziging aldus worden verstaan: ‘Vraagt men naar macht
van den sterke, ziet naar Hem (deze is bij Hem zeker aanwezig); naar recht, wie zou Hem
durven dagvaarden’, als opperste Heer heeft Hij recht om te doen, wat Hij wil, zonder dat
iemand Hem ter verantwoording kan roepen. In dien zin moet ook de vertaling der Vulgaat
worden opgevat. Job zegt hier waarom het voor hem niet aangaat als verongelijkte met God
in rechte te treden: Hij heeft de macht om met mij te doen, wat Hij wil; en niemand zal te
mijne gunste Hem het recht durven betwisten, om met mij te handelen, zooals Hij thans doet.
Ook Job zelf zou dat niet durven bestaan; want, al is hij zich geen groot kwaad bewust, hij
weet dat voor God zelfs onschuldigen niet rein zijn en vrij van schuld; zie v. 20 en 21.
15) Hoewel van geene zonde zich bewust, zou hij toch genoodzaakt zijn schuld te bekennen.
Immers in vele dingen misdoen allen; en die zegt geene zonde te hebben, misleidt zich zelven
(Jac. III 2; I Joan. I 8).
16) Ook de rechtvaardige weet niet, of hij liefde of haat waardig is. Onder den druk van zijn
lijden verlangt Job daarom naar den dood. - Naar den grondtekst kunnen v. 20 en 21 in dien
zin worden opgevat, dat Job aldaar zijn walging erover uitdrukt, dat hij, zich niet bewust van
groote zonden, voor kleine misslagen door God als een groot boosdoener behandeld wordt:
‘20. Ofschoon ik rechtvaardig ben van mond, houdt Hij mij voor een boosdoener! Onschuldig
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22. Unum est quod locutus sum, et
innocentem et impium ipse consumit.

22. Wat ik zeg: het staat gelijk, zoowel
den onschuldige als den goddelooze
vernietigt Hij17).

23. Si flagellat, occidat semel, et non de 23. Als Hij geeselt, mocht Hij dan eens
poenis innocentum rideat.
voor al dooden en niet met de straffen der
onschuldigen lachen18).
24. Terra data est in manus impii, vultum 24. De aarde is in de hand van den
judicum ejus operit: quod si non ille est, goddelooze gegeven, het aangezicht harer
quis ergo est?
rechters bedekt Hij; als Hij het niet is, wie
is het dan19)?
25. Dies mei velociores fuerunt cursore: 25. Mijne dagen waren sneller dan een
fugerunt, et non viderunt bonum.
renbode; zij vloden en zagen het goede
niet20).
26. Pertransierunt quasi naves poma
26. Zij gingen voorbij als schepen met
portantes, sicut aquila volans ad escam. vruchten beladen21), als een arend, die
vliegt naar het aas.
27. Cum dixero: Nequaquam ita

17)

18)

19)

20)

21)

27. Als ik zeg: Ik zal niet meer zoo

ben ik, maar Hij houdt mij voor schuldig! 21. Onschuldig ben ik, maar ik bemerk het niet in
mijn ziel (ik word er niet naar behandeld)! mijn leven walgt mij!’ Bij dezen zin past de inhoud
van v. 29 naar de opvatting der Septuagint, volgens welke ook het Hebr. met een kleine
tekstwijziging kan worden vertaald: ‘Ik, ik zou een boosdoener zijn! o, waarom sterf ik toch
niet!’ - Ook volgens de vertaling der Vulgaat past de inhoud van v. 29 volkomen bij den zoo
even aangegeven zin van v. 20 en 21. - Daarom denken wij v. 29 geplaatst achter v. 21,
waardoor tevens de stropheering geordend wordt.
Wat Job in v. 20, 21 reeds bedoelde te zeggen, wat daar in het bijzonder voorbeeld van
hemzelf reeds lag opgesloten, wordt hier in het algemeen en vormelijk uitgesproken: Wat
de tijdelijke rampen betreft, staat het gelijk, of men onschuldig of goddeloos is; want ook
de onschuldige is voor God niet rein en zonder schuld, en daarom wordt hij evenzeer als de
goddelooze getuchtigd. Deze algemeene stelling wordt thans in v. 23 en 24 met een paar
algemeene voorbeelden bevestigd.
Menschelijker wijze gesproken en niet zonder eenige overdrijving, zooals die bij
hartstochtelijke redeneering, vooral in dichterlijken stijl, meermalen voorkomt, lacht God
met de straffen der onschuldigen, wanneer Hij, schijnbaar onverschillig voor hunne smeeking,
hen met rampen bezoekt. In de bittere klacht schuilt een bevestiging der uitspraak van v. 22.
Duidelijker echter is dat verband in het Hebr.: ‘Als een geesel plotseling doodt, lacht Hij met
de kwelling der onschuldigen’. Dat gebeurt bijv. ten tijde van pest of oorlog, wanneer ook
de braven niet gespaard worden. - Een tweede bewijs voor de uitspraak van v. 22 volgt in v.
24.
De boozen hebben in de wereld de overhand en met bedekt aangezicht. blind voor de
onpartijdige waarheid door hunne boosheid, misbruiken zij tot leed der braven recht en macht.
Dat gebeurt met Gods toelating en in zooverre is die toestand zijn werk. Vandaar, wederom
met zekere overdrijving, Hij bedekt, vgl. Exod. IV 16.
Wederom vestigt Job op zich zelven de aandacht. Immers zelf is hij ook voor de stelling van
v. 22 een bewijs. Vluchtig en niet gelukkig was zijn leven en (v. 27) wat daarvan nog
overbleef, is met bitter lijden vervuld. - Van zijn verleden spreekt hij op die wijze, omdat
ook het langste leven vluchtig en kort blijkt op het einde (Sap. V 9-12) en omdat één uur van
lijden de vroegere vreugde doet vergeten (Eccli. XI 29).
Misschien bedoelt het Hebr.: ‘rieten schepen’, waarvan ook Isai. XVIII 2 melding maakt.
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loquar: commuto faciem meam, et dolore spreken, dan verander ik van gelaat en
torqueor.
word ik smartelijk gefolterd22).
28. Verebar omnia opera mea, sciens
quod non parceres delinquenti.

28. Ik vreesde voor al mijne werken,
wetend dat Gij den overtreder niet zoudt
sparen23).

29. Si autem et sic impius sum, quare
frustra laboravi?

29. Als ik echter zóó zelfs een goddelooze
ben, waarom heb ik mij dan vergeefs
afgetobd24)?

30. Si lotus fuero quasi aquis nivis, et
30. Al wiesch ik mij als het ware met
fulserint velut mundissimae manus meae: sneeuwwater en al blonken ook zoo rein
mogelijk mijne handen,
31. Tamen sordibus intinges me, et
abominabuntur me vestimenta mea.

31. toch zoudt Gij mij in de vuilnis
dompelen en mijne kleederen zouden van
mij walgen25).

32. Neque enim viro qui similis mei est, 32. Want niet aan eenen man, die mijns
respondebo: nec qui mecum in judicio ex gelijke is, geef ik antwoord; en niet aan
aequo possit audiri.
iemand, die met mij in het gericht op
gelijke wijze gehoord kan worden.
33. Non est qui utrumque valeat arguere, 33. Niemand is er, die oordeel kan vellen
et ponere manum suam in ambobus.
over beiden en zijne hand kan leggen op
de twee26).
34. Auferat a me virgam suam, et pavor 34. Dat Hij zijne roede van mij afwende
ejus non me terreat.
en zijne vrees mij niet verschrikke,

22) Is hij soms voornemens zijn geklaag te staken, aanstonds verwringt weer de smart zijn gelaat.
Vgl. voor den grondtekst de volgende noot.
23) De vreeze Gods bestierde hem steeds. Derhalve vindt zijn lijden niet in vroegere misdaden
een voldoende verklaring. Het Hebr. van dit en het vorige vers luidt echter volgens een andere
vertaling: ‘27. Als ik zeg: Laat ik mijn geklaag vergeten, mijn (droef) gelaat veranderen en
mij vervroolijken, 28. dan ducht ik al mijne smarten; ik weet, dat Gij mij niet voor onschuldig
houdt’. Geen oogenblik kan hij zijn lijden vergeten en altijd is hij in vrees voor nieuwe pijnen,
want hij ondervindt, dat God hem als eenen strafschuldige kastijdt.
24) Ik word als een goddelooze gestraft en dus baatte mij mijne vroegere godsvrucht niets. - Zoo
klaagt (vgl. Ps. LXXII 13) in het oogenblik van ontmoediging de natuurlijke mensen, die
reeds hier zijne deugd beloond wil zien en het leed der aarde als werkelijk kwaad verafschuwt.
- De tegenwoordige grondtekst heeft echter in het tweede halfvers: ‘Waartoe zou ik mij
tevergeefs afmatten’ nl. met te klagen bij God over verongelijking en mijne onschuld te
willen verdedigen. Hierop toch schijnt de nadere verklaring der klacht (v. 30-33) te doelen.
In die verklaring worden immers de reeds bekende redenen herhaald, welke het ondoenlijk
maken tegenover God zijne gerechtigheid te bewijzen en zich door Hem verongelijkt te
noemen. Zie hierbij ook noot 16.
25) Al is hij zich geene schuld bewust, toch kan God hem van schuld overtuigen en ten ergste
beschamen. Vgl. v. 2, 15, 16 en 20-22.
26) Hij kan niet twisten over zijn recht tegenover den oneindig verheven God, den oppersten
Rechter. Vgl. v. 19.
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35, Loquar, et non timebo eum: neque
enim possum metuens respondere.

35. dan zal ik spreken zonder Hem te
vreezen; want in vreeze kan ik niet
antwoorden27).

27) Des te minder kan hij zijne rechtvaardiging beproeven, van vreeze wegkrimpend onder de
roede van Gods kastijding. Nochtans, zoo slechts zijn lijden ophield, zou hij, ondanks alles
wat daar tegen is (v. 11-19 en 30-33), spreken, voor God zijne onschuld bepleiten en aantoonen
dat hij niet die zondaar is, waarvoor zijne vrienden hem houden. - Het laatste halfvers in het
Hebr.: ‘want, niet zoodanig ben ik bij mij zelf’ wijst vermoedelijk aan, waarom hij dan
vrijmoedig zou spreken: Job is niet zulk een, als zijne vrienden meenen, of wel: niet zóó is
het met hem gesteld, dat hij om vroegere misdaden God behoeft te vreezen.
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Caput X.
Hoofdstuk X.
Job, zijn rede vervolgend, wil spreken en aan God de reden vragen van zijn
lijden (v. 1-2). God slaat hem, ofschoon Hij weet, dat hij geen zondaar is (v.
3-7), en ofschoon Hij hem met zooveel zorg schiep (v. 8-12). Niettegenstaande
dat alles vervolgt Hij hem onophoudelijk (v. 13-17). Had God hem maar niet
geschapen, gave Hij hem tenminste thans eenige verademing vóór zijnen
dood! (v. 18-22).
1. Taedet animam meam vitae meae,
1. Een walg voor mijne ziel is mijn leven;
dimittam adversum me eloquium meum, tegen mij1) wil ik den vrijen loop laten
loquar in amaritudine animae meae.
aan mijne rede, spreken wil ik in de
bitterheid mijner ziel.
2. Dicam Deo: Noli me condemnare:
indica mihi cur me ita judices.

2. Ik zeg tot God: Veroordeel mij niet;
doe mij weten, waarom Gij zóó mij richt2).

3. Numquid bonum tibi videtur, si
calumnieris me, et opprimas me opus
manuum tuarum, et consilium impiorum
adjuves?

3. Schijnt het U goed toe, als Gij mij
kwelt en mij, het werk uwer handen,
verdrukt en het plan der goddeloozen
begunstigt3)?

4. Numquid oculi carnei tibi sunt: aut
sicut videt homo, et tu videbis?

4. Hebt Gij vleeschelijke oogen, of ziet
ook Gij gelijk een mensch ziet4)?

5. Numquid sicut dies hominis dies tui, 5. Zijn als de dagen van den mensch Uwe
et anni tui sicut humana sunt tempora, dagen en Uwe jaren als de tijden des
menschen,
6. Ut quaeras iniquitatem meam, et
peccatum meum scruteris?

6. dat Gij zoekt naar mijne
ongerechtigheid en vorscht naar mijne
zonde5)?

1) Tegen mij, beter ‘aangaande mij’, zooals ook het Hebr. vertaald kan worden. Onrustig en
veranderlijk in zijn ellendigen toestand, door zijne smarten gedrongen tot klagen, gaat hij
thans toch spreken tot God; vgl. IX noot 27.
2) Veroordeel mij niet, Hebr.: ‘maak mij niet tot een schuldige’. Zijn lijden maakt hem schijnbaar
een door God tentoongesteld en gestraft misdadiger, en Gods handelwijze met hem gaat zijn
begrip te boven. Vandaar de vraag: ‘Doe mij weten, waarom Gij (Hebr.) tegen mij strijdt’,
mij als uwen vijand behandelt.
3) De vragen van v. 3-6 veronderstellen een ontkennend antwoord. God heeft geen behagen in
de kwelling der deugdzamen, Hij weet daarenboven zeer goed, dat Job geen booswicht is;
en toch heeft het den schijn, dat het niet zoo is. - Algemeener heeft het Hebr.: ‘Behaagt het
U te verdrukken, het werk Uwer handen te verstooten en het plan der goddeloozen (met uwe
gunst) te bestralen’? De verdrukking der braven is vanzelf de triomf der boozen en kan als
zoodanig aan God niet behagen.
4) Aan menschelijke kortzichtigheid, welke dikwijls niet verder reikt dan tot den uiterlijken
schijn, kan niet gedacht worden.
5) De mensch met zijn beperkte kennis stelt een onderzoek in om de waarheid te achterhalen,
maar God heeft dergelijke middelen niet noodig om te weten wie Job is.
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7. Et scias quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo qui de manu tua possit
eruere. Deut. XXXII 39.

7. En Gij weet, dat ik niets misdadigs heb
gedaan, terwijl niemand uit Uwe hand
kan verlossen6).

8. Manus tuae fecerunt me, et
8. Uwe handen hebben mij gemaakt en
plasmaverunt me totum in circuitu: et sic mij geboetseerd geheel en al7); en zoo op
repente praecipitas me?
eens werpt Gij mij ten gronde?
9. Memento quaeso quod sicut lutum
feceris me, et in pulverem reduces me.

9. Gedenk toch dat Gij mij als leem hebt
gemaakt, en zult Gij mij tot stof doen
terugkeeren8)?

10. Nonne sicut lac mulsisti me, et sicut 10. Hebt Gij mij niet als melk gemolken9)
caseum me coagulasti?
en als kaas doen stremmen?
11. Pelle et carnibus vestisti me: ossibus 11. Met vel en vleesch hebt Gij mij
et nervis compegisti me:
bekleed, met beenderen en vezelen mij
aaneengehecht.
12. Vitam et misericordiam tribuisti mihi, 12. Leven en gunst hebt Gij mij
et visitatio tua custodivit spiritum meum. geschonken en Uw toezicht heeft mijnen
adem bewaakt10).
13. Licet haec celes in corde tuo, tamen 13. Hoewel Gij dat in Uw hart verbergt,
scio quia universorum memineris.
weet ik toch dat Gij alles gedachtig zijt11).
14. Si peccavi, et ad horam pepercisti
14. Indien ik zondigde en Gij voor een
mihi: cur ab iniquitate mea mundum me uur mij spaardet, waarom laat Gij mij van
esse non pateris?
mijne ongerechtigheid niet zuiver
worden12)?
15. Et si impius fuero, vae mihi est: et si 15. En was ik goddeloos, wee mij; en ben
justus, non levabo caput, saturatus
ik rechtvaardig, ik zal het hoofd niet
afflictione et miseria.
6) Des te minder is onderzoek naar schuld noodig, daar immers de Alwetende Job's onschuld
kent en bovendien geen sterveling toch ooit ontsnappen kan aan Gods gericht. Het Hebr. kan
zóó worden vertaald, dat v. 7 de samenvatting en het besluit bevat der vragen van v. 3-6:
‘Ofschoon Gij weet, dat ik geen zondaar ben, toch kan ik aan uwe (straffende) hand niet
ontkomen’, toch tuchtigt Gij mij.
7) Letterlijk: ‘geheel rondom’. De kunstenaar heeft zijn werk lief, en zou dan de Schepper het
werk zijner handen (v. 3) verbrijzelen?
8) Als leem, dat door den pottenbakker met zorg wordt toebereid. - Het tweede halfvers wordt
beter als vraag gelezen. Klaarblijkelijk is de tegenstelling van het vorige vers tusschen de
zorgzame liefde van weleer en de harde behandeling van thans herhaald. Over die liefde
handelen verder v. 10-12, over de harde behandeling v. 13-17.
9) Gemolken, Hebr.: ‘uitgestort’ of ‘uitgegoten’. - In deze verzen 10-12 is het geheim van 's
menschen wording op dichterlijke wijze uiteengezet.
10) Het leven en elk oogenblik des levens is gunst van God. Zijn zorgzaam toezicht bewaart ook
van het ongeboren kind den levensadem.
11) Hoewel Gij thans, blijkens het mij toebeschikte lijden, die vroegere goedheid in Uw hart
verbergt, doet alsof Gij er niet meer aan denkt, weet ik toch enz.
12) Als mijn lijden kastijding is voor vroegere kleine zonden (want groote beging ik niet), waarom
thans die hardheid en niet, in overeenstemming met de reeds betoonde lankmoedigheid,
barmhartige verhooring van mijn gebed en volledige vergiffenis.
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opheffen, verzadigd van druk en
ellende13).

13) En was ik goddeloos, was het waar, wat mijne vrienden meenen, dat ik groote zonden beging,
wee mij, dan zou ik thans met alle reden uwe geweldigste tuchtiging ondervinden; en ben ik
rechtvaardig, al is het ook niet waar, dat ik een groot zondaar ben, toch zal ik het thans niet
wagen, het hoofd op te heffen tot mijne verdediging. Want zou ik dat durven bestaan, thans,
nu Gij het er blijkbaar op hebt gezet, om mij te kwellen, dan wachtte mij voor mijne hoovaardij
(v. 16) nog erger lijden, vernieuwing en vermeerdering mijner ellenden (v. 17), welke naar
de meening der menschen getuigenis afleggen van mijne schuld en van uwe gramschap.
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16. Et propter superbiam quasi leaenam 16. Want wegens hoovaardij14) zoudt Gij
capies me, reversusque mirabiliter me mij als eene leeuwin aangrijpen en
crucias.
opnieuw mij wonderbaar folteren.
17. Instauras testes tuos contra me, et
multiplicas iram tuam adversum me, et
poenae militant in me.

17. Gij zoudt vernieuwen Uwe getuigen
tegen mij en vermenigvuldigen uwen
toorn tegen mij en straffen zouden krijg
voeren in mij.

18. Quare de vulva eduxisti me? qui
18. Waarom hebt Gij mij uit den
utinam consumptus essem ne oculus me moederschoot doen komen? och, ware ik
videret.
omgekomen, zoodat geen oog mij had
gezien.
19. Fuissem quasi non essem, de utero
translatus ad tumulum.

19. Ik ware geweest alsof ik er niet
geweest was, van den schoot af ten grave
gedragen15).

20. Numquid non paucitas dierum
20. Zal het klein getal mijner dagen niet
meorum finietur brevi? dimitte ergo me, welhaast eindigen? Laat dan van mij af,
ut plangam paululum dolorem meum:
opdat ik een weinig klage over mijne
smart16);
21. Antequam vadam et non revertar, ad 21. voordat ik heenga, om niet terug te
terram tenebrosam, et opertam mortis
keeren, naar het duistere en met
caligine:
donkerheid des doods bedekte land,
22. Terram miseriae et tenebrarum, ubi
umbra mortis, et nullus ordo, sed
sempiternus horror inhabitat.

22. het land van ellende en duisternis,
waar doodsschaduw en geen orde is, maar
eeuwige verschrikking woont17).

14) En in v. 16-17 en meer nog in de vorige verzen 13-15 is er verschil tusschen den Latijnschen
tekst en het Hebr., en schijnt om het betere zinverband (vgl. noot 8) de grondtekst de voorkeur
te verdienen. Deze heeft: ‘13. En dit (nl. uw vroegere liefderijke zorg) hebt Gij verborgen
in Uw hart; ik weet (bij ondervinding) dat bij U vaststond: 14. als ik zondigde (uit
menschelijke zwakheid), zoudt Gij mij in het oog houden en mij van mijne ongerechtigheid
niet zuiveren (mijne menschelijke tekortkomingen niet ongestraft laten); 15. als ik goddeloos
handelde, wee mij (dan dreigde mij de allerergste bestraffing); en was ik rechtvaardig, ik zou
(toch) mijn hoofd niet mogen opheffen, verzadigd van smaad en ziende mijne ellende; 16.
en verhief het zich (dat hoofd), als een leeuw zoudt Gij jacht op mij maken en telkens opnieuw
uwe wondermacht aan mij toonen; 17. telkens zoudt Gij uwe getuigen vernieuwen tegen mij
en vermenigvuldigen zou zich uwe verbolgenheid tegen mij en legerscharen (van plagen)
zouden elkander afwisselen tegen mij.
15) Eene herhaling der klachten van III 10-12.
16) Hebr.: ‘opdat ik mij een weinig verkwikke’.
17) Bedoeld is de onderwereld (Gen. XXXVII noot 16), welke duister en zonder orde genoemd
wordt, omdat daar voorgoed het licht van dit leven verdwenen, het onderscheid van rang en
staat (III 17-19) weggenomen is. Zij heet het land van ellende en eeuwige verschrikking,
voor zoover aan den mensch het gemis des aardschen levens een allerergst ongeluk toeschijnt
en de toekomst in het doodenrijk hem met groote vreeze vervult. De grondtekst spreekt niet
van ellende en verschrikking, maar van dikke duisternis en stikdonker, waarmede echter
beeldsprakig ellende en treurigheid zijn uitgedrukt.
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Caput XI.
Hoofdstuk XI.
Sophar (v. 1) maakt er Job een verwijt van, dat hij zich onschuldig noemt
voor God (v. 2-4). Mocht God hem toch zijn groote schuld doen inzien (v. 5,
6)! God is te verheven om tegen Hem op te staan, als Hij eenen zondaar
kastijdt (v. 7-12). Job moet zich bekeeren, dan zal zijne ellende ophouden
(v. 13-16) en geluk weer zijn deel worden (v. 17-20).
1. Respondens autem Sophar
Naamathites, dixit:

1. Sophar nu de Naämathiet nam het
woord en zeide:

2. Numquid qui multa loquitur, non et
audiet? aut vir verbosus justificabitur?

2. Moet hij, die veel spreekt, ook niet
luisteren1)? of moet een praatzuchtig man
gelijk hebben?

3. Tibi soli tacebunt homines? et cum
ceteros irriseris, a nullo confutaberis?

3. Moeten voor u alleen de menschen
zwijgen? en zoudt gij, na de overigen
bespot te hebben, door niemand weerlegd
worden2)?

4. Dixisti enim: Purus est sermo meus, et 4. Gij toch hebt gezegd: zuiver is mijn
mundus sum in conspectu tuo.
woord en rein ben ik voor uwen aanblik3).
5. Atque utinam Deus loqueretur tecum, 5. Mocht echter God met u spreken en
et aperiret labia sua tibi,
zijne lippen voor u openen4),
6. Ut ostenderet tibi secreta sapientiae, et 6. om u te toonen de geheimen der
quod multiplex esset lex ejus, et
wijsheid, en dat menigvoudig zijne wet
intelligeres quod multo minora exigaris is, en om u te doen inzien, dat Hij veel
ab eo, quam meretur iniquitas tua.

1) Hebr.: ‘Mag die menigte van woorden onbeantwoord blijven?’ - Hiermede begint de zesde
rede. Het eerste strophenpaar omvat v. 2-4 en 5-6 (v. 6 bestaat uit 4 stichen en geldt dus voor
2 verzen), de tusschenstrophe v. 7-12, en het tweede strophenpaar v. 13-16 en 17-20. De
korte inhoud boven het hoofdstuk geeft den inhoud der strophen aan.
2) Het eerste halfvers luidt in het Hebr.: ‘Zou uw gezwets de menschen tot zwijgen brengen?’
- Naar Sophar's meening heeft Job door te zeggen, dat hij onschuldig lijdt, God bespot en
trof dat spotten zijdelings ook de vrienden als verdedigers van Gods zaak. De grondtekst
spreekt echter niet van de overigen.
3) Mijn woord, volgens den tegenwoordigen grondtekst: ‘mijne leer’, nl. ter zake van het lijden
der rechtvaardigen, waarin Job (vgl. IX noot 14) van zijne vrienden verschilt. Waarschijnlijk
echter was de oorspronkelijke lezing niet ‘likchi = mijne leer’, maar ‘lechti = mijn wandel’,
waarmede de Septuag. overeenkomt en waardoor de gedachte van het eerste halfvers parallel
wordt met die van het tweede. Rein ben ik enz., Job had zich geene volmaakte reinheid
aangematigd (vgl. VII noot 15 en IX noot 15 en 25), maar wel betuigd voor Gods aanschijn
een rechtvaardige te zijn en geen goddelooze (X 7; vgl. ook VII noot 15 en IX noot 16); doch
Sophar, die evenals de andere vrienden van de meening uitgaat, dat ieder zwaar lijden straf
is voor zware zonden, acht die betuiging eene bespotting van den alwetenden en grooten
God. Vandaar v. 5-12.
4) Waarschijnlijk eene toespeling op X 2.
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minder van u afvergt dan uwe
ongerechtigheid verdient5)!

5) Menigvoudig in voorschriften en geboden, waartegen de mensch kan misdoen. Hebr.: ‘dat
zij (die geheimen) dubbel zijn voor het begrip’, anders gezegd, dat zij verre staan boven het
begrip, dat de mensch zich daarvan vormt. Wellicht is hier berispend op Job's woorden (VI
2) gedoeld.
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7. Forsitan vestigia Dei comprehendes,
et usque ad perfectum Omnipotentem
reperies?

7. Of kunt gij wellicht de wegen Gods
begrijpen en op volkomen wijze den
Almachtige nagaan6)?

8. Excelsior caelo est, et quid facies?
8. Hooger dan de hemel is Hij, en wat is
profundior inferno, et unde cognosces? uwe macht? dieper dan de onderwereld,
en van waar is uwe kennis?
9. Longior terra mensura ejus, et latior
mari.

9. Langer dan de aarde is zijne afmeting
en breeder dan de zee.

10. Si subverterit omnia, vel in unum
coarctaverit, quis contradicet ei?

10. Als Hij alles het onderstboven keerde
of opeenpakte, wie zou Hem
tegenspreken7)?

11. Ipse enim novit hominum vanitatem, 11. Hij toch kent de ijdelheid der
et videns iniquitatem, nonne considerat? menschen en zou Hij, de ongerechtigheid
ziende, er geen acht op slaan8)?
12. Vir vanus in superbiam erigitur, et 12. Een dwaze man verheft zich in
tamquam pullum onagri se liberum natum hoovaardij en waant zich als het veulen
putat.
van den woudezel vrij geboren9).
13. Tu autem firmasti cor tuum, et
expandisti ad eum manus tuas.

13. Gij echter, versterk uw hart en strek
uwe handen naar Hem uit10)!

14. Si iniquitatem, quae est in manu tua, 14. Als gij de boosheid, welke in uwe
abstuleris a te, et non manserit in
hand is, van u verwijdert, en er in uwe
tabernaculo tuo injustitia:
tent geen ongerechtigheid verblijft,
15. Tunc levare poteris faciem tuam
absque macula, et eris stabilis, et non
timebis.

15. dan zult gij uw gelaat smetteloos
kunnen opheffen11), en gij zult vaststaan
en niet vreezen.

6) Job houdt zich voor rechtvaardig, maar dat is, volgens Sophar, overmoed en onverstand.
Immers God tuchtigt hem als zondaar en God weet het oneindig beter, zijne kennis (v. 8 en
9) omvat meer dan hemel en aarde.
7) Volgens Hebr. zegt Sophar, met toespeling op IX 2, dat er tegen God, ‘als Hij aangrijpt en
in hechtenis neemt en de vierschaar spant’, niet valt te twisten, maar om een andere reden
dan Job aangaf, te weten (zie v. 11) omdat God altijd alleen de boozen slaat.
8) Hij kent de ijdelheid, de zonden, der menschen en laat ze niet ongestraft. Zie echter volgende
noot.
9) In tegenstelling met v. 10 wordt hier gezegd, hoe de onverstandige doet, als God hem treft.
Hij berust niet in Gods rechtmatig gericht, maar is weerbarstig tegen de kastijding als een
woudezelsveulen, dat van toom noch juk wil weten. - Waarschijnlijk is echter naar Hebr. de
zin van v. 11 en 12 geheel anders: ‘11. Hij kent de ijdele zondige) menschen, en Hij doet
(door kastijding) de ongerechtigheid inzien, waarop men (zelf) geen acht sloeg. 12. Een
dwaze man wordt (aldus) verstandig gemaakt, en het veulen van een woudezel tot mensch
omgeschapen’.
10) Aldus vertalen wij, omdat naar het Hebr.: ‘Wanneer gij echter uw hart bereidt en uwe handen
naar Hem uitstrekt’, hier, evenals V 17 en VIII 20, de slotvermaning tot bekeering begint.
11) Eene toespeling op X 15 (tweede halfvers), waar Job van zich het tegendeel getuigt.
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16. Miseriae quoque oblivisceris, et quasi 16. Ook de ellende zult gij vergeten, en
aquarum quae praeterierunt recordaberis. ze als water, dat voorbijgestroomd is,
gedenken12).
17. Et quasi meridianus fulgor consurget 17. En luister als van den middag zal voor
tibi ad vesperam: et cum te consumptum u opgaan des avonds; en wanneer gij
putaveris, orieris ut lucifer.
meent dat het met u gedaan is, zult gij
oprijzen als de morgenster13).
18. Et habebis fiduciam, proposita tibi
spe, et defossus securus dormies.

18. En gij zult betrouwen hebben, wijl u
hope gegeven is, en omschanst zult gij
gerust slapen.

19. Requiesces, et non erit qui te
19. Gij zult rusten en niemand zal u
exterreat: et deprecabuntur faciem tuam verschrikken; en zeer velen zullen tot uw
plurimi. Lev. XXVI 6.
gelaat hunne bede richten14).
20. Oculi autem impiorum deficient, et
effugium peribit ab eis, et spes illorum
abominatio animae. Lev. XXVI 16.

20. De oogen echter der goddeloozen
zullen dof worden, en de ontvluchting
van hen wijken, en hunne hoop zal zijn
een gruwel voor de ziel15).

Caput XII.
Hoofdstuk XII.
Job (v. 1) bestraft de waanwijsheid zijner vrienden; hij kent Gods grootheid
even goed als zij, maar blijft beweren, dat hij, die op God vertrouwt, dikwijls
veracht wordt, terwijl goddeloozen overvloed hebben (v. 2-6). Al het
geschapene getuigt van Gods grootheid, en de hoogbejaarde Job is wijs
genoeg om dit in te zien (v. 7-12). God is groot; aan zijne almacht en wijsheid
weerstaat en ontgaat niets (v. 13-16). Maar juist daarom handelt Hij naar
believen met machthebbers (v. 17-19), met privaatpersonen (v. 20-22) en met
geheele volken (v. 23-25).
1. Respondens autem Job, dixit:

1. Job nu antwoordde en zeide:

12) Men denkt niet meer aan water, dat voor altijd is weggestroomd.
13) De avond uws levens zal zeer gelukkig zijn; Hebr.: ‘Klaarder dan de middag rijst het leven;
zij het duister, het wordt als de morgenstond’.
14) Zeer velen zullen uwe gunst zoeken. Vgl. III Reg. XIII 6.
15) Dof worden door het vruchteloos uitzien naar geluk; de ontvluchting der kastijdingen Gods
zal hun onmogelijk zijn; ten slotte rest hun niets anders dan datgene, waarvan de mensch
gruwt, te weten dood en ondergang, zooals het Hebr. duidelijker zegt: ‘en hunne hoop is het
uitblazen van den laatsten adem’. Met de goddeloozen zijn evenals VIII 22 de vijanden van
Job bedoeld na zijne bekeering. Zoo sluit ook hier evenals daar de vermaning met eene
herinnering aan de eindbeschaming der haters van Job, en spreekt ook Sophar evenals Baldad
onbewust eene veroordeeling uit van zich zelven.
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2. Ergo vos estis soli homines, et
vobiscum morietur sapientia?

2. Zijt gij dan alleen menschen en zal met
u de wijsheid uitsterven1)?

1) Hier begint de zevende rede, die XIV 22 eindigt. Zij bestaat uit vijf strophenparen en vier
tusschenstrophen: het eerste strophenpaar XII 2-6 en 7-12, de eerste tusschenstrophe v. 13-16,
het tweede strophenpaar v. 17-19 en 20-22, de tweede tusschenstrophe v. 23-25, het derde
strophenpaar XIII 1-6 en 7-12, de derde tusschenstrophe v. 13-16, het vierde strophenpaar
v. 17-19 en 20-22, de vierde tusschenstrophe v. 23-27, het vijfde strophenpaar
(dubbelstrophen) XIV 1-6, 7-12 en 13-17, 18-22. Volgens deze strophenverdeeling bevat de
vóórstrophe van het eerste strophenpaar slechts vijf verzen, terwijl de nàstrophe er zes bevat;
maar het getal der stichen van XII 2-6 is groot genoeg om voor zes verzen te mogen gelden,
te meer daar de moeielijk verklaarbare gedachtengang en het verschil tusschen Vulgaat,
grondtekst en Septuagint het allerwaarschijnlijkst maakt, dat hier een tekstverandering heeft
plaats gehad. De vierde tusschenstrophe eindigt met XIII 27. Het daaropvolgende v. 28 is in
de Vulgaat door verandering van den derden in den eersten persoon voor deze plaats pasklaar
gemaakt; maar zoowel de gedachteninhoud als de grammaticale vorm van den grondtekst
maken het waarschijnlijk dat dit vers oorspronkelijk niet hier maar achter XIV 10 stond,
temeer daar ook XIV 11 in de Vulgaat door toevoeging van een paar verbindingswoorden
aan het voorafgaande en volgende vers is aangepast, doch naar zijn inhoud veel beter dan
hier thuis behoort tusschen het tweede en derde verslid van v. 19. Door deze tusschenvoeging
verkrijgt de tweede helft der nàstrophe van het vijfde strophenpaar (XIV 18-22) zes verzen,
terwijl de eerste helft (v. 13-17) er slechts vijf bevat; maar ook hier geeft het groot getal der
stichen en de gedachteninhoud van v. 13 en 14 reden genoeg om deze twee verzen voor drie
te laten gelden. - De inhoud der strophen en strophe-helften wordt aangegeven in den korten
inhoud boven XII, XIII en XIV geplaatst.
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3. Et mihi est cor sicut et vobis, nec
3. Ook ik heb een hart2) zoowel als gij en
inferior vestri sum: quis enim haec, quae doe niet onder voor u; wie immers weet
nostis, ignorat? Infra XX 2.
de dingen niet, die gij kent?
4. Qui deridetur ab amico suo sicut ego,
invocabit Deum et exaudiet eum:
deridetur enim justi simplicitas. Prov. XIV
2.

4. Wie door zijnen vriend bespot wordt
zooals ik, roept God aan en Hij zal hem
verhooren; want de eenvoud van den
rechtvaardige wordt bespot3).

5. Lampas contempta apud cogitationes 5. Hij is een fakkel, veracht in de
divitum, parata ad tempus statutum.
gedachten der rijken, bewaard voor den
bepaalden tijd.
6. Abundant tabernacula praedonum, et 6. Overvloed hebben de tenten der
audacter provocant Deum, cum ipse
roovers en stoutmoedig tarten zij God,
dederit omnia in manus eorum.
terwijl Hij alles in hunne handen heeft
gegeven4).

2) Een hart, d.i. verstand. Vgl. Prov. XV 32.
3) Job vertrouwt, dat door God eens zijne bede verhoord, zijn belasterde eenvoud of vroomheid
verdedigd zal worden. Die nu miskende vroomheid zal (zie v. 5) op den door God bepaalden
tijd hoog op den kandelaar schitteren. Zie echter volgende noot.
4) Wat Sophar in navolging der twee anderen over den voorspoed der braven en den tegenspoed
der zondaren ook mocht beweren, Job houdt vol, dat de rechtvaardigen hier op aarde dikwijls
ongelukkig (v. 4 en 5) en de slechtaards (v. 6) gelukkig zijn. - De grondtekst is van v. 3 c af
duister en wordt verschillend verklaard. Waarschijnlijk gaat Job, na eerst te hebben betuigd,
dat hij Gods grootheid even goed kent als Sophar, aldus voort: 3 c. ‘Maar bij wien vindt men
niet iets dergelijks: 4. iemand, die een voorwerp is van verachting voor zijnen vriend, (gelijk)
ik ben, roept tot God, maar God beantwoordt hem met verachting (verandert zijn lot niet),
ofschoon hij volkomen rechtvaardig is? 5. Den ongelukkige voegt bespotting naar de
vooroordeelen van den welbezorgde; dat is het deel der wankelenden van voet. 6. Rustig
(daarentegen) zijn de tenten van roovers, volle zekerheid hebben zij, die God uittarten, zelfs
hij, die zijn vuist voor God houdt’.
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7. Nimirum interroga jumenta, et
docebunt te: et volatilia coeli, et
indicabunt tibi.

7. Ondervraag5) maar de dieren en zij
zullen u onderrichten; en de vogelen des
hemels, en zij zullen het u aantoonen.

8. Loquere terrae, et respondebit tibi: et 8. Spreek tot de aarde en zij zal u
narrabunt pisces maris.
antwoorden, en verhalen zullen het de
visschen der zee.
9. Quis ignorat quod omnia haec manus 9. Wie weet niet, dat de hand des Heeren
Domini fecerit?
dit alles gemaakt heeft?
10. In cujus manu anima omnis viventis, 10. Hij, in wiens hand de ziel is van al
et spiritus universae carnis hominis.
wat leeft en de adem van alle menschelijk
vleesch.
11. Nonne auris verba dijudicat, et fauces 11. Beoordeelt het oor niet de woorden6)
comedentis, saporem? Infra XXXIV 3. en de keel van den eter den smaak?
12. In antiquis est sapientia, et in multo 12. Bij hoogbejaarden is wijsheid en bij
tempore prudentia.
langen leeftijd verstand.
13. Apud ipsum est sapientia et fortitudo, 13. Bij Hem is wijsheid en kracht; Hij
ipse habet consilium et intelligentiam. heeft beleid en verstand7).
14. Si destruxerit, nemo est qui aedificet: 14. Als Hij neerhaalt, bouwt niemand op;
si incluserit hominem, nullus est qui
als Hij eenen mensch kerkert, ontsluit
niemand.
aperiat. Isai. XXII 22; Apoc. III 7.
15. Si continuerit aquas, omnia
15. Als Hij de wateren tegenhoudt,
siccabuntur: et si emiserit eas, subvertent verdroogt alles; en als Hij ze loslaat,
terram.
verwoesten zij de aarde.
16. Apud ipsum est fortitudo et sapientia: 16. Bij Hem is kracht en wijsheid; Hij
ipse novit et decipientem, et eum qui
kent den bedrieger en den bedrogene.
decipitur.

5) Na de onderbreking van v. 3c-6 vervolgt Job zijn betoog, in v. 2 begonnen, met er op te
wijzen, dat de grootheid Gods gemakkelijk door een ieder uit het geschapene kan worden
gekend (v. 7-12). - Anderen geven aan v. 7-12 dezen zin: zelfs redelooze en levenlooze
schepselen (v. 7 en 8) leggen getuigenis af van de waarheid, in v. 4-6 uitgesproken, te weten,
dat goeden dikwijls tegenspoed en kwaden dikwijls voorspoed hebben; iedereen weet, dat
de hand des Heeren (v. 8) dat alles zoo beschikt (v. 9 en 10); ofschoon de ouden wijs en
verstandig zijn, moeten toch hunne woorden, waardoor men wil bewijzen, dat ongeluk altijd
straf is voor misdaad, aan de feiten worden getoetst (v. 11 en 12). - Doch afgezien van de
vraag, hoe de redelooze en levenlooze schepselen getuigenis kunnen afleggen van de waarheid,
in v. 4-6 uitgedrukt, heeft niet Sophar, die vooral door Job hier wordt beantwoord, maar
Baldad (VIII 11-18) zich beroepen op de spreuken der ouden.
6) Het geestelijk oor van den redelijken mensch beoordeelt, ziet de waarheid in der woorden,
waarmede al het geschapene Gods grootheid verkondigt, gelijk (Hebr.) ‘het verhemelte de
spijzen proeft’. Doch is ieder verstandig mensch daartoe in staat, zooveel te meer (v. 12)
ouden van dagen, gelijk Job is, die meer verstand en ondervinding hebben.
7) Op zijne beurt verheerlijkt hier ook Job Gods grootheid, zijne macht en wijsheid (v. 13-16).
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17. Adducit consiliarios in stultum finem, 17. Hij laat raadsheeren komen tot een
et judices in stuporem.
dwaas einde en rechters tot onverstand8).

8) In zijne grootheid en wijsheid handelt God naar believen met allerlei soort van menschen,
zonder dat iemand Hem tegenhouden, meestal zelfs niet eens de reden van die handelwijze
doorgronden kan (v. 17-25).
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18. Balteum regum dissolvit, et praecingit 18. Hij maakt den gordel van koningen
fune renes eorum.
los en bindt een koord om hunne lenden9).
19. Ducit sacerdotes inglorios, et
optimates supplantat:

19. Hij laat priesters gaan zonder eere en
aanzienlijken brengt Hij ten onder.

20. Commutans labium veracium, et
doctrinam senum auferens.

20. Hij verandert de taal van
waarachtigen en neemt van ouden de
wetenschap weg10).

21. Effundit despectionem super
principes, eos, qui oppressi fuerant,
relevans.

21. Hij stort verachting uit over edelen,
verheft hen, die verdrukt waren11).

22. Qui revelat profunda de tenebris, et 22. Hij legt diepten uit de duisternis bloot
producit in lucem umbram mortis.
en brengt doodsschaduw aan het licht12).
23. Qui multiplicat gentes et perdit eas, 23. Hij maakt volken groot en verderft
et subversas in integrum restituit.
ze, en nadat zij omver zijn geworpen,
herstelt Hij ze ten volle13).
24. Qui immutat cor principum populi
terrae, et decipit eos ut frustra incedant
per invium:

24. Hij verandert het hart van vorsten des
volks in het land en misleidt hen, zoodat
zij wegdwalen op een ongebaanden weg;

25. Palpabunt quasi in tenebris, et non in 25. zij tasten als in de duisternis, waar
luce, et errare eos faciet quasi ebrios.
geen licht is, en Hij doet hen dolen als
beschonkenen.

9) De gordel of wapenriem schijnt als teeken van koninklijke macht genoemd te zijn.
Vermoedelijk is in het Hebr. bedoeld de band, waarmede door den koning de onderdanen
als het ware gebonden zijn. God maakt van koningen, binders der volken, gebondenen en
gevangenen.
10) Hebr. (eerste halfvers): ‘Hij beneemt de taal aan hen, op wie men zich kan verlaten’. Voor
wetenschap heeft het Hebr.: ‘Oordeel’ of ‘gave des onderscheids’.
11) Hebr. (tweede halfvers): ‘en maakt den gordel der machtigen los’, ontdoet hen van hunne
wapenrusting. Vgl. Isai. V 27.
12) Daar duisternis en doodsschaduw, Hebr. ‘stikdonker’, veelal overdrachtelijk ellende en
droefenis beteekenen, schijnt hier het overzenden van allerergste rampen bedoeld te zijn.
13) Hebr. (tweede halfvers): ‘breidt volken uit en voert ze weg’, d.i. en doet ze verdwijnen.
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Caput XIII.
Hoofdstuk XIII.
Job, van zijne vrienden niets kunnende leeren, wil zijne zaak voor God
brengen, waarbij dan zijn leugenachtige vrienden zwijgend moeten
toeluisteren (v. 1-6). God heeft hunne leugens niet noodig en zal hen daarvoor
straffen (v. 7-12). Als zij dan zwijgen, zal hij zijne zaak aan God blootleggen,
al moest hij daarvoor sterven; maar hij is vol vertrouwen (v. 13-16). Nog
eens vraagt hij de aandacht der vrienden en roept dan God op om gericht te
houden (v. 17-19); maar God moet hem vrij laten spreken (v. 20-22). Hij
vangt aan met God te vragen, waarom Hij hem zoo onbarmhartig behandelt
(v. 23-27 [28]).
1. Ecce omnia haec vidit oculus meus, et 1. Zie, dat alles heeft gezien mijn oog en
audivit auris mea, et intellexi singula.
gehoord mijn oor en ik heb het alles
begrepen.
2. Secundum scientiam vestram et ego
novi: nec inferior vestri sum.

2. Zooveel als gij weet, weet ook ik, en
ik doe niet onder voor u.

3. Sed tamen ad Omnipotentem loquar, 3. Maar, toch wil ik tot den Almachtige
et disputare cum Deo cupio:
spreken en te pleiten met God verlang
ik1),
4. Prius vos ostendens fabricatores
mendacii, et cultores perversorum
dogmatum.

4. maar eerst toon ik aan dat gij
leugensmeden zijt en voorstanders van
verkeerde leeringen2).

5. Atque utinam taceretis, ut putaremini 5. En och mocht gij zwijgen om voor
wijzen gerekend te worden.
esse sapientes. Prov. XVII 28.
6. Audite ergo correptionem meam, et
judicium labiorum meorum attendite.

6. Hoort dan mijne terechtwijzing, en naar
het vonnis mijner lippen luistert.

7. Numquid Deus indiget vestro
mendacio, ut pro illo loquamini dolos?

7. Heeft God uwe leugens noodig3), dat
gij om wille van Hem bedrieglijk spreekt?

8. Numquid faciem ejus accipitis, et pro 8. Zijt gij partijdig voor Hem en zoekt gij
Deo judicare nitimini?
ten gunste van God te vonnissen?
9. Aut placebit ei quem celare nihil
potest? aut decipietur ut homo, vestris
fraudulentiis?

9. Zal het behagen aan Hem, voor wien4)
men niets kan verbergen? of zal Hij

1) Zooals uit het voorgaande bleek, is (zie v. 1 en 2) zijne kennis van Gods grootheid minstens
even groot als de hunne. Niettemin keert hij zich tot God, Sophar's bewering XI 5 niet tellend,
om voor Hem zijne zaak te bepleiten.
2) Hebr.: ‘Want voorwaar gij zijt leugensmeden en kwakzalvers, gij altemaal’.
3) Een verdiend verwijt. Om Gods handelwijze ten opzichte van Job te verdedigen, hebben zij
den rechtvaardige valschelijk beschuldigd en als een strafwaardigen zondaar veroordeeld.
4) Hebr.: ‘zal het goed zijn (Hem welgevallig zijn, ofwel voor u goed uitkomen) wanneer Hij
u in verhoor neemt?’
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misleid worden als een mensch door uwe
drogredenen?
10. Ipse vos arguet, quoniam in
abscondito faciem ejus accipitis.

10. Hij zal u bestraffen, omdat gij
heimelijk voor Hem partijdig zijt.

11. Statim ut se commoverit, tur-

11. Zoodra Hij zich roert5), zal

5) Hebr.: ‘Zal niet zijne hoogheid u ontstellen en zijne verschrikking’ enz.
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babit vos, et terror ejus irruet super vos. Hij u in verwarring brengen en zijne
verschrikking neervallen op u.
12. Memoria vestra comparabitur cineri, 12. Uwe gedachtenis zal vergeleken
et redigentur in lutum cervices vestrae. worden bij asch en in het slijk zullen uwe
nekken worden neergehaald6).
13. Tacete paulisper, ut loquar
quodcumque mihi mens suggesserit.

13. Zwijgt een weinig, opdat ik spreke al
wat mijn geest mij ingeeft7).

14. Quare lacero carnes meas dentibus 14. Waarom verscheur ik mijn vleesch
meis, et animam meam porto in manibus met mijne tanden en draag ik mijn leven
meis?
in mijne handen8)?
15. Etiam si occiderit me, in ipso sperabo: 15. Zelfs als Hij mij doodt, op Hem zal
verumtamen vias meas in conspectu ejus ik hopen; maar mijne wegen wil ik voor
arguam.
Hem rechtvaardigen9).
16. Et ipse erit salvator meus: non enim 16. Maar Hij zal mijn redder zijn, want
veniet in conspectu ejus omnis hypocrita. voor zijn aanschijn komt geen
geveinsde10).
17. Audite sermonem meum, et
aenigmata percipite auribus vestris.

17. Hoort mijne rede en leent aan mijne
raadselwoorden11) het oor.

18. Si fuero judicatus, scio quod justus
inveniar.

18. Als ik geoordeeld word, dan weet ik
dat ik rechtvaardig zal bevonden
worden12).

6) Hebr.: ‘Uwe gedenkspreuken zullen spreuken van asch worden, uwe schilden schilden van
leem’, God zal uwe gewaande wijsheid beschamen.
7) Hij gaat (vgl. v. 3) spreken tot God niet om schuld te bekennen, zooals zijne tegenstanders
(V 8 en 17; VIII 5; XI 14) vorderen, maar om zijne onschuld te bepleiten. - Hebr. (tweede
halfvers): ‘moge mij wat ook overkome’. De drie vrienden dreigden (V 2; VIII 20; XI 4-6,
12) met nog erger bestraffing, als hij voortging zich te verdedigen; zelf vermoedt hij, dat
God in ongewone gestrengheid (VII 20; IX 17-21, 30-32; X 13-17) zijne menschelijke
tekortkomingen en kleine fouten gedenkt en tuchtigt; niettemin stelt hij alle vrees ter zijde
om zoo nadrukkelijk mogelijk voor zijne onschuld te getuigen.
8) Waarom zou ik mijne onschuld verdedigend het ergste te vreezen hebben? Verscheur ik,
Hebr. ‘neem ik mijn vleesch tusschen mijne tanden’. Waarschijnlijk beteekent die zegswijze
‘zijn leven op het spel zetten’, evenals de andere uitdrukking in het tweede halfvers, welke
meermalen (Jud. XII 3; I Reg. XIX 5; XXVIII 21; vgl. Ps. CVIII 109) voorkomt.
9) Hij vreest niet. Gesteld echter dat God hem wil dooden, dan wacht hij, zijn leven moede,
met verlangen Hem af, als hij slechts zijne onschuld voor Gods rechvaardig gericht mag
bepleiten.
10) Dat God hem in het gelijk zal stellen, zegt hem zijn gerust geweten, zonder hetwelk niemand
het wagen zal zijne zaak voor Gods rechtbank te brengen. - Anders wordt gewoonlijk het
Hebr. vertaald: ‘Zelfs dat zal mij ten heil zijn, dat geen goddelooze voor zijn aangezicht
komt’, m.a.w. reeds mijn verschijnen voor God zal in mijn voordeel spreken, want geen
zondaar durft dat bestaan.
11) Hebr.: ‘Aan mijne verklaring’. Die verklaring, dat hij onschuldig lijdt, is voor de vrienden
een onoplosbaar raadsel.
12) Hebr.: ‘Zie, ik heb mijne verdediging klaar, ik weet’ enz.
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19. Quis est qui judicetur mecum? veniat: 19. Wie is er, die met mij in het gericht
quare tacens consumor?
wil treden? Hij kome; waarom zou ik
zwijgend sterven13)?

13) Eene oproeping, gericht tot God, om met Job in het gericht te treden. Hebr.: ‘Wie is er, die
met mij in het gericht wil treden? (dat God het geding met mij aanneme) dan zal ik zwijgen
en sterven’, dan zal ik zonder verder klagen sterven, want dan zal, daar ben ik zeker van,
mijne onschuld in het licht zijn gesteld. Anderen vertalen het tweede verslid als een uiting
van ongeduld bij Job: ‘als ik nu moest zwijgen, dan zou ik sterven’, zoozeer brand ik van
ongeduld om mijne zaak voor God te bepleiten; dat Hij dus kome!
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20. Duo tantum ne facias mihi, et tunc a 20. Bespaar mij slechts twee dingen en
facie tua non abscondar:
dan zal ik mij voor uw aanschijn niet
verbergen.
21. Manum tuam longe fac a me, et
formido tua non me terreat.

21. Houd uwe hand verre van mij en uwe
vreeze verschrikke mij niet14).

22. Voca me, et ege respondebo tibi: aut 22. Roep mij, en ik zal U antwoorden;
certe loquar, et tu responde mihi.
ofwel laat ik spreken en antwoord Gij
mij15).
23. Quantas habeo iniquitates et peccata, 23. Welke groote ongerechtigheden en
scelera mea et delicta ostende mihi.
zonden heb ik? toon mij mijne boosheden
en misdaden16).
24. Cur faciem tuam abscondis, et
arbitraris me inimicum tuum?

24. Waarom verbergt Gij uw aanschijn
en houdt Gij mij voor uwen vijand?

25. Contra folium, quod vento rapitur,
ostendis potentiam tuam, et stipulam
siccam persequeris:

25. Tegen een blad, dat door den wind
wordt weggeraapt, toont Gij Uwe macht
en een dorren stoppel vervolgt Gij17).

26. Scribis enim contra me amaritudines, 26. Want Gij schrijft tegen mij bittere
et consumere me vis peccatis
dingen en wilt mij verdelgen om de
adolescentiae meae.
zonden mijner jeugd18).
27. Posuisti in nervo pedem meum, et
observasti omnes semitas meas, et
vestigia pedum meorum considerasti:

27. Gij hebt mijnen voet in het blok
gestoken en al mijne paden bewaakt en
op de gangen mijner voeten acht
gegeven19).

14) Als de hand van God hem zoo hard tuchtigt en de vrees voor Gods kastijdingen hem ontstelt,
kan hij niet vrijuit spreken. Vgl. IX 34.
15) Geheel anders, dan waar hij (IX 15) tegenover Gods oneindige volmaaktheid menschelijke
onvolkomenheid overweegt, spreekt Job hier in het bewustzijn zijner onschuld. Zeker van
zijne zaak, wil hij naar Gods keuze of als aangeklaagde antwoorden of als pleiter zijn recht
verdedigen. - De bedoeling des sprekers, om ten aanhooren zijner beschuldigers ten sterkste
te betuigen dat hij geen goddelooze is, verklaart de stoutheid dezer taal.
16) Gevolg gevend aan zijn voornemen, uitgedrukt in het vorige vers (tweede verslid), begint
Job vragenderwijze zijne zaak voor God te bepleiten.
17) Zoo onbarmhartig gestreng treedt Gij op tegen een blad enz., een armzalig mensch, een
dorren stoppel, een [af]geleefd man, die veeleer aanspraak mocht maken op barmhartig
medelijden.
18) Gij schrijft, zooals een rechter het vonnis schrijft; vgl. Isai. X 1. - Met de zonden der jeugd
zijn (vgl. Ps. XXIV 7) zonden van onbedachtzaamheid en zwakheid bedoeld, welke niet
toegerekend en gestraft worden als opzettelijke misdaden. - Wordt hij inderdaad, gelijk de
vrienden zeggen, om zijne zonden gestraft, dan, zoo klaagt Job, is toch de bestraffing voor
die geringe fouten al te gestreng.
19) Bitter is het door God hem toebeschikte lijden als van een gevangene in het blok (II Paral.
XVI 10), die allerstrengst bewaakt wordt. - Op de gangen enz. Naar het Hebr. schijnt bedoeld,
dat God zijne voetzolen omperkte, zoodat hij in zijne ellende als onbewegelijk gekluisterd
is. De vergelijking is bijzonder treffend, daar de elephantiasis den lijder met schrikbarend
gezwollen voeten roerloos doet nederzitten.
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28. Qui quasi putredo consumendus sum, 28. Ik20), die als verrotting wegteer en als
et quasi vestimentum, quod comeditur a een kleed, dat door de mot wordt
tinea.
opgevreten.

Caput XIV.
Hoofdstuk XIV.
Job, zijn rede voortzettend, klaagt over de ellende van den mensch, door God
voortdurend gadegeslagen om zijne fouten te bestraffen (v. 1-6); hoop heeft
de mensch niet, om na gestorven te zijn als een omgehouwen boom een
nieuw leven op aarde te herwinnen (v. 7-12). Kon Job maar voor een poos
in het doodenrijk Gods grimmigheid bevredigen en dan gelukkig op aarde
herleven (v. 13-17); maar helaas die hoop is ijdel (v. 18-22).
1. Homo natus de muliere, brevi vivens 1. De mensch, uit eene vrouw geboren1),
tempore, repletur multis miseriis.
leeft korten tijd en is vol van velerlei
ellende.
2. Qui quasi flos egreditur et conteritur,
et fugit velut umbra, et nunquam in
eodem statu permanet. Supra VIII 9; Ps.
CXLIII 4.

2. Als eene bloem ontluikt hij en wordt
hij vertreden, en hij vliedt als eene
schaduw en nimmer blijft hij in
denzelfden staat2).

3. Et dignum ducis super hujuscemodi
aperire oculos tuos, et adducere eum
tecum in judicium?

3. En op zulk eenen gewaardigt Gij U
uwe oogen te openen en hem met U in
het gericht te doen komen3)?

4. Quis potest facere mundum de
4. Wie kan rein maken wat uit onrein
immundo conceptum semine? nonne tu zaad werd ontvangen? Niet Gij, die het
qui solus es? Ps. L 4.
alleen zijt4)?
20) Zie XII noot 1 en XIV noot 8.
1) De vrouw is zwak en broos (Jerem. LI 30). Reeds de geboorte uit haar voorspelt hoedanig
's menschen leven zal zijn. - In deze klachten ligt de bedoeling om God tot barmhartigheid
te bewegen (vgl. v. 3-6), maar tevens ook om aan de vrienden duidelijk te maken, dat niet
altijd in persoonlijke zonden de oorzaak van het lijden gevonden wordt.
2) Vertreden, Hebr.: ‘afgesneden’. - En nimmer blijft hij, enz. Hebr.: ‘en hij houdt geen stand’.
3) Wederom (vgl. XIII 25; VII 17) eene uiting van klagende verwondering. Hoe kan God zoo
gestreng den nietigen mensch gadeslaan en strafrechterlijk vonnissen, gelijk dat met Job
gebeurt.
4) Niet alleen zwak en vergankelijk, ook onrein of zondig is de mensch geboren, en daarin vindt
Job eene reden temeer om te hopen op de barmhartigheid van God, die alleen rein kan maken,
omdat Hij alleen oneindig rein is. Passender in het zinverband is eene andere vertaling van
het Hebr.: ‘Kan er een reine uit een onreine zijn? Niet één’. Job begrijpt niet, waarom hem
zulk een zware straf zou zijn opgelegd voor kleine tekortkomingen, welke hij toch gemeen
heeft met allen, daar immers de mensch zondig is van nature. Met eene geringe tekstwijziging
in het eerste verslid van v. 5, chad-joom in plaats van char(oe)zim, zooals de Septuagint las,
zou men dit verslid met v. 4 kunnen verbinden en vertalen: ‘Wie is er rein zonder vlek?
Niemand, al had hij ook maar éénen dag levens’. - Reeds door de oudste Vaders wordt deze
tekst evenals Ps. L 7 als een bewijs voor de leer der erfzonde aangewezen.
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5. Breves dies hominis sunt, nume-

5. Weinig zijn de dagen des men-
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rus mensium ejus apud te est: constituisti schen, het getal zijner maanden berust bij
terminos ejus, qui praeteriri non poterunt. u: Gij hebt hem grenzen gesteld, welke
niet kunnen overschreden worden.
6. Recede paululum ab eo, ut quiescat, 6. Wend U een weinig van hem af, opdat
donec optata veniat, sicut mercenarii dies hij ruste, tot de gewenschte dag als voor
ejus.
een huurling komt voor hem5).
7. Lignum habet spem: si praecisum
fuerit, rursum virescit, et rami ejus
pullulant.

7. Een boom heeft hoop6); wordt hij
omgehouwen, wederom wordt hij groen
en zijne takken schieten uit.

8. Si senuerit in terra radix ejus, et in
pulvere emortuus fuerit truncus illius,

8. Al is zijn wortel in den grond
verouderd en zijn tronk in het stof
afgestorven,

9. Ad odorem aquae germinabit, et faciet 9. als hij water ruikt, loopt hij uit en
comam quasi cum primum plantatum est: maakt hij loof, als toen hij voor het eerst
geplant werd;
10. Homo vero cum mortuus fuerit, et
nudatus atque consumptus, ubi quaeso
est?

10. maar als de mensch gestorven en
ontbloot en verteerd is, waar is hij dan7)?

11. Quomodo si recedant aquae de mari, 11. Gelijk wanneer water uit de zee
et fluvius vacuefactus arescat:
wegloopt en de stroom ledig wordt en
uitdroogt,
12. Sic homo cum dormierit, non
12. zoo staat de mensch, als hij ontslapen
resurget, donec atteratur coelum, non
is, niet weder op; totdat de hemel vergaat,
evigilabit, nec consurget de somno suo. ontwaakt hij niet en rijst niet op uit zijnen
slaap8).
5) Wend u enz., houd op met hem, wiens leven (v. 5) toch zoo kort is, te kastijden. - De
gewenschte dag voor den zwaar beproefde is de laatste dag, vgl. VII 1 en 2.
6) De bede van het vorige vers wordt aangedrongen met de beschouwing, dat de mensch zijn
leven op aarde slechts eenmaal leeft.
7) Het antwoord in het zinverband luidt: Op deze aarde herleeft hij niet meer, zooals met een
boom wel geschiedt. Vgl. VII 9 en 10. Zie echter volgende noot.
8) Gelijk het water niet meer terugkeert naar de plek, van waar het is weggevloeid, zoo keert
de mensch, eenmaal gestorven, naar de aarde nimmer terug. Totdat de hemel vergaat. Vgl.
Ps. LXXI 5, 7, 17; LXXXVIII 30, 38; CXLVIII 6, waar de hemel met zon en maan
altijddurend heeten. - Door toevoeging der verbindingswoorden: v. 11 ‘gelijk wanneer.... v.
12. zoo’, is in de Vulgaat v. 11 pasklaar gemaakt voor deze plaats. Hetzelfde werd gedaan
met v. 28 van XIII door den 3den persoon van den grondtekst te veranderen in den 1sten
persoon: ik, die als verrotting wegteer, in plaats van: ‘hij, als verrotting teert hij weg’. Die
noodige verandering en toevoeging maakt het reeds waarschijnlijk, dat deze verzen niet op
hun oorspronkelijke plaats staan. Wordt v. 28 van XIII, gelijk het luidt in den grondtekst,
zonder verandering van persoon, gelezen op de plaats van XIV 11, dan wordt het antwoord
op de vraag van v. 10 hier gegeven: ‘hij, als verrotting teert hij weg enz., v. 12 de mensch,
als hij ontslapen is, staat niet weder op’. Ook zou v. 11 van XIV, zonder de toegevoegde
verbindingswoorden der Vulgaat, een betere plaats vinden tusschen het tweede en derde
verslid van v. 19, omdat daar een gelijke beeldspraak, aan water ontleend, wordt gebezigd
om de onherstelbaarheid op aarde van het verwoeste menschenleven te schetsen.
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13. Quis mihi hoc tribuat, ut in

13. Och, mocht het zijn9), dat Gij

9) Letterlijk: Wie verleene mij. Vgl. Num, XI noot 15. - De hier volgende wensch werd gewekt
door het denkbeeld van een vernieuwd leven, zooals dat den boom (v. 7) te beurt valt. Kon
hij maar sterven en voor Gods straffenden toorn wegschuilen in de sombere onderwereld (X
21, 22), om daarna door en in Gods gunst te herleven.
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inferno protegas me, et abscondas me, mij in het doodenrijk beschermdet en
donec pertranseat furor tuus, et constituas verborgen hieldt, totdat Uw toorn voorbij
mihi tempus, in quo recorderis mei?
is, en dat Gij mij eenen tijd steldet,
waarop Gij mij wederom gedacht!
14. Putasne mortuus homo rursum vivat? 14. Meent gij dan, dat de mensch, na
cunctis diebus, quibus nunc milito,
gestorven te zijn, wederom zal leven? al
exspecto donec veniat immutatio mea. de dagen, dat ik nu in krijgsdienst ben,
zou ik de wacht houden, totdat mijne
verandering komt10).
15. Vocabis me, et ego respondebo tibi: 15. Gij zoudt mij roepen en ik zou U
operi manuum tuarum porriges dexteram. antwoorden; aan het werk uwer handen
zoudt Gij de rechterhand reiken11).
16. Tu quidem gressus meos dinumerasti, 16. Gij nu hebt wel mijne schreden
sed parce peccatis meis. Infra XXXI 4 et geteld, maar verschoon mijne zonden12).
XXXIV 21; Prov. V 21.
17. Signasti quasi in sacculo delicta mea, 17. Gij hebt als in eenen buidel mijne
sed curasti iniquitatem meam.
misdrijven verzegeld, maar genees mijne
ongerechtigheid13).
10) Hebr.: ‘Als een mensch sterft, kan hij dan leven?’ Het ontkennend antwoord, dat te dezer
zake de mensch minder is dan (v. 7) een boom, blijft hier achterwege. Zulk een onmogelijk
herleven echter veronderstellend, vervolgt Job (Hebr.): ‘Dan zou ik al de dagen van mijnen
krijgsdienst (het nu der Vulgaat is een hinderlijke toevoeging, zeker naar aanleiding van VII
1; maar hier bedoelt Job met dit woord wel niets anders dan zijn verondersteld tijdelijk verblijf
in de onderwereld ter bevrediging van Gods gramschap) de wacht houden, totdat mijne
verandering (mijne opstanding tot een gelukkig leven) kwam’.
11) Gij zoudt. - Aan de veronderstelling van het herleven vasthoudend, verbeeldt hij zich den
tijd (v. 13), dat Gods gunst hem wederom gedenkt en hij in de onderwereld geroepen wordt
voor een nieuw aardsch leven, waarin God hem de rechterhand reikt van genadige
bescherming en zegening.
12) In plaats van de rechterhand te reiken handelt God thans wel geheel anders met hem, want
Hij telde zijne schreden, lette streng op zijnen wandel, om zooals Job gist (noot 4), zijne
kleine overtredingen zoo zwaar mogelijk te straffen; maar door de voorafgaande herinnering
aan Gods barmhartige goedheid herleeft toch voor een oogenblik in Job het vertrouwen en
vraagt hij, hier en in het volgende vers, een genadiger oordeel en genezing of vergeving
zijner kleine zonden, die God als groote ongerechtigheid schijnt te straffen. Zie echter de
volgende noot.
13) God bewaarde als in een verzegelden buidel alle kleine fouten van Job, om hem er thans
voor te kastijden, alsof het groote misdrijven waren geweest; maar genees enz., zie vorige
noot. Anderen zien in het tweede verslid niet eene bede (waarvoor de verleden tijd van het
werkwoord naar Hebreeuwsch taaleigen als toekomende tijd of gebiedende wijze moet
worden opgevat), maar met verwaarloozing van de tegenstelling (sed) slechts een bevestiging
van het eerste verslid en vertalen: ‘ja met zorg hebt Gij U om mijne ongerechtigheid
bekommerd’, met de uiterste zorg hebt Gij er U op toegelegd om mijne fouten als groote
misdrijven te bestraffen. - Volgens deze vertaling en verklaring zijn v. 16 en 17 een
tusschenrede, maar naar eene meer waarschijnlijke vertaling van het Hebr. wordt de
gedachtengang van v. 15 voortgezet: ‘Dan zoudt Gij mijne schreden tellen (met teedere zorg
op mij letten); niet (met harde gestrengheid) de wacht houden over mijne zonden. Verzegeld
in een buidel zou mijn misdrijf zijn en Gij zoudt overpleisteren mijne schuld’ (mijne zonde
zou voor U verborgen en vergeten zijn).
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18. Mons cadens defluit, et saxum
transfertur de loco suo.

18. Een berg valt en verdwijnt, en eene
rots wordt van hare plaats verzet14).

19. Lapides excavant aquae, et alluvione 19. Water holt steenen uit en door den
paulatim terra consumitur: et hominem vloed wordt het land allengs vernietigd,
ergo similiter perdes.
en den mensch dan verderft Gij
eveneens?15)
20. Roborasti eum paululum ut in
perpetuum transiret: immutabis faciem
ejus, et emittes eum.

20. Gij hebt hem een weinig kracht
gegeven, opdat hij voor altijd voorbij zou
gaan; Gij verandert zijn gelaat en zendt
hem weg16).

21. Sive nobiles fuerint filii ejus, sive
ignobiles, non intelliget.

21. Of zijne kinderen in aanzien zullen
zijn of zonder eere, hij weet het niet.

22. Attamen caro ejus dum vivet dolebit, 22. Doch zijn vleesch voelt smart,
et anima illius super semetipso lugebit. zoolang hij leeft, en zijne ziel heeft over
hemzelven rouw17).

14) Hebr.: ‘Doch een berg’ enz. De in v. 13-17 gemaakte veronderstelling is ijdel en onmogelijk.
Alles, ook het hechtste, bijv. berg en rots, verdwijnt en vergaat. Zoo ook, zie het volgende
vers, de mensch.
15) Tusschen het tweede en derde lid van dit vers (vgl. XII noot 1 en XIV noot 8) zou v. 11 goed
passen: steenen worden uitgehold zonder weer bij te groeien, land wordt vernietigd zonder
weer aan te komen, water uit de zee of de droge stroombedding weggevloeid keert niet weer
terug; en de mensch, Hebr.: ‘en (evenzoo) doet Gij de hoop des menschen te niet’.
16) Hebr.: ‘Gij overmant hem voor altijd, en hij gaat heen; Gij verandert’ enz. Dat gebeurt nl.
bij zijnen dood.
17) In de twee laatste verzen schijnt sprake te zijn van den mensch bij zijn sterven of op zijn
doodsbed. Wat er van de zijnen geworden zal, weet hij niet. Slechts zijn eigen leed gevoelt
hij. Maar beter beschrijft het Hebr. hier den staat des menschen na zijnen dood. In de
onderwereld weet hij (natuurlijker wijze) niets meer van wat hem op aarde dierbaar was, en
v. 22: ‘Alleen over hemzelven voelt zijn vleesch smart en over hemzelven heeft zijne ziel
rouw’. Dit is te verstaan in denzelfden zin, waarin (X 21 en 22) de onderwereld een land van
treurigheid genoemd werd, vgl. daar noot 17. 's Menschen lichaam heet passend smart te
lijden, voor zoover het namelijk onderworpen wordt aan de ontbinding en verrotting des
grafs, en zijne ziel is daarover als over het langgevreesde en allerergste ongeluk in droefheid.
Ziedaar hoe God in waarheid ten eenenmale de hoop des menschen vernietigt.
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Caput XV.
Hoofdstuk XV.
Eliphaz (v. 1) verzekert, dat Job door zijn goddelooze grootspraak zijne
schuld heeft bewezen (v. 2-6). Hij stelt zich aan als alwetend, maar zijne
wijsheid staat ver beneden die der vrienden (v. 7-11). Zich rechtvaardig
noemend lastert hij God, voor wien zelfs de engelen niet rechtvaardig zijn
(v. 12-16). [De ouden getuigen het (v. 17-19).] Zulk een goddelooze als Job
is, zal onophoudelijk door schrik en doodsangst geplaagd worden tot straf
voor zijn opstand tegen God (v. 20-27). Zijne bezittingen zullen wegteren en
vol ellende zal hij vergaan (v. 28-35).
1. Respondens autem Eliphaz
Themanites, dixit:

1. Eliphaz, de Themaniet, nam nu het
woord en zeide1):

2. Numquid sapiens respondebit quasi in 2. Antwoordt een wijze als sprak hij in
ventum loquens, et implebit ardore
den wind; en vult hij met hitte2) zijne
stomachum suum?
maag?
3. Arguis verbis eum, qui non est aequalis 3. Gij beschuldigt met woorden Hem, die
tibi, et loqueris quod tibi non expedit.
uws gelijke niet is3), en gij spreekt wat u
geen voordeel doet.
4. Quantum in te est, evacuasti timorem, 4. Zooveel in u is, vernietigt gij de
et tulisti preces coram Deo.
godvreezendheid, en doet gij gebeden
voor Gods aanschijn ophouden4).

1) Dit hoofdstuk bevat de achtste rede. Blijkbaar echter zijn in dit hoofdstuk drie verzen
binnengeslopen, die er niet goed passen, nl. v. 17-19, een beroep op het getuigenis der ouden.
Dit middel heeft Baldad in zijn twistrede (VIII 8-10) te baat genomen om Job tot inkeer te
brengen; en nu is het toch zeker wel zeer onwaarschijnlijk, dat de dichter, die overigens
Eliphaz voorstelt als den voornaamste, oudste en verstandigste der drie vrienden, hem hier
deze gedachte doet ontleenen aan Baldad. Daarom meenen wij dat deze verzen eigenlijk
thuis behooren in het begin der korte rede, waarmede Baldad in XXV Job nog een laatsten
keer onderbreekt, daar zij nergens een geschikter plaats kunnen vinden. Afgezien dan van
deze drie verzen bestaat de rede van Eliphaz uit een strophenpaar v. 2-6 en 7-11, een
tusschenstrophe v. 12-16 en een tweede strophenpaar v. 20-27 en 28-35, waarvan de inhoud
is aangegeven boven dit hoofdstuk. - Tevens begint hier in het twistgeding eene kentering
te komen. Tot nog toe hadden de vrienden telkens hunne reden geëindigd met beloften van
geluk, als Job rouwmoedig schuld zou bekennen. Thans doen zij dit niet meer, doch trachten
zij hun doel nog te bereiken alleen door bedreigingen. Van den anderen kant begint Job
moediger te worden en vermeerdert zijn vertrouwen op erkenning van zijne onschuld bij
God.
2) Hitte, Hebr.: ‘oostenwind’; vgl. VIII noot 1.
3) Volgens het Hebr. wordt hier alleen aan Job verweten, dat hij onnutte beuzelpraat gebezigd
heeft: ‘Bewijzen met den mond baat niet, en met praatjes doet men zich geen voordeel’.
4) Verloren ging de godvreezendheid bij de menschen en hun ijver om te bidden zou verdwijnen,
als zij met u geloofden, dat ook de deugdzame door God met zware rampen bezocht wordt
en lijden moet zonder het te hebben verdiend.
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5. Docuit enim iniquitas tua os tuum, et 5. Want uwe boosheid heeft uwen mond
imitaris linguam blasphemantium.
onderricht5), en gij volgt de taal van
lasteraars na.

5) Hebr.: ‘Uw mond doet uwe boosheid kennen; en (want) gij volgt’ enz. In de Vulgaat zijn
onderwerp en voorwerp omgewisseld, doch de zin blijft toch ongeveer dezelfde: de taal, die
gij voert, komt voort uit uwe boosheid; zij doet dus uwe boosheid kennen.
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6. Condemnabit te os tuum, et non ego: 6. Uw eigen mond veroordeelt u, en niet
et labia tua respondebunt tibi.
ik; en uw eigen lippen geven antwoord
tegen u6).
7. Numquid primus homo tu natus es, et 7. Zijt gij wellicht de eerste mensch, die
ante colles formatus?
geboren werd; en zijt gij vóór de heuvelen
gevormd?
8. Numquid consilium Dei audisti, et
inferior te erit ejus sapientia?

8. Hoort gij wellicht den raad Gods aan,
en moet zijne wijsheid onderdoen voor
u7)?

9. Quid nosti quod ignoremus? quid
intelligis quod nesciamus?

9. Wat weet gij, dat wij niet weten? wat
begrijpt gij, dat wij niet inzien?

10. Et senes, et antiqui sunt in nobis
10. Ook onder ons zijn grijsaards en
multo vetustiores quam patres tui. Eccli. ouden van dagen, veel bejaarder dan uwe
XVIII 8.
vaderen8).
11. Numquid grande est ut consoletur te 11. Is het iets grqots voor God u te
Deus? sed verba tua prava hoc prohibent. vertroosten? maar uwe booze woorden
verhinderen9) dat.
12. Quid te elevat cor tuum, et quasi
12. Waarom heft uw hart u in de hoogte
magna cogitans, attonitos habes oculos? en zet gij, als een peinzer op groote
dingen, wijd starende oogen op?

6) Gij zegt rechtvaardig te zijn, maar dat wordt geloochend door de tegenspraak uwer eigen
lippen.
7) Naar Hebr. kan vertaald worden: v. 7. ‘Zijt gij wellicht eerder dan Adam geboren? en zijt
gij vóór de heuvelen gevormd? v. 8. luistert gij toe in den geheimen raad Gods? en hebt gij
voor uzelven de wijsheid in beslag genomen?’ Eliphaz had zich beroepen op eene
duivelsverschijning (IV 12-21), die hij voor eene openbaring Gods hield; maar Job,
vertrouwende op zijne wijsheid (XII 3 en XIII 2), liet zich daardoor niet van zijn stuk
afbrengen. Vandaar dat Eliphaz in v. 7 en 8 (vgl. Prov. VIII 22-36) spottenderwijze aan Job
vraagt, of hij wellicht meent, de eeuwige wijsheid zelf te zijn en (naar de Vulgaat) wijzer
dan God.
8) Hebr.: ‘Een grijsaard, ja een hoogbejaarde is er ook onder ons, een die ouder van dagen is
dan uw vader’. In v. 9 en 10 bedoelt Eliphaz zichzelf. Job had zich beroepen op zijne wijsheid
en hoogen leeftijd (XII 3, 11, 12 en XIII 2), maar Eliphaz, een der Themanieten, die bekend
waren om hun groot verstand, meent in wijsheid de meerdere te zijn van Job, en in ouderdom
overtreft hij zelfs den leeftijd, door Jobs vader bereikt.
9) Is het iets groots enz. De vrienden hadden Job beloofd, dat hij gelukkig zou worden, als hij
rouwmoedig schuld erkennen en zich bekeeren zou. Hoe ellendig de toestand van Job ook
moge zijn, het zou God volstrekt niet moeielijk vallen daarin verandering te brengen en door
zegen hem te vertroosten; maar zijn booze woorden verhinderen dat, omdat hij verklaart
geen groote schuld te hebben. Doch veel meer in overeenstemming met het voorafgaande
en volgende is de zin van Hebr.: ‘Zijn u te gering de vertroostingen Gods, het geheime woord
omtrent u’. Eliphaz bedoelt het geheime woord der nachtelijke verschijning van IV 12-21,
dat hij beschouwt als een openbaring Gods, hem geschonken tot bekeering en derhalve ter
vertroosting van Job; en hij verwijt Job, dat hij in zijn verwaande wijsheid dat woord Gods
te gering acht om er zich aan te storen.
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13. Quid tumet contra Deum spiritus tuus, 13. Wat toornt tegen God uw geest, dat
ut proferas de ore tuo hujusmodi
gij zulke woorden uit uwen mond laat
sermones?
komen?
14. Quid est homo, ut immacula-

14. Wat is de mensch, dat hij rein
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tus sit, et ut justus appareat natus de
muliere?

zou zijn, en dat hij rechtvaardig zou
blijken, hij, die geboren is uit eene
vrouw10)?

15. Ecce inter sanctos ejus nemo
15. Zie onder zijne heiligen is niemand
immutabilis, et coeli non sunt mundi in onwankelbaar, en de hemelen zijn niet
conspectu ejus. Supra IV 18.
zuiver voor zijn aanschijn11).
16. Quanto magis abominabilis et inutilis 16. Hoeveel minder een afschuwelijk en
homo, qui bibit quasi aquam iniquitatem? nietswaardig mensch, die ongerechtigheid
drinkt als water12)!
17. Ostendam tibi, audi me: quod vidi
narrabo tibi.

17. Ik zal het u toonen, luister naar mij;
wat ik gezien heb, zal ik u verhalen13).

18. Sapientes confitentur, et non
abscondunt patres suos.

18. De wijzen betuigen het en zij
verloochenen hunne vaderen niet14).

19. Quibus solis data est terra, et non
transivit alienus per eos.

19. Alleen aan dezen was het land
gegeven, en geen vreemde trok bij hen
door15).

20. Cunctis diebus suis impius superbit, 20. Al zijne dagen is de goddelooze
et numerus annorum incertus est
overmoedig, en het jarental zijner
tyrannidis ejus.
dwingelandij is onzeker16).

10) Dat hij rechtvaardig zou blijken, wanneer hij nl., zooals Job wil, met God in het oordeel
treedt; hij, die geboren is uit eene vrouw, de bron der zonde, daar zij den man tot zonde
bracht. Eliphaz doelt hier en in de twee volgende verzen weer op de nachtelijke verschijning
van IV; maar hij verliest voortdurend uit het oog, dat Job zich geen volmaakte reinheid
toekent, doch alleen betuigt, dat hij rechtvaardig is voor God, d.w.z. niet schuldig is aan
zulke groote misdaden als de vrienden bij hem veronderstellen.
11) Zijne heiligen zijn de engelen, zie IV 18; de hemelen zijn de hemelbewoners, volgens anderen
het uitspansel en de hemellichamen (vgl. XXV 5), maar altijd blijft de zin, dat bij Gods
oneindige volmaaktheid alle andere volmaaktheid onvolmaakt is.
12) Job is zulk een afschuwelijk en nietswaardig mensch, die ongerechtigheid drinkt als water,
omdat hij zonder bedenking, naar Eliphaz' meening, de gewaande openbaring Gods blijft
tegenspreken en God blijft lasteren door te zeggen, dat hij zoo zwaar lijdt zonder het door
groote zonden verdiend te hebben.
13) Zie omtrent deze en de twee volgende verzen noot 1. Het daaropvolgende v. 20 sluit bij v.
16 aan; vgl. noot 16.
14) Zij betuigen het als door hunne vaderen overgeleverde wijsheid. Datzelfde onderscheid
tusschen ‘het vroegere geslacht en hunne vaderen’ wordt naar Hebr. ook in VIII 8 door
Baldad gemaakt.
15) Geen dwaling van vreemden heeft bijgevolg die oorspronkelijke wijsheid kunnen vervalschen.
16) Is overmoedig, Hebr.: ‘is in angst’; al drinkt de goddelooze ongerechtigheid als water (vgl.
v. 16), al schijnt hij zonder eenige bedenking zijne misdaden te bedrijven, toch leeft hij
voortdurend in angst en gewetenswroeging. - Het tweede verslid in den grondtekst wordt
ofwel naar de wijze der Vulgaat begrepen ofwel vertaald: ‘zoovele jaren lang als voor den
geweldige zijn weggelegd’.
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21. Sonitus terroris semper in auribus
21. Schrikwekkend geluid is altijd in zijne
illius: et cum pax sit, ille semper insidias ooren; en terwijl er vrede is, argwaant hij
suspicatur.
immer hinderlagen17).
22. Non credit quod reverti possit de
tenebris ad lucem, circumspectans
undique gladium.

22. Hij gelooft niet te kunnen terugkeeren
uit de duisternis in het licht; overal ziet
hij om zich het zwaard18).

17) De angst van het booze geweten, waarvan naar Hebr. het vorige vers sprak, wordt v. 20-24
in enkele bijzonderheden geteekend.
18) Hij wanhoopt aan het ongeluk, dat hij voorziet, te ontsnappen en vreest steeds het ergste.
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23. Cum se moverit ad quaerendum
panem, novit quod paratus sit in manu
ejus tenebrarum dies.

23. Als hij zich opmaakt om brood te
zoeken, dan weet hij, dat de dag der
duisternis ophanden is19).

24. Terrebit eum tribulatio, et angustia 24. Kwelling verschrikt hem en
vallabit eum, sicut regem, qui praeparatur benauwdheid omlegert hem als eenen
ad proelium.
koning, die zich gereed maakt ten strijd20).
25. Tetendit enim adversus Deum manum 25. Immers hij heeft tegen God zijne hand
suam, et contra Omnipotentem roboratus uitgestrekt, en tegen den Almachtige zich
est.
sterk gemaakt21).
26. Cucurrit adversus eum erecto collo, 26. Hij is tegen Hem ingeloopen met
et pingui cervice armatus est.
uitgestrekten hals en heeft zich22) met een
dikken nek gewapend.
27: Operuit faciem ejus crassitudo, et de 27. Vettigheid overdekte zijn gelaat en
lateribus ejus arvina dependet.
van zijne lendenen hing een vetlaag.
28. Habitavit in civitatibus desolatis, et 28. Hij heeft zich gevestigd in verwoeste
in domibus desertis, quae in tumulos sunt steden en in verlaten huizen, welke in
redactae.
puinhoopen zijn veranderd23).
29. Non ditabitur, nec perseverabit
29. Rijk worden zal hij niet, en zijn
substantia ejus, nec mittet in terra radicem vermogen zal geen stand houden, en hij
suam.
zal niet zijnen wortel in den grond
schieten24).
30. Non recedet de tenebris: ramos ejus 30. Uit de duisternis zal hij niet geraken;
arefaciet flamma, et auferetur spiritu oris zijne takken zal de vlam verschroeien, en
sui.
weggevaagd zal hij worden door den
adem van zijnen mond25).
19) In zijn angst voor de straf, welke niet kan uitblijven, weet hij, dat zijn arbeid vruchteloos zal
zijn en armoede en ellende hem zullen treffen.
20) Hebr.: ‘Hem verschrikken kwelling en benauwdheid; het grijpt hem aan als een koning’ enz.
te weten zooals een koning niet oorlogsgeweld aangrijpt. Vermoedelijk schuilt in deze
beschrijving een booze toespeling op Job, die meermalen (VI 4; VII 14; IX 34; X 17; XIII
21) klaagde over verschrikkingen, die hem folteren.
21) Rechtmatig is die straf van den goddelooze wegens zijn overmoed en opstand tegen God.
22) En heeft zich enz., Hebr.: ‘in de vettigheid van zijnen rug bestaat zijn schild’. In dit en het
volgende vers wordt de goddelooze geteekend als een log-lompe strijder, die vermetel tegen
God durfde instormen.
23) Hebr.: ‘Hij heeft zich gevestigd in verwoest wordende steden (die ten ondergang zijn
gedoemd) en in huizen, die niet meer zullen te bewonen zijn, die bestemd zijn tot puinhoopen’.
Zijne bezittingen zullen vernietigd worden; zie volgende verzen.
24) Zijnen wortel, Hebr. waarschijnlijk: ‘hij zal zijne bezitting (of: zijn veekudde) niet uitbreiden
over de aarde’.
25) Uit de duisternis zal hij niet geraken, eene beeldspraak, die hier niet past in het zinsverband;
waarschijnlijk is dit verslid niet oorspronkelijk en ontstaan door verschrijving en verbastering
uit het eerste verslid van v. 22. De vlam is de vlammende en schroeiende zuidoosten wind.
Door den adem van zijnen mond. Met geringe tekstwijziging, aangegeven door de Septuagint
(‘pirjo’ in plaats van ‘pejo’) verkrijgt men een meer passenden zin: ‘in eenen storm zullen
zijne vruchten wegstuiven’. Zoo is de beeldspraak dezer beide versleden ontleend aan het
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31. Non credet frustra errore de-

31. Door ijdele dwaling bedrogen,

plantenleven evenals die van v. 32 en 33, waarom zij ook beter achter deze twee verzen
zouden geplaatst zijn.
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ceptus, quod aliquo pretio redimendus
sit.

zal hij niet gelooven, dat hij tot eenigen
prijs kan worden vrijgekocht26).

32. Antequam dies ejus impleantur,
peribit: et manus ejus arescent.

32. Voordat zijne dagen vol zijn, zal hij
vergaan, en zijne handen zullen
verdorren27).

33. Laedetur quasi vinea in primo flore
botrus ejus, et quasi oliva projiciens
florem suum.

33. Zijne druif zal beschadigd worden als
een wijnstok in den eersten bloei en als
een olijfboom die zijnen bloesem
afwerpt28).

34. Congregatio enim hypocritae sterilis, 34. Want de verzameling van den
et ignis devorabit tabernacula eorum, qui huichelaar is onvruchtbaar, en het vuur
munera libenter accipiunt.
verslindt de tenten van hen, die gaarne
geschenken ontvangen29).
35. Concepit dolorem, et peperit
iniquitatem, et uterus ejus praeparat
dolos. Ps. VII 15; Isai. LIX 4.

35. Hij wordt zwanger van ellende en
baart ongerechtigheid, en zijn schoot
bereidt bedrog30).

Caput XVI.
Hoofdstuk XVI.
Job (v. 1) hekelt de woorden der vrienden (v. 2-7). Van alle kanten wordt hij
belaagd (v. 8-12). Zelfs God behandelt hem uitermate vijandig (v. 13-15).
Maar hij lijdt onschuldig (v. 16-18 [XVII 8-10]). Hij vertrouwt echter, dat
God na den dood zijne onschuld aan het licht zal brengen (v. 19-22 [XVII
3-4]). Voor dit leven heeft hij geen hoop meer (v. 23).
1. Respondens autem Job, dixit:

1. Job antwoordde nu en zeide:

26) In zijn ijdele dwaling weigerend om van den barmhartigen God vergiffenis af te smeeken,
zal hij tot wanhoop vervallen; misschien wordt hier gedoeld op VII 16 en X 21, 22. - Het
Hebr. kan echter ook worden vertaald: ‘Hij stelle geen vertrouwen op zijne ijdelheid (op
zijne zonde), hij bedriegt zich zelven (als hij dat doet); want ijdelheid (teleurstelling der
zonde) zal zijn loon zijn’.
27) Hebr. met geringe tekstwijziging, aangegeven door de Septuag. (‘timal’ in plaats van
‘timalee’): ‘Vóór den tijd zal zijn tak verwelken, en niet meer groenen’, beeldspraak ontleend
aan het plantenleven, zie noot 25.
28) Hebr.: ‘Als een wijnstok zal hij zijn onrijpe druif laten vallen en als een olijfboom zijnen
bloesem afwerpen’. Zie noot 25.
29) De verzameling, de bende of het geslacht. - De tenten van hen, die enz., Hebr.: ‘de tenten
van het geschenk’, d.i. de woonstede van hen, die zich met geschenken laten omkoopen om
het recht te verdraaien of andere gruwelen te doen.
30) In beeldspraak is nog eens het lot van de goddeloozen geteekend. Toegevend aan hunne
booze lusten, worden zij vervuld met schrik en verdriet en allerlei ellende, brengen zij niets
dan ongerechtigheid of (Hebr.) onheil teweeg, en de vrucht van hun ongelukkig leven is
bedrog, zelfbedrog en allerergste teleurstelling.
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2. Audivi frequenter talia, consolatores
onerosi omnes vos estis.

2. Dergelijke taal heb ik veelvuldig
gehoord1); lastige vertroosters zijt gij
allen.

1) Dergelijke taal heb ik al genoeg gehoord. - Begin der negende rede, die zich uitstrekt over
XVI en XVII. In XVII zijn echter eenige verzen misplaatst. Vs. 3 en 4, waarin Job zijn
vertrouwen uitspreekt, dat God hem tegenover zijne vrienden in bescherming zal nemen,
storen daar eenigszins den gedachtengang, doch passen zeer goed achter XVI 22. Vervolgens
v. 8-10, een betuiging van standvastige onschuld bij den rechtvaardige niettegenstaande hij
in druk verkeert, en van onwijsheid bij de vrienden, zijn moeilijk te verklaren op de plaats,
waar zij thans staan, doch sluiten geleidelijk aan bij de betuiging van Job, dat hij onschuldig
lijdt, in XVI 16-18. Ook is op te merken, dat XVI 23 het begin is der gedachte, die verder
ontwikkeld wordt in XVII 1. Wanneer men den tekst verschuift in den aangegeven zin,
bestaat deze negende rede uit het strophenpaar XVI 2-7 en 8-12, waarbij v. 9 en 10 voor drie
verzen kunnen gelden; de tusschenstrophe is v. 13-15; en het tweede strophenpaar, uit
dubbelstrophen bestaande, wordt gevormd door XVI 16-18, XVII 8-10; XVI 19-22, XVII
3-4; en XVI 23, XVII 1, 2, 5-7; XVII 11-16. De inhoud wordt aangegeven boven XVI en
XVII.
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3. Numquid habebunt finem verba
3. Komt er een eind aan de winderige
ventosa? aut aliquid tibi molestum est si woorden? of geeft het u eenigen last als
loquaris?
gij spreekt2)?
4. Poteram et ego similia vestri loqui:
atque utinam esset anima vestra pro
anima mea:

4. Ook ik kon naar uwen trant spreken;
en och ware uwe ziel in de plaats van
mijne ziel,

5. Consolarer et ego vos sermonibus, et 5. dan kon ook ik u troosten met woorden
moverem caput meum super vos:
en mijn hoofd schudden over u.
6. Roborarem vos ore meo: et moverem 6. Ik kon u sterken met mijnen mond en
labia mea, quasi parcens vobis.
mijne lippen bewegen als3) spaarde ik u.
7. Sed quid agam? Si locutus fuero, non 7. Maar wat zal ik doen4)? Als ik spreek,
quiescet dolor meus: et si tacuero, non houdt mijn leed niet op; en als ik zwijg,
recedet a me.
wijkt het niet van mij.
8. Nunc autem oppressit me dolor meus, 8. Nu echter heeft mij overweldigd mijne
et in nihilum redacti sunt omnes artus
smart, en al mijne leden zijn tot niets
mei.
geworden.
9. Rugae meae testimonium dicunt contra 9. Mijne rimpels geven getuigenis tegen
me, et suscitatur falsiloquus adversus
mij, en een leugenaar staat op tegen mij
faciem meam contradicens mihi.
en spreekt mij in het aangezicht tegen5).
10. Collegit furorem suum in me, et
comminans mihi, infremuit contra me
dentibus suis: hostis meus

10. Men heeft tegen mij zijne woede
verzameld en mij bedreigend knerst men
op zijne tanden tegen mij; mijn

2) Als gij spreekt, hebt gij zelf daar geen last van, maar ik wel. Hebr.: ‘Wat zet u aan, voor een
tweede maal te gaan spreken’? Door u en gij in het enkelvoud geeft Job te verstaan, dat hij
vooral Eliphaz bedoelt.
3) Als hadde ik medelijden met u.
4) Dit ontbreekt in het Hebr., maar werd om den zin der volgende woorden te verklaren er
bijgevoegd. In zijne ellende, terwijl zelfs zijne vrienden zijne klachten verkeerd beoordeelen
en zijn lijden verzwaren, baat hem spreken noch zwijgen. Wat hij ook doet, loodzwaar ligt
zonder eenigen troost op hem het bittere leed. In die radeloosheid hernieuwt hij zijn gejammer.
5) Mijne door ziekte vermagerde en gerimpelde huid schijnt tegen mij als een gestraften zondaar
te getuigen, en daarbij durft een leugenachtige Eliphaz mij vlakweg een misdadiger noemen.
Naar het Hebr. schijnt echter leugenaar op de ziekte te doelen, welke valschelijk tegen hem
getuigt.
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terribilibus oculis me intuitus est.

vijand, met vervaarlijke oogen ziet hij mij
aan6).

11. Aperuerunt super me ora sua, et
exprobrantes percusserunt maxillam
meam, satiati sunt poenis meis.

11. Men spert tegen mij zijne kaken op,
en hoonend slaat men mij op de wang,
verzadigt men zich aan mijne pijnen.

12. Conclusit me Deus apud iniquum, et 12. God heeft mij opgesloten bij den
manibus impiorum me tradidit.
ongerechte en in de handen van
goddeloozen7) mij overgeleverd.
13. Ego ille quondam opulentus repente
contritus sum: tenuit cervicem meam,
confregit me, et posuit me sibi quasi in
signum.

13. Ik, weleer die rijke, ben plotseling
verpletterd; Hij greep mij bij den nek,
verbrijzelde mij en stelde mij zich als ten
doelwit8).

14. Circumdedit me lanceis suis,
14. Hij omringde mij met zijne lansen,
convulneravit lumbos meos, non pepercit, doorwondde mijne lendenen zonder
et effudit in terra viscera mea.
mededoogen en stortte mijne ingewanden
op den grond9).
15. Concidit me vulnere super vulnus,
irruit in me quasi gigas.

15. Hij sloeg mij met wond over wond,
Hij stormde op mij los als een reus.

16. Saccum consui super cutem meam,
et operui cinere carnem meam.

16. Ik heb een zak genaaid over mijne
huid en met asch bedekt mijn vleesch10).

17. Facies mea intumuit a fletu, et
palpebrae meae caligaverunt.

17. Mijn aangezicht is opgezwollen van
het weenen en mijne oogleden zijn
verdonkerd.

18. Haec passus sum absque iniquitate
manus meae, cum haberem mundas ad
Deum preces.

18. Dat heb ik geleden zonder dat er
onrecht was in mijne hand, terwijl ik reine
gebeden richtte tot God11).

6) In beeldspraak, ontleend aan de handelwijze van wilde dieren, klaagt Job over het onrecht
en het leed dat men hem aandoet. Uit de wijze waarop Job spreekt in v. 10-12 kan men
opmaken dat er behalve de sprekende personen nog andere toehoorders aanwezig gedacht
worden, die door uiterlijke teekenen, hun spot en minachting voor Job te kennen geven. Vgl.
XVIII noot 2.
7) Bij den ongerechte, bij Eliphaz en de andere tegenstanders, in de handen van goddeloozen
(zie VI 14) als een gevangene in bewaring gesteld, is hij aan hun boozen moedwil door God
als het ware prijsgegeven.
8) In nieuwe beeldspraak beschrijft hij (v. 13-15), hoe God opeens hem met het allerzwaarste
lijden bezocht, op hem, als op een doelwit, een menigte pijlen richtte.
9) Met de lansen of spiesen des lijdens werd hij door God smartelijk en doodelijk getroffen.
10) Een zak, een rouwkleed, vgl. Gen. XXXVII noot 15. En mei asch enz., Hebr.: ‘en mijn hoorn
in het stof gestoken’, eene beeldspraak vermoedelijk aan het gehoornde dier ontleend, dat,
van kracht en moed beroofd, den kop laat hangen. Vgl. voor de tegenovergestelde zegswijze
Ps. LXXIV 5 en 6; CXLVIII 24. In een andere beeldspraak (vgl. Mich. I 10) zegt de Latijnsche
vertaling hetzelfde.
11) Dat heb ik geleden is eene bijvoeging der Vulgaat volmaakt in overeenstemming met de
bedoeling van Job's woorden. Wat de vrienden ook zeiden, zij hebben het raadsel van zijn
vreeselijk lijden niet opgelost. Hij is zich zijne onschuld bewust en handhaaft ze voor de
menschen en voor God. - Achter dit vers past XVII 8-10. Zie noot 1 en XVII noot 8.
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19. Terra ne operias sanguinem

19. Aarde, bedek mijn bloed niet12)

12) Eene persoonsverbeelding, zooals die de hartstocht niet zelden bezigt. Zich vergelijkend bij
een onschuldig verslagene (vgl. Gen. IV 10), wiens bloed niet in den grond verdwijnen of,
zonder beeldspraak, wiens bloed niet ongewroken blijven mag, spreekt Job hier zijn vurig
verlangen en (vgl. het volgende vers) zijne vaste hoop uit, dat eenmaal zijne onschuld zal
blijken, dat eenmaal hem recht gedaan zal worden. Vgl. voor de gebruikte beeldspraak Ez.
XXIV 7. Hetzelfde begrip ligt in het tweede halfvers. Zijn geroep, waarmede hij zijne onschuld
betuigt, moet van de aarde, waar naar den schijn geoordeeld wordt, ten hemel stijgen.
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meum, neque inveniat in te locum latendi en vinde mijn geroep op u geene plaats
clamor meus.
om te schuilen.
20. Ecce enim in coelo testis meus, et
conscius meus in excelsis.

20. Want zie in den hemel is mijn getuige
en mijn kenner in den hooge13).

21. Verbosi amici mei: ad Deum stillat
oculus meus.

21. Woordenrijk zijn mijne vrienden14);
naar God schreit mijn oog.

22. Atque utinam sic judicaretur vir cum 22. En och mocht iemand kunnen rechten
Deo, quomodo judicatur filius hominis met God, zooals een menschenkind recht
cum collega suo.
met zijnen naaste15).
23. Ecce enim breves anni transeunt, et 23. Want16) zie de korte jaren gaan
semitam, per quam non revertar, ambulo. voorbij, en een pad, waarlangs ik niet zal
wederkeeren, bewandel ik.

Caput XVII.
Hoofdstuk XVII.
Job gaat voort (vgl. XVI 23) te klagen over de ellende van zijn weldra
eindigend leven (v. 1, 2 [3, 4] 5-7). Geen enkele hoop blijft hem meer over
dan het graf (v. [8-10] 11-16).
1. Spiritus meus attenuabitur, dies mei
breviabuntur, et solum mihi superest
sepulcrum.

1. Mijn geest verzwakt, mijne dagen
minderen en alleen rest mij het graf1).

13) Doet ook God hem lijden, op Hem alleen is zijn vertrouwen. Eens zal God voor Job getuigen,
dat hij onschuldig leed. Het Hebr. heeft: ‘Ook thans nog, zie is in den hemel’ enz.
14) Hebr.: ‘Terwijl mijne vrienden mij bespotten’, of liever met geringe wijziging der klinkers:
‘Naar mijn verdediger, mijn vriend, naar God schreit’ enz.
15) Hebr.: ‘Hij zal recht verschaffen aan eenen man (nl. aan Job) in zijn geding met God, gelijk
een menschenkind aan zijn naaste’. Vgl. IX 32, 33; XIII 19-24, waar Job met andere woorden
denzelfden wensch uitspreekt. Wel heeft Job thans geen hoop meer voor dit leven (vgl. v.
19, 23; XVII 1, 16), doch hij vertrouwt, dat na den dood God hem recht zal verschaffen,
gelijk een menschelijke rechter dat doet aan zijn evenmensch, door nl. aan de vrienden te
doen weten, dat Job het harde lot, hem door God beschikt, niet door zijn groote zonden
verdiend heeft. - Achter dit vers past de verzuchting van XVII 3, 4. Zie noot 1 en XVII noot
5.
16) De reden, waarom Job zijne hoop vestigt op rechtvaardiging na den dood bestaat hierin, dat
voor hem dit leven vol ellende ten einde spoedt. Zie noot 1.
1) In het nauwste verband met het vorige vers spreekt zich ook hier de verwachting uit van het
naderend einde. Sterker nog heeft het Hebr.: ‘Mijn geest (mijn levenskracht) is verdorven,
mijne dagen zijn uitgebluscht. Voor mij het graf’.
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2. Non peccavi, et in amaritudinibus
moratur oculus meus.

2. Gezondigd heb ik niet2), en op
bitterheden rust mijn oog.

3. Libera me Domine, et pone me juxta 3. Bevrijd mij, Heer, en plaats mij bij U,
te, et cujusvis manus pugnet contra me. en de hand van wien ook strijde tegen
mij3).
4. Cor eorum longe fecisti a disciplina,
propterea non exaltabuntur.

4. Hun hart hebt Gij verwijderd van de
wijsheid; daarom zullen zij niet verheven
worden4).

5. Praedam pollicetur sociis, et oculi
filiorum ejus deficient.

5. Buit belooft men aan makkers en de
oogen hunner kinderen versmachten5).

6. Posuit me quasi in proverbium vulgi, 6. Men heeft mij gemaakt als tot een
et exemplum sum coram eis.
spreekwoord voor het volk en een teeken
ben ik voor hunne oogen6).
7. Calligavit ab indignatione oculus meus, 7. Verdonkerd is mijn oog van verdriet
et membra mea quasi in nihilum redacta en mijne ledematen zijn als tot niets
sunt.
geworden.
8. Stupebunt justi super hoc, et innocens 8. De rechtvaardigen staan er verbaasd
contra hypocritam suscitabitur.
van, en de onschuldige verheft zich tegen
den huichelaar7).
2) Hebr.: ‘Voorwaar bespottingen zijn mijn deel en op hunne beleedigingen (op de beleedigende
handelwijze mijner tegenstanders) staart mijn oog’.
3) Volgens het Hebr. bidt hij, dat God voor hem borg zal zijn of de verdediging zijner onschuld
op zich nemen zal. Niemand anders toch wil voor hem handslag geven of (vgl. Prov. VI 1)
zich verbinden tot zijne verdediging. Job denkt hierbij aan zijne vrienden, van wie hij ook
in het volgende vers spreekt.
4) God liet tot rechtmatige straf van hunnen hoogmoed toe (vgl. Exod. IV noot 16), dat zij van
de wijsheid afdwaalden. Daarin ziet Job reeds een bewijs, dat zij niet over hem zullen
zegepralen, maar dat God hen, al is het ook na zijn dood, openlijk zal beschamen.
5) In beeldspraak wordt hier de teleurstelling geschetst, die Job van zijne vrienden ondervond.
Zij waren gekomen om hem te troosten, maar zij verongelijkten en hoonden hem op de ergste
wijze; daardoor waren zij gelijk aan degenen, die hun makkers een rijken buit beloven, maar
zoo slecht hun belofte nakomen, dat de kinderen dier makkers van honger versmachten. De verwisseling van het getal in het Hebreeuwsch niet ongebruikelijk en in de Latijnsche
vertaling behouden (‘sociis’ en ‘filiorum ejus’), kan in onze taal niet worden overgenomen.
- Volgens een andere vertaling van het Hebr. drukt Job de hardvochtigheid der vrienden uit
in deze beeldspraak: ‘Men kondigt zijn vriend aan ter verpanding (tot gerechtelijke verkooping
zijner goederen) en laat de oogen zijner kinderen versmachten’, men stort zijn vriend en
diens kinderen in het ongeluk. - Weer anderen meenen, dat Job hier zijn liefdelooze
beschuldigers met straf bedreigt, en vertalen den grondtekst: ‘Als iemand zijne vrienden ten
buit overlevert, zullen de oogen zijner kinkeren versmachten. Dit vers sluit geleidelijk aan
bij v. 2, waarvan het een verdere ontwikkeling is. De gedachtengang wordt eenigszins
verstoord door de verzuchting van v. 3 en 4, welke natuurlijker zou volgen op XVI 22, terwijl
tevens door deze verschuiving de stropheering geregeld wordt.
6) Door de lasterlijke beschuldiging der vrienden werd Job voor het volk als tot een spreekwoord
van verachting en afschuw, als een teeken van Gods straffende gerechtigheid.
7) Verbaasdheid wegens Gods handelwijze ten opzichte van zijn onschuldigen dienaar,
verontwaardiging tegen den huichelaar of goddelooze, wiens voorspoed niet in
overeenstemming is met zijn boos gedrag, en tevens bevestiging in de deugd (vgl. v. 9), zijn
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9. Et tenebit justus viam suam, et mundis 9. En de rechtvaardige houdt vast aan
manibus addet fortitudinem.
zijnen weg, en de reine van handen neemt
toe in kracht.
10. Igitur omnes vos convertimini, et
venite, et non inveniam in vobis ullum
sapientem.

10. Derhalve8), gij allen, draait u om en
komt, maar geen enkelen wijze zal ik
onder u vinden.

11. Dies mei transierunt, cogitationes
meae dissipatae sunt, torquentes cor
meum:

11. Mijne dagen zijn voorbijgegaan,
mijne gedachten zijn verijdeld en folteren
mijn hart9).

12. Noctem verterunt in diem, et rursum 12. Den nacht maakt men tot dag en na
post tenebras spero lucem.
de duisternis hoop ik wederom op het
licht10).
13. Si sustenuero, infernus domus mea 13. Zou ik hopen? de onderwereld is mijn
est, et in tenebris stravi lectulum meum. huis en in de duisternis heb ik mijn leger
gespreid.
14. Putredini dixi: Pater meus es, mater 14. Tot de verrotting heb ik gezegd: Mijn
mea, et soror mea, vermibus.
vader zijt gij; en tot het gewormte: Mijne
moeder en mijne zuster.
de uitwerkselen, welke Job's ellende teweegbrengt, niet in de drie vrienden (vgl. v. 10), maar
in hem en in allen die waarlijk rechtvaardig zijn,
8) Derhalve, dit is het besluit uit de twee vorige verzen: al draaien en wenden zich de vrienden
herhaaldelijk om en al komen zij heel dicht bij, om goed te worden beschouwd, toch zal er
geen enkele wijze onder hen gevonden worden. Immers bij het zien of ondervinden van
onschuldig lijden zal een waarlijk wijze, moge hij ook al verbaasd staan, toch niet den
voorspoedigen goddelooze aanhangen (v. 8), noch het pad der deugd verlaten, maar
integendeel juist krachtiger daarop voortgaan (v. 9). Die wijsheid bezitten de vrienden niet,
zij allen zijn onwijzen. Want volgens hen is een voorspoedige onbetwistbaar een rechtvaardige,
dien zij aanhangen, en volgens hunne overtuiging (vgl. XV 4) kan bij onschuldig lijden de
vreeze Gods en godsvrucht niet blijven bestaan. - De verzen 8-10 veronderstellen een
onmiddellijk voorafgaande verklaring, dat Job niettegenstaande zijn lijden onschuldig is.
Die verklaring is echter niet te vinden op de plaats, waar deze verzen thans gelezen worden,
maar wel in XVI 18. Daarom meenen wij, dat XVII 8-10 oorspronkelijk volgde on middellijk
op XVI 18, zooals ook de stropheering in den grondtekst aanwijst.
9) Mijne gedachten of plannen zijn (Hebr.) ‘vernietigd, de bezittingen van mijn hart’. Ook het
laatste, dat hem nog restte, de hoop in zijn binnenste, verging; hij verwacht van dit leven
niets meer.
10) Hier schijnt gedoeld op de ellende zonder ophouden, welke het lijden hem veroorzaakt:
slapeloos zijn zijne nachten en telkens weer verlangt hij naar het daglicht, daar toch de
duisternis geen leniging brengt. Zoo echter is dit vers niets anders dan een herhaling van VII
4. Het Hebr., ofschoon in het tweede verslid duister en onzeker, kan in een hier meer
passenden zin worden opgevat: ‘Nacht stelt men voor dag’, in plaats van het daglicht des
geluks zie ik niets anders dan den nacht van ellende, ‘licht staat vlak voor het aanschijn der
duisternis’, tusschen licht en duisternis, geluk en ongeluk, is voor mij geen afstand, zonder
verpoozing en zonder hoop ben ik rampzalig. Anderen meenen, dat hier gedoeld wordt op
de beloften der vrienden, die hem, mits hij zich bekeere, herstel van gezondheid en aardsch
geluk voorhouden, wat Job hier als een onmogelijkheid verwerpt: bij mijne ellende spreken
zij nog van aardsch geluk, en willen zoo den nacht nog tot dag maken; zij plaatsen licht vlak
voor de duisternis, door te beweren, dat het licht van aardsch geluk voor mij nog mogelijk
is, ofschoon mijne ellende hopeloos en mijn dood onvermijdelijk nabij is.
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15. Ubi est ergo nunc praestolatio mea, 15. Waar is dan nu mijne hoop? en op
et patientiam meam quis considerat?
mijne verduldigheid, wie geeft er acht
op?11).
16. In profundissimum infernum
descendent omnia mea: putasne saltem
ibi erit requies mihi?

16. In de allerdiepste onderwereld zal al
het mijne nederdalen; zal er daar ten
minste rust wezen voor mij?12)

Caput XVIII.
Hoofdstuk XVIII.
Baldad (v. 1) vermaant Job op spottenden toon zijn dwaze meening op te
geven; want zeker is het, dat een goddelooze ongelukkig moet worden (v.
2-6). Zulk een moet wel in het verderf storten, omdat hij zichzelven met
valstrikken heeft omgeven (v. 7-11). Hij zelf en al het zijne kome jammerlijk
om (v. 12-15). Zelfs zijn eervolle nagedachtenis verdwijne (v. 16-18). Niets
late hij achter dan ontsteltenis over zijn lot (v. 19-21).
1. Respondens autem Baldad Suhites,
dixit:

1. Baldad, de Suhieter, antwoordde nu en
zeide1):

2. Usque ad quem finem verba jactabitis? 2. Tot hoelang nog zult gijlieden woorden
intelligite prius, et sic loquamur.
uitbraken? Denkt toch eerst na en laat ons
dan spreken.
3. Quare reputati sumus ut jumenta, et
sorduimus coram vobis?

3. Waarom worden wij gerekend als vee
en zijn wij bemorst in uwe oogen2)?

11) Hebr.: ‘en hoop voor mij, wie ziet haar?’; geen straal van hoop in dit leven is er voor hem
meer te zien.
12) Zal er enz. Klagend besluit Job met de vrees, dat hem wellicht ook in dat donkere doodenrijk
(vgl. X 21, 22) de rust, welke hij verlangt, niet zal gegund worden. Het Hebr.: ‘als er maar
tegelijk in het stof rust is’, behoeft echter geene vraag te zijn, en dan is de vermoedelijke zin,
dat Job, nederdalend in de onderwereld, slechts ééne hoop heeft, nl. de rust des doods te
zullen verkrijgen. Doch met verandering van slechts één enkelen klinker (nechath in plaats
van nachath), zooals ook de Septuag. las, behelst het tweede halfvers niets anders dan de
bevestiging van het eerste: ‘ja, gelijkelijk zullen wij (ik en al het mijne) nederdalen naar het
stof’.
1) Tiende rede, bestaande uit een strophenpaar v. 2-6 en 7-11, een tusschenstrophe v. 12-15,
en een tweede strophenpaar v. 16-18 en 19-21. De inhoud der strophen wordt aangegeven
boven het hoofdstuk.
2) Tot Job alleen sprekend, bezigt Baldad toch in dit en het vorige vers het meervoud. Hieruit
blijkt, dat er behalve de sprekende personen nog andere aanwezig gedacht worden (vgl. XVI
10-12, XXX 1 en volg., XXXIV 2 en 34), die hunne instemming te kennen gaven met de
woorden van Job. Als vee, nl. zoo onverstandig; misschien is hier tevens een toespeling op
XVI 10 en 11, waar Job in zijne beeldspraak de handelwijze zijner tegenstanders met die
van wilde dieren had geteekend. Overigens zinspeelt dit vers op hetgeen Job aan de vrienden
betreffende hun gemis aan wijsheid herhaaldelijk (XII 7; XIII 12; XVI 2, 3, 21; XVII 4, 10)
gezegd heeft. In plaats van bemorst kan het Hebr. ook worden vertaald: ‘stompzinnig’.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

4. Qui perdis animam tuam in furore tuo, 4. Gij, die u zelven verderft door uwe
numquid propter te derazernij, moet dan om uwent-
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relinquetur terra, et transferentur rupes
de loco suo?

wil de aarde verlaten en de rotsen verzet
worden van hare plaats3)?

5. Nonne lux impii exstinguetur, nec
splendebit flamma ignis ejus?

5. Het licht van den goddelooze, zal het
niet worden uitgebluscht, en blijft de
vlam van zijn vuur wel schijnen4)?

6. Lux obtenebrescet in tabernaculo illius, 6. Het licht zal duisternis worden in zijne
et lucerna, quae super eum est,
tent en de lamp, die boven hem is, zal
exstinguetur.
uitgaan.
7. Arctabuntur gressus virtutis ejus, et
praecipitabit eum consilium suum.

7. Belemmerd worden zullen de schreden
zijner kracht en zijn eigen overleg zal
hem doen tuimelen5).

8. Immisit enim in rete pedes suos, et in 8. Want op een net heeft hij zijne voeten
maculis ejus ambulat.
gezet en over de mazen er van wandelt
hij voort6).
9. Tenebitur planta illius laqueo, et
exardescet contra eum sitis.

9. Zijne voetzool zal worden
vastgegrepen door eenen strik en de dorst
hem tegenbranden7).

10. Abscondita est in terra pedica ejus, et 10. Verborgen op den grond ligt voor
decipula illius super semitam.
hem een voetangel en eene val voor hem
op het pad.
11. Undique terrebunt eum formidines,
et involvent pedes ejus,

11. Van alle kanten zullen
verschrikkingen hem beangstigen en zijne
voeten omslingeren.

12. Attenuetur fame robur ejus, et inedia 12. Zijne kracht worde verzwakt door den
invadat costas illius.
honger en het broodsgebrek valle hem op
de ribben8).

3) Volgens de meening der vrienden verderft Job zichzelven, doordat hij standvastig blijft
weigeren in zijn lijden de rechtmatige straf zijner boosheid te zien. Zij achten zijn verweer
tegen hunne vergeldingsleer een verzet tegen Gods onveranderlijke wet. Evengoed kon hij
er tegen opkomen, dat de aarde bevolkt is of dat de rotsen onbewegelijk vaststaan.
4) Wat Job ook moge zeggen, stellig treft den booze de straf Gods. Licht en vlam des vuurs,
evenals de lamp (zie volgend vers) beteekenen in beeldspraak voorspoed en geluk.
5) Een nieuwe beeldspraak. De booze met krachtigen tred is de booze in zijn voorspoed. Ten
gevolge van zijn eigen overleg, waarvan hij alle heil verwacht, valt hij in het ongeluk. De
nadere verklaring daarvan volgt in de vier volgende verzen.
6) Door te zondigen wandelt de booze over het net van Gods wraak; vgl. Prov. V 22.
7) De dorst kwelt het wild in den strik en evenzoo foltert het gemis van geluk den booze in
zijne ellende. - Hebr.: ‘en een slagnet houdt hem vast’
8) Bij wijze van voorbeeld worden nu allerergste verschrikkingen voor den booze (zie vorig
vers) opgenoemd, en wel, volgens de Vulgaat, in den vorm van wenschen, waardoor Baldad
tevens zijne gezindheid te kennen geeft jegens Job, zoo deze mocht volharden in zijne
meening. In het Hebr. schijnt niet bepaald van broodsgebrek sprake te zijn. Men vertaalt:
‘Zijne kracht raakt uitgeput (letterlijk “wordt hongerig”) en het verderf staat gereed aan zijne
zijde’.
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13. Devoret pulchritudinem cutis ejus, 13. Dat de eerstgeborene, de dood, de
consumat brachia illius primogenita mors. schoonheid van zijne huid verslinde, zijne
armen verteere9).

9) De dood, de eerstgeborene der zonde (Rom. V 12), ontroove hem schoonheid en kracht.
Hebr.: ‘Het (nl. het verderf, zie vorige noot) eet de leden van zijne huid; zijne leden eet de
eerstgeborene des doods’. Waarschijnlijk is hier op de melaatschheid van Job gedoeld, welke
onder alle ziekten, de kinderen van den dood, de verschrikkelijkste is en daarom
‘eerstgeborene’ heet. Zij vreet huid en leden weg.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

611

14. Avellatur de tabernaculo suo fiducia 14. Weggerukt worde uit zijne tent zijn
ejus, et calcet super eum, quasi rex,
vertrouwen en op hem trappe als een
interitus.
koning het verderf10).
15. Habitent in tabernaculo illius socii
ejus, qui non est, aspergatur in
tabernaculo ejus sulphur.

15. Dat in zijne tent wonen de makkers
van hem, die niet meer is; over zijne
woning worde zwavel gestrooid11).

16. Deorsum radices ejus siccentur,
sursum autem atteratur messis ejus.

16. Dat beneden verdrogen zijne wortels,
en boven worde zijn oogst vertreden12).

17. Memoria illius pereat de terra, et non 17. Zijne gedachtenis verga van de aarde
celebretur nomen ejus in plateis. Prov. II en zijn naam worde niet geroemd op de
22.
straten13).
18. Expellet eum de luce in tenebras, et 18. Men verdrijve hem uit het licht naar
de orbe transferet eum.
de duisternis14) en jage hem weg van den
aardbodem.
19. Non erit semen ejus, neque progenies 19. Geen zaad noch nakroost zal hij
in populo suo, nec ullae reliquiae in
hebben onder zijn volk, noch eenig
regionibus ejus.
overblijfsel in zijne landstreken.
20. In die ejus stupebunt novissimi, et
primos invadet horror.

20. Over zijnen dag zullen versteld staan
de laatsten en zal siddering aangrijpen de
eersten15).

21. Haec sunt ergo tabernacula iniqui, et 21. Ziedaar dan de tenten van den
iste locus ejus, qui ignorat Deum.
ongerechte, en ziedaar de plaats van hem,
die God miskent16).

10) Zijn vertrouwen is alles, waarop hij vertrouwde. Van het verderf des doods is sprake, gelijk
duidelijker nog het Hebr. zegt: ‘Hij wordt gerukt uit zijne tent, zijn vertrouwen (d.i. waar hij
zich veilig waande); en men leidt hem weg tot den koning der verschrikking’ als eenen
gevangene des doods in het duistere doodenrijk (X 21, 22).
11) Eerst worde zijn huis het eigendom van anderen om daarna door de straf van Sodoma verdelgd
te worden. Men kan het Hebr. zoo verstaan, dat zijne tent door vreemden bewoond en op
zijn akker zwavel gestrooid zal worden.
12) De booze worde, zooals de reeds van zijne kinderen beroofde Job, uitgeroeid met wortel en
oogst of tak, geheel en al, zoodat hij niemand achterlaat om zijne nagedachtenis te zegenen;
zie het volgende vers.
13) Het tegendeel van hetgeen met de braven gebeurt; vgl. Eccli. XLV1 14.
14) Uit het licht van een voorspoedig en geëerd leven naar de duisternis van een ellendigen en
eerloozen dood.
15) Zijn dag is de dag van zijnen ondergang. - De laatsten en de eersten zijn allen, ouden en
jongen. Anderen vertalen het Hebr.: ‘de westerlingen en de oosterlingen’.
16) Tenten en plaats staat hier voor ‘het lot’.
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Caput XIX.
Hoofdstuk XIX.
Job (v. 1) verzoekt de vrienden, hem niet langer te krenken; zijn bitter lot,
waarvoor geen schuld is aan te wijzen, moest hen tot beter inzicht brengen
(v. 2-[29] 6). Want waarlijk uitermate gestreng gaat God jegens hem te keer
(v. 7-12). Al de zijnen hebben hem verlaten (v. 13-16). Hij is een voorwerp
van afschuw en spot voor allen (v. 17-22). Maar bij al zijne ellende is hij er
zeker van, dat God hem eenmaal, ten dage zijner verrijzenis, recht zal
verschaffen tegenover zijne lasteraars (v. 23-28).
1. Respondens autem Job, dixit:

1. Job antwoordde nu en zeide1):

2. Usquequo affligitis animam meam, et 2. Hoelang vernedert gij mijne ziel en
atteritis me sermonibus?
verbrijzelt gij mij met woorden?
3. En, decies confunditis me, et non
erubescitis opprimentes me.

3. Zie, tienmaal2) beschimpt gij mij en
schaamt gij u niet mij te verdrukken.

4. Nempe, etsi ignoravi, mecum erit
ignorantia mea.

4. Immers al zou ik gedwaald hebben, bij
mij zou dan mijne dwaling zijn3).

5. At vos contra me erigimini, et arguitis 5. Maar gij, gij verheft u tegen mij en
me opprobriis meis.
beschuldigt mij wegens mijnen
smadelijken staat.

1) Elfde rede, bestaande uit een strophenpaar v. 2-6 en 7-12, een tusschenstrophe v. 13-16, en
een tweede strophenpaar v. 17-22 en 23-28. Door verplaatsing van v. 29 tusschen v. 5 en 6
wordt de stropheering geregeld. En alle reden is er om aan te nemen dat dit vers oorspronkelijk
daar gestaan heeft. Vooreerst toch geeft de grondtekst door eenige woordvormen aan, dat er
een nauw verband bestaat tusschen v. 29 en v. 6. Vervolgens, zonder deze verschuiving is
de gedachte van v. 6 los van de voorafgaande en volgende, terwijl bij deze verschuiving niet
alleen een innige samenhang verkregen wordt, maar ook de gedachte in rijkdom wint (vgl.
noot 4). Ten laatste naar den grondtekst vormt v. 28 zulk een natuurlijk en schoon slot van
deze rede, dat de toevoeging van v. 29 niet alleen ondichterlijk, maar zelfs bepaald hinderlijk
is (vgl. noot 21). - De inhoud der strophen wordt aangegeven boven het hoofdstuk.
2) Tienmaal, d.i. herhaaldelijk, zie Gen. XXXI 7. Misschien wordt hier gedoeld op de tien
voorafgaande reden, waarin de vrienden òf door hun eigen woorden òf door de miskenning
van Job's onschuldsbetuigingen hem beschimpten.
3) Al zou ik gedwaald hebben, al was het waar, dat ik door onbedachtzaamheid of zwakheid
had gezondigd (vgl. Lev. IV 13 en noot 1), bij mij alleen zou dan mijne dwaling bekend zijn,
zoodat gij ook dan (zie het volgende vers) nog geen recht zoudt hebben, u tegen mij te
verheffen en mij alleen wegens mijnen smadelijken staat als een booswicht te beschuldigen.
- Anderen vertalen aldus: als ik zou gedwaald hebben, dan zou mij alleen mijne dwaling
raken, dan zou ik mijzelven geschaad hebben, niet u; gij hebt derhalve geen recht mij te
bejegenen, alsof ik tegen u een misdrijf heb gepleegd. Naar den grondtekst kan v. 4 en 5
vertaald worden: ‘Heb ik dan werkelijk gedwaald (d.i. gezondigd), rust op mij mijne dwaling
(zonde)? Kunt gij u inderdaad tegen mij verheffen en mij van mijne schanddaad overtuigen?’
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6. Saltem nunc intelligite quia Deus non 6. Beseft ten minste nu, dat God niet
aequo judicio afflixerit me, et flagellis krachtens rechtvaardig gericht mij kwelt
suis me cinxerit.
en met zijne geesels mij omringt4).

4) Niet krachtens rechtvaardig gericht, niet tot gerechte straf voor groote zonden. Ofschoon de
uitlatingen van Job niet altijd onberispelijk zijn (zie de voorrede p. 4), kan hier toch van
eigenlijk onrecht geen sprake zijn, daar Job herhaaldelijk Gods rechtvaardigheid huldigt (IX
2, 19; XIII 7-10) en hij zeker geen oogenblik zelfs God gelasterd heeft, zooals uit de bedoeling
van het geheele Boek blijkt. - De gedachte van v. 6 staat op zichzelf, los van de voorafgaande
en volgende gedachten, maar komt daarmede in nauwen samenhang, als tusschen v. 5 en 6
wordt ingevoegd v. 29 en naar Hebr. vertaald wordt: 29. ‘vreest voor het zwaard, want uw
toorn is een misdrijf des zwaards (uw verwoede handelwijze tegenover mij, uwen vriend, is
een misdrijf, dat de hoogste straf verdient); opdat gij moogt weten dat er een gericht (een
rechtvaardige rechter) is: 6. Ziet thaus hoe God mij neergedrukt en zijn net om mij
heengeslingerd heeft’. Derhalve zegt Job: houdt toch op (v. 4 en 5) mij onrecht aan te doen,
uit vrees (v. 29) voor de geweldige straf, welke uwe misdaad tegen mij wacht, nu gij ziet (v.
6) hoe ontzettend God thans mij slaat voor kleine fouten (want van groote zonden kunt gij
mij niet overtuigen). Zoo wordt tevens een kunstvolle overgang verkregen van de vóórstrophe
tot de nàstrophe, waarin Job wederom de grootheid van zijn lijden begint uiteen te zetten.
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7. Ecce clamabo vim patiens, et nemo 7. Zie, ik roep bij het geweld, dat ik lijd,
audiet: vociferabor, et non est qui judicet. en niemand luistert; ik schreeuw, en
niemand is er, die recht verschaft.
8. Semitam meam circumsepsit, et
transire non possum, et in calle meo
tenebras posuit.

8. Mijnen weg heeft Hij omheind en ik
kan niet voortgaan, en op mijn pad heeft
Hij duisternis gelegd5).

9. Spoliavit me gloria mea, et abstulit
coronam de capite meo.

9. Beroofd heeft Hij mij van mijne eer,
en de kroon mij van het hoofd genomen6).

10. Destruxit me undique, et pereo, et
10. Afgebroken7) heeft Hij mij van alle
quasi evulsae arbori abstulit spem meam. kanten en ik verga, en als eenen
ontwortelden boom heeft Hij mij de hoop
ontnomen.
11. Iratus est contra me furor ejus, et sic 11. Ontbrand is tegen mij zijne
me habuit quasi hostem suum.
grimmigheid en aldus8) houdt Hij mij voor
zijnen vijand.
12. Simul venerunt latrones ejus, et
12. Tezamen kwamen zijne roovers9) en
fecerunt sibi viam per me, et obsederunt baanden zich een weg naar mij, en zij
in gyro tabernaculum meum.
omlegerden in het rond mijne tent.
13. Fratres meos longe fecit a me, et noti 13. Mijne broeders heeft Hij van mij
mei quasi alieni recesserunt a me.
verwijderd, en mijne genooten zijn als
vreemden van mij afgeweken.
14. Dereliquerunt me propinqui mei: et 14. Verlaten hebben mij mijne verwanten,
qui me noverant, obliti sunt mei.
en mijne bekenden hebben mij vergeten.
15. Inquilini domus meae, et ancillae
meae sicut, alienum habuerunt

5)
6)
7)
8)
9)

15. De loondienaren van mijn huis en
mijne dienstmaagden beschou-

Vgl. III 23; XIII 27.
Eer en kroon beteekenen alles wat Job aanzien gaf bij de menschen.
Afgebroken, omvergehaald als een huis.
Aldus, in grimmigen toorn ontstoken.
De door God overgezonden rampen en ellenden, die mij beroofden van al mijn geluk.
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me, et quasi peregrinus fui in oculis
eorum.

wen mij als eenen vreemdeling, en als
een uitlander ben ik geworden in hunne
oogen.

16. Servum meum vocavi, et non
16. Mijnen knecht roep ik en hij geeft
respondit, ore proprio deprecabar illum. geen antwoord, met mijn eigen mond
smeek ik hem10).
17. Halitum meum exhorruit uxor mea, 17. Van mijnen adem walgt mijne
et orabam filios uteri mei.
huisvrouw, en ik bid tot de kinderen van
mijnen schoot11).
18. Stulti quoque despiciebant me, et cum 18. De gekken zelfs verachten mij, en als
ab eis recessissem, detrahebant mihi.
ik van hen wegga, beschimpen zij mij12).
19. Abominati sunt me quondam
consiliarii mei: et quem maxime
diligebam, aversatus est me.

19. Een afschuw van mij hebben mijne
vroegere raadslieden, en dien ik het meest
beminde heeft zich afgewend van mij.

20. Pelli meae, consumptis carnibus,
adhaesit os meum, et derelicta sunt
tantummodo labia circa dentes meos.

20. Aan mijne huid is, daar het vleesch
wegteerde, mijn gebeente vastgekleefd,
en slechts de lippen zijn overgebleven om
mijne tanden13).

21. Miseremini mei, miseremini mei,
21. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner,
saltem vos amici mei, quia manus Domini ten minste gij, mijne vrienden, want de
tetigit me.
hand des Heeren heeft mij getroffen14).
22 Quare persequimini me sicut Deus, et 22. Waarom vervolgt gij mij zooals God,
carnibus meis saturamini?
en verzadigt gij u aan mijn vleesch15)?
10) Met mijn eigen mond smeek ik hem, terwijl ik hem vroeger door anderen mijn bevel liet
overbrengen.
11) De kinderen van mijnen schoot zijn de kinderen mijner moeder, of mijne broeders, vgl. III
10, waar eveneens in den grondtekst ‘mijn schoot’ beteekent den schoot, die mij droeg’. Ik
bid tot hen, ik moet hen ootmoedig om hulp smeeken. Hiermede strijdt niet v. 13, waar
‘broeders’ gemakkeiijk de wijdere beteekenis kan hebben van bloedverwanten. Sommigen
vertalen het Hebr.: ‘mijn kwalijk-rieken [is een walg] voor de kinderen van mijn schoot’.
12) De gekken of beter ‘kinderen’ (parvuli), zooals het Hebreeuwsche woord XXI 11 vertaald
wordt. Het tweede halfvers luidt in den grondtekst: ‘sta ik op, dan beschimpen zij mij’.
13) Hebr. met geringe tekstverandering, door Septuag. aangegeven (rakevah in plaats van
davekah); ‘In mijn huid en mijn vleesch is weggeteerd mijn gebeente (ik, niets meer dan een
skelet, ben weggeteerd naar huid en vleèsch), en ontkomen ben ik met de huid mijner tanden’,
d.i. slechts zooveel (gezonde) huid bleef mij over als er op de tanden is, teweten volstreks
niets meer; een spreekwoordelijke uitdrukking derhalve, om te beteekenen dat nagenoeg
alles is weggeteerd. Volgens anderen is met ‘huid der tanden’ het tandvleesch bedoeld. - De
vertaling der Vulgaat is te gelijk eene verklaring van den moeielijk verstaanbaren grondtekst.
14) Getroffen. Vooral waar sprake is van melaatschheid, wordt de uitdrukking ‘treffen’ of ‘slaan’
gebezigd; vgl. in den grondtekst Lev. XIII 3, 25; IV Reg. XV 5.
15) Zooals God het doet; een zwaar beproefde mag verwachten, dat men medelijden met hem
heeft en niet zijn lijden nog vermeerdert. - Zich aan iemands vleesch verzadigen beteekent
figuurlijk iemand allerslechtst bejegenen (Mich. III 3), vooral hem door booze en lasterlijke
woorden bedroeven (Ps. XXVI 2; Gal. V 15; Dan. III 8, VI 25 in den grondtekst). Hebr.: ‘en
wordt gij niet verzadigd van mijn vleesch’, houdt gij niet op mij te belasteren.
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23. Quis mihi tribuat ut scribantur
23. Mochten mijne woorden
sermones mei? quis mihi det ut exarentur opgeschreven, mochten ze opgeteekend
in libro.
worden in een boek16)!
24. Stylo ferreo, et plumbi lamina, vel
celte sculpantur in silice?

24. Mochten ze met een ijzeren griffel en
op een looden plaat, of met eenen beitel
worden ingegrift op eenen rotssteen17)!

25. Scio enim quod redemptor meus vivit, 25. Want ik weet, dat mijn Verlosser leeft
et in novissimo die de terra surrecturus en ik ten jongsten dage uit de aarde
sum:
verrijzen zal18),
26. Et rursum circumdabor pelle mea, et 26. en andermaal zal ik bekleed worden
in carne mea videbo Deum meum.
met mijne huid, en in mijn vleesch zal ik
zien mijnen God19).
16) Eigenlijk: wie verleene en wie geve mij dat enz.; vgl. XIV 13, noot 9. Mijne woorden, nl. die
van v. 25-27, waartoe dit en het volgende vers de inleiding geven.
17) Alleen reeds zulk een wensch zegt genoeg, dat Job niet zijn veelvuldige klachten in het
algemeen, maar bepaaldelijk enkele weinige woorden op het oog heeft. - Hebr.: ‘met een
ijzeren griffel en lood, voor eeuwig op een rotssteen’ enz. Anders dan de Vulgaat hier ‘en
lood’ verklaart, denken sommigen aan diep ingebeitelde letters met lood gevuld; maar van
zulk een gebruik in de oudheid is niets bekend. - Thans volgen de woorden, welke Job zoo
belangrijk acht, dat ze een eeuwige gedachtenis verdienen.
18) De Hebr. vau, in het begin van dit vers met want vertaald, moet worden opgevat als een
aanhalingsteeken voor de woorden, die Job wil hebben opgeteekend. Naar de Vulgaat (wier
lezing mogelijk wel de oorspronkelijke was) wordt reeds in dit vers met klare woorden het
geloof uitgesproken in de verrijzenis des vleesches, maar nog niet zoo duidelijk in den
grondtekst, zooals die tegenwoordig gelezen wordt: ‘Ik, ik weet, dat mijn losser leeft, en als
laatste zal Hij zich boven het stof verheffen’. Op het toppunt van ellende, door God vervolgd,
die hem thans geen recht schijnt te doen, door zijn vrienden beschouwd als een misdadiger,
door allen veracht, spreekt hier Job zijn vaste overtuiging uit, dat de levende God eenmaal
zijn ‘goëel’ d.i. de wreker van zijn recht (vgl. Lev. XXV noot 15; Nam. XXXV noot 5) en
zijn bevrijder (vgl. Exod. VI 6, XV 13; Ps. LXXIV 2, LXXVII 16, CXVIII 154; Lament. III
58) zal wezen. Wanneer? Niet in dit leven; want alle aardsche hoop verdween (vgl. v. 10,
XVII 11-16); maar ‘als laatste’, als de bevrijder en rechtverschaffer van het einde der dagen
(vgl. Is. II 2: XLIV 6; Dan. X 14) zal de levende God zich verheffen ‘boven het stof’ d.i.
boven het graf (vgl. VII 21; XVII 16 in den grondtekst), waarin Job vergaan tot stof nederligt.
19) Het Hebr. is te dezer plaatse duister en geeft, evenals het voorafgaande en volgende vers,
aanleiding tot verschillende verklaring. Reeds de Septuag. verstond het anders en vertaalde:
v. 25. ‘Ik weet dat eeuwig is Degene, die mij in de toekomst zal bevrijden, om op aarde v.
26. op te richten (of: hij zal oprichten) mijn huid, die dit ondergaat; want van Godswege is
mij dit beschikt; v. 27. daarvan ben ik mij bewust en mijn oog ziet het, en niet een ander;
alles is mij volkomen geworden in mijn boezem’. Vandaar dat sommige, vooral Grieksche,
Vaders, o.a. de H. Chrysostomus, bij Job geene hoop veronderstellen op de verrijzenis des
vleesches en hier niets anders zien uitgesproken dan Jobs stellige verwachting, dat hij nog
vóór zijnen dood door God zal bevrijd of in zijne eer hersteld worden. In denzelfden zin
wordt ook thans door vele nieuweren het Hebr. verklaard en vertaald. - Anderen zien op deze
plaats wel de stellige hoop van Job uitgesproken op bevrijding of eerherstel nà zijn dood,
maar niet de verwachting der verrijzenis zijns lichaams. - Daarentegen is in de Latijnsche
Kerk van het begin af o.a. reeds door Clemens Rom. deze plaats steeds beschouwd als een
bewijs voor de verrijzenis des vleesches, geheel overeenkomstig de opvatting van den
Vulgaatvertaler. En werkelijk verdient deze opvatting alleszins de voorkeur. Immers voor
dit leven heeft Job reeds alle hoop opgegeven, zie XVII 13-16. De stellige verwachting van
louter eerherstel nà zijn dood, zonder meer, betuigde hij reeds vroeger; zie XVI 19-22 en
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27. Quem visurus sum ego ipse, et oculi 27. Zien zal ik Hem, ik zelf, en
mei conspecturi sunt, et non alius:
aanschouwen zullen Hem mijne oogen,
reposita est haec spes mea in sinu meo. en niet een ander; vastgelegd is deze
mijne hoop in mijn boezem20).
28. Quare ergo nunc dicitis: Persequamur 28. Waarom dan zegt gij nu: Laat ons
eum, et radicem verbi inveniamus contra hem vervolgen en den wortel der zaak
eum?
opspeuren tegen hem21)?

XVII 3, 4. Daarenboven is het moeielijk aan te nemen, dat Job dit louter eerherstel nà zijn
dood, terwijl hij zelf in het doodenrijk blijft toeven (vgl. X 21, 22; XIV 22, noot 17), van
zooveel gewicht acht en hem zoo hoog kan stemmen, dat hij de woorden, waarmede hij deze
verwachting uitspreekt, gegrift wenscht met eenen beitel in eenen rotssteen. Blijkbaar heeft
de dichter op het einde van deze rede een hoogst belangrijke uitspraak Job in den mond
willen leggen. Daartoe maakte hij deze rede tot middelpunt van de tweede akt (zie Inleiding
p. 8). De geheele akt bestaat uit 210 verzen en 430 versleden, waarvan dit hoofdstuk 28
verzen en 60 versleden bevat, terwijl er 91 verzen en 185 versleden voorafgaan en volgen,
zoodat derhalve deze rede juist in het midden staat. Een bijzonder gewichtige gedachte mag
dus verwacht worden vooral op het einde der tweede nàstrophe van deze rede, op welk einde
de dichter alle aandacht heeft willen vestigen. Daartoe maakte hij een sterke tegenstelling
voor het toekomstig met het tegenwoordig lot van Job door de levendigste schildering zijner
ellende in de voorafgaande strophen; daartoe diende ook de aandachtwekkende ontboezeming
van v. 23, 24, waarmede de hoofdgedachte van deze strophe werd ingeleid. Die
hoogstbelangrijke uitspraak nu is aanwezig in V. 25-27, maar alléén naar de opvatting van
de Vulgaat, volgens welke Job zijn stellige hoop uitspreekt niet alleen op eerherstel nà zijnen
dood, maar ook op de verrijzenis van zijn weggeteerd lichaam, eene hoop, die reeds vroeger
(XIV 7-17; bij hem opkwam, doch toen als ijdel werd afgewezen, maar thans op het hoogste
van zijne ellende en strijd krachtig herleeft en in zijn binnenste wortel schiet. - Ook taalkundig
is de opvatting van de Vulgaat best te verdedigen. Zonder de spraakleer eenig geweld aan
te doen kan men het Hebr. aldus vertalen: ‘en daarna (of: in het laatste) zal met mijne huid
dit (nl. mijn gebeente, mijn thans ellendig wegterend lichaam, vgl. v. 20) omgeven worden
(het Hebr. nikephoe opgevat als niphal van nakaph), en van mijn vleesch uit (d.i. wederom
met mijn vleesch omkleed) zal ik God zien’.
20) Hebr. ‘Dien ik zal zien mij ten gunste’. Krachtig de zekerheid van zijne hoop betuigend
herhaalt Job zijne verklaring en voltooit hij ze. Ja waarlijk zal hij eens, verrezen, God als
zijn goëel (zie noot 18) aanschouwen met die oogen, thans bijna uitgedoofd (XVI 17; XVII
7); en niet een ander of gelijk het Hebr., meer overeenkomend met ‘mij ten gunste’ in het
voorafgaande verslid, kan begrepen worden: ‘en niet als eenen vreemde’ of als eenen vijand,
zooals hij God thans aanschouwt (X 17; XIII 24). Vastgelegd enz. Hebr.: ‘Mijne nieren
versmelten (van verlangen) in mijn binnenste’; zie echter de volgende noot.
21) Hoe durft gij dan, nadat ik zoo dikwijls en nu zoo krachtig mogelijk mijne onschuld betuigd
heb, in uwe grievende beschuldiging volharden door den wortel of de oorzaak van mijne
ellende te willen opspeuren ‘in mij’, gelijk het Hebr. zegt, nl. in mijne veronderstelde
boosheid. Doch veel schooner en gespierder wordt de zin, als men den grondtekst eenigszins
anders punctueert in het voorafgaande verslid (calo in plaats van caloe en coeleejti in plaats
van ciljotai) en in het laatste woord van dit vers (bo in plaats van bi, zooals ook de Septuag.
las): v. 27c. ‘volkomen zal ik gelukkig zijn in mijn binnenste (of: in het mij beschikte lot);
v. 28. maar gij zult zeggen: Waarom hebben wij hem vervolgd en de schuld van zijn lijden
opgespeurd in hem’. Een heerlijk slot van deze nastrophe! Vgl. Sap. V 1-6.
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29. Fugite ergo a facie gladii, quoniam
ultor iniquitatum gladius est: et scitote
esse judicium.

29. Vlucht toch voor het aanschijn des
zwaards, want een wreker der
ongerechtigheden is het zwaard; en weet,
dat er een gericht is22).

Caput XX
Hoofdstuk XX.
Sophar (v. 1) gevoelt zich gedrongen Job te antwoorden, daar het algemeen
bekend is, dat het geluk des boozen zeker en snel verdwijnt (v. 2-5 en 11);
hij zelf en zijn huis zullen ellendig omkomen (v. 6-10). Zijn misdaad, die
hem eerst zoet smaakte, wordt hem tot een doodend vergif (v. 12-16). Zijn
onrechtvaardige rijkdommen brengen hem geen geluk (v. 17-23); door Gods
vloek getroffen zal hij, ontmaskerd, met al het zijne vernield worden (v.
24-29).
1. Respondens autem Sophar
Naamathites, dixit:

1. Sophar, de Naämathiet, antwoordde nu
en zeide1):

2. Idcirco cogitationes meae variae
2. Daarom volgen mijne gedachten
succedunt sibi, et mens in diversa rapitur. wisselend elkander op en wordt de geest
her- en derwaarts geslingerd2).
3. Doctrinam, qua me arguis, audiam, et 3. De leer, waarmede gij mij berispt, hoor
spiritus intelligentiae meae respondebit ik, en de geest van mijn verstand zal voor
mihi.
mij antwoorden3).
4. Hoc scio a principio, ex quo positus
est homo super terram.

4. Dat weet ik van den beginne, sedert de
mensch op aarde geplaatst is4),

22) Waarschuwing van Job tot de vrienden om toch op te houden met hunne lasterlijke
beschuldigingen uit vrees voor Gods rechtvaardige straffen. Evenwel is dit vers na het
voorafgaande, vertaald zooals hierboven, een volstrekt ondichterlijke toevoeging, terwijl het
bijzonder past na v. 5, waardoor tevens de stropheering geregeld wordt. Zie noten 1 en 4.
1) Hier volgt de twaalfde rede, waarin echter v. 11 naar zijn inhoud achter v. 5 behoort te staan:
de vreugde des zondaars is kort, vroegtijdig daalt hij neder in het graf. Zoo bestaat deze rede
uit een strophenpaar v. 2-5 en 11, en v. 6-10, een tusschenstrophe v. 12-16, en een tweede
strophenpaar v. 17-23 en v. 24-29); waarvan de inhoud boven het hoofdstuk wordt aangegeven.
2) Daarom, omdat Job heeft gesproken van een rechtvaardig gericht Gods, komen er vele
gedachten in zijnen geest op, die hem nopen tot spreken.
3) Hebr. ‘Ik hoor eene voor mij smadelijke terechtwijzing (nl. de bedreiging van XIX 28, 29),
en (maar) de geest’ enz.; anders gezegd: ik zal met wijsheid antwoorden. Evenwel met geringe
wijziging van een enkel woord, zooals dat ook door de Septuag. werd gelezen, kan de
grondtekst ook zoo worden opgevat, dat in dit laatste verslid Job's onverstand verweten
wordt: ‘en een geest zonder verstand antwoordt mij’.
4) Dat weet ik. Volgens Hebr. vraagt Sophar: ‘Kent gij niet de waarheid zoo oud als er menschen
op aarde wonen’ enz. Beriep Job zich op de toekomst aan het einde der tijden (XIX 25-28),
Sophar wijst naar het begin der dingen en stelt tegenover Job's hoopvolle verwachting de
aloude ondervinding.
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5. Quod laus impiorum brevis sit, et
gaudium hypocritae ad instar puncti.

5. dat de lof der goddeloozen kort van
duur is en de vreugde des huichelaars als
een oogenblik.

6. Si ascenderit usque ad coelum superbia 6. Al verheft zich zijn hoogmoed tot den
hemel en al raakt zijn hoofd de wolken;
ejus, et caput ejus nubes tetigerit: Ps.
XXXVI 35.
7. Quasi sterquilinium in fine perdetur:
et qui eum viderant, dicent: Ubi est?

7. als drek vergaat hij op het einde, en die
hem gezien hebben, zeggen: Waar is hij?

8. Velut somnium avolans non invenietur, 8. Als een wegvliedende droom wordt hij
transiet sicut visio nocturna.
niet meer gevonden, hij gaat voorbij als
een nachtgezicht.
9. Oculus, qui eum viderat, non videbit, 9. Het oog, dat hem zag, ziet hem niet
neque ultra intuebitur eum locus suus. meer, en niet langer aanschouwt hem
zijne woonplaats.
10. Filii ejus atterentur egestate, et manus 10. Zijne zonen vergaan van armoede en
illius reddent ei dolorem suum.
zijne handen vergelden hem zijne smart5).
11. Ossa ejus implebuntur vitiis
11. Zijne beenderen worden vol van de
adolescentiae ejus, et cum eo in pulvere ondeugden zijner jeugd en gaan met hem
dormient.
slapen in het stof6).
12. Cum enim dulce fuerit in ore ejus
malum, abscondet illud sub lingua sua.

12. Omdat het kwaad zoet is in zijnen
mond, verbergt hij het onder zijne tong7).

13. Parcet illi et non derelinquet illud, et 13. Hij spaart het en laat het niet los en
celabit in gutture suo.
verbergt het in zijne keel8).

5) Zijne handen, zijn eigen werken, brengen hem verdriet en doen hem boeten voor het leed,
dat hij anderen berokkende. Het Hebr. kan ook vertaald worden: ‘Zijne kinderen zullen de
armen moeten vleien (ofwel met één enkele verandering van punctuatie: “Zijne kinderen
zullen als armen verdrukt worden”), want uit hunne handen zal hunne kracht (datgene wat
zij bezitten) ontglippen’.
6) Nimmer, zelfs niet in den dood, verlaat de zonde en hare straf den zondaar. Zij dringt als het
ware in zijn gebeente door om hem, levend en dood, te kwellen. Voor ondeugden zijner
jeugd heeft het Hebr. één woord, dat òfwel ‘zijne verborgenheden’ d.i. zijne verborgen zonden
òfwel ‘zijne jeugd’ kan beteekenen. Naar de laatste beteekenis kan vertaald worden: ‘Zijn
gebeente is (nog) vol van zijne jeugd, en (reeds) moet het met hem gaan slapen in het stof’
d.i. vroegtijdig daalt hij ten grave. Dit vers, dat den dood des zondaars vermeldt, past niet
na v. 10, waarin het lot van zijne nakomelingen wordt besproken (zie vorige noot); doch
natuurlijkerwijze past het na v. 5 (zie noot 1), zooals ook voor de goede stropheering gevorderd
wordt.
7) De zonde, hier in het bijzonder (v. 15) het onrechtvaardig verkregen goed, is een vergif, dat
aanvankelijk zoet smaakt. De zondaar geniet er eerst van, zooveel doenlijk, als van eene
lekkernij, welke men langzaam in den mond laat smelten.
8) Hij slikt het niet aanstonds door, maar (Hebr.): ‘houdt het terug tegen zijn gehemelte’.
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14. Panis ejus in utero illius vertetur in
fel aspidum intrinsecus.

14. Zijne spijs in zijn ingewand zal
verkeeren tot adderengal in zijn
binnenste9).

9) Naar het Hebr. volgt hier op den voorzin van v. 12 en 13 de nazin. Wel smaakt het kwaad
den booze als eene lekkernij, ‘toch wordt zijne spijze veranderd in zijne ingewanden,
adderengal in zijn binnenste’.
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15. Divitias, quas devoravit, evomet, et 15. De rijkdommen, die hij verslond, zal
de ventre illius extrahet eas Deus.
hij uitspuwen10), en uit zijnen buik zal God
ze uitrukken.
16. Caput aspidum suget, et occidet eum 16. Hij zoog aan den kop van adders en
lingua viperae.
een slangentong zal hem dooden11).
17. (Non videat rivulos fluminis, torrentes 17. (Neen, hij aanschouwe geen vlietende
mellis, et butyri.)
beken, geen stroomen van honig en
boter12).
18. Luet quae fecit omnia, nec tamen
18. Hij zal uitboeten al wat hij deed en
consumetur; juxta multitudinem
toch niet vergaan; naar de menigte zijner
adinventionum suarum sic et sustinebit. uitvindsels, daarnaar ook zal hij lijden13).
19. Quoniam confringens nudavit
pauperes: domum rapuit, et non
aedificavit eam.

19. Want hij verdrukte de armen en
schudde ze uit; hij roofde het huis en
bouwde het niet op14).

20. Non est satiatus venter ejus: et cum 20. Maar zijn buik werd niet verzadigd,
habuerit quae concupierat, possidere non en als hij had wat hij verlangde, kon hij
poterit. Eccles. V 9.
het niet bezitten15).
21. Non remansit de cibo ejus, et
21. Niets bleef er over van zijne spijs en
propterea nihil permanebit de bonis ejus. daarom zal er niets van zijne goederen
overblijven16).
22. Cum satiatus fuerit, arctabitur,
22. Als hij verzadigd is, zal hij in
aestuabit, et omnis dolor irruet super eum. benauwdheid, in nood geraken, en allerlei
smart zal hem bestormen17).
23. Utinam impleatur venter ejus, ut
23. O! mocht zijn buik gevuld worden,
emittat in eum iram furoris sui, et pluat opdat Hij in hem neerzende zijn
super illum bellum suum.

10) Hij verliest die rijkdommen. Zij blijken ten slotte te zijn als een noodlottig vergif, dat niet
voedt, maar verderft.
11) Aan den kop van adders of het ergste vergif; beter echter naar een andere vertaling van het
Hebr. ‘adderengif’. Ziedaar het loon der zonde, al smaakt zij (v. 12) in den beginne zoet:
zekere en allerergste ondergang.
12) Beken en stroomen van honing en boter zijn een zinnebeeld van overvloed en voorspoed.
Zoolang de booze leeft, hebbe hij geen geluk, geen genot van het goede dezer aarde.
13) Alvorens te sterven zal hij, om voor de menigte zijner zonden te boeten, langen tijd lijden.
De toepassing op Job is gemakkelijk. - Het Hebr. heeft echter een anderen zin, nl. dat de
booze het met moeite verkregene terug moet geven, zonder er vreugde van te hebben.
14) Hij roofde het huis der armen in plaats van hen te helpen; maar de straf bleef niet uit, zie het
volgende vers.
15) Zijn buik, zijne begeerlijkheid, was nooit voldaan; en als hij had wat hij verlangde, kon hij
het toch niet rustig bezitten; hij bleef onverzadigd.
16) Van zijne spijs deelde hij niets mede aan de behoeftigen, en daarom, tot straf daarvoor enz.
Hebr.: ‘Niets bleef er over voor zijne vraatzucht; daarom zal zijn goed (zijn geluk) niet dnren’,
ofwel: ‘daarom zal het hem geen geluk aanbrengen’.
17) Duidelijker zegt het Hebr.: ‘In de volheid van zijnen overvloed zal het hem bang worden’.
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grimmigen toorn en over hem doe
regenen zijnen oorlog18).

18) In den vorm van een wensch wordt hier, op het einde van deze tweede vóórstrophe, gedreigd
met het strafgericht Gods: O mocht God dien onverzadelijken booze verzadigen met de
straffen van zijn grimmigen toorn, ze in overvloed op hem doen neerregenen, om hem te
verdelgen, zooals vijanden in den oorlog verdelgd worden. Zie het volgende vers.
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24. Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum 24. Voor wapenen van ijzer zal hij
aereum.
vluchten en inloopen tegen een boog van
koper19).
25. Eductus, et egrediens de vagina sua, 25. Vliegend te voorschijn gebracht uit
et fulgurans in amaritudine sua: vadent, zijn omhulsel bliksemt hij in zijne
et venient super eum horribiles
bitterheid; zij stormen los en vallen op
hem, de gruwelijken20).
26. Omnes tenebrae absconditae sunt in
occultis ejus: devorabit eum ignis, qui
non succenditur, affligetur relictus in
tabernaculo suo.

26. Allerlei duisternis is weggelegd voor
zijne verborgenheden; verslinden zal hem
een vuur, dat niet is ontstoken, gekweld
zal hij worden, verlaten in zijne tent21).

27. Revelabunt coeli iniquitatem ejus, et 27. De hemelen zullen zijne
terra consurget adversus eum.
ongerechtigheid openbaren en de aarde
zal tegen hem opstaan22).
28. Apertum erit germen domus illius,
detrahetur in die furoris Dei.

28. Open en bloot zal staan het gewas van
zijn huis; neergehaald zal het worden op
den dag der wrake Gods23).

29. Haec est pars hominis impii

29. Dat is het deel van den god-

19) Ja, de voorafgaande wensch wordt vervuld, God heeft dien booze ten ondergaan bestemd.
Ontwijkt hij ook het eene doodsgevaar, dan valt hij toch in het andere. Vgl. voor eenzelfde,
vermoedelijk spreekwoordelijke, uitdrukking Is. XXIV 18.
20) Vliegend te voorschijn gebracht werpt hij, nl. de koperen boog, als bliksemschichten pijlen
af: zij vallen op hem, den booze, de gruwelijke, d.i. de doodsangsten en doodssmarten
veroorzakende pijlen. Het Hebr., naar de lezing van de Septuag., beschrijft de doorboring
des boozen: ‘Het staal (de stalen punt van den pijl, die hem van voren treft) komt te voorschijn
uit zijn rug, de bliksem (de schicht) uit zijn gal, doodsangsten overvallen hem’. - Vermoedelijk
zinspeelt hier Sophar op Job's klachten (VI 4; XVI 13), dat de pijlen des Heeren hem treffen.
21) Allerlei duisternis d.i. louter duisternis, niets anders dan rampen, is weggelegd voor zijne
verborgenheden, is het deel van den booze tot straf voor zijn verborgen zonden. Een vuur,
niet ontstoken door menschen, maar door God beschikt, zooals de bliksem (I 16), zooals in
wijderen zin de melaatschheid, verslindt zijne bezittingen en hem zelven; ten slotte blijft hij
alleen over, verlaten van alles en allen, en vergaat de booze, gekweld door ellende en pijnen,
in zijne tent. Naar een andere verklaring kan echter het Hebr. vertaald worden: ‘Louter
duisternis is hem weggeborgen tot schat; een vuur, niet ontstoken (door menschen), vreet
hem op; wat overbleef in zijne tent verteert’. Wellicht bedoelt hier Sophar de eeuwige
duisternis en het helsche vuur. Hel, hemel en aarde (v. 26 en 27) strijden tegen den
goddelooze; een passend antwoord op de begeesterde woorden van Job, waarmede hij op
het einde zijner laatste rede zijne hoop uitsprak op de eeuwige zaligheid.
22) De hemelen en de aarde, door Job ter betuiging van zijne onschuld genoemd (XVI 19, 20),
brengen zijne boosheid aan het licht door hem te straffen met alles wat zij verschrikkelijks
hebben.
23) Open enz., blootgesteld aan alle onheil zal zijn het gewas, de nakomelingschap ofwel de
bezitting, van zijn huis. Hebr.: ‘Weggevoerd wordt de opbrengst van zijn huis, weggespoeld
op den dag enz.’, ofwel, met geringe verandering van punctuatie gelijk de Septuag. las: ‘het
verderf wentelt zijn huis voort, weggespoeld wordt (alles) op den dag enz.’.
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a Deo, et hereditas verborum ejus a
Domino.

deloozen mensch vanwege God en de
erfenis zijner daden vanwege den Heer24).

Caput XXI.
Hoofdstuk XXI.
Job (v. 1) doet den vrienden de verpletterende vraag, waarom dan de boozen
in welvaart leven (v. 2-7). Hun welvaart is openbaar (v. 8-13). Straffeloos
trotseer en zij God (v. 14-18). Met de nietswaardige bewering, dat hunne
kinderen gestraft worden, houdt God geen rekening (v. 19-22); zonder
aanzien van verdiensten leeft en sterft de eene mensch in voorspoed, de
andere in tegenspoed (v. 23-26). Ook de bewering, dat het geluk der boozen
geen stand houdt, is ijdel (v. 27 [34] 28, 29); de ondervinding leert het
tegendeel (v. 30-33 [34]).
1. Respondens autem Job, dixit:

1. Job nu antwoordde en zeide1):

2. Audite quaeso sermones meos, et agite 2. Luistert toch naar mijne reden en2) doet
poenitentiam.
boetvaardigheid.
3. Sustinete me, et ego loquar, et post
mea, si videbitur, verba ridete.

3. Verdraagt mij en laat mij spreken, en
na mijne woorden spot dan als het u
goeddunkt.

4. Numquid contra hominem disputatio 4. Is dan tegen eenen mensch mijne
mea est, ut merito non debeam
pleitrede, zoodat ik niet met reden mij
contristari?
moet bedroeven3)?
5. Attendite me, et obstupescite, et
superponite digitum ori vestro:

5. Geeft acht op mij en staat verstomd en
legt den vinger op uwen mond4).

24) Naar het Hebr. vermoedelijk: ‘en de erfenis, hem toegewezen vanwege God’.
1) Dit hoofdstuk bevat de dertiende rede, bestaande uit een strophenpaar v. 2-7 en v. 9, 10, 11,
8, 12, 13; een tusschenstrophe v. 14-18; en een paar dubbelstrophen v. 19-22, v. 23-26, en
v. 27, 34, 28, 29 en v. 30-33. Na het treffend slot, dat v. 33 aan deze rede geeft, is v. 34 een
bepaald ondichterlijke toevoeging; beter past het achter v. 27, waarmede ook de Septuag.
het oorspronkelijk verbond. Ook sluit de gedachte van v. 8 beter aan die van v. 11. Voor de
juiste stropheering zijn deze verschuivingen gewenscht. De inhoud der strophen wordt
aangegeven boven het hoofdstuk.
2) Hebr.: ‘en mogen dit uwe vertroostingen zijn’, nl. voor mij, d.w.z. geeft mij daardoor tenminste
eenigen troost. - Voorwaar een bescheiden vraag (vgl. II 11) met toespeling op XV 11; vgl.
XVI 2.
3) Zij moeten ernstig luisteren, want wat hij te zeggen heeft betreft geen menschen, maar God,
Gods handelwijze ten opzichte der boozen (vgl. Matth. V 45). Die onbegrijpelijke handelwijze
van God wekt uiteraard droefheid, daar het den brave verdriet de boozen gelukkig, ongestraft
te zien; vgl. Ps. LXII 2. - Hebr.: ‘Geldt mijne rede dan menschen, en waarom zou mijn geest
niet kort (ongeduldig) zijn’?
4) Bij de uiteenzetting van dat groote en (zie v. 6) vreeswekkende geheim, wat de voorspoed
der boozen op aarde, en te gelijk het lijden der rechtvaardigen is. Alleen van dien voorspoed
wordt echter als van een gemakkelijker aan te wijzen feit gesproken. Veel gemakkelijker
toch bestaat de zekerheid, dat iemand slecht dan dat iemand waarlijk deugdzaam is.
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6. Et ego quando recordatus fuero,
pertimesco, et concutit carnem tremor.

6. Ook ik, wanneer ik er aan denk, ben
bevreesd en eene huivering doet mijn
vleesch beven.
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7. Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt, 7. Waarom dan leven de goddeloozen,
confortatique divitiis? Jer. XII 1; Habac. verheffen zij zich en nemen zij toe in
I 3, 13.
rijkdom5)?
8. Semen eorum permanet coram eis,
propinquorum turba, et nepotum in
conspectu eorum.

8. Hun kroost blijft bestaan voor hun
aangezicht; eene menigte van
nabestaanden en naneven is onder hunne
oogen6).

9. Domus eorum securae sunt et pacatae, 9. Hunne huizen zijn in veiligheid en in
et non est virga Dei super illos.
vrede, en de roede Gods is op hen niet7).
10. Bos eorum concepit, et non abortivit: 10. Hun rund wordt drachtig en heeft
vacca peperit, et non est privata foetu suo. geene misgeboorte; hunne koe kalft en
verliest haar jong niet.
11. Egrediuntur quasi greges parvuli
eorum, et infantes eorum exsultant
lusibus.

11. Als kudden gaan hunne kinderen uit
en hunne kleinen springen en spelen.

12. Tenent tympanum, et citharam, et
gaudent ad sonitum organi.

12. Zij roeren trommel en citer, en
verheugen zich bij den klank der
schalmei.

13. Ducunt in bonis dies suos, et in
puncto ad inferna descendunt.

13. Zij brengen hunne dagen door in
voorspoed en dalen in een oogwenk8) ter
onderwereld.

14. Qui dixerunt Deo: Recede a nobis, et 14. Toch spraken zij tot God: Ga weg van
scientiam viarum tuarum nolumus.
ons, en de kennis uwer wegen willen wij
niet9).
15. Quis est Omnipotens, ut serviamus
ei? et quid nobis prodest si oraverimus
illum? Mal. III 14.

15. Wie is de Almachtige, dat wij Hem
zouden dienen? en wat baat het ons, als
wij tot Hem bidden?

16. Verumtamen quia non sunt in manu 16. Niettemin, omdat hun voorspoed niet
eorum bona sua, consilium impiorum
ligt in hunne hand, zij de raad der
longe sit a me.
goddeloozen verre van mij10).
5) De vraag kan als een antwoord beschouwd worden op hetgeen Sophar XX 5, 8 en 15 zeide.
Niet kort duurt de vreugde der goddeloozen, want zij leven, blijven in leven en (Hebr.)
‘worden oud’, en ook verliezen zij niet hunnen rijkdom.
6) Vgl. voor de tegenovergestelde bewering V 4, XVIII 19 en XX 10. Zie noot 1.
7) Geheel anders sprak Eliphaz XV 21.
8) Zonder te voren door ziekten te zijn afgemarteld of de verschrikking van den naderenden
dood gevoeld te hebben.
9) Toch waren zij, wien alles naar wensch ging in dit leven, booswichten, die van Gods wegen,
Gods geboden, niets wilden weten en zijne macht en goedheid (zie volgend vers) verachtten
en lasterden.
10) Job betuigt door dien voorspoed der boozen, al kan hij daaraan niet twijfelen, geenszins
verlokt te zijn om hunnen raad, hunne wijze van doen, te volgen. God toch, hoe ook zijne
ondankbare vijanden het tegendeel beweren, is de Opperheer, de eigenaar van alles, ook van
het goede, dat zij genieten. - Letterlijk heeft het Hebr.: ‘Zie, niet in hunne hand is hun goed
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17. Quoties lucerna impiorum
exstinguetur, et superveniet eis inun-

17. Hoe dikwijls wordt de lamp der
goddeloozen uitgebluscht en

(voorspoed); de raad der goddeloozen is verre van mij’, wat naar de wijze der Vulgaat kan
begrepen worden. Zie noot 12.
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datio, et dolores dividet furoris sui?

komt over hen de overstrooming en deelt
Hij hun de smarten toe zijner
gramschap11)?

18. Erunt sicut paleae ante faciem venti, 18. Zij worden als stroo voor den wind
et sicut favilla quam turbo dispergit.
en als asch, welke de storm wegstrooit12).
19. Deus servabit filiis illius dolorem
patris: et cum reddiderit, tunc sciet.

19. God bewaart het lijden des vaders
voor diens zonen, en wanneer Hij
vergelding doet, dan zal die het weten13).

20. Videbunt oculi ejus interfectionem
suam, et de furore Omnipotentis bibet.

20. Zijne oogen moeten zijn ondergang
zien en van de gramschap des
Almachtigen moet hij drinken.

21. Quid enim ad eum pertinet de domo 21. Want wat bekommert hij zich over
sua post se? et si numerus mensium ejus zijn huis na hem? en of het maandental
dimidietur?
er van op de helft verminderd wordt?

11) De vraag veronderstelt een ontkennend antwoord in tegenspraak met de beweringen der
vrienden; vgl. voor de uitblussching van de lamp des geluks XVIII 6; voor de overstrooming,
Hebr.: ‘hun verderf’ (te weten het verderf, dat hun toekomt), XVIII 12 in den grondtekst;
voor het toedeelen van smarten enz., Hebr.: ‘geeft Hij smarten hun ten deel in zijnen toorn’,
XX 29.
12) Beter wordt dit vers, in verband met het vorige en afhangend van ‘hoe dikwijls’, als vraag
begrepen. De zin is, dat de boozen volstrekt niet dikwijls met een plotseling en volkomen
verderf (vgl. XX 5, 7-9) gestraft worden. - Opmerkelijk is het, dat in dit hoofdstuk de
grondtekst op verschillende plaatsen (v. 13, 16-18, 19-21, 30-33) in dubbelen zin kan worden
opgevat, zóó namelijk, dat daarin de straf der zondaren als zeker wordt aangekondigd, en
zóó, dat daarin hun straffeloosheid wordt betuigd. Reeds v. 16 bijv. kan, met een enkele
verandering van punctuatie in het laatste woord (mennoe in plaats van menni, zooals ook de
Septuag. las), aldus worden vertaald: ‘zie, is niet in hun hand hun goed (voorspoed); de
gezindheid der goddeloozen is verre van Hem’, nl. van God, d.w.z.: toch bezitten de
goddeloozen voorspoed, God ziet niet naar hunne gezindheid, Hij laat ze straffeloos begaan.
Ontegenzeggelijk heeft Job in deze rede de bedoeling aan te toonen, dat de goddeloozen in
tegenstelling met hetgeen de vrienden beweerden (dikwijls, hier op aarde) straffeloos heen
leven. Maar de dichter laat hem dit doen op zulk eene wijze, dat hij Job geen woorden in den
mond legt, welke vlakaf godslasterlijk klinken, en tegelijkertijd met dezelfde woorden,
waarmede Job de straffeloosheid der zondaren betoont, laat doorschemeren, dat zij toch niet,
vooral hiernamaals, hunne straf zullen ontgaan, vgl. v. 13 en 32. De Vulgaatvertaler schijnt
deze opzettelijke dubbelzinnigheid niet te hebben opgemerkt. Meestal neemt hij den bedekten,
niet bedoelden zin over, waardoor het logisch verband der rede soms verbroken en de zin
dikwijls verduisterd wordt.
13) Eene tegenwerping, die Job ontleent aan de verzekering der vrienden (XX 10, vgl. V 4), dat
op de kinderen het door den vader verdiend lijden neerkomt. Het tweede verslid zegt hetzelfde
als het eerste: eens, wanneer aan de kinderen vergelding geschiedt, zal de vader ondervinden,
dat zijne zonde niet ongestraft blijft. In het Hebr. begint hier echter het antwoord op de
tegenwerping, te weten: ‘Laat Hij hem (den booze zelf) vergelding doen, zoodat die het
voele’, anders gezegd: handelt God steeds naar het gewone begrip van wedervergelding, dan
moet de zondaar persoonlijk boeten, met eigen oogen (zie de twee volgende verzen) zijnen
ondergang aanschouwen.
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22. Numquid Deum docebit quispiam
scientiam, qui excelsos judicat?

22. Zou iemand God de wetenschap
leeren, Hem die de verhevenen richt14)?

14) De ondervinding bewijst, dat de boozen veelal voorspoed genieten en niet gestraft worden.
De vrienden houden het tegendeel vol en willen het derhalve beter weten dan God, die in
wijsheid zijns gelijke niet heeften allen, ook de verhevenen, de engelen (IV 18) richt.
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23. Iste moritur robustus et sanus, dives 23. De een sterft sterk en gezond, rijk en
et felix.
gelukkig15).
24. Viscera ejus plena sunt adipe, et
medullis ossa illius irrigantur:

24. Zijne ingewanden zijn vol vet en zijne
beenderen worden doorstroomd van
merg.

25. Alius vero moritur in amaritudine
animae absque ullis opibus:

25. De ander echter sterft in bitterheid
van ziel zonder eenigen rijkdom.

26. Et tamen simul in pulvere dormient, 26. En toch slapen zij samen in het stof
et vermes operient eos.
en bedekken hen de wormen16).
27. Certe novi cogitationes vestras, et
sententias contra me iniquas.

27. Voorwaar ik ken uwe gedachten en
uwe voor mij onrechtvaardige
oordeelvellingen17).

28. Dicitis enim: Ubi est domus principis? 28. Gij zegt immers: waar is het huis van
et ubi tabernacula impiorum?
den vorst? en waar zijn de tenten der
goddeloozen18)?
29. Interrogate quemlibet de viatoribus, 29. Ondervraagt een of anderen reiziger
et haec eadem illum intelligere
en gij zult erkennen, dat hij van diezelfde
cognoscetis.
meening is19).
30. Quia in diem perditionis servatur
malus, et ad diem furoris ducetur.

30. Want voor den dag des verderfs wordt
de booze bewaard en naar den dag der
gramschap wordt hij heengeleid20).

31. Quis arguet coram eo viam ejus? et
quae fecit, quis reddet illi?

31. Wie berispt hem in het aangezicht om
zijnen wandel? en wie vergeldt hem wat
hij gedaan heeft?

15) Nogmaals wordt naar de ondervinding verwezen. Zij leert, dat het levenslot der menschen,
zonde en deugd buiten beschouwing gelaten, zeer verschillend is.
16) En toch is een hinderlijke bijvoeging der Vulgaat. - Samen komen allen tot hetzelfde einde
en evenmin als het leven wijst de dood aan, wie goed, wie slecht geweest is.
17) Hebr.: ‘Zie, ik weet uwe gedachten, en dat gij tegen mij opwerpingen maakt’. Met deze
woorden leidt Job een tweede opwerping der vrienden, die van v. 28, in. Zeer passend zou
hier de klacht zijn van v. 34 naar den grondtekst: ‘Hoe kunt gij mij toch zoo ijdel (averechts)
troosten; en uwe tegenwerpingen - 't is niets dan boosheid’. Zie noot 1.
18) Van den vorst, van den overweldiger, of onrechtvaardige. Dat dit de bedoeling is, blijkt
genoeg uit het tweede halfvers. Een tweede opwerping der vrienden (zie XX 5-11), dat het
geluk der boozen geen stand houdt.
19) Job antwoordt, dat hunne opwerping, door de reizigers, die uit verschillende streken
ondervinding opdoen, weerlegd wordt. Zij zijn van dezelfde meening als Job. Hebr.: ‘Hebt
gij dan de reizigers niet ondervraagd, en kent gij niet hunne bewijzen?’
20) De reizigers verklaren, dat de boozen niet in dit leven gestraft worden, maar op den dag des
verderfs, in het toekomstige leven. Meer passend in het zinsverband kan echter het Hebr.
vertaald worden: ‘dat de booze gespaard wordt ten dage des ondergangs, weggeleid (uit het
verderf) ten dage der gramschap’.
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32. Ipse ad sepulchra ducetur, et in
congerie mortuorum vigilabit.

32. Hij wordt naar het graf gebracht en
waakt onder de verzameling der dooden21).

21) Na ongestraft (zie vorig vers) geleefd te hebben, wordt hij, naar de beteekenis van het Hebr.,
plechtig ten grave gebracht, en waakt hij (Hebr.) ‘over den grafheuvel’. Misschien wordt
hier een toespeling gemaakt op de gewoonte der Egyptenaren, om op de sarcophaag de
beeltenis te beitelen van den overledene, zijn daden en waardigheden te vermelden, soms
met bedreigingen tegen degenen, die het graf zullen schenden. Zoo blijft hij als het ware nog
na den dood leven en waken, en geschiedt met den booze het tegendeel van hetgeen Baldad
(XVIII 17) beweerde.
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33. Dulcis fuit glareis Cocyti, et post se 33. Welgevallig wordt hij den
omnem hominem trahet, et ante se
kiezelsteenen van den Cocytus22), en
innumerabiles.
achter zich trekt hij elken mensch en vóór
hem zijn er ontelbaren
34. Quomodo igitur consolamini me
34. Wat dan troost gij mij met
frustra, cum responsio vestra repugnare nietswaardige redenen, daar uw antwoord
ostensa sit veritati?
klaarblijkelijk met de waarheid strijdig
is23)?

Caput XXII.
Hoofdstuk XXII.
Eliphaz (v. 1) beweert, dat God om niets anders dan om zonde lijden overzendt
(v. 2-4, 10, 11) en dat Job om zijne zonden het lijden verdiend heeft (v. 5-9).
Hij waande, dat God geen acht op hem gaf, en volgde zoo de boozen der
oude tijden, die tot vreugde der rechtvaardigen zijn uitgeroeid (v. 12-20).
Bekeer en moet hij zich om redding te vinden (v. 21-25); dan kan hij weer
gelukkig worden (v. 26-30).
1. Respondens autem Eliphaz
Themanites, dixit:

1. Eliphaz, de Themaniet, antwoordde nu
en zeide1):

2. Numquid Deo potest comparari homo, 2. Kan een mensch zich bij God
etiam cum perfectae fuerit scientiae?
vergelijken, ook al zou hij eene
volmaakte wetenschap bezitten2)?
22) Hebr.: ‘Zacht zijn hem de kluiten des dals’, te weten de aardzoden van het graf in het dal,
waar hij begraven werd. Op een zelfde wijze als in het vorige vers zegt Job hier, dat de booze
ook in den dood geen zichtbaar gestrafte is, maar ongestoord en rustig in zijn graf nederligt.
- Het met ‘dal’ vertaalde woord ‘nachal’ kan ook ‘beek’ beteekenen, vgl. Deut. XXI noot 3.
Vandaar de zeer vrije vertaling Cocytus, in de fabelleer der Grieken eene rivier in de
onderwereld. Het met ‘glareae’ kiezelsteenen vertaalde woord ‘ragab’ heet echter ook
XXXVIII 38 ‘glebae’, ‘kluiten’. - En achter zich enz. Zoo straffeloos ten slotte is de booze,
dat zonder vreeze de geheele wereld als het ware zijn voetspoor drukt, zooals vóór hem
ontelbaar velen wandelden.
23) IJdel was hunne vertroosting, dat Job nog gelukkig kon worden, als hij zich bekeerde. Hunne
redeneering betreffende voorspoed en tegenspoed in verband met deugd en zonde werd door
de feiten tegengesproken. Zie echter noot 1 en 17.
1) Veertiende rede, bestaande uit een strophenpaar v. 2-4, 10, 11, en v. 5-9, een tusschenstrophe
v. 12-20, en een tweede strophenpaar v. 21-25 en 26-30. - De grondtekst van v. 11 is duister;
maar door v. 10 en 11 te beschouwen als de voortzetting der vraag van v. 4 wordt de zin
verduidelijkt en tevens destropheering geregeld. Ook sluit naar Hebr. v. 5 aan bij v. 11. Zie
noot 3. - De inhoud der strophen staat aangegeven boven dit hoofdstuk.
2) Vragenderwijze wordt aan Job beduid, dat de verdediging zijner onschuld het bewijs levert
van zijns waanwijsheid tegenover God. Immere naar de meening der vrienden treft het lijden
alleen den booze en verklaarde dus God zelf hem schuldig. - Het Hebr. heeft: ‘Verschaft een
mensch voordeel aan God? voorwaar aan zich zelven verschaft de verstandige (de deugdzame)
voordeel’. Volgens deze lezing schijnt de bedoeling, dat er een noodzakelijk verband is
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3. Quid prodest Deo si justus fueris? aut 3. Wat voordeel geeft het God, als gij
quid ei confers si immaculata fuerit via rechtvaardig zijt? of wat dienst bewijst
tua?
gij Hem, als uw wandel onbevlekt is?
4. Numquid timens arguet te, et veniet
tecum in judicium.

4. Zou Hij uit vrees u bestraffen en met
u in het gericht komen3),

5. Et non propter malitiam tuam
plurimam, et infinitas iniquitates tuas?

5. en niet om uwe overgroote boosheid
en uwe ongerechtigheden zonder einde?

6. Abstulisti enim pignus fratrum tuorum 6. Gij hebt immers pand genomen van
sine causa, et nudos spoliasti vestibus. uwe broeders zonder reden en de naakten
van hunne kleederen beroofd4).
7. Aquam lasso non dedisti, et esurienti 7. Gij hebt den vermoeide geen water
subtraxisti panem.
gegeven en den hongerige brood
onthouden5).
8. In fortitudine brachii tui possidebas 8. Door de kracht van uwen arm naamt
terram, et potentissimus obtinebas eam. gij het land in bezit en als de machtigste
behieldt gij hetf6).
9. Viduas dimisisti vacuas, et lacertos
pupillorum comminuisti.

3)

4)

5)
6)
7)

9. Weduwen hebt gij ledig weggezonden
en de armen van weezen hebt gij
gebroken7).

tusscheu deugd en geluk, daar zij anders haar nut zou missen. In de volgende verzen wordt
dezelfde gedachte vodrtgezet.
Het doet niets ter zake aan Gods zaligheid, of de mensch deugdzaam is. Bezoekt Hij nu
iemand met lijden, dan kan ter verklaring daarvan nimmer Gods eigenbelang als reden worden
aangewezen. Geen uitzicht op voordeel (v. 3), geen vrees voor nadeel kan Hem aanzetten
den deugdzame te bedroeven. Hierin heeft Eliphaz gelijk, maar valsch is zijne gevolgtrekking
(v. 5 en volgende verzen), dat derhalve ter verklaring van Job's toestand alleen gedacht moet
worden aan de goddelijke gerechtigheid, welke de zonde straft. - Het Hebr. kan ook vertaald
worden: ‘Zou Hij om uwe godsvrucht u straffen en met u in het gericht treden?’ waaraan v.
10 en 11, opgevat als de voortzetting van deze vraag, passen: 10. ‘Is het deswege, dat gij
omringd zijt van strikken en de schrik u plotseling heeft verbijsterd, v. 11. of dat gij niet zien
kunt vanwege duisternis en dat watervloeden u overstelpen’. Ironisch vraagt Eliphaz, of Job
wellicht meent zooveel te moeten lijden ter belooning van zijne deugd. Natuurlijkerwijze
sluit v. 5 hierbij aan: ‘Is het niet om uwe overgroote boosheid enz.?’
Zonder reden wordt nader verklaard in het tweede halfvers. Zulk een onredelijk, onbarmhartig
bedrijf, nl. den behoeftige het hoogst-noodzalijke op titel van pand te ontnemen, was in de
Joodsche wet (Exod. XXII 26, 27) nadrukkelijk verboden.
Het tegendeel van de barmhartige beoefening der gastvrijheid, die deugd der oosterlingen
bij uitnemendheid, wordt hiermede aan Job ten laste gelegd.
Zoo handelt gewetenloos de geweldenaar, wien macht voor recht geldt.
Ledig, met ledige handen, beroofd en berooid. - De armen, de hulpmiddelen, de goederen
of het vermogen; vgl. Ps. XXXVI 17. Des te misdadiger nog is die onrechtvaardige
verdrukking van weduwen en weezen, daar zij juist om hunne weerloosheid bijzondere
aanspraak hebben op liefderijk hulpbetoon; vgl. Exod. XXII 22-24; Deut. XXIV 17 en 19;
XXVII 19. - De valschheid der aantijging blijkt genoeg uit Job's verweer XXXI 16 en volgende
verzen.
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10. Propterea circumdatus es laqueis, et 10. Daarom zijt gij van strikken8) omringd
conturbat te formido subita.
en verbijstert u plotseling de schrik.
11. Et putabas te tenebras non visurum, 11. En gij dacht de duisternis niet te
et impetu aquarum inundantium non
zullen zien en door het geweld der
oppressum iri?
overstroomende wateren9) niet overstelpt
te worden?
12. An non cogitas quod Deus excelsior 12. Meent gij niet, dat God hooger dan
coelo sit, et super stellarum verticem
de hemel is en boven de hoogste sterren
sublimetur?
verheven10)?
13. Et dicis: Quid enim novit Deus? et
quasi per caliginem judicat.

13. En gij zegt: Wat toch weet God? en
als door neveldonker heen houdt Hij
gericht11).

14. Nubes latibulum ejus, nec nostra
considerat, et circa cardines coeli
perambulat.

14. Wolken zijn zijne schuilplaats en op
het onze let Hij niet en op het gewelf des
hemels wandelt Hij rond.

15. Numquid semitam saeculorum
custodire cupis, quam calcaverunt viri
iniqui?

15. Wenscht gij den weg van vroegere
eeuwen te houden, welken betreden
hebben de booze mannen12)?

16. Qui sublati sunt ante tempus suum, 16. die weggerukt zijn vóór hunnen tijd,
et fluvius subvertit fundamentum eorum: en een vloed vernielde hunnen vasten
grond13);
17. Qui dicebant Deo: Recede a nobis: et 17. die tot God spraken: Ga weg van ons,
quasi nihil posset facere Omnipotens,
en die Hem achtten, als kon de
aestimabant eum:
Almachtige niets doen14);
18. Cum ille implesset domos eorum
18. en toch Hij had hunne huizen vervuld
bonis, quorum sententia procul sit a me. met goederen; maar hunne meening zij
verre van mij15).
8) Rondom den zondaar zet het verderf zijne strikken, zoodat hij nooit straffeloos zondigt. Zie
noot 1 en 3.
9) Duisternis en waterstroomen zijn het zinnebeeld van verschrikkelijke rampen; vgl. Ps. XVII
17; LXVIII 2.
10) Hiermede begint een nieuwe lastering: Job zou gemeend hebben, dat God in zijne alles
overtreffende hoogheid zich niet bekommert om de dingen dezer wereld.
11) Hebr.: ‘Houdt Hij door de duisternis heen gericht?’ Zie het volgende vers, waarin de
beteekenis dezer vraag geheel duidelijk wordt.
12) Misschien is hier gedoeld op de boozen, die door den zondvloed (zie volgend vers)
omkwamen, of ook (zie v. 20) op de inwoners van Sodoma.
13) Het tweede verslid kan uit het Hebr. vertaald worden: ‘een stroom, die zich uitstort, was
hunne vastigheid’.
14) Eene toespeling op en gedeeltelijk ook eene herhaling van XXI 14 en 15, en tegelijk (zie het
vorige vers) in tegenspraak met Job, eene nadrukkelijke verzekering, dat de boozen steeds
door God op aarde gestraft worden.
15) Maar hunne meening enz. Met die woorden had Job XXI 16, naar de Vulgaat, zijn afschuw
tegen de levenswijze der boozen uitgedrukt. Eliphaz herhaalt ze letterlijk (zie grondtekst),
daardoor te kennen gevend, dat hij en niet Job in waarheid zoo spreken kan. - Doch evenals
dààr (zie XXI noot 12) kan ook hier met dezelfde geringe verandering der punctuatie van
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19. Videbunt justi, et laetabuntur, et
innocens subsannabit eos. Ps. CVI 42.

19. De rechtvaardigen zien het16) en
verheugen zich, en de onschuldige drijft
den spot met hen.

20. Nonne succisa est erectio eorum, et 20. Is niet hunne hoogheid omgehouwen
reliquias eorum devoravit ignis?
en heeft niet het vuur verslonden wat er
van hen overbleef17)?
21. Acquiesce igitur ei, et habeto pacem; 21. Schik u derhalve naar Hem en gij zult
et per haec habebis fructus optimos.
vrede hebben; en daardoor zult gij de
beste vruchten gewinnen.
22. Suscipe ex ore illius legem, et pone 22. Aanvaard de wet uit zijnen mond en
sermones ejus in corde tuo.
leg zijne woorden18) in uw hart.
23. Si reversus fueris ad Omnipotentem, 23. Indien gij u bekeert tot den
aedificaberis, et longe facies iniquitatem Almachtige, zult gij opgebouwd worden19)
a tabernaculo tuo.
en de ongerechtigheid verwijderen van
uwe tent.
24. Dabit pro terra silicem, et pro silice 24. Hij zal rotsgrond geven in plaats van
torrentes aureos.
aarde en beken vol goud in plaats van
rotsgrond20).
25. Eritque Omnipotens contra hostes
tuos, et argentum coacervabitur tibi.

25. En de Almachtige zal tegen uwe
vijanden zijn, en het zilver zal voor u
worden opgestapeld.

26. Tunc super Omnipotentem deliciis 26. Dan zult gij u verlustigen in den
afflues, et elevabis ad Deum jaciem tuam. Almachtige en tot God uw aangezicht
opheffen.

16)
17)
18)
19)
20)

hetzelfde laatste woord, ook hier wederom door de Septuag. aangegeven, vertaald worden:
‘en de gezindheid der goddeloozen was verre van Hem’. Zoo herhaalt hier Eliphaz Job's
woorden met bittere ironie, als wilde hij zeggen: de mannen van vroegere eeuwen vergingen,
een vloed vernielde hun vasten grond.... en toch (beweert gij) had God hunne huizen enz.,
en was hunne gezindheid verre van Hem, liet God hen straffeloos begaan.
Te weten de bestraffing, welke, volgens Eliphaz, altijd ten slotte de zondaars treft.
Dit zijn de woorden, waarmede de onschuldige (zie vorig vers) den spot drijft met de boozen,
als hij het Godsgericht over hen beschouwt.
Eliphaz denkt hier weer aan zijn nachtelijk visioen van IV 12-21, evenals XV 11-16.
Hebr. met verandering van slechts één letter (tau voor beth) zooals ook de Septuag. las: ‘en
gij u vernedert’, een eerste voorwaarde der bekeering. Zie volgende noot.
Hiermede schijnt duurzaamheid van geluk (een bouw als op rotsgrond) en rijke overvloed
(beken vol goud) beloofd. Ook in het Hebr. is dit en het volgende vers duister. Men kan
echter deze verzen evenals v. 23 beschouwen als voorzinnen van v. 26, in welke de
voorwaarden eener oprechte bekeering worden uitgedrukt, en dan vertalen: v. 23. ‘Indien
gij u bekeert tot den Almachtige en u vernedert en de ongerechtigheid verwijdert van uwe
tent, v. 24. en wegwerpt in het stof (het onrechtvaardig verkregen edelmetaal van) Beetzer
en op het kiezel der beken (het onrechtvaardig verkregen goud van) Ophir, v. 25. en de
Almachtige uw Beetzer en uw zilverschat zij, v. 26 dan, ja dan’ enz.

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

27. Rogabis eum, et exaudiet te, et vota 27. Gij zult tot Hem bidden en Hij zal u
tua reddes.
verhooren, en uwe geloften zult gij
vervullen21).
28. Decernes rem, et veniet tibi, et in viis 28. Gij zult tot iets besluiten en het zal u
tuis splendebit lumen.
gelukken en op uwe wegen zal het licht
stralen.
29. Qui enim humiliatus fuerit, erit

29. Want die vernederd werd, zal

21) Geloften worden vervuld, als de gebeden verhoord, de wenschen bevredigd zijn.
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in gloria: et qui inclinaverit oculos, ipse in eere zijn, en die de oogen neersloeg,
hij zal gered worden.
salvabitur. Prov. XXIX 23.
30. Salvabitur innocens, salvabitur autem 30. De onschuldige zal gered worden,
in munditia manuum suarum.
maar gered zal hij worden door de
reinheid zijner handen22).

Caput XXIII.
Hoofdstuk XXIII.
Job (v. 1) verlangt naar God om zijne zaak voor Hem te verdedigen (v. 2-5).
Zeker zou zijn recht zegevieren; maar God laat zich niet vinden (v. 6-9). Wel
kent de Almachtige zijne onschuld; maar toch wil Hij hem thans doen lijden;
dat vervult Job met de ergste vrees (v. 10-17)
1. Respondens autem Job, ait:

1. Job nam nu het woord op en zeide1):

2. Nunc quoque in amaritudine est sermo 2. Ook nu is in bitterheid mijne rede en
meus, et manus plagae meae aggravata drukt de hand mijner plaag zwaar op mijn
est super gemitum meum.
zuchten2).
22) De twee laatste verzen beloven nogmaals ten besluit redding en geluk onder voorwaarde van
ootmoedige bekeering. Het laatste vers luidt naar het Hebr.: ‘Hij zal (zelfs) den schuldige
doen. ontkomen, en ontkomen zal hij door de reinheid uwer handen’. Hier belooft Eliphaz
aan Job, dat om wille van hem zelfs andere zondaars door God zullen gespaard worden,
hetgeen inderdaad aan Eliphaz zelf en de andere vrienden, vgl. XLII 7 en volgende, gebeurd
is. Meer zulke onbewuste voorspellingen, waarbij de dichter den vrienden hun eigen
beschaming en veroordeeling in den mond legt, treffen wij aan in V 13, VIII 7, 22, IX 3, 17,
XI 20. - Met deze onbewuste zelfveroordeeling, door Eliphaz, den voornaamste der vrienden
uitgesproken, is het twistgeding van Job met de vrienden geëindigd en beginnen de
alleenspraken; want de enkele woorden van Baldad in XXV zijn geen eigenlijke twistrede
meer, doch slechts eene korte onderbreking van Job's alleenspraken. Zie Inleiding pag. 8.
1) Hier begint het tweede hoofddeel met de vijftiende rede, welke XXIII en XXIV omvat. Bijna algemeen wordt door de critici aangenomen, dat in den tegenwoordigen grondtekst en
bij gevolg ook in de Vulgaat eenige verzen in XXIV zijn verschoven. Vs. 9 stoort aldaar het
zinsverband, maar past goed achter v. 3. Vs. 18-20 passen niet in den gedachtengang van
deze rede en kunnen in het geheele boek geen betere plaats vinden dan in de zeventiende
rede na XXVII 13. Vs. 21 en 22 missen onderling verband. Tusschen deze verzen moet een
vers zijn uitgevallen, dat den naam van God bevat, waarop het persoonlijk voornaamwoord
van v. 22 terugziet. In deze leemte wordt voorzien door tusschenvoeging van v. 12, dat op
zijn tegenwoordige plaats in de lucht hangt, maar tusschen v. 21 en 22 het gedachten-verband
herstelt Tevens wordt door deze verplaatsingen de stropheering geregeld. - Aldus bestaat
deze vijftiende rede uit een eerste strophenpaar XXIII 2-5 en 6-9, een eerste tusschen strophe
XXIII 10-17, een tweede strophenpaar XXIV 1-3, 9 en 4-6 (waarin v. 5 vierledig is en voor
twee verzen geldt), een tweede tusschenstrophe XXIV 7-11, en een derde strophenpaar XXIV
13-17 (waarbij de vier drieledige verzen 13-16 vijf verzen uitmaken) en XXIV 21, 12, 22-25.
De inhoud der strophen wordt aangegeven boven de hoofdstukken XXIII en XXIV.
2) Ook nu, Hebr.: ‘ook heden’, waardoor wordt aangeduid dat een nieuwe afdeeling van het
gedicht begint en dat het nu volgende wordt gedacht te zijn geschied daags nadat de
voorafgaande twistredenen plaats grepen. - Job begint met te betuigen, dat zijn lijden
onverminderd en zijn hernieuwd gejammer volkomen gewettigd is. In plaats van de hand
mijner plaag (de hand, die mij plaagt) heeft het Hebr. onverstaanbaar: ‘mijne hand’. Doch
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3. Quis mihi tribuat ut cognoscam et
inveniam illum, et veniam usque ad
solium ejus?

3. Och, mocht ik Hem toch weten te
vinden en kunnen doordringen tot zijnen
troon.

4. Ponam coram eo judicium, et os meum 4. Ik zou de rechtszaak blootleggen voor
replebo increpationibus.
Hem en mijnen mond vullen met
klachten,
5. Ut sciam verba, quae mihi respondeat, 5. om te vernemen, welk antwoord Hij
et intelligam quid loquatur mihi.
mij zou geven, en om te verstaan, wat Hij
mij zeggen zou3).
6. Nolo multa fortitudine contendat
6. Niet wil ik, dat Hij in groote kracht met
mecum, nec magnitudinis suae mole me mij strijde en door het gewicht zijner
premat.
grootheid mij verplettere.
7. Proponat aequitatem contra me, et
7. Hij brenge voor tegen mij wat billijk
perveniat ad victoriam judicium meum. is, en mijne rechtszaak zal zegevieren4).
8. Si ad orientem iero, non apparet: si ad 8. Ga ik naar het Oosten, Hij toont zich
occidentem, non intelligam eum.
niet; naar het Westen, ik bemerk Hem
niet.
9. Si ad sinistram, quid agam? non
apprehendam eum: si me vertam ad
dexteram, non videbo illum.

9. Of ter linkerzijde - wat moet ik doen?
- ik vind Hem niet; wend ik mij ter
rechterzijde, ik zie Hem niet5).

10. Ipse vero scit viam meam, et probavit 10. Hij echter, Hij kent mijnen weg en
me quasi aurum, quod per ignem transit: beproefde mij als goud, dat door het vuur
gaat6).

3)
4)

5)

6)

de Septuag. las: ‘zijne hand’. Dit bezittelijk voornaamwoord van den derden persoon alsmede
het persoonlijk voornaamwoord van den derden persoon in het volgende vers wijzen er op,
dat de naam van God is voorafgegaan. Waarschijnlijk is het woord, door de Vulgaat vertaald
met ‘in amaritudine’, door verschrijving ontstaan uit een woord, dat Gods naam uitdrukt.
Dan wordt de zin gemakkelijker: ‘Ook heden is vanwege den Almachtige mijn geklaag (doet
de Almachtige mij klagen) en drukt zijne hand zwaar op mijn gezucht’ (drukt zijn hand zoo
zwaar op mij, dat ik er van zucht).
In het bewustzijn zijner onschuld (vgl. XIII noot 15), reikhalst hij naar de beslissing van den
alwetenden God, die zijne vijanden beschamen, hem rechtvaardigen zal.
Tegenover God in zijn goddelijke kracht en grootheid (v. 6) past slechts, bij wat er ook
gebeurt, ootmoedig zwijgen: Hij doet alles wat Hij wil; vgl. IX 34 en XIII 20, 21. Wanneer
echter God zich gewaardigt naar het gewone recht te handelen, dan is Job zeker van de
zegepraal, dan zal blijken dat zijn lijden geen straf is voor vroegere misdaad.
Naar welke hemelstreek hij zich ook wendt, - ter linkerzijde is ‘ten noorden’, ter rechterzijde
is ‘ten zuiden’ - nergens laat God zich vinden om aan Job's wensch te voldoen en voor zijne
onschuld getuigenis te geven.
Laat God zich niet vinden, Job weet althans dat zijn reine levenswandel door God gekend
wordt en dat het hem toebeschikte lijden zijne deugd nog volkomener maakte. De grondtekst
geeft echter een anderen, in het zinsverband beter passenden zin: ‘Want Hij kent mijnen weg;
toetste Hij mij. als goud zou ik te voorschijn komen’. Daarmede kan de reden zijn aangegeven,
waarom Job zoo vurig verlangt zijne zaak voor God zelf (zie v. 3) te brengen en zoo zeker
den goeden uitslag (zie v. 7) van Gods beslissing afwacht. Maar beter worden deze woorden
genomen in verband met v. 13 in den zin van: ‘wel kent Hij enz.... maar’ enz. Wel kent God
Job's onschuld, en liet Hij zich thans vinden om diens zaak te oordeelen, dan zou Hij zijnen
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11. Vestigia ejus secutus est pes meus, 11. Zijne voetstappen volgde mijn voet,
viam ejus custodivi, et non declinavi ex zijnen weg hield ik en ben er niet van
ea.
afgeweken.
12. A mandatis labiorum ejus non recessi, 12. Van de geboden zijner lippen
et in sinu meo abscondi verba oris ejus. verwijderde ik mij niet en in mijn boezem
verborg ik de woorden van zijnen mond.
13. Ipse enim solus est, et nemo avertere 13. Maar Hij is eenig en niemand kan zijn
potest cogitationem ejus: et anima ejus plan keeren, en zijne ziel doet alles wat
quodcumque voluit, hoc fecit.
zij wil7).
14. Cum expleverit in me voluntatem
suam, et alia multa similia praesto sunt
ei.

14. Wanneer Hij zijnen wil aan mij zou
vervullen, dan staan nog vele andere
dergelijke dingen te zijner beschikking.

15. Et idcirco a facie ejus turbatus sum, 15. En daarom ben ik verbijsterd voor
et considerans eum, timore sollicitor.
zijn aangezicht en ben ik, Hem
beschouwend, van vrees bevangen.
16. Deus mollivit cor meum, et
Omnipotens conturbavit me.

16. God heeft week gemaakt mijn hart en
verbijsterd heeft mij de Almachtige.

17. Non enim perii propter imminentes 17. Want niet door de zwaar-hangende
tenebras, nec faciem meam operuit caligo. duisternis ben ik vergaan, en niet de
donkerheid heeft mijn gelaat overdekt8).

dienaar onschuldig verklaren, maar, geschiedt dat eenmaal zeker op den laatsten dag (XIX
25), thans wil Hij niets anders dan hem doen lijden (vgl. v. 13 en 14).
7) Na altijd trouw te zijn geweest aan Gods gebod (v. 11 en 12), vindt hij geen andere reden
ter verklaring van zijn lijden dan den wil Gods, die eenig is, zijns gelijke niet heeft, en alles
doet wat Hij wil, die (zie het volgend vers), als het Hem goeddunkt, met nog meer lijden
hem treffen kan.
8) Daarom (v. 15), omdat God thans metterdaad toont in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit
niets anders te willen dan Job's ellende, is zijn hart in de grootste verslagenheid. Hij is
vergaan, als verbijsterd en vernietigd, niet door de ellende, welke hem overstelpt, maar door
de gedachte aan God, den Almachtige (v. 16), den onbegrijpelijken God. Beter echter wordt,
wat de grondtekst toelaat, dit vers opgevat in vragenden zin, als redegevend van het
voorafgaande verslid: ‘Want verga ik niet door de zwaarhangende duisternis, en heeft de
donkerheid niet mijn gelaat overdekt?’
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Caput XXIV.
Hoofdstuk XXIV.
Job wijst er op, hoe de boozen straffeloos de braven van alles berooven (v.
1-3, 9 en 4-6). Zij brengen hen in de grootste ellende (v. 7-11). In het duister
doen zij vele zonden (v. 13-17) [18-20], en geweldenarijen daaraan
toevoegend blijven zij ongestraft (v. 21, 12, 22-25).
1. Ab Omnipotente non sunt abscondita 1. Voor den Almachtige zijn de tijden niet
tempora: qui autem noverunt eum,
verborgen, maar die Hem kennen, kennen
ignorant dies illius.
zijne dagen niet1).
2. Alii terminos transtulerunt, diripuerunt 2. Sommigen verplaatsen de grenspalen,
greges, et paverunt eos.
rooven kudden en weiden ze2).
3. Asinum pupillorum abegerunt, et
abstulerunt pro pignore bovem viduae.

3. Den ezel der weezen voeren zij heen
en nemen als pand het rund der weduwe
weg3).

4. Subverterunt pauperum viam, et
oppresserunt pariter mansuetos terrae.

4. Zij vernielen den weg der armen en
verdrukken de zachtmoedigen des lands
altegader4).

5. Alii quasi onagri in deserto egrediuntur 5. Anderen, als woudezels in de woestijn
ad opus suum: vigilantes ad praedam,
trekken zij uit naar hun werk; als loerend
praeparant panem liberis.
op buit bereiden zij het brood voor hunne
kinderen5).
6. Agrum non suum demetunt: et vineam 6. Den akker, die de hunne niet is, maaien
ejus, quem vi oppresserint, vindemiant. zij af; en van den wijngaard van hem,

1) Wel kent God de tijden, wanneer Hij goeden en boozen richt - eene ontkenning van Eliphaz'
lastering XXII 13 - maar zelfs aan de braven zijn zijne dagen, zijne gerichtsdagen (Joël I 15;
II Petr. III 10), onbekend. De bewering dat God steeds de goeden loonen, de boozen straffen
zou hier op aarde, is valsch. Het Hebr. heeft: ‘Waarom worden door den Almachtige geen
tijden (nl. om te richten) bestemd, en zien die Hem kennen (zijne vrienden) niet zijne dagen’
(waarop Hij loon naar werken uitdeelt)? In vragenden vorm wordt hier beslist ontkend, dat
Gods gerechtigheid zich altijd op aarde door de bestraffing der zondaren openbaart. In tal
van voorbeelden volgt de toelichting hierop.
2) Het Hebr. spreekt in deze en de volgende verzen meer onbepaald: ‘Men verplaatst’ enz. Vgl.
Deut. XIX 14. - Het in het openbaar weiden der geroofde kudden teekent de onbeschaamdheid,
waarmede het onrecht gepleegd wordt.
3) Onbarmhartig worden de weerloozen van het meest noodige beroofd; vgl. XXII 6. - Zie
XXIII noot 1 en noot 8 van dit hoofdstuk.
4) Hebr.: ‘Men dringt de armen van den weg af; altegader verbergen zich de ellendigen des
lands’. Zóó plunderen en kwellen de boozen de nooddruftigen, dat dezen van angst wegkruipen
voor hunne verdrukkers.
5) Van de roovers der woestijn en van hun ongerecht bedrijf is v. 5-11 sprake. Hebr.: ‘Zie (als)
woudezels in de woestijn zijn zij uitgetrokken voor hun werk’ enz. - Waarschijnlijk moet de
grondtekst zóó worden begrepen, dat van hier tot v. 11 (behalve v. 9) het ellendig leven wordt
beschreven der verjaagde armen, die (v. 4) van den weg werden afgedrongen.
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dien zij met geweld verdrukken, oogsten
zij6).

6) Hebr.: ‘In het open veld maaien zij deszelfs veevoeder, en den wijngaard des goddeloozen
lezen zij na’, met het geringste voedsel - het veevoeder des velds en het schrale overschot
in den wijngaard (Lev. XIX 10) - moeten de verjaagde armen hun leven onderhouden.
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7. Nudos dimittunt homines, indumenta 7. Naakt laten zij de menschen gaan en
tollentes, quibus non est operimentum in ontnemen de kleederen aan hen, die in de
frigore:
koude geene dekking hebben,
8. Quos imbres montium rigant: et non 8. die door de stortregens der bergen
habentes velamen, amplexantur lapides. besproeid worden, en geene beschutting
hebbende de rotssteenen omarmen7).
9. Vim fecerunt depraedantes pupillos et 9. Gewelddadig berooven zij de weezen
vulgum pauperem spoliaverunt.
en zij plunderen het arme volk8).
10. Nudis et incedentibus absque vestitu, 10. Aan hen, die naakt zijn en ongekleed
et esurientibus tulerunt spicas.
gaan en honger lijden, ontnemen zij de
korenaren9).
11. Inter acervos eorum meridiati sunt,
qui calcatis torcularibus sitiunt.

11. Zij rusten op den middag tusschen de
stapels van hen, die bij het treden der
wijnpersen dorst lijden10).

12. De civitatibus fecerunt viros gemere, 12. De mannen uit de steden doen zij
et anima vulneratorum clamavit, et Deus zuchten, en de ziel der gewonden schreit;
inultum abire non patitur.
en God laat niets ongewroken
voorbijgaan!11).

7) Hebr. v. 7: ‘Naakt vernachten zij zonder kleeding; en zij hebben geene dekking in de koude.
8. Van den stortregen der bergen worden zij doorweekt, en bij gebrek aan schuilplaats
omarmen zij de rotsen’, zij drukken zich tegen de overhangende rotsen aan, om zoo ten
minste den ergsten regen te ontkomen. Sommigen denken hier aan de Horrheërs; vgl. Gen.
XXXVI noot 7.
8) Naar den inhoud behoort dit vers niet hier te staan, maar achter v. 3, vooral volgens Hebr.:
‘Zij rooven den wees van de moederborst en zij nemen pand van den arme’, of, met kleine
verandering van punctuatie (ve oel in plaats van ve al), ‘zij nemen den zuigeling des armen
tot pand’.
9) De op den akker der rijken gelezen korenaren, vgl. Lev. XIX 9, zijn bedoeld. In het Hebr.
is wederom het lot der ellendigen beschreven: ‘Naakt gaan zij daarheen zonder kleeding; en
hongerig dragen zij garven’. In den dienst van onmenschelijke meesters lijden zij gebrek aan
kleeding en voedsel.
10) De stapels zijn vermoedelijk de opeengehoopte buit, waarbij de roovers zich zorgeloos
nederleggen, terwijl de uitgeplunderden bij harden arbeid gebrek moeten lijden. Het Hebr.
kan echter vertaald worden: ‘Tusschen de dubbelrijen (nl. van wijnranken, naar de lezing
van enkele handschriften schoerotaim in plaats van het onverklaarbare schoerotaam) arbeiden
zij op het midden van den dag (in de brandende middagzon): zij treden de wijnpersen en
lijden dorst’. De arme verdrukten ondergaan ware tantalusplagen: zij dragen de garven en
lijden honger (vgl. vorige noot), zij treden de wijnpersen en lijden dorst.
11) Niet alleen op het land, ook in de steden oefenen de boozen hun geweld. Het laatste verslid
moet verstaan worden als een uitroep: en God zou niets ongewroken laten! Wat een door de
feiten telkens weersproken bewering! - Het Hebr. kan echter, met geringe wijziging der
punctuatie (meetim in plaats van metim, zooals naar enkele handschriften de Syrische vertaling
las) vertaald worden: ‘Van de stad uit kermen de stervenden, het bloed der verslagenen schreit
(om wraak), maar God slaat geen acht op het onrecht’. Dit vers past niet juist aan bij het
voorafgaande en volgende, maar wel vormt het een geleidelijken overgang van v. 21 naar
22; daarom is hier waarschijnlijk eene verschuiving aan te nemen. Zie XXIII noot 1 en noot
19 van dit hoofdstuk.
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13. Ipsi fuerunt rebelles lumini,
13. Genen12) zijn tegenstanders van het
nescierunt vias ejus, nec reversi sunt per licht; diens wegen kennen zij niet, en
semitas ejus.
langs diens paden verkeeren zij niet.
14. Mane primo consurgit homicida,
interficit egenum et pauperem: per
noctem vero erit quasi fur.

14. Vóór het aanbreken van den dag13)
verheft zich de moordenaar, doodt hij den
behoeftige en den arme; en bij nacht is
men den dief gelijk.

15. Oculus adulteri observat caliginem, 15. Het oog van den echtbreker neemt de
dicens: Non me videbit oculus: et operiet donkerheid waar en hij zegt: Geen oog
vultum suum.
ziet mij, en hij bedekt zijn gelaat.
16. Perfodit in tenebris domos, sicut in
die condixerant sibi, et ignoraverunt
lucem.

16. In het duister breekt men de huizen
binnen, zooals men overdag met elkander
had afgesproken, en van licht wil men
niets weten14).

17. Si subito apparuerit aurora, arbitrantur 17. Als eensklaps de dageraad aanlicht,
umbram mortis: et sic in tenebris quasi meenen zij dat het doodsschaduw is; en
in luce ambulant.
zoo wandelen zij in de duisternis, als
waren zij in het licht15).

12) Vermoedelijk wordt hier, v. 13-17, van andere booswichten gesproken, die op kenmerkende
wijze voor het plegen van hun misdrijf het daglicht schuwen. Naar het Hebr. geeft het
vooropstaande voornaamwoord te kennen, dat terwijl in de voorafgaande verzen het ellendig
lot der verdrukte braven werd beschreven, thans daartegenover de handelwijze der boozen
wordt gesteld. Zij, de boozen, zondigen in het duister (v. 13-17); de gruwzaamste misdaden
plegen zij, doch ongestraft leven zij voort en sterven, rijp aan jaren, een rustigen dood (v.
21, 12, 22-25).
13) Wanneer het nog duister is. - Van het laatste verslid is misschien de zin, dat de boozen des
nachts uitgaan om te stelen.
14) Breekt men enz. Naar Hebreeuwsch taaleigen wordt in den grondtekst verschillende malen,
vooral v. 18-25, het meervoud van het werkwoord verwisseld met het enkelvoud, ofschoon
toch ook van den enkelvoudsvorm de boozen (als verzamelde eenheid) het onderwerp zijn.
De Vulgaat heeft deze verwisseling van getal ten koste der duidelijkheid behouden; maar
onze taal leent zich daartoe niet. Zooals men over dag enz. Hebr.: ‘Over dag verstoppen zij
zich’.
15) Hebr.: ‘De dageraad is voor hen doodsschaduw, want met de verschrikkingen van de
doodsschaduw (d.i. van den nacht) zijn zij gemeenzaam’. Zoo wandelen zij.... als waren zij
enz. d.i. met de duisternis zijn zij zoo vertrouwd als anderen met het licht.
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18. Levis est super faciem aquae:
maledicta sit pars ejus in terra, nec
ambulet per viam vinearum.

18. Licht is hij op de oppervlakte der
wateren16); vervloekt zij zijn deel in het
land en hij wandele niet langs den weg
der wijngaarden.

19. Ad nimium calorem transeat ab aquis 19. Van het sneeuwwater tot de
nivium, et usque ad inferos peccatum
allerergste hitte en tot in de onderwereld
illius.
worde voortgesleept zijne zonde17).
20. Obliviscatur ejus misericordia:
dulcedo illius vermes: non sit in
recordatione, sed conteratur quasi lignum
infructuosum.

20. Hem vergete de barmhartigheid; zijne
lekkernij zij het gewormte, hij blijve niet
in herinnering, maar hij worde weggehakt
als een onvruchtbare boom18).

21. Pavit enim sterilem, quae non parit, 21. Hij at immers19) de onvruchtbare op,
et viduae bene non fecit.
welke niet baart, en hij deed geen goed
aan de weduwe.
16) Vss. 18-20 beschrijven de bestraffing des boozen; maar dat past niet in deze rede. Zij storen
ook de goede stropheering. Daarom dient men hier eene tekstverschuiving aan te nemen en
deze verzen te plaatsen in de zeventiende rede, achter XXVII 13, waar zij naar inhoud en
vorm juist passen en voor de goede stropheering als tusschenstrophe onontbeerlijk zijn. Zie
XXIII noot 1. - Zij, die zulk eene tekstverschuiving niet aannemen, geven de volgende
verklaring: Licht is hij.... der wateren. Met die woorden, eene vraag, richt Job zich tot de
vrienden: Snel, als medegesleurd door de stroomende wateren, zou de zondaar voorbijgaan
en zijne straf na de misdaad ontvangen? Opdat echter uit het ontkennend antwoord, dat in
de vraag zelve besloten ligt, geen valsche gevolgtrekking worde gemaakt ten nadeele van
Job's deugd, verklaart hij onmiddellijk daarop, met de zondaren, al leven zij straffeloos voort,
geenszins in te stemmen: Vervloekt zij enz., zijn deel zij ongeluk en geen geluk. - Wandelen
langs enz. is misschien een spreekwoordelijke zegswijze ter aanduiding van voorspoed en
vrede; vgl. III Reg. IV 25; Mich. IV 4; Zach. III 10; I Mach. XIV 12. Hebr.: ‘hij aanschouwe
niet den weg der wijngaarden’, of met een kleine verandering van punctuatie (doreech
karmaam in plaats van derech kerarmim): ‘geen wijnperstreder zie om naar zijnen wijngaard’.
17) Allerlei kwelling foltere hem, en tot in de onderwereld begeleïde hem de straf zijner zonde.
Hebr.: ‘Droogte en hitte rooven het sneeuwwater weg, (zoo verslinde) de onderwereld de
zondaren’ (vgl. Ps, LXVII 3), ofwel met geringe tekstwijziging (majim veseleg in plaats van
meejmeej seleg): ‘dorheid en hitte, water en sneeuw voere weg ter onderwereld de zondaren’,
alle natuurkrachten mogen medewerken tot hunnen ondergang.
18) De barmhartigheid, Hebr. ‘de moederschoot’, zijne moeder, bloedverwanten of misschien
zijn geboorteland; doch met een enkele verandering van puntctuatie (rachaam in plaats van
rechem) wordt een hier passender zin verkregen: ‘hij worde een buit voor den gier, een
lekkernij voor het gewormte’ enz.
19) Al dat ongeluk (v. 18-20) verdient de booze, want door zijne geweldenarij was hij de geesel
der zwakken, der kinderiooze en der weduwe (v. 21), en der sterken (v. 22), en bovendien
misbruikte hij Gods lankmoedigheid (v. 23). Aldus wordt in de Vulgaat door bijvoeging van
‘enim’ immers, v. 21-23 aangepast aan v. 18-20. In het Hebr. ontbreekt de verbinding en
wordt in v. 21 de zondenlijst der boozen van v. 13-17 voortgezet; niet alleen in het duister,
maar ook in het openbaar plegen zij hunne geweldenarijen; v. 21 ‘Men (te weten de boozen,
zie voor het enkelvoud noot 14) eet de onvruchtbare (die zonder kinderen en derhalve zonder
bescherming is) op’ enz. Daarop zegt v. 22 zonder eenige verbinding, van God: ‘Hij laat de
geweldenaren voortgaan in hunne macht; men (de boozen) blijft langer dan men hoopte in
het leven’. Hierdoor wordt aangeduid, dat tusschen v. 21 en 22 een vers moet zijn uitgevallen,
dat den overgang maakt tusschen de handelwijze der boozen en die van God, en waarin de
naam van God staat uitgedrukt. Dit vers is v. 12, vgl. XXIII noot 1 en noot 11 en 16 van dit
hoofdstuk.
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22. Detraxit fortes in fortitudine sua: et
cum steterit, non credet vitae suae.

22. Hij trok de sterken omlaag door zijne
kracht, en wanneer hij stond, was men
zijn leven niet zeker.

23. Dedit ei Deus locum poenitentiae, et 23. God schonk hem gelegenheid tot
ille abutitur eo in superbiam: oculi autem boetvaardigheid en hij misbruikte die tot
hoovaardij; maar de oogen van Hem zijn
ejus sunt in viis illius. Apoc. II 21.
op zijne wegen20).
24. Elevati sunt ad modicum, et non
subsistent, et humiliabuntur

24. Hoog staan zij een weinig tijds en
vallen neder en zinken weg gelijk

20) God schonk hem gelegenheid.... tot hoovaardij, een vrije vertaling van Hebr.: ‘Hij schenkt
hem zekerheid en steun’. De oogen van Hem enz.; in plaats van den booze te straffen verleent
God hem bescherming en gunst.
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sicut omnia, et auferentur, et sicut
summitates spicarum conterentur.

alles; en zij worden weggenomen en als
de toppen der aren vertreden21).

25. Quod si non est ita, quis me potest
arguere esse mentitum, et ponere ante
Deum verba mea?

25. Bijaldien het zoo niet is, wie dan kan
mij overtuigen, dat ik gelogen heb, en
voor God mijne woorden openleggen22).

Caput XXV.
Hoofdstuk XXV.
Baldad (v. 1) [v. 2-3] werpt Job de door ervaring en vaderen bevestigde
godsspraak van Eliphaz tegen, volgens welke geen enkel schepsel, bij den
grooten God vergeleken, rein kan zijn (v. [XV 17-19 en] 4-6).
1. Respondens autem Baldad Suhites,
dixit:

1. Baldad, de Suhiet, nam nu het woord
op en zeide1):

2. Potestas et terror apud eum est, qui
facit concordiam in sublimibus suis.

2. Macht en verschrikking zijn bij Hem,
die eendracht maakt in zijnen Hooge.

3. Numquid est numerus militum ejus?
et super quem non surget lumen illius?

3. Zijn wel zijne krijgers te tellen? en
over wien rijst niet zijn licht2)?

21) Ook de dood der boozen heeft niets verschrikkelijks. Hoog staan zij, zij zijn in eer en macht
tijdens hun leven; een weinig tijds en zij vallen neder, zonder de ellende eener langdurige
ziekte (XXI 13) sterven zij; gelijk alles, hun dood gelijkt op dien van alle anderen; als de
toppen der aren, in volle rijpheid van jaren, worden zij (Hebr.) ‘afgesneden’.
22) Duidelijker ware de vraag gesteld: Is het niet zoo, nl. zooals ik zeide. Job tart alle
logenstraffing en heeft geene vrees, dat men hem wegens zijne woorden voor Gods gericht
kan beschuldigen. ‘Het laatste verslid luidt in het Hebr.: ‘en wie doet mijne rede te niet’?
1) Zestiende rede, omvattende XXV en XXVI. Blijkbaar echter staan XXV 2-3 hier niet op
hunne plaats. De pronomina van God, die er in voorkomen, worden niet voorafgegaan door
een woord, waarop zij kunnen terugslaan; want de grondtekst mist den relatieven zin der
Vulgaat in v. 2. Daarenboven hebben zij geen verband met v. 4. Doch een goed verband en
tevens een goed begin dezer rede wordt verkregen door in hunne plaats te stellen XV 17-19,
welke verzen (zie XV noot 1) in geen andere rede van Baldad dan hier een goed onderkomen
kunnen vinden. - De inhoud van v. XXV 2-3 en vooral het in v. 3 voorkomende woord ‘licht’
voor ‘zon’, welk woord met bijzondere voorliefde later wordt gebezigd door Eliu, wijst er
op, dat deze verzen thuis behooren in een rede van den later optredenden Eliu, waar zij ook
een goede plaats kunnen vinden achter XXXV 5. - Door zulk eene verschuiving wordt tevens
de stropheering goed geregeld en bestaat deze rede uit een strophenpaar XV 17-19 en XXV
4-6, een tusschenstrophe XXVI 2-4, en een tweede strophenpaar XXVI 5-9 en 10-14. Door
in de laatste strophe de verzen 10 en 13 met elkaar van plaats te doen verwisselen, wordt het
verband en de opeenvolging der gedachten verbeterd. - De inhoud der strophen staat
aangegeven boven de hoofdstukken.
2) Vs. 2 en 3 zijn geen antwoord op Job's slotvraag van XXIV 25, zij dragen niet het kenmerk
van het begin te zijn eener rede, zij geven geen aanleiding tot het volgende vers. Wordt echter
deze korte tusschenrede begonnen met XV 17-19, dan zegt Baldad te willen antwoorden op
Job's uitdaging van XXIV 25. Hij wil aantoonen dat Job ongelijk heeft door nogmaals te
wijzen op de vermeende godsspraak van IV 17, waarvan de waarheid bevestigd wordt door
zijn eigene ervaring en door de onvervalschte wijsheid der vaderen. Vgl. VIII 8-19.
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4. Numquid justificari potest homo
comparatus Deo, aut apparere mundus
natus de muliere?

4. Kan wel de mensch rechtvaardig zijn
in vergelijking van God, of rein
verschijnen de uit eene vrouw geborene3)?

5. Ecce luna etiam non splendet, et stellae 5. Zie, de maan heeft geen glans en de
non sunt mundae in conspectu ejus:
sterren zijn niet zuiver voor zijnen
aanblik;
6. Quanto magis homo putredo, et filius 6. hoeveel minder de mensch, die maar
hominis vermis?
verrotting is, en de zoon des menschen,
die maar een worm is4)!

Caput XXVI.
Hoofdstuk XXVI.
Job (v. 1) verwerpt de vermeende, door Baldad aangehaalde, godsspraak (v.
2-4) en verheerlijkt op zijne beurt God, wiens wijsheid en almacht werkt
onder, in en boven de aarde (v. 5-9), wiens grootheid de hooge hemelen en
de diepe zeeën ons toefluisteren (v. 13, 11, 12, 10, 14).
1. Respondens autem Job, dixit:

1. Job nu antwoordde en zeide:

2. Cujus adjutor es? numquid imbecillis? 2. Wien komt gij te hulp? wellicht eenen
et sustentas brachium ejus, qui non est machtelooze? en steunt gij den arm van
fortis?
iemand, die niet krachtig is1)?
3. Cui dedisti consilium? forsitan illi, qui 3. Aan wien geeft gij raad? mogelijk aan
non habet sapientiam, et prudentiam tuam iemand, die geen wijsheid bezit; en doet
ostendisti plurimam.
gij hem uw allergrootst verstand blijken?
4. Quem docere voluisti? nonne eum, qui 4. Wien wilt gij onderrichten? Hem
fecit spiramentum?
misschien, die den adem heeft gemaakt2)?

3) Het zijn de woorden der vermeende godsspraak in de nachtelijke verschijning aan Eliphaz,
zie IV 12 en volgende,
4) Gelijk bij het zonnelicht het licht van maan en sterren verduistert, zoo is bij Gods volmaaktheid
al wat volmaakt heet, onvolmaakt. Hoe dan zou voor God de vergankelijke en zwakke mensch
rein, zonder zonde, zijn! Vgl. IV noot 6.
1) Duidelijker heeft het Hebr.: ‘Hoe goed hebt gij den onmachtige geholpen, den krachteloozen
arm gered’. Spottend wordt hier en in de twee volgende verzen aan Baldad verweten, dat
zijne korte rede op zeer onverstandige wijze God heeft verdedigd, Hem, die macht genoeg
bezit, om, wanneer Hij wilde, immer hier op aarde loon en straf naar verdiensten te geven,
maar zooals Job heeft aangetoond, om welke reden dan ook, het niet doet; daarna wordt dan
in v. 4 (naar den grondtekst) te verstaan gegeven, dat de aangehaalde godsspraak en zeker
niet de gevolgtrekking, door de vrienden gemaakt, van God kan afkomstig zijn.
2) Hebr.: ‘Met wien (met wiens hulp, op wiens ingeving) hebt gij (orakel-) woorden verkondigd?
en wiens geest is van u uitgegaan?’ m.a.w. kan dat eene openbaring zijn, die van God komt?
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5. Ecce gigantes gemunt sub aquis, et qui 5. Zie de reuzen zuchten onder de
habitant cum eis.
wateren, alsook zij die met hen wonen3).
6. Nudus est infernus coram illo, et
nullum est operimentum perditioni.

6. Naakt ligt vóór Hem de onderwereld,
en zonder dekkleed is het verderf4).

7. Qui extendit aquilonem super vacuum, 7. Hij spant het noorden uit over het ledig
et appendit terram super nihilum.
en hangt de aarde op over het niet5).
8. Qui ligat aquas in nubibus suis, ut non 8. Hij bindt de wateren in zijne wolken,
erumpant pariter deorsum.
opdat zij niet te gelijk zouden losbarsten
naar beneden.
9. Qui tenet vultum solii sui, et expandit 9. Hij grijpt het aanschijn van zijnen troon
super illud nebulam suam.
vast en spreidt daarover uit zijnen nevel6).
10. Terminum circumdedit aquis, usque 10. Hij trekt eene grens rondom de
dum finiantur lux et tenebrae.
wateren, tot waar licht en duisternis
eindigen7).
11. Columnae coeli contremiscunt, et
pavent ad nutum ejus.

11. De zuilen der hemelen sidderen en
beven bij zijnen wenk8).

3) Om nogmaals (vgl. IX 2-10) zijne tegenstanders te doen gevoelen, dat met hunne lofprijzing
van de goddelijke majesteit geenszins het bewijs geleverd is voor zijne strafwaardigheid,
brengt Job nu, de korte rede van Baldad voortzettend, evenzoo hulde aan den grooten God
en prijst hij eerst diens opperheerschappij in de diepte der onderwereld. - Vgl. voor de reuzen,
Hebr.: ‘rephaiem’ of Raphaieten, Deut. II noot 8; maar hetzelfde woord beteekent ook, bijv.
Prov. II 18 en zeker hier ter plaatse, de dooden of schimmen, de bewoners der onderwereld
(zie Gen. XXXVII noot 16). Naar menschelijke zegswijze heet die onderwereld onder de
wateren, onder den bodem der zee, te zijn. - Hebr.: ‘De schimmen sidderen onder het water
en zijne bewoners’, of beter, met geringe wijziging der punctuatie, ‘hunne woningen’. Zij
sidderen (vgl. het volgende vers) voor God, die daar als opperheerscher regeert.
4) Het verderf is een andere naam van de onderwereld, en dat geheimvolle oord heeft voor God
geene verborgenheid. Het ligt zonder dekkleed, zonder beschutting, in volkomen
afhankelijkheid, vóór Hem.
5) Het noorden beteekent vooreerst de noordelijke streek van hemel of aarde, verder de hemel
of aarde zelve. Hier is de aarde bedoeld, die op dichterlijke wijze als een dekkleed gespannen
heet over het ledig. Dezelfde gedachte keert terug in het tweede verslid, waar de aarde heet
te zijn opgehangen over of in het niet, de eindelooze ruimte. Reeds het bestaan zelf der aarde
verkondigt Gods almacht.
6) Hij grijpt vast; duidelijker: Hij bedekt (zooals het Hebr. woord door de Vulgaat III Reg. VI
10 vertaald is) het aanschijn van zijnen troon, te weten datgene, wat van zijnen hemeltroon
(Is. LXVI 1) voor ons zichtbaar is, het uitspansel, wanneer Hij bijwijlen zijnen nevel, de
wolken, daarover uitspreidt.
7) Hij trekt eene grens rondom de wateren aan den gezichtseinder van de zee, waar de zon
onder- en opgaat, zoodat aldaar licht en duisternis eindigen. Na het vorige vers, waarin sprake
is van het uitspansel, zou deze strophe beter beginnen met v. 13, en na v. 12, dat spreekt van
de zeeën, zou v. 10 beter zijn geplaatst; de opeenvolging der gedachten werd daardoor
geregelder. Zie XXV noot 1.
8) Volgens sommigen zouden bepaald de hooge bergen zijn aangewezen als de zuilen, waarop
het hemelgewelf schijnt te rusten; maar meer algemeen doelt de beeldspraak vermoedelijk
op de schrikwekkende beroeringen in de natuur, wanneer bijv. bij onweder en aardbeving
de wereld schijnt ineen te storten en ook zóó voor Gods macht getuigenis geeft.
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12. In fortitudine illius repente maria
congregata sunt, et prudentia ejus
percussit superbum.

12. Door zijne kracht verzamelen zich
eensklaps de zeeën, en zijne wijsheid
verslaat den hoovaardige9).

13. Spiritus ejus ornavit coelos: et
obstetricante manu ejus, eductus est
coluber tortuosus.

13. Zijn geest versierde de hemelen, en
door de vroede hulp zijner hand kwam
de kronkelende slang te voorschijn10).

14. Ecce, haec ex parte dicta sunt viarum
ejus: et cum vix parvam stillam sermonis
ejus audierimus, quis poterit tonitruum
magnitudinis illius intueri?

14. Zie, dat is gezegd betreffende een deel
zijner wegen, en nauwelijks hebben wij
een druppeltje van zijn woord gehoord;
wie dan zal den donder zijner grootheid
kunnen aanschouwen11)?

Caput XXVII.
Hoofdstuk XXVII.
Job (v. 1) houdt vol, dat niet hij een goddelooze is, maar zij, die hem lasteren
(v. 2-7), en wat zij te wachten hebben van God, zal hij hun met hunne eigene
theorie onderrichten (v. 8-13). [De goddelooze vergaat snel en volledig (XXIV
18-20)]. Zijne familie, zijn goed en zijn huis gaan ten gronde (v. 14-18).
Plotseling wordt hij van alles beroofd en geschandvlekt (v. 19-23).
1. Addidit quoque Job, assumens
parabolam suam, et dixit:

1. En Job hief wederom zijne spreuk aan
en zeide1):

9) Den grooten God betuigen ook de zeeën, door zijne kracht nu eens verzameld of naar het
Hebr. ‘opgezweept’, dan weder in hunne trotschheid (Hebr.: ‘rahab’, vgl. IX noot 9) vernederd,
in hunne woestheid beteugeld door zijne voorzienigheid.
10) De hemelen werden door Gods scheppingswoord (vgl. Ps. XXXII 6) met zon, maan en sterren
(Gen. I 14-19) versierd. - Door de vroede hulp enz., letterlijk: door middel zijner vroedkundige
hand. Hebr.: ‘Zijne hand deed de glanzende krokodil geboren worden’. Ongetwijfeld is
hiermede het sterrebeeld de Draak bedoeld, dat tusschen groote en kleine Beer met geweldige
bochten zich door den Noordpoolkring wendt en om zijn schitterenden glans, als deel van
het geheel, hier de geheele sterrenhemel vertegenwoordigt.
11) Slechts een deel van Gods wegen of werken is ons bekend Wat wij daarvan kunnen weten
en zeggen, is maar een druppeltje uit den oceaan van Gods heerlijkheid of, gelijk het Hebr.
heeft, ‘het gefluister van een woord’. En gaat dit reeds het menschelijk begrip zoo verre te
boven, hoeveel minder dan kan iemand den donder zijner grootheid, de volheid van Gods
werkende almacht verdragen, of (Hebr.) ‘verstaan’.
1) Zeventiende rede, afgerond in XXVII. Dit hoofdstuk bestaat echter slechts uit twee
strophenparen, zoodat in deze rede de tusschenstrophe zou ontbreken. Doch reeds bij XXIII
noot 1 (zie XXIV noot 16) werd opgemerkt, dat XXIV 18-20 in de vijftiende rede niet passen.
Deze verzen nu vinden in geen andere rede van Job eene goede plaats dan hier, en als
tusschenstrophe zijn ze hier onontbeerlijk. Na deze verplaatsing derhalve bestaat ook deze
rede uit een strophenpaar v. 2-7 en 8-13, eene tusschenstrophe XXIV 18-20, en een tweede
strophenpaar v. 14-18 en 19-23. De inhoud der strophen wordt aangegeven boven het
hoofdstuk. - Voor spreuk vgl. Num. XXIII noot 4 en Prov. Inleiding blz. 9. De plechtige
zegswijze zijne spreuk aanheffen heeft harer beteekenis. Job is overwinnaar en in het
bewustzijn van zijne zegepraal laat hij zijn woord klinken om zijne tegenstanders, die niets
meer weten in te brengen, met hun eigene theorie af te straffen.
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2. Vivit Deus, qui abstulit judicium
meum, et Omnipotens, qui ad
amaritudinem adduxit animam meam.

2. Zoo waar als God leeft, die mijn recht
heeft weggenomen, en de Almachtige,
die mijne ziel in bitterheid heeft
gebracht2),

3. Quia donec superest halitus in me, et 3. zoolang er adem in mij is en geest van
spiritus Dei in naribus meis.
God3) in mijne neusgaten,
4. Non loquentur labia mea iniquitatem, 4. spreken mijne lippen geene
nec lingua mea meditabitur mendacium. ongerechtigheid en zint mijne tong op
geene leugentaal.
5. Absit a me ut justos vos esse judicem; 5. Verre zij het van mij u voor
donec deficiam, non recedam ab
rechtvaardigen te houden; totdat ik
innocentia mea.
bezwijk, zal ik geen afstand doen van
mijne onschuld4).
6. Justificationem meam, quam coepi
tenere, non deseram: neque enim
reprehendit me cor meum in omni vita
mea.

6. Mijne rechtvaardiging, welke ik
begonnen ben te houden, geef ik niet op;
want ook mijn hart verwijt mij niets in
geheel mijn leven.

7. Sit ut impius, inimicus meus: et
adversarius meus, quasi iniquus.

7. Als een goddelooze zij mijn vijand; en
mijn tégenstander als een ongerechtige5).

8. Quae est enim spes hypocritae si avare 8. Want welke noop heeft de
rapiat, et non liberet Deus animam ejus? schijnheilige, wanneer God met
gretigheid wegrukt en niet bevrijdt zijne
ziel6)?
9. Numquid Deus audiet clamorem ejus, 9. Zal God zijn geroep hooren, wanneer
cum venerit super eum angustia?
benauwdheid hem overvalt?
10. Aut poterit in Omnipotente delectari, 10. Of kan hij zich verlustigen in den
et invocare Deum omni tempore?
Almachtige en God aanroepen te allen
tijde7)?

2) Die mijn recht enz., die mij, zonder dat ik het verdiende door zware zonden, zoo
verschrikkelijk laat lijden. Vgl. hierbij XIX noot 4. Hoewel de uitdrukking zeker niet in
godslasterlijken zin verklaard mag worden, is zij wel stout en heftig. Op deze en dergelijke
woorden doelt de berisping, die Job later (XXXVIII 2; XL 3) ontvangt, en zijn eigen
schuldbekentenis (XLII 3 en 6).
3) De adem des levens; vgl. Gen. II 7.
4) Zijne beschuldigers hebben ongelijk, en zoolang hij leeft, zal hij zijne onschuld blijven
verdedigen.
5) Wie mij, onschuldige, eenen zondaar lastert, zooals de vrienden doen, hij zij veeleer een
goddelooze en een ongerechtige genoemd en als zoodanig behandeld.
6) De schijnheilige, zooals de vrienden zijn, heeft niets goeds te wachten, als God met gretigheid
naar gerechte vergelding hem wegrukt uit het leven en niet bevrijdt zijne ziel door hem langer
gelegenheid te geven tot bekeering.
7) Ten tijde der vergelding (zie v. 9) zal God zijn geroep om ontferming niet hooren, of liever
dan zal hij uit gemis aan vertrouwen zelfs niet eens God aanroepen.
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11. Docebo vos per manum Dei quae
Omnipotens habeat, nec abscondam.

11. Ik zal u met Gods hulp onderrichten
wat de Almachtige heeft, en het niet
verhelen8).

8) Met Gods hulp. Het Hebr. kan beter vertaald worden: ‘Ik zal u onderrichten, wat in Gods
hand is (hoe Hij handelt met goddeloozen zooals gij zijt), wat bij den Almachtige is zal ik
niet verhelen’.
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12. Ecce, vos omnes nostis, et quid sine 12. Ziet, gij allen weet het, en waarom
causa vana loquimini?
spreekt gij zonder reden ijdele woorden9)?
13. Haec est pars hominis impii apud
13. Dat is het deel van den goddeloozen
Deum, et hereditas violentorum, quam ab mensch bij God en het erfdeel der
Omnipotente suscipient.
geweldenaars, dat zij van den Almachtige
ontvangen10):
14. Si multiplicati fuerint filii ejus, in
gladio erunt, et nepotes ejus non
saturabuntur pane.

14. Als zijne zonen zich
vermenigvuldigen, zijn zij voor het
zwaard, en zijne kindskinderen worden
niet verzadigd met brood.

15. Qui reliqui fuerint ex eo, sepelientur 15. Wie van hem overblijven, worden in
in interitu, et viduae illius non plorabunt. het bederf begraven, en zijne weduwen
weenen niet11).
16. Si comportaverit quasi terram
argentum, et sicut lutum praeparaverit
vestimenta:

16. Als hij zilver ophoopt als aarde en
zich kleederen aanschaft als slijk;

17. Praeparabit quidem, sed justus
vestietur illis: et argentum innocens
dividet.

17. hij schaft zich wel aan, maar de
rechtvaardige kleedt er zich mede, en de
onschuldige verdeelt het zilver12).

18. AEdificavit sicut tinea domum suam, 18. Als een mot heeft hij zijn huis
et sicut custos fecit umbraculum.
gebouwd en zooals een wachter eene
loofhut maakt13).
19. Dives cum dormierit, nihil secum
auferet: aperiet oculos suos, et nihil
inveniet. Ps. XLVIII 18.

19. Wanneer hij rijk gaat slapen, neemt
hij niets mede; hij doet zijne oogen open
en vindt niets14).

20. Apprehendet eum quasi aqua inopia, 20. Als water tast hem de armoede aan;
nocte opprimet eum tempestas.
in den nacht overvalt hem een
stormwind15).
9) Ziet, gij allen weet het zelf goed genoeg, herhaaldelijk hebt gij het mij voorgehouden, zoodat
ik mij van uw eigen woorden bedienen kan, maar gij spraakt nuttelooze, ijdele woorden,
toen gij, zonder reden mij een goddelooze lasterend, de straffen Gods mij voorhieldt.
10) Wat volgens de eigen theorie der vrienden hun deel, het erfdeel der geweldenaars zal zijn,
gaat Job zeggen in de volgende verzen, waarbij men echter (zie noot 1) vóór v. 13 inlassche
XXIV 18-20. Vgl. bij dit vers XX 29, waar Sophar bijkans dezelfde woorden bezigt.
11) In het bederf, Hebr: ‘door den dood’, d.i. door de pest; zie Jerem. XV noot 2. - Zijne weduwen
zijn die zijner kinderen en kindskinderen. Door zwaard en hongersnood en pest vergaan zijne
nakomelingen en eerloos sterven zij, zoodat zelfs niet over hen gerouwklaagd wordt. Vgl.
XVIII 19; XX 10.
12) Vgl. XV 29; XX 15, 21.
13) Zijn geluk is niet duurzaam; vgl. IV 19; VIII 14. Het verzinkt plotseling, zie de volgende
verzen.
14) De beteekenis ook van den duisteren grondtekst schijnt te zijn, dat de booze als een rijk man
zich nederlegt en als bedelaar opstaat.
15) De armoede, Hebr. ‘verschrikkingen’. - In den nacht, als hij veilig denkt te rusten, alzoo
geheel onverwacht, stormt het ongeluk op hem aan.
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21. Tollet eum ventus urens, et

21. De brandende wind neemt hem
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auferet, et velut turbo rapiet eum de loco op en voert hem heen en rukt als een
suo.
wervelwind hem weg van zijne plaats16).
22. Et mittet super eum, et non parcet: de 22. En men werpt op hem en spaart hem
manu ejus fugiens fugiet.
niet; uit diens hand neemt hij vluchtend
de vlucht17).
23. Stringet super eum manus suas, et
23. Men slaat over hem zijne handen
sibilabit super illum, intuens locum ejus. ineen en zijne plaats ziende fluit men hem
uit18).

Caput XXVIII.
Hoofdstuk XXVIII.
Edele metalen haalt de mensch uit het ingewand der aarde (v. 1-5), de
verborgenste kostbaarheden weet hij op te sporen (v. 6-11). Maar de wijsheid,
het hoogste goed, is niet in het geschapene te vinden (v. 12-20). God alleen
kent haar (v. 21-24) en openbaarde haar in de natuur- en zedewet, waarin
de mensch door godvreezendheid haar vinden kan (v. 25-28).
1. Habet argentum venarum suarum
principia: et auro locus est, in quo
conflatur.

1. Het zilver heeft een begin zijner
aderen, en het goud heeft eene plaats,
waar het gesmolten wordt1).

2. Ferrum de terra tollitur: et lapis solutus 2. Het ijzer wordt uit den grond gehaald
calore, in aes vertitur.
en de steen wordt, door de hitte
gesmolten, in koper veranderd2).
3. Tempus posuit tenebris, et universorum 3. Men stelt eenen tijd aan de duisternis
finem ipse considerat, lapidem quoque en beschouwt het einde van alles, ook het
caliginis, et umbram mortis.

16) De brandende wind, Hebr. ‘de oostenwind’, zie Gen. XLI noot 4. Vgl. IV 9.
17) Men werpt op hem met steenen en andere werptuigen, waarom de booze in wilde vlucht
tracht te ontkomen uit diens hand, nl. van dengene, die naar hem werpt.
18) Men slaat enz. nl. ter beschimping; en zijne plaats, waaruit hij met schande werd weggejaagd,
verlaten ziende, drijft men den spot met hem. Vgl. XXII 19. Het Hebr. kan ook vertaald
worden: ‘men fluit hem zijne plaats (woonplaats) uit’, met smaad en beschimping jaagt men
hem weg.
1) Achttiende rede, bestaande uit een strophenpaar v. 1-5 (waarbij v. 3 voor twee verzen geldt)
en 6-11, een tusschenstrophe v. 12-20, en een tweede strophenpaar v. 21-24 en 25-28. De
inhoud der strophen wordt aangegeven boven het hoofdstuk. - Deze rede begint in den
grondtekst met het woord ‘ki’, dat meestal een verbinding aangeeft met het voorafgaande,
maar hier in betrekking staat met de van, waarmede v. 12 aanvangt, en, evenals het Grieksche
μεν...δε, de tegenstelling van v. 12 voorbereidt en versterkt. - Een begin zijner aderen, Hebr.
‘een uitgang’, te weten een oord, waaruit het komt, waar het gevonden wordt. De zin van
het gansche vers is, dat de mensch de edele metalen weet te vinden en te bewerken.
2) De steen, waarin het erts zich bevindt, wordt door de hitte opgelost, en zoo haalt de mensch
koper uit steen.
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gesteente van de donkerheid en de
schaduw des doods3).

3) De mensch stelt eenen tijd. Hebr.: ‘maakt een einde’ aan de duisternis. De mijnwerker daalt
met zijn lamp in den schoot der aarde en doorvorscht het einde van alles, de diepste diepte
met haar tot dusverre in stikdonkeren nacht verborgen gesteente.
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4. Dividit torrens a populo peregrinante, 4. Een stroom scheidt van de
eos, quos oblitus est pes egentis hominis, aardbewoners hen, die de voet van den
et invios.
behoeftige vergeet, en die ontoegankelijk
zijn4).
5. Terra, de qua oriebatur panis in loco
suo, igni subversa est.

5. De aarde, waaruit het brood voortkomt
te zijner plaatse, wordt omgewoeld met
vuur5).

6. Locus sapphiri lapides ejus, et glebae 6. Hare steenen zijn de plaats van het
illius aurum.
saffier en hare kluiten zijn goud6).
7. Semitam ignoravit avis, nec intuitus
est eam oculus vulturis.

7. De vogel kent niet het pad en het oog
van den gier ziet het niet7).

8. Non calcaverunt eam filii institorum, 8. De zonen der marskramers8) betreden
nec pertransivit per eam leaena.
het niet en de leeuwin gaat er niet over.
9. Ad silicem extendit manum suam,
subvertit a radicibus montes.

9. Aan de rotssteen slaat men zijne hand,
men keert bergen om bij hunne
grondvesten.

10. In petris rivos excidit, et omne
pretiosum vidit oculus ejus.

10. In de steenrotsen houwt men rivieren
uit, en al wat kostelijk is, ziet het oog9).

11. Profunda quoque fluviorum scrutatus 11. Ook de diepten der vloeden doorzoekt
est, et abscondita in lucem produxit.
men en het verborgene brengt men aan
het licht10).
4) Voor stroom heeft het Hebr.: ‘nachal’ (vgl. Deut. XXI noot 3), dat volgens velen in het
zinsverband beter met ‘mijngang’ vertaald wordt. Aardbewoners, eigenlijk: ‘het volk dat
rondzwerft’ d.i. de menschen, die op de oppervlakte der aarde leven en zich bewegen. De
zin van dit vers is vermoedelijk, dat de mijnwerkers ver van de andere menschen leven en
zelfs voor de behoeftigen, die overal komen, ontoegankelijk zijn. De grondtekst, die duister
is, wordt vertaald: ‘Men breekt eene mijngang uit ver van het bewoonde land; vergeten door
den voet (zonder hunne voeten te gebruiken) hangen zij; den menschen niet gelijk, zweven
zij’. Nog andere vertalingen zijn mogelijk, maar ongetwijfeld is hier sprake van het neerdalen
der mijnwerkers, met behulp van touw of koord, in de mijn.
5) Te zijner plaatse, Hebr.: ‘Wat onder haar is’. Van de aarde, waaruit het koren ontspruit,
wordt het ingewand met vuur omgewoeld. Ook oudtijds bezigde men vuur in de mijnen om
den harden grond te scheuren. Volgens de Hebr. lezing: ‘als vuur’, wordt de onderaardsche
arbeid des mijnwerkers met de werking van het vulkanische vuur vergeleken.
6) Op die wijze wordt de aarde omgewoeld, omdat zij in haren schoot de meest begeerlijke
schatten, edelgesteenten en edele metalen, verbergt, omdat in hare steenen en kluiten saffier
(Exod. XXIV 10) en goud zijn te vinden.
7) Het pad onder de aarde is verborgen zelfs voor het gevogelte met allerscherpsten blik, voor
den scherpzienden gier. Voorwaar wel scherpzinnig en veelvermogend is de mensch, die
niet aarzelt zulk een pad zich te banen.
8) Hebr.: ‘de zonen van den overmoed’, zooals het ook in de Vulgaat XLI 25 vertaald is. Bedoeld
zijn de overmoedige roofdieren met hunnen koning, ‘den leeuw’, zooals het Hebr. heeft.
9) Om zich dat onderaardsche pad naar al wat kostelijk is te banen, staat de mensch voor niets
stil. - De rivieren zijn de kanalen, waarlangs het water deels afgevoerd wordt naar buiten,
deels benut wordt voor het afscheiden van het kostelijk metaal uit de ruwe delfstof.
10) Dit wijst op het zoeken naar parelen in de diepte; maar vermoedelijk bedoelt het eerste verslid
in den grondtekst, dat de mijnwerker de bronnen der wateraderen weet te verstoppen. - In
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12. Sapientia vero ubi invenitur? et quis 12. Maar de wijsheid, waar wordt zij
est locus intelligentiae?
gevonden? en waar is de plaats des
verstands11)?
13. Nescit homo pretium ejus, nec
invenitur in terra suaviter viventium.

13. De mensch kent haren prijs niet, en
zij wordt niet gevonden in het land der
weelderig levenden12).

14. Abyssus dicit: Non est in me: et mare 14. De afgrond zegt: Zij is niet in mij, en
loquitur: Non est mecum.
de zee zegt: Zij is niet bij mij13).
15. Non dabitur aurum obrizum pro ea, 15. Geen proefgoud geldt ter betaling van
nec appendetur argentum in
haar, en geen zilver wordt afgewogen ter
inruiling van haar.
commutatione ejus. Sap. VII 9.
16. Non conferetur tinctis Indiae
coloribus, nec lapidi sardonycho
pretiosissimo, vel sapphiro.

16. Zij is niet te vergelijken bij de
gekleurde stoffen van Indië, noch bij den
allerkostbaarsten sardonyxsteen of
saffier14).

17. Non adaequabitur ei aurum vel
17. Haar evenaart geen goud of glas, en
vitrum, nec commutabuntur pro ea vasa in ruil voor haar dienen geen gouden
auri:
vaten15).
18. Excelsa et eminentia non
18. Wat hoog en verheven is mag, ter
memorabuntur comparatione ejus: trahitur vergelijking met haar, niet genoemd
autem sapientia de occultis.
worden; de wijsheid toch wordt getrokken
uit het verborgene16).
11)

12)

13)

14)
15)

16)

het tweede verslid keert de hoofdgedachte terug, te weten, dat de mensch op waarlijk
verbazingwekkende wijze de verborgen schatten der aarde weet te vinden.
Waartoe de mensch ook in staat is, hij kan de wijsheid en het verstand d.i. de goddelijke
wijsheid, niet achterhalen. In het bijzonder worde hier gedacht aan de wijsheid van God,
voor zoover zij door de genade in meerderen of minderen graad den mensch wordt
medegedeeld, welke rust verschaft aan 's menschen onrustig gemoed, zijn drang naar geluk
reeds hier eenige bevrediging schenkt en hem zelfs in de grootste beproevingen soms doet
overvloeien van vreugde. Vgl. II Cor. VII 4 en XII 9. Zie v. 28.
Haren prijs, den prijs, waarvoor zij verkregen kan worden. Beter schijnt hier de lezing der
Septuagint: ‘haren weg’ d.i. den weg tot haar. Zij is voor den mensch, aan eigen krachten
overgelaten, onbereikbaar. Hetzelfde zegt het tweede verslid. - Suaviter, weelderig, is eene
bijvoeging der Vulgaat. Zeker zijn zij, die in genot en wellust het doel van hun leven stellen,
het minst ontvankelijk voor de wijsheid, in zoover God die mededeelt.
Afgrond en zee, hoeveel geheimen en schatten ze ook bevatten, kunnen ons de wijsheid niet
geven, en met geene schatten ter wereld (zie v. 15-19) koopt zich de mensch die overkostelijke
wijsheid.
Gekleurde stoffen. Volgens anderen: gekleurde gesteenten; Hebr. vermoedelijk: ‘goud van
Ofir’. - Sardonyxsteen ofwel, naar een andere vertaling der Vulgaat (Gen. II 12), onyxsteen.
Het goud, waarvan, volgens den grondtekst, in deze beschrijving v. 15-19 tot viermaal
gesproken wordt, verschilt telkens in waarde of gehalte, zooals uit de verschillende
Hebreeuwsche namen kan worden afgeleid. - Het glas was oudtijds zeldzaam en had hooge
waarde, vooral wanneer glazen schalen en bekers met gouden figuren en kleurige lijnen
gesierd waren. - Gouden vaten. Mogelijk zijn in den grondtekst gouden voorwerpen, zooals
kunstig bewerkte sieraden, bedoeld.
In het tweede halfvers keert terug de gedachte van v. 12: van de wijsheid, als uiterst kostbare
schat voorgesteld, is de mijnader geheel en al onbekend. Anders luidt echter dit vers in den
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19. Non adaequabitur ei topazius

19. Bij haar haalt geen topaas van

grondtekst: ‘Koraal en kristal mogen (naast haar) niet genoemd worden, en het verwerven
der wijsheid gaat boven parelen’.
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de AEthiopia, nec tincturae mundissimae Ethiopië, en bij de allerzuiverst gekleurde
componetur.
stof is zij niet te vergelijken17).
20. Unde ergo sapientia venit? et quis est 20. Van waar dan komt de wijsheid? en
locus intelligentiae?
wat is de plaats des verstands?
21. Abscondita est ab oculis omnium
viventium, volucres quoque coeli latet.

21. Verborgen is zij voor de oogen aller
levenden, ook voor de vogelen des
hemels18) is zij verscholen.

22. Perditio et mors dixerunt: Auribus
nostris audivimus famam ejus.

22. Verderf en dood zeggen: Met onze
ooren hebben wij haar gerucht gehoord19).

23. Deus intelligit viam ejus, et ipse novit 23. God kent haren weg, en Hij weet hare
locum illius.
plaats20).
24. Ipse enim fines mundi intuetur: et
omnia, quae sub coelo sunt, respicit.

24. Want Hij aanschouwt de einden der
aarde, en al wat onder den hemel is ziet
Hij21).

25. Qui fecit ventis pondus, et aquas
appendit in mensura.

25. Hij, die22) den winden gewicht stelde
en de wateren afwoog volgens maat.

26. Quando ponebat pluviis legem, et
viam procellis sonantibus:

26. Toen Hij aan de regens de wet
voorschreef en den weg aan de
bulderende stormen,

27. Tunc vidit illam, et enarravit, et
praeparavit, et investigavit.

27. toen zag Hij haar en verkondigde
haar, en ordende en doorgrondde Hij
haar23).

17) Topaas; vgl. Exod. XXVIII noot 13. De allerzuiverst gekleurde stof, Hebr.: ‘zuiver goud’.
De opeenvolging der gedachten zou beter zijn, als het tweede verslid met dat van v. 16 van
plaats verwisselde.
18) Ook in de hoogte is de wijsheid niet. Noch op, noch onder, noch boven de aarde wordt die
zoo begeerlijke schat gevonden.
19) De onderwereld (zie XXVI noot 4) mag evenmin als de aarde er op roemen, dat zij de wijsheid
in haren schoot verbergt. De dooden kennen haar bestaan en meer niet.
20) In overeenstemming met het voorgaande, zie vooral v. 12 en 20, wordt hier op menschelijke
wijze gezegd, dat God, en Hij alleen, de wijsheid kent en bezit; en onmiddellijk wordt in het
volgend vers, ter bevestiging dier waarheid, een voor allen gemakkelijk en tastbaar bewijs
gegeven.
21) God weet alles en, zooals in de drie volgende verzen nog meer ontwikkeld wordt, als de
Meester en Opperheer overziet Hij het heelal. Dat dan God de wijsheid kent en bezit, blijkt
uit zijn werelbestuur.
22) Hij, die enz. Hebr.: ‘Toen Hij’ enz.
23) Toen God bij de schepping aan de verschillende natuurkrachten hare werking in wonderbare
evenredigheid, aan het heelal zijn zoo schoone en standvastige orde schonk, toen, naar
menschelijke wijze gesproken, zag Hij haar, want van eeuwigheid had God bij zich de
goddelijke Wijsheid (den Logos), waarin Hij het geheele plan der schepping aanschouwde;
toen verkondigde Hij haar. Hij sprak haar uit door de scheppingsdaad, want het geschapene
is de uiterlijke afbeelding der innerlijke Wijsheid Gods en der in Hem levende Idee, zooals
het gesproken en zinnelijk waarneembare woord de uiterlijke afbeelding is van de inwendige
gedachte; toen ordende Hij haar of, zooals het Hebr. vertaald kan worden, ‘stelde Hij haar
vast’ als de wet, volgens welke al het geschapene zich met noodzakelijkheid (natuurwet) of
met vrijheid (zedewet) moest bewegen; toen doorgrondde Hij haar, met goddelijke
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28. Et dixit homini: Ecce timor Domini, 28. En Hij heeft tot den mensch gezegd:
ipsa est sapientia: et recedere a malo,
Zie, de vreeze des Heeren, dat is wijsheid;
intelligentia.
en af te wijken van het kwaad, dat is
verstand24).

Caput XXIX.
Hoofdstuk XXIX.
Job (v. 1) herdenkt met droefheid, hoe gelukkig hij vroeger was (v. 2-7), en
rechtvaardig was hij jegens allen (v. 12-17). Zijn geluk scheen onverstoorbaar
(v. 18-20, 11). Bij allen was hij in aanzien (v. 8-10, 21); aan allen gaf hij
raad, opbeuring en troost (v. 22-25).
1. Addidit quoque Job, assumens
parabolam suam, et dixit:

1. En Job begon wederom1) zijne spreuk
en zeide:

2. Quis mihi tribuat, ut sim juxta menses 2. Och, of ik was als in vorige maanden,
pristinos, secundum dies, quibus Deus als in de dagen, waarin God mij
custodiebat me?
behoedde2)!
3. Quando splendebat lucerna ejus super 3. Toen zijn lamp straalde boven mijn
caput meum, et ad lumen ejus ambulabam hoofd en ik bij zijn licht3) in de duisternis
in tenebris?
wandelde.
4. Sicut fui in diebus adolescentiae

4. Zooals ik was in de dagen

alwetendheid vorschte Hij na, of de wet der wijsheid, in het geschapene vastgelegd, ook
metterdaad door de schepsels werd onderhouden, inzonderheid door den mensch; zie het
volgende vers, waarin het gezegde in het bijzonder op den mensch wordt toegepast. Vgl.
hierbij Prov. VIII 22-31; Sap. IX 9; Eccli. XXIV 5-14, waar eveneens op menschelijke wijze
de Wijsheid, de ongeschapen Wijsheid, welke God zelf is, wordt verheerlijkt.
24) De vreeze des Heeren, welke ons gaarne, met kinderlijken zin, Gods wet doet vervullen en
van het kwaad leert afwijken, is voor den mensch wijsheid, zijne wijsheid bij uitnemendheid,
zijn hoogst en eenigst geluk, vgl. hierbij Ps. CX 10; Prov. I 7; Eccli. I 16. - Job erkent hier
derhalve in Gods Wijsheid en bij God zijn hoogste geluk. Hij sluit zich ten nauwste aan bij
God. De toeleg van satan, zie I 11 en II 5, is volkomen mislukt. Vgl. Inleiding blz. 9. 7o.
1) Wederom wordt Job, na het heerlijk loflied op de wijsheid, neergedrukt door zijn droevigen
toestand en begint hij te jammeren bij de herinnering aan zijn vroeger geluk, dat hij beschrijft
in deze, de negentiende rede, vervat in XXIX. Waarschijnlijk hebben ook hier eenige
tekstverschuivingen plaats gehad. Vs. 8-10 behooren naar hunnen inhoud bij v. 21-25 en
moeten blijkbaar geplaatst worden vóór v. 21, dat in den grondtekst den relatieven zin der
Vulgaat mist en eenvoudig zegt: ‘Naar mij hoorden zij’ (nl. de vorsten en aanvoerders van
v. 9 en 10) enz. Ook v. 11 staat niet in verband met de voorafgaande en volgende gedachte,
doch vindt een goede plaats achter v. 20. Zoo bestaat deze rede uit een strophenpaar v. 2-7
en 12-17, eene tusschenstrophe v. 18-20, 11, en een tweede strophenpaar v. 8-10, 21, en
22-25. De korte inhoud, boven het hoofdstuk geplaatst, geeft ook den inhoud der strophen
aan.
2) Och, letterlijk: ‘Wie geve mij’; vgl. Num. XI noot 15. - Zie verder I 10.
3) Lamp en licht zijn hier zinnebeelden van Gods gunst; vgl. XVIII noot 3, alsook Ps. IV 7;
XVII 29.
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meae, quando secreto Deus erat in
tabernaculo meo?

mijner jongelingschap, toen God
heimelijk was in mijne tent4).

5. Quando erat Omnipotens mecum: et in 5. Toen de Almachtige met mij was en
circuitu meo pueri mei?
mijne kinderen rondom mij5).
6. Quando lavabam pedes meos butyro, 6. Toen ik mijne voeten in boter waschte
et petra fundebat mihi rivos olei?
en de steenrots stroomen van olie voor
mij uitstortte6).
7. Quando procedebam ad portam
7. Toen ik uittoog naar de stadspoort en
civitatis, et in platea parabant cathedram men op de straat mij eenen zetel
mihi?
bereidde7).
8. Videbant me juvenes, et
abscondebantur: et senes assurgentes
stabant.

8. De jongelingen zagen mij en verborgen
zich, en de grijsaards rezen op en bleven
staan.

9. Principes cessabant loqui, et digitum 9. De vorsten hielden op met spreken en
superponebant ori suo.
legden den vinger op hunnen mond.
10. Vocem suam cohibebant duces, et
lingua eorum gutturi suo adhaerebat.

10. De aanvoerders matigden hunne stem
en hunne tong kleefde aan hun gehemelte.

11. Auris audiens beatificabat me, et
11. Het oor, dat mij hoorde, prees mij
oculus videns testimonium reddebat mihi. gelukkig, en het oog, dat mij zag, gaf
getuigenis voor mij.
12. Eo quod liberassem pauperem
12. Want8) ik redde den arme, die om hulp
vociferantem, et pupillum, cui non esset riep, en den wees, die geen helper had.
adjutor.
13. Benedictio perituri super me veniebat, 13. De zegenbede van hem, die ten
et cor viduae consolatus sum.
gronde ging, kwam op mij, en ik
vertroostte het hart van de weduwe.

4) Mijner jongelingschap, Hebr.: ‘van mijnen herfst’. De herfst of nazomer, de tijd der vruchten,
wordt hier genoemd als de beste tijd. De vertaling der Vulgaat is verklaarbaar. De herfst was
de aanvang van het huishoudelijk jaar. Dan begon de zaaitijd, waarom ook de herfstregen
de vroege of eerste regen (vgl. Deut. XI 14 en Lev. XXVI noot 2) genoemd werd. - Heimelijk
of wel ‘in gemeenzaam verkeer’, zooals het Hebr. ook wel begrepen wordt. Hiermede is dan
Gods vaderlijke bescherming uitgedrukt.
5) Te midden van talrijke kinderen (en dienaars, zooals het Latijnsche en ook Hebreeuwsche
woord kan beteekenen) in eensgezindheid en vrede den voorspoed te genieten, is zeker een
groote zegen van God.
6) In boter, beter naar den grondtekst: ‘in room’. Beide versleden bevatten een duidelijke
beeldspraak, waardoor rijke overvloed wordt beteekend. Vgl. Deut. XXXIII 24; XXXII 13.
7) Op de straat of op het plein, ter plaatse van de stadspoort, waar rechtzaken en
gemeentebelangen behandeld werden (Gen. XIX noot 1), hadden de aanzienlijke raadsheeren
hunnen zetel (Prov. XXXI 23). En hij was daar een rechtvaardige rechter, zie 12-17. Vgl.
noot 1. - Men.... mij, Hebr.: ‘ik.... mij’ enz.
8) Was eertijds macht en aanzien zijn deel geweest, hij had daarvan, wat ook Eliphaz (XXII
5-9) lasterde, geen misbruik gemaakt (zie v. 12-17)
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14. Justitia indutus sum: et vestivi me,
sicut vestimento et diademate, judicio
meo.

14. De rechtvaardigheid had ik ten
gewaad aangetrokken, en ik had mij, als
met mantel en kroon, gekleed met mijn
recht9).

9) Zoo eigen was hem de gerechtigheid, dat die deugd als het ware zijn kleed en zijn sieraad
was, zijn mantel en kroon of hoofdbedekking genoemd kon worden. - Met mijn recht, te
weten met het recht, dat ik bij de stadspoort (zie v. 7) uitoefende.
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15. Oculus fui caeco, et pes claudo.

15. Ik was het oog voor den blinde, en de
voet voor den kreupele10).

16. Pater eram pauperum: et causam
quam nesciebam, diligentissime
investigabam.

16. Ik was de vader der armen, en het
geding, dat ik niet kende, onderzocht ik
met alle zorg11).

17. Conterebam molas iniqui, et de
dentibus illius auferebam praedam.

17. Ik sloeg de tanden stuk van den
ongerechte en rukte van tusschen zijne
tanden de prooi12).

18. Dicebamque: In nidulo meo moriar, 18. En ik zeide: In mijn nestje zal ik
et sicut palma multiplicabo dies.
sterven en als de palmboom zal ik mijne
dagen vermenigvuldigen13).
19. Radix mea aperta est secus aquas, et 19. Mijn wortel is open langs het water,
ros morabitur in messione mea.
en de dauw blijft liggen op mijnen
oogst14).
20. Gloria mea semper innovabitur, et
arcus meus in manu mea instaurabitur.

20. Mijne heerlijkheid zal zich altijd
vernieuwen, en mijn boog zal in mijne
hand zich versterken15).

21. Qui me audiebant, exspectabant
sententiam, et intenti tacebant ad
consilium meum.

21. Die mij hoorden, waren in afwachting
van mijne uitspraak, en luisterden
zwijgend naar mijnen raad16).

10) Zonder beeldspraak: de helper der hulpeloozen.
11) Het geding, dat enz.. Het Hebr. kan ook vertaald worden: ‘Het geding van mij onbekenden’.
Dan is de zin, dat hij ook voor vreemden een onpartijdig rechter was.
12) De ongerechte verdrukker heet hier in beeldspraak een wild dier, dat door hem, den wreker
van het recht, machteloos gemaakt en gedwongen werd de prooi, den verdrukte, los te laten.
13) Hij had gehoopt eenmaal te sterven in zijn eigen huis, Hebr.: ‘met mijn nest’, hoog van jaren
als de vogel phoenix. - Als de palmboom, Hebr.: ‘als het zand’, meermalen (zie bijv. Gen.
XXII 17) beeld eener talrijke menigte. Naar een oud-Joodsche traditie zou vertaald moeten
worden: ‘als de phoenix’ (en dan choel in plaats van chôl te lezen). De Vulgaat verwart den
vogel ‘phoenix’ met den palm ‘phoenix’. Niet weinigen denken, dat ook de Septuagint eertijds
die lezing had. Thans heeft ze echter: ‘als de tronk van den phoinix’, welk woord hier niet
anders dan ‘palmboom’ beteekent, hoewel het ook de naam kan zijn van den genoemden
vogel der fabelleer. Volgens de oude Egyptische sage verbrandde de vogel phoenix zich elke
duizend jaar met zijn nest, om daarna uit zijn asch te verrijzen. Sommige H. Vaders denken
daarom ook aan eene zinspeling op de verrijzenis des vleesches.
14) Een dubbele beeldspraak voor groei en bloei en overvloed. Het tweede verslid kan echter uit
het Hebr. vertaald worden: ‘en de dauw vernacht op mijn loof’, en dan is alleen het beeld
van den boom gebezigd, die, rijkelijk van water voorzien, goed gedijt.
15) Eene verdere ontwikkeling der gedachte van het vorige vers. De boog is het zinnebeeld van
kracht en macht; vgl. Jerem. XLIX 35. - Na dit vers vindt v. 11 eene goede plaats; niet alleen
prees hij zich zelven gelukkig, maar ook iedereen, die van hem hoorde of hem zag. Zie noot
1.
16) De inhoud van v. 21 maakt de slotgedachte uit van v. 8-10, zie noot 1, en vormt tevens den
geleidelijken overgang naar v. 22-25.
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22. Verbis meis addere nihil audebant et 22. Niets durfden zij aan mijne woorden
super illos stillabat eloquium meum.
toevoegen, en mijne rede druppelde17) op
hen neder.

17) Niets durfden zij. Hebr.: ‘Na mijn woord spraken zij niet tegen’, mijn woord was hun
voldoende en gaf de gewenschte oplossing hunner moeielijk heden; het druppelde op hen
neder als dauw of verkwikkende regen; vgl. Deut. XXXII 2.
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23. Exspectabant me sicut pluviam, et os 23. Zij verbeidden mij als den regen en
suum aperiebant quasi ad imbrem
openden den mond als naar den laten
serotinum.
regen18).
24. Si quando ridebam ad eos, non
24. Als ik somtijds hen toelachte, konden
credebant, et lux vultus mei non cadebat zij het niet gelooven; en het licht van mijn
in terram.
aangezicht viel niet op den grond19).
25. Si voluissem ire ad eos, sedebam
primus: cumque sederem quasi rex,
circumstante exercitu, eram tamen
moerentium consolator.

25. Wilde ik mij tot hen begeven, ik zat
op de eerste plaats; en wanneer ik gezeten
was gelijk een koning, dien het leger
omringt, dan was ik toch de trooster der
treurenden20).

Caput XXX.
Hoofdstuk XXX.
Job beschrijft zijn tegenwoordig en toestand. Nietswaardige hongerlijders
belachen hem (v. 1-5), een gemeen ras bespot hem (v. 6-11). Een leger van
rampen heeft hem overweldigd (v. 12-15), zonder verpoozing kwelt hem zijne
ziekte (v. 16-19), en zonder genade wil God hem dooden (v. 20-23). Zonder
andere hoop dan de dood moest zijn vreugdezang wel veranderen in
rouwklacht (v. 24-26, 31); klagen en schreeuwen moet hij, want een vreeselijk
vuur foltert hem (v. 28-30, 27).
1. Nunc autem derident me juniores
tempore, quorum non dignabar patres
ponere cum canibus gregis mei:

1. Thans1) echter lachen mij uit jongeren
in leeftijd, wier vaders ik mij niet

18) De gretigheid, waarmede naar zijn goeden raad werd verlangd, wordt hier beschreven. Vooral
in het heete Oosten is de regen eene begeerlijke gave. De late regen is de lenteregen; vgl.
Lev. XXVI noot 2. Zij openden den mond, gelijk iemand met den mond de verkwikkende
regendroppels opvangt, ofwel gelijk de aarde, door de hitte gespleten, als dorstend naar den
regen, den mond schijnt te openen.
19) De blijde glimlach is het licht des aangezichts (Prov. XVI 15). De glimlach van Job scheen
hun een ongeloofelijk, een te groot gunstbewijs, dat zij niet ongenoten lieten. Het Hebr. kan
evenzoo begrepen worden, maar laat verschillende vertalingen toe. Doch in verband met het
eerste verslid van v. 25 (naar den grondtekst) is de volgende vertaling meer waarschijnlijk:
‘Ik lachte hen toe, die moedeloos waren, en dezen deden het licht van mijn gelaat niet tanen’
d.w.z. in alle omstandigheden bleef ik in het bezit van mijn onverstoorbare kalmte en
blijmoedige gerustheid.
20) Wilde ik mij enz., Hebr.: ‘Ik koos hunnen weg’, den moedeloozen (zie vorige noot) wees ik
aan, hoe zij hadden te handelen. De eerste was hij in macht, wijsheid en aanzien, de eerste
ook in welwillendheid en barmhartig hulpbetoon.
1) Twintigste rede, begrensd door XXX, waarin echter vermoedelijk v. 27 en 31 van plaats
moeten verwisselen. Immers de bijna letterlijke overeenstemming der tweede versleden van
v. 16 en 27 is op hun tegenwoordige plaats weinig dichterlijk; maar komt v. 27 aan het einde
dezer rede te staan, dan vormen v. 16 en 27 met dezelfde slotgedachte een fijnberekende
insluiting van het laatste strophenpaar dezer rede. Ook sluit v. 27 beter aan bij v. 30 dan bij
v. 26: mijn huid is zwart geworden, mijn gebeente is verdord van de hitte, mijn ingewanden
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verwaardigde te zetten bij de honden
mijner kudde.
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2. Quorum virtus manuum mihi erat pro 2. Wier sterkte van handen mij voor niets
nihilo, et vita ipsa putabantur indigni.
gold, en die het leven zelve onwaardig
gerekend werden2).
3. Egestate et fame steriles, qui rodebant 3. Uitgedroogden van gebrek en honger,
in solitudine, squallentes calamitate et die knabbelden in de woestijn3), vuilzwart
miseria.
van onheil en ellende.
4. Et mandebant herbas, et arborum
4. En zij kauwden de kruiden en den bast
cortices, et radix juniperorum erat cibus der boomen, en de wortel van
eorum.
jeneverboomen was hun voedsel4).
5. Qui de convallibus ista rapientes, cum 5. Zij roofden dat uit de dalen, en telkens
singula reperissent, ad ea cum clamore als zij het vonden, liepen zij schreeuwend
currebant.
er heen5).
6. In desertis habitabant torrentium, et in 6. In waterlooze beken woonden zij en in
cavernis terrae, vel super glaream.
aardholen of op kiezelzand6).
7. Qui inter hujuscemodi laetabantur, et 7. Zij verheugden zich bij zulke dingen
esse sub sentibus delicias computabant. en tusschen de doornen te zijn rekenden
zij een lust7).

2)
3)
4)

5)

6)

7)

koken (van een vuur heeft geheel mijn lichaam te lijden); en v. 31 sluit goed aan bij v. 26:
mijn geluk veranderde in ongeluk, daarom is mijn vreugdelied veranderd in geween. Aldus
bestaat deze rede uit een eerste paar strophen v. 1-5 (waarbij v. 1 voor twee verzen geldt) en
v. 6-11, een tusschenstrophe v. 12-15, en een tweede paar strophen, welke dubbelstrophen
zijn, v. 16-19, v. 20-23, en v. 24-26, 31, v. 28-30, 27. De inhoud der strophen wordt
aangegeven in den korten inhoud, boven het hoofdstuk geplaatst. - Van de hoogste eer kwam
Job tot de ergste oneer. Hij wordt bespot zelfs door jongeren in leeftijd, of, gelijk het Hebr.
meer algemeen kan begrepen worden, ‘door lieden die beneden hem staan’, door menschen,
wier vaders reeds tot de geringste diensten ongeschikt waren en daarom door hem weleer
onwaardig gerekend werden om zelfs het werk zijner herdershonden te doen. Zij zijn, gelijk
uit hunne beschrijving (v. 1-8) blijkt, een verachtelijk en veracht gespuis en des te smadelijker
is dus hun smaad voor Job.
Die spotters zijn een ras zonder kracht en zonder eer, het leven niet waardig.
Hoe dit te verstaan is, dat zij (Hebr.) ‘de woestijn beknabbelen’, zegt het volgende vers.
Van een voedsel, dat haast geen menschelijk voedsel is, wordt gesproken ook in den
grondtekst, maar een weinig anders. Deze heeft: ‘Zij plukken de zeeporselein (een ziltig
kruid, gelijk ook het Hebr. woord aanduidt), die op struiken groeit, en wortel van
bremstruiken’ enz. Vgl. voor ‘brem’, Hebr. ‘rotem’ Num. XXXIII noot 13.
Zoo armzalig zijn zij, dat zij dat karige voedsel bij anderen weghalen en schreeuwend, met
dierlijke gretigheid, er op aanvallen. Het Hebr. heeft een anderen zin: ‘Uit het midden (der
samenleving) worden zij weggejaagd; men roept hen na als dieven’. Geheel de beschrijving,
zie ook de volgende verzen, doet denken aan zwervers en uitgeworpenen buiten de
maatschappij, die nu hier dan daar in holen en spelonken wonen. Vgl. XXIV noot 7.
In waterlooze beken; vgl. Deut. XXI noot 3. Anderen vertalen het Hebr.: ‘in de verschrikking
der beken’, d.i. aan de steile en woeste oevers der bergbeken, nl. in aardholen en (Hebr.)
‘rotsspleten’ is hunne woning.
Hebr.: ‘tusschen struiken balken zij; onder netels boeleeren zij’.
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8. Filii stultorum et ignobilium, et in terra 8. Zonen van dwazen en van eerloozen
penitus non parentes.
zijn zij en volstrekt zonder eenig aanzien
in het land8).
9. Nunc in eorum canticum versus sum, 9. Thans dien ik hun ten lied en ben ik
et factus sum eis in proverbium.
hun ten spreekwoord geworden.
10. Abominantur me, et longe fugiunt a 10. Zij verafschuwen mij en vluchten
me, et faciem meam conspuere non
verre van mij en zij ontzien zich niet mijn
verentur.
aangezicht te bespuwen.
11. Pharetram enim suam aperuit, et
11. Want men heeft zijnen pijlkoker
afflixit me, et frenum posuit in os meum. geopend en is op mij gaan afschieten en
heeft mij eenen toom in den mond
gelegd9).
12. Ad dexteram orientis calamitates
meae illico surrexerunt: pedes meos
subverterunt, et oppresserunt quasi
fluctibus semitis suis.

12. Ter rechterzijde van het opkomend
volk verhieven zich aanstonds mijne
rampen, zij lieten mijne voeten struikelen
en overweldigden mij als met
watergolven op hunne voetpaden10).

13. Dissipaverunt itinera mea, insidiati
sunt mihi, et praevaluerunt, et non fuit
qui ferret auxilium.

13. Zij vernielden mijne wegen, legden
mij hinderlagen en overmanden mij, en
niemand bood hulp11).

8) Hebr.: ‘Zonen van dwazen, ja zonen zonder naam; zij zijn weggejaagd uit het land’; vgl.
noot 5.
9) Men kwelt mij naar hartelust, machteloos als ik ben gemaakt om mij te weren. Hebr.: ‘Men
heeft mijn koord losgemaakt’ (mij van kracht en aanzien beroofd), ofwel, gelijk Vulgaat en
Septuag. las: ‘men heeft zijn teugel laten schieten en mij vernederd, en zij hebben voor mijn
aangezicht den toom laten vallen’, m.a.w. schaamteloos durven zij mij kwellen. Volgens een
andere vertaling: ‘Hij heeft zijn koord’ enz., waarmede bedoeld kan zijn, dat God den teugel
vierde, welke tot hiertoe Job's vijanden in bedwang hield.
10) Van het opkomend volk is eene overzetting van Orientis, welke hierop steunt, dat het Hebr.
woord volgens velen ‘jong gebroed’ beteekent. De lezing der Vulgaat blijft echter, hoe men
ook vertale, onzeker en duister. Duidelijker zegt de grondtekst: ‘Ter rechterzijde rijst een
gebroed op (volgens anderen: “rijzen zij onbeschaamd op”); zij stooten mijne voeten weg
en banen tegen mij hunne onheilspaden’. - ‘Ter rechterzijde oprijzen’ beteekent vermoedelijk
(vgl. Ps. CVIII 6; Zach. III 1): ‘aanklagen’; doch waarschijnlijk is deze onbegrijpelijke lezing
ontstaan door tekstverbastering en is de oorspronkelijke lezing eenvoudig geweest: ‘tegen
mij’. Het ‘gebroed’, waarvan hier sprake is, beteekent, zooals ook de Vulgaat het verklaart,
een menigte van rampen. Job wordt door het gebroed als een booswicht tentoongesteld, als
op den grond neergesmakt en met het ergste bedreigd.
11) Een nieuwe beeldspraak om de ellende uit te drukken, welke hem, omringd door zulk een
gepeupel of bestormd door zoovele rampen (zie het volgende vers), is overkomen. - Hebr.:
‘Zij vernielden mijnen weg, ijverden voor mijn ondergang; zij hebben geen helper’. De laatste
woorden worden door sommigen in dien zin verklaard, dat de pijnigers waarlijk geen hulp
bij hun werk noodig hebben. Met verandering echter van slechts één letter (sajin in zade)
krijgt men den beteren zin: ‘niemand hield hen tegen’.
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14. Quasi rupto muro, et aperta janua
14. Als door een doorgebroken muur en
irruerunt super me, et ad meas miserias een geopende poort stormden zij op mij
devoluti sunt.
los en ploften neer op mijne ellenden12).

12) Als krijgslieden, die door de gemaakte bres in de bestormde stad dringen, zoo vallen zij met
groote woede op hem, den ellendige, aan.
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15. Redactus sum in nihilum: abstulisti 15. Ik ben tot niets geworden; Gij hebt,
quasi ventus desiderium meum: et velut gelijk de wind, mijn verlangen
nubes pertransiit salus mea.
weggeraapt13); en als een wolk is mijn
geluk voorbijgegaan.
16. Nunc autem in memetipso marcescit 16. Nu echter is verwelkt in mij mijne
anima mea, et possident me dies
ziel en houden mij vast dagen van
afflictionis.
kwelling.
17. Nocte os meum perforatur doloribus: 17. Des nachts wordt mijn gebeente
et qui me comedunt, non dormiunt. Supra doorboord met smarten; en die mij eten14),
XIX 22.
slapen niet.
18. In multitudine eorum consumitur
vestimentum meum, et quasi capitio
tunicas succinxerunt me.

18. Door hunne menigte wordt mijn kleed
opgevreten, en zij omsluiten mij als met
de borst van een onderkleed15).

19. Comparatus sum luto, et assimilatus 19. Ik ben gelijk geworden aan slijk en
sum favillae et cineri.
zie er uit als stof en asch.
20. Clamo ad te, et non exaudis me: sto, 20. Ik roep tot U, en Gij verhoort mij niet;
et non respicis me.
ik sta daar, en Gij geeft geen acht op mij.
21. Mutatus es mihi in crudelem, et in
duritia manus tuae adversaris mihi.

21. Gij zijt tegen mij wreed geworden16),
en met de hardheid uwer hand strijdt Gij
tegen mij.

22. Elevasti me, et quasi super ventum
ponens elisisti me valide.

22. Gij hebt mij omhoog geheven, en als
op den wind mij stellend, hebt Gij met
kracht mij verbrijzeld17).

23. Scio quia morti trades me, ubi
constituta est domus omni viventi.

23. Ik weet, dat Gij mij aan den dood zult
overleveren, waar een huis bestemd is18)
voor al wat leeft.

13) Hebr.: ‘Verschrikkingen hebben zich tegen mij gekeerd; zij drijven als de wind mijn luister
weg’ enz. Door zijn ijzingwekkend ongeluk, vooral door zijn schrikkelijke ziekte is Job
geheel ontluisterd of werd hem vanwege God zijn verlangen, al wat zijn lust en vreugde was,
ontnomen, zoodat wel waarlijk zijn geluk ijdel was, vergankelijk als een wolk, die verdwijnt.
14) Mijne knagende pijnen.
15) Mijn kleed is het lichaam, dat aan de ziel tot kleed strekt. - De pijnen zijn van hem
onafscheidelijk, zooals de borst van het onderkleed nauw aan het lijf sluit. - In het Hebr.
schijnt de zin, dat het geweldig lijden hem tot een kleed is geworden en hem nauw omsluit
als een onderkleed.
16) Een heftige klacht. God handelt in zijn onnaspeurlijke wijsheid met Job, gelijk een wreed
mensch, die zonder erbarmen blijft bij het gejammer van den onschuldige en hem in zijne
ellende zelfs nog pijnigt.
17) Zooals iemand, om een voorwerp te verbrijzelen, het eerst in de hoogte heft, zoo deed God;
Hij deed hem (Hebr.) ‘op den wind rijden’ en smakte hem neer.
18) Hebr.: ‘en aan het huis van verzameling’.
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24. Verumtamen non ad consumptionem 24. Althans niet naar hunne vernietiging
eorum emittis manum tuam: et si
strekt Gij uwe hand uit; en als zij
corruerint, ipse salvabis.
nedervallen, zult Gij redding schaffen19).

19) Het vooruitzicht van den dood en van de rust des doods is wederom (vgl. III 13-19; XVII
16) zijn eenige troost. Ten minste naar hunne vernietiging, naar hen, wier menschelijk bestaan
in den dood vernietigd is, strekt God de hand niet uit ter tuchtiging; en aan de gestorvenen
geeft Hij redding, verlossing van de ellende dezer aarde. - Het Latijn kan ook op zulk eene
wijze begrepen worden, dat daarin de hoop op de verrijzenis wordt uitgedrukt, maar deze
past hier niet in het zinsverband. Het zeer duistere Hebr. beteekent misschien: ‘Ten minste
strekt Hij naar den grafheuvel de hand niet uit; of is er, nadat Hij ten ondergang bracht, bij
hen gejammer?’ m.a.w. in den dood is er geen gejammer meer. Zie echter de volgende noot.
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25. Flebam quondam super eo, qui
25. Ik weende weleer over den bedrukte
afflictus erat, et compatiebatur anima mea en mijne ziel had medelijden met den
pauperi.
arme20).
26. Exspectabam bona, et venerunt mihi 26. Ik hoopte op het goede, en het kwade
mala: praestolabar lucem, et eruperunt overkwam mij; ik wachtte op het licht,
tenebrae.
en de duisternis brak uit.
27. Interiora mea efferbuerunt absque ulla 27. Mijne ingewanden koken zonder
requie, praevenerunt me dies afflictionis. eenige verpoozing21); dagen van kwelling
hebben mij overvallen.
28. Moerens incedebam, sine furore;
consurgens, in turba clamabam.

28. Treurend ging ik daarheen, zonder
toorn; ik stond op en riep onder de
menigte22).

29. Frater fui draconum, et socius
struthionum.

29. Een broeder van de draken ben ik
geworden en een gezel van de
struisvogels23).

30. Cutis mea denigrata est super me, et 30. Mijne huid is zwart geworden op mij,
ossa mea aruerunt prae caumate.
en mijn gebeente is verdord van de hitte.
31. Versa est in luctum cithara mea, et
organum meum in vocem flentium.

31. Mijne citer is tot rouwklacht
geworden en mijne schalmei tot
geween24).

20) Zijne ellende wederom gedenkend, begrijpt hij niet, waarom hij zoo onmeedoogend (v. 21)
getuchtigd wordt, en beduidt hij te gelijk nogmaals (zie het volgende vers) aan zijne vrienden,
hoe verkeerd hunne meening is. - Ofschoon op deze wijze de zin van v. 24-25 niet zonder
eenige gezochtheid kan verklaard worden, blijft toch het redeverband naar de Vulgaat en
volgens de tegenwoordige punctuatie van den grondtekst gebrekkig en de beteekenis vooral
van v. 24 onduidelijk. Doch met geringe verandering der punctuatie in het tweede verslid
van v. 24 kan men een veel duidelijker en in het redeverband veel passender zin uit den
grondtekst verkrijgen: v. 24. ‘Steekt men niet bij eenen val de hand uit, en schreeuwt men
niet bij een ongeluk? v. 25. Zou ik dan niet weenen over den harden dag, en zou mijne ziel
dan geene droefheid hebben over den armzalige’. Die armzalige ben ik zelf, want v. 26. ‘Ik
hoopte op het goede en het kwade overkwam mij’ enz. Geen wonder dan, dat ik bitter
weeklaag, of zooals v. 31 (zie noot 1) het uitdrukt: ‘mijn citer is geworden tot rouwklacht’
enz. Geen wonder, dat ik (v. 28, 29) treur en als jakhalzen en struisvogels een akelig gehuil
laat hooren; want (v. 30 en 27) door een vreeselijk vuur, nl. mijner ziekte, word ik gefolterd.
21) Wegens de folterende hitte zijner ziekte. - Beter wordt v. 27 op het einde der rede in de plaats
van v. 31 en dat vers hier gelezen. Zie noot 1.
22) Zoolang hij alleen was, droeg hij gelaten zijne smarten, maar omringd door een onbarmhartig
en lasterend volk kan hij zijn leed niet meer verzwijgen. Het Hebr. kan vertaald worden:
‘Treurend sleepte ik mij voort zonder zonnelicht (in den nacht van hetongeluk; maar nu) sta
ik op, in het openbaar schreeuw ik het uit’, te weten als iemand, die zijn leed niet langer
verkroppen kan. Een andere vertaling: ‘Zwart ging ik daarheen, maar niet door de zon’ (doch
van ellende en ziekte zwart geworden), geeft hier geen zin.
23) Gelijk (Hebr.) ‘de jakhalzen’ en struisvogels laat ik een akelig geschreeuw hooren. Vgl.
Mich. I noot 9.
24) Zie noot 1, 20 en 21.
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Caput XXXI.
Hoofdstuk XXXI.
Job legt getuigenis af van zijn vroeger deugdzaam leven. Eene maagd zag
hij zelfs niet aan uit vreeze voor God (v. 1-4), hij pleegde geen onrecht (v.
5-8) en had een afschuw van echtbreuk (v. 9-12). Hij was rechtvaardig jegens
zijne dienaren (v. 13-15) en jegens zijne akkerbouwers (v. 38-40). Zelfs jegens
zijne vijanden was hij niet haatdragend en gastvrij was hij jegens vreemden
(v. 29-32). Hij zorgde voor armen, weduwen en weezen (v. 19, 20, 16-18),
en hij onderdrukte hen niet in vermetel vertrouwen op zijne macht en rijkdom
(v. 21-25). Door afgoderij verloochende hij niet zijnen God (v. 26-28). Hij
heeft niets verzwegen (v. 33-34) en vraagt vol gerustheid aan God het
bezwaarschrift tegen hem in te dienen (v. 35-37). Onderschrift.
1. Pepigi foedus cum oculis meis ut ne
cogitarem quidem de virgine.

1. Ik had een verbond met mijne oogen
gesloten om zelfs niet te denken over
eene maagd1).

2. Quam enim partem haberet in me Deus 2. Want welk deel zou God omhoog in
desuper, et hereditatem Omnipotens de mij hebben en welk erflot de Almachtige
excelsis?
in den hooge2)?
1) Een en twintigste rede, begrensd door XXXI, waarin vermoedelijk eenige tekstverschuivingen
zijn aan te nemen. Blijkbaar toch vormen v. 35-37 het slot der geheele rede. De daarachter
volgende v. 38-40 handelen over plichten jegens ondergeschikten, evenals v. 13-15, waarachter
zij dan ook waarschijnlijk behooren geplaatst te worden. Verder zou men verwachten, dat
de lijst der verschillende plichten met v. 26-28, als de bekroning der geheele wet, werd
afgesloten. De daaropvolgende v. 29-32 vinden een goede plaats achter de verschoven v.
38-40, waar zij in een passende omgeving komen te staan. Ten laatste schijnen ook v. 19-20
vóór v. 16-18 geplaatst te moeten worden; want v. 21 sluit onmiddellijk aan bij v. 17-18,
waarin evenals in v. 21 sprake is van den wees. Door deze verschuivingen wordt een
geleidelijke voortgang der gedachten verkregen en tevens de stropheering geregeld, en zoo
bestaat deze rede uit een eerste strophenpaar v. 1-4 en v. 5-8, eene eerste tusschenstrophe v.
9-12, een tweede strophenpaar v. 13-15 en v. 38 40, een tweede tusschenstrophe v. 29-32,
een derde strophenpaar v. 19, 20, 16-18 en v. 21-25, een derde tusschenstrophe v. 26-28, en
een vierde stropenpaar v. 33-34 (welk laatste vers voor twee verzen geldt) en v. 35-37. De
inhoud der strophen wordt aangegeven in den korten inhoud boven het hoofdstuk. - Als
laatste poging om te bewijzen, dat Job's voorbeeldeloos ongeluk geen straf kan zijn voor
vroegere zonden, legt hij openlijk belijdenis af van zijn vroeger deugdzaam leven, God
smeekend daartegenover zijn bezwaren in te brengen. Geen ijdele zelfverheffing derhalve,
maar krachtige zelfverdediging is het doel dezer rede, welke echter evenmin als al de vroegere
het raadsel van het menschelijk lijden weet op te lossen. - In het Hebr. luidt het tweede
verslid: ‘en hoe zou ik naar eene maagd gezien hebben’, nl. om haar op onzuivere wijze te
begeeren; vgl. Eccli. IX 5. Zoo bezat dus Job die voorzichtigheid, welke naar Prov. V 2 een
eerste kenmerk is der ware wijsheid en beoefende hij, met zijne huisvrouw tevreden, die
heiligheid van zeden, welke in de volmaakte wet van Christus (Matth. V 28) is
voorgeschreven.
2) De zin schijnt te zijn: Hoe zou ik immers, zonder die reinheid, God kunnen dienen en
toebehooren. Zooals echter uit den grondtekst blijkt, vgl. ook hierbij XX 29 en XXVII 13,
is hier een andere gedachte uitgedrukt, welke in de twee volgende verzen verder wordt
uitgewerkt. Job wijst ter verklaring van zijn voorzichtig gedrag op de vreeze Gods. Hij werd
van het kwaad afgehouden door de gedachte aan het deel, dat hem, zoo hij zondigde, zou
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3. Numquid non perditio est iniquo, et
alienatio operantibus injustitiam?

3. Is niet het verderf voor den ongerechte
en vervreemding3) voor hen, die
onrechtvaardigheid doen?

4. Nonne ipse considerat vias meas, et
cunctos gressus meos dinumerat?

4. Slaat Hij mijne wegen niet gade en telt
Hij niet al mijne schreden4)?

5. Si ambulavi in vanitate, et festinavit in 5. Indien ik gewandeld heb in ijdelheid5)
dolo pes meus:
en mijn voet zich naar bedrog heeft
gespoed;
6. Appendat me in statera justa, et sciat 6. wege mij God op een rechtvaardige
Deus simplicitatem meam.
weegschaal en Hij zal mijnen eenvoud
erkennen6);
7. Si declinavit gressus meus de via, et si 7. indien mijn voet van den weg
secutum est oculos meos cor meum, et si afgeweken, en indien mijn hart mijne
manibus meis adhaesit macula:
oogen is achternagegaan, en indien er
eene vlek kleeft aan mijne handen7),
8. Seram, et alius comedat: et progenies 8. dan moge ik zaaien en een ander het
mea eradicetur.
eten, en mijn nageslacht8) worde
ontworteld.
9. Si deceptum est cor meum super
muliere, et si ad ostium amici mei
insidiatus sum:

9. Indien mijn hart misleid is wegens eene
vrouw, en indien ik aan de deur van
mijnen vriend geloerd heb,

10. Scortum alterius sit uxor mea, et super 10. dan worde mijne huisvrouw de
illam incurventur alii.
boeleerster van een ander en mogen
anderen zich over haar buigen9).

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

worden toegewezen door God in zijn hoogen hemel, die van daar alles gadeslaat en die alle
kwaad verfoeit.
Hebr.. ‘verwerping’ of ‘perditio’, ‘ondergang’, zooals het Abd. v. 12 vertaald werd.
God kent en oordeelt 's menschen wegen, het gansche leven en al zijne schreden, elk deel
van dat leven, ook het kleinste; vgl. Prov. V 21. De bewering van Eliphaz XXII 13 was dus
grove laster.
IJdelheid is hier leugen en valschheid; vgl. Ps. XXV 4.
Eene tusschenrede, waarin met gerustheid een beroep op Gods oordeel (vgl. VI 2) gedaan
wordt. - Eenvoud, Hebr.: ‘onberispelijkheid’; vgl. I noot 2.
Elke zonde is afwijking van den rechten, door God voorgeschreven, weg. Bij alle vrijwillige
booze begeerlijkheid gaat het hart de oogen achterna (vgl. Num. XV 39) en iedere overtreding
der wet kan in beeldspraak eene vlek enz. heeten. Bepaaldelijk is hier echter, vgl. v. 5, zonde
van bedrog en onrechtvaardigheid bedoeld en wordt tevens, wat wel opmerkelijk is, ook de
booze begeerlijkheid des harten als strafschuldige zonde aangewezen.
Hebr.: ‘wat van mij uitspruit’, waarom sommigen vertalen: ‘wat ik geplant heb’. Dat Job
niets meer bezat, doet weinig ter zake. Hij wil met de verwensching zijnen haat tegen het
kwaad openbaren en te kennen geven dat de onrechtvaardige die straf verdient.
Vgl. II Reg. XII 11, waar die allerergste oneer als straf voor de echtbreuk aan koning David
wordt aangekondigd.
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11. Hoc enim nefas est, et iniquitas
maxima.

11. Want dat is een gruwel en eene
allergrootste ongerechtigheid10).

10) Een gruwel. Het hier gebezigde Hebreeuwsche woord is hetzelfde, waarmede God in de Wet
(Lev. XVIII 17; XIX 29; XX 14) de allerergste zonden des vleesches brandmerkt. - Eene
allergrootste ongerechtigheid. Hebr.: ‘eene misdaad voor rechters’ (te boeten). Naar goddelijke
en menschelijke wetten vordert derhalve de echtbreuk allerzwaarste bestraffing.
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12. Ignis est usque ad perditionem
12. Het is een vuur, dat tot verderf toe
devorans, et omnia eradicans genimina. verslindt en alle uitspruitsels ontwortelt11).
13. Si contempsi subire judicium cum
servo meo, et ancilla mea, cum
disceptarent adversum me.

13. Indien ik het versmaad heb om mij te
onderwerpen aan het gericht met mijnen
dienstknecht en mijne dienstmaagd,
wanneer zij geschil hadden tegenover
mij12);

14. Quid enim faciam cum surrexerit ad 14. wat toch zou ik doen, wanneer God
judicandum Deus? et cum quaesierit, quid opstond om te richten? en wat zou ik
respondebo illi?
Hem, wanneer Hij een onderzoek
instelde, antwoorden13)?
15. Numquid non in utero fecit me qui et 15. Heeft niet Hij mij in den
illum operatus est: et formavit me in
moederschoot gemaakt, die ook hem
vulva unus?
gemaakt heeft; en heeft niet een en
dezelfde mij14) in den moederschoot
gevormd?
16. Si negavi, quod volebant, pauperibus, 16. Indien ik den armen geweigerd heb
et oculos viduae exspectare feci:
wat zij verlangden en de oogen der
weduwe heb doen versmachten15);
17. Si comedi buccellam meam solus, et 17. indien ik mijne bete broods alleen heb
non comedit pupillus ex ea:
gegeten en de wees er niet van gegeten
heeft16);
18. (Quia ab infantia mea crevit mecum 18. (want van mijne kindsheid groeide
miseratio: et de utero matris meae egressa met mij het medelijden op, en uit den
est mecum.)
11) Een vuur; vgl. Prov. VI 27-32; Eccli. IX 11. Tot verderf toe, tot volkomen ondergang in de
onderwereld; vgl. XXVI noot 4. Zie ook Prov. VII 13-23. Alle uitspruitsels enz., Hebr.: ‘al
mijne voortbrengselen zou ontwortelen’. De echtbreuk verderft voor den echtbreker alles:
geld en goed, eer en leven. heden en toekomst.
12) Van een verschijnen voor het openbaar gericht is in den grondtekst geen sprake, maar Job
ontkent aan zijne onderhoorigen ooit hun recht geweigerd te hebben, wanneer zij klachten
tegen hen hadden. Zoo handelde hij wederom, zie de twee volg. verzen, uit vrees voor God.
- De nazin blijft onuitgesproken, en heeft hier, evenals in de soortgelijke verzen 16, 17, enz.,
indien, als begin van het verkorte eedsformulier (vgl. Ps. LXXXVIII noot 22), de beteekenis
van ‘voorzeker niet’.
13) Werd bij de heidenen de slaaf veelal niet als een persoon aangezien, maar als een zaak
geminacht, Job deed anders. Hij wist, dat God het recht handhaaft ook van de minderen, die
immers, zie volgend vers, evengoed als de overheden, zijne schepselen, zijne kinderen zijn.
14) Hebr.: ‘ons’. - Terwijl de veelgoderij de menschen in wezens van hoogere en lagere soort
verdeelt, is er, gelijk hier blijkt, tusschen de vereering van den éénen, waren God en de
eerbiediging der menschelijke waardigheid ook in de minderen een noodzakelijk verband.
Vgl. ook Exod. XX 10; XXI 2, 7, 8, 20, 26; Deut XVI 11; Sap. VI 6. - Na v. 15 leze men v.
38-40 en daarna v. 29-32. Zie noot 1 en den korten inhoud, boven het hoofdstuk geplaatst.
15) Van teleurstelling, wijl de gevraagde hulp haar geweigerd of niet spoedig genoeg (Prov. III
28) verleend werd. Vóór v. 16 leze men v. 19 en 20. Zie noot 1.
16) Eene toespeling op het ongegronde verwijt van Sophar XX 19. Job handelde gelijk Tobias
aan zijnen zoon voorschreef; vgl. Tob. IV 7.
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schoot mijner moeder17) is het met mij te
voorschijn getreden).
19. Si despexi pereuntem, eo quod

19. Indien ik dengene veracht heb,

17) Van kindsbeen af. Dezelfde redekunstige figuur der overdrijving komt ook voor Ps. LVII 4;
Eccli. I 16. Zooals het Hebr. gewoonlijk begrepen wordt, verklaart Job van zijne jeugd af
een vader voor den wees, van den schoot zijner moeder een leidsman der weduwe geweest
te zijn.
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non habuerit indumentum, et absque
operimento pauperem:

die wegkwijnde, wijl hij geen kleed had,
en den arme zonder dekking.

20. Si non benedixerunt mihi latera ejus, 20. Indien niet zijne lenden mij gezegend
et de velleribus ovium mearum calefactus hebben en hij niet door de vacht mijner
est:
schapen verwarmd is geworden;
21. Si levavi super pupillum manum
meam, etiam cum viderem me in porta
superiorem:

21. Indien ik tegen een wees mijne hand
heb opgeheven, zelfs als ik mij de
overhand zag hebben in de poort18);

22. Humerus meus a junctura sua cadat, 22. dan valle mijn schouder uit zijn
et brachium meum cum suis ossibus
gewricht en worde mijn arm met zijn
confringatur.
gebeente verbrijzeld19).
23. Semper enim quasi tumentes super
me fluctus timui Deum, et pondus ejus
ferre non potui.

23. Want altijd vreesde ik God als de
boven mij kokende golven, en zijne
zwaarte kon ik niet dragen20).

24. Si putavi aurum robur meum, et
obrizo dixi: Fiducia mea.

24. Indien ik het goud mijne sterkte
geacht en tot het proefgoud gezegd heb:
Mijn betrouwen21);

25. Si laetatus sum super multis divitiis 25. indien ik mij over mijne vele
meis, et quia plurima reperit manus mea. rijkdommen verheugd heb en dat mijne
hand zeer veel verworven had.
26. Si vidi solem cum fulgeret et lunam 26. Indien ik naar de zon zag, wanneer
incedentem clare:
zij schitterde, en naar de maan, wanneer
zij helder haren weg ging22),
27. Et laetatum est in abscondito cor
meum, et osculatus sum manum meam
ore meo.

27. en mijn hart zich heimelijk verheugde
en ik mijne hand met mijnen mond
kuste23),

28. Quae est iniquitas maxima, et negatio 28. wat een allergrootste
contra Deum altissimum.
ongerechtigheid24) is en eene
18) Zelfs staat niet in den grondtekst, maar: ‘als’ of ‘omdat ik zag’ enz. - Nooit deed Job den
zwakke zijne overmacht gevoelen, al kon bij het straffeloos doen. In de poort, vgl. XXIX
noot 7.
19) De verwensching vordert eene straf in overeenstemming met de onmiddellijk voorafgaande
schuld.
20) De Vulgaat vertaalt hier omschrijvend. Hebr.: ‘Want verschrikking was voor mij het verderf
Gods (het verderf, waarmede hij den zondaar straft) en tegen zijne hoogheid vermag ik niets’.
21) Ook geene te groote gehechtheid aan het aardsche goed, welke met de barmhartige
naastenliefde onbestaanbaar is, heeft Job zich te verwijten. Vgl. Eccli. XXXI 8; I Tim. VI
17.
22) Job doelt, gelijk uit de twee volgende verzen duidelijk blijkt, op de afgodische vereering van
de zon en de maan; vgl. Deut. IV 19; Sap. XIII 2.
23) Hebr.: ‘en (zoodat) mijn hart heimelijk verleid werd’ enz. - Een kushand aan de zon of de
maan toewerpen was teeken van huldiging, zooals de kus het was bij bereikbare zaken of
personen; vgl. I Reg. X 1; III Reg. XIX 18.
24) Hebr.: ‘Ook dat is eene misdaad voor rechters’ (te boeten), nl. evenals de echtbreuk; vgl. v.
11. - Zoo had hij dan ook God niet verloochend, waartoe volgens Prov. XXX 9 rijkdom den
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verloochening van den allerhoogsten
God.
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29. Si gavisus sum ad ruinam ejus, qui
me oderat, et exsultavi quod invenisset
eum malum.

29. Indien ik blijde geweest ben bij den
ondergang van mijnen hater, en gejuicht
heb dat hem het onheil trof;

30. Non enim dedi ad peccandum guttur 30. ik liet immers mijne keel niet toe te
meum, ut expeterem maledicens animam zondigen om met verwensching zijn leven
ejus.
te eischen25).
31. Si non dixerunt viri tabernaculi mei: 31. Indien niet mijne tentgenooten gezegd
Quis det de carnibus ejus ut saturemur? hebben: Och, mochten wij ons aan zijn
vleesch verzadigen26)!
32. Foris non mansit peregrinus, ostium 32. Geen vreemdeling bleef27) buitenshuis;
meum viatori patuit.
mijne deur stond voor den reiziger open.
33. Si abscondi quasi homo peccatum
33. Indien ik, als een mensch, mijne
meum, et celavi in sinu meo iniquitatem zonde verheimelijkt en mijne
meam.
ongerechtigheid in mijnen boezem
verborgen heb28);
34. Si expavi ad multitudinem nimiam, 34. indien ik voor den grooten hoop bang
et despectio propinquorum terruit me: et ben geweest en de verachting der
non magis tacui, nec egressus sum
nabestaanden mij bevreesd heeft gemaakt;
ostium.

25)

26)

27)
28)

mensch kan verleiden. Vs. 26-28 hebben wij te beschouwen als de samenvatting en de
bekroning der geheele lijst van verplichtingen. Zie noot 1.
Zoo handelde dan Job ook naar het voorschrift van den wijze (Prov. XXIV 17; XXV 21),
vervulde hij de wet Gods (Exod. XXIII 4 en 5; Lev. XIX 18) ook ten opzichte der vijanden,
en was hij evenmin als andere heiligen van het Oude Verbond (Gen. XLV 4; I Reg. XXIV
7) geheel vreemd aan die liefde voor hen, welke in de volmaakte Wet (Matth. V 44) is
voorgeschreven.
Sommigen, zooals de H.H. Chrysostomus en Gregorius, verklaren deze woorden van de
groote liefde, welke Job's huisgenooten hem toedroegen, zoodat zij hem als het ware in hun
binnenste wilden dragen; en zoo begrepen, kan zeker dit vers worden toegepast op het vurig
verlangen naar de H. Communie. Tegen deze verklaring strijdt echter al aanstonds, dat de
zegswijze ‘iemands vleesch eten’, als beeldspraak, in de Semitische talen nimmer gebezigd
wordt om groote liefde, maar integendeel om felle vijandschap te beteekenen. Ook geeft de
grondtekst, zooals deze door de meesten begrepen wordt, een anderen zin. De tentgenooten
prijzen er Job's gastvrijheid: ‘Is er iemand, die van zijn vleesch (van zijne vleeschspijzen)
onverzadigd bleef’; waarmede ook het volgende vers overeenstemt. - Wat de Latijnsche
vertaling bedoelt, is moeilijk te zeggen. Het best wordt nog het woord der tentgenooten in
verband met de vorige verzen genomen als een verwensching tegen Job's vijand, dien zij,
vol liefde voor hun zachtmoedigen meester, wel willen verscheuren of verslinden. De
grondtekst verdient hier echter de voorkeur.
Hebr.: ‘overnachtte’. Vgl. Gen. XIX 2; Jud. XIX 20.
Als een mensch, d.i. gelijk menschelijk is, kan ook naar het Hebr. vertaald worden: ‘gelijk
Adam’, die immers het eerst zijne zonde ontveinsde. Job verklaart hier ten slotte geen
huichelaar te zijn, die in het geheim zondigde en zijne zonden verborgen houdt uit vrees (zie
het volgende vers) voor de versmading der menschen. Zie echter de volgende noot.
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en ik niet liever zweeg en de deur niet
uitging29).

29) Hij was niet bevreesd voor het ongunstig oordeel der menigte of der verwanten. Veeleer
droeg hij dat zwijgend, wanneer het hem trof, en ging niet eens, om het te ontwijken, de deur
uit. - Naar eene geheel andere vertaling van het Hebr. spreekt Job, voor het geval dat zijne
betuiging van v. 33 niet waar mocht zijn, eene verwensching uit in v. 34: ‘Ja, dan zal ik de
menigte grootelijks moeten vreezen, de verachting der geslachten zal mij verschrikken, ik
zal verstommen en mijn deur niet (durven) uitgaan’, waarbij de Syrische vertaling nog een
ander verslid toevoegt: ‘en de gramschap van God zal mij vernederen’.
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35. Quis mihi tribuat auditorem, ut
35. O! hadde ik eenen toehoorder; dat de
desiderium meum audiat Omnipotens: et Almachtige mocht luisteren naar mijnen
librum scribat ipse qui judicat.
wensch, en dat Hijzelf, die vonnist, het
bezwaarschrift mocht opstellen30)!
36. Ut in humero meo portem illum, et
circumdem illum quasi coronam mihi?

36. Op mijnen schouder zou ik het dragen
en het mij ombinden als eene kroon31).

37. Per singulos gradus meos pronuntiabo 37. Bij elke mijner schreden zou ik het
illum, et quasi principi offeram eum.
voorlezen en het aanbieden als aan een
vorst32).
38. Si adversum me terra mea clamat, et 38. Indien mijn akker tegen mij roept en
cum ipsa sulci ejus deflent:
zijne voren mede weenen33);
39. Si fructus ejus comedi absque
pecunia, et animam agricolarum ejus
afflixi:

39. indien ik zijne vruchten gegeten heb
zonder betaalprijs en de ziel zijner
bebouwers34) beproefd heb,

40. Pro frumento oriatur mihi tribulus, et 40. dan mogen er voor mij in plaats van
pro hordeo spina.
tarwe distelen opschieten en in plaats van
Finita sunt verba Job.
gerst doornen35)
Einde der woorden van Job36).
30) Zeker van zijne onschuld, smeekt Job, dat God zelf zijn toehoorder moge zijn, moge luisteren
naar zijnen wensch door hem bekend te maken, wat Hij tegen hem heeft en aldus de akte
van beschuldiging, het bezwaarschrift tegen hem op te stellen. Vgl. X 2; XIII 3, 18. In plaats
van mocht luisteren naar mijnen wensch heeft krachtiger het Hebr.: ‘Ziehier mijne
handteekening; de Almachtige antwoorde mij; en (hadde ik) het geschrift, dat mijne tegenpartij
heeft geschreven’. Zijne zelfverdediging, als het ware met zijne handteekening betuigd, is
ten einde; met jubelend vertrouwen (zie de twee volgende verzen) smeekt hij nu Gods
eindoordeel af.
31) Die akte van beschuldiging, door God jegens hem opgesteld, zal hem geene schade doen,
maar integendeel tot zijne verheerlijking strekken. Daarom wil hij die op de papyrusrol
geschreven aanklacht als een eereteeken (Is. IX 6; XXII 22) op den schouder openlijk dragen
en als eene kroon zich om het hoofd binden.
32) Verre van de aanklacht te verduisteren zal hij ze, en in verband met elke zijner handelingen,
openlijk verkondigen en ze aan iedereen als aan een vorst, die gerechtelijk beslist, aanbieden.
- Hebr.: ‘Het getal mijner schreden (mijne schreden, één voor één, of mijn ganschen
levenswandel) zal ik Hem aanwijzen; als een vorst (zoo gerust en vrijmoedig) zal ik Hem
naderen’. - Hiermede is Job's verdediging ten einde. Zoo krachtig mogelijk werd zijn eigen
uitvoerig getuigenis aangaande zijne onschuld besloten met de stoute bede dat God zelf
mocht bekend maken, wat Hij daartegen heeft. Bijna algemeen wordt dan ook aangenomen
dat de drie volgende verzen oorspronkelijk ergens anders moeten gestaan hebben. Zie noot
1.
33) De schoone beeldspraak (vgl. een soortgelijke Lev. XXVI 35) past op den akker, die op
onrechtvaardige wijze verkregen of met onthouding van het loon der werklieden bewerkt is.
34) Hebr.: ‘zijner heeren’, volgens anderen: zijner eigenaars of pachters; echter heeft het Hebr.
woord een wijde beteekenis en kan ook overeenkomstig de opvatting der Vulgaat worden
opgevat.
35) Distelen en doornen, zooals de gevloekte aarde voor de eerste zondaars; vgl. Gen. III 18.
36) Dit onderschrift, dat ook in den grondtekst en de oudste vertalingen wordt aangetroffen, geeft
te kennen, dat de redevoeringen van Job ten einde zijn. Later (XXXIX 34, 35; XLII 2-6)
spreekt hij nog slechts enkele woorden.
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Caput XXXII.
Hoofdstuk XXXII.
Inleiding tot de redevoeringen van Eliu (v. 1-6 a). Eliu zweeg om zijn
jongeren leeftijd (v. 6 b - 7); maar ook de jongere bezit wijsheid, als de geest
Gods hem verstandig maakt (v. 8-10). - De vrienden hebben Job niet kunnen
weerleggen, omdat hunne redeneering verkeerd was (v. 11-14). - Nu zij
zwijgen zal hij spreken (v. 15-17); de geest in zijn binnenste dringt hem
daartoe (v. 18-20). - Hij zal onpartijdig spreken (v. 21, 22).
1. Omiserunt autem tres viri isti
respondere Job, eo quod justus sibi
videretur.

1. Die drie mannen nu hielden op Job te
beantwoorden, omdat hij zich
rechtvaardig achtte1).

2. Et iratus, indignatusque est Eliu filius
Barachel Buzites, de cognatione Ram:
iratus est autem adversum Job, eo quod
justum se esse diceret coram Deo.

2. En Eliu, de zoon van Barachel, de
Buziet, uit het geslacht van Ram, werd
vergramd en verbolgen; hij nu werd
vergramd tegen Job, omdat deze zich
rechtvaardig noemde voor God2).

3. Porro adversum amicos ejus indignatus
est, eo quod non invenissent
responsionem rationabilem, sed
tantummodo condemnassent Job.

3. Ook tegen diens vrienden werd hij
verbolgen, omdat zij geen verstandig
antwoord gevonden, maar Job slechts
veroordeeld hadden3).

1) Zij zwegen, niet omdat zij hunne dwaling erkenden, maar omdat Job, wat zij ook zeiden, pal
stond in de verdediging zijner onschuld.
2) De Buziet of van Buz, welke naam vermoedelijk op een stamvolk in Noord-Arabië (vgl. Gen.
XXII 21 en Jerem XXV 23) wijst. - Een geslacht van Ram wordt Ruth IV 19 en I Paral. II
9 en 25 vermeld, maar daaruit stamt Eliu zeker niet. Immers al heeft zijn naam, welke ‘Hij
is mijn God’ beteekent, en ook die zijns vaders Barachel, welke ‘God zegent’ beduidt, een
Hebreeuwschen klank, hij was niet uit Israël. - Wellicht gaf de dichter hun deze namen, om
Eliu aan te duiden als eenen vertegenwoordiger van God, als eenen profeet, plotseling met
den geest Gods bezield. Zie hieromtrent de inleiding blz. 12 en 13. Opmerkelijk is het dat
alleen van hem vader en geslacht staat opgeteekend. Zeker heeft de dichter dat gedaan om
hem als een der gewichtigste personen van het drama aan te wijzen. Ook verdient het de
aandacht, dat hier tot viermalen toe van hem wordt gezegd, dat hij vergramd, verbolgen,
uitermate vertoornd werd tegen Job en diens vrienden, gelijk God zelf later (XLII 7) zegt
vertoornd te zijn op Eliphaz en diens twee vrienden. Ongetwijfeld is hiermede een heilige,
door God opgewekte toorn bedoeld. - De reden van Eliu's gramschap ten opzichte van Job
is eenigszins onduidelijk. Zij blijkt beter in verband met het volgende vers.
3) Eliu meent, dat het antwoord der vrienden, die ter verklaring van Job's lijden hem veroordeeld,
hem tot een booswicht gemaakt hadden, (Hebr.) ‘geen antwoord’ of, naar de verklarende
vertaling der Vulgaat, geen verstandig antwoord is. Volgens hem zijn er dus nog andere
redenen om het raadsel des lijdens op te lossen, en hij is verstoord tegen de vrienden, omdat
zij, die redenen niet kennend, verkeerd redeneerden, en evenzoo is bij vertoornd tegen Job,
omdat deze zich voor God op zijne rechtvaardigheid beroept, alsof daarmede zijn lijden
onverklaarbaar, ja zelfs onrechtmatig zou worden. Eliu is voornemens het tegendeel aan te
toonen.
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4. Igitur Eliu exspectavit Job loquentem: 4. Eliu wachtte dan zoolang Job sprak4),
eo quod seniores essent qui loquebantur. omdat degenen, die spraken, ouder waren.

4) Totdat hij had uitgesproken, zooals het Hebr. begrepen kan worden. - Vgl. verder Eccli.
XXXII 13.
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5. Cum autem vidisset quod tres
respondere non potuissent, iratus est
vehementer.

5. Toen hij echter zag, dat de drie niet
konden antwoorden, werd hij uitermate
vertoornd.

6. Respondensque Eliu filius Barachel
Buzites, dixit: Junior sum tempore, vos
autem antiquiores, idcirco demisso capite,
veritus sum vobis indicare meam
sententiam.

6. En Eliu, de zoon van Barachel, de
Buziet, antwoordde en zeide5): Ik ben
jonger van leeftijd en gijlieden zijt ouder;
daarom hield ik het hoofd gebogen en
schroomde ik u mijne meening te
openbaren.

7. Sperabam enim quod aetas prolixior 7. Ik hoopte toch, dat de rijpere leeftijd
loqueretur, et annorum multitudo doceret spreken en de veelheid van jaren wijsheid
sapientiam.
leeren zou6).
8. Sed, ut video, Spiritus est in
8. Maar, zooals ik zie, de Geest is in de
hominibus, et inspiratio Omnipotentis dat menschen en de ingeving van den
intelligentiam.
Almachtige geeft verstand7).
9. Non sunt longaevi sapientes, nec senes 9. Niet de bejaarden zijn de wijzen en niet
intelligunt judicium.
de ouden verstaan wat recht is8).
10. Ideo dicam: Audite me, ostendam
vobis etiam ego meam sapientiam.

10. Daarom zeg ik: Luistert naar mij, ook
ik zal u mijne wijsheid toonen.

11. Exspectavi enim sermones vestros,
audivi prudentiam vestram, donec
disceptaremini sermonibus:

11. Ik heb immers uwe vertoogen
afgewacht, ik heb geluisterd naar uwe
schranderheid, zoolang gij hebt
geredetwist.

5) Hier begint de twee en twintigste rede, welke loopt van XXXII 6 tot XXXIII 30. De Septuag.
heeft in XXXIII 23-24 vier versleden, die in het Hebr. en bijgevolg ook in de Vul gaat
ontbreken, wat wel opvallend is, daar anders de Septuag. wel verkort, maar niet vermeerdert.
Het vermoeden ligt voor de hand dat deze versleden in den Hebr. tekst verloren gingen en
in de Septuag. bewaard bleven. Die vier versleden, bij elkander gezet, vormen twee verzen
en luiden aldus: ‘Als hij in zijn hart besluit om tot God terug te keeren en hij zijne dwaasheid
erkent, dan zal Hij zijn vleesch vernieuwen als pleisterkalk aan den muur en zijn gebeente
zal Hij vullen met merg’. - Verder is op te merken, dat v. 29 en 30 eenigszins slepend hangen
aan de rede, die veel schooner zou sluiten met v. 28; oorspronkelijk ontbraken zij ook aan
de Septuagint Een betere plaats vinden zij achter XXXIII 22, waar zij, vermeerderd met de
zooeven aan Septuagint ontleende verzen, een goede en volledige strophe vormen. - Zoo dan
bestaat deze rede uit een eerste paar strophen XXXII 6-7 (waarbij v. 6 voor twee verzen
geldt) en v. 8-10, een eerste tusschenstrophe v. 11-14, een tweede paar strophen v. 15-17 en
v. 18-20, een tweede tusschenstrophe XXXII 21 - XXXIII 3, een derde paar Strophen v. 4-7
en v. 8-11, een derde tusschenstrophe v. 12-14, een vierde paar strophen v. 15-18 en v. 19-22,
een vierde tusschenstrophe v. 29-30 met de twee verzen uit Septuag., en een vijfde paar
strophen v. 23-25 en v. 26-28. - De inhoud der strophen wordt aangegeven in den korten
inhoud, boven XXXII en XXXIII geplaatst.
6) Hebr.: ‘Ik zeide: Laat de bedaagdheid spreken en laat de veelheid van jaren wijsheid
verkondigen’.
7) Duidelijker nog zegt het Hebr. hetzelfde, dat de Geest (van God), dat de adem of inblazing
of ingeving van den Almachtige den menschen verstand geeft; vgl. Prov. II 6. Zooals ik zie
ontbreekt in den grondtekst.
8) Het is betrekkelijk te verstaan, dat nl. niet altijd hooge leeftijd en doorzicht samengaan; vgl.
Ps. CXVIII 100; Sap. IV 8.
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12. Et donec putabam vos aliquid dicere,
considerabam: sed, ut video non est qui
possit arguere Job, et respondere ex vobis
sermonibus ejus.

12. En zoolang ik dacht, dat gij iets
zeggen zoudt, was ik oplettend; maar,
zooals ik zie, is er niemand, die Job kan
weerleggen en geen van u, die zijne
redenen kan beantwoorden.

13. Ne forte dicatis: Invenimus
13. Zegt toch niet: Wij hebben de
sapientiam, Deus projecit eum, non homo. wijsheid gevonden; God heeft hem
neergeworpen, niet een menseh9).
14. Nihil locutus est mihi, et ego non
14. Niets heeft hij tot mij gezegd, en ik
secundum sermones vestros respondebo zal hem niet volgens uwe vertoogen
illi.
beantwoorden10).
15. Extimuerunt, nec responderunt ultra, 15. Versteld staan zij en zij antwoorden
abstuleruntque a se eloquia.
niet meer, en zij hebben aan zich zelven
de woorden ontnomen11).
16. Quoniam igitur exspectavi, et non
sunt locuti; steterunt, nec ultra
responderunt:

16. Wijl ik dan gewacht heb en zij niet
spraken, wijl zij stil stonden en geen
antwoord meer gaven,

17. Respondebo et ego partem meam, et 17. zoo wil ook ik op mijne beurt
ostendam scientiam meam.
antwoorden en zal ik mijne kennis
toonen.
18. Plenus sum enim sermonibus, et
coarctat me spiritus uteri mei.

18. Want ik ben vol van woorden en de
geest in mijn binnenste prangt mij.

19. En venter meus quasi mustum absque 19. Zie, mijn binnenste is als jonge wijn
spiraculo, quod lagunculas novas
zonder tap, die de nieuwe kruiken doet
disrumpit.
barsten12).
20. Loquar, et respirabo paululum:
aperiam labia mea, et respondebo.

20. Ik zal spreken en een weinig lucht
scheppen, ik zal mijne lippen openen en
antwoorden.

21. Non accipiam personam viri, et Deum 21. Ik zal niet letten op het aanzien des
homini non aequabo.
persoons, en ik zal God niet met den
mensch gelijkstellen13).
9) De vrienden meenen het ware der zaak ontdekt te hebben met te beweren, dat Job een zondaar
was, daar God, die niet als de mensch onrecht plegen of zich vergissen kan, hem in het lijden
gebracht had. Inderdaad kwam daarop heel hunne bewijsvoering neer, welke door Eliu
veroordeeld wordt.
10) Tot mij. Hebr.: ‘tegen mij’, nl. tegen hetgeen ik te zeggen heb. Volgens uwe vertoogen, zooals
gij hebt gesproken. Eliu belooft nieuwe denkbeelden ter sprake te zullen brengen.
11) Als ter zijde sprekend (v. 15-20), openbaart hij nogmaals zijne verbazing over de
machteloosheid der vrienden en verklaart hij wederom, waarom hem, den jongere, het zwijgen
verder onmogelijk is.
12) De nieuwe kruiken of (Hebr.) ‘zakken’, waarin de wijn door de oosterlingen gemeenlijk (vgl.
Jos. IX 13; Matth. IX 17) bewaard wordt, barsten, wanneer zij niet, zoolang de gisting duurt,
eene luchtopening hebben.
13) Het tweede halfvers doelt vermoedelijk op Job. Deze toch stelde, naar Eliu's meening, God
met den mensch gelijk, doordat hij zich (zie v. 2) op zijne onschuld beriep tegenover God en
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22. Nescio enim quamdiu subsistam, etsi 22. Ik weet immers niet, hoelang ik zal
post modicum tollat me Factor meus.
bestaan en of niet binnenkort mijn
Schepper mij zal wegnemen14).

Caput XXXIII.
Hoofdstuk XXXIII.
Ook Job moet luisteren naar Eliu's eenvoudig en oprecht woord (v. 1-3). Eliu is een mensch gelijk Job, die dus niet voor hem behoeft te vreezen (v.
4-7), en diens bewering, dat God hem kwelt zonder voldoende reden, heeft
hij goed verstaan (v. 8-11). - Maar die bewering is verkeerd, want niet gelijk
een mensch spreekt God tot ons (v. 12-14). - Om de menschen van zonden
te verbeteren en af te houden spreekt God tot hen door droomgezichten (v.
15-18), maar ook door het overzenden van lijden (v. 19-22). - Zoo doet God
om de zielen tot redding te voeren (v. 29, 30 en Septuag.). - God redt dan
den mensch door bemiddeling van eenen engel (v. 23-25); en met nederige
dankbaarheid zal hij zijne redding erkennen (v. 26-28). - [Eliu noodigt Job
uit te antwoorden of zwijgend naar zijn volgende rede te luisteren (v. 31-33)].
1. Audi igitur Job eloquia mea, et omnes 1. Hoor dan, Job, naar mijne reden en
sermones meos ausculta.
luister naar al mijne woorden.
2. Ecce aperui os meum, loquatur lingua 2. Zie, ik heb mijnen mond geopend;
mea in faucibus meis.
spreke mijne tong in mijne keel.
3. Simplici corde meo sermones mei, et 3. Uit mijn eenvoudig hart zijn mijne
sententiam puram labia mea loquentur. woorden, en een zuiver oordeel zullen
mijne lippen uitspreken1).
4. Spiritus Dei fecit me, et spiraculum
Omnipotentis vivificavit me.

4. Gods geest heeft mij gemaakt en de
adem des Almachtigen heeft mij het leven
gegeven2).

5. Si potes, responde mihi, et adversus
faciem meam consiste.

5. Indien gij kunt, antwoord mij dan, en
stel u tegenover mijn aangezicht.

(zie XIX 6) zijn lijden onrechtmatig scheen te noemen. In het Hebr. staat echter: ‘en geen
mensch zal ik vleien’, en deze lezing is verkieslijk, want nog is het woord gericht tot de
vrienden. In tegenstelling met hunne handelwijze (vgl. XIII 8) belooft hij strenge
onpartijdigheid. En daartoe dringt hem, zie het volgende vers, de vreeze Gods.
14) Hebr.: ‘Want ik kan niet vleien, welhaast zou mijn Schepper mij wegnemen’.
1) Eenvoudig, Hebr. ‘rechtschapen’. - Hij zal geene drogredenen doen hooren gelijk het drietal
(vgl. XIII 4 en 7), maar zuivere waarheid spreken.
2) Volgens sommigen wordt hier de belofte van het vorige vers aangedrongen met de
verzekering, dat Gods geest, die hem schiep, hem ook door zijn adem (Hebr.) ‘doet leven’
d.i. door zijne inblazing of ingeving (vgl. XXXII 8) verstandig leert spreken. - Beter echter
volgens anderen zegt Eliu in v. 4-7, dat hij (ofschoon sprekend op ingeving Gods) maar een
mensch is, en derhalve zulk een tegenstander als Job zich herhaaldelijk (IX 34; XIII 21;
XXIII 6) heeft gewenscht.
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6. Ecce, et me sicut et te fecit Deus, et de 6. Zie, ook mij evenals u heeft God
eodem luto ego quoque formatus sum. gemaakt, en uit hetzelfde slijk ben ook ik
gevormd.
7. Verumtamen miraculum meum

7. Voorwaar mijne wonderbaar-
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non te terreat, et eloquentia mea non sit lijkheid mag u niet verschrikken en mijne
tibi gravis.
welsprekendheid mag u niet zwaar zijn3).
8. Dixisti ergo in auribus meis, et vocem 8. Gij hebt dan te mijnen aanhooren
verborum tuorum audivi:
gezegd en ik heb het geluid uwer
woorden verstaan:
9. Mundus sum ego, et absque delicto: 9. Rein ben ik en zonder misdrijf,
immaculatus, et non est iniquitas in me. smetteloos, en geene ongerechtigheid is
er in mij4).
10. Quia querelas in me reperit, ideo
arbitratus est me inimicum sibi.

10. Omdat Hij klachten tegen mij
uitvindt, daarom rekent Hij mij zijnen
vijand5).

11. Posuit in nervo pedes meos, custodivit 11. Hij heeft mijne voeten in het blok
omnes semitas meas.
gestoken, Hij heeft al mijne gangen
bewaakt6).
12. Hoc est ergo, in quo non es
12. Hierin dan zijt gij niet
justificatus: respondebo tibi, quia major gerechtvaardigd; ik zal u antwoorden, dat
sit Deus homine.
God grooter is dan de mensch7).
13. Adversus eum contendis quod non ad 13. Gij brengt tegen Hem in, dat Hij niet
omnia verba responderit tibi?
op alle woorden u antwoordt8)?
14. Semel loquitur Deus, et secundo id
ipsum non repetit.

14. God speekt éénmaal, en ten tweede
male herhaalt Hij hetzelfde niet9).

15. Per somnium in visione nocturna,
quando irruit sopor super homines, et
dormiunt in lectulo:

15. In den droom, in het nachtgezicht,
wanneer een diepe slaap de menschen
overvalt en zij op de legerstede slapen10),

3) Hebr.: ‘Zie mijne vrees’ (de vrees voor mij) enz. ‘en mijne hand’ enz. Job behoeft niet voor
hem te vreezen.
4) Zoo had Job inderdaad gesproken; vgl. IX 21; X 7; XIII 18 en 23; XVI 18; XXIII 10-12;
XXVII 5; XXXI 6.
5) Hebr.: ‘Zie, redenen van vervreemding ten opzichte van mij zoekt Hij’ of ‘vindt Hij uit; Hij
rekent mij’ enz. Vgl. XIII 24; XIX 11; XXX 21, waarop deze woorden doelen.
6) Vgl. XIII 27, waar deze woorden letterlijk worden gevonden.
7) Hierin, dat gij u (v. 9-11) op die wijze beklaagt over Gods handelwijze te uwen opzichte,
hebt gij ongelijk; dat God grooter is enz.; hij zal aantoonen dat God nimmer, zooals vaak
de mensch doet, willekeurig en zonder voldoende reden handelt. Hebr.: ‘Zie, hierin zijt gij
niet rechtvaardig, antwoord ik u; want God’ enz.
8) Hebr.: ‘dat Hij niet al zijne woorden (daden) verantwoordt’. Job, zijn lijden niet begrijpend,
heeft inderdaad meermalen (X 2; XIII 23; XXIII 3-5) gevraagd, waarom God hem, eenen
onschuldige, zoo schrikkelijk tuchtigt; en hij klaagde (XXIII 8-9), dat God zich niet laat
vinden om hem het antwoord te geven.
9) Aan Job wordt hier beduid, dat God reeds genoeg tot hem sprak door middel van het lijden.
Hebr.: ‘Op ééne manier spreekt God en op twee, zonder dat men er op let’. Eliu acht Job's
klacht en vraag berispelijk, omdat God wel waarlijk op verschillende wijzen den mensch
onderricht ook aangaande de redenen van het lijden, en hij zal den klagende, die blijkbaar
de stem Gods niet verstaan heeft, dat (v. 15-22) duidelijk maken.
10) Vgl. IV 13, waar Eliphaz meende op deze wijze onderricht te zijn.
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16. Tunc aperit aures virorum, et erudiens 16. dan opent Hij de ooren der mannen
eos instruit disciplina,
en leerend onderwijst Hij hen in de tucht,
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17. Ut avertat hominem ab his, quae facit, 17. om den mensch af te houden van
et liberet eum de superbia:
hetgeen hij doet en hem van hoogmoed
te bevrijden11),
18. Eruens animam ejus a corruptione: et 18. om zijne ziel aan het verderf te
vitam illius, ut non transeat in gladium. ontrukken, en zijn leven, opdat het niet
valle in het zwaard.
19. Increpat quoque per dolorem in
lectulo, et omnia ossa ejus marcessere
facit.

19. Ook tuchtigt Hij hem door smart op
de legerstede en doet Hij al zijne
beenderen verdorren12).

20. Abominabilis ei fit in vita sua panis, 20. Walgelijk wordt voor hem in zijn
et animae illius cibus ante desiderabilis. leven het brood en voor zijne ziel het
weleer begeerlijke voedsel13).
21. Tabescet caro ejus, et ossa, quae tecta 21. Zijn vleesch teert weg en zijn
fuerant, nudabuntur.
gebeente, dat overdekt was, ligt bloot14).
22. Appropinquavit corruptioni anima
ejus, et vita illius mortiferis.

22. Zijne ziel komt het bederf nabij en
zijn leven den dragers van den dood15).

23. Si fuerit pro eo Angelus loquens, unus 23. Indien er voor hem een engel spreekt,
de millibus, ut annuntiet hominis
één uit de duizenden, om wat voor den
aequitatem:
mensch rechtmatig is te verkondigen16),
11) Zoo gebeurde het met Abimelech (Gen. XX 3-7) en Laban (Gen. XXXI 24). God hield hen
terug van het kwaad, dat zij wilden doen, nam den hoogmoed weg, welke hen tot de zonde
aandreef, en behoedde hen daardoor (zie v. 18) voor het verderf, dat anders het loon der
misdaad zou geweest zijn.
12) Nog op een andere wijze, met de in v. 17 en 18 aangewezen bedoeling, spreekt God tot den
mensch, nl. door middel van zware ziekte. Wie zich dus, gelijk Job, beklaagt onschuldig te
moeten lijden, bedenke dat het ongeluk den mensch ook wordt toegezonden om hem terug
te houden of terug te brengen van den weg der boosheid, aan welks einde het verderf, de
volslagen ondergang, dreigt. Anders dan de drie vrien den, wijst Eliu hier meer nadrukkelijk
er op, dat het lijden den mensch kan strekken tot zijn waarachtig heil.
13) Hebr.: ‘En zijn leven walgt van spijs en zijne ziel van het begeerlijkst voedsel’. De
beschrijving der ziekte wordt voortgezet tot v. 22.
14) In het Hebr. is uitgedrukt, dat het vleesch, anders zichtbaar, verdwijnt, en het gebeente, anders
verborgen, te voorschijn komt. Vgl. XIX 20; XXX 30, waarop hier schijnt gedoeld te zijn.
15) De dragers van den dood zijn vermoedelijk de doodspijnen, volgens anderen de doodsengelen.
Van engelen, die rampen brengen, spreekt ook Ps. LXXVII 49. Achter dit vers zouden v. 29
en 30 met de beide verzen uit de Septuagint bijzonder goed passen (zie XXXII noot 5) en
kan hier de volgende (vierde) tusschenstrophe worden verkregen: v. 29 ‘Zie, dat alles werkt
God driemaal (herhaalde malen) voor een ieder (Hebr.: “met een man”), v. 30 om hunne
zielen (Hebr.: “zijne ziel”) terug te roepen uit het verderf en ze te bestralen met het licht der
levenden. (Septuagint:) Als hij dan in zijn hart besluit om tot God terug te keeren en hij zijne
dwaasheid erkent, dan zal Hij zijn vleesch vernieuwen als pleisterkalk aan den muur en zijn
gebeente zal Hij vullen met merg’.
16) Verleent nu een engel zijne bemiddeling (vgl. V 1) door den zieke te verkondigen of te
onderrichten, wat hem te doen staat, nl. zich smeekend tot God te wenden, dan (v. 24) geeft
God goedgunstig wederom aan den ongelukkige de gezondheid terug. Eén uit de duizenden
heet de engel wellicht om zijne voortreffelijkheid; vgl. Eccles. VII 29; Cant. V 10; ofwel
wijst de uitdrukking er op, hoe gemakkelijk de ongelukkige zijn vorig geluk terugkrijgt;
voldoende is de hulp van slechts één van die duizenden om Gods troon, vgl. Dan. VII 10.
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24. Miserebitur ejus, et dicet: Libera eum, 24. dan zal Hij zich over hem erbarmen
ut non descendat in corruptionem: inveni en zeggen: Bevrijd hem, opdat hij niet in
et quo ei propitier.
het bederf nederdale; Ik heb reden
gevonden om hem genadig te zijn17);
25. Consumpta est caro ejus a suppliciis, 25. zijn vleesch is door de pijnen
revertatur ad dies adolescentiae suae.
verteerd; keere hij terug tot de dagen
zijner jeugd18).
26. Deprecabitur Deum, et placabilis ei 26. Hij19) zal smeeken tot God en Deze
erit: et videbit faciem ejus in jubilo, et zal hem verzoenlijk zijn; en hij zal met
reddet homini justitiam suam.
gejuich diens aanschijn zien, en Deze zal
den mensch zijne gerechtigheid
wedergeven.
27. Respiciet homines, et dicet: Peccavi, 27. Hij zal de menschen aanziep en
et vere deliqui, et, ut eram dignus, non zeggen20): ik heb gezondigd en waarlijk
recepi.
misdreven, en ik heb niet ontvangen wat
ik verdiende.
28. Liberavit animam suam ne pergeret 28. Hij heeft zijne ziel21) gered, zoodat zij
in interitum, sed vivens lucem videret. niet ten ondergang ging, maar levend het
licht mag aanschouwen.

17)

18)

19)
20)
21)

Sommigen denken hier aan den Engel bij uitnemendheid, den grooten middelaar tusschen
God en de menschen, vgl. Is. IX 6. Volgens anderen beteekent de engel, die spreekt, (Hebr.
‘engel-voorspreker’ of ‘engel-tolk’, welke uitdrukking hier alleen voorkomt) een mensch en
wel (één uit de duizenden) een uitgelezen man Gods, en wijst Eliu zich zelven hiermede aan,
als zou door zijne vermaning en voorbede Job wederom kunnen gelukkig worden. Derhalve
was diens beklag (v. 13) ijdel. God gaf door middel der ziekte en geeft nog door den mond
des sprekers een antwoord, dat behartiging verdient. - In verband met de vorige noot, kan
hier het Hebr. ook vertaald worden: ‘Ja, voor hem zal verschijnen een engel-voorspreker,
één uit duizend, om den mensch zijne rechtvaardiging (zijne verzoening met God) aan te
kondigen’.
Bevrijd hem, kondig hem de verlossing aan, ofwel: ijver voor zijne verlossing door uwe
vermaning en uw gebed. - Ik heb reden enz. Hebr.: ‘Ik heb eene losprijs gevonden’, te weten
in de boetvaardigheid van den getuchtigde. - Het Hebr. kan ook aldus worden opgevat: ‘en
hij (de engel) zal zich ontfermen en zeggen (tot God): Bevrijd hem’ enz.
Zijn vleesch enz. is een voortzetting an de woorden des sprekenden in v. 24. Die sprekende
is God ofwel, naar een andere opvatting van den grondtekst (zie noot 16 en 17), de engel.
Anders kan het Hebr. vertaald worden: ‘Bloeie weder op zijn vleesch meer dan in zijne jeugd;
keere hij terug tot de dagen zijner jonkheid’.
Hij, de getuchtigde. Bij de tusschenkomst toch des voorsprekers en vermaners moet ook
eigen medewerking komen en allereerst ootmoedig gebed.
Openlijk zal hij zeggen enz. Bij het gebed behoort ook schuldbelijdenis en erkenning van
Gods barmhartigheid.
Volgens een andere Hebr. lezing ‘mijne ziel’ (mijn leven) behoort dit vers nog tot het danklied
van den geredde. - De bedoeling van Eliu is duidelijk. Job keere zich smeekend tot God (v.
26) en belijde zijne schuld (v. 27), dan zal het lijden het middel zijn, waardoor God hem
voor den ondergang bewaart en wederom zijne zegeningen waardig maakt. - Dit vers vormt
een passend slot voor deze rede, vgl. noot 5.
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29. Ecce, haec omnia operatur Deus tribus 29. Zie, dat alles werkt God driemaal22)
vicibus per singulos.
voor een ieder,
30. Ut revocet animas eorum a
30. om hunne zielen terug te roepen uit
corruptione, et illuminet luce viventium. het bederf en ze te bestralen met het licht
der levenden.

22) Hebr.: ‘twee- driemaal’ d.w.z. herhaalde malen. Zie hier noot 5 en 15.
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31. Attende Job, et audi me: et tace, dum 31. Wees aandachtig, o Job23), en luister
ego loquor.
naar mij; en zwijg, terwijl ik spreek.
32. Si autem habes quod loquaris,
responde mihi, loquere: volo enim, te
apparere justum.

32. Indien gij echter iets te zeggen hebt,
antwoord mij dan, spreek; want ik
wensch, dat gij rechtvaardig zult
blijken24).

33. Quod si non habes, audi me: tace, et 33. Bijaldien gij niets hebt, luister dan
docebo te sapientiam.
naar mij; zwijg, en ik zal u onderrichten
in de wijsheid.

Caput XXXIV.
Hoofdstuk XXXIV.
Eliu (v. 1) noodigt ook alle aanwezigen uit te luisteren en te onderzoeken,
wat recht is (v. 2-4). - Het standpunt van Job wordt uiteengezet en scherp
veroordeeld (v. 5-9 en 36). - Dat God rechtvaardig is wordt bevestigd hierdoor,
dat Hij de wereld in stand houdt (v. 10-15) en onpartijdig de boozen straft
(v. 16-20). - God weet alles en zonder gerechtelijk onderzoek straft Hij te
zijnen tijde op het geroep der armen (v. 21-28). - Niemand heeft tegen God
iets in te brengen, als Hij wegens de zonden der verdrukten toeft met de
vergelding (v. 29-32); zelfs Job niet, die onverstandig en godslasterlijk heeft
gesproken (v. 33 - [36] - 37).
1. Pronuntians itaque Eliu, etiam haec
locutus est:

1. Eliu sprak dan verder en zeide nog
hetgeen volgt:

23) Hier begint de drie en twintigste rede, welke voortgaat van XXXIII 31 tot XXXV 16. - Reeds
vroeger (zie XXV noot 1 en 2) werd gezegd, dat XXV 2 en 3 thuis behooren in eene rede
van Eliu. De gedachte van deze verzen, te weten dat God in zichzelven onafhankelijk van
ons en onze werken volkomen gelukkig is, past nergens beter dan achter XXXV 5, waarvan
zij den inhoud aanvult. - In XXXIV 36 stoot men op den naam van Job, welke naam
onmiddellijk voorafging in het vorige vers. Dit duidt aan, dat v. 36 niet op zijn oorspronkelijke
plaats staat, temeer daar het hier overbodig is en v. 37 volkomen aansluit bij v. 35. Een goede
plaats echter vindt dit vers achter v. 9. - Ook XXXIV 30 zou naar den gedachten-inhoud der
strophe, waarin het voorkomt, volgens den grondtekst, beter twee verzen verder achter v. 32
zijn geplaatst. - Zoo bestaat deze rede uit een eerste paar Strophen XXXIII 31-33 en XXXIV
2-4, een eerste tusschenstrophe v. 5-9 en 36, een tweede paar strophen v. 10-15 en 16-20
(waarin v. 19 en 20 voor drie verzen gelden), een tweede tusschenstrophe, die dubbelstrophe
is, v. 21-28, een derde paar strophen v. 29-32 en v. 33 - [36] - 37, een derde tusschenstrophe
XXXV 1 - [XXV 2 en 3] - 8, en een vierde paar strophen v. 9-12 en v. 13-16. - De inhoud
der strophen staat aangegeven in den korten inhoud boven dit hoofdstuk en boven XXXIV
en XXXV.
24) Vermoedelijk is de bedoeling, dat hij Job geenszins op onrechtvaardige wijze beschuldigen
wil en daarom gaarne naar redelijke tegenwerpingen zou luisteren.
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2. Audite sapientes verba mea, et eruditi 2. Hoort, wijzen, naar mijne woorden, en,
auscultate me:
kundigen, luistert naar mij1).

1) Eliu spreekt hier tot alle omstanders behalve Job, maar ongetwijfeld zijn de drie vrienden
allereerst bedoeld. Al misprees hij hunne wijsheid in het geschil met Job (XXXII 9), daarom
acht hij hen den titel van wijzen nog niet onwaardig en versmaadt hij hun oordeel niet. Om
hunne welwillende opmerkzaamheid en instemming voor zijne rede te winnen, spreekt hij
hen aldus toe.
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3. Auris enim verba probat, et guttur
escas gustu dijudicat. Supra XII 11.

3. Want het oor toetst de woorden, zooals
de keel de spijzen door den smaak
onderscheidt2).

4. Judicium eligamus nobis, et inter nos 4. Zoeken wij ons uit wat recht is, en zien
videamus quid sit melius.
wij onder ons wat het beste is3).
5. Quia dixit Job: Justus sum, et Deus
subvertit judicium meum.

5. Want Job heeft gezegd: Ik ben
rechtvaardig en God heeft mijn recht
omvergehaald4).

6. In judicando enim me, mendacium est: 6. Want in het oordeel over mij is een
violenta sagitta mea absque ullo peccato. leugen; fel is de pijl in mij zonder eenige
zondeschuld5).
7. Quis est vir ut est Job, qui bibit
subsannationem quasi aquam:

7. Welke man is gelijk aan Job, die
beschimping drinkt als water6).

8. Qui graditur cum operantibus
8. die verkeert met de bedrijvers van
iniquitatem, et ambulat cum viris impiis? ongerechtigheid en wandelt, met de
goddelooze mannen7).

2) Eene aanhaling van Job's woorden; vgl. XII 11.
3) Eene aansporing om door onderzoek te komen tot wat recht en wat het beste (Hebr.: ‘wat
goed’) is, nl. tot de waarheid.
4) Ik ben rechtvaardig; vgl. XIII 18; XXIII 10-12; XXVII 6; XXXI. - God heeft mijn recht
omvergehaald of ‘weggenomen’ ‘abstulit’, zooals de Vulgaat XXVII 2 vertaalt. Gelijk daar
ter plaatse blijkt, had Job inderdaad zoo gesproken.
5) Dezelfde gedachte als in het vorige vers is hier uitgedrukt, maar in nog duidelijker en harder
klinkende taal. Job had wel niet gezegd, dat Gods oordeel over hem leugenachtig of
onrechtvaardig was, maar zijn geklaag, zie XIX 6, kon zoo begrepen worden. Ook in het
tweede verslid ligt, volgens Eliu, eene miskenning van Gods rechtvaardigheid. Vgl. voor de
beeldspraak van de pijl of pijlwonde des lijdens VI 4.
6) Job wordt gezegd zijns gelijke niet te hebben in het schimpen of lasteren tegen God, door
nl. dat zoo gemakkelijk te doen, als iemand (vgl. XV 16) een dronk water neemt. Dit doelt
op zijne herhaalde klachten, waarvan in v. 5 en 6 de korte inhoud vermeld werd. Vgl. XIX
noot 4. Bij de beoordeeling van Job's woorden door Eliu en bij diens scherpe berisping van
Job (vgl. v. 36 e.a.) houde men wel in het oog, dat het doel van Eliu, vooral in deze rede is,
Job te vernederen en tot boetvaardigheid te stemmen. Want niettegenstaande diens deugdzaam
leven (zie XXXI) was Job er nog verre van af een heilige te zijn. Dat werd vooral duidelijk
in zijn lijden, waarin hij bij veel zielsgrootheid en een voortreffelijk godsvertrouwen (zie
vooral XIX en XXV) niet zelden zich liet beheerschen door ongeduld en zich schuldig maakte
aan uitdrukkingen, die onbetwistbaar getuigen van overschatting van zich zelven en van zijn
recht tegenover God; ja zelfs nam hij niet altijd den verschuldigden eerbied jegens God in
acht. Dat ongeduld moest door lijden, die aanmatigende overschatting van zich zelven moest
door vernedering worden uitgeboet. Job moet tot erkenning van zijne onvolmaaktheden en
tot boetvaardigheid worden gebracht, om tot volkomen heiligheid en tot een volmaakt geluk
te geraken. God, die Eliu aan- dreef tot spreken (vgl. XXXII 18 en noot 3), is wonderbaar
gestreng jegens zijne heiligen; door lijden en vernedering voert Hij hen tot ware heiligheid
en onvergankelijk geluk.
7) Dit doelt, zie het volgende vers, op de denk- en spreekwijze van Job. Daardoor gedroeg hij
zich, volgens Eliu, als één van hart met de boozen.
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9. Dixit enim: Non placebit vir Deo,
etiam si cucurrerit cum eo.

9. Hij heeft immers gezegd: Niet
welgevallig is iemand aan God, ook al
wandelt hij met Hem8).

8) Een weinig anders heeft het Hebr.: ‘Niets nut het den mensch, dat hij in vriendschap is met
God’. Job had deze lastering niet met zoovele woorden uitgedrukt, maar toch kon met recht
deze gevolgtrekking uit zijne heftige klachten gemaakt worden. Hij had immers niet zonder
bitterheid betuigd, dat het lijden zoowel de braven als de boozen treft (IX 22), dat zelfs de
boozen ongestraft in grooten voorspoed leven (XXI 7), terwijl hem zelf, na een deugdzaam
leven (XXIII 11), Gods gramschap en harde tuchtiging (XXX 21) ten deel werd. - Na dit
vers zou de bitroep van v. 36 goed geplaatst zijn, zie XXXIII noot 23.
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10. Ideo viri cordati audite me, absit a
Deo impietas, et ab Omnipotente
iniquitas.

10. Daarom, verstandige mannen, hoort
naar mij: Verre zij van God de boosheid
en van den Almachtige de
ongerechtigheid9).

11. Opus enim hominis reddet ei, et juxta 11. Want Hij vergeldt den mensch zijn
vias singulorum restituet eis.
werk en betaalt een ieder naar zijne
wegen.
12. Vere enim Deus non condemnabit
frustra, nec Omnipotens subvertet
judicium.

12. Want voorwaar God veroordeelt niet
zonder reden, en de Almachtige haalt het
recht niet omver.

13. Quem constituit alium super terram? 13. Welken andere heeft Hij over de aarde
aut quem posuit super orbem, quem
gesteld? of wien geplaatst over de wereld,
fabricatus est?
die Hij gemaakt heeft10)?
14. Si direxerit ad eum cor suum, spiritum 14. Indien Hij zijn hart tegen haar zette,
illius et flatum ad se trahet.
zou Hij geest en adem van haar tot zich
trekken11).
15. Deficiet omnis caro simul, et homo
in cinerem revertetur.

15. Alle vleesch zou te gelijk vergaan, en
de mensch tot asch terugkeer en.

16. Si habes ergo intellectum, audi quod 16. Indien gij dan verstand hebt, hoor
dicitur, et ausculta vocem eloquii mei. naar wat er gezegd wordt, en luister naar
den klank mijner woorden.
17. Numquid qui non amat judicium,
sanari potest? et quomodo

17. Kan iemand, die het recht niet bemint,
genezen worden? en hoe

9) Tegenover de zoogenaamde lasteringen van Job stelt nu Eliu (v. 10-12) als zekere waarheid,
dat God rechtvaardig is en ten opzichte van een ieder de rechtvaardigheid betracht. Het bewijs
daarvoor volgt v. 13-32.
10) Hebr.: ‘Wie heeft Hem de aarde toevertrouwd en wie heeft de gansche wereld tot stand
gebracht?’ Ook in de Latijnsche vertaling is het dubbele begrip uitgedrukt, dat God de
Instandhouder en de Schepper der wereld is. Als een axioma en een postulaat van het gezond
verstand stelt Eliu de waarheid, dat de hoogste Almacht ook noodzakelijk de hoogste
Rechtvaardigheid moet zijn. De uitwerking van het tweede begrip, dat God rechtvaardig
moet zijn, wijl hij de Schepper van alles is (vgl. Sap. XI 25), blijft achterwege. Die van het
eerste volgt v. 14 en 15.
11) Zoo God het wilde, dan ontvlood het leven, zijne gave (Gen. II 7; Ps. CIII 30), aan de wereld.
Derhalve heeft de Regeerder der wereld, die (zie het volgende vers) alles zoo gemakkelijk
te gronde kan richten, bij de instandhouding van het menschelijk geslacht geen onrechtmatig
geweld noodig. - Het Hebr. kan anders begrepen worden: ‘Indien Hij op zich zei ven zijn
hart zette’, anders gezegd: als God alleen aan zich zelven dacht en niet voor zijne schepselen
zorgde, dan enz. Derhalve sluit reeds Gods liefde en zorg, waarmede Hij de wereld bewaart,
alle gedachte aan onrechtvaardigheid uit.
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tu eum, qui justus est, in tantum
condemnas?

veroordeelt gij op zulk een wijze Hem,
die rechtvaardig is12)?

18. Qui dicit regi, apostata; qui vocat
duces impios:

18. Hem, die tot een koning zegt:
afvallige, die vorsten booswichten
noemt13),

19. Qui non accipit personas principum:
nec cognovit tyrannum, cum disceptaret
contra pauperem: opus enim manuum
ejus sunt universi. Deut, X 17; II Par. XIX
7; Sap. VI 8; Eccli. XXXV 15; Act. X 34;
Rom. II 11; Gal. II 6; Eph. VI 9; Col. III
25; I Petr. I 17.

19. die op den persoon der grooten niet
let noch acht geeft op den heerscher,
wanneer hij tegen den arme pleit; het
werk zijner handen immers zijn zij allen.

20. Subito morientur, et in media nocte
turbabuntur populi, et pertransibunt, et
auferent violentum absque manu.

20. Plotseling sterven zij, en midden in
den nacht geraken de volken in
verwarring en zij vergaan, en men ruimt
den geweldenaar weg zonder hand14).

21. Oculi enim ejus super vias hominum, 21. Want zijne oogen zijn op de wegen
et omnes gressus eorum considerat.
der menschen, en op al hunne schreden
geeft Hij acht15).
22. Non sunt tenebrae, et non est umbra 22. Geen duisternis en geen
mortis, ut abscondantur ibi qui operantur doodsschaduw is er, waar zich kunnen
iniquitatem.
verbergen, die ongerechtigheid bedrijven.
23. Neque enim ultra in hominis potestate 23. Want het is ook niet verder in 's
est, ut veniat ad Deum in judicium.
menschen macht om tot God ten gerichte
te komen16).
12) Job moet Eliu's onderrichting ter harte nemen (v. 16). Zoolang hij het recht niet bemint, zich
niet ontziet den rechtvaardigen God te beschuldigen van onrechtvaardigheid, heeft hij ook
van den beleedigden God geene redding te hopen. - Het Hebr. geeft een anderen zin: ‘Kan
hij, die het recht haat, heerschen, en durft gij den grooten Rechtvaardige veroordeelen?’
Gelijk Eliu in v. 13 als vaststaande waarheid aannam, dat de hoogste Almacht noodzakelijk
de hoogste Rechtvaardigheid moet zijn, zoo stelt hij hier als axioma, dat ook de hoogste
Rechtsmacht noodzakelijk ten hoogste rechtvaardig moet wezen. Hoe God zijn hoogste
rechtsmacht over de wereld uitoefent, wordt uiteengezet v. 18-32.
13) Bij de uitoefening van zijne rechtsmacht let God niet op menschelijke grootheid. Hij noemt
een koning, zoo hij het verdient, een afvallige, Hebr.: ‘nietswaardige’, en straft (zie de twee
volgende verzen) zonder partijdigheid de aanzienlijken, die het verdienen.
14) Met de vorsten ontvangen ook de volken, die misdadig zijn, hunne straf midden in den nacht,
onverwachts. - Zonder hand, zonder toedoen van menschen, enkel op Gods wenk bijv, door
de pest.
15) In de uitoefening van zijne rechtsmacht is God volkomen rechtvaardig, niet alleen omdat
Hij niemand heeft te vreezen (v. 19), maar ook omdat Hij alles weet en (zie het volgende
vers) de meest verborgen boosheid ten volle kent.
16) Niet in 's menschen macht, niet aan zijn welbehagen is het overgelaten om enz. Aan de
rechtsmacht van God zijn allen onderworpen en ontsnapt niemand, zooals in de eerstvolgende
verzen wordt uitgewerkt. - Uit den onduidelijken Hebr. tekst in het eerste verslid kan een
volkomen heldere en met de volgende verzen geheel overeenstemmende zin worden verkregen
door vóór het woord, in de Vulgaat vertaald met ‘ultra’ ‘verder’, de eindletter van het
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24. Conteret multos, et innumerabiles, et 24. Hij verdelgt er velen en ontelbaren17),
stare faciet alios pro eis.
en doet anderen staan in hunne plaats.
25. Novit enim opera eorum: et idcirco
inducet noctem, et conterentur.

25. Want Hij kent hunne werken, en
daarom laat Hij den nacht komen en zij
worden verdelgd.

26. Quasi impios percussit eos in loco
videntium.

26. Als goddeloozen verslaat Hij hen ter
plaatse waar men het ziet,

27. Qui quasi de industria recesserunt ab 27. hen, die als met opzet van Hem waren
eo, et omnes vias ejus intelligere
afgeweken en geen zijner wegen wilden
noluerunt:
kennen,
28. Ut pervenire facerent ad eum
clamorem egeni, et audiret vocem
pauperum.

28. zoodat zij het geroep van den
behoeftige tot Hem deden komen en Hij
de stem der armen hoorde.

29. Ipso enim concedente pacem, quis est
qui condemnet? ex quo absconderit
vultum, quis est qui contempletur eum et
super gentes et super omnes homines?

29. Immers als Hij vrede verleent, wie is
er die Hem zal veroordeelen? en als Hij
het aanschijn verbergt, wie is er, die tegen
Hem zal opzien, of het volken en of het
alle menschen betreft18)?

30. Qui regnare facit hominem
hypocritam propter peccata populi.

30. Hij doet den huichelachtigen mensch
regeeren om de zonden des volks19).

31. Quia ergo ego locutus sum ad Deum, 31. Omdat ik dan over God gesproken
te quoque non prohibebo.
heb, zal ik ook u niet verhinderen.

voorafgaande woord, die gemakkelijk bij overschrijving kon uitvallen, te herhalen (mo eed
in plaats van ood): ‘Hij stelt den mensch geen bepaalden dag, om’ enz., d.w.z. zonder op
bepaalde dagen rechtzitting te houden, deelt Hij (v. 24) te zijnen tijde de verdiende straf uit;
want (v. 25) Hij kent enz.
17) Hebr.: ‘Hij verdelgt machtigen zonder onderzoek’. Onderzoek of gerechtelijk verhoor is
onnoodig; zie voorafgaand en volgend vers.
18) Immers, Hebr.: ‘En’. Het gaat dan niet aan, zoo besluit Eliu, over Gods rechtspraak te morren,
hetzij zij vrede of geluk verschaft, ofwel, van gramschap getuigend, het tegendeel uitwerkt.
En dat geldt Gods rechtspraak niet alleen ten opzichte der volkeren in het algemeen, maar
ook ten opzichte van elken mensch in het bijzonder. - Het Hebr. kan ook aldus worden
vertaald: ‘En als Hij zich rustig houdt, wie zal Hem veroordeelen, en als Hij het aanschijn
verbergt, wie zal Hem aanzien’ (of naar een andere Hebr. punctuatie ‘wie zal Hem
terechtwijzen’) d.w.z. als God niet aanstonds straft en zich tijdelijk houdt alsof Hij het onrecht
niet ziet, wie zal Hem daarvan een verwijt maken; want, zie de volgende verzen.
19) Als antwoord op Job's gezegde IX 24 en soortgelijke uitdrukkingen is dit duidelijk genoeg.
Dit vers verklaart, op wat wijze en om welke reden God soms zijn aanschijn venbergt, nl.
door het volk te doen gebukt gaan onder de heerschappij van een huichelachtig mensch, van
een onderdrukker. De duistere Hebr. tekst wordt volkomen helder door het gegronde
vermoeden, dat de eerste letter wegviel (sjâm in plaats van mi, evenals in het hiermede
correspondeerende vers XXXV 12): ‘Daar (dan) wordt koning een huichelachtig mensch,
een van de valstrikken (een verleider of een onderdrukker) des volks’. Zie volgende noot.
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32. Si erravi, tu doce me: si iniquitatem 32. Indien ik gefaald heb, onderricht gij
locutus sum, ultra non addam.
dan mij; indien ik slecht heb gesproken,
zal ik niets meer bij voegen20).

20) Eliu, die (v. 31) over God, tot verdediging van Gods rechtvaardigheid heeft gesproken, betuigt
hiermede Job's tegenspraak te willen aanhooren, en zijne terechtwijzing, mits ze redelijk is,
te zullen volgen. - Geheel anders kan echter het Hebr. worden opgevat: v. 31. ‘Want zegt
men wel tot God: ik heb gevleid (of naar een andere lezing: ik ben te trotsch geweest), maar
ik zal niet meer zondigen; v. 32. doe mij kennen, wat ik niet inzie; als ik verkeerd heb gedaan,
zal ik het niet meer doen’. Zoo wordt in deze verzen de reden gegeven van v. 29: Als God
toeft met de bestraffing der boozen, heeft niemand iets in te brengen; want dat geschiedt,
omdat men niet met nederige en boetvaardige gezindheid zich wendt tot God. Hierop volgt
geleidelijk v. 30: ‘Dan wordt’ enz., zie vorige noot; zoolang de goeden hunne verkeerdheden
niet inzien, zal hunne verdrukking blijven voortduren en bestendigd worden.
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33. Numquid a te Deus expetit eam, quia
displicuit tibi? tu enim coepisti loqui, et
non ego: quod si quid nosti melius,
loquere.

33. Verlangt God zulks wellicht van u,
omdat het u niet bevalt? Gij immers zijt
begonnen met spreken, en niet ik;
bijaldien gij het beter weet, spreek dan21).

34. Viri intelligentes loquantur mihi, et
vir sapiens audiat me.

34. Dat verstandige mannen tot mij
spreken, en dat een wijs man naar mij
hoore.

35. Job autem stulte locutus est, et verba 35. Job echter heeft dwaas gesproken, en
illius non sonant disciplinam.
zijne woorden klinken niet verstandig22).
36. Pater mi, probetur Job usque ad
36. Mijn Vader23), laat Job ten einde toe
finem: ne desinas ab homine iniquitatis. beproefd worden, laat den boozen mensch
geen rust.
37. Quia addit super peccata sua
blasphemiam, inter nos interim
constringatur: et tunc ad judicium
provocet, sermonibus suis Deum.

37. Want bij zijne zonden voegt hij
godslastering; onder ons worde hij
intusschen beteugeld, en laat hij dan met
zijne woorden God ten gerichte dagen24).

21) Dit vers is zeer duister. Het Latijnsche ‘eam’ kan nergens anders op terugslaan dan op
‘iniquitatem’ van v. 32, dat aldaar ongerechtigheid in woorden beteekent, en wordt dan aldus
verklaard: zal God die ongerechtige taal van u verdragen, omdat u zijne handelwijze niet
bevalt. Ja, ongerechtig was uw taal; dat is geen onbewezen beschuldiging van mij; gij immers
zijt begonnen met spreken, niet ik, ik heb niets anders gedaan dan uwe woorden herhaald,
om de verkeerdheid ervan in het licht te stellen. - Het Hebr., ofschoon eveneens duister en
verschillend verklaard, kan in meer passenden zin vertaald worden: ‘Zal Hij (God) naar uwen
zin vergelden, daar gij verwerpt (wat Hij doet)? Ja gij, gij zult een voorstel moeten doen,
niet ik; zeg nu, wat gij weet’. Als Job bedenking maakt tegen de manier, waarop God zijn
rechtsmacht over de wereld uitoefent, laat hij dan eens voorstellen, hoe God het dan wel
moet doen. Ik voor mij zou mij wel wachten voor zulk eene vermetelheid. Maar neen, het is
te dwaas om daarover te spreken, zie volgende verzen.
22) In v. 34-35 beroept Eliu zich op het oordeel der omstanders. Hebr,: ‘Mannen met verstand
zullen mij zeggen en ieder wijs man, die mij boort: “Job heeft dwaas gesproken”’ enz.
23) Mijn vader. Nergens in het O.T. wordt God met dezen naam aangesproken. Alle andere oude
vertalingen lazen iets anders of namen het Hebr. woord ‘abi’ op als een uitroep van verlangen,
welke beteekenis het ook inderdaad kan hebben. Zie XXXIII noot 23.
24) Onder ons worde hij, enz., laten wij hem het verkeerde van zijn taal onder het oog brengen;
wil hij dan toch voortgaan, dan moet hij het zelf maar weten. Hebr. ‘Ja, hij stapelt zonde op
zonde, in ons midden schimpt hij en vermenigvuldigt hij zijn lasteringen tegen God’.
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Caput XXXV.
Hoofdstuk XXXV.
Eliu (v. 1) toont aan, dat Job's meening, alsof deugd en ondeugd niet baat
of schaadt, verkeerd is. God is wel in zijne verhevenheid onaantastbaar,
maar de mensch brengt zichzelven schade of nut aan door zijne ondeugd of
deugd (v. 2 - [XXV 2 en 3] - 8). - De goeden worden soms wel onderdrukt,
maar dat geschiedt om hunne nalatigheid in den dienst van God (v. 9-12).
Dan te zeggen, dat God er geen acht op slaat, is ijdele taal van Job, zonder
verstand (v. 13-16).
1. Igitur Eliu haec rursum locutus est:

1. Eliu sprak dan wederom aldus1).

2. Numquid aequa tibi videtur tua
cogitatio, ut diceres: Justior sum Deo?

2. Dunkt u rechtmatig uwe meening, daar
gij gezegd hebt: Ik ben rechtvaardiger
dan God2)?

3. Dixisti enim: Non tibi placet quod
3. Gij hebt immers gezegd: U behaagt
rectum est: vel quid tibi proderit, si ego niet wat recht is; of wat nut doet het U,
peccavero?
als ik zondig3)?
4. Itaque ego respondebo sermonibus tuis, 4. Ik zal dan antwoorden op uwe redenen
et amicis tuis tecum.
en aan uwe vrienden4) met u.
5. Suspice coelum et intuere, et
contemplare aethera quod altior te sit.

5. Blik opwaarts ten hemel en zie, en
beschouw het hemelgewelf, dat het
verheven is boven u5).

1) In XXXIV antwoordde Eliu op Job's woorden, aldaar aangehaald v. 5-6; thans gaat hjj het
doen op die van XXXIV 9.
2) Job had zulks niet gezegd, maar zijne uitdrukkingen, zooals XVI 18, XIX 6, XXIII 11-12
en XXXI, konden aanleiding geven tot deze bewering. Zie echter volgende noot.
3) De zin is: of men goed of kwaad doet, het is God onverschillig; eene bewering naar aanleiding
van Job's woorden IX 22. Naar den grondtekst kunnen v. 2 en 3 aldus vertaald worden:
‘Houdt gij dàt voor recht, noemt gij het “uwe gerechtigheid voor God”, dat gij vraagt, wat
het u baat: “Welk voordeel geeft het mij, als ik niet zondig”’. Eliu verwijt Job, dat hij zich
voortdurend heeft beroepen op ‘zijne gerechtigheid voor God’, en vraagt hem spottend, of
zijne rechtvaardigheid wellicht bestaat in zijne bewering, dat deugd of ondeugd (ten minste
voor dit leven) geen voordeel of nadeel aanbrengt.
4) En aan uwe vrienden, die de bewering van Job niet voldoende hadden kunnen weerleggen.
5) Bij de weerlegging van Job's meening (vgl. v. 3) gaat Eliu stilzwijgend uit van de
onomstootbare waarheid, dat het niet hetzelfde kan wezen, of men deugdzaam of zondig
leeft, dat noodzakelijkerwijze deugd voordeel en ondeugd nadeel aanbrengen moet. Maar
hij toont aan, dat God, die onaantastbaar boven het hemelgewelf de bron is van licht en geluk
voor al zijne schepselen, niet bevoordeeld of benadeeld wordt door 's menschen deugd of
ondeugd (v. 5-7). Daaruit volgt dan, dat het voor- of nadeel van deugd of ondeugd den mensch
zelf moet raken (v. 8). - De inhoud van v. 5 wordt aangevuld en eerst volkomen gemaakt
door achtervoeging van XXV 2 en 3, zie XXV noot 1. - De gedachte van v. 5-7 ontleent Eliu
aan Eliphaz, vgl. XXII 2-3, maar hij maakt een andere gevolgtrekking dan deze, vgl. XXII
5 e.v.
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6. Si peccaveris, quid ei nocebis? et si 6. Als gij zondigt, wat schaadt gij Hem,
multiplicatae fuerint iniquitates tuae, quid en als uwe ongerechtigheden
facies contra eum?
vermenigvuldigd worden, wat doet gij
tegen Hem?
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7. Porro si juste egeris, quid donabis ei, 7. Verder, als gij rechtvaardig handelt,
aut quid de manu tua accipiet?
wat geeft gij Hem, of wat ontvangt Hij
van uwe hand6)?
8. Homini, qui similis tui est, nocebit
8. Eenen mensch, aan u gelijk, schaadt
impietas tua: et filium hominis adjuvabit uwe boosheid en eenen menschenzoon
justitia tua.
baat uwe rechtvaardigheid7).
9. Propter multitudinem calumniatorum 9. Om de menigte van lasteraars schreit
clamabunt: et ejulabunt propter vim
men8), en men weeklaagt om den
brachii tyrannorum.
machtigen arm van tyrannen.
10. Et non dixit: Ubi est Deus, qui fecit 10. Maar men zegt niet: Waar is God, die
me, qui dedit carmina in nocte?
mij gemaakt heeft en juichliederen9)
schonk in den nacht?
11. Qui docet nos super jumenta terrae, 11. die ons onderricht boven de dieren
et super volucres coeli erudit nos.
des velds, en ons verstandig maakt boven
de vogelen des hemels10).
12. Ibi clamabunt, et non exaudiet,
propter superbiam malorum.

12. Dan roept men, zonder dat Hij
verhoort, wegens den overmoed der
boozen11).

13. Non ergo frustra audiet Deus, et
13. Derhalve naar ijdel geroep luistert
Omnipotens causas singulorum intuebitur. God niet, maar de Almachtige let op de
gesteltenis van een ieder afzonderlijk12).

6) Vgl. Ps. XV 2.
7) Een mensch, van nature voor vermeerdering of vermindering van geluk vatbaar (wat God
niet is), baat of schaadt zich zelven door zijn goede of kwade werken. Die algemeene waarheid
is bijzonder van toepassing op Job; daarom zegt Eliu: eenen mensch aan u gelijk, en uwe
boosheid.... uwe rechtvaardigheid, in plaats van zijne boosheid.... zijne rechtvaardigheid.
8) Eene voor de hand liggende tegenwerping: als deugd of ondeugd den mensch nut of schade
aanbrengt, waarom laat God dan verdrukkers van onschuldigen ongewroken begaan, zooals
Job heeft betoogd in XXIV? Hierop antwoordt Eliu in v. 9-12: omdat de verdrukten nalatig
waren in den dienst van God; daarom verdienden zij verdrukt te worden.
9) Die door mij te laten geboren worden juichliederen schonk in den nacht mijner geboorte.
10) Door zijn verstand en Godskennis verheven boven de dieren enz., moest de mensch zonder
ophouden God dienen en loven. Het verzuim daarvan is de reden (vgl. het volgende vers),
dat men in verdrukking tot God roepend niet wordt verhoord.
11) Wegens den overmoed der boozen kan verbonden worden met zonder dat Hij verhoort, in
dezen zin: de nalatigheid in den dienst van God is overmoed, die de overigens goeden maakt
tot boozen; doch beter wordt het verbonden met: Dan roept men.
12) Naar de lezing der Vulgaat wordt hier een gevolgtrekking gemaakt uit het voorafgaande:
Derhalve enz. Het Latijnsche ‘frustra’ kan opgevat worden als het object van ‘audiet’, zooals
de Septuag. het deed. Anderen ‘frustra’ opvattend als bijwoord, verklaren: niet zonder reden
luistert God (naar den een wel en naar den ander niet), maar (dat geschiedt omdat) de
Almachtige let enz.; ofwel: niet te vergeefs (d.i. machteloos of onwillig om hulp te verleenen)
luistert God, maar enz. - Zie echter de volgende noot.
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14. Etiam cum dixeris: Non considerat: 14. Al hebt gij ook gezegd: Hij geeft geen
judicare coram illo, et exspecta eum.
acht, stel u bij Hem te rechte en vertrouw
op Hem13).

13) Uit het voorafgaande wordt hier een toepassing gemaakt voor Job: omdat God (v. 13) let op
de gesteltenis van een ieder afzonderlijk, daarom wordt aan Job de raad gegeven, nederig
zijne zaak aan God te onderwerpen en op Hem te vertrouwen; want al heeft hij ook God
gelasterd door te zeggen, dat Hij er geen acht op geeft, of de mensch braaf of slecht leeft,
maar onverschillig voor het lot der menschen de braven in verdrukking laat, toch kan hij nog
vergiffenis en verlossing uit zijn lijden verwachten; want (v. 15) nu toch, in dit leven, straft
God het kwaad niet naar volle verdienste. Ten laatste wordt dan in v. 16 het besluit getrokken
uit geheel de redeneering van dit hoofdstuk: Derhalve enz. - Evenwel een geheel andere zin,
beter passend in het redeverband, wordt naar het Hebr. verkregen: v. 13 ‘Doch een leugen
is het, dat God niet hoort en de Almachtige er geen acht op slaat; v. 14 zelfs als men zegt:
men ziet niets van Hem, ligt de rechtszaak open voor zijn aanschijn; wacht dan op Hem! v.
15 Nu zelfs, terwijl zijn toorn niet losbrandt, kent Hij toch den euvelmoed volkomen’. Hieraan
sluit geleidelijk aan de conclusie van v. 16: Derhalve enz.
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15. Nunc enim non infert furorem suum, 15. Nu toch stort Hij zijne grimmigheid
nec ulciscitur scelus valde.
niet uit en wreekt Hij de misdaad niet ten
strengste.
16. Ergo Job frustra aperit os suum, et
absque scientia verba multiplicat.

16. Derhalve, tot loozen praat opent Job
zijnen mond, en zonder wijsheid spreekt
hij vele woorden.

Caput XXXVI.
Hoofdstuk XXXVI.
Eliu (v. 1) vraagt de aandacht voor zijn waar en wijs woord (v. 2-4). In zijne
almacht straft God de kwaden en zorgt Hij voor de goeden (v. 5-7). - Door
lijden wijst God de goeden op hunne fouten en vermaant Hij hen tot
verbetering. Wel hun, als zij hooren, maar wee, als zij niet hooren. Het lijden
moet hun ten zegen zijn (v. 8-15). - Zoo is het ook met Job, die gewaarschuwd
wordt het doel van zijn lijden niet te missen (v. 16-18); want daarvoor loopt
hij gevaar (v. 19-21). - God is verheven in zijne almacht; zijn onbegrijpelijke
handelwijze moeten alle menschen loven (v. 22-25). Zijn wijze voorzienigheid
openbaart zich in den vruchtbaren regen. Hij is oneindig wijs en eeuwig (v.
27, 28, 31, 26). - [Zijne majesteit openbaart zich, als Hij de wolken uitspreidt
en zijnen bliksem uitzendt (v. 29, 30, 32, 33)].
1. Addens quoque Eliu, haec locutus est: 1. Voortgaande sprak Eliu nog het
volgende1):
2. Sustine me paululum, et indi-

2. Heb een weinig geduld met mij

1) Vier en twintigste rede, begrensd door XXXVI en XXXVII, in welke hoofdstukken echter
vermoedelijk eenige verzen niet op hun oorspronkelijke plaats staan. - XXXVI 31, sprekend
over een groeizamen regen, evenals v. 27-28, staat midden tusschen eene beschrijving van
een vreeselijk onweer; daarom zal het beter geplaatst zijn achter v. 28. - XXXVII 5 b - 10
onderbreekt de beschrijving van het onweêr, die gegeven wordtin XXXVI 29 - XXXVII 13,
waaraan v. 14 volg, aansluiten; daarom zal XXXVII 5 b - 10 beter de plaats innemen van
XXXVI 29, 30, 32, 33. - Eindelijk door XXXVI 26 te lezen achter het reeds verschoven v.
31 wordt de betreffende strophe door een schoone inclusie ingesloten en een passende
overgang verkregen naar XXXVII 5 b. - Na deze verschuivingen bestaat de rede uit een
eerste strophenpaar XXXVI 2-4 en 5-7, een eerste tusschenstrophe v. 8-15, een tweede
strophenpaar v. 16-18 en v. 19-21, een tweede tusschenstrophe, welke dubbelstrophe is, v.
22-25 en v. 27, 28, 31, 26, een derde strophenpaar XXXVII 5 b - 10 en v. 1-5 a, een derde
(dubbele) tusschenstrophe XXXVI 29, 30, 32, 33 en XXXVII 11-13, waarbij v. 12 twee
verzen uitmaakt, en een vierde strophenpaar v. 14-19 en v. 20-24, waarbij v. 21-23 vier
verzen uitmaken. - De inhoud der strophen staat aangegeven boven XXXVI en XXXVII.
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cabo tibi: adhuc enim habeo quod pro
Deo loquar.

en ik zal u onderrichten; want ik heb nog
iets voor God2) te zeggen.

3. Repetam scientiam meam a principio, 3. Ik zal mijne wijsheid halen uit haar
et operatorem meum probabo justum.
eerste beginsel3) en mijn Schepper zal ik
rechtvaardig bewijzen.
4. Vere enim absque mendacio sermones 4. Want waarlijk zonder leugen zijn mijne
mei, et perfecta scientia probabitur tibi. woorden, en volmaakte wijsheid zal u
getoond worden.
5. Deus potentes non abjicit, cum et ipse 5. God verwerpt niet de machtigen, omdat
sit potens.
Hij zelf ook machtig is4).
6. Sed non salvat impios, et judicium
pauperibus tribuit.

6. Maar Hij spaart hen niet, als zij
goddeloos zijn, en recht verschaft Hij aan
de armen.

7. Non auferet a justo oculos suos, et
reges in solio collocat in perpetuum, et
illi eriguntur.

7. Van den rechtvaardige wendt Hij zijne
oogen niet af, maar als koningen plaatst
Hij hen op den troon in voortdurendheid
en zij worden verheven5).

8. Et si fuerint in catenis, et vinciantur
funibus paupertatis.

8. En als zij in ketenen zijn en geboeid
worden met koorden van armoede,

9. Indicabit eis opera eorum, et scelera
eorum, quia violenti fuerunt.

9. dan toont Hij hun hunne werken en
hunne misslagen, dat zij overmoedig zijn
geweest;

10. Revelabit quoque aurem eorum, ut
corripiat: et loquetur, ut revertantur ab
iniquitate.

10. dan opent Hij ook hun oor, om hen te
verbeteren, en Hij spreekt, opdat zij
terugkomen van hunne verkeerdheid.

11. Si audierint et observaverint,
11. Luisteren zij en geven zij er gevolg
complebunt dies suos in bono, et annos aan, dan zullen zij hunne dagen
suos in gloria:
voleindigen in welzijn en hunne jaren in
roem;
12. Si autem non audierint, transibunt per 12. doch luisteren zij niet, dan zullen zij
gladium, et consumentur in stultitia.
omkomen door het zwaard en vergaan in
dwaasheid.

2) Voor God d.i. ter verdediging van Gods rechtvaardigheid, ofwel: in Gods plaats.
3) Het eerste beginsel der wijsheid is haar eenvoudigste grond, de waarheid. Eliu zal niets
anders spreken dan waarheid, en daarmede zal hij zijn Schepper enz.
4) Niet uit louter willekeur verwerpt God de machtigen, maar uit een rechtvaardig beginsel,
zooals in het volgende vers wordt gezegd.
5) Vs. 5-7 behelst het beginsel, waarvan Eliu in deze rede uitgaat: Gelijk God de boozen straft,
als zij het verdienen, zoo is Hij er ook voortdurend op bedacht de braven tot hooger verheffing
en grootere verdiensten op te voeren. Daartoe gebruikt Hij soms het lijden en de verdrukking,
zooals wordt uitgewerkt in v. 8-15.
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13. Simulatores et callidi provocant iram 13. Huichelaars en sluwe bedriegers
Dei, neque clamabunt cum vincti fuerint. wekken Gods toorn op, en zij roepen niet,
als zij geboeid worden6).
14. Morietur in tempestate anima eorum, 14. Wegsterven zal hunne ziel in
et vita eorum inter effeminatos.
stormwind7) en hun leven onder de
geschandvlekten.
15. Eripiet de angustia sua pauperem, et 15. Bevrijden uit zijne benauwing zal Hij
revelabit in tribulatione aurem ejus.
den arme8), en in de verdrukking openen
zijn oor.
16. Igitur salvabit te de ore angusto
latissime, et non habente fundamentum
subter se: requies autem mensae tuae erit
plena pinguedine.

16. Derhalve zal Hij uit de enge kloof,
die geen grond onder zich heeft, u
verlossen in wijde ruimte, en uw rustige
tafel zal vol zijn van vettigheid9).

17. Causa tua quasi impii judicata est,
causam judiciumque recipies.

17. Is uw geding berecht als van een
goddelooze10), dan zult gij (diens) geding
en oordeel ontvangen.

18. Non te ergo superet ira, ut aliquem 18. Dat derhalve de opgewondenheid u
opprimas: nec multitudo donorum inclinet niet overmeestere, om iemand geweld aan
te.
te doen, noch de menigte der gaven
drukke u ter neder11).
19. Depone magnitudinem tuam

19. Leg af uwe hooghartigheid zon-

6) Hun verstokte hoogmoed is de reden, waarom zij (zie het volgende vers) ten einde toe Gods
toorn opwekken.
7) Hebr.: ‘in hunne jeugd’.
8) Hebr.: ‘Redden zal Hij den verdrukte door zijne verdrukking’. Hier (vgl. ook v. 11) opent
Eliu een nieuw gezichtspunt in het probleem des lijdens: door de verdrukking brengt God
den verdrukte redding, het lijden is voor hem een beproeving en het middel om tot hoogere
volmaaktheid en tot grooter geluk te komen. - In zijn eerste rede stelde hij bijzonder op den
voorgrond, dat lijden het middel is om tot verbetering van levenswandel te komen en om te
behoeden voor ondergang, vgl. vooral XXXIII 15-28; in zijn tweede rede stelde hij het lijden
voor als eene straf voor de zonde, vgl. vooral XXXIV 16-28 en XXXV 9-12; in deze rede
wijst hij er vooral op, dat het lijden soms het karakter draagt van eene beproeving en het
middel is om verdiensten en geluk te vermeerderen. Zelden echter wordt door God slechts
één van deze doeleinden met uitsluiting van de andere beoogd. In den regel zal het
beproevingslijden tevens dienen tot uitboeting van begane fouten, tot verbetering van
levenswandel en tot behoeding voor grootere afdwalingen. Zoo is het ook met Job; vandaar
dat Eliu daarop dan ook voortdurend wijst. Doch dat Job's lijden volgens hem op de eerste
plaats het karakter draagt van eene beproeving, zooals in den proloog werd aangegeven,
blijkt vooral hier en in v. 16-21 naar den grondtekst.
9) Hebr.: ‘Ook u zal Hij verlossen uit den muil der benauwing en onbegrensde ruimte daarvoor
in de plaats stellen’ enz. Uw rustige tafel enz. is een beeld van ongestoord geluk en overvloed.
10) Zou Job door het lijden zich laten vervoeren tot verkeerde oordeelvellingen omtrent God en
tot godslastering, dan enz.. Hebr.: ‘als gij het oordeel velt van een goddelooze’ enz.. Overigens
is ook de grondiekst in v. 17-21 duister en voor verschillende verklaringen vatbaar.
11) Het Hebr. kan ook aldus worden vertaald: ‘Dat er hitte is (d.i. dat het er heet toegaat, ofwel
dat uw lijden zeer groot is) moge u toch niet voeren tot versmading, en de veelheid van uw
losprijs (d.i. van de boetedoening, die God van u vraagt) drukke u niet ter neder’.
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absque tribulatione, et omnes robustos
fortitudine.

der dwang en alle fiere heftigheid12).

20. Ne protrahas noctem, ut ascendant
populi pro eis.

20. Roep toch niet om den nacht, waar de
volkeren na elkander henen gaan13).

21. Cave ne declines ad iniquitatem: hanc 21. Pas op, dat gij den weg der
enim coepisti sequi post miseriam.
ongerechtigheid niet opgaat; want dezen
zijt gij begonnen te volgen na den
rampspoed14).
22. Ecce, Deus excelsus in fortitudine
22. Zie, God is hoog verheven in zijne
sua, et nullus ei similis in legislatoribus. kracht, en niemand onder de wetgevers
is aan Hem gelijk15).
23. Quis poterit scrutari vias ejus? aut
quis potest ei dicere: Operatus es
iniquitatem?

23. Wie kan navorschen zijne wegen? of
wie kan Hem zeggen: Gij hebt onrecht
gedaan16)?

24. Memento quod ignores opus ejus, de 24. Bedenk, dat gij onkundig zijt in zijn
quo cecinerunt viri.
werk, hetwelk mannen bezongen
hebben17).
25. Omnes homines vident eum,
unusquisque intuetur procul.

25. Alle menschen zien naar Hem,
iedereen staart Hem aan van verre18).

26. Ecce, Deus magnus vincens scientiam 26. Zie, in grootheid gaat God ons begrip
nostram: numerus annorum ejus
te boven, het getal zijner jaren is niet te
inaestimabilis.
schatten19).

12) Het Hebr. kan ook worden vertaald: ‘Zou Hij uw geluk wel tot stand brengen zonder
verdrukking en zonder alle inspanning van kracht’.
13) Vermoedelijk eene toespeling op de velschillende plaatsen, waarin Job zich herhaaldelijk
den dood heeft toegewenscht. Naar een andere lezing van den grondtekst: ‘Dat de dwaasheid
u niet bedriege, om u te verheffen met (gelijk) den waanwijze’.
14) Door zijne soms al te heftige klachten, door zijn al te groot vertrouwen op zijne deugd en
door zijne niet altijd met gepasten eerbied voorgedragen verdediging van zijn vermeend recht
tegenover God, was Job na den rampspoed begonnen den weg der ongerechtigheid te volgen.
Naar eene andere punctuatie kan het tweede verslid ook vertaald worden: ‘Want deswege
(nl. om uwe standvastigheid in de beoefening van deugd en godsvrucht te toonen en daardoor
uwe verdiensten en uw geluk te vermeerderen) zijt gij beproefd door rampspoed’. Job wordt
derhalve aangemaand, deze wijze en liefdevolle inzichten van God niet te verijdelen.
15) Om Job nog beter te overtuigen, hoe verkeerd hij deed met zijn recht tegenover God vol te
houden en zich tegenover Hem te beklagen, terwijl God in zijn almacht en wijsheid het begrip
der menschen te boven gaat, eindigt Eliu met eene beschrijving van Gods grootheid.
16) Om iemand van onrecht te kunnen beschuldigen moet men èn diens handelingen èn diens
bedoeling volledig kennen. Dat is ten opzichte van God voor ons onmogelijk, vgl. het volgende
vers, hetwelk echter naar den grondtekst een anderen zin heeft.
17) Hebr.: ‘Bedenk, dat gij moet loven zijne handelwijze, welke de menschen bezingen’; dat
toch is de plicht van alle menschen.
18) Vol bewondering voor den grooten en onbegrijpelijken God.
19) Gods eeuwigheid is de grond en het bewijs van zijne volmaakte grootheid en oneindige
wijsheid, vgl. X 5. Beter wordt dit vers gelezen achter v. 31, zie noot 1.
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27. Qui aufert stillas pluviae, et effundit 27. Hij trekt waterdruppels omhoog, en
imbres ad instar gurgitum.
regenvloeden stort Hij uit als kolken20),

20) Als een enkel voorbeeld van Gods oneindig wijze Voorzienigheid wordt melding gemaakt
van de manier, waarop Hij vruchtbaren regen en daardoor voedsel schenkt aan de menschen.
Hebr. (met geringe wijziging van punctuatie): ‘Druppelen trekt Hij op uit de zee, zij worden
vastgekluisterd in zijnen nevel als regen’, waaraan v. 28 aansluit: ‘dien de wolken uitgieten,
doen neerdruppelen over de menigte der menschen’.
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28. Qui de nubibus fluunt, quae
praetexunt cuncta desuper.

28. neerplassend uit de wolken, die alles
van boven overdekken21).

29. Si voluerit extendere nubes quasi
tentorium suum,

29. Wanneer Hij de wolken wil
uitspreiden als zijne tent,

30. Et fulgurare lumine suo desuper,
cardines quoque maris operiet.

30. en wil bliksemen van boven met zijn
licht, dan bedekt Hij zelfs de hengsels der
zee22).

31. Per haec enim judicat populos et dat 31. Want daarmede richt Hij de volken,
escas multis mortalibus.
en verleent Hij spijzen aan vele
stervelingen23).
32. In manibus abscondit lucem, et
praecepit ei ut rursus adveniat.

32. In zijne handen verbergt Hij het licht,
en Hij beveelt het wederom voor den dag
te komen.

33. Annuntiat de ea amico suo, quod
possessio ejus sit, et ad eam possit
ascendere.

33. Hij boodschapt daaromtrent zijnen
vriend, dat het zijn eigendom is, en dat
hij erheen kan opstijgen24).

21) Vgl. vorige noot. De inhoud van v. 27-28 wordt aangevuld en voltooid door v. 31. Vgl. noot
1 en 23.
22) Van den wolkenhemel (v. 29) tot het diepste der zee openbaart zich Gods majesteit; zijn
bliksemlicht dringt door tot in de diepte der zee, wier hengsels of diepste diepten Hij alzoo
met zijn licht bestraalt of bedekt. Naar den grondtekst luiden v. 29-30: v. 29 ‘Zie, wie begrijpt
het uitspreiden der wolken en het gekraak van zijne tent (d.i. het geluid van den donder in
de wolken, de woontent Gods); v. 30 Zie, Hij spreidt om zich heen zijn licht en bedekt de
wortels der zee’; of naar een andere lezing: ‘Zie, begrijpt men, hoe Hij de wolken uitspreidt,
zoodat zij zijne tent vormen, hoe Hij om zich heen spreidt zijnen nevel en de toppen der
bergen bedekt’. Deze twee verzen staan hier echter niet op hunne plaats, zie noot 1.
23) Daarmede, te weten met zijn bliksemlicht en wolken. Beter echter (zie noot 1 en 21) wordt
dit vers verbonden met v. 28, en met geringe wijziging van een enkel woord (jasoen in plaats
van jadien), waardoor tevens het parallelisme tusschen het eerste en tweede verslid zou
hersteld worden, vertaald: ‘Want daarmede (nl. met den regen) voedt Hij de volken en geeft
Hij spijzen in overvloed’.
24) Daaromtrent, te weten omtrent het licht, maar nu verstaan in overdrachtelijken zin voor
geluk, boodschapt God zijnen vriend, aan zijne dienaars, dat het bijzonder eigendom is van
Hem, die het ongenaakbare licht bewoont (vgl. I Tim. VI 16), en dat ook hij door trouw te
blijven aan zijnen dienst, erheen kan opstijgen, dat hij na duisternis licht, na lijden geluk zal
aanschouwen. - Ook de grondtekst van v. 32-33 is niet duidelijk en wordt verschillend
verklaard. Gewoonlijk vertaald men: v. 32 ‘Met zijne handen grijpt Hij het (bliksem-)licht
en richt het tegen zijnen vijand, v. 33 zijn dondergeluid kondigt Hem aan, in toorn ontstoken
wegens de ongerechtigheid’. - Zie omtrent de plaatsing dezer verzen noot 1.
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Caput XXXVII.
Hoofdstuk XXXVII.
Gods geheimnisvolle grootheid openbaart zich in den winter door sneeuw
en ijs (v. 5 b - 10) en vooral in donder- en bliksemweer, zooals het juist op
dit oogenblik opkomt (v. 1-5 a). - Wolken en bliksemschichten gaan en komen
op zijnen wenk [XXXVI 29, 30, 32, 33] (v. 11-13). - Van dien grooten God
zou Job rekenschap willen vragen (v. 14-19)? Neen, God is niet te genaken;
Hem, die daar plotseling komt verschijnen, past slechts bevende lof (v. 20-24).
1. Super hoc expavit cor meum, et
emotum est de loco suo.

1. Hier beeft mijn hart, en het springt op
van zijne plaats1).

2. Audite auditionem in terrore vocis ejus, 2. Hoort, hoort het gerommel, met
et sonum de ore illius procedentem.
huivering voor zijne stem, en het geluid,
dat voortkomt uit zijnen mond2).
3. Subter omnes coelos ipse considerat, 3. Onder den ganschen hemel blikt Hij
et lumen illius super terminos terrae.
rond3) en zijn licht straalt over de
uiteinden der aarde.
4. Post eum rugiet sonitus, tonabit voce 4. Achter Hem dreunt het geluid, Hij
magnitudinis suae, et non investigabitur, dondert met de stem van zijne grootheid,
cum audita fuerit vox ejus.
en bespeurd wordt Hij niet, ofschoon
zijne stem zich hooren doet4).
5. Tonabit Deus in voce sua mirabiliter, 5. God dondert met zijne stem
qui facit magna et inscrutabilia.
wonderbaar, Hij5), die doet wat groot is
en onbegrijpelijk;
6. Qui praecipit nivi ut descendat in
terram, et hiemis pluviis, et imbri
fortitudinis suae.

6. Die het bevel geeft aan de sneeuw om
op aarde neer te vallen en aan de regens

1) De oorzaak van deze plotselinge ontsteltenis is, gelijk blijkt uit de volgende verzen, een
plotseling opkomend verschrikkelijk onweer. Váár v. 1-5 a worde echter gelezen v. 5 b - 10;
vgl. XXXVI noot 1.
2) Te weten het dondergeluid.
3) Eene beeldspraak om het flitsen van den bliksem uit te drukken.
4) Achter Hem enz. Hebr. ‘Daarna’ te weten na het licht. Volgens de Vulgaat wordt God
voorgesteld door het luchtruim zich heen te bewegen en door de kracht van zijnen gang het
geluid van den donder te veroorzaken. Maar ofschoon zijne stem zich hooren doet en het
geweld der donderslagen, naar de aangeduide beeldspraak, God als nabij doet kennen, wordt
Hij zelf toch niet bespeurd. - Het laatste verslid is in het Hebr. onduidelijk: ‘En Hij houdt ze
niet tegen (d.w.z. de bliksemstralen zijn reeds verdwenen, ofwel: de stralen volgen voortdurend
elkander op), als zijne stem’ enz.
5) Hebr.: ‘Hij doet wat groot is en wij begrijpen het niet’. Een van die groote en onbegrijpelijke
werken Gods wordt thans beschreven in v. 6-10, terwijl in v. 11 naar den grondtekst
vermoedelijk de beschrijving van het onweer wordt voortgezet. Daarom is het waarschijnlijk,
dat v. 5 b - 10 hier niet op hunne oorspronkelijke plaats staan.
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van den winter en aan de stortbui van
zijne kracht6);
7. Qui in manu omnium hominum signat, 7. Die op de hand van alle menschen zijn
ut noverint singuli opera sua.
zegel legt, opdat iedereen erkenne zijne
werken7).

6) De stortbui van zijne kracht d.w.z. de geweldige buien, die het begin van den winter plegen
aan te kondigen.
7) In den winter ligt de arbeid in het open veld stil en wordt als 't ware de hand der menschen
verzegeld, tot werkeloosheid verplicht, zonder dat men er iets aan kan doen, waardoor de
mensch gedrongen wordt zijn eigen machteloosheid en Gods heerschappij in zijne werken
te erkennen.
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8. Ingredietur bestia latibulum, et in antro 8. Het wild vlucht in eene schuilplaats en
suo morabitur.
houdt zich verborgen in zijn hol.
9. Ab interioribus egredietur tempestas, 9. Uit de binnenkamers komt opzetten de
et ab Arcturo frigus.
orkaan en uit den Berenleider de vorst8).
10. Flante Deo concrescit gelu, et rursum 10. Door Gods adem stolt het ijs en
latissimae funduntur aquae.
stroomen wederom wijd uit de wateren9).
11. Frumentum desiderat nubes, et nubes 11. De tarwe verlangt naar wolken, en de
spargunt lumen suum.
wolken spreiden uit hun licht10).
12. Quae lustrant per circuitum,
quocumque eas voluntas gubernantis
duxerit, ad omne quod praeceperit illis
super faciem orbis terrarum:

12. Zij dwalen in de rondte, waarheen de
wil des Bestuurders ze voert, tot ieder
werk, waartoe Hij hun bevel gaf, over de
oppervlakte van den aardkring,

13. Sive in una tribu, sive in terra sua,
sive in quocumque loco misericordiae
suae eas jusserit inveniri.

13. hetzij over een enkelen stam11), hetzij
over zijn land, hetzij op welke plaats ook
van zijne barmhartigheid Hij hun het
bevel gaf zich er te bevinden.

14. Ausculta haec Job: sta et considera
mirabilia Dei.

14. Luister er naar, o Job; sta stil, en
beschouw de wonderwerken Gods.

15. Numquid scis quando praeceperit
Deus pluviis, ut ostenderent lucem
nubium ejus?

15. Weet gij, wanneer God aan den
regen12) het bevel heeft gegeven om het
licht van zijne wolken te vertoonen?

8) De binnenkamers zijn waarschijnlijk ‘de binnenkamers van het Zuiden’ van IX 9. De
zuidenwind brengt na hitte (v. 17) storm en onweer; vgl. Is. XXI 1, Zach. IX 14. Aangaande
den Berenleider vgl. IX 9 noot 6. Het Hebr.: mezarim wordt verschillend verklaard; meer
waarschijnlijk zijn de voornaamste sterrenbeelden om de Noordpool bedoeld: de groote en
de kleine Beer. De noordenwind brengt ook in Palestina koude en vorst; vgl. Eccli. XLIII
22. - Ook onder de ‘Binnenkamer’ (Hebr. enkelv. Cheder) is daarom waarschijnlijk een
sterrenbeeld te verstaan, dat aan den toenmaligen horizont in het verre Zuiden zichtbaar was.
9) En stroomen wederom, Hebr.: ‘en de wijde watervlakte wordt tot een vaste massa’.
10) De tarwe is eene onjuiste overzetting van het Hebr. woord beri ‘met vochtigheid’. Gewoonlijk
vertaalt men aldus: ‘Hij bezwaart de wolk met vochtigheid en Hij spreidt uit de wolk van
zijn licht’ d.w.z. die gevuld is met bliksemlicht. Maar vermoedelijk is beri eene verschrijving
van barâk bliksem, en dan is de letterlijke vertaling van v. 11-13 aldus: ‘het gewolkte slingert
den bliksem uit, het zwerk schiet uit zijne stralen, v. 12 en deze vliegen kronkelend rond
naar zijne (Gods) wenken, otn alles te verrichten wat Hij hun beval, over de oppervlakte van
den aardkring, v. 12 hetzij ter roede voor zijne aarde hetzij ter barmhartigheid, naar gelang
Hij het hun doet vinden’.
11) Het Hebr. woord schebeth kan met ‘stam’ vertaald worden, maar beteekend ook ‘roede’,
welke beteekenis hier beter past; zie vorige noot. De grondtekst bevat driemaal het woord
im ‘hetzij’, maar vermoedelijk moet het tweede als dittographie vervallen.
12) Uit de regenwolken komen de bliksemstralen te voorschijn. Hebr.: ‘Begrijpt gij, hoe God er
mede werkt (nl. met die wonderbaarheden van bliksem en donder, waarvan sprake is in het
vorige vers), hoe het bliksemlicht opflikkert in zijne wolk’.
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16. Numquid nosti semitas nubium
magnas, et perfectas scientias?

16. Kent gij de machtige gangen der
wolken en de volmaakte
wetenschappen13)?

17. Nonne vestimenta tua calida sunt,
cum perflata fuerit terra austro?

17. Zijn uwe kleederen niet heet, als de
aarde wordt bestreken door den
zuidenwind14)?

18. Tu forsitan cum eo fabricatus es
coelos, qui solidissimi quasi aere fusi
sunt.

18. Gij, hebt gij wellicht met Hem
gesmeed de hemeltransen, die onwrikbaar
vast als van koper gegoten zijn15)?

19. Ostende nobis quid dicamus illi: nos 19. Leer ons, wat wij Hem zullen
quippe involvimur tenebris.
zeggen16); wij toch, wij worden omwoeld
door duisternis.
20. Quis narrabit ei quae loquor? etiam
si locutus fuerit homo, devorabitur.

20. Wie zal Hem vertellen, wat ik te
zeggen heb? ja, als de mensch zou
spreken, hij zou verslonden worden17).

21. At nunc non vident lucem: subito aër 21. Ei, nu ziet men niet het licht;
cogetur in nubes, et ventus transiens
plotseling wordt de lucht verdicht tot
fugabit eas.
wolken, doch een voorbijgaande
windvlaag drijft ze weg.
22. Ab aquilone aurum venit, et ad Deum 22. Uit het Noorden breekt goudglans te
formidolosa laudatio.
voorschijn, en aan God...... in vreeze
lof18)!
13) Hebr.: ‘Begrijpt gij iets omtrent het zweven der wolken, het wonder van Hem, die volmaakt
is in wetenschappen’. Het doen zweven der wolken is het wonder van God, die, volmaakt
in wetenschappen, het juiste evenwicht der wolken ordent en regelt naar behoefte.
14) Dat geringe ongemak kunt gij zelfs niet verhinderen, hoe wilt gij dan toch over Gods
handelwijze een oordeel vormen. In het Hebr. vormt dit vers één zin met het volgende: ‘Gij,
wien uw kleed te heet is, als enz., hebt gij’ enz.
15) Hebr.: ‘die vaststaan als een spiegel (van metaal) gegoten’, zooals de spiegels in de oudheid
waren.
16) Eliu spot met de waanwijsheid van Job: Gij, die u zelven zoo wijs acht, dat gij met God wilt
redetwisten over de manier, waarop Hij zijne rechtsmacht moet uitoefenen, leer ons, wat wij
Hem zullen zeggen, als God ons omtrent zijn wereldbestuur iets vragen mocht; wij weten er
niets van.
17) Met toespeling op Job's woorden vooral van XIII 3, 15, 19 (vgl. XXXI 35) zegt Eliu, dat het
verlangen van een mensch om met God in het gericht te treden, eene dwaasheid is. Niet
alleen is God niet te genaken voor dien mensch zelf, maar zelfs degene, die het verlangen
van dien mensch aan God overbracht, zou door de majesteit Gods verpletterd, verslonden
worden.
18) Vs. 21-22 beschrijven de verschijning van God, die zonder verdere vermelding in XXXVIII
1 tot Job begint te spreken. Terwijl het onweer nog voortduurt, dringen plotseling de wolken
dicht opeen en wordt de lucht verduisterd; doch een voorbijgaande windvlaag drijft ze weer
weg, en uit het Noorden d.i. uit hen hemel (vgl. XXVI 7 noot 5) breekt een goudglans te
voorschijn, waarin God zijne verschijning openbaart. Daarom roept Eliu vol ontzetting uit:
en aan God.... in vreeze lof, en stamelt hij Gods Majesteit aanbiddend de lofwoorden van v.
23 en 24. - Deze verklaring van v. 21 en 22 wordt bevestigd door den grondtekst: v. 21 ‘En
nu ziet men niet het licht, - daar schittert het (nl. het licht) door de wolken, terwijl een
windvlaag voorbijvaart en ze wegzuivert. v. 22: Uit het Noorden breekt goudglans te
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23. Digne eum invenire non possumus: 23. Waardig Hem tegemoet treden
magnus fortitudine, et judicio, et justitia, kunnen wij niet; groot is Hij in kracht en
et enarrari non potest.
rechtsmacht en gerechtigheid; neen,
uitspreken kan men het niet.
24. Ideo timebunt eum viri, et non
audebunt contemplari omnes, qui sibi
videntur esse sapientes.

24. Daarom vreezen Hem de mannen, en
opzien durven zij niet, zij allen, die zich
wanen wijs te zijn.

Caput XXXVIII.
Hoofdstuk XXXVIII.
God (v. 1) daagt Job uit te antwoorden, wie in den beginne de aarde heeft
uitgemeten en vastgesteld onder het gejubel van sterren en engelen (v. 2-7),
en wie de sterrenbeelden met de tijdwisseling geregeld heeft (v. 31, 32, 12-15).
- Wie heeft de grenzen der zee bepaald? (v. 8-11). - Overziet gij de uiterste
grenzen der schepping, den bodem der zee, de onderwereld, de breedte der
aarde, de lichtsferen? (v. 16-21); en kent gij de atmospherische krachten?
(v. 22-27). - Wie veroorzaakt de weerswisselingen? (v. 28-30). - Aan wien
gehoorzamen zij? (v. 33-35), en door wiens verstand wordt alles beheerscht?
(v. 36-38). - [Verschaft gij voedsel aan leeuwen of raven? (v. 39-41)].
1. Respondens autem Dominus Job de
turbine, dixit:

1. De Heer nu antwoordde Job uit den
onweersstorm en zeide1):

voorschijn, en op gene (nl. de wolken, êleh gelezen, zooals ook de Septuag. las, in plaats
van eloah, wat gemakkelijk door verschrijving uit êleh kon ontstaan, doch na al geen
zin heeft) (verschijnt) de schrikwekkende Majesteit (het Hebr. nora hôd, kan niet anders
beteekenen)’. Het Hebr. woord sahâb = ‘aurum’ wordt ook in de Septuag. om schrijvend
vertaald met ‘goudkleurige wolk’; misschien is dat woord wel door verschrijving ontstaan
uit sohar, dat ‘verblindend licht’ beteekent.
1) Vijf en twintigste rede, van v. 2 tot 38, waarin vermoedelijk eene verschuiving van eenige
verzen is aan te nemen. Vs. 31 en 32 staan niet op hunne plaats; want zij handelen over de
schepping van gesternten, terwijl ter plaatse, waar zij staan, sprake is van winter en stormweer.
Vóór v. 12 z uden zij goed passen. - Als v. 8-11 geplaatst werden achter v. 15, zou de
gedachtengang beter zijn: de aarde onder ons v. 2-7, de hemel boven ons v. 31, 32 en 12-15.
Te meer is deze verplaatsing aan te nemen, daar in v. 16 diezelfde gedachtengang terugkeert:
de schepping onder ons v. 16-18, en de schepping boven ons v. 19-21. Ook sluit v. 31 op
voortreffelijke wijze aan bij v. 7; beide toch spreken van sterren bij hun eerste ontstaan; en
v. 16 sluit goed aan bij v. 8-11. - Naar den grondtekst zouden v. 24 en 25 beter met elkander
van plaats verwisselen, en misschien ook v. 14 a met v. 13 b. - Ten gevolge van deze
verschuivingen bestaat de rede uit een eerste strophenpaar v. 2-7 en v. 31, 32, 12-15, een
eerste tusschenstrophe v. 8-11, een tweede strophenpaar v. 16-21 en v. 22-27, een tweede
tusschenstrophe v. 28-30, en een derde stropenpaar v. 33-35 en v. 36-38. - De inhoud der
strophen wordt aangegeven in den korten inhoud, boven het hoofdstuk geplaatst.
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2. Quis est iste involvens sententias
sermonibus imperitis?

2. Wie is het, die daar met onverstandige
woorden meeningen samenvlecht2)?

2) Hebr.: ‘Wie is het, die het plan (Gods d.i. de Voorzienigheid) verduistert met woorden zonder
verstand’. Job had de wijsheid van Gods voorzienigheid in het toedeelen van vooren
tegenspoed verduisterd door haar in zijne reden niet genoeg te erkennen.
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3. Accinge sicut vir lumbos tuos:
interrogabo te, et responde mihi.

3. Omgord als een man uwe lendenen; Ik
zal u vragen stellen, en gij, antwoord
Mij3).

4. Ubi eras quando ponebam fundamenta 4. Waar waart gij, toen Ik de grondslagen
terrae? indica mihi si habes
legde der aarde; zeg het Mij, als gij er
intelligentiam.
kennis van hebt.
5. Quis posuit mensuras ejus, si nosti?
vel quis tetendit super eam lineam?

5. Wie heeft hare afmetingen vastgesteld,
zoo gij het weet? of wie heeft over haar
het meetsnoer heengetrokken?

6. Super quo bases illius solidatae sunt? 6. Waarop zijn hare steunpilaren
aut quis demisit lapidem angularem ejus. vastgezet4)? of wie heeft haren hoeksteen
neergelaten,
7. Cum me laudarent simul astra
matutina, et jubilarent omnes filii Dei?

7. toen Mij in koor prezen de
morgensterren en juichten alle zonen
Gods5)?

8. Quis conclusit ostiis mare, quando
erumpebat quasi de vulva procedens:

8. Wie heeft met deuren afgesloten de
zee, toen zij als uit den moederschoot te
voorschijn sprong,

9. Cum ponerem nubem vestimentum
ejus, et caligine illud quasi pannis
infantiae obvolverem?

9. toen Ik de wolken gaf tot haar kleed en
met duisternis als met kinderwindselen
haar omwikkelde?

10. Circumdedi illud terminis meis, et
posui vectem, et ostia;

10. Ik omgaf haar met mijne grenzen en
plaatste slagboom en regels

11. Et dixi: Usque huc venies, et non
procedes amplius, et hic confringes
tumentes fluctus tuos.

11. en zeide: tot hiertoe zult gij komen
en niet verder gaan, en hier zult gij breken
uw woeste golven.

3) Omgord enz. als ten strijde met mij. - Job had meermalen God uitgedaagd om met hem in
het gericht te treden, vgl. XIII 19-22, XVI 22, XXXI 35. Na eerst zijnen profeet Eliu te
hebben opgewekt om op menschelijke wijze, vgl. XIII 21, XVI 22, hem het verkeerde zijner
woorden onder het oog te brengen, geeft nu God zelf gehoor aan Job's uitdaging, maar niet
om aan zijn schepsel rekenschap te geven van zijne daden, doch om hem nog beter te
overtuigen, dat hij volstrekt onbevoegd is zich over Gods doen en laten een oordeel te vormen.
Om Job nog meer tot nederige onderwerping en tot boetvaardigheid te brengen, vgl. XXXIV
noot 6, toont God hem in deze en de twee volgende reden zijne algeheele opperheerschappij
over de schepping en tevens zijne wijze voorzienigheid, die boven het begrip en de macht
der menschen uitgaat, en waaraan zij zich in alle nederigheid te onderwerpen hebben.
4) In dichterlijke beeldspraak heet de aarde op steunpilaren vastgezet, ofschoon de dichter wist,
dat zij zonder steunsel hangt in het hemelruim; vgl. XXVI 7.
5) Morgensterren zijn de pas geschapen sterren. Zonen Gods zijn de engelen, die aldus worden
genoemd, omdat ze door God zijn geschapen, als zuivere geesten op God als zonen op hunnen
vader gelijken, en als dienaren en afgezanten deel nemen in Gods wereldbestuur. Gelijk bij
het begin der schepping, zoo juichten ook de engelen in stille harmonie met de sterren bij de
geboorte van Christus, het begin der herstelling van de aarde, vgl. Luc. II 13, Matth. II 2. Na dit vers, waarmede de vóórstrophe van het eerste strophenpaar eindigt, moest als nàstrophe
volgen v. 31, 32, 12-15, waarna v. 8-11 de eerste tusschenstrophe uitmaakt; vgl. noot 1.
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12. Numquid post ortum tuum praecepisti 12. Hebt gij wellicht na uw ontstaan
diliculo, et ostendisti aurorae locum
bevelen gegeven aan de
suum?
ochtendschemering en aan het
morgenrood zijne plaats aangewezen?
13. Et tenuisti concutiens extrema terrae, 13. En hebt gij schuddend vastgegrepen
et excussisti impios ex ea?
de uiteinden der aarde en van haar
afgeschud de snoodaards6)?
14. Restituetur ut lutum signaculum, et
stabit sicut vestimentum:

14. Vorm herkrijgt zij als zegelklei en zij
staat daar als een kleed7).

15. Auferetur ab impiis lux sua, et
brachium excelsum confringetur.

15. Den snoodaards wordt hun licht
ontnomen en hun opgeheven arm
verbrijzeld8).

16. Numquid ingressus es profunda maris, 16. Zijt gij afgedaald naar de diepte der
et in novissimis abyssi deambulasti?
zee en hebt gij rondgewandeld over den
bodem van den oceaan?
17. Numquid apertae sunt tibi portae
mortis, et ostia tenebrosa vidisti?

17. Staan voor u open de poorten des
doods en hebt gij de duistervolle
verblijven9) gezien?

18. Numquid considerasti latitudinem
terrae? indica mihi, si nosti, omnia,

18. Hebt gij in oogenschouw genomen
de breedte der aarde? Toon mij, indien
gij alles weet,

19. In qua via lux habitet, et tenebrarum 19. langs welken weg het licht woont en
quis locus sit:
waar het verblijf is der duisternis,
20. Ut ducas unumquodque ad terminos 20. dat gij ze zoudt voeren een voor een
suos, et intelligas semitas domus ejus. naar hun eigen gebied, en de paden zoudt
kennen naar hun huis?
21. Sciebas tunc quod nasciturus esses? 21. Wist gij toen, dat gij zoudt geboren
et numerum dierum tuorum noveras?
worden, en kendet gij het getal uwer
jaren10)?

6) Naar den grondtekst hangt dit vers af van het voorafgaande: Hebt gij bevelen gegeven aan
enz. ‘om vast te grijpen bij hare vleugelen (uiteinden) de aarde, opdat de snoodaards van
haar worden afgeschud’. De aarde wordt voorgesteld als een ontzaggelijk groot kleed, waarvan
de uiteinden door de ochtendschemering worden vastgegrepen, om de misdadigers, die des
nachts als ongedierte voortkrioelen, ervan af te schudden.
7) Bij gebrek aan was gebruikten de ouden klei om te zegelen. De aarde, des nachts een
vormelooze, donkere massa, herkrijgt bij het aanbreken van het licht door het zichtbaar
worden van bergen en dalen als een zegel-afdruk haar profiel en vertoont zich dan door het
herleven harer kleuren als een veelkleurig kleed.
8) De nacht is het licht der snoodaards; door het aanbreken van het morgenlicht wordt hun
opgeheven arm verbrijzeld d.i. worden hunne plannen verijdeld.
9) De duistervolle verblijven zijn de onderwereld, de sjeool, vgl. X 21-22.
10) Volgens Hebr. zegt God hier spottend tot Job: ‘Gij weet het toch wel, want te voren waart
gij geboren en het getal uwer jaren is (zoo) groot!’
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22. Numquid ingressus es thesauros nivis, 22. Zijt gij binnengegaan in de
aut thesauros grandinis aspexisti?
schatkamers van de sneeuw, of hebt gij
de schatkamers aanschouwd van den
hagel,

De heilige boeken van het oude verbond. Deel 3. De boeken Paralipomenon. De boeken Esdras, Het boek Tobias. Het boek Judith. Het boek Esther.
Het boek Job

686

23. Quae praeparavi in tempus hostis, in 23. dien Ik heb bijeenvergaard voor den
diem pugnae et belli?
vijandelijken tijd, voor den dag van strijd
en oorlog11)?
24. Per quam viam spargitur lux, dividitur 24. Langs welken weg verspreidt zich het
aestus super terram?
licht, verdeelt zich de hitte over de aarde?
25. Quis dedit vehementissimo imbri
cursum, et viam sonantis tonitrui.

25. Wie bepaalt den loop van de
geweldige regenhoos en de richting van
den dreunenden donder,

26. Ut plueret super terram absque
26. opdat de regen neerplasse over het
homine in deserto, ubi nullus mortalium land zonder menschen in de woestenij,
commoratur,
waar geen der stervelingen verblijf houdt,
27. Ut impleret inviam et desolatam, et
produceret herbas virentes?

27. opdat hij verzadige de onbewoonde
wildernis en groenende kruiden
voortbrenge?

28. Quis est pluviae pater? vel quis genuit 28. Wie is de vader van den regen, en wie
stillas roris?
heeft de dauwdruppelen geteeld?
29. De cujus utero egressa est glacies? et 29. Uit wiens moederschoot is het ijs
gelu de coelo quis genuit?
voortgekomen, en de rijp des hemels wie
heeft hem voortgebracht?
30. In similitudinem lapidis aquae
durantur, et superficies abyssi
constringitur.

30. Eenen steen gelijk verharden de
wateren en de oppervlakte van den
waterkolk verdikt.

31. Numquid conjungere valebis micantes 31. Kunt gij samenbinden het flikkerend
stellas Pleiadas, aut gyrum Arcturi poteris Plejaden-gesternte, of kunt gij den ring
dissipare?
van Arcturus verbreken12)?
32. Numquid producis Luciferum in
tempore suo, et Vesperum super filios
terrae consurgere facis?

32. Brengt gij de Morgenster te
voorschijn op haren tijd, en doet gij de
Avondster opgaan over de zonen der
aarde13)?

11) De hagel is een der geesels, waarvan God zich bedient om de menschen te straffen, vgl.
Exod. IX 18, Josue X 11, Is. XXX 30, Ezech. XIII 11, Apoc. XVI 21.
12) Hebr.: ‘Vermoogt gij de banden der Plejaden saam te knoopen of den gordel (v.a. de kluisters)
van Orion te ontbinden?’ Het Plejaden-gesternte is een sterrengroep in het teeken van den
Stier, bestaande uit ongeveer zeven helderlichtende en eene menigte soms als nevel met het
bloote oog zichtbare kleine sterren, die als tegen elkander gepakt schijnen te staan. Arcturus
is eigenlijk slechts één ster van Boötes of den Berenleider, een over een groot gedeelte van
den noordelijken hemel verspreid sterrenbeeld aan den staart van den Grooten Beer, maar
dikwijls wordt met dezen naam het geheele sterrenbeeld bedoeld. Het Hebr. Khesil beteekent
evenwel zeer waarschijnlijk het schitterende sterrenbeeld Orion, waarin de ouden een reus
zagen, wiens gordel de drie schitterende middelste sterren vormen. Zie IX noot 6.
13) Morgenster. Het Hebr. woord massaroth, in IV Reg. XXIII 5 massaloth en aldaar door de
Vulg. vertaald met ‘duodecim signa’ = de twaalf bekende teekenen van den Dierenriem,
duidt waarschijnlijk niets anders aan dan Venus in hare verschillende verschijningen als
morgenen avondster. Het door de Vulg. met Avondster vertaalde Hebr. woord ajisj is
waarschijnlijk Aldebaran, de hoofdster van de Hyaden. Zie IX noot 6. Over de zonen der
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33. Numquid nosti ordinem coeli, et
pones rationem ejus in terra?

33. Is u bekend de ordening des hemels
en bepaalt gij haren invloed op de
aarde14)?

34. Numquid elevabis in nebula vocem 34. Verheft gij uwe stem tegen de
tuam, et impetus aquarum operiet te?
wolken, dat een vloed van water u
overstelpt?
35. Numquid mittes fulgura, et ibunt, et 35. Zendt gij de bliksems uit, dat zij gaan
revertentia dicent tibi: Adsumus?
en terugkeerend zeggen tot u: hier zijn
wij?
36. Quis posuit in visceribus hominis
sapientiam? vel quis dedit gallo
intelligentiam?

36. Wie heeft in 's menschen binnenste
het verstand gelegd, of wie gaf aan den
haan het instinct15).

37. Quis enarrabit coelorum rationem, et 37. Wie zal uitleggen het samenstel der
concentum coeli quis dormire faciet?
hemelen, en de harmonie des hemels wie
zal haar doen slapen16)?
38. Quando fundebatur pulvis in terra, et 38. Wanneer werd het stof uitgestrooid
glebae compingebantur?
over de aarde, en werden de aardkluiten
samengevoegd17)?

14)

15)

16)

17)

aarde, Hebr.: ‘en hare kinderen’ nl. van Aldebaran, d.z. de haar omgevende kleine Hyaden.
Alzoo niet Job, maar God is de Schepper der sterren (v. 31); Hij doet ze op geregelde tijden
verschijnen. - Omtrent de plaats van v. 31 en 32 zie noot 1 en 5.
Hebr. met eenigszins gewijzigde punctuatie: ‘Doet gij weten (d.w.z. schrijft gij voor) de
wetten des hemels, en bepaalt gij’ enz. Blijkens den samenhang zijn hier bedoeld de wetten,
waarnaar de weersgesteldheid zich regelt.
In 's menschen binnenste. Het aldus vertaalde Hebr. woord toechot wordt verschillend opgevat.
Afgeleid van toeach = bedekken, wordt het door sommigen vertaald met ‘wolken’, door
anderen met ‘maangestalten’, waarbij de maan geheel of gedeeltelijk bedekt, onzichtbaar,
is. Evenzoo in het tweede verslid het Hebr. woord sechvi, door de Vulgaat met gallus = haan
vertaald. Afgeleid van sachah = zien, wordt het vertaald met: beschouwing, gedachte, hart,
haan, voorstelling, volle maan, enz. Daar hier blijkens den samenhang sprake is van de
weerswisselingen, die, naar beweerd wordt, grootelijks afhangen van de verschillende gestalten
der maan, is waarschijnlijk in het eerste verslid de geheel of gedeeltelijk bedekte, en in het
tweede verslid de volle maan bedoeld; en dan vraagt God hier, wie aan de maan de kracht
gaf, om invloed uit te oefenen op de veranderingen van het weer. Volgens de Vulgaat vraagt
God, wie in 's menschen binnenste het verstand heeft gelegd of in het algemeen of in het
bijzonder, om soms vooruit de veranderingen van het weer te kunnen voorzien, en aan den
haan het instinct gaf, om door zijn gekraai, evenals het aanbreken van den dag, soms de
verandering van weer aan te kondigen.
Met het samenstel en de harmonie des hemels is misschien bedoeld de geregelde afwisseling
van het weer. Hebr.: ‘Wie kan tellen (of naar een andere lezing: Wie kan uitspreiden) de
wolken met wijsheid, en de waterzakken des hemels, wie kan ze uitstorten’.
In het Hebr. hangt dit vers af van het voorafgaande: ‘opdat (nl. door het uitstorten van het
hemelwater) het stof zich vorme tot eene vaste massa en de aardkluiten zich samenvoegen’.
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39. Numquid capies leaenae praedam, et 39. Vangt gij buit18) voor de leeuwin, en
animam catulorum ejus implebis,
verzadigt gij de ziel19) van hare welpen,

18) Hier begint de zes en twintigste rede, waarin God zijne onbeperkte alleenheerschappij en
zijne onnavolgbare en algoede voorzienigheid aantoont uit de dierenwereld. Deze rede loopt
van XXXVIII 39 tot XXXIX 30; doch ook hier dient wederom eene tekstverschuiving te
worden aangenomen. De beschrijving van roofvdgels in XXXIX 26-30 past niet op de plaats,
waar ze nu staat. Zij behoort bij de schildering van roofdieren in het algemeen en wel na die
van de raaf in het bijzonder in XXXVIII 41. - Door deze verplaatsing wordt de stropheering
aldus geregeld: een eerste strophenpaar XXXVIII 39-41 met XXXIX 26, en XXXIX 27-30,
een eerste tusschenstrophe XXXIX 1-4, een tweede strophenpaar v. 5-8 en v. 9-12, een
tweede tusschenstrophe v. 13-18, en een derde strophenpaar v. 19-22 en v. 23-25. - De inhoud
der strophen wordt aangegeven in den korten inhoud, boven dit hoofdstuk tusschen [ ] en
boven het volgende geplaatst. Het volgende hoofdstuk had dus beter met dit vers kunnen
beginnen en met v. 30 kunnen eindigen.
19) Ziel staat hier voor behoefte aan voedsel, waardoor zij in het leven blijven en groeien.
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40. Quando cubant in antris, et in
specubus insidiantur?

40. wanneer zij gelegerd zijn in holen en
in spieplaatsen op den loer liggen?

41. Quis praeparat corvo escam suam,
quando pulli ejus clamant ad Deum,
vagantes, eo quod non habeant cibos? Ps.
CXLVI 9.

41. Wie verschaft spijs aan den raaf,
wanneer zijne jongen rondfladderend
schreien tot God20), omdat zij geen
voedsel hebben?

Caput XXXIX.
Hoofdstuk XXXIX.
God vraagt aan Job, of hij het is, die zorgt voor het gevederte en den wiekslag
van den havik (v. 26), en die aan den arend zijn trotsche natuur heeft gegeven
(v. 27-30). - Zorgt gij voor de gemakkelijke voortteling der klipgeiten (v.
1-4)? - Wie gaf aan den woudezel zijn ongebreidelde natuur (v. 5-8)?
Beheerscht gij de kracht van den neushoorn (v. 9-12)? - Beschouw de
wonderlijke eigenschappen van de struishen (v. 13-18). - Gaaft gij kracht
en moed aan het paard (v. 19-22)? Beschouw zijn onversaagden moed (v.
23-25). - [God ontlokt aan Job een rouwmoedige schuldbekentenis (v. 31-33)].
1. Numquid nosti tempus partus ibicum 1. Kent gij den tijd voor den worp der
in petris, vel parturientes cervas
klipgeiten op de rotsen, of slaat gij de
observasti?
barende hinden gade?
2. Dinumerasti menses conceptus earum, 2. Telt gij de maanden van hare dracht,
et scisti tempus partus earum?
en weet gij den tijd van haren worp?
3. Incurvantur ad foetum, et pariunt, et
rugitus emittunt.

3. Zij krommen zich tot jongen, en zij
werpen, en stooten een schreeuw uit1).

4. Separantur filii earum, et pergunt ad 4. Haar jongen scheiden zich van haar af
pastum: egrediuntur, et non revertuntur en gaan heen waar voedsel is; zij loopen
ad eas.
weg en keeren niet tot haar terug.

20) Alle dieren, die van honger schreeuwen, kunnen gezegd worden onbewust te schreien tot
God, van wien ten laatste alle voedsel en levensonderhoud komt.
1) Zonder zorg van eenig mensch gaat bij hen de voortteling gemakkelijk. Zij stooten enz. Hebr.:
‘en hunne weeën zijn zij kwijt’.
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5. Quis dimisit onagrum liberum, et
vincula ejus quis solvit?

5. Wie heeft den woudezel de vrijheid
gelaten, en wie heeft zijne banden
losgemaakt,

6. Cui dedi in solitudine domum, et
tabernacula ejus in terra salsuginis?

6. hem, wien Ik woning gaf in de
woestenij en verblijfplaatsen in het
zoutland2)?

7. Contemnit multitudinem civitatis,
clamorem exactoris non audit.

7. Verachting heeft hij voor het gewoel
der stad, het geroep van den drijver hoort
hij niet3).

8. Circumspicit montes pascuae suae, et 8. Hij blikt rond over de bergen, waar hij
virentia quaeque perquirit.
weidt, en doorzoekt alles wat groenend
is.
9. Numquid volet rhinoceros servire tibi, 9. De neushoorn4), wil hij u dienen? of
aut morabitur ad praesepe tuum?
vertoeft hij bij uwen voerbak?
10. Numquid alligabis rhinocerota ad
10. Spant gij den neushoorn uwen teugel
arandum loro tuo? aut confringet glebas aan om te ploegen? of maakt hij de
vallium post te?
kluiten der valleien fijn op uwen wenk5)?
11. Numquid fiduciam habebis in magna 11. Stelt gij vertrouwen op zijn groote
fortitudine ejus et derelinques ei labores kracht, en laat gij hem uwe
tuos?
werkzaamheden over6)?
12. Numquid credes illi quod sementem 12. Vertrouwt gij van hem, dat hij u den
reddat tibi, et aream tuam congreget?
oogst zal toevoeren en uwen dorschvloer
vullen zal?
13. Penna struthionis similis est pennis
herodii, et accipitris.

13. De veeren van de struishen zijn gelijk
aan de veeren van reiger en havik7).

14. Quando derelinquit ova sua in terra, 14. Wanneer zij hare eieren laat liggen
tu forsitan in pulvere calefacies ea?
op den grond, gij, verwarmt gij ze
wellicht in het zand8)?
2) In het onvruchtbare als met zout gedrenkte land, in de woestijn nabij de Doode- of Zoutzee.
3) De bevolking der stad veracht of ontvlucht hij; vrij is hij van het geroep en den dwang des
drijvers.
4) Hebr. waarschijnlijk: ‘wilde os’.
5) Op uwen wenk; zóó dient vertaald te worden, en niet ‘achter u’; want evenmin als in onze
streken loopt in het Oosten de landbouwer bij het eggen vóór het werkdier uit, maar achter
de egge.
6) De groote kracht van den neushoorn of wilden os kan de mensch zich niet ten nutte maken.
7) Eerst wordt gewezen op de overeenkomst van de struishen met andere vogels om daardoor
hare bijzondere eigenschappen beter te laten uitkomen. Gewoonlijk wordt het Hebr. anders,
doch verschillend vertaald. Meestal vertaald men: ‘De vleugel van de struishen klapt vroolijk
op en neer; (maar) is haar vleugel en gevederte lieflijk’ (als van ooievaar, zwaan of andere
vogels, die met hare vleugels en gevederte hare eieren verwarmen en uitbroeden)? Anderen:
‘Is de vleugel van de struishen vriendelijk, is haar vleugel enz’? waarvan de zin gelijk is aan
die der voorafgaande vertaling.
8) De struishen legt hare eieren in het warme zand en laat ze door de zonnewarmte uitbroeden.
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15. Obliviscitur quod pes conculcet ea,
aut bestia agri conterat.

15. Zij denkt er niet aan, dat een voet ze
vertreden of een dier des velds ze
verbrijzelen kan.

16. Duratur ad filios suos quasi

16. Hardvochtig is zij voor hare
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non sint sui, frustra laboravit nullo timore jongen, als waren het de haren niet; te
cogente.
vergeefs arbeidt zij, omdat geen vrees
haar prangt9).
17. Privavit enim eam Deus sapientia, nec 17. Want God heeft haar begrip
dedit illi intelligentiam.
onthouden, en oyerleg gaf Hij haar niet10).
18. Cum tempus fuerit, in altum alas
18. Doch is de tijd aangebroken, dan heft
erigit: deridet equum et ascensorem ejus. zij de vleugelen omhoog; zij spot met 't
paard en zijn berijder11).
19. Numquid praebebis equo
19. Verschaft gij kracht aan het paard, of
fortitudinem, aut circumdabis collo ejus omgeeft gij zijnen nek met gehinnik12)?
hinnitum?
20. Numquid suscitabis eum quasi
locustas? gloria narium ejus terror.

20. Doet gij het opspringen als
sprinkhanen? de glorie van zijne
neusgaten, verschrikking13)!

21. Terram ungula fodit, exsultat
audacter: in occursum pergit armatis.

21. Zijn hoef slaat groeven in den grond,
stoutmoedig springt het op; tegemoet
vliegt het de gewapenden.

22. Contemnit pavorem, nec cedit gladio. 22. Vrees veracht het, en voor het zwaard
wijkt het niet.
23. Super ipsum sonabit pharetra, vibrabit 23. Boven hem rammelt de pijlkoker,
hasta et clypeus.
bliksemt speer en schild.
24. Fervens et fremens sorbet terram, nec 24. Hittig en briesend verslindt het den
reputat tubae sonare clangorem.
grond en stoort er zich niet aan, of het
geschal schettert der trompet14).
25. Ubi audierit buccinam, dicit: Vah,
procul odoratur bellum, exhortationem
ducum, et ululatum exercitus.

25. Zoodra het de klaroen verneemt, roept
het: ha! van verre ruikt het den oorlog,

9) Hardvochtig, omdat zij niet zelf hare jongen uit de eieren uitbroedt en er niet meer naar
omziet. Dikwijls arbeidt zij je vergeefs, omdat geen vrees haar prangt tot betere voorzorg
voor hare eieren.
10) De natuur, haar door God gegeven, heeft haar begrip en overleg onthouden, om beter voor
hare eieren en jongen te zorgen. Maar niettegenstaande haar domme natuur beschaamt zij
(vgl. het volgende vers) door hare snelheid andere dieren en ook den mensch.
11) Is de tijd aangebroken, dat zij haar leven heeft te redden voor bereden jagers, dan heft zij de
vleugels omhoog, niet om te vliegen, maar om door het slaan met hare vleugels de snelheid
van haren loop te vermeerderen, en spot enz. Anderen vertalen het Hebr.: ‘ten tijde dat zij
hare vleugels omhoog slaat’, ofwel naar eene andere lezing: ‘ten tijde van het komen der
boogschutters ijlt zij heen, spot zij’ enz.
12) Als het paard hinnikt trilt zijn nek en golven zijne manen, zoodat het gehinnik zijnen ziek
schijnt te omgeven. Anderen vertalen in plaats van gehinnik ‘golvende manen’, of naar eene
andere lezing ‘kracht’.
13) De glorie zijner neusgaten is zijn snuiven en brieschen, dat verschrikking veroorzaakt.
14) Als het paard hittig en brieschend pijlsnel voortvliegt, schijnt het den grond te verslinden.
In zijn moedige vaart bij het achtervolgen des vluchtenden vijands stoort het er zich niet
aan, of de trompet den terugtocht blaast; het wil steeds vooruit.
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de aanvuring der oversten en het
krijgsgeschreeuw15).

15) Reeds vóórdat de krijg begint, zoodra het de klaroen verneemt, schijnt het reeds begeesterd
door het wapengekletter, de aanvuring der oversten, enz.
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26. Numquid per sapientiam tuam
26. Is het door uw beleid, dat de havik
plumescit accipiter, expandens alas suas veeren krijgt en zijne vleugelen uitslaat
ad austrum?
tegen den zuiderstorm in16)?
27. Numquid ad praeceptum tuum
27. Is het op uw bevel, dat de arend zich
elevabitur aquila, et in arduis ponet nidum opheft in de hoogte en op steilten zijn nest
suum?
bouwt?
28. In petris manet, et in praeruptis
silicibus commoratur, atque inaccessis
rupibus.

28. Op de rotsen houdt hij verblijf, op
overhangende rotswanden toeft hij en op
ontoegankelijke klippen.

29. Inde contemplatur escam, et de longe 29. Vandaar uit beloert hij zijn aas, en
oculi ejus prospiciunt.
van de verte spieden zijne oogen.
30. Pulli ejus lambent sanguinem: et
30. Zijne jongen likken bloed, en waarook
ubicumque cadaver fuerit, statim adest. een lijk zich bevindt, aanstonds is hij er17).
Matth. XXIV 28.
31. Et adjecit Dominus, et locutus est ad 31. En de Heer ging voort en sprak tot
Job:
Job:
32. Numquid qui contendit cum Deo, tam 32. Hij, die wil twisten met God, houdt
facile conquiescit? utique qui arguit
hij zoo gemakkelijk zijnen mond? Deum, debet respondere ei.
Voorzeker, die klachten heeft tegen God,
hij is verplicht Hem te antwoorden18).
33. Respondens autem Job Domino, dixit: 33. Job nu antwoordde den Heer en zeide:
16) Tegen den zuiderstorm in vliegt de havik met buitengewone snelheid en kracht. Meestal
vertaalt men: ‘naar het zuiden’, en meent men, dat hier sprake is van een geregelden heentrek
naar zuidelijke streken; doch de havik is geen trekvogel.
17) Lijk. Hebr.: ‘verslagene’ in het gevecht. De arend aast ook op lijken, mits ze nog niet aan
het bederven zijn.
18) Ironisch verwijt God aan Job, dat hij nu zwijgt, om daardoor een rouwmoedige
schuldbekentenis hem te ontlokken. Hebr.: ‘Wil de vitter nog met den Almachtige twisten?
de aanklager van God kome nu met zijn antwoord voor den dag’. - In verschillende
Hebreeuwsche uitgaven maken V. 31-35 de eerste vijf verzen uit van hoofdstuk XL. Blijkbaar echter staan deze verzen, evenals de daaropvolgende XL 1-9, niet op hunne plaats.
Want zij staan midden tusschen de prachtige schildering van exemplaren uit de dierenwereld
in XXXIX, XL en XLI, welke schildering erdoor onderbroken wordt. - De beide stukken,
nl. XXXIX 31-35 en XL 1-9, vormen met XLII 1-6 een afgeronde samenspraak tusschen
God en Job, die de acht en twintigste rede, de laatste van het dichtstuk, is, en waarin Job tot
volkomen erkentenis van zijne eigen verkeerdheden en van Gods almacht wordt gebracht
en getuigenis aflegt van zijne boetvaardige gezindheid. Deze rede bestaat dan ook uit een
eerste strophenpaar XXXIX 32, 34, 35 en XL 2-4, een tusschenstrophe XL 5-9, en een tweede
strophenpaar XLII. 2-3 (waarvan het laatste vers twee verzen bevat) en v. 4-6. De inhoud
dezer strophen staat tusschen [ ] aangegeven in den korten inhoud boven dit en het volgende
hoofdstuk en boven XLII geplaatst. - Ter verklaring, hoe deze laatste rede aldus verspreid
geraakte, wordt vermoed, dat er geen plaats meer was op de rol van het handschrift, welke
verdeeld was in drie kolommen, ééne voor de vóórstrophen, ééne voor de nàstrophen en ééne
voor de tusschenstrophen. Bij gebrek aan plaats nu werd deze laatste rede geschreven op de
ledige ruimten van het perkament, die nog waren open gebleven; en zóó kwam het eerste
gedeelte (het eerste strophenpaar en de tusschenstrophe), waarin God voornamelijk spreekt,
te staan achter de zes en twintigste rede, en het tweede gedeelte (het tweede strophenpaar),
waarin Job spreekt, achter de zeven en twintigste rede.
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34. Qui leviter locutus sum, respondere 34. Ik, die lichtzinnig gesproken heb, wat
quid possum? manum meam ponam super kan ik antwoorden? Ik leg mijne hand op
os meum.
mijnen mond19).
35. Unum locutus sum, quod utinam non 35. Eens heb ik gesproken - ach, had ik
dixissem: et alterum, quibus ultra non
het niet gezegd! - en andermaal20); niets
addam.
zal ik er meer aan toevoegen.

Caput XL.
Hoofdstuk XL.
[De Heer (v. 1) vraagt aan Job, die tegenover God wilde gelijk hebben, of
hij goddelijke almacht bezit (v. 2-4), en brengt hem tot beter inzicht van zijn
onrecht door met die almacht van Job den spot te drijven (v. 5-9).] - God
toont zijne grootheid door de beschrijving van het door Hem geschapen
krachtige nijlpaard (v. 10-14). (Voor de nastrophe vgl. noot 6). - Vreedzaam,
rustig en ongestoord leeft het aan de oevers van den stroom (v. 15-19). Vervolgens toont God zijne grootheid door te wijzen op den onoverwinnelijken
krokodil (v. 20-23), die ontembaar en niet te vangen is (v. 24-27). - Geen
hoop bestaat er hem te vangen (v. 28).
1. Respondens autem Dominus Job de
turbine, dixit:

1. De Heer nu antwoordde Job uit den
onweersstorm en zeide1):

2. Accinge sicut vir lumbos tuos:
interrogabo te, et indica mihi.

2. Omgord uwe lendenen als een man; Ik
zal u vragen stellen, en gij, geef Mij
bescheid2).

3. Numquid irritum facies judicium
meum: et condemnabis me, ut tu
justificeris?

3. Zult gij mijne gerechtigheid loochenen,
en zult gij Mij veroordeelen, opdat gij
zoudt gelijk hebben3)?

4. Et si habes brachium sicut Deus, et si 4. En hebt gij eenen arm als God, en
voce simili tonas?
dondert gij met eenzelfde stem4)?

19) Hebr.: ‘armzalige die ik ben, wat zal ik antwoorden?’ De hand op den mond leggen wil
zeggen: het stilzwijgen bewaren.
20) Eens- en andermaal beteekent: herhaaldelijk.
1) Hier volgt v. 2-4 de eerste nàstrophe en v. 5-9 de tusschenstrophe der acht en twintigste rede;
vgl. het vorige hoofdstuk noot 18.
2) Vgl. XXXVIII 3.
3) God doelt hier op uitdrukkingen van Job als XIX 6 (vgl. noot 4), XXVII 2 en dergelijke.
4) Zijt gij de almachtige en oneindig verhevene, en daardoor in staat om over alles, ook over
mijne daden uw oordeel te laten gaan? - In de volgende verzen drijft God den spot met die
almacht en verhevenheid, die Job noodig zou hebben om Gods handelingen te kunnen
begrijpen en beoordeelen, teneinde hem daardoor nog tot beter inzicht van zijn onrecht te
brengen.
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5. Circumda tibi decorem, et in sublime 5. Omgeef uzelven met waardigheid, en
erigere, et esto gloriosus, et speciosis
hef u op in de hoogte, en wees roemrijk,
induere vestibus.
en trek kostbare gewaden aan.
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6. Disperge superbos in furore tuo, et
respiciens omnem arrogantem humilia.

6. Verdelg de hoovaardigen in uwe
grimmigheid, en verneder met uwen blik
een ieder, die verwaand is.

7. Respice cunctos superbos, et confunde 7. Zie neer op al de trotschaards en maak
eos, et contere impios in loco suo.
ze te schande, en verpletter de
goddeloozen op hunne plaats.
8. Absconde eos in pulvere simul, et
facies eorum demerge in foveam:

8. Begraaf ze allen gelijkelijk in het stof,
en doe hunne aangezichten neerzinken in
het graf,

9. Et ego confitebor quod salvare te possit 9. en Ik, erkennen zal Ik, dat uwe
dextera tua.
rechterhand u redden kan5).
10. Ecce, Behemoth, quem feci tecum,
foenum quasi bos comedet:

10. Zie het nijlpaard, dat Ik schiep
evenals u; gras vreet het als een rund6).

11. Fortitudo ejus in lumbis ejus, et virtus 11. Zijne sterkte zetelt in zijne lendenen
illius in umbilico ventris ejus.
en zijne kracht in den navel van zijnen
buik.
5) Dat uw rechterhand u redden kan d.w.z. dat uw macht en waardigheid groot genoeg is om
alles te doen, wat gij wenscht, ook over mijne daden een oordeel te vellen.
6) Vele oude schriftuurverklaarders zagen door den naam en de beschrijving van Behemoth en
nog meer door die van Leviathan (vgl. v. 20 volg.), vooral om XLI 16, den duivel aangeduid.
Doch Behemoth is een gehebraïseerde vorm van het Egyptische woord pehemoet, dat wateros
of nijlpaard beteekent, terwijl hier met het woord Leviathan, dat eigenlijk ‘gedraaide’
beteekent en Ps. LXXIII 14, CIII 26 door den Vulgaat met ‘draak’ wordt vertaald, volgens
het gevoelen van alle nieuwere schriftuurverklaarders niets anders dan de krokodil bedoeld
wordt. Geheel de beschrijving van Behemoth en Leviathan in XL en XLII past dan ook
volkomen op het nijlpaard en den krokodil. - Gras vreet het; zeker eene vermeldenswaardige
bijzonderheid van het reusachtige dier, dat het zich niet met vleesch, doch met kruiden voedt.
- Met dit vers begint de zeven en twintigste rede, welke zich uitstrekt van XL 10 - XLI 25;
doch ook hier dient wederom eene tekstverschuiving te worden aangenomen. In XL 14 wordt
van het nijlpaard gezegd, dat het 't meesterstuk, de koning is der schepping. Daar nu ook in
XLI 24-25 sprake is van een dier, dat de koning wordt genoemd der trotsche dieren, ligt het
vermoeden voor de hand, dat deze laatste verzen eveneens het nijlpaard betreffen en hunne
plaats behooren te hebben bij diens beschrijving achter XL 14. - Verder behooren XLI 6-8
en XLI 21-23 blijkbaar bij elkander. Op de eerste plaats wordt het bovenpantser van den
krokodil beschreven, zooals het zichtbaar is, wanneer het dier half boven water uitsteekt. De
tweede plaats beschrijft zijnen onderbuik en zijnen gang over de stroombedding. Dit wettigt
het vermoeden, dat XLI 21-23 oorspronkelijk volgde op XLI 8. - Eindelijk wordt algemeen
door de tekst-critici aangenomen, dat XL 28 - XLI 2 niet op de rechte plaats staan. Naar den
grondtekst zeggen deze verzen waarschijnlijk, dat het dier, waarover zij spreken, zijns gelijke
niet heeft op aarde. Het best kunnen zij daarom worden verstaan van het meesterstuk der
schepping, het nijlpaard, en geplaatst worden tusschen XLI 24 en XLI 25. De aldus ontstane
verzengroep, nl. XLI 24, XL 28, XLI 1, 2, 25, vormt bij de beschrijving van het nijlpaard
een passende nàstrophe achter de vóórstrophe van XL 10-14. - Geheel de stropheering dezer
rede is dan aldus: eerste strophenpaar XL 10-14 en XLI 24, XL 28, XLI 1, 2, 25; eerste
tusschenstrophe XL 15-19; tweede strophenpaar XL 20-23 en 24-27; tweede tusschenstrophe
XLI 3-5; derde strophenpaar XLI 6-8 en 21-23; derde tusschenstrophe XLI 9-12; vierde
strophenpaar XLI 13-16 en 17-20. - De in houd der strophen wordt (zoover de afwijkende
plaatsing en vertaling der Vulgaat het mogelijk maken) aangegeven in den korten inhoud,
boven dit en het volgende hoofdstuk geplaats.
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12. Stringit caudam suam quasi cedrum, 12. Zijnen staart slingert het als eenen
nervi testiculorum ejus perplexi sunt.
cedertak, de pezen zijner zaadballen zijn
dooreengestrengeld7).
13. Ossa ejus velut fistulae aeris, cartilago 13. Zijne beenderen zijn als koperen
illius quasi laminae ferreae.
buizen, zijn kraakgebeente als ijzeren
platen.
14. Ipse est principium viarum Dei, qui 14. Het is het begin der wegen Gods; die
fecit eum, applicabit gladium ejus.
het schiep, voorzag het van een
kromzwaard8).
15. Huic montes herbas ferunt: omnes
bestiae agri ludent ibi.

15. De bergen brengen het kruiden aan;
alle dieren des velds spelen daar9).

16. Sub umbra dormit in secreto calami, 16. Onder de schaduw rust het in het
et in locis humentibus.
eenzame riet en op vochtige plaatsen.
17. Protegunt umbrae umbram ejus,
circumdabunt eum salices torrentis.

17. Schaduwen dekken zijne schaduw,
stroomwilgen omgeven het.

18. Ecce, absorbebit fluvium, et non
18. Zie, het verzwelgt den stroom zonder
mirabitur: et habet fiduciam quod influat zich te verwonderen, en vertrouwen heeft
Jordanis in os ejus.
het, dat een Jordaan vloeien kan in zijn
muil10).
19. In oculis ejüs quasi hamo capiet eum, 19. Zal men het voor zijne oogen vangen
et in sudibus perforabit nares ejus.
als met eenen haak en met pinnen zijne
neusgaten doorboren11)?
20. An extrahere poteris Leviathan hamo, 20. Kunt gij den krokodil ophalen met
et fune ligabis linguam ejus?
eenen haak en met een koord zijn tong
vastbinden12)?

7) Teekenen van kracht en sterkte.
8) Het begin der wegen Gods wil zeggen: het meesterstuk, de koning der schepping, nl. door
zijne afmeting en forschheid; met zijn groote gebogen tanden maait het als met eene zeis het
gras af en verdedigt het zich als met een kromzwaard. Naar een andere lezing van het Hebr.
kan het laatste verslid, synoniem-parallel met het eerste, vertaald worden: ‘het is geschapen
om te heerschen over zijne natuurgenooten’.
9) Zoo vreedzaam en rustig leeft het.
10) Het verzwelgt den stroom, het slokt massa's water op, alsof het niets is voor hem, dus zonder
zich te verwonderen, ja, hyperbolisch gezegd, heeft het vertrouwen enz. De Jordaan herbergt
geen nijlpaarden, maar is hier beeld van den Nijl, waarin ze worden aangetroffen, of van
elke andere groote rivier.
11) Voor zijne oogen d.i. zóó, dat het zelf ziet, dat men toebereidselen maakt om het te vangen.
Met pinnen zijne neusgaten doorboren, om er dan eenen ring door te steken en het dier
daaraan vast te binden. Gewoonlijk wordt, overeenkomstig den samenhang, dit vers opgevat
als eene vraag, waarop het antwoord is: neen, dat zal men niet kunnen. Anderen vertalen
ironisch: ‘Laat men het vangen’ enz.; sommigen als in stellenden zin: ‘en toch kan men het
vangen’ enz. Doch deze laatste opvatting strookt niet met den samenhang.
12) De tong van den krokodil is bijna geheel vastgehecht aan zijne onderkaak; door eenen strik
te leggen om zijne onderkaak bindt men ook tegelijkertijd zijn tong vast.
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21. Numquid pones circulum in naribus 21. Zult gij eenen strik leggen om zijnen
ejus, aut armilla perforabis maxillam
neus of met een ring zijne kaak
ejus?
doorboren13)?

13) Eenen strik. Hebr.: ‘Zult gij een rietstok door zijnen neus steken’, zooals nu nog de Egyptische
visschers doen om de gevangen visschen mede te nemen. Het tweede verslid doelt op een
andere gewoonte der visschers aan den Nijl: om de gevangen visschen levend te bewaren
laten zij ze in het water zwemmen met een ring door de kaak, waaraan een koord is bevestigd,
om ze weer op te halen, als men wil.
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22. Numquid multiplicabit ad te preces, 22. Zal hij tot u allerlei smeekingen
aut loquetur tibi mollia?
richten of zoete woordjes u toevoegen14)?
23. Numquid feriet tecum pactum, et
accipies eum servum sempiternum?

23. Zult gij met hem eene verbintenis
aangaan en hem aannemen tot uw
blijvenden dienstknecht?

24. Numquid illudes ei quasi avi, aut
ligabis eum ancillis tuis?

24. Zult gij met hem spelen als met een
vogeltje, of zult gij hem vastbinden voor
uwe dienstmaagden15)?

25. Concident eum amici, divident illum 25. Zullen gezellen hem aan stukken
negotiatores?
snijden, kooplieden hem onder elkander
verdeelen16)?
26. Numquid implebis sagenas pelle ejus, 26. Zult gij de netten vullen met zijne
et gurgustium piscium capite illius?
huid en de vischkaar met zijnen kop17).
27. Pone super eum manum tuam:
memento belli, nec ultra addas loqui.

27. Leg uwe hand op hem: wees bedacht
op een verwoed gevecht, en gij zult het
niet meer navertellen18).

28. Ecce, spes ejus frustrabitur eum, et
videntibus cunctis praecipitabitur.

28. Zie, zijne hoop zal hem bedriegen, en
ten aanschouwen van allen zal hij worden
neergestort19).

14) De krokodil zal u niet, als ware hij een krijgsgevangene, met zoete woordjes om teruggave
zijner vrijheid smeeken; want gij zult niet eens eene poging durven wagen om hem zijne
vrijheid te ontnemen; gij kunt (vgl. het volgende vers) hem u niet dienstbaar maken.
15) Om zich met hem te vermaken, zooals kinderen spelen met een vogeltje op een kruk.
16) Visschersgezellen en kooplieden zullen hem niet als buit onder elkander verdeelen.
17) Huid en kop staan hier als deelen voor het geheel.
18) Zoodra gij uwe hand slechts op hem legt, zal hij u aanvallen en een verwoed gevecht met u
beginnen, waarbij gij zeker het onderspit zult delven; hij zal u dooden, zoodat gij het niet
meer zult navertellen.
19) Mocht iemand de vermetele hoop hebben om den krokodil te vermeesteren, zijne hoop zal
hem bedriegen, en ten aanschouwen van allen, die er bij zijn zonder hem te kunnen helpen,
zal hij worden neergestort. Naar den grondtekst, in welks uitgaven dit vers het eerste is van
het volgende hoofdstuk: ‘Hoop tegenover hem zal beschaamd worden; reeds bij zijn aanblik
wordt men (van schrik) terneergestort’. Na het voorafgaande vers is dit vers, den krokodil
betreffende, minstens overbodig; zie aangaande de oorspronkelijke plaatsing noot 6.
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Caput XLI.
Hoofdstuk XLI.
Aan God kan niemand weerstaan: Hij is niemand iets schuldig (v. 1, 2). God ontziet den krokodil niet (v. 3), maar alle anderen hebben zijn pantser
en zijnen bek te vreezen (v. 4, 5). - Geduchtig is zijn pantser van boven (v.
6-8), schitterend is het van onderen bij zijn gang over de diepte (v. 21-23). Uit neusgaten en bek spuwt hij vuur en vlam (v. 9-12). - Wegens zijne sterkte
en hardheid ontstellen van angst zijne machtigste vijanden (v. 13-16); geen
oorlogstuig is tegen hem bestand (v. 17-20). - Met geene macht te vergelijken
en niemand vreezend is hij de koning der trotschaards (v. 24, 25).
1. Non quasi crudelis suscitabo eum: quis 1. Niet als een wreedaard zal Ik hem
enim resistere potest vultui meo?
tergen; want wie kan weerstaan aan
mijnen aanblik1)?
2. Quis ante dedit mihi, ut reddam ei?
omnia quae sub coelo sunt, mea sunt.

2. Wie heeft tevoren gegeven aan Mij,
dat Ik hem zou wedergeven? alles, wat
onder den hemel is, Mijner is het.

3. Non parcam ei, et verbis potentibus, et 3. Neen, sparen zal Ik hem niet noch om
ad deprecandum compositis.
dreigende woorden noch om
smeekbeden2).
4. Quis revelabit faciem indumenti ejus? 4. Wie zal in het licht stellen het
et in medium oris ejus quis intrabit?
oppervlak zijner bedekking? en in het
midden van zijnen muil, wie zal er
binnendringen?
5. Portas vultus ejus quis aperiet? per
gyrum dentium ejus formido.

5. De vleugeldeuren van zijnen bek, wie
zal ze openen? - langs den kring zijner
tanden.... verschrikking!

1) Ik zal hem niet tergen; want als hij dan woedend tegen Mij opstond, zou hij het zeker tegen
Mij verliezen. Ik zou dus wel een wreedaard zijn, als Ik het toch deed. Geheel dit vers en
ook het volgende moet Job doen inzien, hoe vermetel en verkeerd het is zich tegen de
beschikkingen Gods te verzetten of Hem ter verantwoording zijner daden op te vorderen.
Doch het Hebr. kan in geheel anderen zin worden vertaald: ‘Niemand is vermetel (genoeg)
om hem te tergen, en wie zal hem in het aangezicht weerstaan’, en het volgende vers: ‘Wie
overviel hem, en bleef behouden; onder den ganschen hemel is er niet zulk een’. Aldus
vertaald staan deze verzen in nauw zinverband met XL 28. Vgl. XL noot 6.
2) Volgens de Vulgaat gaat God, na de digressie van v. 1 b en v. 2, wederom voort met de
beschrijving van den krokodil. Na in het vorige vers te hebben gezegd, dat Hij aan niemand
iets schuldig is, niets behoeft te ontzien, daar alles het zijne is, verklaart Hij hier, dat Hij ook
den krokodil niet behoeft te ontzien, doch met hem doen kan wat Hij wil, terwijl (vgl. de
volgende verzen) alle anderen hem te. vreezen hebben. Doch de zin van het Hebr. is geheel
anders: ‘Niet zal Ik zwijgen van zijne ledematen, van zijne: kracht, van de schoonheid zijner
uitrusting’; of naar eene andere lezing: ‘Niet zal Ik zwijgen van zijnen tooi, vermelden zal
Ik zijne kracht’ enz. Naar deze vertaling bevat dit vers eene betere inleiding tot de volgende
schildering van het dier.
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6. Corpus illius quasi scuta fusilia,
compactum squamis se prementibus.

6. Zijn lichaam is als van gegoten
schilden, dicht belegd met op elkander
gepakte schubben.
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7. Una uni conjungitur, et ne spiraculum 7. De eene sluit tegen de andere aan, en
quidem incedit per eas:
zelfs geen lucht dringt er doorheen.
8. Una alteri adhaerebit, et tenentes se
nequaquam separabuntur.

8. De eene hecht aan de andere, en tegen
elkaar gedrongen kunnen zij onmogelijk
vaneen worden gescheurd.

9. Sternutatio ejus splendor ignis, et oculi 9. Zijn genies is een glans van vuur, en
ejus, ut palpebrae diluculi.
zijne oogen zijn als de wimpers van den
dageraad3).
10. De ore ejus lampades procedunt, sicut 10. Uit zijn bek komen flambouwen als
taedae ignis accensae.
brandende fakkels van vuur.
11. De naribus ejus procedit fumus, sicut 11. Uit zijne neusgaten komt damp als
ollae succensae atque ferventis.
van een ontstoken en ziedenden ketel.
12. Halitus ejus prunas ardere facit, et
flamma de ore ejus egreditur.

12. Zijn snuiven doet vuurkolen branden,
en eene vlam stijgt uit zijnen bek.

13. In collo ejus morabitur fortitudo, et
faciem ejus praecedit egestas.

13. In zijnen nek huist sterkte, en voor
zijn aangezicht schrijdt de nood vooruit4).

14. Membra carnium ejus cohaerentia
sibi: mittet contra eum fulmina, et ad
locum alium non ferentur.

14. De leden van zijn bast sluiten aaneen;
al werpt men bliksems tegen hem aan, zij
dringen niet verder door5).

15. Cor ejus indurabitur tamquam lapis, 15. Zijn hart is gehard als een steen en
et stringetur quasi malleatoris incus.
kan gebeukt worden als het aanbeeld van
den hameraar.
16. Cum sublatus fuerit, timebunt angeli, 16. Als hij zich opheft, sidderen de
et territi purgabuntur.
engelen en doen boete van schrik6).
17. Cum apprehenderit eum gladius,
17. Valt het zwaard op hem aan, het zal
subsistere non poterit neque hasta, neque niet kunnen bestand zijn, noch speer,
thorax:
noch harnas.
18. Reputabit enim quasi paleas

18. Want ijzer ziet hij aan voor

3) Als de krokodil, na langen tijd onder water te zijn geweest, op het droge komt om zich in de
stralen der zon te koesteren, ademt hij langdurig met krachtige teugen en niest hij vervaarlijk.
De fijne stofregen van waterdruppeltjes, die daarbij uit zijne neusgaten en zijnen bek wordt
uitgestooten, schittert dan in de stralen der zon als vuurvonken. Hierop doelt de beschrijving
van v. 9-12. - De schitterend roode oogen van den krokodil, de wimpers van den dageraad,
hebben iets van het morgenrood; daarom werd ook in de hieroglypen-taal der Egyptenaren
het krokodille-oog gebezigd om den morgenstond aan te duiden.
4) De nood, Hebr. ‘versmachting’, ofwel omdat hij bijzonder vraatzuchtig is, ofwel omdat hij
mannen doodt en daardoor huisgezinnen in nood brengt.
5) Pijlen, hyperbolisch bliksems genoemd, stuiten af op zijn pantser.
6) Als hij zich opheft ten aanval, sidderen de machtigsten der aarde, zelfs al waren zij verheven
als engelen, en van schrik bevangen, niets anders verwachtend dan dat zij zullen gedood
worden, zoeken zij zich door boetedoening voor God te zuiveren van hunne zonden.
Gewoonlijk vertaalt men het Hebr.: ‘Bij zijn opstaan sidderen de machtigen; zij geraken
buiten zich zelven van angst’.
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ferrum, et quasi lignum putridum, aes.

stroohalmen, en koper voor verrot hout.

19. Non fugabit eum vir sagittarius, in
stipulam versi sunt ei lapides fundae.

19. Geen boogschutter jaagt hem op de
vlucht; tot kaf worden hem de steenen
van den slingerriem.

20. Quasi stipulam aestimabit malleum, 20. Als een stroohalm acht hij den hamer,
et deridebit vibrantem hastam.
en hij spot met de bliksemende speer.
21. Sub ipso erunt radii solis, et sternet
sibi aurum quasi lutum.

21. Onder zich heeft hij zonnestralen, en
als slijk spreidt hij goud om zich heen7).

22. Fervescere faciet quasi ollam
profundum mare, et ponet quasi cum
unguenta bulliunt.

22. Als een ketel doet hij opbrui, sen de
diepte der zee, en maakt haar als wanneer
zalfoliën koken8).

23. Post eum lucebit semita, aestimabit
abyssum quasi senescentem.

23. Achter hem licht het zog na; men zou
den waterkolk voor vergrijsd houden9).

24. Non est super terram potestas, quae 24. Neen op aarde is er geene macht te
comparetur ei, qui factus est ut nullum vergelijken met hem, die geschapen is
timeret.
om niemand te vreezen.
25. Omne sublime videt, ipse est rex
super universos filios superbiae.

25. Op al het hooge ziet hij neer; hij is
koning over alle zonen der trotschheid10).

7) Hebr.: ‘Onder hem bevinden zich scherpe punten; hij trekt voren over het slijk heen’ d.w.z.
ook de buik van den krokodil is voorzien van dikke, scherp vooruitspringende schubben, die
als hij over den bodem der rivier zich voortbeweegt, voren maken in het slijk der bedding.
Dezelfde zin ligt in de vertaling der Vulgaat: de scherpe glanzende punten onder den buik
van den krokodil heeten dichterlijk zonnestralen, waarmede hij bij zijn voortgaan over de
rivierbedding het goudgele zand zoowel als het slijk wegschuift en om zich heen spreidt.
8) Door zijn snellen gang over den bodem der rivier en door de voren, die hij in de bedding
maakt, doet hij het water borrelen en (hyperbolisch) opbruisen als kokend water in eenen
ketel of als kokende zalfoliën.
9) Het witte schuim der waterbellen, die zich aan de oppervlakte vertoonen. als de krokodil
over den bodem voortgaat, doen (dichterlijk) den waterkolk vergrijzen als van schrik. - Vgl.
omtrent de plaatsing van v. 21-23 noot 6 van XL.
10) De zonen der trotschheid zijn de machtige en trotsche dieren. - Vooral het eerste lid van dit
vers kan moeielijk gezegd worden van den krokodil, die laag over den grond heen kruipt.
Reden te meer voor de meening, dat v. 24-25 het nijlpaard betreffen; vgl. XL noot 6.
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Caput XLII.
Hoofdstuk XLII.
Job (v. 1) erkent Gods almacht en wijsheid en zijn eigen onverstand (v. 2,
3); hij erkent gedwaald te hebben, herroept en doet boetvaardigheid (v. 4-6).
- God geeft zijn misnoegen te kennen over hetgeen Eliphaz en zijne vrienden
gesproken hebben; slechts door bemiddeling van Job kunnen zij vergiffenis
bekomen (v. 7-9). De Heer geeft Job zijne rijkdommen terug; ook zijne
verwanten en vrienden van vroeger komen hem troosten, geschenken geven
en feestvieren (v. 10-12). Job's kinderen, zijn hooge leeftijd en gelukkig
sterven (v. 13-16).
1. Respondens autem Job Domino, dixit: 1. Job nu antwoordde den Heer en zeide1):
2. Scio quia omnia potes, et nulla te latet 2. Ik weet, dat Gij almachtig zijt, en dat
cogitatio.
geen enkele gedachte U verborgen is2).
3. Quis est iste, qui celat consilium
absque scientia? ideo insipienter locutus
sum, et quae ultra modum excederent
scientiam meam.

3. ‘Wie is het, die de Voorzienigheid
verduistert zonder verstand?’ onverstandig derhalve heb ik gesproken
en over wat bovenmate mijne kennis
overtrof3).

4. Audi, et ego loquar: interrogabo te, et 4. ‘Luister en Ik zal spreken; Ik zal u
responde mihi.
vragen stellen, en gij, antwoord Mij’4).
5. Auditu auris audivi te, nunc autem
oculus meus videt te.

5. Met het oor slechts had ik van U
gehoord, maar thans ziet U mijn oog5).

6. Idcirco ipse me reprehendo, et ago
poenitentiam in favilla et cinere.

6. Daarom berisp ik mijzelven, en doe ik
boetvaardigheid in stof en asch6).

1) Het hier volgende v. 2-3 en 4-6 vormt het tweede strophenpaar der acht en twintigste rede.
Zie XXXIX noot 18.
2) Reeds vroeger (vgl. XII 13 volg. en XXVI 5 volg.) erkende Job de almacht Gods; maar toen
zag hij nog niet in, dat God, als logisch gevolg zijner almacht, niet anders dan oneindig
rechtvaardig en liefderijk handelen kan, en dat derhalve Gods rechtvaardigheid en
voorzienigheid boven alle menschelijke beoordeeling verheven is. Dat ziet hij thans in (vgl.
het volgende vers), onderricht door de reden van Eliu en God zelf, en verlicht door Gods
genade. Naar Hebr. luidt het tweede verslid: ‘en dat geen gedachte (plan) van U verhinderd
wordt’.
3) Overwegend herhaalt Job Gods woorden van XXXVIII 2, daardoor reeds erkennend en
vervolgens ook uitsprekend, dat hij de berisping, erin opgesloten, werkelijk verdiende.
4) Job herhaalt ook Gods woorden van XXXVIII 3 en XL 2, uit eerbied het eerste verslid
wijzigend, en verklaart daardoor, dat hij voortaan Gods voorzienigheid niet meer zal
beoordeelen, doch met een leerzaam hart hare onderrichtingen zal aannemen.
5) Hooren en zien staan hier tegenover elkander als gebrekkige en volkomener kennis. Thans
ziet hij God met het oog des geestes, beter dan vroeger, in zijne Almacht, Wijsheid en
Voorzienigheid, ook bij het overzenden van rampen en lijden.
6) Job berispt zich zelven over hetgeen hij vroeger in strijd met den eerbied, God verschuldigd,
had gesproken, en doet daarover boetvaardigheid. - Met dit vers is het dichtstuk, dat de kern
van het boek uitmaakt, geëindigd. De hierna volgende epiloog is in proza beschreven.
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7. Postquam autem locutus est

7. Als nu de Heer deze woorden
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Dominus verba haec ad Job, dixit ad
Eliphaz Themanitem: Iratus est furor
meus in te, et in duos amicos tuos,
quoniam non estis locuti coram me
rectum, sicut servus meus Job.

gesproken had tot Job, zeide Hij tot
Eliphaz, den Themaniet: Ontbrand is mijn
toorn tegen u en tegen uwe twee vrienden,
omdat gij niet recht voor Mij gesproken
hebt gelijk mijn dienaar Job7).

8. Sumite ergo vobis septem tauros, et
septem arietes, et ite ad servum meum
Job, et offerte holocaustum pro vobis: Job
autem servus meus orabit pro vobis:
faciem ejus suscipiam ut non vobis
imputetur stultitia: neque enim locuti estis
ad me recta, sicut servus meus Job.

8. Neemt u derhalve zeven stieren en
zeven rammen en gaat tot mijnen dienaar
Job, en draagt voor ulieden een
brandoffer op; Job echter, mijn dienaar,
zal voor u bidden; zijn gelaat zal Ik
genadig aanzien, opdat de dwaasheid u
niet worde aangerekend; want niet recht
hebt gij voor Mij gesproken gelijk mijn
dienaar Job8).

9. Abierunt ergo Eliphaz Themanites, et
Baldad Suhites, et Sophar Naamathites,
et fecerunt sicut locutus fuerat Dominus
ad eos, et suscepit Dominus faciem Job.

9. Zij gingen dan heen, Eliphaz, de
Themaniet, en Baldad, de Subiet, en
Sophar, de Naämathiet, en deden zooals
de Heer hun gezegd had, en de Heer zag
genadig naar het gelaat van Job.

10. Dominus quoque conversus est ad
poenitentiam Job, cum oraret ille pro
amicis suis. Et addidit Dominus omnia
quaecumque fuerant Job, duplicia.

10. Ook keerde zich de Heer naar de
boetvaardigheid van Job, toen deze bad
voor zijne vrienden9). En de Heer gaf
alles, wat Job bezeten had, dubbel terug.

11. Venerunt autem ad eum omnes fratres
sui, et universae sorores suae, et cuncti
qui noverant eum prius, et comederunt
cum eo panem in domo ejus: et moverunt
super eum caput, et consolati sunt eum
super omni malo quod intulerat Dominus

11. Bij hem nu kwamen al zijne broeders
en al zijne zusters en allen, die hem
vroeger gekend hadden, en zij aten brood
met hem in zijn huis; en zij bewogen over
hem hun hoofd, en zij troostten hem over
al het kwade, dat de Heer hem had
overgezonden; en zij gaven hem ieder één
schaappenning en één gouden oorring10).

7) Voor Mij, in mijne tegenwoordigheid; van alles wat de menschen spreken is God de toehoorder
en eenmaal ook de rechter. Gelijk mijn dienaar; naar een andere Hebr. lezing, welke zeker
met het oog op verschillende verkeerde uitdrukkingen van Job te verkiezen is: ‘over mijnen
dienaar’. Vgl. Voorrede blz. 17.
8) Zeven stieren enz. was een meermalen voorkomend offer, vgl. Num. XXIII 1, 29. Met dat
offer moeten zij naar Job gaan, die evenals hij vroeger deed (vgl. I 5) het offer voor hen zal
opdragen. Job zal voor u bidden, is een bewijs van de leer der H. Kerk over de kracht van
het voorsprekend gebed van anderen, vooral der heiligen. Opdat de dwaasheid u niet worde
aangerekend m.a.w. opdat Ik u niet straffe voor uwe dwaasheid, waarvan de zondigheid
vooral bestond in de liefdelooze beoordeeling van den lijdenden Job. Gelijk mijn dienaar,
zie vorige noot.
9) Toen deze bad voor zijne vrien den, derhalve toen zijne boetvaardigheid vergezeld ging met
goede werken van vergevingsgezindheid en liefde, gaf God hem vergiffenis en, zegen.
10) Broeders en zusters zijn zijne verwanten. Zij bewogen over hem hun hoofd, ten teeken van
medelijden met zijn vroeger lijden. En zij gaven hem geschenken, naar de gewoonte in het
patriarchale tijdvak, bij het brengen van bezoek; vgl. Gen. XXXIII 9 volg.. Schaappenning,
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ovem unam, et inaurem auream unam.
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12. Dominus autem benedixit novissimis
Job magis quam principio ejus. Et facta
sunt ei quatuordecim millia ovium, et sex
millia camelorum, et mille juga boum, et
mille asinae.

12. De Heer nu zegende11) het uiteinde
van Job meer dan zijn begin. En hem
gewerden veertien duizend schapen en
zes duizend kameelen en duizend koppel
ossen en duizend ezelinnen.

13. Et fuerunt ei septem filii, et tres filiae. 13. En hij gewon zeven zonen en drie
dochters12).
14. Et vocavit nomen unius Diem, et
nomen secundae Cassiam, et nomen
tertiae Cornustibii.

14. En hij noemde den naam van de eerste
Dag, en den naam van de tweede
Kaneelgeur, en den naam van de derde
Balsemhorentje13).

15. Non sunt autem inventae mulieres
speciosae sicut filiae Job in universa terra:
deditque eis pater suus hereditatem inter
fratres earum.

15. En geen vrouwen werden er gevonden
in geheel het land zoo schoon als de
dochters van Job; en haar vader gaf haar
erfrecht onder hare broeders14).

16. Vixit autem Job post haec, centum
quadraginta annis, et vidit filios suos, et
filios filiorum suorum usque ad quartam
generationem, et mortuus est senex, et
plenus dierum.

16. Job nu leefde daarna honderd veertig
jaren, en hij aanschouwde zijne zonen en
de zonen zijner zonen tot in het vierde
geslacht, en hij stierf hoogbejaard en vol
van dagen15).

11)

12)
13)

14)

15)

Hebr. Kesithah, een zilveren muntstuk der oudheid, waarop misschien het beeld van een
schaap of lam was geslagen, waarom het door de Vulgaat met ‘ovis’ of ‘agnus’ vertaald
wordt (vgl. Gen. XXXIII 19 en Josue XXIV 32). Oorring, Hebr. ‘ring’, om aan het oor of
aan den neus (vgl. Prov. XI 22) te dragen.
Naar den aard van het patriarchale en geheel het Oudtestamentische tijdvak zegende God
Job met tijdelijke welvaart, opdat ook anderen daardoor tot den dienst van God zouden
aangespoord worden, als een onderpand van den hoogeren zegen in het andere leven, waarop
Job's hoop (vgl. XIX 25-27) gevestigd was.
Vgl. I 2. Het getal zijner kinderen werd niet verdubbeld.
Naar de gewoonte der oudheid noemde hij zijne dochters met namen, waardoor hare
voortreffelijkheden werden aangeduid; de eerste schoon als de; Dag, de tweede zoet als
Kaneelgeur, de derde vol liefelijkheid als een Balsemhorentje, eigenlijk horentje of doosje
met een soort van spiesglansbalsem, waarmede de vrouwen hare oogleden en wenkbrauwen
insmeerden om de lieflijkheid harer oogen beter te doen uitkomen.
Het Israëlitische recht gaf aan de dochters slechts erfrecht, als er geen zonen waren (vgl.
Num. XXVII 8). Ofschoon Job niet tot het volk van Israël behoorde, wordt deze beschikking
toch als eene bijzonderheid vermeld, waaruit tevens de gelukkige verstandhouding spreekt
van Job's familie.
Honderd veertig jaren. Volgens de Septuag. ‘leefde Job na zijne beproeving honderd zeventig
jaren, en hij leefde in het geheel tweehonderd veertig jaren’. Vol van dagen (vgl. Gen. XXV
8 en XXXV 29) d.w.z. na een gelukkigen ouden dag te hebben beleefd. - De Septuag. voegt
hier nog enkele woorden bij over de toekomstige verrijzenis van Job, zijne woonplaats, zijn
geslacht, zijne heerschappij over Edom, en over zijne vrienden. Doch dit werd door den H.
Hiëronymus niet overgenomen in de Vulgaat, omdat het ontbreekt in den grondtekst en de
Septuagint zelf aangeeft, dat het overgenomen werd uit ‘het Syrische boek’.
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