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STELLINGEN 

I 
De wortel Dpi heeft primair een juridische connotatie en is in tegenstelling tot de 
gangbare associatie met wraakzucht of met bloedwraak te verstaan als aanduiding van 
een iustitia retributiva. 

n 
De wraak van YHWH is de straffende vergelding van God, die in koninklijke soevereiniteit 
- trouw aan zijn verbond - richtend en strijdend opkomt voor de eer van zijn naam, waakt 
over de handhaving van zijn recht en werkt aan de verlossing van zijn volk. 

m 
De geringschatting of zelfs verwaarlozing van het thema van de wraak Gods in de oud
testamentische theologieén zegt meer over de vooringenomenheid van de theologen dan 
over het belang van dit theologoumenon. 

IV 
Uit de geschiedenis van de exegese van de 'wraakteksten' blijkt hoe dun de scheidingswand 
is tussen Marcionitisch gedachtengoed en antisemitisme. 

V 
De vraag of, en zo ja op welke wijze, de ten onrechte zo genoemde vloek- en wraak-
psalmen in de liturgie van de kerk vandaag een plaats mogen krijgen, dient op basis van 
een exegese die oog heeft voor de cultuurhistorische achtergrond, het verbondskader en 
de specifieke intentie van de betrokken tekstgedeelten, en in het licht van een 
hermeneutische bezinning die de heilshistorisch bepaalde relatie tussen het O.T. en het 
N.T. verdisconteert, beantwoord te worden. 

VI 
Het boek Nahum kan getypeerd worden als een 'theologie van de wraak Gods', die tegelijk 
een 'theologie van de hoop' is. 

VII 
Tussen het O.T. en het N.T. is geen principieel verschil inzake de prediking van de 
wraak van God. 

vra 
Het beeld van de arend die als een subliem pedagoog zijn nest opwekt en zijn jongen 
in geval van nood op zijn uitgespreide vleugels draagt (Dtn. 32:11), mag homiletisch 
zeer bruikbaar zijn, maar is exegetisch uit de lucht gegrepen. 

DC 
Het is voor de interpretatie van Ri. 11:29-40 niet zonder betekenis, dat de figuurlijke 
uitleg van Jefta's offer van joodse origine (R. Joseph Kimchi) is en dateert uit de tweede 
helft van de 12' eeuw, de periode waarin voor het eerst in de geschiedenis de bloed-
beschuldiging tegen de joden wordt vernomen. 

Confer: J. Barbas, 'Jeftha's gelofte', Theologische Studiën 27 (1909), 137-143. 



X 
De uitbreiding van de oudtestamentische canon met apocriefe geschriften is niet te 
verklaren uit een zekere sympathie van het oudste christendom voor het jodehdom, 
maar veeleer te beschouwen als een van de eerste kwalijke gevolgen van de groeiende 
verwijdering tussen kerk en Israël in de post-apostolische tijd. 

Contra: J.L. Koole, 'De canon van het Oude Testament', in: A.S. van der Woude (red.). Inleiding tot 
de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, 204. 

XI 
De these dat de geschiedenis haar middelpunt vindt in Christus, kan niet gefundeerd 
worden op Openb. 22:16, aangezien de woorden ^ l ^ a en YevO(; in dit vers praktisch 
synoniem zijn. 

Contra: S. Greijdanus, De openbaring des Heeren aan Johannes opnieuw uit den grondtekst vertaald en ver
klaard (Korte Verklaring der Heilige Schrift), Kampen 1955^ 331. 

xn 
Het beroep op Mt. 23:35 en Luc. 11:51 ter versterking van het pleidooi voor de historische 
prioriteit van de uit de Talmudische traditie bekende driedelige canon-structuur is onjuist. 

Contra: R.T. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and its Background in 
Early Judaism, London 1985, 211-222 en G. Maier, 'Der Abschluss desjüdischen Kanons und 
das Lehrhaus von Jabne', m: id. (Hsgb.), Der Kanon der Bibel, Giessen 1990, 9. 

xra 
Voor de herkomst van de kerkelijke tuchtprocedure in art. 30-32 van de Acta van Emden 
(1571) komt naast de Franse Discipline Ecclésiastique (tweede editie, 1565) ook de Forma 
ac Ratio van Johannes a Lasco (1555) in aanmerking. 

Confer: F.L. Bos, 'De structuur van de acta der Emdensche Synode van 1571', Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift 36 (1935), 416. 

xrv 
Het is onaanvaardbaar dat een handboek van de kerkgeschiedenis aan de genocide op 
de Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog slechts in de kleine letters enige aandacht 
schenkt, niet alleen omdat deze misdaad 'ein Schandfleck in der Geschichte der 
Menschheit' (K. Heussi) is, maar ook omdat de Armeniërs in zekere zin het oudste 
christenvolk ter wereld vormen. 

Contra: J.N. Bakhuizen van den Bnnk / W.F. Dankbaar, Handboek der kerkgeschiedenis. Vierde deel De kerk 
sedert de zeventiende eeuw, Den Haag 1985̂ , 285 en 303. 

XV 
De ter vervanging van het klassieke begrip van Gods almacht en het modernistische begrip 
van Gods onmacht door H. Berkhof bepleite aanduiding 'Weerloze Overmacht' doet geen 
recht aan de hoogspanning van de bijbelse Godsop)enbaring en is voorts in taalkundig 
en dogmatisch opzicht af te wijzen. In taalkundig opzicht, omdat het woord 'weerloos' 
in deze aanduiding een afwijkende semantische waarde heeft gekregen en daardoor 
misverstand wekt. In dogmatisch opzicht, omdat deze aanduiding gebaseerd is op de 
aanvechtbare constructie van een concurrentie-relatie tussen de Schepper en zijn schepsel. 

Contra: H. Berkhof, Chnstelijk geloof. Een inleiding tot de geloofeleer, Nijkerk 1990* 136-142. 



XVI 
Het gegeven dat het Oude Testament inzake de beoordeling van de homosexualiteit 
opvallend afwijkt van de tolerante houding die in dezen voor het oude Midden-Oosten 
kenmerkend was, is van belang voor de hermeneutische discussie over het Schriftberoep 
met betrekking tot het vraagstuk van de homofilie. 

Confer: GJ. Wenham, 'The Old Testament Attitude to Homosexuality', The Expository Times 
102 (1991), 359-363. 

XVII 
Het feit dat een niet gering percentage van de bezoekers van de zondagse erediensten 
bestaat uit kinderen, zwakbegaafden of in het algemeen eenvoudigen van geest, stelt de 
prediker voor bijzondere vragen en uitdagingen, waaraan in de opleiding tot dienaar des 
Woords bijzondere aandacht besteed moet worden. 

XVIII 
Naast de drie door W. Kremer vermelde motieven voor de prediking van het gericht 
(bediening van het Woord, bediening van de sleutel van het koninkrijk der hemelen en 
de heiliging van het leven) is als vierde motief te noemen de opwekking tot een leven 
in verwachting van Christus' wederkomst en de ontwikkeling van een levensstijl 
overeenkomstig de woorden van 1 Cor. 7:31. 

Confer W. Kremer, 'Het gericht in de prediking', in: id.. Priesterlijke prediking, Amsterdam 1976, 138v. 

XIX 
De realisering van een gestandaardiseerde Nederlandse gebarentaal is meer dan ooit gewenst, 
nu de mogelijkheid om de bijbel in de onderlinge omgangstaal van de doven te 'vertalen' 
steeds meer in zicht komt. 

Confer J J. van Capelleveen, 'De bijbel in gebarentaal', Met Andere Woorden (Kwartaalblad over bijbelwerk, 
NBG Haarlem) 10/3 (1991), 2-7. 

XX 
De verdienste van de historisch-psychologische roman Horet die Stimme (1937, onder de 
titel Jeremias in 1956) van de Oostenrijks-joodse schrijver Franz Werfel, die het leven 
en de persoon van Jeremia tekent, ligt niet alleen op het literaire vlak maar zeker ook 
daarin, dat de lezer door de boeiende combinatie van 'Sachkenntnis' en 'Einfuhlung' 
waarvan dit werk blijk geeft, ongemerkt wordt heengeleid naar een hernieuwd lezen van 
het boek van de profeet Jeremia zelf. 

XXI 
Wanneer er enige waarheid schuilt in de bewering dat het morele gehalte van een 
samenleving te meten is aan de wijze waarop men met de zwakkeren in die samenleving 
omgaat, is de toenemende gewoonte van veel Nederlanders om zonder licentie 'even' 
gebruik te maken van een invalidenparkeerplaats een teken aan de wand. 

XXII 
Aangezien de betoning van hartelijkheid over het algemeen op gespannen voet staat 
met het jagen naar tijdwinst, is bij de concipiering van de slotpassage van een brief of 
ansichtkaart het voluit schrijven van de woorden 'met hartelijke groeten' te prefereren 
boven het gebruik van de afkorting 'm. h. gr.', die het 'hartelijke' letterlijk tot een 
minimum reduceert en daardoor bij de geadresseerde de indruk zou kunnen wekken 
dat het de afzender in feite aan welgemeende hartelijkheid ontbreekt. 
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WOORD VOORAF 

'Uw knechten zullen zich verblijden I het is uw wraak die leven doet', zo luidt Ps. 58:4 in 
de berijming van 1968. De hoge toon van dit lied zullen weinigen halen, zo het vers al 
ooit gezongen wordt. In elk geval niet door de Leidse classicus dr. H.S. Versnel, die in 
een uitdagend maar eerlijk referaat tijdens het VU-symposium van 24 november 1990 
zijn onversneden atheïsme verdedigde o.a. door de God van de bijbel te splitsen in een 
God der wrake en een God der liefde, die hij in navolging van Renate Rubinstein voorzag 
van het label 'God 1' resp. 'God 2'. De eerste vindt men in het Oude Verbond, de tweede 
in het Nieuwe Verbond. Ziedaar de willekeur van het geloof: De goden (!) van de bijbel 
zijn beelden met lemen voeten, aldus deze geleerde.* 

Hier worden in feite oude antwoorden op nog oudere vragen gegeven. Onvermijdelijk 
wordt ieder mens met deze vragen geconfronteerd, wanneer hij tenminste van mening 
is dat over God geen zinnig woord valt te zeggen buiten de Bijbel om. Wie is Hij, de 
HERE, die zichzelf in de boeken van het O.T. en het N.T. doet kennen als de levende 
God? Waar gaat het nu eigenlijk om, als we in het O.T. huiveringwekkende, voor ons 
zo afstotende passages lezen over de wraak van God, of als we psalmisten hartstochtelijk 
horen roepyen om die wraak? Hoe komt het dat de bijbelschrijvers zonder enige terug
houdendheid deze dingen neerschreven? 

Met dit soort vragen mocht ik mij gedurende bijna vier jaar bezighouden. Een mijns 
inziens zinvolle arbeid, ook al omdat de ot.ische wetenschap het thema van de wraak van 
God tot nu toe grotendeels heeft laten liggen. De exegetische literatuur toont nogal eens 
een intuïtieve weerzin tegen de 'wraakteksten', een enkele maal - horribile dictu -
vergezeld van min of meer antisemitische uitingen. Zulks gevoegd bij pastorale en 
apologetische motieven, waren er naar mijn mening voldoende redenen om opnieuw te 
gaan luisteren naar de boodschap van de gewraakte tekstgedeelten. Ofschoon dit laatste 
lang niet altijd eenvoudig was, opende een geduldige exegese steeds weer een verrassend 
zicht op de diepgang van het Evangelie. 

Veel heb ik in dit proefschrift over God gezegd. Met schroom pogend zijn woord na 
te spreken en te verstaan. Het is mijn bede dat ik juiste woorden over Hem heb gesproken 
en dat mijn werk zijn werk niet schaadt, maar dienen mag. Bij de voltooiing van mijn studie 
dank ik de Here, die mijn gezin en mij de kracht gaf die wij nodig hadden. 

Tijdens de ontdekkingsreis waarvan dit proefschrift verslag doet, werd ik door velen 
begeleid en geholpen. 

Allereerst door mijn hooggeachte promotor, prof. dr. B.J. Oosterhoff, die mij volledig 
de ruimte liet bij de opzet en uitwerking van mijn studie. Met genoegen zie ik terug op 
de stimulerende, langdurige gesprekken die wij over de materie van deze dissertatie hadden. 
Mijn copromotor, prof. dr. A.S. van der Woude, verraste mij aangenaam door in een zeer 
kort tijdsbestek het manuscript door te nemen en van waardevolle kanttekeningen te voondea 
Zijn vriendelijke reactie was voor mij erg bemoedigend. Mijn dank gaat ook uit naar mijn 
leermeester op het terrein van het Akkadisch, prof. dr. K.R. Veenhof, die het derde hoofdstuk 
over de Umwelt wilde doornemen en mij wees op de meest recente literatuur. 

* H.S. Versnel, 'Geloof hel of niet', in: M.A. Maurice en S.J. Noorda (Tcd.),De onzekere zekerheid 
des geloofs. Beschouwingen in het spanningsveld van geloven en denken, Zoetermeer 1991,18-38 
(zie p. 22v. en 27). 

VII 



Voorts denk ik met dankbaarheid aan het vele werk van de co-readers: drs. M.H.T. 
Biewenga, drs. M.C. Mulder en drs. J.N. Noorlandt, die vanuit verschillende invalshoeken 
op bekwame wijze mij beurtelings kritiseerden, aanmoedigden en corrigeerden. Voor wat 
betreft de exegese van de Jesajaanse teksten, geldt dit ook voor drs. J.M. Mudde. Ondanks 
de drukte van een verandering van 'standplaats' vond drs. E.W. van der Poll gelegenheid 
om de Engelse samenvatting te verzorgen, waarvoor ik hem hartelijk dank. 

Bij de wording van dit proefschrift zijn ook de studenten aan de Theologische Univer
siteit te Apeldoorn nauw betrokken geweest. Via de colleges exegese, hermeneutiek, 
canoniek en historia revelationis kon ik enkele resultaten van mijn studie op hen loslaten 
en met behulp van hun reacties waar nodig aanscherpen. Bovendien heeft het C-jaar 1991-
1992 het hele werk op type- en taalfouten nagekeken. Een woord van dank richt ik tot 
drs. H.H. Langelaar voor zijn adviezen op het terrein van de literatuurverwerving, alsook 
tot de assistenten van de gastvrije universiteitsbibliotheken te Kampen, waarin ik vele 
uren doorbracht (met name aan de 'Broederweg'). Het camera-ready maken van het 
bewerkelijke manuscript (inclusief de vervaardiging van het naamregister) was een karwei, 
dat alleen dankzij de perfecte coöperatie en de grote inzet van Wilma van der Zande-de 
Roo, Peter Zaadstra en Bert-Jan Heusinkveld tot stand kon komen. Tenslotte vermeld 
ik met dankbaarheid, dat het. curatorium van de Theologische Universiteit mij de 
mogelijkheid gaf deze dissertatie te vervaardigen door de mij toevertrouwde taak als 
hoofddocent O.T. zodanig te beperken, dat ik ruim 30% van mijn tijd kon vrijmaken voor 
de eigen studie. 

Dit werk draag ik op aan mijn vrouw. Niet alleen omdat zij in de afgelopen jaren de zorg 
voor het gezinsleven vaak alleen heeft gedragen, met daarbij de bijzondere zorgen die 
in ons gezin groeiden. Maar ook omdat zij tijdens mijn studie permanent achter en naast 
mij stond, door haar interesse stimulerend en dikwijls actief participerend. Zonder haar 
zou ik de arbeid aan dit proefschrift niet tot een goed einde hebben kunnen brengen. 
Tevens draag ik dit werk ter nagedachtenis op aan mijn vader, in het besef hoeveel vreugde 
de voltooiing van dit proefschrift hem zou hebben gegeven. 
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1. INLEIDING 

1.1. PROBLEEMSTELLING 

Het thema van de wraak van God, dat in het O.T. frequent voorkomt, betekent voor veel 
bijbellezers een bron van moeite. Grenst het spreken over de 'wraak' van God niet aan 
blasfemie? Hoe is het mogelijk dat met een dergelijke ethisch belaste term het handelen 
van de God van de Bijbel getypeerd wordt? Deze vraagstelling brengt de onderzoeker 
bij een problematiek die zowel een taalkundige als een theologische zijde heeft. 

Onder 'wraak' verstaat Van Dale: 'Het streven naar - en de handeling van ondervonden 
leed, onrecht of hoon aan de veroorzaker te vergelden of vergolden te zien'.' In de heden
daagse taal heeft dit begrip door de associatie met eigenmachtig, illegitiem en zelfs immo
reel handelen een pejoratieve zin gekregen. Het emotioneel-hartstochtelijke element over
weegt; wraak wordt intuïtief verbonden met haat, wraakzucht en wreedheid. Het genieten 
van de 'zoete wraak' is een zeer gekwalificeerd genoegen, getuige het Vlaamse spreek
woord: 'Wraak is honing in de mond, maar vergif in 't hart'.^ 

Ook in andere moderne talen heeft het begrip wraak een ongunstige lading. Met recht 
kan gesproken worden van 'das eindeutig negative Urteil, das die zivilisierte Welt der 
Gegenwart von der Rache hat'.^ Het Engelse 'vengeance' duidt aan 'the most furious 
and unsparing revenge', het synoniem 'revenge' 'emphasizes more the personal injury in 
return for which it is inflicted'. Daarbij heeft 'revenge' vaak het karakter van een per
soonlijk gericht, bitter en soms excessief gedrag.'* Wat betreft het Franse 'vengeance': 
'C'est parce que la vengeance s'écarte des normes de la justice qu'elle devient vice. Et 
c'est sous l'influence de la colère, commandée par l'envie, l'orgueil, I'ambition, la haine, 
la cruauté, que s'opère cette deviation.'^ Onder het Duitse 'Rache' is te verstaan: 'Die 
Vergeltung einer erlittenen Verletzung - ohne Beurteilung, ob zu Recht oder zu Unrecht 
geschehen - durch Zufugung eines ahnlichen Schadens (..). lm Gegensatz zur Strafe wird 
bei der Rache aus eigenem Urteil und Entschluss Vergeltung geübt.'* Typerend is het 
spreekwoord: 'Rache macht ein kleines Recht zu grossem Unrecht'. 

L Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht / Antwerpen 1984", 3, 3445. Deze wcxjrd-
omschrijving behoeft in taalkundig opzicht verbetering. 

2. K. ter Laan, Nederlandse spreekwoorden I spreuken en zepwijzen, Amsterdam / Brussel 1981 , 404. 
3. W Dietrich, 'Rache ErwSgungen zu einem alttestamentlichen Thema', EvTh 36 (1976), 451. 
4 Funk and Wagnalls Standard Dictionary. International Edition of the English Language, New York 1966, 

1077. Vgl. ook R.H. Swartzback, 'A biblical study of the word "vengeance"', In. 6 (1952), 451- 'Modern 
connotation invariably implies "revenge"' In tegenstelling tot 'revenge' heeft het synoniem 'avenge' weer 
meer de notie van rechtvéérdige vergelding. De Engelse taal heeft voor het begrip "wraak' een aantal syno
niemen ter beschikking (vengeance, revenge, avenge, retaliation, retribution, requital), die in betekenis 
met altijd precies van elkaar zijn te onderscheiden. Wel is duidelijk, dat 'vengeance' en 'revenge' een sterk 
negatieve lading hebben. 

5. A. Michel, "Vengeance" in DThC 4, 2615. Het is deze betekenis, "vengeance' als ondeugd Cvice'), die 
m het gewone spraakgebruik overheerst. 

6. Der Grosse Brockhaus Enzyklopadie, Wiesbaden 1980,9,290. Cf. J. en W. Gnmm, Deutsches Wörterbuch, 
Leipzig 1893, XIV, 15: 'Der heute gewöhnliche sinn von rache, welcher leidenschaftliche und unedle bewegt-
heit bei verfolgung eines unrechts in sich schlieszt' (volgt een citaat van Schiller, volgens wie de wraak 
'unstreitig ein unedler und selbst niedriger Affekt' is). Zie ook de definitie in Meyers Enzyklopddisches 
Lexikon, Mannheim 1977,19,510: 'Rache: archaïsche, dem modernen Rechtsempfinden und eth Bewusst-
sein zuwiderlaufende Extremform der Vergeltung (..) wobei der Rechtsweg ausgeschaltet und die auf 
Massigung zielenden eth. Normen (Versöhnung) ausser acht gelassen werden.' 
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Nu heeft het begrip 'wraak' deze negatieve connotatie niet altijd gekend. Naar alle 
waarschijnlijkheid gaat het woord 'wreken' terug op een indogermaanse wortel met de 
betekenis 'voortdrijven, stoten, vijandig vervolgen'.' Oude Noordeuropese afleidingen 
van deze wortel moeten meestal met 'straffen, voortdrijven' e.d. vertaald worden.'̂  In 
tegenstelling tot het moderne gebruik heeft 'wraak' oorspronkelijk meer de notie van 
gerechtvaardigd, legitiem (of zelfs juridisch) handelen: de vervolging om te straffen.̂  Deze 
notie is nog lang behouden gebleven; uit het middeleeuwse en zeventiende-eeuwse Neder
lands zijn hiervan vele voorbeelden te geven."* Naast de wraak als punitio heeft echter 
steeds sterker de wraak als ultio / vindicta de overhand gekregen, en wel in de specifieke 
zin van emotionele, grimmige vergelding voor aangedaan onrecht. De oorspronkelijke, 
meer positieve semantische waarden heeft het woord 'wraak' in het gewone spraakgebruik 
inmiddels grotendeels verloren. 

Dat het moderne taalgevoel de wraak als een destructieve zaak beoordeelt en zo een 
sterke spanning tussen de wraak en het recht kent, is uit het oogpunt van de geschiedenis 
van het recht niet onbegrijpelijk. Waar de overkoejjelende organisatie van de staat opkomt 
met een eigen rechtsorde (wetgevende, rechtsprekende, strafoefenende organen), zal de 
wraak als privaatrechtelijke actie noodzakelijkerwijs steeds minder getolereerd kunnen 
worden. Zolang de particuliere strafvoltrekking nog niet ingedamd is en vervangen door 
de uitvoering van het publieke strafrecht, kan een situatie van rechtszekerheid in een 
samenleving maar moeilijk tot stand komen. Juridisch gezien is de wraak een verschijnsel, 
dat principieel behoort tot een onderontwikkeld stadium van de rechtsstaat.' 

Het is in het licht van het bovenstaande niet verwonderlijk, dat het ot.ische spreken over 
de wraak van God misverstand wekt en aanstoot geeft. Ten gevolge van de waarde die 
het woord wraak gekregen heeft, zijn intuïtieve of onbewuste associaties (bijvoorbeeld 
met de wraakgodinnen)* immers maar al te snel gemaakt. De negatieve lading van het 

1. N. van Wijk, Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, 's-Gravenhage 1949 ,̂ 806; 
J. de Vnes, Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden 1987, 850 en P.A.F. van Veen, Etymologisch 
Woordenboek. De herkomst van onze woorden (Van Dale Lexicografie), Utrecht / Antwerpen 1989, 826v. 

2. Gothisch: wnkan; Oudnoors: reka; Oudengels: wrecan; Oudhoogduits: rehhan; Oudfries: wreka; Oudsaksisch: 
wrekan, enz. Veelal wordt aangenomen, dat er samenhang is tussen het Sanskntische vrg ('afwenden'), 
het Griekse etpyto ('(af)weren'), het Latijnse urgeo ('dnngen, m het nauw brengen, bestoken') en de diverse 
Oudgermaanse talen en dialecten van Noord-Europa. 

3. J. en W. Grimm, a.w., 14: 'lm Substantiv wie in dem Verbum (..) ist ein alter gemeingermanischer 
Rechtsbegriff beschlossen'; cf. ook de passage over de etymologie van "wraak' bij G. Sauer, Die strafende 
Vergeltimg Gottes in den Psalmen. Eine frommigkeitsgeschichtliche Unlersuchung I. Teil, Erlangen 1%1, 
.'>4-.5.5. 

4. Zie E. Verwijs, J. Verdam en F.A, Stoett, Middelnederlandsch Woordenboek, 's-Gravenhage 1971 (foto
mechanische herdruk van 1929), 9, 2848-2849, 2851, 2864-2868) en P.GJ. van Sterkenburg, Een Glossarium 
van zeventiende-eeuws Nederlands, Groningen 1981^, die s.v. "wreken' o.a. vermeldt: 'straffen, bestraffen, 
afstraffen, logenstraffen' (p. 311). 

5. Cf. H. Gollwitzer, 'Das Wesen der Strafe in theologischer Sicht', EvTh 24 (1964), 195 e.v.; F. Horst, 'Recht 
und Religion im Bereich des Alten Testaments', in: id., Gottes Recht Gesammelte Studiën zum Recht im 
Alten Testament (ThB 12), Manchen 1%1,289; ld., "Vergeltung II. Im AT" in RGG 6,1343-1346. E. Merz, 
Die Blutrache bet den Israelilen (BZAW 20), Leipzig 1916, 5-9, tekent de ontwikkeling van 'geschlechter-
rechtliche Organisation' via 'Stammesorganisation' en Temtonatorganisation' tot de 'staatliche Organisation' 
m oud-Israel. Gaandeweg krijgt de (prrvate) wraak hier steeds minder ruimte. 

6. In de Gnekse mythologie treedt de wraakgodin Ennys op, die samen met Poene (straf) en Dike (gerech
tigheid) dienares is van Nemesis (de personificatie van de goddelijke wrekende toom over menselijke ver
grijpen). Gebruikelijker is de voorstelling van drie Ennyen of Funae: De wraakgodinnen Tisiphone, Alecto 
en Megaera zijn afschrikwekkende wezens, met slangen, zwepen en fakkels afgebeeld. Ze wreken vooral 
de moord op familieleden. Ze vervolgen de misdadiger en dnjven hem tot waanzin. In het Gnekse volks-
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woord wraak vormt een ernstige belemmering voor het verstaan van de bedoeling en zin 
van het theologoumenon van de wraak van God. Daarom dient onderzocht te worden, 
wat de schrijvers van het O.T. zelf onder de wraak van God verstonden. Lexica en moderne 
vertalingen geven tamelijk eensluidend de Hebreeuwse wortel Üpi aan als bronwoord 
voor de vertaling 'wraak'.' Maar is 'wraak' wel een adequate weergave van üpï? De pro
blematiek rond het thema van de wraak Gods ligt echter niet alleen op taalkundig-herme
neutisch terrein. In dat geval zou men met een kort semasiologisch onderzoek en met 
de waarschuwing voor het indragen van de moderne begripswaarden in de ot.ische teksten 
kunnen volstaan. 

Het thema van de wraak Gods vraagt vooral ook om een exegetisch-theologische door
denking. Het verstaan van dit thema kan niet alleen door een moderne vulling van het 
wraakbegrip belemmerd worden, maar ook door een Godsvoorstelling die weinig oog heeft 
voor de zin van bijbelse noties als Gods gericht, toorn, naijver etc. Dit maakt een nadere 
bepaling van de eigen plaats, functie en waarde van de wraak van God in het geheel van 
de ot.ische Godsopenbaring des te wenselijker. 

Het O.T. geeft in zijn geheel en-in al zijn delen verkondiging aangaande God. 'Op elke 
bladzijde van het Oude Testament gaat het om de levende God, om zijn handelen, om 
zijn verhouding tot mens, volk en wereld. Het gaat om zijn spreken en om zijn handelen. 
Zelfs als men over Hem zwijgt, wordt Hij toch bedoeld (..). Het Oude Testament maakt 
ernst met God zoals Hij is, zoals Hij zich te kennen geeft, zoals Hij zich openbaart.'" 

Het O.T. verkondigt God als de God, die in schepping en verlossing het goede wil, 
heil en gemeenschap, licht en geen duisternis. Daarop zijn alle rechtvaardige daden Gods 
gericht. Dat zijn zijn 'gedachten', dat is zijn 'werk', zijn 'weg'. Passen in deze verkondiging 
donkere passages over een zwaard Gods vol bloed (Jes. 34:6) en een gewaad Gods dat 
bezoedeld is met het bloed van de door Hem vertrapte volken (Jes. 63:3)?' Israël belijdt 
aangaande God, dat Hij genadig en barmhartig is, lankmoedig en groot van goedertieren
heid, berouw hebbend over het kwaad (Joel 2:13; Jona 4:2; vgl. Ex. 34:6, 7 en Ps. 103:8). 
Spoort dit wel met de belijdenis: 'Een naijverig God en een wreker is de HERE, een 
wreker is de H E R E en vol van grimmigheid; een Wreker is de HERE voor zijn tegen
standers, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden' (Nah. 1:2)? 

Vormt het spreken over de wraak van God in het geheel van de ot.ische Godsopenba
ring een vreemd element, dat in niet-letterlijke, oneigenlijke zin geïnterpreteerd moet 

geloof blijven zij steeds de infernale scherprechters. Nota bene de Erinyen behoren tot de chthonische, 
min of meer demonische godheden! Zie K. Deichgraber, "Chthonische Gottheiten" m RGG 1,1819-1820; 
E. Klinger, "Revenge and retnbution" in ER 12, 364; J. Nuchelman, J.H. Brouwers e.a. (red.), Woordenboek 
der Oudheid, Bussum 1976,1,1045v.;M.A\iYonahea}.St\atzman,IllustnerteEnzyklop<idiedesAltemims 
(vertaling van Illustrated Encyclopaedia of the Classical World), KOnigstein / Ts. 1979, 156. 

1. De term Svortel' wordt hier gehanteerd in een brede betekenis ter aanduiding van een groep van woorden 
die hetzelfde dne-radicalige skelet hebben. Over op: als technische term voor de wraakidee zie verder h. 2. 

2. J. de Groot en A.R. Hulst, Macht en wil. De verkondiging van het Oude Testament aangaande God, Nijkerk 
Z.J., 10. Terecht stellen zij, dat de kern van het O.T. ligt m de verkondiging aangaande God. In deze 
verkondiging gaat het maar niet om een beschrijving van Israels religieuze opvattingen of de geloofs
overtuiging van groten van het menselijk geslacht; het O.T. 'brengt wéérheid aangaande God' (p. l.'i). Cf. 
BJ. Oosterhoff, Hel openbaringskarakter van het Oude Testament, Alphen a/d Rijn 19.'i4, 7 en 12. 

3. Typerend is dat Frd. Delitzsch zijn voorwoord ('Zur Kiarung') op het beruchte Babel und Bibel II, Stuttgart 
1903, inzet en toonzet met Jes. 63:1-6. De ergernis over dit bijbelgedeelte werd voor hem, zo schnjft hij, 
de aanleiding om van het O.T. voorgoed afscheid te nemen. Cf. K. Johanning, Der Bibel-Bubel-Streu. Eme 
forschungsgeschichtliche Studie, Frankfurt am Main / Bern / New York / Pans 1988, .'52. 
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worden? Of moet er gesproken worden van een irrationele tegenstelling in God, van 
'demonische' trekken in God?' Terecht heeft men wel gesteld,^ dat aan het ot.ische 
Godsbegrip een grote en beweeglijke spanning inherent is: Naast Gods liefde, vergeving, 
goedertierenheid, genade staan Gods macht, naijver, toorn, etc. Wordt deze spanning 
niet ondraaglijk als ook de notie van de wraak van God een constitutief element van de 
Godsopenbaring blijkt te zijn? Hoe is de relatie tussen het heilswerk van God en zijn 
wraak? Deze vragen betreffen een problematiek die ook zonder de belasting van een 
veronderstelde discrepantie tussen het Godsbeeld van het O.T. en dat van het N.T. een 
breed terrein beslaat. 

Samenvattend is de probleemstelling van dit proefschrift te formuleren als de tweeledige 
vraag naar de betekenis van het wraakbegrip in het O.T. en naar de plaats en de functie 
van het thema van de wraak Gods in het geheel van de ot.ische Godsopenbaring. 

1.2. BELANG EN ACTUALITEIT 

Deze studie naar het thema van de wraak Gods in het O.T. houdt zich bezig met een 
klein onderdeel van een complex van grote vragen, die in het hart van de theologie liggen. 
Deze vragen betreffen het bijbelse Godsbeeld, de relatie tussen O.T. en N.T. en de norma
tiviteit van het O.T. voor de christelijke kerk. 

Dat deze vragen nauw met elkaar samenhangen, blijkt vrijwel direct aan het begin van 
de kerkgeschiedenis uit het ernstige conflict met Marcion (144 n. Chr. door Rome uitge
stoten). Mardon verklaarde onmogelijk nog langer de normativiteit van het O.T. te kunnen 
erkennen. De 'antithesen' (de titel van zijn geruchtmakende geschrift) tussen het O.T. 
en N.T. waren hem te groot. Breekpunt was met name het Godsbeeld in de Schrift: 
Marcion stelde de rechtvaardige maar wraakzuchtige, toornige en oorlogszuchtige God 
van het O.T. als een inferieure Scheppergod tegenover de Verlossergod van het N.T., 
die een God van liefde, goedheid en barmhartigheid is. De God van de schepping is niet 
dezelfde als de God van de verlossing. De God van het O.T. is een Demiurg, de God 
van het N.T. is een vreemde, andere God, de Vader van Jezus Christus.' Door het bloed 
van Christus worden de mensen uit de macht van de Demiurg losgekocht. Hier zijn wet 
en evangelie, recht en liefde, gerechtigheid en barmhartigheid door een diepe kloof van 
elkaar gescheiden. De onmogelijkheid van deze dualistische constructie wordt aangetoond 
en geïllustreerd door Marcions poging het N.T. drastisch te kortwieken en te zuiveren 
van ot.ische invloeden."* 

Werd Marcion door de kerk als ketter aangemerkt, Marcions denkbeelden lieten zich 
niet zo direct excommuniceren en werken tot op heden langs verschillende wegen door. 

1. Cf. P. Volz, Das Demonische in Jahwe, Tübmgen 1924 en ook R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale 
in der Idee des Göttlichen und sein Verhallnis zum Rationalen, Gotha 1929, 97-108. 

2. J. de Groot en A.R. Hulst, a.w., 167; vgl. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van hel Oude Testament, 
Wageningen 1974, 343 en W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, Göttmgen 1968*, I, 188-189. 

3. T yperend is de opmerking van Tertullianus, geciteerd door A. von Harnack, Marcion: das Evangelmm 
vomfremden Gott. Eine Monographic zur Geschichte der Grundlegangder Katholischen Kirche, Berlin 1921', 
264: 'Deus Maraonis nee irasci novit nee ulcisci'. 

4. R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster Band. Die Anfönge des Dogmas im nachapostolischen 
und altkatholischen Zeitalter, Graz 19.')3'', 319; B. Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, Stuttgart 1974^, 
35-36. 
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Wanneer men in de literatuur veelvuldig stuit op een kritiseren, negeren of bagatelliseren 
van het thema van de wraak Gods, is mede rekening te houden met een Marcionitische 
erfenis.' Het theologoumenon van de wraak van God staat in het brandpunt van een 
problematiek die sinds het conflict met Marcion in de geschiedenis van de kerk en van 
de theologie steeds opnieuw actueel werd.^ 

De vraag naar de éne God van het O.T. en N.T. is een zeer centrale vraag, die ook voor 
de bezinning op de relatie tussen kerk en Israel van wezenlijk belang is.^ Niet zelden 
heeft het antisemitisme een voedingsbodem gevonden in de gedachte dat de christelijke 
God der liefde diametraal tegenover de joodse God der wrake staat, en dat het christelijke 
Godsbeeld veruit superieur i s / Deze koppeling van theologische misvattingen en antisemi
tische misstanden is beschamend. Als van joodse zijde dan het opmerkelijke verwijt klinkt 
dat de christelijke theologie inzake het thema 'God der wrake' aan het O.T. noch aan 
het N.T. recht doet,' is een aanzet tot heroriëntatie en gesprek gegeven. Ook in dit ver
band gezien, is de bestudering van de wraak van God in het O.T. geen overbodige zaak. 

Handelend over het belang en de actualiteit van het onderwerp van deze studie, kan ten
slotte gewezen worden op het gegeven dat in het moderne religieuze klimaat maar weinig 
plaats is voor de voorstelling van een God die vergeldt of straft, laat staan voor de ge
dachte van een wrekende God. Periodieke onderzoeken naar de situatie van godsdienst 
en kerkelijkheid tonen een gestage vervaging van het geloof in een persoonlijke God 
en een toenemende onzekerheid inzake de Godsvraag.* Waar het persoon-zijn van God 

1. Als voorbeeld diene het geschrift van E. Hirsch, Das Alle Testament und die Predigt des Evangeliums, 
Tubingen 1936. In het voorwoord ('Wie ich zu meinem Verstandnis des Alten Testaments gekommen 
bin') verklaart hij, dat juist het verschrikkelijke thema van de wraak hem de ogen geopend heeft voor de 
kloof tussen het O.T. en de evangelische boodschap van het N.T. (p. 4 e.v.). 

2. Cf. H. Seebass, Der Gott der ganzen Bibel. Biblische Theologie zur Onentienmg im Glauben, Freiburg i. 
Br. 1982, 19 e.v. en I. Baldermann, N, Lohfink e.a. (Hsgb.), Der eme Gott der beiden Testamente (JBTh 
2), Neukirchen-Vluyn 1987, die de oude vragen zien herleven in hedendaagse bewegingen: Tm Feminismus, 
in der ökologischen Bewegung, in der Friedensbewegung. Bei ihnen allen ist die Frage virulent, ob wir 
uns des patriarchalischen, seine gute Schöpfung dem Menschen preisgebenden, die Knege hebenden Gottes 
des Alten Testaments nicht besser entledigen sollten, da seine Identitat mit dem Vater Jesu von Nazareth 
kaum noch ersichtlich sei' (p. 6). 

3. 'Heden ten dage kunnen chnstelijke theologen er met meer aan ontkomen zich te realiseren dat de waarde
oordelen die ZIJ uitspreken over het Oude Testament niet zonder gevolgen blijven voor de relatie tussen 
kerk en synagoge' (C J. den Heyer, Eén Bijbel - Twee Testamenten. De plaats van Israël m een Bijbelse 
Theologie (Verkenning en Bezinning 1), Kampen 1990, 8v., cf. p. 96). 

4. 'Die chnstliche Theologie nimmt, indem sie Gottes Liebe und Gnade überbetont, an der rachenden Eigen
schaft Gottes vielfach Anstoss und behauptet, dass gerade auch in diesem Punkte die chnstliche Gottes-
auffassung die jüdische überwunden habe', aldus A. Sandler en B. Kirschner, "Gott der Rache" in JüdLex 
2, 1226. 

5. 'Demgemass schildert das Neue Testament (..) das Wirken Gottes genau so wie das Alte Testament; stellen-
weise bedient es sich sogar furchtbarer Bilder des Rachegedankens', zo A. Sandler en B. Kirschner, a.art., 
1227. Zie vooral L. Prijs, Inleiding m de joodse godsdienst (vertaling van Die jüdische Religion. Eme 
Einjüfmmg, Milnchen 1977), Kampen 1980, 117-136: '"God der wrake?" Opmerkingen over een oud misver
stand. Een bijdrage tot het Joods-Chnstelijke gesprek' (Aanhangsel); cf. id.. Die Welt des Judentwns. Religion, 
Geschichte, Lebenstveise, München 1984-̂ , 1.55-L';8. 

6. Voor een analyse van de factoren die tot dit gegeven hebben geleid, zie G.C. van Niftnk, Het bestaan van 
God in de kentering van deze tijd, Den Haag 1971; P. Smits, Veranderend wereldbeeld, mensbeeld. 
Godsbeeld, Assen 1981 (nota bene de volgorde in de titel) en B. Wentsel, God en mens verzoend 
Godsleer, mensleer en zondeleer (Dogmatiek deel 3A), Kampen 1987,109-152 (het hoofdstuk 'Toespitsin
gen van het Godsbeeld in de twintigste eeuw'). Voorts H. Berkhof e.a.. Voorbij domineesland. De gevolgen 
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al geproblematiseerd wordt, gaat zeker het bijbelse spreken over God als Koning, Krijgs
held of Rechter hoe langer hoe meer bevreemdend werken. In het algemeen is het gevaar 
van een humanisering en vervlakking van het Godsbeeld, waarbij alle nadruk komt te 
liggen op de liefde, het medelijden of zelfs de machteloosheid van God, niet denkbeeldig. 
Hand in hand hiermee gaan een devaluatie van het besef en de beleving van zonde en 
schuld enerzijds en een eliminatie van noties als toorn, straf en gericht uit het Godsbeeld 
anderzijds.' Het is onvermijdelijk, dat in het verlengde hiervan tevens de kennis van bij
belse grondnoties als genade en vergeving zal gaan verschralen. In dit alles staat de reële 
betrokkenheid van God bij het gebeuren in deze wereld op het spel. 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is het de permanente roeping en taak 
van de ot.ische theologie om 'niet alleen de hoogtepunten van het Oude Testament te 
zien, maar (..) ook de dieptepunten, niet slechts de door de zon omschenen bergtopjjen, 
maar ook de donkere duizelingwekkende afgronden',^ met andere woorden de (ot.ische) 
Godsopenbaring in haar volle breedte en diepte te onderzoeken en zo dienstbaar te zijn 
aan de verkondiging van de levende God en Vader van Jezus Christus in de moderne 
samenleving. 

Samenvattend is te stellen dat het onderzoek naar het thema van de wraak Gods een eigen 
bijdrage beoogt te leveren aan de doordenking van actuele vragen, die in de theologische 
discussie over de verhouding van O.T. en N.T, in het herlevende gesprek tussen kerk 
en Israël en in het belijden van de kerk in deze twintigste eeuw aan de orde zijn. 

1.3. V O O R G A A N D ONDERZOEK 

Gezien het feit dat de gedachte van een wrekende God voor velen een skandalon vormt 
(§ 1.1.) en gelet op het belang en de actualiteit van de problematiek waarvan dit thema 
een onderdeel is (§ 1.2.), zou verwacht mogen worden dat dit aspect van de ot.ische Gods-
of)enbaring meermalen object van studie is geweest. Bibliografisch onderzoek wijst echter 
uit, dat hier van een lacune gesproken kan worden: Afgezien van enkele artikelen is geen 
monografie van grotere omvang aan dit onderwerp gewijd.^ 

van de secularisatie, Amersfoort / Leuven 1988; en F.G. Immink, 'Spreken over God in een tijd van 
secularisatie', ThRe 32 (1989), 140-158 en L. van Driel, 'Godsdienst en kerk in een geseculariseerde 
wereld', in: W. van 't Spijker e.a. (red.). De kerk Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische 
opvatting. Kampen 1990, 341-388. 

1. 'Die (..) Rede vom göttüchen Gencht (ist) dem heutigen Selbstverstandnis des Menschen nicht mehr zugang-
lich und daher nicht mehr zumutbar', aldus K. Stock, 'Gott der Richter. Der Gerichtsgedanke als Horizont 
der Rechtfertigungslehre', EvTh 40 (1980), 240. Stellig werkt dit alles ook binnen de kerken zelf door: 
'Der strafende Gott ist heute in Katechese und Verkündigung zu einem Tabu geworden' (A. Schenker, 
'Der strafende Gott. Zum Gottesbild im Alten Testament', Katechetische Blatter 110 (1985), 844). Cf. 
B. Wentsel, Hel gericht en de genchlsbelevmg, 's-Gravenhage 1967, 3-5; B.J. Oosterhoff, De afwezigheid 
Gods in hel Oude Testament (AS 1), Kampen 1971, 33-34 en G.C. Berkouwer, De voorzienigheid Gods, 
Kampen 1950, 28 e.v., 307 e.v. Interessant is m dit verband ook de discussie tussen A.WJ. Houtepen en 
W. Dekker over de groei van een ander Godst)eeld in A. van Harskamp (red.). Verborgen God of lege 
kerk? Theologen en sociologen over seculansalie. Kampen 1991. 

2. J. de Groot en A.R. Hulst, a.w., 170. 
3. De opmerking die W. Dietrich in 1976 maakte: 'Die alttestamentliche Wissenschaft ist denn auch dem 

heiklen Problem bisher recht sorgsam aus dem Weg gegangen' ('Rache', 450) is nog steeds geldig. Hoewel 
in het hierna te bespreken werk van J.N. Musvosvi ruim honderd pagina's aan de behandeling van het 
ot.ische op: gewijd worden, ligt deze studie op het terrein van de nt.ische wetenschap. 

6 



Aanverwante themata en raakvlakken hebben heel wat meer aandacht ontvangen. 
Te denken is aan studies over Gods Koning- en Rechterschap; Gkxi als Krijgsheld; Gods 
toom, heiligheid, naijver; het 'demonische' in God; de vloekpsalmen; de heilige oorlog 
of YHWH-oorlog en de ban; de bloedwraak in oud-Israel, etc.' Voorts is te noemen de 
discussie over het thema van de vergelding in het O.T., gestimuleerd door K. Kochs thesen 
van de 'schicksalwirkende Tatsphare' en de 'Tun-Ergehen-Zusammenhang'.^ In recente 
tijd werd veel studie verricht over het thema 'geweld'; hierbij kreeg soms ook het O.T. 
bijzondere aandacht.' 

Bij het onderzoek naar de betekenis en functie van de wraak Gods kan zijdelings ge
bruik gemaakt worden van deze studies. De interessante vraag, waarom het eigenlijke 
thema van de wraak Gods in het ot.ische onderzoek tot nu toe verwaarloosd werd, behoeft 
hier niet beantwoord te worden. Het is echter niet onmogelijk, dat bij deze verwaarlozing 
onbewuste afweermechanismen een rol hebben gespeeld.'* 

De artikelen die meer rechtstreeks over het thema van de wraak Gods handelen, zijn 
van de hand van R.H. Swartzback (1952), H. McKeating (1963), G.E. Mendenhall (1973), 
W. Dietrich (1976) en W.T. Pitard (1982).^ Daarnaast zijn te noemen de studies van 
E. Merz (1916) en J.N. Musvosvi (1987). 

In het werk van Merz en McKeating wordt slechts ten dele aandacht geschonken aan het 
thema van de wraak van God. De klassieke studie van E. Merz^ houdt zich bezig - zoals 
de titel reeds aangeeft - met de bloedwraak in Israel en schetst de achtergrond, de 
motieven, de praxis en de ontwikkeling van de bloedwraak. De rol van de YHWH-religie 
in de waardering van de bloedwraak wordt nader uitgewerkt. Van direkt belang is het 
gedeelte waar Merz schrijft over YHWH als bloedwreker van Israel.^ Door de bijzondere 
relatie met Israel gold YHWH vanouds als de beschermer en go'el, in zekere zin als de 
bloedverwant van Israel. Men zou dus kunnen verwachten dat met name de oudere ot.ische 
literatuur Gods ingrijpen ten gunste van Israel met behulp van de terminologie van de 
bloedwraak beschrijft. Dat is - tot Merz' verbazing - echter niet het geval. Het enige 
gedeelte waar hij de wraak van God als 'bloedwraak' voor Israel meent te kunnen 
identificeren, is Jes. 63:1-6. 

1 Zie de literatuurlijst in N. Lohfink (Hsgb.), Gewall und Gewalllosigkeuun Alten Testament, (Quaest Disp. 
%), Freiburg 1983,225-247 (rubricering naar relevante themata) en de literatuurlijst van deze dissertatie. 

2. Een verzameling van woord en wederwoord rond Kochs thesen geeft de bundel van K. Koch (Hsgb.), 
Um das Pnnnp der Vergeltimg m Religion und Recht des Alten Testaments (WF 12.')), Darmstadt 1972. 
Zie verder § 7 4.7. 

3 Zie N. Lohfink, a.w, verdere literatuuropgaven in JBTh Band I en FV en bij S D. Snyman, 'Geweld - 'n 
onopgeloste teologiese probleem vir die Ou Testament', NGTT 31 (1990), 319-324. In de discussie over 
het geweldthema spelen de ideeCn van René Girard, die in zijn La violence et Ie sacré en Des choses cachées 
depuis la fondation du monde nieuwe en invloedrijke theorieën over de oorsprong en de mechanismen 
van het geweld ontwikkelde, een belangrijke rol 

4 N Lohfink merkt met stelligheid op 'Ich zweifle nicht daran, dass hier unbewusste Mechanismen am Werk 
sind, die bei der Auswahl unserer Forschungsgegenstande alles, was mit "Gewalt" zusammenhangt, ver-
drangen' (a w, 18). 

5 Ondanks het woord "wraak' in de titel, gaat het artikel van J.L. McKenzie, 'Vengeance is Mme', Scnpt. 
12 (1960), 33-39, in feite over de toorn en met over de wraak van God Het artikel van N. Füglister, 'Gott 
der Rache''', in- Th. Sartory (Hsgb), Entdeckungen tm Alten Testament, Göttmgen 1970, 117-133, houdt 
zich primair bezig met verschillende aspecten van de problematiek van de vloekpsalmen. 

6 E Merz, Die Blutrache bei den Israehten (BZAW 20), Leipzig 1916. 
7. A.W, 66-69. 
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Het grootste deel van het artikel van H. McKeating^ is een onderzoek naar de legitimi
teit en de beoordeling van de menselijke (bloed)wraak in het O.T. McKeating constateert 
een ontwikkeling vanaf de patriarchentijd via de 'dark age' van de richterentijd naar de 
koningentijd, waarin de uitoefening van de wraak geleidelijk teruggedrongen wordt en 
de idealen van mildheid en vergeving steeds meer gewaardeerd worden.^ Het spreken 
over de God der wrake vormt hierbij wel een probleem. 'Does God require in man a 
nobility and a charity which He Himself is not prepared to display?'^ De legitimiteit en 
de betrekkelijke waarde van de wraak van God ziet hij liggen in de theologische idee 
van God als de universele go'el. Als het God is die uiteindelijk wraak neemt, vervalt 
namelijk de noodzaak van menselijke wraakoefening. Maar voor het overige is het theolo-
goumenon van de wraak Gods een illustratie van de manier waarop de religie soms achter-
blij ft bij de veranderende publieke inzichten. Het N.T. spreekt inzake wraak en vergeving 
geheel anders dan het O.T. Uiteindelijk is de notie van de wraak Gods voor McKeating 
een produkt van regressieve religieuze krachten, een anomalie. Menselijke en goddelijke 
wraak stelt hij op één lijn. Er wordt geen poging ondernomen om de relevante teksten 
vanuit de eigen context en naar de eigen intentie te onderzoeken. 

Het werk van Swartzback en Dietrich behandelt de wraak van God in het bredere kader 
van Gods vergelding. R.H. Swartzback* neemt het op voor een positieve waardering van 
de wraak van God, tegenover een abstraherend of een sentimentaliserend Godsbeeld 
dat deze notie volledig miskent. Hij acht de wraak van God 'a vital part of the divine 
personality'.^ Hij beperkt zich tot het trekken van enkele theologische lijnen en spreekt 
dan kort over de relatie tussen Gods wraak en Gods gerechtigheid, Gods wraak en Gods 
liefde, het verstaanskader in Gods verkiezing van en verbond met Israel en de functie 
van de wraak Gods in de eschatologie. In het licht van deze zaken gezien is Gods wraak 
'but one aspect of his saving nature'.* De exegetische onderbouw van dit alles ontbreekt 
echter; het relevante tekstmateriaal wordt niet onderzocht. Eveneens wordt de eigen bete
kenis van de 'wraak' Gods niet duidelijk door de vermenging met andere noties als 'toorn', 
'straf, 'vergelding' e.d. 

W. Dietrich betrekt bij zijn onderzoek van het thema van de wraak' naast Üp3 ook 
verwante begrippen als D'Iffn, D^tó, !ffp3 / E*"n en mn"7K3. Hij kiest zijn uitgangspunt 
in de bezwaren die op juridisch, psychologisch en christelijk-ethisch gebied tegen het 
verschijnsel van de wraak worden ingebracht. Omgekeerd zet hij vanuit het bijbelse begrip 
van de wraak enkele vraagtekens bij huidige juridische, psychologische en ethische axio-
mata. Het moderne onderscheid tussen private vergelding en publiekrechtelijke bestraffing 
kan niet zomaar op de ot.ische teksten worden toegepast. Israël heeft nooit de beschikking 
gehad over een door een centrale staatsjustitie gegarandeerd systeem van rechtsnormen. 
Gereguleerde wraakoefening is in een dergelijke situatie een vorm van rechtsbetrachting. 

1. H. McKeating, 'Vengeance is Mme. A study of the pursuit of vengeance in the Old Testament', ExpT 
74 (1%3), 239-245. 

2. Een remmende factor in deze ontwikkeling, aldus McKeating, is Israels religieuze totalitansme. 'The most 
firmly religious spints of Israel are (..) usually the most vindictive (..). The less ardent a man's religion, 
as a rule, the more generous his attitudes and behaviour' (a.art., 242-243). 

3. A.art., 243. 
4. R.H. Swartzback, 'A biblical study of the word "vengeance"', In. 6 (1952), 451-457. 
5. A.art., 453. Swartzback besluit het artikel zelfs met de opmerking: 'Without a clear understanding of its 

significance there is no way of comprehending the nature of the Chnstian God' (p. 457). 
6. A.art., 456. 
7. W. Dietrich, a.art. 
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Bovendien, zo merkt Dietrich op, blijkt in het O.T. in toenemende mate God het 
subject van de wraak te zijn. De wraak Gods is het postulaat van de gerechtigheid in een 
wereld vol onrecht. Bij de wens naar de voltrekking van deze wraak is niet een destructieve 
agressie maar een hartstochtelijk verlangen naar recht in het spe\. Hoewel het N.T. onge

twijfeld de wraak verbiedt, is er toch een diepe overeenstemming met het O.T. in de ver

wachting dat de vergelding van God en niet van mensen moet komen. Tegelijkertijd is 
er een discontinuïteit tussen de beide Testamenten. Aan het kruis van Golgotha triomfeert 
het recht Gods: 'Aber nicht mehr, indem er sich für die Sünde racht, sondern indem er 
den Sunder rechtfertigt'.' De voorstelling van de God der wrake behoudt haar waarde; 
de genade is niet goedkoop en met de ernst van de zonde en de toorn Gods is blijvend 
rekening te houden. Maar ten principale wordt door het centrale kerygma van de 
verzoening door het bloed van Christus een vraagteken achter de legitimiteit van deze 
voorstelling geplaatst:^ '1st Gott der Vergeltende  oder wollen nur rachsuchtige und dabei 
religiose Gemüter, dass er es sei?*' Op deze vraag komt geen antwoord. 

Evenals Swartzback geeft ook Dietrich een verbreding aan het thema van de wraak 
door de behandeling van aanverwante noties, waardoor de eigen betekenis en functie 
van de wraak (Qp3) niet echt duidelijk wordt. Het tekstmateriaal krijgt slechts een zeer 
globale bespreking. De ambivalente tekening van de wraak Gods in de nt.ische situatie, 
waarmee Dietrichs artikel besluit, verrast enigszins en bevredigt niet. 

Het meest relevante artikel over het thema van de wraak Gods is van de hand van 
Mendenhall, die echter in Pitard een scherpe criticus kreeg. Met name in de Engelstalige 
literatuur heeft G.E. Mendenhalls opvatting van de wraak Gods veel navolging gevonden. 
In de studie waarin zijn artikel over de wraak Gods is gepubliceerd,'* worden verschillende 
onderwerf)en uit de eerste periode van Israels volksbestaan behandeld met als hoofdthese, 
dat het vroege Israel niet een seminomadisch, op familieverwantschap gebaseerd geheel 
was, maar een goed functionerend sociaal organisme onder de heerschappij van God. 
Het Imperium Dei was een historische realiteit, die gestalte kreeg in het verbond. 

Een bevestiging van deze these meent Mendenhall te vinden in het thema van de wraak 
Gods. Ten onrechte wordt zijns inziens de woordgroep Dpi gewoonlijk gerelateerd aan 
het concept van de bloedwraak.^ Dp3 is juist het tegenovergestelde van private wraak

neming: 'An act designated as DpJ is one which constitutes the actual exercise of an 
imperium'.* Wraak is het prerogatief van God of van de door God gebruikte menselijke 
instrumenten. Met name in een situatie waarin de normale rechtsorganen niet meer 

1. A.art., 472. 
2. 'Zutiefst der Verlassenheitsschrei Jesu am Kreuz weckt Zweifel an der christlichen Legitimitat des Redens 

von der Rache Gottes, mehr noch: an der Identitat des dabei vorgestellten Gottes mit dem im Kreuzes

geschehen sich offenbarenden' (a.art., 469v.). Soortgelijke  Barthiaanse  gedachten vindt men ook bij 
H. Gollwitzer, a.art. Cf. W.H. Vt\ema,Derechn'aardigingvan de straf. Een ethische benadering, Amsterdam 
1978, 4346 (een korte weergave van K. Berths christocentrische benadering). 

X A.art., 470. 
4. G.E. Mendenhall, 'The 'Vengeance" of Yahweh', m: id., The tenth generation. The origins of biblical tradition, 

Baltimore / London 1973,69104. Eerder schreef Mendenhall een kon artikel over dit onderwerp onder 
de titel 'God of vengeance, shine forth!', The Wittenberg Bulletin 4.5 (1948), 3742; vgl. het bericht in 
JBL68(1949), viiiix. 

.■i. Mendenhall neemt aan dat het enige gedeelte waar dit verband wel evident is (Gen. 4), een restant van 
een archaïsch, nietYahwistisch gebruik van cp: kent. De semantische waarden van op: hebben zijns inziens 
ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke verandering ondergaan. 

6. A.art., 77. In het oude spraakgebruik was volgens de auteur asa) een synoniem van np: (7677). 
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(kunnen) optreden, fungeert de wraak als 'extralegal executive action by the sovereign'.' 
'Wraak' is dus bij uitstek een verbondsterm. 

Het fundament van Mendenhalls opvatting ligt in de door hem ontdekte parallellie 
van het bijbelse Dp3 met de betekenis van de woordgroep NQM in de El Amarna tabletten. 
Hij wijst in deze literatuur verschillende voorbeelden aan van het gebruik van NQM als 
een technische term voor het reddend ingrijpen van de soeverein in het geval van ernstige 
bedreiging van een vazal. Nergens heeft NQM hier de betekenis 'wraak'. 

Het gebruik van het bijbelse üpj is analoog aan dat van NQM in de Amarna-literatuur. 
Het is onjuist om Dpi in het O.T. op te vatten in de zin van 'wraak'. Het woord Dpi heeft 
als aanduiding van een specifieke verbonds-actie (uitoefening van de hoogste macht) een 
heel spectrum van betekenissen, afhankelijk van het object van Dpi De goddelijke inter
ventie (Dp]) betekent redding voor de bedreigde verbondspartner en straf voor de vijand 
of verbondsbreker. Deze twee aspecten van Dpi worden door Mendenhall benoemd als 
'defensive vindication' en 'punitive vindication'. De vertaling 'wraak' is inadequaat; in de 
meeste teksten van het O.T. betekent Dp3 'redden', 'bevrijden', 'herstellen' dan wel 'straf
fen', 'verslaan'. Pas in latere tijden en in slechts enkele teksten krijgt Dp] de connotatie 
van 'wraak', 'wrekende vergelding'. Overigens is de tekstbespreking fragmentarisch. 

Mendenhall stelt dus de wraak Gods in het kader van het verbondsrecht als een speci
fieke (reddende of straffende) actie van de soeverein die ingrijpt bij een noodsituatie van 
zijn vazal. Het is echter de vraag of het element van de wrekende vergelding op deze 
wijze gereduceerd kan worden. Het wraakbegrip wordt hier gevuld met betekenisaspecten 
die ontleend zijn aan een verondersteld buitenbijbels gebruik van de woordgroep Dp3. 
Dit geeft aan deze studie een hypothetisch karakter. 

Het is dan ook juist op dit zwakke punt, het filologisch fundament, dat Mendenhalls 
these door W.T. IHtarcP gekritiseerd wordt. De in de Amarna-brieven gebruikte verbale 
vormen die door Mendenhall geïdentificeerd worden als afleidingen van naqamu, kunnen 
orthografisch en grammaticaal gezien evenzeer van ekemu afkomstig zijn. Nader onderzoek 
pleit zelfs sterk voor die laatste mogelijkheid. Mendenhalls poging om deze vormen te 
verbinden met het Hebreeuwse Dp] moet als mislukt worden beschouwd: In geen enkele 
ot.ische tekst is een gebruik van Dp] aan te wijzen, dat equivalent is aan het gebruik van 
de onderzochte verbale vormen in de Amarna-literatuur. Na een kort tekstonderzoek 
stelt Pitard vast, dat het ot.ische Dp] in tegenstelling tot het verbum ekemu nergens de 
betekenis 'redden' heeft. Zowel het buitenbijbelse als het ot.ische gebruik van NQM tonen 
aan, dat de vertaling 'wreken' niet inadequaat is. Hierbij dient wel bedacht te worden, 
dat Dp] slechts zelden een negatieve connotatie krijgt: 'The term nqm appears to be part 
of the standard legal terminology of ancient Israel'.^ De 'wraak' is in het O.T. aanduiding 
van de vergeldende gerechtigheid. 

Hoewel de dissertatie van J.N. Musvosvi* op het gebied van de nt.ische wetenschap ligt, 
gaat de helft van zijn werk over het ot.ische Dp]. Om verschillende redenen is deze studie 
echter weinig bruikbaar voor een nadere doordenking van het wraakthema in het O.T. 
Wat het gedeelte over het O.T. betreft, biedt het werk van Musvosvi slechts een onkriti
sche reproduktie van Mendenhalls gedachten: Dp] als een sjjecifieke verdrags- / verbonds-

1. A.art., 76v. 
2. W.T. Pitard, 'Amarna ekimu and Hebrew nOqam', Ma. 3 (1982), 5-25. Dit artikel beweegt zich hoofdzakelijk 

op filologisch niveau. 
3. A-art., 24. 
4. J.N. Musvosvi, The Concept of Vengeance in the Book of Revelation in its Old Testament and Near Eastern 

Context (diss. Andrews University 1987, UMI 1990). 
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term met een grote variatie van betekenisaspecten, analoog aan het Amama-gebruik van 
NQM.' De auteur heeft geen kennis genomen van andere belangrijke studies, zoals die 
van W. Dietrich en W.T. Pitard.^ De exegese van de Qp3-teksten laat veel te wensen 
over.' Bovendien worden behalve de Dp3-teksten ook vele andere passages (bijvoorbeeld 
Num. 25; 1 Sam. 25) in de bespreking betrokken, waardoor een vermenging optreedt van 
de specifieke wraakgedachte en de meer algemene idee van de vergelding. 

Naast de hierboven genoemde werken kan van artikelen uit theologische lexica enige 
hulp verwacht worden. Deze zijn echter meestal van oriënterende aard en geven weinig 
informatie van meer theologische waarde. Een gunstige uitzondenng wordt gevormd door 
de artikelen van E.B. Smick'* en G. Sauer^, die echter kort zijn. Het artikel Op} in het 
Theologisches Worterbuch zum Alten Testament weidt weliswaar over de bloedwraak en 
de oudsemitische achtergrond van Dp3 breed uit, maar is wat betreft de paragraaf over 
de wraak van God teleurstellend.* Opvallend is dat het Theologisches Worterbuch zum 
Neuen Testament s.v. èK5lKT)(Tl(; geen bespreking van het ot.ische equivalent biedt.^ 

De artikelen s.v. 'wraak' in bijbelse woordenboeken en encyclopedia* zijn eveneens 
te kort en te algemeen om nadere gegevens te kunnen leveren. Soms wordt in een bijbel
commentaar een kort excurs over de wraak in het O.T. toegevoegd, wanneer teksten daar
toe aanleiding geven.' Tenslotte zij vermeld dat in verschillende geschriften meer en 
passant de betekenis van de woordgroep Dpi aan de orde komt.'" 

1 Musvosvi geeft geen andere dan de door Mendenhall reeds genoemde voorbeelden van het buitenbijbelse 
gebruik van NQM. 

2. Op het punt van de literatuurverwerking vertoont Musvosvi's werk een ernstige deficiëntie De artikelen 
over Dp: in de theologische lexica (THAT, TWAT of TWOT) worden nota bene met eens vermeld. Ook 
andere artikelen over de wraak / toom van God, zoals dat van J L. McKenzie, heeft Musvosvi gemist. 

3. Over het algemeen is de exegese beknopt en weinig diepgaand Het element van discussie met andere 
auteurs ontbreekt vnjwel geheel Ovengens geeft Musvosvi zelf aan, dat de bespreking van de ot.ische 
wraakteksten 'not exhaustive' is en slechts als achtergrond van zijn eigenlijke onderwerp (de interpretatie 
van Openb 6-9-10, 19-1-2) dient (aw, 9) 

4 E.B. Smick, "opi" m TWOT II, 598-599 Zie de opmerking dat de idee van de goddelijke wraak verstaan 
moet worden in het licht van wat het O.T leert over Gods heiligheid en gerechtigheid. Er kan geen tegen
stelling gemaakt worden tussen Gods wraak en Gods liefde: 'God's vengeance must never be viewed apart 
from his purpose to show mercy' (p 599) 

5. G. Sauer, 'Tp:" in THAT II, 106-109, benadrukt in aansluiting bij F Horst de juridische herkomst van 
Dpi Vgl. ld., Strafende Vergeltung, 63-64 

6 E. Lipiilski, "Op:" in TWAT V, 602-612 De slotparagraaf over de wraak van God somt naast enkele buiten
bijbelse parallellen slechts een aantal teksten op, waann de wraak Gods ter sprake komt Vgl id, La royauté 
de Yahwé dans la poésie et Ie culte de l'ancien Israel ( W A XXVII, 55), Brussel 1968, 289-292. 

7 G. Schrenk, "èicSiKECo" m TWNTII, 440444. Weinig beter is het gesteld met het artikel "Strafe, Rache" 
in ThB>fT, 1185-1187, van de hand van U. Falkenroth 

8. Zie de artikelen van WJ Harrelson (IDB 4, 748), G.A. Herion (ISBE, 968-%9), J Herrmann (CEL, 
1078-1079),H.Lesêtre(DB5,290-291),Klessmann(BThH,468),J H Shidman(EJ 16,93-94),E.L.Ackley 
(ZPEB 5,863). Bijzondere vermelding verdient het artikel van C. Westermann (BHH 3,1546), die onder 
de wraak verstaat 'Wiederherstellung der Ganzheit oder des Heilseins einer Gemeinschaft' en de wraak 
Gods een funktie van Gods rechterambt noemt Typerend is dat een bekende encyclopedie als Die Religion 
m Geschichte und Gegemvart geen artikel over 'wraak' biedt. 

9 Een mooi voorbeeld is A.S. van der Woude, Nah (POT), 93-96 
10. ZiebijvooTbeeldP.MaonMesponsabilitéel culpabtlité solidaires dans les tres anciennes institutions bibliques, 

Leuven 1964,231; L. Markert, StruktwundBezeichnungdes Scheltwortes. Eme gattungsgeschichtliche Studie 
anhand des Amosbuches (BZAW 140), Berlin / New York 1977, 314, P Zerafa, 'Retnbution in the Old 
Testament', An. 50 (1973), 469-470 en K.H Fahigren, S'daka, nahestehende und entgegengesetzte Begnffe 
un Alten Testament, Uppsala 1932,64-66 (die de notie 'wraak' nota bene bespreekt in het hoofdstuk met 
de titel 'Die Gegensatze von s^daka im Alten Testament') en R. Westbrook, Studies m Biblical and 

11 



Conclusie 
Uit het voorgaande mag de conclusie worden getrokken dat het thema van de wraak van 
God in het O.T. door eerder verricht onderzoek weliswaar aan de orde gesteld, maar 
onvoldoende behandeld is: 
a. Een ot.ische monografie ontbreekt, terwijl slechts een klein aantal artikelen aan dit 

onderwerp is gewijd. 
b. Enkele studies over het wraakthema zijn van niet meer dan beperkte betekenis, omdat 

ze 
- aan de vokabel Dp] en aan de notie van de wraak Gods geringe aandacht besteden 

(Merz, McKeating) 
- uitsluitend filologische kwesties behandelen (Pitard) 
- geen nieuwe gegevens bieden (Musvosvi). 

c. De pogingen om de wraak van God ais integrerend bestanddeel van de ot.ische theo
logie te verstaan (Swartzback, Mendenhall, Dietrich), zijn niet gebaseerd op systemati
sche exegese van de relevante tekstgedeelten. 

d. Theologisch-hermeneutische vragen rond het thema van de wraak Gods zijn slechts 
fragmentarisch doordacht. 

Dit neemt niet weg dat door het voorgaande onderzoek waardevolle gezichtspunten zijn 
geopend, die een aanzet geven tot verdere bestudering. De probleemstelling uit § 1.1. 
kan hierdoor als volgt nog toegespitst worden: 

Enerzijds dient ten aanzien van de betekenis van het wraakbegrip in het O.T. - gelet 
op het werk van Mendenhall, Pitard en Musvosvi - nader onderzocht te worden of de 
wortel Dpi inderdaad zowel in positieve zin ('redden') als in negatieve zin ('straffen') 
functioneert en dus een ambivalent semantisch waardenpatroon heeft. 

Anderzijds dient ten aanzien van de plaats van het wraakthema in het geheel van de 
ot.ische Godsopenbaring nader onderzocht te worden of en in hoeverre er sprake is van 
een relatie tussen Dp] en de bloedwraak, tussen 'wraak', verbond en recht; hoe het wraak
thema functioneert in de ethiek en de eschatologie en of er een ontwikkeling in het 
spreken over de wraak Gods geconstateerd kan worden. 

1.4. DOELSTELLING EN WERKWUZE 

De doelstelling van deze studie ligt in de ontvouwing van het ot.ische thema van de wraak 
van God naar inhoud en waarde. De ondertitel preciseert deze doelstelling op drie punten. 
Ten eerste geeft de ondertitel aan, dat het onderzoek zich concentreert op de teksten 
waarin de wortel Üp3 gebruikt wordt. Dit betekent een zekere beperking, omdat het otische 
wraakconcept niet per definitie uitsluitend in deze tekstgedeelten te vinden is.' Ten tweede 

Cuneiform Law (CRB 26), Paris 1988, 89-100 (zie bij § 4.2.2.). Overigens zij opgemerkt, dat men cx)k 
in studies die met op het terrein van de bijbelwetenschappen liggen, relevante gedeelten over de wraak 
Gods m het O.T. kan aantreffen. Zie bijvoorbeeld E.L. Smelik, Vergelden en vergeven. Een theologisch-
ethische studie naar aanleiding van Fnednch Nietzsche's denkbeelden over schuld en straf, 's-Gravenhage 
1943, 102-138 en A.A. van Ruler, Over de psalmen. 66 meditaties, Nijkerk 1983^, 22-24 ('Er zijn in de 
bijbel geen feestelijker woorden dan de wraak, de vergelding en de toorn van God; daarin liggen alleen 
maar positieve dingen: God wil een bewoonbare aarde', p. 23), .'>4-57, 109-111. 

1. Zie de waarschuwing van J. Barr, The Semantics of Biblical Language, Oxford 1961, passim, tegen een 
veronderstelde correspondentie van 'the lexical stock' met 'the concept stock'; vgl. P. Cotterell / M Turner, 
Linguistics and Biblical Interpretation, London 1989, 180v. In het volgende hoofdstuk zal de beperking 
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geeft de ondertitel aan, dat het onderzoek zich voor een deel met een filologische kwestie 
bezighoudt, omdat de betekenis van de Hebreeuwse wortel Dp3 moet worden vastgesteld.' 
Ten derde geeft de ondertitel aan, dat het onderzoek zich vooral door een theologische 
interesse laat leiden. Gevraagd wordt namelijk naar de functie van de Dp3-teksten in het 
kader van de ot.ische Godsopenbaring.^ Het onderzoek van DpJ staat zo in dienst van 
en levert een bijdrage aan de theologische bezinning op een onderbelicht asp)ect van de 
ot.ische verkondiging aangaande God. 

Om op de filologische en de theologische vragen antwoord te kunnen geven is een gede
tailleerde exegese geboden. Het is de exegese die beslist over de betekenis van Dp3 en 
de functie van een Dp3-tekst in een concrete context. Niet de exegese van woorden, maar 
de exegese van grotere tekstgedeelten waarin deze woorden voorkomen, is een vereiste, 
zowel bij de semantiek als in de theologie.' Deze exegese wordt - naar zal blijken - extra 
bemoeilijkt door in de oLische exegetische literatuur tamelijk gangbare misvattingen 
rondom het wraakthema en is daarom des te meer noodzakelijk. Het grootste deel van 
dit proefschrift zal dan ook bestaan in exegetische studies, die te zamen het wraakthema 
(voorzover dat in de Dp3-teksten gestalte krijgt) in kaart brengen. Het spreekt voor zich 
dat volledigheidshalve alle Dp3-teksten behandeld zullen worden, hoewel de tekstgedeelten 
waarin de wraak van God ter sprake komt de meeste aandacht zullen ontvangen. 

De weg die dit proefschrift aflegt, is in het kort als volgt te schetsen: 
Na het 1' hoofdstuk, dat een inleiding gaf in de problematiek en een bespreking van 

eerder verricht onderzoek, legt het 2" hoofdstuk de 'technische' basis voor het exegetische 
onderzoek door de vaststelling van de grenzen van het tekstbestand en de bepaling van 
enkele preliminaire semantische en statistische gegevens. Het 3" hoofdstuk gaat dan eerst 
na hoe in de Umwelt de wortel NQM gebruikt wordt. 

In het grote 4" hoofdstuk worden vervolgens alle DpMeksten in het O.T. geèxegetiseerd, 
na de rubricering van de teksten in twee hoofdgroepen (menselijk - goddelijk subject) 
en enkele subgroepen; elke subparagraaf wordt met een concluderende samenvatting afge
sloten. In het kader van dit hoofdstuk worden excursen toegevoegd over twee onderwerpen 
die direct samenhangen met het thema van de wraak Gods: 'De bloedwraak in het Oude 
Testament' en 'De vloek- en wraakbede in het Oude Testament'. 

tot de Dp:-teksten nader worden gemotiveerd. 
1. Th.C. Vriezen, 'Enkele opmerkingen over het woordonderzoek', in: D.S. Attema, J.C.C, van Dorssen e.a. 

(red.), Schnft en uitleg (Fs W.H. Gispen), Kampen 1970,237-247, maakt de weinig bemoedigende opmer
king, dat een woordonderzoek als dissertatieonderwerp een bijna onmogelijke opgave is. Gelukkig voegt 
hij eraan toe: 'Daarom lijkt woordonderzoek als dissertatieonderwerp eigenlijk alleen bruikbaar bij woorden 
die enerzijds met te frequent zijn in allerlei teksten, zodat de bepaling van de woordinhoud het hele terrein 
van het O.T. omvat, en anderzijds met zo zeldzaam zijn dat men er met voldoende vergelijkingsmatenaal 
voor heeft' (p. 237). Het onderwerp van dit proefschrift, dat ovengens maar ten dele een woordonderzoek 
bevat, voldoet aan deze voorwaarde. 

2 De ondertitel gebruikt zo twee woorden: betekenis en functie. Met het eerste woord wordt bedoeld de 
semantische waarde (van Qp]), cf. het Engelse 'meaning' in de zin van '(word) sense'. Met het tweede woord 
wordt bedoeld de plaats, intentie en waarde (van de Dp3-teksten), cf. het Engelse 'meaning' in de zin van 
'significance'. Zie voor dit onderscheid P Cotterell / M. Turner, a w., 77-102. Overigens geeft de ondertitel 
tegelijk ook aan dat wraakteksten in de Qumran-geschnften, de apocriefe / pseudepigrafische literatuur 
en het N.T. grotendeels buiten beschouwing zullen blijven. 

3. Cf. de programmatische opmerking bij J Barr, a.w., 263: 'It is the sentence (and of course the still larger 
literary complex such as the complete speech or poem) which is the linguistic tiearer of the usual theological 
statement, and not the word (the lexical unit) or the morphological and syntactical connection'. 
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Daarna kan de oogst van het exegetische onderzoek worden binnengehaald, in het 
5' hoofdstuk met de weergave van de betekenis van het ot.ische Dp3 en in het 7" hoofdstuk 
met een schets van de plaats en functie van de wraak Gods in het geheel van de ot.ische 
Godsopenbaring. Ter verheldering worden de resultaten van het onder2oek geconfronteerd 
met de opvattingen van G.E. Mendenhall (h. 5), resp. P. Volz en K. Koch (h. 7). Vóór 
het theologisch-systematische 7' hoofdstuk zal in het 6' hoofdstuk nog onderzocht worden 
op welke wijze het thema van de wraak Gods tot nu toe verwerkt werd in de wetenschap
pelijke literatuur die onder de naam 'theologie van het O.T.' een totaaloverzicht van de 
inhoud en de boodschap van het O.T. beoogt te geven. 
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2. LEXICOLOGISCHE EN STATISTISCHE VERKENNING 

De lexicologische en statistische verkenning die in dit tweede hoofdstuk ondernomen 
wordt, is bedoeld als voorwerk voor het in hoofdstuk 4 te verrichten exegetische onderzoek 
van de wraakteksten. Dit voorwerk is om twee redenen noodzakelijk. Ten eerste leveren 
lexicon en concordantie een voorlopige 'technische' basis (semantiek, frequentie en sprei
ding van het vocabulaire, grammaticale constructies) voor de exegese. Ten tweede moet 
de precieze omvang van het te onderzoeken tekstbestand vastgesteld worden. In § 2.1. 
worden gegevens van lexicologische aard verzameld en in § 2.2. gegevens van statistische 
aard. 

2.1. HET VOCABULAIRE VOOR 'WRAAK' 

2.1.1. Dp3 als technische term 

De lexica wijzen eenparig de afleidingen van de wortel Dpi aan als de specifieke 
Hebreeuwse woordgroep voor de gedachte van de wraak. Er zijn geen nadere gegevens 
over de etymologie van deze wortel.' In lexicologisch opzicht vertonen het verbum Dp2 
in zijn verschillende vormen en de substantiva Dp3 en HOJp] een wemig gecompliceerd 
en tamelijk homogeen beeld. De volgende vertalingen worden gegeven:" 

Qp3 Qal (sich) rachen, Rache nehmen, seine Kampflust / seinen Hass befrie-
digen, avenge, take vengeance, entertain revengeful feelings 

Ni. sich rachen, sich Rache verschaffen, Rache schaffen an, geracht werden; 
avenge oneself, suffer vengeance, be avenged, avenge a person of 

Pi. rachen, Rache uben; avenge, take vengeance 
Hitp. sich rachen, agressiv sein, rachgierig / feindlich sein, seine Rache 

nehmen; take oneself's vengeance, avenge oneself 
Ho./Qal Rache erleiden / erfahren, geracht werden 
Pass. der Rache verfallen, bestraft werden; be avenged, fall to one's vengeance 

Dp] Rache, (Wieder)vergeltung; vengeance^ 

riDpJ Rache, Vergeltung, Rachgier, Rachsucht, vengeance 

J N Musvosvi, a w., 36v, meent echter onder verwijzing naar de Engelse editie van GBH dat de 
wortelbetekenis van Dp; 'breathing forcibly' is Is Dp: hier met on: verwisseW 
In dc lexica van W. Gesenius / F Buhl, Hebraisches und Aramimches Handwonerbuch liber das Alte 
Testament, Leipzig 1921 , .S20v , E K(in%Hebrdischesundaramaisches Worterbuch mm Alten Testament, 
Bonn 1931*, 287, L. Koehlcr / W Baumgartner, Lexicon in Vetens Testamenti Libros, Leiden WSS, 633, 
F. Brown / S R. Driver / C.A. Briggs,/! Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1977, 
667 en L. Koehler / W. Baumgartner / JJ Stamm, Hebraisches und Aramaisches Lexikon zum Alten 
Testament, Leiden 1983, 680v. 
De reden waarom HAL, in afwijking van KBL, bij de vertaling van de substantiva Dp3 en nop: onderscheid 
maakt tussen 'menschliche Rache' en 'göttliche Vergeltung' is met duidelijk 
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Behalve de vaststelling dat Dp] soms sensu malo gebruikt wordt (met name bij Hitp. en 
nop]) maken de lexica verder niet duidelijk hoe de betekenis 'wraak' / 'wreken* in de 
verschillende tekstverbanden ingevuld moet worden. De nadere bepaling van de 
semantische waarden van de woordgroep Dpi moet plaatsvinden door de exegese, die 
het gebruik en de intentie van de Qp3-teksten in hun eigen historische en literaire context 
bestudeert. Dit is temeer het geval, daar in sommige teksten door het ontbreken van de 
gedachte van de wedervergelding de betekenis 'wraak' nogal onzeker is. Bovendien is 
het soms niet duidelijk of wel een vorm van de wortel Dp3 gelezen moet worden (bijv. 
in Joz. 10:13 en Ps. 99:8). Na het exegetische onderzoek in h. 4 zal in h. 5 een overzicht 
van de semantische waarden van Üpi gegeven worden, samen met een korte schets van 
de samenhang met andere vocabels. Tevens zal daar de vraag aan de orde komen, of 
gesproken kan worden van een ontwikkeling in de betekenisaspecten. 

2.1.2. Andere wortels voor 'wraak'? 

Niet alleen de lexica en de vertalingen wijzen Dp] aan als de specifieke term voor de 
wraakgedachte, ook de meeste studies over de wraak in het O.T. concentreren zich op 
gedeelten waarin deze woordgroep voorkomt. De vraag is echter te stellen of het 
onderzoek naar de wraak van God in het O.T. zich wel kan beperken tot de bestudering 
van de teksten waarin de woordgroep Dp] voorkomt. Het semantische veld van deze 
woordgroep is niet geheel scherp omlijnd, andere wortels kunnen soms bepaalde beteke
nisaspecten van Dp] benaderen. 'Woord' en 'concept' vallen immers niet zomaar samen; 
bovendien is het mogelijk dat ook op plaatsen waar de wortel Dp] niet gebruikt wordt, 
het wraakthema een rol speelt. 

In zijn meer systematische studie betrekt W. Dietrich^ ook andere wortels die een 
retributief betekeniselement hebben, en alle teksten die handelen over een kwaad-met
kwaad vergelding (inclusief de bloedwraak). Het nadeel van deze aanpak is een thematische 
verbreding van het onderwerp, waardoor het proprium van de notie 'wraak' minder tot 
zijn recht kan komen. Bovendien zou het kunnen zijn dat de portee van sommige Dp]-
teksten niet zozeer in de vergeldingsidee ligt, maar in de gedachte van rechtsherstel of 
bevrijding. 

De bejjerking van het onderzoek naar de wraak Gods in het O.T. tot de teksten waarin 
de woordgroep Dp] gebruikt wordt, is te verdedigen op grond van het feit dat alleen déze 
wortel in het O.T. consequent met 'wraak' vertaald moet worden. Bovendien is het 
wenselijk dat juist de zo problematische Dp]-teksten, die in de geschiedenis van de exegese 
vaak een moreel of theologisch struikelblok vormden, een systematische bespreking krijgen. 
Het is daarom het beste om uit te gaan van de ot.ische 'technische term' voor de notie 
van de wraak, om vervolgens bij de exegese van de Dp]-teksten te vragen naar de relatie 
met aanverwante wortels als IpD ('bezoeken'), D̂ tÖ ('vergelden'), nOPI ('toorn') e.d. Op 
deze wijze kan het theologoumenon van de wraak Gods een eigen beschrijving ontvangen 
in het grotere geheel van de thematiek van Gods vergeldend en richtend handelen. 

Nu is het echter mogelijk dat sommige woorden de betekenis 'wraak' niet slechts 
benaderen, maar deze semantische waarde op bepaalde plaatsen ook daadwerkelijk hebben. 

1. Zo heeft de LXX enerzijds meer woorden om Dp: te vertalen (verreweg het meest frequent èKSiicEiv; 
daarnaast echter ook bijv. Kfjiveiv) en kan anderzijds dezelfde vertaling (èKSiKEiv) gebruikt worden voor 
verschillende Hebreeuwse woordgroepen (Dp:, npD, 3""i, DDB; zie h. 7). 

2. Zie § 1.3. 
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Wanneer dat het geval is, zal het exegetische onderzoek in h. 4 zich naast de Dp3-teksten 
ook rechtstreeks met die teksten moeten bezighouden. Volgens de lexica kan men bij 
de volgende wortels de betekenis 'wraak' aantreffen: 

- Dnj 
Drie teksten komen in aanmerking: Jes. 1:24, Gen. 27:42 en Ez. 5:13. 

In Jes. 1:24 wordt Onj-Ni. door GBH vertaald met 'Rache uben' (Konig: 'sich Genug-
tuung verschaffen'; KBL: 'sich Trost schaffen', 'sich letzen an'; HAL: 'sich Genugtuung 
verschaffen', 'sich letzen an'). Aangezien in Jes. 1:24 parallel aan UIM ook het verbum 
Üp3 gebruikt wordt, hoeft op deze tekst hier niet nader ingegaan te worden. 

In Gen. 27:42 en Ez. 5:13 wordt ÜPIMIitp. door GBH vertaald met 'Rache nehmen', 
door KBL met 'sich Trost, Rache verschaffen', door HAL met 'auf Rache sinnen gegen', 
resp. 'sich Rache verschaffen' (Kónig: 'sich Genugtuung verschaffen'). Terecht vraagt 
HJ. Stoebe zich echter af of de vertaling "wraak' in deze teksten, die 'ganz aus dem Rahmen 
(fallen)', wel juist is.' De twee belangrijkste betekeniswaarden van DÜJ zijn 'berouwen' 
en 'troosten'. Er is geen reden om DPI] in de genoemde teksten de vertaling 'zich troosten' 
te onthouden,^ wanneer men dit troosten opvat als 'zich geruststellen', 'kalmeren'. 

In Gen. 27:42 waarschuwt Rebekka Jacob voor diens broer: "[Jlilb "[7 Qnjriïi (LXX: 
d7ieiA,ei; Vulgata: minatur - 'dreigt u te doden'). Ezau kan zijn vijandige gezindheid tegen 
zijn broer (vss. 41, 44, 45) nog niet in daden omzetten, maar hij 'troost zich' (part. Hitp. 
Dn]) ten aanzien van Jacob ( l ^ ) met de gedachte (vs. 41!) hem na de dood van vader 
Isaak te kunnen doden ("]3"in7).^ Een schrale troost na de troosteloze zegen in vs. 39v. 
Dat deze 'troost' bestaat in het vooruitzicht zich door middel van een wraakoefening 
genoegdoening te kunnen verschaffen, maakt de vertaling van het verbum QP!] op deze 
plaats met '(zich) wreken' nog niet noodzakelijk. Deze vertaling onderscheidt niet tussen 
middel en gevolg. De vergelding is middel om de troost, het stillen van de toom, te 
bereiken. 

Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van Du] m Ez. 5:13. Gods toorn wordt gestild 
door middel van een gerichtsvoltrekking (vs. 12). Parallel staan 'tot rust doen komen' 
(m3. Hi.) van de toom en 'zich troosten' (üll] Hitp.).'* De strafactie is middel om de 
troost, de 'verademing' te realiseren. De Vulgata heeft consequent vertaald met 'et consola-
bor'; LXX heeft het woord Tionjni in vs. 13 niet vertaald. Is TlDn^m (MT) misschien 
een dittografie na T n n j m ? ' 

Gesteld mag worden dat de vertaling 'wraak', die het verbum Onj op de genoemde 
plaatsen ontvangt, niet juist is. 

- Dn 
In 1 Sam. 25:39 vertaalt GBH de zinsnede b2: T O TIDin D'TnK 3T "lüK met 'der Rache 
genommen an Nabal fur meinen SchimpF. Deze vertaling is ingegeven door de constructie 
met T'D, zo blijkt uit een toevoeging. Noodzakelijk is deze vertaling echter niet. Het 

1. HJ. Stoebe, "onj" m THAT II, 6.̂ -64. 
2. Zo menen ook HJ. Stoebe, a.art., 63-64 en H. Simian-Yofre, "am" in TWAT V, 37.5-376. 
3. Vgl. de vertaling van Gen 27:42 bi] M. Buber en F. Rosenzweig, Die FunfBucher der Weisung, Köln 1954, 

78: 'Merk, dein Bruder vertröstet sich semethalb, dich zu erwürgen' 
4. Een gemeenschappelijke grondbetekenis van ons en rru, bijv. '(uit)rusten', is ondanks de verwantschap 

tussen deze verba minder waarschijnlijk, aldus H. Simian-Yofre, "Dn3" in TWAT V, 367 
5. Aldus de vraag in het kritisch apparaat van BHS. Een indicatie hiervoor zou kunnen zijn, dat de verbale 

vorm "nanjm in Ez. 5:13 het enige voortjeeld is van de assimilatie van de r in de Hitp. van an:. Zie ook 
W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 98. 
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verbum DDtÖ wordt soms op dezelfde wijze en met dezelfde intentie geconstrueerd met 
TO (1 Sam. 24:16; 2 Sam. 18:19, 31). Ook is het niet onmogelijk om T ï̂i bij 'HDin te 
trekken.' De hoofdnotie van 3'"! 'een (rechts)strijd voeren' is ook in 1 Sam. 25:39 
aanwezig. Wel kan gezegd worden, dat Dpi en D'T meermalen betekenisverwant zijn.̂  

- B>ni/Öp3 
Bij enkele teksten waar de verba ttflT en tÖp3 in min of meer juridische zin gebruikt 
worden, verwijzen de lexica naar het instituut van de bloedwraak. Te denken is aan 2 
Sam. 4:11; Ez. 3:18,20,33:8 (de uitdrukking T'Q üTHX 2;p3), Joz. 22:23 en 1 Sam. 20:16 
(töpD absoluut); Gen. 9:5; Ez. 33:6 (T'D ÜTHX ©"n); Ps. 9:13 (DfDT 27*11); Gen. 42:22 
en 2 Kron. 24:22 (ün i absoluut). Zie ook Gen. 43:9; Dtn. 18:19 en Ps. 10:4, 13, 15. In 
verschillende vertalingen worden !27"n en ttfpS in deze teksten dan ook met 'wreken' weer
gegeven. Stellig zijn er raakvlakken tussen deze verba en Qp]. Toch ligt het accent hier 
niet op de wraakactie als zodanig. In de lijn van de verschillende semantische waarden 
van deze verba^ wordt een aan de wraakactie voorafgaande fase aangeduid: het vragen 
van rekenschap over de begane misdaad, het rechterlijke opeisen van het bloed.* Voor 
de equivalentie van Dpi en ÖIT / ttfp3 in sommige teksten zij verder verwezen naar het 
excurs over de bloedwraak in het Ó.T. 

 bK3 
De bloedwreker wordt in het O.T. DIT] 7N3 genoemd, letterlijk 'de losser van het bloed* 
(Num. 35; Dtn. 19; Joz. 20 passim; 2 Sam. 14:11). De vertaling 'bloedwreker' is slechts 
een gebrekkige hulpvertaling. Het is voorts de vraag of in het O.T. het instituut van de 
bloedwraak met behulp van de woordgroep Dp] wordt aangeduid. In het reeds genoemde 
excurs over de bloedwraak zal hierop nader worden ingegaan. 

2.2. FREQUENTIE EN SPREIDING 

2.2.1. Andere teksten met Dp2? 

Alvorens te kunnen vaststellen met welke frequentie en in welke constructies de 
woordgroep Dpi in het O.T. gebruikt wordt, is het nodig aandacht te schenken aan enkele 
plaatsen waar in het tekstkritisch apparaat van BHS de mogelijkheid van tekstcorruptie 
overwogen wordt en in afwijking van de Masoretische tekst (verder: MT) de lezing van 
Dpi voor mogelijk wordt gehouden. Het betreft 1 Kon. 2:5; Ester 9:16 en Joel 4:21 MT. 

In 1 Kon. 2:5 luidt de beschuldiging tegen Joab, die de legeroversten Abner (2 Sam. 3:27) 
en Amasa (2 Sam. 20:10) vermoord heeft: D7Ö3 nDnbo'OT □C7''1. Op grond van de lezing 
van de Luciaanse recensie van LXX (è^EÖlKTloev) en de Oudlatijnse marginalia van 
de codex Gothicus Legionensis zou in ÜW^^ een verschrijving van Qp'1 gezien kunnen 

1. Zo doen bijv. J. de Groot, Sam. (TU), 80v., H.P. Smith, Sam. (ICC), 229 en CJ. Goslinga, Som (COT), 
4̂ 0. 

2. Zie de exegese van 1 Sam. 24:13. 
3. Zie C. Westermann, 'Die Begriffe für Fragen und Suchen im Alten Testament', KuD 6 (1956), 230 = 

ld., Forschung am alten Testament II (Thb .SS), 162190 en de artikelen s.v. m THAT 1,333336, 460467 
(G. Gerleman) en in TWAT I, 7.'i4769 en II, 313329 (S. Wagner). 

4. Cf. H. Christ, a.w., 120129. 
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worden.' Het tekstkritisch apparaat van BHK' en BHS stelt ons dan ook voor de vraag, 
of hier niet het laatste gelezen moet worden. 

Alleen al om tekstkritische redenen is deze emendatie echter af te wijzen. Ten eerste 
volgen de meeste andere handschriften van LXX de lezing van MT woordelijk. Ten tweede 
biedt MT de lectio difficilior; een verandering van de duidelijk verstaanbare constructie 
D ' m üp'"\ (vgl. bijv. 2 Kon. 9:7) in de minder heldere constructie D"'?3T Diff'T (verder alleen 
Dtn. 22:8) is niet waarschijnlijk. 

Vervolgens is de lezing van MT ook om inhoudelijke redenen te prefereren. Het 
verbum üpi is namelijk minder geschikt om de misdaad, die Joab tegen Amasa beging, 
te typeren. Joab wreekte niet de dood van een ander, maar hij ruimde een rivaal uit de 
weg. Het motief was niet rechtsherstel of vergelding, maar jaloezie. Of Joabs moord op 
Abner als officiële bloedwraak kan gelden, is zeer onzeker.^ Wat Joab heeft gedaan, is 
precies zoals de lezing van MT aangeeft: Hij heeft bloed(stromen, plur.) van oorlog 
(Buber: 'Kriegsblutlast') geplaatst (Dtff"''!)' op de vrede (D7Ö3). Onder 'oorlogsbloed' 
is te verstaan 'bloed, dat in de oortog (..) straffeloos, maar overvloedig vloeit, d.w.z. 
waarvoor de bloedwraak niet in werking behoeft of behoort te treden'."* Maar Joab had 
'vrede' met Abner en Amasa, zie 2 Sam. 3:27 resp. 2 Sam. 20:9 (hier letterlijk Q^ttf). 'En 
tuant comme on tue a la guerre, il a done souillé ce sjalom que son attitude et ses paroles 
proclamaient.'* Met M. Noth is de alternatieve Griekse en Oudlatijnse lezing van 1 Kon. 
2:5 te zien als 'Erleichterung' van de ongewone formulering van de MT.* 

In Ester 9:16 valt het woord m31 op;' na de vermelding van deze 'rust', die Israël ten 
opzichte van de vijanden heeft verkregen, wordt namelijk weer gesproken over het doden 
van de vijanden. Deze volgorde lijkt niet erg logisch. De conjecturaalkritiek heeft hier 
dan ook naar analogie van Ester 8:13 QpJn (Ni. inf. c.) of DpJT (Ni. inf. abs. of Qal inf. 
abs.) willen lezen.* Daarnaast is het voorstel gedaan om naar analogie van Jes. 1:24 QPIJI 
te lezen.' Weer anderen beschouwen rT13'l van vs. 16 als een verdwaald woord dat uit 
de volgende verzen afkomstig is. 

De MT-lezing dient echter gehandhaafd te blijven. Tegenover genoemde opvattingen 
is allereerst te stellen dat de MT-lezing in Ester 9:16 door alle versiones gesteund wordt, 
hetgeen een conjectuur bij voorbaat niet erg waarschijnlijk maakt. Vervolgens moet erop 
gewezen worden dat de positie van ITl]! tussen '^T1V^ en n i l l minder onlogisch is dan 

1. Een correctie die volgens J.A. Montgomery / H.S. German, Kon. (ICC), 98, 'largely accepted' is. Ook 
B. Kedar-Kopfstein neigt tot deze lezing ("m" in TWAT II, 258). 

2. In 2 Sam. 3 wordt weliswaar tot tweemaal toe vermeld dat Joab Abner doodt omdat deze diens broer 
Asaei gedood had, maar het verbum rpi of de uitdrukking mn ^ : wordt hier met gebruikt. Abner had 
Asaei gedood uit zelfbehoud, toen hij door AsaCI in het defensief gedrongen werd (2 Sam. 2:21w.)! 'Un 
homicide commis en eet état de legitime defense ne saurait faire ensuite l'objet d'une "vengeance"', aldus 
D. Barthélemy (éd.). Critique Textuelle de l'Ancien Testament, Fribourg / Göttingen 1982, I, 3.33. 

3. Of: 'uitgegoten'? Vgl. H J. van Dijk, 'A neglected connotation of three I lebrew verbs', VT 18 (1968), 22. 
4. Aldus MJ. Mulder, Kon. (COT), 90. 
5. D. Barthélemy (éd.), a.w., 333. De vertaling van rha met '\redestijd' (NBG) is dus minder adequaat; zo 

vredig was de toenmalige tijd trouwens ook met. Het gaat met om een tijdsperiode van vrede, maar om 
een situatie van vrede als typering van de verhouding tussen Joab en Abner / Amasa. 

6. M. Noth, Kon. (BKAT), 7. 
7. Voor het gebruik van de copula + inf. abs. ter voortzetting van een verbum finitum zie Joüon § 123x 

enGKG§ 113z. 
8. Zie het tekstkritisch apparaat van B H K ' en BHS en de opgaven bij L.B. Paton, Ester (ICC), 291. 
9. Vgl. W. Rudolph, 'Textkritisches zum Estherbuch', VT 4 (19.54), 90 en G.R. Driver, 'Problems and 

Solutions', VT 4 (1954), 237. Zo ook H. Bardtke, Ester (KAT), 386. 
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vaak wordt aangenomen. Nadat gesproken is over het zich verzamelen en zich verdedigen 
van de Joden, volgt met het woord m3T direct het resultaat daarvan. De verhaalvolgorde 
is niet chronologisch, maar logischanticijjerend.' Doorslaggevend is tenslotte dat de 
conjecturaalkritiek de literaire en theologische functie van het rustmotief in Ester 9 (vss. 
16, 17, 18, 22)^ veronachtzaamt. 

Het bicolon van Joel 4:21a MT ' rT ' p r sb Döt ^Trpr\ ('en Ik zal hun bloed onschuldig 
verklaren, dat Ik niet onschuldig verklaard had') stelt voor veel problemen. Over de 
plaatsing en de functie, de vorm en de betekenis van deze woorden wordt verschillend 
gedacht.^ Een van de voorstellen die het tekstkritisch apparaat bij dit vers doet, is TIOpJT 
in plaats van TT'pJT te lezen. Er kunnen zowel tekstkritische als exegetische argumenten 
worden aangevoerd voor deze emendatie. 

De weergave van ■'n''p3'l in LXX luidt èK5lKTiaco (zo Alexandrinus; Vaticanus en 
Sinaiticus lezen èK^TlTTiatO). De Peshitta vertaalt in gelijke zin. Het is echter de vraag, 
of deze vertaling pleit voor de genoemde emendatie. Op grond van vier argumenten is 
deze vraag negatief te beantwoorden. Ten eerste wordt het verbum Hp] door LXX ook 
elders wel met èKSlKEO) vertaald (zie Zach. 5:3). Ten tweede wordt de MTlezing ge

steund door de Vulgata ('mundabo sanguinem eorum, quem non mundaveram'). Ten derde 
is het ook goed mogelijk, dat LXX en Peshitta een bredere betekenis aan Hp] toekennen 
(naast 'onschuldig verklaren' ook 'straffen');"* als ilp] een verbum anceps is, levert vs. 
21a een aardig woordspel op. Ten vierde is het vermoeden gerechtvaardigd dat de weer

gave van VS. 21a met twee werkwoorden door LXX en Peshitta eerder een interpretatie 
dan een precieze vertaling is.' Daarop wijst ook de nevenschikking van de verba 
èK5lKT|aco en dtJoxooto, die geen recht doet aan het gebruik van de verschillende tijds

aspecten in MT (perf. cons., resp. perf.).* 
Niet alleen om tekstkritische redenen, maar vooral ook op grond van een exegetische 

analyse, wordt door enkele exegeten de emendatie TWp]! gevolgd. Hoofdargument is 
dan dat vs. 21a (het onschuldig verklaren van hun bloedschuld) problematisch is na vs. 
19 (de aankondiging dat Egypte en Edom tot een woestenij zullen worden), waarbij veron

dersteld wordt dat het suffix 3*̂  pers. plur. bij QT op deze vijanden slaat. Zij hebben immers 
N''p3 DT vergoten (vs. 19b). Een woord van wraak over de bloedschuld van de vijanden 
zou beter passen. Dat met deze emendatie de problemen dan nog niet opgelost zijn, blijkt 
wel uit het feit dat vele exegeten zich vervolgens gedwongen voelen vs. 21 a te verplaatsen 
achter vs. 19b of als glosse te beschouwen. 

Op overtuigende wijze heeft Van der Meer echter aangetoond, dat de MTlezing van 

1. A. Meinhold, Ester (TB), 86: 'Die Bedenken gegen dieses Verb an dieser Stelle, dass von Ruhe schon 
vor dem Toten gesprochen sei, können auf sich beruhen bleiben, wenn es sich urn das vorwegnehmende 
Gesamtergebnis für die Juden handelt.' Zo al C.F. Keil, Ester (BCAT), 65.5. W Dommershausen wijst 
erop dat het rustmotief, omsloten door de beide andere infinitm absoluti, stilistisch midden tussen de 
handelingen van het stnjdverhaal komt te staan (aangehaald bij J.A. Loader, Ester (POT), 127). 

2. Zie hierover met name J.A. Loader, a.w., 127, die het rustmotief terecht ziet als een element van oude 
krijgstradities. 'In deze tradities is het telkens YHWH die de rust aan zijn volk schenkt. Weer gebruikt 
de verteller echter een theologisch geladen term zonder naar theos te verwijzen, en roept hij dus de gedachte 
aan God op met onmiddellijke verhulling daarvan.' 

3. Zie voor de literatuur hierover de verwijzingen bij W. van der Meer, Oude woorden worden nieuw. De 
opbouw van het boek Joel, Kampen 1989, 244 e.v. 

4. Zo interpreteert W. Rudolph, Joel (KAT), 78, de vertaling van LXX en Peshitta. 
5. W. van der Meer, a.w., 245. Zie ook G. Warmuth, "rp:" in TWAT V, 593 en C. van Leeuwen, "np:" 

m THAT II, 102, die beiden van mening zijn dat LXX de lezing van Dp: met veronderstelt. 
6. Zo J.A. Bewer, Joel (ICC), 144 en W. van der Meer, a.w., 247v. 
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vs. 21a een goede zin geeft, als men DOT betrekt op Juda en Jeruzalem (vs. 20). Onder 
verwijzing naar een analoog gebruik in Jer. 30:11 en 46:28 stelt hij, dat het HpJ wordt 
uitgesproken ten aanzien van de schuld van Juda, die leidde tot de verwoesting van 
Jeruzalem en Gods verlaten van Sion. 'De Heer zelf maakt een nieuw begin door niet 
langer meer het heden te laten domineren door het verleden. Wat er aan schuld tegenover 
Hem was, spreekt Hij vrij van strafvervolging.'' Vs. 21a geeft zo de voorwaarde voor de 
realisering van vs. 21b aan; de vrijspraak effent de weg voor Gods permanente wonen 
op Sion. 

Geconcludeerd mag worden dat de door het tekstkritisch apparaat aangereikte lezing 
van DpJ in 1 Kon. 2:5; Ester 9:16 en Joel 4:21 zowel om tekstkritische als om exegetische 
redenen niet aanvaard kan worden. 

2.2.2. Statistiek van de üpUeksten 

In drie overzichten worden de belangrijkste statistische gegevens van de teksten met de 
woordgroep üpl vastgesteld: 
1) de numerieke verdeling van de vormen van Dp] 
2) de spreiding van het gebruik van Upl in de ot.ische geschriften 
3) de constructies en woordverbindingen van Dp3. 

1) Numerieke verdeling: 
De woordgroep Dp3 komt in het O.T. 79 x voor in 59 teksten uit 19 ot.ische geschriften." 
De verdere getalsmatige verdeling: 
DpJ (verbum) - 35 x 
Dp] (substantivum) - 17 x (altijd singularis) 
nap ] (substantivum) - 27 x (7 x pluralis) 

Wat betreft het verbum : 
Qal 13 X (perf. 1; ipf. 3; imp. 1; inf. 3; part. 5) 
QalPass. 3 x (ipf.)^ 
Ni. 12 X (perf. 3; ipf. 2; imp. 2; coh. 2; inf. 3) 
Pi. 2 X (perf.) 
Hitp. 5 X (ipf 3; part. 2) 

1. W. van der Meer, a.w., 247. Voor een resumé van de exegetische discussie over Joel 4:21 zie p. 244-248. 
2. Volgens opgave van G. Lisowsky, Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament, Stuttgart 1981^, 954v. 

en S. Mandelkern, Vetens Testamenti Concordantiae Hebraicae atqiie Chaldaicae ed. 9 post F. Margolinii 
et M. Gottsteinu, Jeruzalem / Tel Aviv 1971, 766v. E. Lipiriski, a.art., 603, vermeldt abusievelijk dat het 
verbum üpj 36 x voorkomt. 

3. De grammaticale benoeming van het m Gen. 4:1.S, 24 en Ex. 21:21 gebruikte ipf. q?' is met zonder problemen. 
Vorm en context maken duidelijk dat het een passivum moet zijn. Maar gaat het om een Pu. (S. Mandelkern, 
KBL), om een Ho. (G. Lisowsky, HEL, GBH, KBL Suppl., HAL, met vraagteken bij KBL), of om een 
Qal Pass. (alternatief bij GBH, HAL en KBL Suppl.)? GKG aarzelt tussen Ho. en Qal Pass. (§ .53 h ' 
en u), BLG kiest beslist voor het laatste (§ 38m'). Jouon geeft het advies: 'Il faut done, dans chaque cas, 
examiner les raisons particulières pour lesquelles la forme peut, ou ne peut pas, être un passif du qal. 
(..) étant donnée une forme yoqlal, si la conjugaison active hifil n'existe pas, tandis que Ie qal existe, et 
SI Ie sens n'est pas celui d'un passif du hifil, la forme devra être regardée comme un passif du qal' (§ 58a). 
Wat de vorm q?" betreft, kan worden vastgesteld dat a) de stamformatie Dp: Hi. geheel ontbreekt en b) 
de betekenis van Dj?' met (passief) causatief is. Te prefereren is dus de benoeming als Qal Pass. 
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2) Spreiding van gebruik: 
NQM 

Qal (P.) Ni. Pi. Hitp. 

2 
2 1 
2 1 
1 2 
1 3 
1 

2 1 1 
1 2 

1 6 
3 1 3 11 

2 2 3 5 
1 

3 
1 2 1 5 

1 

Gen. 
Ex. 
Lev. 
Num. 
Dtn. 
Joz. 
Ri. 
1 Sam. 
2 Sam. 
2 Kon. 
Jes. 
Jer. 
Ez. 
Mi. 
Nah. 
Ps. 
Spr. 
Klaagl. 
Ester 

- 2 
- 3 
- 3 
- 3 
- 4 
- 1 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 
- 7 
- 18 
- 12 
- 1 
- 3 
- 9 
- 1 
- 1 
- 1 

16 12 2 5 17 27 totaal - 79 

Uit het overzicht van de spreiding van de Dp]-vormen over de verschillende ot.ische ge
schriften blijkt: 
1. dat de helft van de ot.ische geschriften de woordgroep Dp3 gebruikt 
2. dat de woordgroep üpi in geschriften van uiteenlopende aard gebruikt wordt (juridische, 

historische, profetische, chokmatische, poëtische literatuur) 
3. dat het gebruik van de woordgroep Dp] niet beperkt is tot geschriften uit een bepaalde 

tijdsjjeriode 
4. dat er een concentratie is van het gebruik van de woordgroep Dp3 bij de grote profeten 
5. dat in een geschrift soms een specifieke voorkeur is voor het gebruik van een bepaalde 

vorm (Jes. alleen DpJ, Jer. alleen Hop]). 
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3) Constructies en woordverbindingen: 
VERBUM 
Qal 
perf. 
ipf. 
ipf. 
ipf. 
imp. 
inf. abs. 
inf. c. 
part. 
part. 
part. 

NL 
perf. 
perf. 
coh. 
coh. 
ipf. 
ipf. 
imp. 
imp. 
inf. c. 
inf. c. 

Pi. 
perf. 
perf. 

Hitp. 
ipf. 
part. 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

objectssuffix 

object 
inw. object 
inw. object 
(paronomasie) 
inw. object 

inw. object 

inw. object 
inw. object 
inf. abs. Qal 
■'b 

inw. object 
object 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

1» 

1» 
nua 

bv 

2 
P 
1» 
P 

P 
D 
D 
P 

P 

D 

(1 Sam. 24:13) 
(Gen. 4:15, 24; Ex. 21:21; 
(Dtn. 32:43) 
(Joz. 10:13) 
(Num. 31:2) 
(Ex. 21:20) 
(Ez. 24:8, 25:12) 
(Nah. 1:2) 
(Ps. 99:8) 
(Lev. 26:25) 

(Ri. 15:7; Ez. 25:12) 
(1 Sam. 14:24) 
(Jes. 1:24) 
(Ri. 16:28) 
(F7 25:15) 
(Ex. 21:20) 
(Jer. 15:15) 
(Jer. 50:15) 
(1 Sam. 18:25) 
(Jer. 46:10; Ester 8:13) 

(Jer. 51:36) 
(2 Kon. 9:7) 

(Jer. 5:9, 29, 9:8 MT) 
(Ps. 8:3, 44:17) 

Lev. 19:18) 

Uit dit overzicht blijkt: 
1. Het inwendig object wordt meestal absoluut gebruikt; soms wordt het nader bepaald 

(Lev. 26:25; Jer. 51:36). Overige objecten bij het verbum zijn QT (Dtn. 32:43; 2 Kon. 
9:7) of een (objects)suffix (1 Sam. 24:13; Jer. 15:15). 

2. Met behulp van drie preposities kan worden aangegeven op wie de wraakactie zich 
richt': 
3 (Ri. 15:7; Ez. 25:12; Jer. 50:15; 1 Sam. 18:25; Jer. 5:9, 29, 9:8 MT) 
nxa (Num. 31:2) 
]0 (Joz. 10:13; Ri. 16:28; 1 Sam. 14:24,24:13; 2 Kon. 9:7; Jes. 1:24; Jer. 15:15,46:10; 

Ester 8:13). 
3. Opvallend is de grote variatie; slechts een enkele keer wordt een constructie (een 

bepaalde verbale vorm in combinatie met een nomen of prepositie) in meer dan één 
tekst gebruikt. 

1. De prepositie bil in Ps. 99:8 geeft met het object maar de reden van de wraakactie aan. 
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NOMINA 
üpi in verbale constructie: 

als subject + N13 (Jes. 35:4) 
als object + 312/ (Dtn. 32:41, 43) 

Upb (Jes. 47:3) 
n\SV (Micha 5:14) 
mn (Ps. 58:11) 

als inw. object + Qp3 (Lev. 26:25; Ri. 16:28 
Ez. 24:8, 25:12, 15) 

nominale constructies: 
- nomen rectum (+ GV Jes. 34:8, 61:2, 63:4; Spr. 6:34) 

(+ ""nsa Jes. 59:17) 
- nomen regens (+ T'^D Lev. 26:25) 

(+ .. rinx Ri. 16:28) 
- absoluut ( Dtn. 32:35) 

T^^pi in verbale constructie: 
als object + rtNI (Jer. 11:20, 20:12; Klaagl. 3:60) 

nm (Ps. 149:7; Ri. 11:36; Ez. 25:17) 
]n] (Num. 31:3; 2 Sam. 4:8,22:48; Ps.l8:48; Ez. 

25:14, 17) 
VI- (Ps. 79:10; Ez. 25:14) 
npb (Jer. 20:10) 

als inw. object + Op] (Num. 31:2; Jer. 51:36) 

nominale constructies: 

- nomen rectum (+ DV Jer. 46:10) 
(+ ny Jer. 51:6) 
(+ bn Ps. 94:1) 

- nomen regens (+ mn" Num. 31:3; Jer. 50:15, 28, 51:11) 
(+ bDTI Jer. 50:28,51:11) 
(+ bx-lÖ- "33 Num. 31:2) 
(+ m Ps. 79:10) 

- met suffix ( Jer. 11:20, 20:10, 12, 51:36; Ez. 25:14, 17; 
Klaagl. 3:60) 

- met prepositie ( Ri. 11:36; 2 Sam. 4:8; Jer. 11:20,20:10, 12) 

Uit dit overzicht blijkt: 
1. In tegenstelling tot T\npi kent np] geen pluralis', en wordt Qp3 nooit met een suffix 

of prepositie verbonden. Het nomen 7\i2pi wordt alleen als singularis met een suffix 
verbonden. 

2. De nomina ïlüpi en Dp3 hebben nooit het lidwoord. 
3. Slechts éénmaal is een nominale vorm van Dpi subject (Jes. 35:4). 

1. Deze pluralis wordt 7 x gebruikt: Ri. 11:36; 2 Sam. 4:8,2 Sam. 22:48 = Ps. 18:48, Ps. 94:1 (2x), Ez. 2.'>:17. 
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4. Als in status constructus nDp3 of Dp3 nomen regens is, heeft het nomen rectum betrek
king op: 
- God (genitivus subjectivus) 
- de tempel; het verbond; Simsons oog; het bloed van Gods knechten; de Israëlieten 

(genitivus objectivus). 
5. Met behulp van verschillende verba kan de gedachte van de wraakoefening uitgedrukt 

worden: 
nop]]n3 
nop] / op] Dp3 
nop] / op] n&y 
nop] / Dp] npb 
nop] / op] a-'ön 
Daarnaast is er sprake van het 'bekend worden' of 'zien' van de wraak (SJT' resp. mn 
of nxi) . 

Conclusie 
Uit de gegevens die de statistiek oplevert, blijkt een zeer gevarieerd gebruik van de 
woordgroep Dp] in het O.T. 
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3. DE WORTEL NQM IN DE UMWELT VAN HET OUDE 
TESTAMENT 

3.1. INLEIDING 

Dat een onderzoek naar de wraak in Israels Umwelt een verhelderende functie voor het 
verstaan van dit thema in het O.T. kan hebben, behoeft geen betoog. Op vele manieren 
blijkt in het O.T. hoezeer Israel deel uitmaakte van het culturele en religieuze leven van 
het oude Midden-Oosten. Onderwerp van onderzoek in dit hoofdstuk is het gebruik van 
de wortel NQM in de Noordwestsemitische literatuur, afkomstig uit een periode die gelijk
tijdig is aan die van het O.T. Dit houdt een drieërlei beperking in. 

Ten eerste bef)erkt het onderzoek zich tot de bestudering van de wortel NQM.' Dat 
is immers de specifieke Hebreeuwse wortel voor 'wraak', waarmee deze studie zich 
bezighoudt. Het Bijbels Hebreeuws behoort tot de Semitische talen, die een nauwe onder
linge verwantschap kennen. Ook in andere Semitische talen komt de drieradicalige wortel 
NQM voor. Stammen met een verwante betekenis, zoals het Akkadische tuktif en het 
Egyptische db?, kunnen buiten beschouwing blijven, ook al omdat deze woorden eerder 
de meer algemene betekenis 'vergelding' hebben. 

Ten tweede beperkt het onderzoek zich tot het Noordwestsemitische taalveld."* Het 
Oostsemitisch heeft geen wortel NQM; algemeen wordt erkend dat deze wortel van West-
semitische origine is.' De wortel NQM wordt aangetroffen in de volgende Westsemitische 
talen: Amoritisch, Ugaritisch, Fenicisch, Aramees, Hebreeuws, Oud-Zuid-Arabisch (Sabees 
dialect), pre-islamitisch Noord-Arabisch (Safaitisch dialect). Klassiek Arabisch en Ethio-
pisch. Het Zuidwestsemitisch (de Arabische en Ethiopische talen) kan buiten beschouwing 
blijven; wel is van belang vast te stellen dat de woordgroep NQM in deze taalgroep con
sequent met 'wraak' / 'wreken' vertaald moet worden.* 

1. In het kader van de exegese van Ps. 99 wijdt E. Lipiriski, Royaulé, 290-292, een bespreking aan de buiten-
bijbelse parallellen van het gebruik van NQM. De gegevens die hij aandraagt zijn echter onvolledig. 
Hetzelfde geldt voor de artikelen s.v. in THAT (G. Sauer, 106-109) en TWAT (E. Lipiriski, 602-612). 

2. De notie van de goddelijke (wrekende) vergelding komt uit in Akkadische persoonsnamen als ASur-gimil-
tirn, Ninurta-mutir-gimilli (K.L. Tal\qv\H,Assyrian Personal Names, Helsmgfors 1918, resp. 40" en ITS'") 
en Nabü-tuktê-eriba (W. von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden 1981, 3, 1368"). 

3. W. Heick / W. Westendorf (Hsgb.), Lexikon derAgyptologie, Wiesbaden 1984, 5, 75-76. Overigens is het 
Egyptisch geen Semitische taal. 

4. Voor de gehanteerde terminologie zie S. Moscati (ed.),^;i Introduction to the Comparative Grammar of 
the Semitic Languages, Wiesbaden 1969, 4 e.v.; cf. ook Joüon, p. 2 en J.C. de Moor, 'Schriftsystemen en 
niet-bijbelse talen', in: M J. Mulder, B J. Oosterhoff e.a. (red.), Bijbels Handboek I De wereld van de Bijbel, 
Kampen 1981, 114. 

5. Zo al G. Dossin, 'NQMD et NIQME-HAD', Syria 20 (1939), 174: 'Cette raane, en effet, est attestée 
surtout en hébreu, maïs elle est absente du vocabulaire accadien.' Zie ook G. Sauer, "op;", 106. 

6. Voor de Sabeese inscripties zie J.C. Biella, Dictionary of Old South Arabic Sabaean Dialect (HSS 25), 
Chico 1982, 317, die vermeldt dat op een tweetal plaatsen de wraak van de godheid met NQM wordt 
uitgedrukt, te weten J 652/20: Inqm wwqm 'LMQH "may (the god) 1 take vengeance and treat harshly" 
en J 702/11: nqm '^bdhw ... bmr(d) '(d)rshw "(the god) took vengeance on his servant by means of the 
disease of his molars" (J = A. Jamme, verzamelaar en uitgever van Sabeese inscripties). Zie voorts 
A.F.L. Beeston (ed.), Dictionnaire Sabéen (anglois-frangais-arabe), Louvam-la-Neuve / Beyrouth 1982, 
97v. Voor de Safattische inscripties zie de literatuur genoemd bij H J. Stroomer, 'Safartische inscripties', 
in: K.R. Veenhof (red.). Schrijvend Verleden. Documenten uit het oude nabije oosten vertaald en toegelicht. 
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Ten derde beperkt het onderzoek zich tot de literatuur afkomstig uit een periode die 
min of meer samenvalt met het tijdsbestek, waarin de geschiedenis van het O.T. zich afepeelt; 
het gaat om een onderzoek in de Umwelt van het O.T. Om deze reden kunnen de 
Qumranteksten' en teksten in Laat-Aramese talen (Samaritaans, Syrisch, Babylonisch-Talmu-
disch, Joods-Palestijns Aramees, Christelijk-Palestijns Aramees)^ buiten beschouwing blijven. 

3.2. N Q M IN BUITENBUBELSE DOCUMENTEN 

Het onderzoek naar het gebruik van NQM, zoals in § 3.1. nader bepaald, wijst uit dat 
deze wortel aangetroffen wordt in de Westsemitische naamgeving (§ 3.2.1.), in twee Mari-
brieven (§ 3.2.2.), in een enkel Hebreeuws epigrafisch fragment (§ 3.2.3.) en in een tweetal 
Aramese documenten (§ 3.2.4.). 

3.2.1. De Westsemitische naamgeving 

Vanaf de tijd dat het Amoritische bevolkingselement in de culturen van Mesopotamië 
en de landen daar omheen steeds nadrukkelijker aanwezig is (globaal gezien eind derde, 
begin tweede millennium), komen-in de nomenclatuur van diverse over dit gebied verspreid 
liggende steden verbale of nominale afleidingen van de wortel NQM frequent voor.' Met 
varianten in de schrijfwijze treft men de volgende namen aan: 
- in de teksten uit Mari" 

Niqm&n 
Niqmiya 
Niqmi-Epuh 
Niqmi-Yaddu 
Niqmi-LanaSi / Niqmi-la-Naii 
Niqmuk 
Niqmiyabu 

Leiden / Zutphen 1983,421 en de verwijzingen bij E. Lipirtski, Royaulé, 292. Voor het Klassiek Arabisch 
zie E.W. Lane, Al-Qamisu, an Arabic-English Lexicon, 1:8, London 1893, 3037 en Th. Nöldeke, 'Bemer-
kungen zu alKisSi's Schrift über die Sprachfehler des Volkes', Zeitschnft für Assyriologie und verwandte 
Geblete, 13 (1898), Ulf. Voor het Ethiopisch zie W. Leslau, Concise Amharic Dictionary, Wiesbaden 
1976, 273, 460 en .519 (cf. id., Hebrew Cognates in Amharic, Wiesbaden 1969, 98). 

1. Zieverder§ 7.7.1. 
2. Voor het gebruik van Dp: in deze talen zie o.a. F. Rosenthal (ed.), An Aramaic Handbook, Wiesbaden 

1967,1/2,67 en II/2, 8; M. Jastrow,/! Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yenishalmi, and 
the Midrashic Literature, New York W-SO, 933-934 en J. Levy, Worterbuch uber die Talmudim und Midraschun, 
Berlin / Wien 1924, III, 439 (Interessant is dat hier n'qimah op tweeërlei wijze vertaald wordt: 1. das Sich-
rachen, Rachenehmen 2. die Bestrafung des Verbrechers). 

3. Zie IJ. Gelb, Computer-Aided Analysis ofAmonte, Chicago 1980; H.B. Huffmon,y4mon7e Personal Names 
m the Mari Texts. A Structural and Lexical Study, Baltimore 1965; G. Buccellati, The Amorites of the Ur 
III Period, Napels 1966 en D. Kinlaw, A Study of the Personal Names in the Akkadian Texts from Ugant, 
Michigan 1%7. Voor namen met het element nujmu m de - oudere - teksten uit Ebla zie M. Krebernik, 
Die Personennamen der Ebla-Texte. Fine Zwischenbilanz (Berliner BeitrSge zum Vorderen Orient Band 
7), Berlin 1988, 102, X59, 266. 

4. H.B. Huffmon, a.w., 46,54,214-243; zie de verwijzingen bij A. Parrot en G. Dossin {é<i.),Archives Royales 
de Mari XVI/1 (Pans 1979), 164v., 22.5v. en XXV (Pans 1986), 254 en 258. De aHeiding van de wortel 
NQM IS bij de namen waarvan het predicatief element door een defectief geschreven imperfectum gevormd 
wordt (bijv. Ya-qi-ma of Ya-qi'-im-^IM) met altijd zeker. Het is ook mogelijk dat sommige van deze namen 
een vorm van de wortel QWM bevatten, vgl. H.B. Huffmon, a.w., 241 en 259 en IJ . Gelb, a.w., 334 en 
340. 
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Yantaqim 
Yaqqima I Yaqqimum 
Yaqqimitum I Yaqqimatum 
Yaqqim-AN 
Yaqqim-Addu 
Yaqqim-Dagan 
Yaqqim-Lim 
Yaqqim -Hammu 
Yaqqim-Abu 

- in de teksten uit Ugarit' 
(in syllabisch schrift) 
Naqamadu 
Niqma-Addu 
Niqmepa 
(in alfabetisch schrift) 
Nqmd 
Nqmp' 

- m de teksten uit Alalakh^ 
Ammuniqma 
Niqmepa 
Niqmi-Epuh 
Niqm&du 

- in de teksten uit Nuzi' 
Niqmiya 

- in de teksten uit Kish^ 
Naqimum 

- in de teksten uit Tutub' 
Anqim-AN. 

Te vermelden zijn ook namen van verschillende herkomst als Enqim-AN, Enqimum, 
Yanqim-AN, Niqmi-jatar, Naqimu(m), Niqmanum, Niqmdbi.^ Een Fenicische mscriptie 
heeft de naam Nqm 'iJ Er is zelfs in Egypte een voorbeeld van dit type naamgevmg gevon
den: Nqmwp'i} In het eerste millennium v. Chr. komt men geen namen met de wortel 
NQM meer tegen.' 

1 J. Aistleitner, Wörterbuch der Ugannschen Sprache, Berlin 1967'', 2 n , F Gröndahl, Die Personennamen 
der Texte aus Ugant, Rome 1%7, 17, 39, 43, 168, C H Gordon, Ugantic Textbook, Rome 1965, 447, 
D Kinlaw, a w, 85, 87v, 308 Zie voorts de indices van de reeks Mission de Ras Schamra, Paris 1936 
ev (éd D F A . Schaeffer) 

2 DJ Wiseman, The Alalakh Tablets, London 1953, 143 
3 IJ Gelb, P M Purves, A.A. MacRae, Nuzi Personal Names, Chicago 1943, 105 en 239 
4 M. Rutten, 'Un lot de tablettes de MananÉ', RA 54 (1960), 150*' 
5 R Hams, 'The Archive of the Sin Temple m Khafajah', JCS 9 (1955), 46, 62, 65v, 68v, 103v 
6 Zie de opgaven bij H B Huffmon, a w, 242v en IJ Gelb, a w, 334v, ook Th Bauer, Die Osl-kanaander, 

Leipzig 1926, 36 en 47 en G Buccellati, aw, 145v 
7 M LiózbaTSia, Ephemens fiir Semitische Epigraphik, Giessen 1915, III, 126, FL Bern, Personal Names 

m the Phoenician and Punic Inscriptions, Rome 1972, 363 
8 In de zgn vervloekingsteksten, zie de literatuur bij E Lipirtski, a w, 291 noot 1 en M Noth, 'Man und 

Israel', in G Ebeling (Hsgb), Geschtchte undAltes Testament, Tubingen 1953, 150 noot 2 
9 Op twee uitzonderingen na, daterend uit de Nieuwassyrische periode 'Ayya-naqame en SamaS-naqame 

Aldus R Zadok, On West Semites m Babylonia during the Chaldean and Achaemenum Periods, Jerusalem 
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Het is niet zeker of er een relatie gelegd kan worden tussen de wortel NQM en de 
naam van de hurritische godin Niqmis} Hetzelfde geldt voor de maandnaam Niqmum, 
die in diverse Akkadische kalenders uit de Oudbabylonische periode voorkomt.^ 

Welke bedoeling zal men met deze naamgeving, die blijkbaar wijd verbreid was, oorspron
kelijk gehad hebben? Over de precieze zin van de namen die de wortel NQM bevatten, 
kunnen de meningen verschillen. In namen zonder theofoor element (zoals Naqimu(m) 
en Niqmanu(ni), 'wreker') zal waarschijnlijk de gedachte of wens liggen dat de drager 
van deze naam een vermoord familielid zal wreken.^ Minder eenvoudig is het de theofore 
namen te duiden. Moet men denken aan een situatie waarin de komst van een nieuw
geborene wordt gezien als de 'wraak' van de godheid, die zo de dood van een overleden 
gezinslid 'wreekt'?"* Mogelijk zal in sommige namen de herinnering aan voltrokken 
goddelijke wraakoefening of de hoop op een toekomstige wraakneming leven.' Het lijkt 
aannemelijk dat de zin van deze naamgeving over het algemeen te zoeken is in de gedachte 
van de goddelijke bescherming (vgl. Gen. 4:15): De godheid moge ten gunste van de naam
drager de functie van 'wreker' uitoefenen.* De notie van de goddelijke wraak vormt in 
dit geval een positief element in de relatie tussen gelovige en godheid. In deze naamgeving 
kan men dan de uitdrukking zien van het geloof of de hoop, dat de godheid waakt over 
de gelovige en opkomt voor het recht en het leven van de gelovige. 

3.2.2. Mari-brieven 

G. Dossin ci teert in zijn reeds vermeld artikel uit 1939 de volgende z insnede uit een -
nog steeds - ongepubl iceerde brief in het Mari-archief: be-el ni-iq-mi-Su i-du-uk-iu - 'son 
vengeur l'a tué' . ' ' Aangezien de context onbekend is, kunnen uit deze passage geen rele-

1977,83 en 289, onder verwijzing naar F.M. Fales, Censimenti e catasti di epoca neo-assira, Roma 1973, 
3, UI, 10 (Cf. ook S. Parpola, 'A Note on the Neo-As-synan Census Lists', ZA 64 (197.5), 111). 

1. G.E. Mendenhall, a.art., 73, ziet in deze godennaam een Vergoddelijking van een abstractie' (zoals bijv. 
de Griekse Dikè). Vgl. C.F. Jean, 'Les Noms Propres de Personnes dans les lettres de Man', in: A. Parrot 
(éd.), Studia Mariana, Leiden 1950, 87 en DJ. Wiseman, a.w., 3 noot 1 ('almost certainly'). 

2. Zie de lexica van W. von Soden, a.w., 792** en A.L. Oppenheim e.a., The Assyrian Dictionary of the Oriental 
Institute of the University of Chicago XI/2, Chicago / Glückstadt 1980, 251 (s.v. niqmu A). Zie verder 
K.R. Veenhof, 'Eponyms of the "later Old Assyrian Period" and Man Chronology' in M.A.R.L (Man 
Annates de Recherches Interdisciplmaires) 4, Pans 1985,203 noot 52 en S. Greengus, 'The Akkadian Calen
dar at Sippar', JAOS 107/2 (1987), 212, 222v. Niet erg waarschijnlijk is het vermoeden van E. Lipirtski, 
"Dp3", 604, dat deze maandnaam zou kunnen impliceren dat het recht om wraak te nemen tot één maand 
per jaar was beperkt. 

3. E. Lipirtski, "op:", 604v. 
4. Zo G. Dossin, a.art., 175 noot 5: 'La perte d'un membre de la familie est un malheur qui appelle repara

tion, "vengeance". Le dieu "venge" Ie mort par l'octroi d'un nouveau rejeton destine è Ie remplacer'. 
5. M. Lidzbarski, a.w., 126 en E. Lipirtski, a.art., 611. Zie ook JJ. Stamm, Die Akkadische Namengebung 

(Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft 44), Leipzig 1939, 287 en 290. 
6. Zo terecht E. Lipiiiski, a.art., 610v. Namen als Yaqqim-Addu moeten lussivisch opgevat worden; zij 'rufen 

(..) nicht die göttliche Rache auf einen bestimmten Feind, sondern drucken den Wunsch aus, Gott moge 
den Neugeborenen sein ganzes Leben lang schützen'. Iets anders is het, wanneer Lipirtski, a.w., 290 e.v. 
het element NQM in deze namen ook vertaalt met 'beschermen', zulks in navolging van G. Dossin en 
J.R. Kupper, Les nomades en Mésopotamie au temps des rots de Man, Pans 1957, 231 (noot 1 van p. 230). 
Ten onrechte valt bij deze vertaling het onderscheid tussen de betekenis van de naam Cwreken') en de 
functie van de naamgeving (de idee van bescherming) weg. In zijn meer recente artikel in TWAT vertaalt 
Lipirtski ovengens weer meestentijds met "wreken'. 

7. A.art., 175 noot 2 (in CAD XI/2, 251 wordt foutief naar 174 n. 7 verwezen). Het in Dossins artikel fout 
afgedrukte niqmisu (i.p.v. niqrraSu) heeft een hardnekkig voortbestaan, zie bijv. C.F. Jean, a.art., 87; 
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vante gegevens worden afgeleid. Zelfs de precieze bedoeling is onzeker; gaat het in de 
suffixen over één of twee personen?' 

Ondanks lacunes en enkele duistere passages biedt de tweede Mari-brief waarin de wortel 
NQM voorkomt meer gegevens. Het betreft brief A.3680, geschreven door Yasim-El aan 
zijn heer de koning.^ 

Yasim-El maakt melding van een incident dat heeft plaatsgevonden tijdens de expeditie 
van Himdiya, vorst van Karana, naar Subat-Enlil. Naar alle waarschijnlijkheid is Andarig 
de plaats van handeling, tijdens de afwezigheid van vorst Atamrum.' Aldaar bevindt zich 
in het huis van de broer van commandant Yahun-El een slaaf/ krijgsgevangene uit Numha. 
Terwijl de vader van de slaaf, na over de losprijs onderhandeld te hebben, nog onderweg 
is om het geld te halen, wordt de slaaf 's nachts door 'de broers' (van Yahun-El) gedood. 
Een ander, ene Napsüm, wordt echter beschuldigd: Er zijn getuigen! De verdere gang 
van zaken: 

24 'Comme Himdiya venait d'amver, ses frères ont conduit 
25 au petit matin eet homme (= Napsüm) chez Himdiya, 
26 et il a livré eet homme pour la vendetta, 

(lü Sa-a-tu a-na ni-iq-mi-im [it-la]-di-m-Su) 
27/8 D'autre part, il a écrit la nouvelle a Hammu-rabi. 
29 Une decision de [la] part de Hammu-rabi 
30 n'était pas encore parvenue jusqu'S lui 
31 qu'on a fait sortir eet homme pour l'exécuter.' 

De interventie van Yasïm-El, die weet (hoe?) dat 'de broers' de schuldigen zijn, mag niet 
baten. Het staat voor Himdiya namelijk vast, dat de familie van Yahun-El onmogelijk 
de moord gepleegd kan hebben: Wie zou zich immers moedwillig financieel in de vingers 
snijden? 

32 'J'ai saisi la main de Himdiya, maïs je n'ai pas eu 
33/4 gain de cause; [il m'a dit]: «[Pour] eet homme, [son père] avait propose 1 mine 2/3 d'argent, 
35 pourquoi l'a-t-on tué? Yahun-El est la partie lésée: 
36 [qu'']' mette [eet homme] A mort!».' 

Het slot van de brief (regel 37-44) beschrijft de gruwelijke foltering en executie van 
Napsüm door Yahun-El. 

Wat levert de context van niqmum in deze brief op voor het goed verstaan van NQM? 
F. Joannes koppelt niqmum aan de vendetta: 'Lc niqmum n'est apparemment pas un chati-
ment applique par l'autorité legale, mais plutót une vengeance privée entre deux families 
(..) analogue a la vendetta corse, ou au «prix du sang» moyen-oriental'.'' 

H.B. Huffmon, a.w., 242 en W.T. Pitard, a.art., 18 
1. E. Lipirtski, "Dp3", 611, is van mening dat het om twee personen gaat; het eerste suffix slaat op hem die 

gewroken wordt en het tweede op hem die doelwit van de wraakoefening is. Het CAD laat echter de suffixen 
op een en dezelfde persoon slaan: 'He who was entitled to revenge against him killed him' (XI/2, 251). 
In het licht van de gegevens in § 3.2.1. ligt Lipirtski's opvatting stellig meer voor de hand. 

2. De brieven van YasIm-EI zijn bewerkt door F. Joannes, in' Archives Royales de Man 26/2 (Archives 
Epistolaires de Man 1/2), Paris 1989. Voor brief A..3680 (n. 434) zie p. 336-338. 

3. A.W., 3.38 note f. 
4. A.W., 338 note g. 

30 



Dat de voltrekking van de straf niet plaatsvindt door een gerechtsdienaar van over
heidswege, maar door de benadeelde partij (b^l marsatim, r. 35), wettigt echter niet de 
conclusie die F. Joannes trekt (associatie met de vendetta). De vendetta is principieel 
illegaal en ontduikt de jurisdictie van de overheid; de 'wraak' waarvan in deze Mari-brief 
sprake is, is echter bij uitstek een legale zaak. Dat de term niqmum hier juist in een 
juridische context functioneert, valt gelet op het volgende niet te ontkennen: 
1. De - valse - beschuldiging tegen Napsüm heeft een officieel karakter; er zijn getuigen 

(mukifinu, r. 23). 
2. De benadeelde partij neemt het recht niet in eigen hand, maar legt de zaak 'in de 

morgen' aan de rechtsprekende overheid voor, i.e. Himdiya.' 
3. De rechter-vorst velt het oordeel (naddnu ana niqmim, r. 26/7), waarvan tegelijk 

officieel bericht wordt verzonden naar een andere belanghebbende instantie (nota 
bene een vijandelijke vorst!^). 

4. Aanvankelijk wordt de veroordeelde onder verzekerde bewaring gesteld. De dag van 
executie wordt echter vervroegd; de rechter-vorst Himdiya bekrachtigt het oordeel 
(Yahun-El is bel marsatim, 'la partie lésée', en moet de veroordeelde doden).' 

5. De niqmum heeft, hoe gruwelijk ook, het karakter van een publieke terechtstelling 
(Napsüm wordt dertig maal rondom de stad gesleept)."* 

De wraak als wedervergelding is hier de wettelijke voltrekking van de doodstraf door de 
benadeelde partij en als zodanig een onderdeel van het recht. 

3.2.3. Hebreeuwse epigrafische fragmenten 

Onder de vondsten van de archeologe K.M. Kenyon op de Ofel (Jeruzalem) is een 
fragment van een handvat van een (water)kruik met het opschrift nqm \gdl. Naar de 
schatting van J. Prignaud' vormt dit fragment ongeveer het derde deel van het hele 
handvat. Het voorstel in deze inscriptie een naam te lezen: nqm (bn) gdl(yhw), is om 
twee redenen minder aannemelijk. Ten eerste omdat uit het Israël van het O.T. geen 
persoonsnaam met Dpi bekend is (cf. § 3.2.1.), en ten tweede omdat de originele tekst 
zeker tweemaal zo lang moet zijn. Prignaud prefereert de lezing naqdm gSdOl 'une 
grande vengeance' of nog eerder de lezing nöqem gadöl 'un grand vengeur'.* Hij legt 
daarbij een verbindingslijn met teksten als Ps. 94:1 en Nahum 1:1 en veronderstelt dat 

1. Voor de rechtspraak Vroeg in de morgen' (ina kasOtmi) vergelijk 2 Sam. 15:2 en Jer. 21:11. Ook de 
gedachte van goddelijke rechtshulp en rechtsherstel werd juist met de morgen verbonden, cf. B. Janowski, 
Rettungsgewissheit imd Epiphame des Heils. Das Motiv der Hilfe Gottes »am Morgen* un Alten Onenl und 
im Alten Testament Band l-Alter Onent (WMANT 59), Neukirchen-Vluyn 1989, 84 e.v. Zie verder het 
excurs bij C. Barth, "ipa" in TWAT I, 751-754. 

2. 'C'est sans doute è cause de la nationalité du pnsonnier que Hinxliya avertit Hammu-rabi', aklus F. Joannes, 
a.w., .̂ 88 note h. 

3. In r. 36 wordt de precatief liduk gebruikt. De precatief kan zowel een wens als een bevel aangeven, aldus 
W. von Soden, Grundnss der akkadischen Grammalik, Roma 1969, § 81d. In deze context is het laatste 
het meest waarschijnlijk: Itduk geeft het bevel tot executie aan. Het is ook mogelijk dat de precatief de 
gedachte van de permissie uitdrukt: 'Laat hij..'. 

4. Voor vergelijkbare strafvoltrekkingen die het karakter van een officieel vonnis hebben, zie o.a. Cuneiform 
Texts fivm Babylonia Tablets ^CT), 45,18: \4w:,Vorderasiatische Schnftdenkmöler der staathchen Museen 
zu Berlin (VAS), 8, 19:9w. en Materialen zum Sumenschen Lexikon (MSL), I, 102 (naar opgave van 
K.R. Veenhof). 

5. J. Pngnaud, 'Notes d'épigraphie hébraVques', RB 77 (1970), 50-67. 
6. A.art., 58. 
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de oorspronkelijke tekst heeft geluid: 'C'est un grand vengeur (que Yhwh notre 
Dieu)'. ' 

Op nog twee andere epigrafische fragmenten lijkt de wortel Upi voor te komen: het 
ene is afkomstig uit Teil en-Nasbeh en het andere van Ramat Rachel.'^ Deze inscripties 
zijn echter te kort en de lezingen te onzeker om enige verantwoorde conclusie te kunnen 
trekken. 

3.2.4. Aramese documenten 

In twee Aramese documenten wordt de wortel NQM gebruikt, te weten: 
a. Sefire III, een stele uit Noord-Syrié in Oud-Aramees schrift^ 
b. Een juridische tekst uit Elefantine in Middel-Aramees schrift. 

a. Sefire III, 11-12 en 22 
De interpretatie van de inscripties van SeQre stelt nog steeds voor problemen; in het 
bijzonder de identificatie van de verdragspartner brg'yh van ktk is omstreden.'' Naar alle 
waarschijnlijkheid vormt ook stele III net zoals stele I en II een staatsverdrag tussen deze 
Barga'yah en Mati'el van Arpad, te dateren tussen 754 en ± 740 v. Chr.' Het verdrag 
telt 29 regels, waarvan de laatste nogal beschadigd zijn. De verplichtingen van Mati'el 
van Arpad en zijn nageslacht tegenover Barga'yah van ktk worden nauwkeurig vastgelegd; 
bij niet nakomen daarvan zal Mati'el of diens nakomeling zich schuldig maken aan 
verbondsbreuk.* 

Een van de bepalingen betreft de verplichting die op Mati'el rust om wraak te nemen 
voor de eventuele moord op zijn verdragspartner, in r. 9-14 als volgt omschreven^: 

9 'Et SI l'un quelconque de mes frères, ou l'un quelconque de ma 
10 maison patemelle, ou l'un quelconque de mes fils, ou l'un quelconque de mes préfets, ou 

l'un quelconque de mes [ofjficiers, ou l'un quelconque des gens qui sont dans ma main, ou 
l'un quelconque de mes ennemis 

11 cherche ma tête pour me mettre è mort et pour mettre è mort mon fils et ma descendance, 
SI m[o]i lis ont tué, toi tu viendras venger mon sang de la main de mes ennemis ('t t'th wtqm 
dmy mn yd sn)/) et ton fils viendra 

1. Resteert de vraag waarom deze tekst op deze plaats werd gegraveerd. Pogend hierop een antwoord te 
geven herinnert Prignaud aan het profetische thema van de beker des tooms en merkt op: 'La jarre se 
trouvait-elle dans un sanctuaire? Était-elle destinée è recevoir ou è verser des libations dans une action 
religieuse liée è un appel è la justice divme..?'. Wel tekent hij daarbij zelf aan dat hij zich met deze ge
dachten 'aux frontières de l'imagination' bevindt (a.art., 59). 

2. J. Pngnaud, a.art., 55-57. 
3. C.F. Jean / J. Hoftijzer, Dictionnaire des Inscriptions sénutujues de l'Ouest, Leiden 1%5, 186. 
4. Voor een overzicht van de interpretatiegeschiedenis zie met name A. Lemaire /J.M. Durand, Les inscrip

tions araméennes de Sfiré et l'Assyrie de Shamshi-ilu, Paris 1984. Verder H. Donner / W. Röllig, Kanaana-
ische und aramüische Inschnften, Wiesbaden 1%2-1964, 1, 44v.; 2, 264-274 en J.C.L. Gibson, Textbook 
of Syrian Semitic Inscriptions, 2 (Aramaic inscnptions including inscriptions in the dialect of Zenjirli), Oxford 
1975, 18 e.v., 46 e.v. Voor de historische context zie ook K.R. Veenhof, 'De geschiedenis van het oude 
Nabije Oosten' in BH 1, 404-^07. 

5. In stele III ontbreekt de naam Barga'yah, maar deze is volgens de meeste commentatoren in r. 25 te lezen 
(A. Lemaire / J.M. Durand, a.w., 147). Een ander probleem is de vraag van welke aard dit verdrag is. 
Gaat het om een vazalverdrag, waarbij Barga'yah de positie van suzerein inneemt, of om een verdrag tussen 
gelijken (nota bene het verschijnsel van parallelle steles)? 

6. Letterlijk: Aan verraad (SQR), se. ten opzichte van de verbondsgoden (r. 4, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 23, 27). 
7. De vertaling - zonder de cursieve inlassingen van de transcriptie - is die van A. Lemaire / J.M. Durand, 

a.w., 129v. Zje ook R. Borger, M. Dietnch, E. Edel (éd.), Texte aus der Umwell des Alten Testaments, GüterskJh 
1982-1985,1/2 (StaatsvertrSge), 186-189. 
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12 venger Ie sang de mon fils de ses ennemis {wbrky'lh yqm dm bry mn sn'wh), et ton petit-fils 
viendra venger Ie sa[ng] de mon [pe]tit fils {wbr brk y'th yqm d[m b]r bry), 
et ta descendance viendra venger Ie sang de ma descendance (Wqrk y'th yqm dm 'qry)\ et 
Cl c'est une ville, tu la frappe-

13 ras par l'epée; et si c'est un de mes ffères ou un de mes serviteurs ou [un] de mes officiers, 
OU un des gens qui sont dans ma mam, tu (Ie) frapperas lui, et sa descendance, et son clan, 

14 et ses amis par l'épée. Et sinon, tu auras trahi tous les dieux des [ser]ments qui (sont) dans 
cette inscription!' 

Een andere bepaling in r. 21-23 betreft het verbod om ten nadele van de verdragspartner 
opruiende taal te uiten en aan te zetten tot (paleis)revolutie: 

21 'Tu n'enverras pas ta langue dans ma maison, ni entre mes fils, ni entre mes frè[res, ni entre] 
ma descendance, ni entre mes gens, et tu ne leur diras pas: "Tuez votre maftre 

22 et sois son successeur!", car ce ne (serait) pas bien de ta part et quelqu'un vengerait [mon 
sang! (wyqm hd dmy) et si tu] commets des perfidies contre moi, ou centre mon fils, ou contre 
ma descendance, 

23 vous avez trahi tous les dieux des serments qui (sont) dans cette inscription!' 

De betekenis van het verbum NQM in Sefire III is evident 'wreken'. Het is van belang, 
dat dit 'wreken' hier in een politiek-juridische context staat en niets illegitiems heeft. De 
wraakoefening kan als onderdeel van een verdrag / verbond van de contractant geëist 
worden (r. 11-12), of er kan als sanctie mee gedreigd worden (r. 22): Wraak als legaal 
middel om de schuldige of ontrouwe te straffen - wraak in dienst van het recht. 

b. Een juridische tekst uit Elefantine 
Een van de vijfde-eeuwse papyri in Middel-Aramees schrift afkomstig uit de joodse kolonie 
te Elefantine bevat het verslag van een rechtszaak tussen twee militieleden.' De soldaat 
mlkyh brySbyh wordt door Fratafarna (lezing onzeker) beschuldigd van inbraak gepaard 
met geweldpleging. Doorslaggevende bewijzen ontbreken blijkbaar, want het tribunaal 
te Nefa eist van de verdachte een zuiveringseed bij de godheid (wmqry' "l 'Ihn)? Malkiyah 
zegt dan:^ 

'nh mlkyh 'qr' "/ hrmbyt'l 'Ih' byn [nqjmn 4 l'mr... 
'Moi, Malkiyah, j'en appelle contre toi S Hèrem-Bêt'el Ie dieu, parmi les quatre Vengeurs: Je ne suis pas 
entre dans ta maison..' 

en wijst alle beschuldigingen van de hand.'* Het document breekt af met de zin: 

whn [l'J qryt Ik byn [njqmy' 'Ih ... 
'Et SI je n'avais pas fait appel contre toi parmi ces Vengeurs, je pourrais aussi faire appel..' 

1. Literatuur: E. Sachau,/)ramdisc/ie Papyrus und Ostraka. AusemerJüdischenMihtar-Koloniezu Elephantine, 
Leipzig 1911, 103-10.') (papyrus nr. 27); A. Ccm\e.y, Aramaic Papyn of the Fifth CentiiryB.C, Oxford 1923, 
20v. (papyrus nr. 7); R. Yaron, Introduction to the Law of the Aramaic Papyn, Oxford 1961,31; B. Porten, 
Archives from Elephantine. The life of an ancient Jewish military colony, Barkeley / Los Angeles 1968, l-')6 
e.v., 31.'! e.v.; P. Grelot, Documents Araméens d'Égypte, Pans 1972, 92 e.v. 

2. Aldus kon een voor de aardse rechter onoplosbare zaak in handen van het hemelse tribunaal gelegd worden, 
zie K. van der Toorn, Sin and Sanction in Israel and Mesopotamia. A Comparative Study, Assen / Maastricht 
198.'), 46 (over het gebruik van symbolische akten bij de aflegging van de eed vgl. p. .'iOv.). 

3. De tekst bij P. Grelot, a.w., 93 (regel 8 resp. 10 van de oorkonde). 
4. De vergelijking met ot.ische teksten dringt zich hier op. Zo wijst B. Porten, a.w., \^1, op Ex. 22:22w., 

Dtn. L5:7w., 24:14w.; Jer. 11:20/20:12 en Ps. 109:6v. De meest in het oog springende parallel, 1 Kon. 
8:3 Iv. (cf. Ex. 22:8w.), noemt hij met. Deze Aramese papyrus toont een beeld dat herinnert aan diverse 
Psalmen, waarin een (onschuldig) aangeklaagde tot God om hulp 'roept', zijn onschuld betuigt en bidt 
om wraak / bestraffing van de valse aanklager (zie verder h. 4, excurs II). 
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Het is niet eenvoudig om uit te maken wat onder de woorden 'temidden van (de) vier 
wrekers' verstaan dient te worden. Moet men denken aan strafrechters, aan officiële 
aanklagers, aan goddelijke tegenstanders (in de zin van Zach. 3:1; Job l:6w.; Ps. 109:6), 
aan goddelijke wrekende figuren (vgl. de Griekse Erinys)?' De tekstgegevens laten geen 
beslissende keuze voor een specifieke identificatie toe. 

Misschien - om een nieuwe poging tot interpretatie te wagen - kan men achter de 
uitdrukking 'temidden van de vier wrekers' een symbolische acte^ bij de eedaflegging 
vermoeden, waarbij de beschuldigde de eed uitspreekt staande tussen vier personen (eed-
getuigen) die de vier hoeken / einden der aarde representeren (vgl. het aanroepen van 
hemel en aarde als getuigen bij een verbondssluiting, Dtn. 30:19, 31:28). Mocht de eed 
vals zijn, dan zal het gericht vanuit de vier hoeken der aarde over de meinedige losbarsten 
(vgl. Jer. 49:36; Ez. 7:2). Of wordt meer in het algemeen een symbolisering van vierderlei 
strafoefening bedoeld (vgl. Jer. 15:3; Ez. 14:21)? 

Hoe het ook zij, wel is duidelijk dat deze 'wrekers' binnen de rechtspleging een taak 
vervullen en een f)ositie innemen die de zaak van recht en waarheid dient en de hand
having daarvan garandeert. 

3.3. D E EL-AMARNA CORRESPONDENTIE: PITARD VERSUS MENDENHALL 

Op acht plaatsen in zes Palestijnse brieven uit het archief van El-Amarna komen de 
verbale vormen yi-k/qi-im, yi-ik/q-k/qi-im en li-ik/q-k/qi-im voor.' Het glossarium verwijst 
bij deze woorden naar het Akkadische verbum ek£mu.* 

In zijn in h. 1 reeds besproken artikelen uit 1948 en 1973 vecht G.E. Mendenhall deze 
afleiding aan. De verbale vormen in kwestie komen zijns inziens niet van ekSmu maar 
van het Westsemitische naqamu. Ten eerste omdat een dubbele tweede radicaal (yi-ik-ld-
im) bij het praeteritum (of bij de precatief) van de verba primae alef geen goed Akkadisch 
zou zijn, terwijl dit bij de verba primae nun wel het geval is.^ Vervolgens omdat er nergens 
een duidelijk gebruik van ekemu in de zin van 'redden' is aan te tonen, terwijl dit in de 
genoemde Amarna-passages zeker de vertaling zou moeten zijn. Steeds wordt door een 
vazal aan het adres van de soeverein gesmeekt om hulp tegen of redding uit de dreigende 
vijandelijke macht. Een gedeelte uit EA 244:25-29 ter illustratie:* 

1. Voor- en tegenstanders van de verschillende opvattingen bij B. Porten, a w., 157 en 316. 
2. Uit Egyptische teksten blijkt dat het getal 4 in de symboliek van verschillende ceremonies vaker een 

belangrijke rol speelde, zo bijv. bij de stichting van een tempel tijdens de acte van 'het uitstrekken van 
het meetsnoer' of bij de kroningsplechtigheid van een nieuwe farao. Zie H. Ringgren, Die Religionen des 
Allen Orients (ATD-Erganzungsreihe), Göttingen 1979, resp. 35 en 48. 

3. De vindplaatsen zijn EA 244:25-29; 250:20-22,48-50; 271:13-16; 274:10-13; 282:10-14; 283:15-17,25-27. 
4. J.A. Knudtzon, Die El-Amarna Tafeln, Leipzig 1915, II, 1400. Zo recent ook m W.L. Moran (réd.), Us 

lettres d'El-Amama. Correspondance diplomatique dupharaon. Paris 1987, waar de afleiding van naqamu 
beslist afgewezen wordt ('un canaanisme sans appui dans les textes'). Het CAD heeft - in navolging van 
Mendenhalls visie - weliswaar een artikel naqamu opgenomen, maar aarzelt of de genoemde vormen van 
naqamu of van ekimu afgeleid moeten worden (XI/1, 328v.). 

5. Zie de paradigmata bij A. Ungnad / L. MatouS, Grammatik des Akkadischen, München 1979,156v. resp. 
159v. In zijn artikel uit 1948 noemt Mendenhall deze reden overigens niet expliciet, het is echter niet in 
te zien welke andere reden hij zou kunnen hebben wanneer hij zegt dat het 'grammatically impossible' 
IS de vorm yi-ik-h-un met de wortel ekSmu te verbinden (p. 38). 

6. Transcriptie en vertaling van G.E. Mendenhall, 'Vengeance', 78. 
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li lu-ü-mi h-iq-q(-im-mi Sam/" alJ°-Su la-a-me yi-is-bat-Si "La-ab-a-ya 
'but let the king rescue his city lest Lataya seize it' 

Mendenhalls conclusie is dat in de Amaraa-brieven de wortel NQM' gebruikt wordt en 
dat deze wortel niet of nauwelijks de notie 'wraak' impliceert, maar (in de terminologie 
van Mendenhall) 'defensive vindication'."^ Het gaat dan om een min of meer technische 
term: De machtsuitoefening van de suzerein aan wiens gezag men in een verdragsrelatie 
is onderworpen, in situaties waarin de normale rechtsprocedures niet kunnen werken. 
Wanneer Mendenhalls visie juist is, zal de traditionele vertaling van Dp3 met 'wraak' / 
'wreken' moeten worden opgegeven. 

De juistheid van deze visie wordt door W.T. Pitard echter sterk in twijfel getrokken.' 
Mendenhalls etymologie berust zijns inziens op een 'mistaken cross-cultural parallel'. 
Terdege zijn in de betreffende passages uit de Amarna-brieven vormen van het verbum 
ekemu te lezen. Tegen Mendenhalls opvatting zijn vier argumenten in te brengen: 
1. Grammaticaal en orthografisch gezien kan bij een vorm ah yi-ik-ki-im de afleiding van 

ekemu niet buitengesloten worden. Inderdaad heeft het praeteritum van de verba 
primae Alef normaal geen verdubbelde tweede consonant; in de Palestijnse brieven 
uit het Amarna-archief, die in 'notoriously bad' Akkadisch zijn geschreven, is dit echter 
meermalen het geval."* 

2. Het verbum ekemu kan terdege de betekenis 'redden' hebben; voorbeelden hiervan 
zijn te geven vanaf de Isin-Larsa tijd tot aan de Nieuwbabylonische periode.* 

3. Er is in één van de door Mendenhall geciteerde Amarna-brieven een duidelijke 
indicatie te vinden, dat de afleiding van ekêmu de juiste is. In EA 282:13-14 staat 
geschreven:* 

yu-uS-5i-ra "SarrT bSti-m sObe pl-la-tt ma-ah-da dannii ü yi-qt'-im-m I la-zt-ni 
'Let my king my lord send archer troops in great numbers that he may rescue me / deliver me' 

De glosse ia-zi-ni komt van het Westsemitische verbum ns', dat een parallel van het 
verbum ekemu is.' 

4. Er is geen reden het gebruikte verbum als een technische (verbonds)term te beschouwen; 
in dat geval zou het beslist veel vaker gebruikt zijn in de Amarna-correspondentie 
(waar in meer dan tweehonderd brieven voortdurend gevraagd wordt om bescherming 
en hulp!). Het is overdreven hier te spreken van stereotiepe fraseologie.* 

1 De afleiding van het verbum nakörnu is met mogelijk aangezien de betekenis van dit verbum in deze context 
geheel met passend is. 

2. 'In the letters of Megiddo and Gezer the action is one which may be defined as the exercise of the imperium 
for the primary purpose of preserving it over lands which are under attack of those who do not respect 
their obligations to the king' ('Vengeance', 82). Voor NQM als 'punitive vindication' kan Mendenhall geen 
voorbeeld in de Amarna-literatuur vinden ('). 

3. Zie zijn in h. 1 besproken artikel. 
4. Zie de voorbeelden bij W.T. Pitard, a.art., lOv. 
5. A.art., 11 e.v. 
6. Transcriptie en vertaling van G.E. Mendenhall, 'Vengeance', 79. 
7. Terecht schrijft Pitard, a.art., 11 noot 25, dat Mendenhalls bespreking van deze passage ('Vengeance', 

79) tegenstrijdig is en met klopt met de rest van zijn artikel: 'After suggesting that the scribes are using 
the verb ekemu, he still transliterates the Amama verb yiqqim and assumes throughout the rest of the 
article that it is actually naqamu'. 

8 Ironisch merkt Pitard, a.art., 14, op: 'The writers are using the word that to them means "to rescue", not 
because it is a covenant terra, but simply because they want to be rescued'. 
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Op deze wijze toont Pitard overtuigend aan, dat in het Amarna-archief niet het verbum 
naqamu maar ekemu wordt gebruikt. Hierdoor wordt Mendenhalls visie op het wraakthema 
in het O.T. sterk ondergraven. 

3.4. CONCLUSIES 

1. De woordgroep NQM behoort tot het Westsemitische idioom. Het gebruik van deze 
woordgroep is niet beperkt tot een bepaald gebied of periode, maar reikt van Mari 
tot Ethiopië, van het derde millennium v. Chr. tot de moderne tijd. Voor het bijbelse 
gebruik van Dp] bieden zich echter weinig parallellen aan die te dateren zijn in een 
periode gelijktijdig aan die waarin het O.T. geschreven werd. De woordgroep NQM 
wordt namelijk het meest frequent gevonden in de periode die grotendeels aan het 
O.T. voorafgaat (in de Noordwestsemitische naamgeving uit het tweede millennium 
V. Chr.) en in de periode die erop volgt (in de Qumran-literatuur, de targumim, etc). 

2. Bij een deel van de buitenbijbelse vindplaatsen van de wortel NQM is het niet 
verantwoord tot enige nadere conclusie ten aanzien van achtergrond of intentie te 
komen. Dit geldt voor de door G. Dossin geciteerde zinsnede uit een ongepubliceerde 
Mari-brief (§ 3.2.2.) en de door J. Prignaud besproken Hebreeuwse epigrafische 
fragmenten (§ 3.2.3.). Ook de El-Amarna correspondentie (§ 3.3.) is in dit verband 
niet relevant, omdat hier het gebruik van NQM niet aangetoond kan worden. De visie 
van G.E. Mendenhall op de wraak van God (zie h. 1) is daarmee van haar filologisch 
fundament ontbloot. 

3. Het gebruik van de wortel NQM in de nomenclatuur (§ 3.2.1.) lijkt vooral de gedachte 
van de goddelijke bescherming van de naamdrager en de afschrikking van diens tegen
stander te willen suggereren. De notie van de goddelijke wraak wordt zo rechtstreeks 
verbonden met de individuele belangen van de gelovige. 

4. Het nomen niqmum in de door F. Joannes bewerkte Mari-brief (§ 3.2.2.) staat in de 
context van het strafrecht en ziet op de executie van een (vermeende) moordenaar 
door de benadeelde partij. In de besproken Oud- en Middel-Aramese documenten 
(§ 3.2.4.) functioneert NQM in de context van het verbondsrecht (als stipulatie en 
als sanctie) en in de context van het sacrale recht (in verband met een eed). 

Met grote terughoudendheid vanwege de schaarste aan vindplaatsen kan als algemene 
conclusie gelden, dat het buitenbijbelse gebruik van de woordgroep NQM aantoont, dat 
deze wortel niet met illegitiem of immoreel handelen, maar juist met rechtshandhaving 
en rechtsherstel geassocieerd dient te worden. 
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4. EXEGETISCH OlSfDERZOEK: NQM IN HET OUDE 
TESTAMEhfT 

4.1. INLEIDING 

In 59 teksten van het O.T. worden vormen van de wortel Dpi gebruikt. Deze teksten zijn 
wat betreft tijd van ontstaan, inhoud en literaire vorm zeer gevarieerd. Met het oog op 
de overzichtelijkheid van het exegetische onderzoek in dit hoofdstuk is daarom een zekere 
ordening noodzakelijk. Hoewel verschillende indelingen van het tekstbestand in principe 
mogelijk zijn, zijn ze niet alle even geschikt. 
- Een indeling van de teksten overeenkomstig de volgorde van de bijbelboeken (in MT) 

is niet bevredigend, daar gelijksoortige teksten uit verschillende boeken beter in één 
subparagraaf besproken kunnen worden. 

- Een indeling van de teksten met het oog op het grammaticale gebruik van Dp] (bijv. 
naar stamformatie) is weinig zinvol, ook al omdat soms verschillende grammaticale 
vormen in één tekst voorkomen. 

- Een indeling van de teksten naar de literaire vorm verbrokkelt de exegese, daar 
inhoudelijk samenhangende tekstgedeelten soms verschillende literaire vormen hebben. 

- Een indeling van de teksten met het oog op de ouderdom of ontstaanstijd levert een 
te hypothetisch beeld op, daar van veel teksten de datering slechts via een maximale 
acceptatie van veel onzekere argumenten bepaald kan worden. 

Als beste mogelijkheid dient zich een indeling van de teksten op grond van subject, inhoud 
en functie aan. Door een zodanige indeling kunnen de verbanden waarin Dp} ter sprake 
komt het duidelijkst uit de verf komen. Het is deze thematische ordening die in dit hoofd
stuk wordt aangehouden. 

Allereerst is onderscheid te maken naar subject. In een klein deel van de te onderzoeken 
teksten is Dpi de actie van een menselijk subject (§ 4.2.), in het grootste deel van de 
teksten is Dpi de actie van God (§ 4.3.).' Dit onderscheid is tot op zekere hoogte arbitrair, 
omdat het subject van de wraak niet altijd even duidelijk is aan te geven (zie bijv. het 
probleem van de passieve vormen) èn omdat achter de wraakactie van een menselijk 
subject de wil of opdracht van het goddelijke subject kan liggen (nota bene de subjectwis
seling in een tekst als Num. 31:2, 3). De exegese zal deze problematiek nader aangeven. 

Vervolgens worden de teksten met het oog op hun inhoud en functie in zeven 
subparagrafen gerubriceerd. De teksten waarin Dp] een menselijk subject heeft, vormen 
globaal drie groepen: DpJ in het kader van een kwade gezindheid (§ 4.2.1.), van het recht 
(§ 4.2.2.) en van de oorlog (§ 4.2.3.). De hier gebruikte categorieën zijn overigens meer 
aanduidend dan scherp omlijnd. De teksten waarin Dp] op een goddelijke actie ziet, 
kunnen in vier groepen worden ondergebracht: de profetie tegen Israel (§ 4.3.1.), de 
profetie tegen de volkeren (§ 4.3.2.), de wraakbede (§ 4.3.3.) en de wraak in de historische 
literatuur (§ 4.3.4.). Ook deze rubricering is tot op zekere hoogte arbitrair, omdat sommige 
teksten bij verschillende subparagrafen zouden kunnen worden ingedeeld. Een nadere 
motivering van de precieze tekstverdeling zal in de subparagrafen zelf gegeven worden. 

1. Obchoon deze studie 'de wraak van God' als object van onderzoek heeft, worden volledigheidshalve ook 
de qSMeksten met menselijk subject besproken, mede gezien het feit dat goddelijk en menselijk subject 
in veel teksten niet te scheiden zijn. 
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De exegetische vraagstelling zal bij ieder tekstgedeelte toegespitst worden op de betekenis 
van Dpi en vooral op het kader, de functie en de intentie van de wraakteksten. Daarnaast 
krijgen de verbindingen van de wraaknotie met andere ot.ische themata bijzondere 
aandacht. Kwesties betreffende structuur, Sitz im Leben, auteurschap, datering, eenheid, 
literaire vorm e.d., evenals overige exegetische detailvragen over context en achtergrond 
zullen slechts dan aan de orde worden gesteld als ze van belang zijn om de DpJteksten 
goed te kunnen plaatsen en met name wanneer ze in directe zin bijdragen aan een beter 
verstaan van deze gedeelten. De teksten krijgen in de tekstgroepen / subparagrafen een 
bespreking naar de volgorde van de bijbelboeken, tenzij er duidelijke redenen zijn om 
daarvan af te wijken. 

Aan dit hoofdstuk worden twee excursen toegevoegd: 
I. 'De bloedwraak in het Oude Testament' 

Bij § 4.2.2. ('Wraak als rechtshandhaving') geven de behandelde teksten aanleiding 
tot een uitweiding over de betekenis van Dp3 met het oog op het instituut van de 
bloedwraak in Israël. 

II. 'De vloek en wraakbede in het Oude Testament' 
Bij § 4.3.3. ('De roep om de wraak van God in de Psalmen en in de confessiones van 
Jeremia') zullen de besproken teksten in een breder kader geplaatst worden, namelijk 
dat van de problematiek van de ot.ische vloekbede. 

4.2. NQM: MENSELUK SUBJECT 

4.2.1. Wraak als uiting van kwade gezindheid 

Een aparte groep binnen het geheel van de Dp3teksten wordt gevormd door de plaatsen 
waar Dp3 gebruikt wordt niet zozeer ter tyjjering van een handeling (straffende vergelding 
van een wandaad) maar als aanduiding van een kwade opstelling of gezindheid (vijandige 
attitude). De betekenis van Dp3 benadert hier die van het Nederlandse 'wraakzucht' of 
'wraakgierigheid', waarbij het specifiek retributieve element verbleekt is. Dit pejoratief 
gebruikte Qp] wordt in Lev. 19:18 expliciet en in Ps. 8:3, 44:17 en Klaagl. 3:60 impliciet 
veroordeeld. Bij deze tekstgroep kan ook Jer. 20:10 ondergebracht worden.' 

Lev. 19:18 
■JDSJ 'JDTlX " lü r ' xb l Qpn"X7 'Gij zult u niet wraakzuchtig en rancuneus gedragen ten 

opzichte van hen die tot uw 
m n " "iX "]1I3D "]5?^7 nanXI eigen volk behoren, maar uw naaste liefhebben als uzelf: 

Ik ben YHWH.' 

Evenals de andere verzen in de reeks Lev. 19:1118 begint vs. 18 met een vetitivus,^ die 
een nadrukkelijk of categorisch verbod aangeeft: 'Je zult beslist niet..'. Over de precieze 
samenhang van de woorden van vs. 18a bestaat verschil van mening. 

1. Ook Ez. 25:12 en 15 kunnen ten dele bij deze tekstgroep gerekend worden. Vanwege de nauwe samenhang 
met Ez. 25:14 en 17 worden deze tekstplaatsen echter onder § 4.3.2. ('De wraak van God in de profetie 
tegen de volkeren') besproken. 

2. Naar de terminologie van NLG § 72i (vgl. GKG § 107o: 'lo with the imperfect is especially used in enfor

ang the divine commands'). Lev. 19:18 is de enige plaats waar de vetitief van cpi gebruikt wordt. 
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De meeste commentatoren en vertalingen nemen Dpn'K7 absoluut (zonder object) 
en veronderstellen hier een reflexieve betekenis van Qal:' 'Gij zult u niet wreken', of 
vertalen met: 'Gij zult geen wraak nemen'. Hoewel dit niet onmogelijk is, dient wel te 
worden bedacht dat een dergelijk absoluut gebruik van DpJ-Qal uniek is.^ Het gebruik 
van Ni. / Hitp. of een paronomastische constructie zou meer voor de hand liggen. 

Een rechtstreekse verbinding van DpfTX? met "[QSJ "JDTlN is echter evenzeer 
problematisch, omdat Qp3 niet met het partikel HK (nota accusativi of prepositie) wordt 
geconstrueerd. Bovendien zou de constructie Dpi + ace. hier helemaal niet passen, omdat 
het object van Dp2 altijd de persoon of zaak aanduidt, die gewroken wórdt. De persoon 
op wie de wraakactie zich richt, wordt met een van de preposities 3, nK?3 of 'JO 
aangeduid.^ 

Nu is het opmerkelijk dat ook het verbum ^Ü3, dat in dit vers in parallellie staat met 
Dp3, nergens met het partikel DX verbonden wordt. Het is daarom het beste de woorden 
"[QJ? ""^aTlN niet rechtstreeks als object bij de voorgaande verba te nemen, maar de 
verbinding meer indirect te leggen. De vetitivi van Dpi en ^Ü3 vormen een verbale 
hendiadys ter aanduiding van een kort en krachtig verbod van een vijandig gedrag dat 
zich zou kunnen richten op de volksgenoot. Het partikel HX is eerder een prepositie dan 
een nota accusativi en kan vertaald worden met 'tegen(over)' of 'ten opzichte van'.** 

Bij de interpretatie van Dpn'Nb gaan de wegen van de exegeten uiteen. Sommigen 
brengen deze woorden in verband met de bloedwraak (a), anderen met de rechtspraak 
(b), weer anderen met particuliere vergeldingsacties (c). 

ad a 
Een aantal auteurs is van mening dat de intentie van de woorden Qpn"t<7 ligt in het 
verbod van de bloedwraak. 

Op het spoor gezet door het instituut van de ben 'ameh bij de bedoeïenen van Belqa 
(Moab), interpreteert Lipiiiski* vs. 18a als een verbod van bloedwraak binnen het eigen 
stam- of familieverband (de "]Qy ''33!). Doodslag binnen dit verband wordt normaliter 
met uitstoting bestraft en niet door bloedwraak. In Gen. 4:14 (Kaïns verdrijving) ziet 
Lipinski een zinspeling op deze ongeschreven wet en in 2 Sam. 14:4w. (het verhaal van 
de Tekoïtische) een indirecte bevestiging. Bloedwraak is een geoorloofde zaak, maar niet 
in de kring van het eigen 'bloed'. 

Cruciaal bij deze exegese is de opvatting van de woorden "[DP "'33. Ten onrechte heeft 
men, aldus Lipinski, deze uitdrukking hier uitgelegd als aanduiding van de nationale of 
religieuze gemeenschap, het hele volk Israël. Het gaat in vs. 18 namelijk om 'de kinderen 
van uw voorvaders', de stam / clanverwanten. Nu is het onmiskenbaar, dat DSJ 'volk' op 

1. Zo reeds LXX. Over de reflexieve betekenis van de Qal-stamformatie zie Joüon § 41a. 
2. Cf. echter het gebruik van het participium Qal van Dp3 in Nah. 1:2. 
3. Contra H.-P. Mathys, Liebe deinen Ndchsten wie dich selbst. Uniersuckungen mm alttestamentlichen Gebot 

der Ndchstenliebe (Lev 19, 18) (OBO 71), Freiburg / Götlingen 1986, 38 noot 53. 
4. Voor een soortgelijk gebruik van deze prepositie (bijv. na het nomen rwK of het verbum T l ) zie G B H ' * 

115, HAL 97 en het artikel s.v. van H.D. Preuss in TWAT I, 485-500. Cf. C.J. Goslinga, Nahums 
Godsspraak tegen Nmevé, Zutphen 1923,154: 'In Lev. 19:18 (..) wordt door 'èl het meer verwijderd object 
aangeduid (..) ten opzichte van welke de handeling van ntr den Israëliet verboden werd'. 

5. E. Lipirtski, "Dpj", 608 e.v. De ben "ameh is een verbond tussen twee stammen, waarbij de leden plechtig 
beloven elkaar als broeders te zullen behandelen. 'Dieses Bündnis gibt dem Stammebundnis eme ahnliche 
Festigkeit, wie sie innerhalb der Familie durch die Blutsbande entsteht, und erlaubt im Fall eines Mordes 
keme Rache innerhalb des ben '^ameh' (p. 609). De moordenaar van een ben 'am moet de stam verlaten 
en komt dus zonder enige bescherming te staan. 
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vele plaatsen in een meer beperkte (meer oorspronkelijke) betekenis, als 'Verwandtschafts-
begriff, gebruikt wordt.' Dat dit ook in Lev. 19:18 het geval is, is echter niet waarschijn
lijk. Ten eerste, omdat in alle andere teksten waarin de uitdrukking "JÜSJ "33 voorkomt, 
op de volksgemeenschap gedoeld wordt.^ Ten tweede, omdat de frequente afwisseling 
met synoniemen in deze context pleit voor een zo breed mogelijke invulling van het begrip 
'volksgenoot' in Lev. 19.' Ten derde, omdat het kader van de aan de decaloog'* herinne
rende geboden van Lev. 19 gevormd wordt door de bijzondere relatie van God met zijn 
volk Israel: 'Lev. 19, 17-18 bieten nicht so sehr eine Rekapitulation der alten sozialen 
Lebensordnungen, als vielmehr eine neue Fassung der Verhaltnisse der Mitglieder des 
Gottesbundesvolkes Israel untereinander'.' 

Zelfs al zou men Lipinski's uitleg van de woorden "]Qy ''J3 volgen, dan nog is zijn 
interpretatie van Lev. 19:18 niet te aanvaarden. Allereerst al, omdat Lipinski de woorden 
Dpn'K? rechtstreeks met "̂ OJ? ' JSTX verbindt, wat in grammaticaal-syntactisch opzicht 
problematisch is (zie hiervoor). Vervolgens geeft deze exegese aan vs. 18 in zijn geheel 
een onlogische zin; een verbod van bloedwraak binnen het stamverband (vs. 18a) kan 
toch moeilijk op adversatieve wijze aangevuld worden met een liefdesgebod (vs. 18b)! 
De tegenstelling zou moeten zijn: 'geen bloedwraak maar uitstoting'; in elk geval niet: 
'geen bloedwraak maar liefde'. Tenslotte miskent Lipinski's interpretatie de specifieke 
plaats en intentie van vss. 17-18 aan het slot van vss. 11-18 (zie hierna) en gaat hij er ten 
onrechte van uit dat Üpi in vs. 18 op de bloedwraak (vergelding na doodslag) ziet, wat 
nergens uit blijkt. De parallellie Dp3 / ^Ü3 laat zien, dat een bredere betekenis van de 
'wraak' bedoeld is. 

Zonder nadere argumentatie stelt Westermann dat Lev. 19:18 de opheffing van het 
oud-israélitische instituut van de bloedwraak behelst. De rechtspraak van de overheid 
en de strafuitoefening door de gemeenschap betekent het einde van de bloedwraak, 'die 
der vorstaatlichen Gesellschaftsform angehort'.* Deze voorstelling van zaken is in histo
risch opzicht onvolledig' en in exegetisch opzicht een slag in de lucht. Ten onrechte 
identificeert Westermann het verbum Dpi in Lev. 19:18 als vanzelfsprekend met de 
bloedwraak; daarbij heeft hij geen oog voor de eigen scopus van vss. 17-18. 

Voorzichtiger is de visie van EUiger* en Jagersma', die menen dat vs. 18 een waar
schuwing bevat om het recht niet in eigen hand te nemen. Dat dit vers - althans in 

1. Zie A.R. Hulst, s.v. in THAT II, 290-325; E. Lipirtsta, s.v. m TWAT VI, 177-194 en B. Alfrink, 
'L'Expression Tiav-St fp»»:', OTS 5 (1948), 118-131. 

2. Ez. 3:11,33:2,12,17,30,37:18 en Dan. 12:1. Zie W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 799; H. Haag, " p " in TWAT 
I, 674 en H.-P. Mathys, a.w., 38. 

3. Hierover heerst een consensus onder de uitleggers, zie o.a. H. Rmggren, "rtK" in TWAT I, 209; 
J. Kühlewein, "BT ' in THAT II, 788; H.-J. Zobel, "n-DB" in TWAT VI, 211; M. Noth, Lev. (ATD), 122 
en H. van Oyen, Eihik des Allen Testaments, Gütersloh 1967, 101. 

4. Zie voor de verschillende pogingen (ondernomen door o.a. K. Elliger, J. Morgenstern en S. Mowinckel) 
om in Lev. 19 een decaloog te reconstrueren, de kritische bespreking bij H.-P. Mathys, a.w., 73 e.v. 

5. Th.C. Vnezen, 'Bubers Auslegung des Liebesgebots', TZ 22 (1966), 10; cf. id.. Hoofdlijnen, 415v. Met 
deze woorden bestnjdt Vnezen de opvatting van J. Pedersen, die m zijn Israel. Its Life and Culture I-II, 
Copenhagen 1926, 309v., het liefdesgebod van Lev. 19; 18b herleiden wil tot de oude "Sippenmoral" (cf. 
de gelijkenis met Lipirtski's uitleg van vs. 18a!). Het kernpunt van Vriezens kritiek op Pedersen, nl. de 
verwaarlozing van de verbondsgedachte, raakt tevens de conceptie van Lipiilski. Vgl. H. Graf Reventlow, 
Das HeUigkeitsgesetzformgeschichtlich untersucht, Neukirchen 1%1, 67, die eveneens de centraliteit van 
de notie van het verbond in Lev. 19 stipuleert. 

6. C. Westermann, "Rache" m BHH III, 1546. Cf. R.K. Harnson, Lev. (TOTC), 199. 
7. Zie verder het excurs over de bloedwraak in het O.T. 
8. K. Elliger, Lev. (HAT), 258v. 
9. H. Jagersma, "Leviticus 19". Identiteit - bevrijding - gemeenschap. Assen 1972, 97 e.v. 
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oorsprong - hierbij vermoedelijk de bloedwraak op het oog had, leidt Elliger af uit de 
samenhang met vs. 16b ('gij zult uw naaste niet naar het leven staan')' en Jagersma uit 
de samenhang met vs. 17 (de verwijzing naar de rechtspraak in de poort). Argumenten 
hiervoor worden niet gegeven. Beide auteurs gaan stilzwijgend uit van een principiële 
tegenstelling tussen bloedwraak en rechtspraak. Weinig gelukkig is Jagersma's verwijzing 
naar Ex. 21:20v. en Num. 31:2 als bewijsplaatsen voor het gebruik van Qp] ter aanduiding 
van de bloedwraak.^ 

Nog afgezien van de vraag of er inderdaad een nauwe samenhang tussen vs. 16b en 
VS. 18a is en of het in vs. 17 werkelijk over de publieke rechtspraak gaat, geldt ook voor 
de visie van Elliger en Jagersma het reeds vermelde bezwaar, dat hier de eigenlijke 
bedoeling van vs. 18: geen Üp3 maar DHK, niet tot haar recht komt. De tegenstelling is 
niet die tussen (bloed)wraak en publiek recht, maar die tussen wraakzucht en naastenliefde. 

De conclusie uit het voorgaande mag luiden, dat de uitleg van de woorden Dpr 'N^ 
in Lev. 19:18a als een verbod van bloedwraak onvoldoende grond heeft. 

adb 
Andere exegeten betrekken Dpn'Nv op de rechtspraak en leggen deze woorden uit als 
een verbod om rechtszaken te beslissen op grond van onzuivere motieven. 

In navolging van Kilian ziet Reventlow^ Lev. 19:15-18 als een teksteenheid, een 
'Richterspiegel', die met acht categorische verboden de juiste instelling wil inscherpen: 
geen partijdigheid (vs. 15) en kwaadaardige laster (vs. 16), geen verborgen haat- (vs. 17) 
of wraakgevoelens (vs. 18) mogen bij het rechtsoordeel een rol spelen. Hier sluit M. Noth 
bij aan, als hij vs. 18a interpreteert als een algemeen verbod van 'das Entscheiden aus 
Rache oder nachtragendem Zom auf Grund irgendwelcher fruherer Auseinandersetzungen 
oder Zwistigkeiten'.'' 

Terecht kan worden opgemerkt, dat deze verklaring gedwongen aandoet.' Op geen 
enkel punt wordt in vs. 18 zelf aangegeven, dat de verboden op het gerecht betrekking 
hebben. Dit geldt nog meer van het liefdesgebod in vs. 18b! Hetzelfde kan gezegd worden 
van VS. 17. De belangrijkste reden waarom verschillende auteurs* dit vers op de publieke 
rechtspraak laten slaan, is gelegen in het gebruik van ÜD''. Algemeen wordt aangenomen 
dat dit verbum met de grondbetekenis 'vaststellen (wat recht is)'^ uit de rechtssfeer stamt. 

1. Ofschoon Elliger daar direct aan toevoegt, dat het verbod van vs. 18a niet alleen de bloedwraak maar 
evengoed ook andere gevallen van vergelding bedoeld kan hebben. Naar zijn mening is in deze verzen 
'das erfolgreiche Bemühen urn umfassende, allgemeingültige Formulierungen (..) nicht zu leugnen, 
ebensowenig die Vennnerlichung' (a.w., 259). 

2. A.W., 98. Zie de kntiek hierop bij H -P Mathys, a.w., 66 en de exegese bij § 4.2.2. en § 4.3.4. 
3. H.G. Reventlow, Heihgkeitsgesetz, 70 e.v. 
4. M. Noth, Lev. (ATD), 122. Van een specifieke 'Richterspiegel' in vss. 1.5-18 wil Noth met spreken; het 

gaat m deze verzen zijns inziens om 'für alle Israeliten geilende Verhaltensvorschriften gegenüber den 
anderen Gliedem der Gemeinschaft, in der sie lebten', om de juiste houding tegenover elkaar in de 
'Rechtsgemeinde im Tor*. Zo ook HJ. Boecker, Redefomen des RecfUslebens un Alten Testament (WMANT 
14), Neukirchen-Vluyn 1964, 9 noot 3. 

5. Zo H.-P. Mathys, a.w., 66. 
6. Zie bijv. H. Jagersma, Levuicus 19, 98 en B. Maarsmgh, Lev. (POT), 167v. K. Elliger, Lev. (HAT), 259, 

IS wel van mening dat vs. 17 oorspronkelijk de 'Rechtsgemeinde' op het oog gehad kan hebben, maar voegt 
daar aan toe: 'In seiner jetzigen Fassung aber kann und soil man wohl auch ebensogut wie an OfTentliche 
Verhandlung an das private Gesprach denken. Jedenfalls ist mehr auf die Gesinnung als auf das Verfahren 
abgehoben.' 

7. G. Liedke, "ro"" in THAT I, 730, m navolging van HJ. Boecker, Redeformen, 45 e.v.; G. Mayer, "TO"' 
in TWAT III, 621; vgl. F. Horst, 'Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments' in: id., Gottes 
Recht. Gesammehe Studiën zum Recht m Alten Testament (ThB 12), München 1961, 289. 
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Het tekstmateriaal laat zien, dat de wortel zowel een forensische als een pedagogische 
toepassing kan krijgen. In Lev. 19:17 is primair aan het laatste te denken. De bedoeling 
van VS. 17a 'gij zult uw broeder in uw hart niet haten' is duidelijk: Men mag van z'n hart 
geen moordkuil maken. Tegenover dit in het verborgene broeden op haatgevoelens staat 
het openlijke terechtwijzen en corrigeren van de ander. Zou het in vs. 17b om een aan
sporing tot een publiek proces gaan, dan zou het verbod in vs. 17a anders hebben geluid, 
nl. om niet op eigen houtje z'n recht te willen halen. 

Het slot van vs. 17 behoeft evenmin op een juridische achtergrond te duiden, zoals 
Reventlow, Noth, Jagersma e.a. stellen of vermoeden. De meest waarschijnlijke verklaring 
van de aldaar gebruikte uitdrukking is, dat een mens door het voeden en opkroppen van 
haatgevoelens in het verborgene (vs. 17a) zichzelf schuld op de hals haalt.' Met 
H.-P. Mathys kan gezegd worden: 'Alle Verbote und Gebote aus Lev. 19,17f lassen sich 
problemlos auf das Verhalten eines Einzelnen gegenuber dem schuldig gewordenen Bruder 
beziehen; hingegen bereitet es grosse Schwierigkeiten, einige unter ihnen von der 
Gerichtssituation her zu verstehen'.^ 

De conclusie dat het exegetisch onjuist is vs. 17 (en vs. 18) als bepaling voor de 
rechtspraak te verstaan, wordt bevestigd door het feit, dat de verbinding van vss. 15-18 
tot een eenheid de structuur van de perikoop zou verbreken. Vanaf vs. 9 worden telkens 
twee verzen als paar afgesloten met en onderstreept door de woorden miT' '3X. Elk van 
deze paren heeft een eigen thematiek. Vs. 15v. geeft instructies voor een onpartijdig en 
eerlijk rechtspreken, vs. 17v. introduceert een nieuw onderwerp, gemarkeerd door de 
parallellie DilK - N3!ff: de persoonlijke omgang met elkaar. Opmerkelijk is het contrast 
tussen ÜDttfD3 in vs. 15 en "jaDbs in vs. 17. 

ad c 
Verschillende uitleggers vatten Dpr 'K? op als een algemeen verbod om zich te wreken.' 

Nadrukkelijk vermelden Gispen en Maarsingh dat Dp3 een daad aanduidt: God verbiedt 
de Israëlieten zich daadwerkelijk te wreken."* Door Mathys wordt dit nader uitgewerkt. 
Er is zijns inziens een nauwe samenhang tussen vs. 17 en vs. 18, met als thema 'de omgang 
met de schuldige broeder': 'V.17 verbietet (..) gegen den schuldig gewordenen Bruder 
nicht (oder nur hinterrücks) vorzugehen, V.18, dies gewaltsam zu tun'.^ Het liefdesgebod 
van VS. 18b maakt duidelijk, dat de hele zaak na de openlijke terechtwijzing van de broeder 
dan ook 'vergeven en vergeten' moet zijn. 

Ofschoon VS. 18a stellig ook het verbod om zichzelf te wreken impliceert, is het 
twijfelachtig of hiermee de precieze intentie van Dpn"t<7 in Lev. 19:18 wel juist is 

1. Zo met o.a. C.F. Keil, Uv. (BCAT), 121; W.H. Gispen, Lev. (COT), 279; K. Elliger, Lev. (HAT), 259; 
H.-P. Mathys, a.w., 65; D.N. Freedman en B.E. Willoughby, "KB:" in TWAT V, 633 en F. Stolz, "KB3" 
in THAT II, 113. R. Knierim, Die Hauplbegnffe fiir Sunde im Allen Testament, Gütersloh 1965, 51, wijst 
in het bijzonder op de parallelplaatsen Lev. 22:9 en Num. 18:32. Vgl. ook W. Zimmerli, 'Die Eigenart 
der prophetischen Rede des Ezechlel', in: id., Gottes Offenbamng. GesammelteAufsatze (ThB 19), München 
1961, 1.59. 

2. H.-P. Mathys, a.w., 67, die als bijkomend argument aanvoert dat vs. 17v. geen parallel elders in de 
wetscorpora van het O.T. heeft, terwijl dat met vs. 1.5v. wel het geval is. Als vs. 17v. inderdaad samen met 
VS. 15v. een forensische strekking heeft, dan zou men zijns inziens een vergelijkbaar verbod elders mogen 
verwachten. 

3. Zo ook de meeste vertalingen, o.a. SV, LV, Canisius, Willibrord, KJV, RSV, NIV, L. Segond, Maredsous, 
Traduction Oecuménique, Luther (1967), GNB. 

4. W.H. Gispen, Lev. (COT), 279; B. Maarsingh, Lev. (POT), 168. Zie ook bijv. C.F. Keil, Uv. (BCAT), 
121; J.G. Vink, Lev. (BOT), 75 en H. Madl, "Tü3" in TWAT V, 435. 

5. H.-P. Mathys, a.w., 67. 
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weergegeven. Mathys' exegese heeft de volgende drie zaken niet voldoende verdisconteerd: 
1. De parallellie Dp] / IQ] duidt eerder op een gezindheid of instelling / houding dan 

op concrete daden. Een vergelijking met de overige plaatsen waar ^ü] in de zin van 
'de toom bewaren', 'wrok koesteren' voorkomt, maakt dit aannemelijk. Zie Jer. 3:5, 
12; Ps. 103:9 en met name Nah. 1:2 (de enige andere plaats waar Dp] en ID] parallel 
gebruikt worden).' 

2. De vss. 1718 behandelen wel één thema, maar richten zich niet op één object (de 
schuldige broeder). Vs. 18 brengt ten opzichte van vs. 17 een verbreding. Dit wordt 
misschien ook daardoor aangegeven, dat de singularis van het object in vs. 17 in vs. 18 
verandert in een pluralis (IliV ■']3)  nota bene de enige keer dat in dit gedeelte de 
pluralis gebruikt wordt. 

3. De 'verdiepende' functie van de vss. 1718 aan het eind van de reeks Lev. 19:918 
is niet te miskennen: 'Des actes extérieurs on passé aux sentiments du coeur'.^ Na 
de diverse geboden inzake het concrete handelen komt nu het hart ter sprake met 
daarin de verborgen drijfveren van het menselijke handelen. Gezien de strekking van 
vss. 1718 zou het merkwaardig zijn als het verbod Dpn'N? (in het centrum!) toch 
weer op een concrete actie zou duiden. 

De tegenstelling die Mathys construeert tussen vs. 17 en vs. 18a (niet optreden resp. 
gewelddadig optreden), is dus onjuist te noemen. Vs. 18a neemt de thematiek van vs. 17 
op en brengt die op breder vlak: de totaalhouding ten opzichte van de naaste. Van een 
tegenstelling tussen vs. 17 en vs. 18a is niet te spreken. Deze tegenstelling is er wel tussen 
VS. 18a en 18b: geen Dp] maar 3nK. Omdat het bij de verba Dp] en ^ü] stellig niet alleen 
om latente emoties, maar ook om een meer manifeste gezindheid gaat, is de vertahng 
'zich wraakzuchtig en rancuneus gedragen' te prefereren.' 

Eindconclusie van de tot nu toe gevoerde discussie over de interpretatie van de woorden 
apn'Hb in Lev. 19:18a is: 
 dat het verbum Dp] hier niet op de bloedwraak ziet 
 dat het niet juist is het verbod van Dp] te betrekken op de jurisdictie (hetzij als 'wraak 

versus recht', hetzij als waarschuwing tegen een rechtshandelen uit verkeerde motieven) 
 dat het in vs. 18a niet direct gaat om een verbod van concrete daden van wraak, om 

particuliere vergeldingsacties 

1. De vertaling van de Vulgata 'non quaeras ultionem, nee memor ens mjuriae civium' geeft goed weer, dat 
VS. 18a met het wraak nemen maar het op wraak zinnen bedoelt. 

2. L.C1. Fillion, Lev. (SB), 387. Vgl. A. Noordtzij, Lev. (KV), 197. 'Deze verzen richten zich tegen het 
koesteren van haat en wrok en brengen dus van de daadzonde naar de gedachtenzonde...' De term 
'gedachtenzonde' is overigens minder juist, omdat de gedachte met los te maken is van de daad; zie 
Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 424v. 

3. Verschillende commentatoren hebben  zonder dat zij daarvoor argumenten aanvoeren  beseft dat het 
in VS. 18 bij Dp3 meer om de verkeerde gezindheid / houding dan om de verkeerde daad gaat, en vertalen 
met 'wraakzuchtig' / 'wraakgieng zijn' (zo ook de NBGvertaling) Zie o.a. WJ. de Wilde, Lev. (TU), 49; 
H. Lamparter, Lev. (BAT), 55; P. Heinisch, Lev. (HSAT), 89; K. Elliger, Lev. (HAT), 243 en 259. Cf. 
H.J. Fabry, "^b" in TWATIV, 431 en W. Zimmerli, Grundnss, 118v. Het enige lexicon dat Dp: in Lev. 
19:18 juist vertaalt is HEL: 'entertain revengeful feelings'. Terzijde is de speculatieve exegese van 
R. Westbrook, Studies, 97 e.v. te vermelden Hij ontdekt in Lev. 19:18 een polemiek tegen de praktijk 
van de plaatsvervangende strafvoltrekking (in de lijn van Dtn. 24:16) en vertaalt: 'Do not take vicarious 
revenge; do not slaughter the sons of your people' (p. 98). Het is echter uiterst onwaarschijnlijk dat de 
uitdrukking "ps» "33 in stnkt letterlijke zin is op te vatten, nota bene het gebruik van deze woorden in Lev. 
20:17. Dit nog afgezien van het bezwaar, dat ook bij deze visie geen recht wordt gedaan aan de intentie 
van VS. 18a en het redebeleid van vss. 1718. Bij de exegese van Ex. 21:20v. (§ 4.2.2.) zal op Westbrooks 
gedachten over ap3 nader worden ingegaan. 
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- maar om een verbod van een wraakzuchtige en rancuneuze houding ten opzichte van 
de naaste.' 

Het verbum Dp] heeft in Lev. 19:18 een evident negatieve lading. 

Lev. 19:18 is een bepaling uit het wettencorpus Lev. 17-26, dat bekend staat onder de 
door A. Klostermann eind vorige eeuw geïntroduceerde en sindsdien tamelijk algemeen 
geaccepteerde benaming 'Heiligheidswet'. Het begrip 'heiligheid' heeft hierin een centrale 
plaats.^ Een centrale tekst is Lev. 19:2: 'Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here, uw God, 
ben heilig'. God is heilig (19:2), Hij heiligt Israel (21:8) en daarom moet Israel zich heiligen 
(20:7). Het hele leven van Israël, in religieus, ethisch, cultisch, sociaal en economisch 
opzicht, ligt onder deze claim van de heilige God. Hij vraagt een leven in een volkomen 
toewijding aan Hem en in een volkomen afkeer van een heidense levensstijl. Hij legt deze 
claim op dit volk, omdat het zijn volk is. Hij heeft Israel afgezonderd (20:26), uit Egypte 
geleid (passim) en zijn verbond met Israel gesloten (zie de 'verbondsformule' in 26:12 
en 44). Veelvuldig worden de geboden onderstreept door de legitimatie- en motiverings
formule mn' ' ""W.̂  Binnen het geheel van de Heiligheidswet neemt hoofdstuk 19 nog 
weer een bijzondere en zelfs centrale plaats in: 'Die Gesamtkomjxjsition des Heiligkeits-
gesetzes ist im Grossen das, was im Kleinen das Kapitel 19 ist'.'' 

Het bovenstaande moge volstaan als globale schets van het religieus-theologische 
verband, waarin het verbod om wraak en wrok te koesteren is overgeleverd. Dat dit verbod 
maar eenmaal in het O.T. voorkomt, doet niets af van het belang ervan. Hetzelfde geldt 
immers van het liefdesgebod uit Lev. 19:18b. Terecht is dit gebod een van de belangrijkste 
uitspraken uit het O.T. genoemd.* Ook van de onlosmakelijk met het liefdesgebod verbon
den eerste helft van vs. 18 kan dit gezegd worden. Dit hele vers is constitutief voor de 
ot.ische ethiek.* 

In het kader van het verbond tussen God en zijn volk^ en de volstrekte eis van 
heiligheid moet het de ot.ische gelovige onmogelijk zijn, een principieel wraakzuchtige 

1. Een goed voorbeeld van overtreding van het gebod uit Lev. 19:17v. is het gedrag van Absalom tegenover 
zijn halfbroer Amnon (2 Sam. 13:22, 32). 

2. Zie naast het algemene overzicht bij O. Eissfeldt, Emlettung m das Alle Testament umer Emschluss der 
Apohyphen und Pseudepigraphen sowie der apokry/^en- und pseiidepigraphenartigen Qumran-Schriften. 
Entstehungsgeschichte des Alten Testaments, Tubingen 1976'*, 310-318 en R. Smend, Di« Entstehung des 
Alten Testaments (ThW 1), Stuttgart 1984 ,̂ .')9-62, vooral de reeds genoemde monografieën van 
H.G. Reventlow, H. Jagersma en H.-P Mathys (die vermeldt dat de wortel » T ? 66 maal in de Heiligheids
wet voorkomt). 

3. Zie voor de interpretatie van deze formule o.a. W. Zimmerli, 'Ich bin Jahwe', m: Ojfenbanmg, 11-40; 
H. Jagersma, Leviticus 19, 37-42 en H.-P. Mathys, a.w., 109-112. 

4. H.G. Reventlow, Heiligkeitsgesetz, 77v. H. Jagersma werpt zelfs de vraag op, of Leviticus 19 met het belang-
njkste uit het hele O.T. samenvat en meent dat m dit caput de ot.ische ethiek haar hoogtepunt heeft bereikt 
{Leviticus 19, 131v.). 

5. H. Jagersma, Leviticus 19, 99. 
6. In de geschriften van Qumran blijkt Lev. 19:17v. dan ook een belangnjke plaats te hebben gekregen, nl. 

als een model voor het bijleggen van conflicten. Zie E. Lipinski, "DP;", 610; H.-P. Mathys, a.w., 120-123 
en M. Fishbane, 'Use, Authonty and Interpretation of Mikra at Qumran', in: Mikra, 3.54-356. 

7. Dit IS de 'horizon' van de Heiligheidswet. Men kan daarom uit Lev. 19:18 met afleiden, dat de private 
wraak(zucht) ten opzichte van hen die buiten het verbond met God staan, dus geen enkel bezwaar 
opleverde. Op goede gronden kan verdedigd worden dat het liefdesgebod uit vs. 18b de liefde tot de 
persoonlijke vijand insluit (Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 433; H. van Oyen, a.w., 101 en H.-P. Mathys, a.w., 
81). Mt. 5:44 ontvouwt slechts wat Lev. 19:18 en 34 impliciet bevatten. Vgl. het artikel '1st das neutestament-
liche Liebesethos dem Ethos des Alten Testaments uberlegen?', in: N. Lohfink, Unsere neuen Fragen und 
das Alte Testament. Wiederentdeckte Lebensweisung, Freiburg i.B. 1989, 119-136. 
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houding tegenover de ander in te nemen. Wraakgierigheid staat haaks op een heilig leven 
in de verbondsgemeenschap. In het verlengde van de wraakzucht ligt de daaruit voort

komende wraakhandeling; het verbod van het eerste impliceert het laatste.' Daarom ook 
wordt nergens in het O.T. de persoonlijke wraakneming op de naaste in neutrale zin 
vermeld, laat staan positief gewaardeerd. 

Ps. 8:3 en 44:17 
In Ps. 8:3 en 44:17 wordt het  eventueel als hendiadys op te vatten  woordpaar 
Dpjnoi D'IK gebruikt.^ Het is voor het juiste verstaan van Dpjnoi niet noodzakelijk om 
in te gaan op alle facetten van de exegese van deze twee verzen. Met name Ps. 8:3 biedt 
'eine wahre Fundgrube für cruces interpretum'.^ De behandeling van deze problemen 
valt buiten het kader van deze studie."* 

Ps. 8:3 
D''77l5J ''DO 'Uit de mond van kinderen en zuigelingen 
ly mO" D^p]'! hebt U sterkte gegrondvest, 
"[■'"ms ]VKib Uw tegenstanders ten spijt, 
Dpjnm D"''1X rfDE^n? om vijand en wraakzuchtige te stillen.' 

Met Beyerlin^ kan de structuur van Ps. 8 in drie gedeelten aangegeven worden: vss. 2b3, 
vss. 49 en als raam vss. 2a en 10. De gemeenschappelijke noemer is de manifestatie van 
Gods macht en heerlijkheid. Beide 'coupletten', vss. 2b3 en vss. 49, zien deze manifestatie 
zowel aan de hemel (vss. 2b, 4) als op de aarde (vss. 3, 59). 

In VS. 3 wordt de heerlijkheid Gods geplaatst in het spanningsveld tussen 'kinderen' 
en 'vijanden'.* De parallellie tussen de openbaring van Gods ~\^n aan de hemel en het 
grondvesten van "IJJ op aarde heeft consequenties voor de interpretatie van ISJ; de vertaling 
van de LXX: a l v o q 'lof(lied)' (cf. Mt. 21:16) is minder inadequaat dan vaak wordt aange

nomen.' Door de 'sterkte' die God 'grondvest', worden de vijanden 'gestild', cf. Ps. 66:3. 
Het wonderlijke is dat God, wiens majesteit aan de hemel schittert, deze 'sterkte' op aarde 

1. Cf. M. Leibowitz, Studies in Vayikra  Leviticus, Jerusalem 1980, 187 e.v. 
2. Dit zijn de enige tekstplaatsen met Hitp. part. van np3. 
X J.A. Soggin, 'Textkritische Untersuchung von Ps. viu w. 23 und 6', VT 21 (1971), .566. De belangrijkste 

problemen liggen bij de interpretatie van de woorden 'uit de mond van kinderen en zuigelingen' en 'U 
hebt sterkte gegrondvest', terwijl ook de vraag of de eerste drie woorden van vs. .3 met bij vs. 2 horen, 
de exegeten heeft beziggehouden. 

4. Volstaan kan worden met de verwijzing naar de probleemoverzichten in de artikelen van J.A. Soggin, 'Ps 
vin', Só.'i.S?! en W. Beyerlin, 'Psalm 8. Chancen der Überlieferungskritik', ZThK 73 (1976), 122. Zie 
ook H. Spieckermann, Heilsgegenwart. Eine Theologie der Psalmen (FTILANT 148), Göttingen 1989, 226 
e.v. en C. Houtman, De hemel in het Oude Testament. Een onderzoek naar de voorstellingen van het oude 
Israel omtrent de kosmos, Franeker 1974, 108113, en de literatuuropgaven bij J.P.M, van der Ploeg, Ps. 
(BOT), 68 en M. Saeb0, " ^ » " in TWAT V, 1131. 

.5. W. Beyerlin, 'Psalm 8', 3 e.v. 
6. 'De psalm (wil) door middel van een onverwachte contrastering van weerloze kinderen en wraakgierige 

vijanden relief (..) geven aan Gods handelen ten behoeve van Israel', aldus N.A. van Uchelen, Ps. (POT), 
58. 

7. Cf. het gebruik van ir in bijv. Ps. 68:35, 78:61, 96:6, 7, 99:4; de betekenis 'sterkte' benadert die van 'eer', 
'hulde'. Daarom is het begrijpelijk, dat sommigen het opnemen voor de vertaling van LXX (nota bene 
alle versiones hebben een soortgelijke vertaling!); zo bijv. J. Ridderbos, Ps. (COT), 71 ('een verge
makkelijkende vertaling, die zakelijk juist is') en H. Spieckermann, a.w., 83 en 233 noot 20. Zie ook 
H.J. Kraus, Ps. (BKAT), 208. 
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bouwt 'uit de mond' van kinderen. Een verwijzing naar 1 Cor. 1:27 is hier ter zake!' Hoe 
dit moeilijke vers ook wordt uitgelegd, doel en gevolg van dit grondvesten van sterkte 
worden in vs. 3b duidelijk aangegeven: rTSE^nb - om de vijand te stillen. De inf. c. Hi. 
van n3Z? 'doen rusten', 'doen ophouden', 'bedwingen', zal in dit verband niet zozeer doelen 
op het uitroeien van de tegenstander alswel op het stoppen van diens mond: De vijand 
met al zijn trotse en verwaten taal zal verstommen bij de confrontatie met de machtige 
lof Gods uit de mond van kinderen. 

De vijand wordt getypeerd met behulp van drie participia, die een nominale functie 
hebben: D'nniS 'verdrukkers', 'tegenstanders'; D''1K 'vijand' en DpJriD 'wraakgierige'.^ 
Het is niet onmogelijk dat het zinsdeel "[""ITIS ]J7Q7 een redactioneel interpretament 
vormt,^ dat aangeeft wie met de niet nader bepaalde 'vijand en wraakgierige' bedoeld 
zijn: Gods vijanden. 

Vooral in de oudere commentaren is bij het slotwoord van vs. 3 de emendatie QQIpHQ 
(part. Polei van Dip) voorgesteld, onder verwijzing naar het woordpaar D'IK en DDlpHO 
in Ps. 59:2 en Job 27:7, cf. Dtn. 28:7.'' Tegen deze emendatie pleit naast de parallelplaats 
Ps. 44:17 ook het feit dat alle tekstgetuigen MT volgen. Het probleem achter dit voorstel 
is dat de gedachte van de revanche in het verband van deze tekst niet goed zou passen.^ 
Dit roept vanzelf de vraag op, wie onder de 'vijand' in Ps. 8:3 verstaan moet worden. 

Deze vraag krijgt in de exegetische literatuur verschillende antwoorden. Men heeft wel 
gedacht aan een politiek-nationale vijand, mede op grond van de parallellie met Ps. 44:17, 
waarin duidelijk de Israel omringende heidense volkeren worden bedoeld.* Bij deze identi
ficatie van de vijand levert de typering DpjriQT geen problemen op; de politieke vijanden 
nemen wraak voor wat Israel hen in het verleden (bijv. in de davidisch-salomonische tijd) 
had aangedaan.' Toch is deze opvatting weinig waarschijnlijk, enerzijds omdat de psalm 
geen aanleiding geeft om een politiek conflict tussen Israel en de volkeren te veronder
stellen, en anderzijds omdat de zin van het verband met de kindermond in vs. 3a zo 
onduidelijk wordt.* 

1. Zo al bij F. Delitzsch, Ps. (BCAT), 101. 
2. De singularis van de laatste twee woorden duidt een collectivum aan. 
3. Zo H. Spieckermann, a.w., 230; vgl. echter H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 204; J J . Stamm, 'Erne Bemerkung 

zum Anfang des achten Psalms', TZ 13 (1957), 471 en P.A.H. de Boer, 'Jahu's Ordination of Heaven 
and Earth. An Essay on Psalm Vlir, OTS 2 (1943), 181. 

4. Zie o.a. H. Gunkel, Ps. (HKAT), 30; B Duhm, Ps. (KHCAT), 27v.; R. Kittel, Ps. (KAT), 25; B H K ' en 
KBL, 633 stemmen hiermee m. De vertaling 'Empörer' vindt men nog bij H. Lamparter, Ps. (BAT), 56 
en A. Weiser,ft. (ATD), 94. M. Dahood, 'Ugaritic-Hebrew Parallel Pairs', in: L.R. Fisher (ed), Ras Shamra 
Parallels I, (AnOr 49), Roma 1972, 98: 'The emendation must be declined'. 

5. R. Kittel, Ps. (KAT), 25 en W.Rudolph, '"Aus dem Munde der jungen Kinder und Sauglinge..." (Psalm 
8,3)', in: H. Donner, R. Hanhart, R Smend (Hsgb), Beitrdge zur alttestamentlichen Theologie (Fs 
W. Ziramerli), Göttingen 1977, 393. 

6. Zo F. Baethgen,ft. (HKAT), 20; J J . Stamm, 'Bemerkung', 473v. Via een boeiend überlieferungsgeschicht-
lich onderzoek meent W. Beyerlin het beeld van deze vijand nog nader te kunnen invullen: Ps. 8 hoort 
thuis in de taalwereld van de ealische Sionsklacht, waartoe ook de Klaagliederen behoren ('Psalm 8', 15 
e.v.). 

7. Zo schnjft JJ . Stamm, 'Bemerkung', 474: 'Es gibt (..) wirklich kernen Anhaltspunkt, urn im Psalm andere 
als geschichtliche Feinde zu finden. Nur als solchen kann ihnen übngens das Beiwort «rachsüchtig» beigelegt 
sein, da dieses seit langerem bestehende politische Beziehungen mit Israel voraussetzt'. Cf. W. Beyerlin, 
'Psalm 8', 8. 

8. Tenzij men denkt aan een wonderverhaal zoals de laat-joodse legende in Sota 30*", waarin verteld wordt 
over het loflied van de zuigelingen bij de doortocht door de Schelfeee. Zie H. Gunkel, Ps. (HKAT), 28 
en E. Baumann, 'Struktur-Untersuchungen im Psalter I', ZAW 61 (1945-1948), 122. 
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Tamelijk verbreid is de mening, dat bij de 'vijand' in Ps. 8:3 te denken is aan mythische 
vijanden, duistere chaosmachten, die tegen God rebelleren en tegen wie God een bolwerk 
(15?) opricht.' Vs. 4 geeft deze machten nader aan: maan en sterren, in de oertijd door 
de scheppergod overwonnen en onderworpen. Dat deze machten Qp]n?3 genoemd worden 
is dan te verklaren vanuit de rancune over de vroegere onttroning door en subordinatie 
aan YHWH. ' Deze opvatting is echter evenzeer als de vorige onder kritiek te stellen. 
Het gaat te ver om ook achter de woorden van Ps. 8:3 de oudoosterse mythologoumena, 
waarvan men elders (o.a. Ps. 74,89,93,104 etc.) inderdaad de sporen aantreft, te zoeken. 
De tekst zelf biedt gewoon te weinig houvast voor een dergelijke interpretatie.^ 

Met de meeste commentaren"* kan men de 'vijand' in Ps. 8:3 het beste opvatten in 
de ruime zin van alles, wat zich tegen God en zijn volk verheft. Dat zijn allen, waarvan 
geldt: 'Ze zetten een mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde' 
(Ps. 73:9). Deze vijand is een anomalie in de schepping Gods (cf. Ps. 104:35!). De lof 
uit de mond van kinderen preludeert op de uiteindelijke verlossing hiervan. 

Een exacte identiOcatie van de vijand in Ps. 8 is niet te geven.' Het is in dit verband 
voldoende, te constateren dat het woord QpjriD als een van de vele vijandtermen in de 
psalmen gebruikt kan worden.* De retributieve betekenis van de 'wraak' is hierbij sterk 
verbleekt. Dat persoonlijke of nationale wraak, laat staan de bloedwraak, in het geding 
zou zijn, kan op geen enkele wijze uit de psalm worden afgeleid. Het gaat dan ook meer 
om een vijandigagressieve attitude dan om een sjjecifïeke revanche.^ Het gebruik van 
de wortel Dp] in Ps. 8:3 is zo geheel in de lijn van Qp3 in Lev. 19:18: een aanduiding van 
een algemene negatiefwraakzuchtige houding ten opzichte van de ander. Hetzelfde is 
het geval met de parallelplaats Ps. 44:17. 

Ps. 44:17 
']1!1Q1 ^ " i n o 7"lp?3 'Vanwege de taal van wie hoont en lastert, 
Dpjnttl 3'''1N ■'3D0 vanwege de blik van vijand en wraakgierige.' 

In het tweede gedeelte van het collectieve klaaglied Ps. 44 wordt de klacht verwoord; 
het volk is in grote nood (vss. 1017). Deze nood wordt vooral met behulp van het 

1. Zie o.a. B. Duhm, Ps. (KHCAT), 27; J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 70; M. Dahood, Ps. (AB), 50v.; 
A.A. Anderson, Ps. (NCB), 102; P.A.H. de Boer, 'Ordmatron', 175 e.v. en J.L. Koole, 'Bijbelstudie over 
Psalm 8', GTT 66 (1966), 18. Sommigen gaan nog een stap verder en willen ook de 'kinderen en 
zuigelingen' van vs. 3a als aanduiding van mythische machten verklaren (analoog aan Job 38:7). Cf. bijv. 
H. Ringgren, "pT" in TWAT III, 667 en M. Girard, Les Psaumes. Analyse Structurelle et Interpretation, 
Paris 1984, %. 

2. B. Duhm, Ps. (KHCAT^, 27v., merkt echter op: 'Man kann sich ja jene gestürzte Machte als rachgieng 
vorstellen, aber der Ausdruck ware reichlich knapp und dunkel'. Daarom verkiest hij de lezing DOipm 
'rebel'. 

3. Zie de kritiek bij W. Beyerlin, 'Psalm 8', 7 e.v.; JJ.Stamm, 'Bemerkung', 473 en W.H. Schmidt, 'Gott und 
Mensch in Ps. 8. Form und überlieferungsgeschichtliche Erwagungen', TZ 25 (1969), 5 noot 11. Dat m 
meer algemene zin het beeld van de vijand in de psalmen een mythische dimensie heeft (nota bene: Calvijn 
vergelijkt in zijn verklanng van Ps. 8:3 de 'vijand' met Giganten en Cyclopen!), zal in het excurs over de 
vloekbede nader aan de orde komen. 

4. Zie ook bijv. J J. Koopmans, 'Psalm 8', NTT 3 (1948), 8 en L. Jacquet, Les Psaumes et Ie coeur de l'homme. 
Etude textuelle, littéraire et doctnnale, Gembloux 1975, 311. 

5. Zie verder het excurs over de vloekbede. 
6. Men zie de lange lijst van deze termen (94') bij O. Keel, Feinde und Gottesleugner (SBM 7), Stuttgart 

1969, 9398. 
7. Zie de vertaling van ap: in Ps. 8:3 en 44:17 bij König, 287: 'agressrv sein'. Cf. H.F. Peacock,yl Translator's 

Guide to Selected Psalms, London / New York / Stuttgart 1981, 7. 
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woordveld 'hoon / laster, schande / schaamte' getekend (cf. Dtn. 28:37; Jer. 24:9). Scherp 
is de tegenstelling tussen vs. 9 (DVn'bD de Godslof) en vss. 16, 23 (QVn"7D de schande, 
resp. de dood). In vss. 1617 bereikt de schildering van de nood een hoogtepunt: de 
schaamrode □"'32 ais een kleed van het volk (vs. 16) tegenover de spottende D^lü van 
de vijand (vs. 17). Vanwege de parallellie Ü'̂ JD  b^p in vs. 17 èn vanwege de samenhang 
met VS. 16 is het beter, U^iü concreet te vertalen: 'aanblik' of 'gezicht'.' De vijanden, 
wier mond met laster en wier ogen met leedvermaak gevuld zijn, worden in vs. 17 
getypeerd met de woorden DpiHül S'IN. Ook hier ziet de wortel Dp3 op een agressief

wraakzuchtige houding en niet op een wraakactie; nergens in de psalm wordt aangegeven 
dat de vijanden (de volkeren rondom) vergelding oefenen voor enig aangedaan leed. 

Het woord Dp̂ HDT in Ps. 8:3 en 44:17 behoort, zonder dat de specifieke notie van de 
retributie een rol van belang speelt, tot het algemene vijandidioom van de psalmen. 

Klaagl. 3:60 
DnQp3"7D niT'KT 'Gij ziet toch al hun wraaklust, 
"b DflDönO'^D al hun intriges tegen mij!' 

De structuur en de interpretatie van caput 3, waarvan vorm en inhoud van de andere 
capita van het boek Klaagliederen afwijken, stellen voor veel problemen.^ Het slotgedeelte 
vss. 5266 neemt men meestal als een geheel, dat echter weer totaal verschillend gekarak

teriseerd kan worden (danklied, klaaglied of in het algemeen: gebed). Verschillende 
'Gattungen' worden hier op fragmentarische wijze benut, wat een precieze afgrenzing 
en typering niet eenvoudig maakt. 

Sommige uitleggers vatten de in dit gedeelte gebruikte perfecta op in praeteritale zin; 
deze verzen geven dan een beschrijving van een ervaring uit het verleden: de door God 
eens gegeven redding. De imperfecta van vss. 6466 zijn als uitdrukking van wens of hoop 
op deze in de voorafgaande verzen verwoorde ervaring gebaseerd.^ Anderen zijn van 
mening dat de afwisseling van de perfecta met een prohibitivum (vs. 56) en twee imperativi 
(vss. 59 en 63) het eerder waarschijnlijk maakt, dat de verbale vormen in dit gedeelte 
uitgelegd moeten worden als constateringen die betrekking hebben op het heden."* Deze 
verzen geven dan eerst een korte tekening van de nood van de dichter (vss. 5254), vervol

gens het appèl op God (vss. 5557) en een mengeling van vertrouwensuitingen en beden 
(vss. 5863) en lopen uit op een gebed tegen de vijand (vss. 6466). Een tussenpositie 

1. Contra N.H. Ridderbos, Ps. (KV), 44. Elders is bij de woordcombinatie "IDO de nominale zin van D"3D 
vrijwel geheel verdwenen (cf. H. SimianYofre, "D"iD" m TWAT VI, 6.55). 

2. Zie de 'Forschungsgeschichte' van Klaagliederen bij C. Westermann, Die füageheder. Forschungsgeschichte 
und Auslegung, NeukirchenVluyn 1990, 3281. 

3. Dit wordt door ieder weer op eigen wijze nader ingevuld, zie o.a. O. Plöger, Klaagl. (HAT), 152 e.v.; 
H J. Boecker, Klaagl. (ZB), 70 e.v.; O. Kaïser, Klaagl. (ATD), 349 e.v. en H.J.Kraus, ICaagl. (BKAT), 
61 e.v. De laatste twee commentatoren laten de beden al bij vs. 62 beginnen. Onjuist is de opvatting van 
B.N. Wambacq, Klaagl. (BOT), 344v., die vss. 5966 aan het volk toeschrijft. Er is geen aanleiding om 
in het gedeelte van vss. 5266 een wisseling van subject aan te nemen. 

4. 0.a. D.R. Hillers, Klaagl. (AB), 52 e.v.; G Ch. Aalders, Klaagl. (KV), 64 e.v.; C.F. Keil, Klaagl. (BCAT), 
605v. In deze lijn ook J. Renkema, 'Misschien is er hoop...'. De theologische vooronderstellingen van het 
boek Klaagliederen, Franeker 1983, 297v. R. Gordis, Lamentations. A Study, Modem Translation and 
Commentary, New York 1974, 186v., meent dat het hier gaat om een 'precatief perfectum', dat vertaald 
moet worden met een imperatief of een imperfectum met futurale betekenis. Zie over de kwestie van 
de betekenis van de verbale vormen m dit gedeelte vooral I.W. Provan, 'Past, present and future m 
Lamentations lii 5266: the case for a precative perfect reexamined', VT 41 (1991), 164175. 
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wordt ingenomen door C. Westermann, die een scheiding in vss. 52-66 aanbrengt: 
Vss. 52-58 vormen een danklied voor een verleden uitredding, waaraan vss. 59-66 door 
de redactor gekoppeld worden als slotgedeelte van het gehele hoofdstuk (klacht over 
de vijand en bede om vergelding).' 

Etoor de huidige samenhang met de voorgaande verzen, waar de metafoor van het 
rechtsgeding gehanteerd wordt (vs. 58v.), krijgt het verbum in vs. 60 een adhortatieve 
nuance: 'Gij ziet toch wel..' of 'Gij hebt toch wel gezien..'. Dringend brengt de dichter 
God de T[Qpi van de vijanden onder het oog. Gods 'zien' is niet het neutraal constateren 
van een kaal feit: '»Gott sieht« drückt aus, dass Jahwe auf die Geschehnisse eingeht'.^ 
Terecht kan gewezen worden op de lijn van vss. 34-36 naar vs. 60.̂  Net zoals de Rechter 
de verongelijking van de dichter ziet (vs. 59), ziet Hij de n?2p3 van de vijand (vgl. ook 
het dubbele 'horen' SJOltf in vss. 56 en 61). Het buigen van het recht gaat God toch zeker 
ter harte (vs. 35)? 

In verschillende vertalingen is het woord T^Qpi met 'wraak' weergegeven."* Deze 
vertaling suggereert dat het in vs. 60 gaat om een voltooide vergelding. Een verwijzing 
naar de verwoesting van Jeruzalem ligt dan voor de hand: 'God ziet immers, dat de wraak 
der Babyloniërs te ver gegaan is'.' Toch is dit niet de bedoeling van het vers. De dichter 
roept om hulp en verlossing uit actuele nood. Dat dit gedeelte betrekking heeft op een 
dreiging in het heden, blijkt vooral uit de samenhang tussen de vss. 60-63 en het verband 
met de slotbede in vss. 64-66. God ziet de HDüno van de vijand (vs. 60b).* Het woord 
naüno 'gedachte', 'voornemen', 'plan', wordt hier duidelijk sensu malo gebruikt. De 
vijanden hebben kwalijke, wraakzuchtige bedoelingen; hun optreden ('zitten en opstaan') 
toont dat overduidelijk (vss. 62-63). Ze zijn erop uit de dichter ten val te brengen. Vandaar 
de vloekbede in vss. 64-66. 

Het woord T\np2 ziet hier - geheel in de lijn van het gebruik van Qp3 in Lev. 19:18, 
Ps. 8:3 en 44:17 - niet op een concrete handeling van wraak, maar op een vijandige 
houding, op een kwaadaardige attitude. Het element van de retributie is ook hier verbleekt; 
de context geeft nergens aan dat de vijanden voor enige specifieke zaak vergelding willen 
oefenen (cf. vs. 52!). Terecht vertalen vele commentaren en lexica HQpJ in Klaagl. 3:60 
met 'wraakzucht' (cf. Vulgata: vidisti omnem furorem).^ De vergelijking met inhoudelijk 
vrijwel identieke passages uit de confessiones van Jeremia dringt zich hier op.* Toch 

1. C. Westermann, Klagelieder, 137-160. 
2. D. Vetter, "riKI" in THAT II, 696. Zie het gebruik van het verbum HKl in vss. 1, 36, 50, 59, 60. 
3. H.-J. Kraus, Klaagl. (BKAT), 62 (ad vss. 60, 61): 'Man hat den Eindruck, als wollten diese Aussagen in 

einer paradigmatischen Demonstration unterstreichen, dass die m 34-36 geführten Uberlegungen richtig 
sind.' Zo ook HJ . Boecker, Klaagt. (ZB), 71. 

4. Zo SV, LV, KJV, NEB, NIV, Traduction Oecuménique, L. Segond, Luther e.a. 
5. A van Selms, Klaagl. (POT), 134. 
6. Er is geen enkele reden om op grond van de parallellie met vs. 61b deze woorden m vs. 60b te emenderen, 

zoals A van Selms, AJaag/. (POT), 134, doet. IIij leest 'b orna» nota: 'de schande dat zij mij in ballingschap 
weggevoerd hebben'. Via deze tekstingreep kan Van Selms zijn hypothese, dat het subject van Klaagl. 
3 de in ballingschap gevoerde koning Jojachin is, onderstrepen. Alle versiones volgen echter MT. Ook 
wordt bij deze exegese de tekst geheel onbegrijpelijk. Waarom zou het wegvoeren van Jojachin voor de 
Babylonifirs een kwestie van "wraak' zijn geweest? 

7. Dat het om de gezindheid en niet om de concretisering van de wraak gaat, wordt expliciet aangegeven 
door G.Ch. Aalders, Klaagl. (KV), 87; T. Paffrath, Klaa^. (HSAT), 42; R.K. Harrison, Klaagl. (TOTC), 
231 en C.F. Keil, Klaa^. (BCAT), 606. Merkwaardig is echter het onderscheid dat C.F. Keil maakt: 'rmpj 
ist hier nicht die Aeusserung der Rache, sondern die im Herzen gehegte Rache, jedoch nicht Rachgier 
Oder Rachsucht, sondern nur das Denken und Sinnen auf Rache, dem zwar Rachgier zu Grunde liegt, 
das aber doch damit nicht identisch ist'. Wat is het 'zinnen op wraak' anders dan wraakzucht? 

8. Zoals Jer. 11:18-20, 15:15, 18:18w., 20:10-13. 
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blijft het een vraag in hoeverre de traditie die Jeremia tot auteur van het boek Klaag
liederen maakt, sterke papieren heeft. Rudolph is van mening dat Klaagl. 3 de houding 
van de profeet Jeremia als paradigma voor de juiste verwerking van leed voorhoudt aan 
het geslagen volk. Renkema pleit ervoor de dichter(s) van Klaagliederen te zoeken 
onder de in Juda achtergebleven tempelzangers, bij wie de invloed van de prediking der 
profeten niet onderschat moet worden.' Daarbij is het goed mogelijk, dat de dichter 
bij de vormgeving van het hierboven besproken gedeelte uit Klaagl. 3 ook van schrif
telijke en/of mondelinge overleveringen aangaande de profeet Jeremia gebruik heeft 
gemaakt. 

Onder deze subparagraaf kan als laatste tekstgedeelte Jer. 20:10 aan de orde komen. Het 
nomen HDp] dat in deze tekst gebruikt wordt, ziet weliswaar duidelijk op een daad of 
actie, maar de overeenkomst met de tot nu toe behandelde teksten is treffend: 
a. de sfeer / context van een negatief-vijandige gezindheid en 
b. de onduidelijkheid wat betreft de reden van de wraak. 

Jer. 20:10 
ü'a"! rDT 'nyOB? ' D Want ik heb het konkelen van de massa 
D''300 1130 wel gehoord: Schrik van rondom! 
^y^'''i2^ T f jn Brengt hem aan, ja laten we hem aanbrengen! 
'Qlbtf 0MH 73 Alle mensen die met mij bevriend zijn, 
''Vb'S """IDttf loeren voortdurend op mijn val: 
r7 Ty7'D'\i^ nnD" '71N Misschien laat hij zich overhalen! Dan zullen 
^yy2 IDnOp] nnp3T we hem overmogen en onze wraak op hem stillen.' 

Het partikel ' S in vs. 10 is stellig meer dan een redactioneel voegwoordje; er is een 
duidelijke relatie tussen vss. 7-9 en 10-13.- Beide gedeelten worden verbonden door de 
thematiek van het 'overhalen' (HriD vss. 7, 10) en het 'overmogen' ( 7 3 ' vss. 7, 9,10,11). 
In het eerste gedeelte klaagt Jeremia over Gods overmacht, in het tweede over de vijan
delijke poging om hem ten val te brengen. Veelzeggend is dat de klacht over God en 
de klacht over de vijand met dezelfde woorden geformuleerd worden. Het is niet 
verwonderlijk dat de profeet in een diepe innerlijke worsteling is geraakt (vs. 9) - door 
God overwonnen en gedrongen, door de mensen gesmaad en belaagd, in eenzaamheid 
en angst. 

Aan de hoon paart zich de haat. Het gemompel en gekonkel onder de mensen is 
Jeremia niet ontgaan. Het woord HDT ziet hier zowel op 'das komplottierende, nachstel-

Zie voor de discussie over het auteurschap van het boek Klaagliederen en van h. 3 in het bijzonder: 
J. Renkema, a.w., 59 e.v., 217 e.v.; C. Westermann, Klagelieder, 92 e.v.; O. Kaiser, Klaagl (ATD), 349v.; 
HJ . Boecker, Klaagl. (ZB), 15 en 61 en B.S Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture, 
London 1983, 590-597. 
Contra o.a. W. Baumgartner, Die Klagegedichle des Jeremia (BZAW 32), Giessen 1917,48, die deze laatste 
'confessio' van Jeremia in dne onafhankelijke eenheden verdeelt (vss. 7-9, 10-13, 14-18). Zie over de 
problematiek van de precieze afgrenzing N. Ittmann, Die Konfessionen Jeremias. Ihre Bedeutungfur die 
Verkündigung des Propheten (WMANT 54), Neukirchen-Vluyn 1981, 74 noot 246; R.P Carroll, Jer. 
(OTL), 397; K.-H. Pohlmann, Die Feme Gottes - Studiën zum Jeremiabuch (BZAW 179), Berlin / New 
York 1989,33 noot 13 en L.C. Bezuidenhout, 'Sing to Jahweh!... Cursed be the day on which I was bom! 
A paradoxical harmony in Jeremiah 20:7-18', HTS 46 (1990), 360v. Een overtuigend pleidooi voor de 
eenheid van 20:7-13 vindt men bij A.R. Diamond, The Confessions of Jeremiah m Context. Scenes of 
Prophetic Drama (JSOTS 45), Sheffield 1987,103v. Zie verder D J.A. Clmes / D.M. Gunn, 'Form, Occasion 
and Redaction in Jeremiah 20', ZAW 88 (1976), 394-398. 
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lende Planeschmieden' als op het 'Aspekt der konspiratorischen Anklagevorbereitung 
durch die Prozessgegner'.' Spottend noemt men hem 'Schrik van rondom', woorden aan 
Jeremia's prediking ontleend.'^ Zelfs zijn vrienden (vgl. 12:6) zijn uit op zijn ondergang: 
Hopelijk zal de profeet, daartoe uitgelokt (nPD, zie 1 Kon. 22:20w. en Ez. 14:9) een 
woord teveel spreken, een verkeerd woord tegen koning, tempel, stad of land.' Men wil 
hem in zijn eigen woorden verstrikken. Eén verkeerd woord kan voldoende zijn voor een 
rechtszaak^ met fatale afloop (vgl. Jer. 26!). 

Het doel van alle intriges wordt in de laatste woorden van vs. 20 aangegeven: 'wraak'. 
De constructie npb + IlÓpJ + suffix + ]Ï3 is uniek, cf. Jes. 47:3. Men kan vertalen met 
'onze wraak stillen op ' (het suffix "!]-) of 'wraak nemen op' (het verbum np7) . De 
tegenstanders, van wie al eerder sprake was(ll:19w., 12:lw., 15:15w., 17:15w., 18:18w.) 
zinnen op Jeremia's ondergang. Het is niet direct duidelijk, waarom hiervoor de vocabel 
HQpJ gebruikt wordt. Om een vergeldingsactie vanwege een of andere door de profeet 
begane wandaad gaat het niet; kan vergelding van het goede met het kwade (18:19v.) 
'wraak' genoemd worden? De zin van het gebruik van Dp2 in Jer. 20:10 is dan ook te 
zoeken in de - niet met name genoemde - onlustgevoelens bij (de leiders) van het volk 
ten gevolge van Jeremia's profetieën (vgl. 11:21 en 18:18). De mensen voelen zich 
bedreigd, aangetast en benadeeld door alles wat de profeet in Gods naam tot hen en over 
hen spreekt. Het ongenoegen over en de weerzin tegen de gerichte onheilsaankondigingen 
hebben woede en wraakzucht opgewekt.* Het wrange is, dat de tegenstanders van Jeremia 
deze wraaklust willen botvieren via het recht. Het woord dat de profeet van Godswege 
spreekt tot hun behoud, willen zij aangrijpen om hem te overmogen. Verboden wraak 

1. H.-J. Fabry, "TOl" m TWAT II, 81. 
2. Jer. 6:25,20:3,46:.5,49:29, cf. Klaagl. 2:22. Over de relatie met Ps. 31:14 zie o.a. P.D. Mrller, Interpreting 

the Psalms, Philadelphia 1986, Hl e.v. en de aldaar genoemde literatuur. Het is ook mogelijk met o.a. 
CF. Keil, Jer. (BCAT), 23.5; Th.L.W. van Ravesteijn, Jer. (TU), 141; G.Ch. Aalders, Jer. (KV), 221 en 
R.P. Carroll, Jer. (OTL), 396 en 400, de wix)rdcn 'Schrik van rondom' met als citaat van de vijand op 
te vatten, maar als een interjectie (ter typering van de gevaarlijke situatie waarin de profeet zich bevindt). 

3. Vs. 10 gebruikt dezelfde woorden als vs 7: nno Verleiden', 'overreden' en bo' 'overmogen'. Vs. 7 wordt 
vaak uitgelegd als een haast blasfemische uiting van de profeet. Hij zou hier voor zijn roeping het beeld 
gebruiken van een meisje, dat verleid, verkracht en vervolgens verlaten en te schande gezet wordt. Zie 
voor deze exegese bijv. A. Weiser, Jer. (ATD), 170; W. Rudolph, Jer. (HAT), 120; F.J. Stendebach, 
'Theologie der propheten', in: E. Sitarz (Hsgb.), Hore, Israel.'Jahwe ist einzig. Bausleine für eme Theologie 
des Allen Testaments, Stuttgart 1987, 276v.; B J. Oosterhoff, Jeremia en het Woord van God (AS 24), 
Kampen 1987, 7v. en L.C. Bezuidenhout, a.art., 363v. In het licht van het gebruik van nriD en b^' in vs. 
10 kan echter terecht kritiek op deze uitleg worden uitgeoefend, zie o.a. D J.A. Clines /D.M. Gunn, '"You 
tried to persuade me" and "Violence! Outrage!" in Jeremiah xx 7-8', VT 28 (1978), 20-27; R.P. Carroll, 
From Chaos to Covenant. UsesofProphecymlheBookofJeremiah,London 1981,12.5v. (cf. id.,yer. (OTL), 
398v.) en vooral R. Mosis, "nno" in TWAT VI, 829v. Cf. nog A.R. Diamond, a.w., llOv. 

4. Voor de juridische lading van het verbum IM in deze tekst cf. C. Westermann, "i:3" in THAT II, 34; 
F. Garcfa-López, "fi:" in TWAT V, 192 en I.L. Seeligmann, 'Zur Terminologie für das Gerichtsverfahren', 
SVT 16 (1967), 261v. 

5. Volgens N. Ittmann, a.w., 122 e.v., wordt in Jer. 20:10v. maar liefst op drie "verschiedenen, z.T. gegensatz-
lichen Sachetienen über Möglichkeiten feindseligen Verhaltens' gereflecteerd. In vs. 10a gaat het dan om 
een concrete aanklacht in de lijn van 18:18; m vs. 10b om een val waarin de 'vrienden' Jeremia willen laten 
lopen en in vs. 11 om de algehele vijandschap van het volk. Is dit correct, dan kan alleen de vrienden 
wraakzucht worden aangerekend. Deze opvatting hangt samen met de visie die Ittmann op Jer. 20:7-13 
als geheel heeft: 'Eine abschliessende, bewusste Reflexion über die Gesamtthematik der Konfessionen' 
(p. 192). Het IS echter niet vol te houden, dat het in 20:10, 11 om verschillende soorten vijandschap (en 
vijanden) zou gaan: De 'achtervolgers' van vs. 11 zijn dezelfden als de "velen' van vs. 10; het verbum 'Ty 
wordt nota bene in vs. 10 en vs. 11 gebruikt voor dezelfde personen (cf. ook 1:19 en LS.20). Het gaat 
om een en dezelfde wraakzuchtige groep mensen die de profeet bedreigt. 
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(Lev. 19:18) in de gulden lijst van het recht. Maar ook Jeremia gaat hogerop - recht tegen 
(on)recht, Gods wraak tegen hun wraakzucht (vs. 12).' 

Zo ziet de uitdrukking Upb + HOp] + ]I2 in Jer. 20:10b primair op de bevrediging 
van negatieve wraakgevoelens. Daarmee ligt deze tekst op één lijn met de eerder 
besproken tekstgedeelten. 

Conclusie 
De in deze subparagraaf besproken tekstgedeelten gebruiken de wortel Dp3 als aanduiding 
van een vijandig-destructieve gezindheid en de daaruit voortkomende houding jegens de 
ander (in Jer. 20:10 ook de wil tot uitvoering daarvan). Er is geen directe relatie met het 
recht of de bloedwraak. De 'wraak' mist hier een specifiek retributief betekenisaspect. 
De vertaling 'wraakzucht' of 'wraakgierigheid' is het meest passend. Parallel aan Dp3 
worden woorden gebruikt als 'wrok' (Lev. 19:18), 'vijandschap' (Ps. 8:3,44:17) en 'konke-
larij' (Klaagl. 3:62; Jer. 20:10). In alle behandelde gedeelten heeft Dp3 een negatieve 
connotatie. 

4.2.2. Wraak als rechtshandhaving 

Binnen het geheel van de Dp3-teksten met een menselijk subject kan een tweede tekst-
groep worden afgebakend, waarin het gebruik van Dp] samenhangt met de handhaving 
van het recht. Dit in tegenstelling tot de in de vorige subparagraaf behandelde tekstgedeel
ten, waarin Dp3 juist een illegitieme connotatie heeft. Het buitenbijbelse gebruik van Dp3 
(h. 3) liet een associatie met rechtshandhaving en rechtsherstel zien. In deze lijn ligt de 
wraaknotie in Gen. 4:15 en 24, Ex. 21:20v. en Spr. 6:34. Nu wordt het (handelend) subject 
van Dpi in geen van deze teksten nader aangegeven. Men kan zich daarom afvragen of 
Gen. 4:15 wel terecht onder § 4.2.2. behandeld wordt. Het is vanwege de samenhang met 
Gen. 4:24 en de overeenkomsten met Ex. 21:20v. (de grammaticale vorm en de juridische 
strekking) dat de exegese van dit vers hier een plaats heeft gekregen. 

Gen. 4:15, 24 
Westermann wijst erop dat de Kaïn-en-Abel-vertelling een uitbreiding vormt van de 
'stamboom' van Gen. 4, een bekend literair procédé in het boek Genesis.^ De tweedelige 
structuur van het caput wordt bepaald door de genealogische notities in vss. Iv., 17w. 
en 25v. (Wn̂  - mn - -h"): 
a. Na de eerste ontwikkeling van het menselijke geslacht (vss. 1 -2) komt de eerste verwik

keling, de broedermoord (vss. 3-8), gevolgd door de bestraffing (vss. 9-16). 
b. De verdere ontwikkeling van het menselijke geslacht is tweesporig: 

- de lijn van Kaïn met het begin van de cultuur (vss. 17-24) 
- de herstelde lijn van Abel via Seth met het begin van de cultus (vs. 25v.). 

De notie van de wraak markeert het einde van het gesprek van God met Kaïn, ter aan
duiding van de goddelijke bescherming (vs. 15), en het einde van het gesprek van Lamech 
met zijn vrouwen - in de vorm van een citaat - ter aanduiding van de menselijke zelfhand-
having aan het slot van de Kaïnslijn (vs. 24). Zo vormt het gebruik van Dp3 een van de 
verbindingselementen tussen de beide delen van Gen. 4. De betekenis van deze verbinding 
is nog nader te onderzoeken. 

1. Zie verder § 4.3.3. 
2. C. Westermann, Gen. (BKAT), 14 e.v. en 388v. 
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Gen. 4:15 
r\yrr ^b -inX"! 'Toen zei YHWH tot hem: 
]"'p 3in"7D ]37 Voorwaar, wie ook maar Kain doodt: 
D p ' DTIJJDG? Zevenvoudig zal hij worden gewroken! 
niN ]yb m n ' Oi&'T En YHWH stelde aan Kain een teken zodat 
INSO'yD i n x ' m D n " nba? alwie hem aantrof, hem niet zou doodslaan.' 

Vs. 15 vormt een verrassend slot na het gedeelte vs. 9w.: rechtsbescherming in plaats 
van executie van de broedermoordenaar. God roept Kam ter verantwoording, maar Kaïn 
wijst de verantwoordelijkheid voor zijn broeder Abel resoluut van de hand (vs. 9). De 
moord in het verborgene (rni2?3 vs. 8, cf. Dtn. 22:25w.) gepleegd kan echter niet verbor
gen blijven, want waar Abel voorgoed zwijgt, roept diens bloed (vs. 10). In de aanklacht 
tegen en de vervloeking over Kam (vs. llv.) speelt het n?31N-motief een belangrijke rol.' 
Op één dag wordt Kaïn 'Gottlos - Heimatlos - Brotlos' (H. Frey). Een vagebond zal Kaïn 
voortaan zijn, een 13 (vs. 12) in het land l l 3 (vs. 16).^ Wie zijn broeder ombrengt, zal 
zonder broeders moeten leven. In vss. 13-14 klaagt Kaïn zijn nood. Een erger lot dan 
dat van een uitgestotene is er niet (Job 15:22v., 18:18-21, 30:3-8). Los van enig sociaal 
verband en zonder bescherming zal hij moeten leven, als een vogelvrije. Zelfs over zijn 
dood zal niemand zich druk maken. Als hij vermoord wordt, zal er geen haan naar kraaien. 

Het laatste woord in dit gesprek is aan God (vs. 15); met ]D7 wordt aangeknoopt bij 
VS. 14. Dit partikel stelt voor problemen. Sommige versiones hebben ]p vh ('geenszins') 
gelezen, wat echter de lectio facilior is.^ De Samaritaanse Pentateuch en Targum Onkelos 
bevestigen de lezing van MT. Enkele exegeten vertalen ]pb met 'daarom' en omschrijven 
de zin ervan als 'in betrekking tot het feit dat het zó is'.^ Erg helder is dit nog niet. Het 
is ook mogelijk ]D7 als een emfatisch partikel op te vatten met de betekenis 'voorwaar!'.* 
Met dit partikel wordt dan noch een negatie van, noch een conclusie uit het voorafgaande 
vers aangegeven, maar alleen een enigszins plechtige inleiding tot de directe rede in vs. 
15. De aard van het verband tussen vs. 14 en vs. 15 kan niet uit het gebruik van ]37 
worden afgeleid, maar alleen uit de inhoud van deze verzen. 

1. H. Gunkel, Gen. (HKAT), 39: 'Den Acker hat Qain bebaut, des Ackers Früchte dargebracht, dem Acker 
Bruderblut zu trinken gegeben: aber vom Acker her klagt das Blut wider ihn, darum verweigert der Acker 
ihm seine Frucht, so wird er vom Acker verbannt' (ook in Gen. (SAT), 71). Cf. K.A. Deurloo, Kain en 
Abel. Onderzoek naar exegetische methode inzake een 'kleme literaire eenheid' in de Tenakh, Amsterdam 
1967, 119 e.v., die dit motief breed uitwerkt. 

2. Ten onrechte lezen veel exegeten in deze passage een zinspeling op het lot van de nomaden en de contro
verse tussen cultuurland en woestijn. Het is met nodig hier in te gaan op de verschillende posities die de 
interpretatiegeschiedenis van Gen. 4 laat zien, met name de 'individuell-urgeschichtliche' tegenover de 
'kollektiv, d.h. stammes- oder volksgeschichtliche' uitleg (KaVn als type van 'de' mens resp. als stamvader 
van de Kenieten). Men zie hiervoor vooral C. Westermann, Gen. (BKAT), 385-388; id., 'Kain und Abel, 
die biblische Erzahlung', in: Ertrüge der Forschung am Alten Testament (ThB 73), München 1984, 39-53; 
W. Dietnch, '"Wo ist dein Bruder?" Zu Tradition und Intention von Genesis', m: H. Donner, R. Hanhart 
en R. Smend (Hsgb.), Beitrdge zwAltlestamentlichen Theologie (Fs W. Zimmerli), Göttmgen 1977,94-111 
en K.A Deurloo, De mens als raadsel en geheim. Verhalende antropologie in Genesis 2-4, Baarn 1988. 

3. Cf. E. Levine, 'The Synac Version of Genesis FV 1-16', VT 26 (1976), 75. 
4. Zo W.H. Gispen, Gen. (COT), 180; C.F. Keil, Gen. (BCAT), 75; H. Holzinger, Gen. (KHCAT), 49. Zie 

ook K.A. Deurloo, Kain en Abel, 12.5v., en diens verwijzing naar J. Pedersen die vertaalt met 'under these 
arcumstances'. Volgens Deurloo luidt p ^ geen gevolgtrekking in, maar een toevoeging m verband met 
het voorafgaande. Cf. A.B. Ehrlich, Randglossen zur Hebrüischen Bibel, Leipzig 1908,1,24 en B. Jongeling, 
'pb dans l'Ancien Testament', OTS 21 (1981), 193. 

5. Zo met F. Nötscher, 'Zum emphatischen Lamed', VT 3 (1953), 376. 
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De constructie van vs. 15a is enigszins gecompliceerd. Wat is het subject van Dj?."?' 
Het ligt het meest voor de hand om de casus pendens yp 3"in"7D als subject bij het predi
kaat Dj?" te trekken.^ Dan doet zich echter het probleem voor, dat in plaats van het slacht
offer de doodslager 'gewroken' zou worden - wat weer noodzaakt tot een parafraserende 
vertaling.' Een tweede mogelijkheid is om een onpersoonlijk subject aan te nemen: 'het 
zal gewroken worden' of 'er zal wraak genomen worden'.* De vergelij king met het gebruik 
van dezelfde verbale vorm in vs. 24 (Kam subject van QpT) en Ex. 21:21 (niet de heer, 
maar de slaaf wordt gewroken) maakt duidelijk dat een derde mogelijkheid te prefereren 
is: Het ongenoemde subject van de 3 ' pers. masc. sing. Dp" is Kaïn. De bedoeling van 
de enigszins gedrongen constructie van vs. 15 kan als volgt worden weergegeven: 'Wie 
het ook maar in de zin zou komen om Kaïn te doden, laat hij gewaarschuwd zijn: Kaïn 
wordt zevenvoudig gewroken'.' 

De wraak voor Kaïns dood zal D"ny3tÖ - zevenvoudig* zijn. Men heeft wel gemeend, 
stellig onder invloed van een etiologische interpretatie van Gen. 4, dat het hier zou gaan 
om een maatregel waarbij zeven leden van de clan van de doodslager moeten boeten voor 
de moord op Kaïn.' Het is waarschijnlijker te denken aan de functie van een rond getal 
ter aanduiding van een verhoogde intensiteit,* zie Ps. 12:7; Dan. 3:19 en met name 
Ps. 79:12 (cf. VS. 10!). Kaïns leven wordt 'zevenvoudig', d.w.z. volkomen verzekerd. Gods 
laatste woord aan Kaïn wordt met een teken als het ware sacramenteel bevestigd.' 

Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden - door wie? Het handelend subject achter 
de passieve vorm Dp" kan niemand anders dan YHWH zijn. De verstoten en vogelvrije 
moordenaar, die tot God klaagt dat hij zonder enige bescherming verder moet leven, krijgt 
van God de garantie dat Hij hem zal wreken. Geen mens zal meer voor Kam opkomen 
(vs. 14), maar God wel. Dit laat overigens onverlet, dat de goddelijke straf dan alsnog 
door een menselijk instrument voltrokken kan worden. Het verbum Dp3 'wreken' ziet 
hier duidelijk op de straffende vergelding voor aangedaan kwaad. Wie Kam doodt, zal 
zelf gedood worden. Normaliter zou de bloedwreker of het stamverband in zijn geheel 
voor deze 'rugdekking' zorgen. Bij ontstentenis hiervan, in het geval van Kaïn, zegt God 
toe deze taak op zich te nemen. God staat borg voor Kaïns leven. De dreiging met Dp3 
heeft de functie van rechtsbescherming.'" Op één punt zal de rechteloze zwerver dan 
toch nog zijn rechten hebben: Zijn leven kan niet straffeloos aangetast worden. 

1. Over deze vorm zie § 2.2.2. 
2. Cf. SV, LV, NBG; W.H. Gispen, Gen. (COT), 180; J. de Frame, Gen. (BOT), 67; K.A. Deurloo, Kain 

en Abel, 119; ld., De mens, 99. 
3. Zoals 'der Rache verfallen' (GBH, KBL, HAL), 'Rache erleiden, erfahren' (König) of 'boeten' (LV en 

NBG). 
4. Zo bijv. KJV, Luther, Buber; C. Westermann, Gen. (BKAT), 384; O. von Rad, Gen. (ATD), 75 en 

J. Skinner, Gen. (ICC), 110. 
5. Vgl. nog GKG § 116w. 
6. Het multiplicativum wordt gevormd door de dualis van het cardinalium femininum nU3B (GKG § 97h, 

Cf. Joüon § lOOo) en fungeert hier als accusativus die de maat aangeeft (C. Brockelmann, Syntax, § 101). 
7. Zie o.a. H. Gunkel, Gen. (HKAT), 40; J. Skinner, Gen. (ICC), 110 en J. de Frame, Gen. (BOT), 67. 
8. Vgl. ook W.H. Gispen, Gen. (COT), 181; C.F. Keil, Gen. (BCAT), 7.5; U. Cassuto, A Commentary on 

the Book of Genesis, Jerusalem 1972, 226; B. Jacob, Das erste Buck der Tora. Genesis, New York z.j. 
(reprint Berlin 1934), 144v. en G.J. Wcnham, Gen. (WBC), 109. 

9. K.A. Deurloo, Kain en Abel, 126, die terecht daaraan toevoegt: 'Het heeft geen zin naar de aard van het 
teken te vragen, waar de verteller dit volledig in het duister laat'. Zie verder het excurs over het Kaïnsteken 
bij C. Westermann, Gen. (BKAT), 424-427 en de aldaar genoemde literatuur, en de artikelen niK in THAT 
(F. Stolz) en TWAT (FJ. Helfmeyer). 

10. Het IS zeer wel mogelijk dat de zin van de § 3.2.1. in besproken naamgeving met het element Dp: ligt m 
de gedachte die ook in Gen. 4:15 verwoord is. 
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Dat vs. 15 ziet op de handhaving van het recht en üpi hier dus een juridische lading 
heeft, blijkt ook uit de formulering. Er wordt nl. niet tot Kaïn gesproken, maar tot ieder 
die hoort ('al wie Kaïn doodt' in plaats van 'al wie u doodt'). Vs. 15a 'ist eine Bestimmung 
oder Festsetzung, in der Form genau den apodiktischen Rechtssatzen entsprechend';' 
de apodosis vermeldt de juridische gevolgen van het veronachtzamen van de grenzen die 
in de participiale protasis worden aangegeven. Het juridische karakter van vs. 15a wordt 
bevestigd door de verzegeling met een officieel (als zodanig herkenbaar) teken. Zo vormt 
VS. 15 een passend slot van de hele passage in vss. 9-16, waarin het rechterlijke handelen 
van God getekend wordt in verhoor (vs. 9v.), vonnis (vss. 11-15) en verdrijving (vs. 16).^ 

De vraag kan gesteld worden, wat de strekking is van de goddelijke toezegging van 
de wraak in vs. 15. Meestal wordt dit vers uitgelegd als een verzachting van de in vs. l lv . 
over Kaïn uitgesproken vervloeking. God zou dan op Kaïns bede (vs. 14) uit genade de 
straf gematigd hebben. Hoe erg Kaïns lot ook zijn zal, voor zijn leven hoeft hij tenminste 
niet meer te vrezen.^ Volgens een geheel andere visie betekent de zevenvoudige bescher
ming van Kaïns leven juist de zwaarst mogelijke straf; dit zwerversleven is erger dan de 
dood (cf. Ps. 59:12!).'* Vs. 15 beoogt echter begenadiging noch verzwaring van de straf. 
In aansluiting bij Kaïns woorden in vs. 14 (geen bede maar een klacht!) spreekt vs. 15 
over niets anders dan de bescherming voor de dood. De straf zelf blijft onverminderd 
van kracht. 'Gott will nicht, dass in die von ihm festgesetzte Strafe eingegriffen wird.'' 
Er is geen spanning tussen het vervloeken van Kaïns leven en het wreken van Kaïns dood. 

Vs. 15 wordt in vs. 24 'geciteerd'. Dietrich is van mening dat vs. 15 secundair is,* Wester-
mann veronderstelt daarentegen dat vs. 24 later ingevoegd is.' Het een noch het ander 
laat zich bewijzen; in de huidige compositie hebben beide verzen een functionele plaats. 

Gen. 4:24 
l ' p ' D p ' DTIJJDB? ""D 'Ja, zevenvoudig wordt Kaïn gewroken, 
nSJDJÖI W^yH "[071 maar Lantech zevenenzeventig maal!' 

1. C. Westermann, Gen. (BKAT), 423v. en G. hKi\x,GestaltundBezeichnungalttestamentlicherRechtsslUze. 
Eine formgeschichllich-lerminologische Studie (WMANT 39), Neukirchen-Vluyn 1971, 124 en 143. 
W. Schottroff, Der altisraelitische Fluchspruch (WMANT 30), Neukirchen-Vluyn 1969, 108, wijst op de 
verwantschap met de mót yümat - uitspraken; S. Gevirtz, 'West-Semitic Curses and the Problem of the 
Ongins of Hebrew Law', VT 11 (1961), 154, op de verwantschap met oudoostersevloekformules.Cf. ook 
R. Cordis, 'Note on General Conditional Sentences in Hebrew', JBL 49 (1930), 199-203, die als parallelle 
plaatsen noemt Num. 35:30; Joz. 2:18; 1 Sam. 2:13; Spr. 17:14; Job 41:18. 

2. W. Schottroff, Fluchspruch, 79 e.v. is van mening dat Gen. 4:9-16 'kein regelrechtes Gerichtsverfahren, 
sondem die aussergenchtliche Frans privater Deliktsahndung' weerspiegelt. Formeel gezien is dit natuur
lijk juist, aangezien de normale rechtsorganen hier met functioneren. Terecht repliceert C. Westermann, 
Gen. (BKAT), 413, dat hier terdege van een - eventueel Vorgerichtliche' - juridische situatie gesproken 
kan worden, omdat God als 'übergeordnete Instanz' en met als familielid optreedt. Zie ook de fraseologie 
in VS. 10: r"B» TO (waarin H J. Boecker, Redeformen, 30, 'die Zugehöngkeit zur Sphare der gerichtlichen 
Auseinandersetzung' herkent) en het 'technische' pus (R.N. Boyce, The cry to God in the Old Testament, 
Atlanta 1988, 44: 'a special type of legal appeal', cf. G. von Rads uitleg van de 'Zeterruf in Theologie 
I, 427 noot 65). 

3. Zo bijv. H. Gunkel, Gen. (HKAT), 40; J. de Fraine, Gen. (BOT), 67; J. Skinner, Gen. (ICC), 110. Cf. 
G. von Rad, Theologie I, 117. 

4. Zo O. Procksch, Gen. (KAT), 48, cf. H. Junker, Gen. (EB), 22. 
5. F.W. Golka, 'Keine Gnade für Kam', in: R. Albertz e.a. (Hsgb.), Werden und Wirken des Alten Testaments 

(Fs C. Westermann), Göttingen 1980, 69 (Golka geeft de visie van A. Dillmann weer). Zie ook K.A. 
Deurloo, Kain en Abel, 128; C. Westermann, 'Kam und Abel', 51 en GJ. Wenham, Gen. (WBC), 109. 

6. W. Dietnch, 'Bruder', 97. 
7. C. Westermann, Gen. (BKAT), 455. 
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Het lied van Lamech heeft in de geschiedenis van het onderzoek verschillende karakterise
ringen ontvangen. 'Zwaardlied', nota bene de koppeling met vs. 22 (de metaalbewerking 
van Tubal-Kain). 'Praallied', van een trots en machtig mens die zich tegenover zijn vrouwen 
op zijn hardheid en kracht beroemt. 'Zegelied', na de terugkeer van een geslaagde bloed-
wraak-expeditie. 'Dreiglied', om met de taal van de onverbiddelijke represailleelke poten
tiële vijand af te schrikken.' 

Hoe het ook zij, de inhoud van het lied is in elk geval huiveringwekkend. 'In de wilde 
ochtendschemer van de menselijke geschiedenis'^ wordt de lof gezongen op een exuberan
te wraak als hèt middel om de eigen existentie en positie te waarborgen. Ten opzichte 
van VS. 15, waar sprake was van 'wraak' als rechtsmaatregel in een rechteloze wereld, 
betekent het Lamechlied een drievoudige verwording. Ten eerste oefent Lamech wraak 
niet alleen bij doodslag, maar al bij het geringste bloedverlies ('wond', 'striem', vs. 23).^ 
Ten tweede wordt de maat van de wraak op extravagante wijze vermenigvuldigd.'' Ten 
derde maakt Lamech zichzelf subject van de wraak; Kam wordt gewroken, Lamech wreekt 
zichzelf. Wat door God in vs. 15 toegezegd werd als rechtsbescherming haalt Lamech 
naar zich toe* en wordt door hem gepraktizeerd in een grenzeloze conservatio sui. In 
Lamechs recht is de Godsnaam afwezig. 

De plaats van het Lamechlied is veelzeggend: aan het eind van de genealogie van Kam. 
De koppeling door middel van de vocabel Qp3 met vs. 15 is bewust gemaakt en bepaalt 
de strekking van het hele caput. Niet alleen wordt door dit slot op paradigmatische wijze 
de duistere keerzijde van de ontwikkeling van de menselijke cultuur aangeduid, nl. de 
toenemende mogelijkheid van vernietiging van het leven,* maar ook wordt hiermee duide
lijk dat de weg van de ongehoorzaamheid aan God (vss. 6-8), de overgave aan de zonde 
(vs. 8) en de afwijzing van verantwoordelijkheid voor de broeder (vs. 9), een in alle 
opzichten doodlopende weg is. 

1. Voor deze typenngen zie G. von Rad, Gen. (ATD), 82; J. de Frame, Gen. (BOT), 69v.; C. Westermann, 
Gen. (BKAT), 455v. en O. Eissfeldt,£i«/eUung, 89. E. Merz, Blutrache, 43, wijst erop dat zulk soort liederen 
tot op heden bij Arabische stammen. Slaven en Corsicanen gezongen worden en nteert ter vergelijking 
een Corsicaans wraakgezang: 

'Wenn ein Duizend wird erstochen 
Von den Ersten und den Reichen, 
Sind mit diesem Dutzend Leichen 
Seme Stiefeln kaum gerochen'. 

2. M.A. Beek, Wegen en voetsporen van het Oude Testament, Amsterdam / Dnebergen 1969, 24. Vgl. ook 
de stilistisch-exegetische analyse van G. Krinetzki, 'Prahlerei und Sieg im alten Israel', BZ 20 (1976), 
45-48. 

3. Voor C. Westermann, Gen. (BKAT), 455, is het feit dat vs. 23 slechts over verwonding spreekt, reden 
om aan te nemen dat vs. 24 secundair is - het geateerde B5: veronderstelt immers de doodslag (zie vs. 
12). HIJ miskent dan echter dat de zin van het citaat uit vs. 15 nu juist gelegen is in wat hij als discrepantie 
ziet tussen vs. 23 en vs. 24. Wordt Kam bij doodslag gewroken, Lamech al bij de minste of genngste 
aantasting van zijn persoon. Het gegeven dat di'l aiaat op déze situatie wordt toegepast betekent een 
onderstreping van de verwildering. 

4. Zevenvoudige wraak kan als Volledige' wraak rechtmatig zijn, een 77-malige wraakoefening is dat allang 
met meer. Bij rta3»l nr»3» dient een woord als aas gedacht te worden (GKG § 134r; Joüon § 142q). 
Volgens A. van Selms vormt het getal 77 in de Ugantische poëzie een geliefd element, wat zou kunnen 
wijzen op de ouderdom van het Lamechlied {Gen. (POT), 88). Cf. over het numerieke parallellisme in 
VS. 24 W.G.E. Watson, Classical Hebrew Poetry. A Guide to Us Techniques (JSOTS 26), Sheffield 1986, 
14.5v. 

5. G. von Rad, Gen. (ATD), 82: 'Lamechs trotziger Anspruch greift ja in Jahwes allemiges Verfügungsrecht 
em.' Cf. K.A. Deurloo, De mens, 129. 

6. Zie C. Westermann, Gen. (BKAT), 455; W. Zimmerli, Gen. (ZB), 240 en K.A. Deurloo, De mens, 130. 
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De geschiedenis van het onderzoek laat zien dat men vaak een directe relatie gelegd heeft 
tussen Gen. 4 en het instituut van de bloedwraak,' en wel op een viertal punten: 
a. God fungeert als bloedwreker van Abel (vs. 9w.)^ 

Deze mening wordt vooral gebaseerd op vs. 10, waar staat dat het bloed van Abel 
vanaf de aardbodem tot God roept. Ofschoon Gen. 4:10 de enige plaats is in het O.T. 
waar deze gedachte voorkomt,' is het inderdaad goed mogelijk dat de fraseologie van 
het 'roep)ende bloed' - althans oorspronkelijk - thuishoort bij het voorstellingscomplex 
van de bloedwraak. Het gebruik van de pluralis in de status constructus "[TIX "'QT legt 
de nadruk op de gewelddadigheid en onrechtmatigheid van de doodslag."* Dit bloed 
'roept' ( pys , de 'Zeterruf*) tot God om vergelding van het begane misdrijf. De 
gedachte kan hier meespelen, dat de ziel van de vermoorde in het bloed aanwezig 
is (Gen. 9:5v.; Lev. 17:11).* Was de oorspronkelijke voorstelling deze, dat het bloed 
van de vermoorde, zolang het nog niet door de aarde bedekt was, om een wreker riep?' 
Zo zou God hier in Gen. 4 de taak van de niet aanwezige bloedwreker op zich nemen. 
Deze visie wordt echter door twee ernstige bezwaren gedrukt. 
Ten eerste, dat de voorstelling van het om wraak roepende bloed in Gen. 4 'jetzt 
allerdings ihrer anschaulichen Zuge weitgehend entkleidet ist'.* In vs. 11 komt een 
geheel ander beeld, nl. dat van het door de aarde gedronken bloed. Vss. 10 en 11 
gebruiken metaforen, waarbij het zeer onzeker is of en in hoeverre het oorspronkelijke 
gedachtengoed nog een rol speelt. Het gaat in vs. 10 in de huidige context niet zozeer 
om de roep om een bloedwreker, maar om schreeuwend onrecht (de pluralis ' O l ) 
dat roept om vergelding.' 
Ten tweede is er tegen voornoemde opvatting het bezwaar aan te voeren, dat God 
niet de bloedwraak in eigenlijke zin voltrekt. Kaï'n blijft leven. Hij wordt vervloekt 
en verstoten, wat waarschijnlijk de gebruikelijke straf voor de broedermoordenaar 
was.'" Het is onjuist deze 'Friedloslegung' bloedwraak te noemen: 'Binnen de groep 
zelf bestaat er geen bloedwraak, maar kent men alleen de bestraffing of uitsluiting 
van de schuldige'." 

1. J. Weismann, 'Talion und öffentliche Strafe im Mosaischen Rechte', in: K. Koch, Um das Prmzip der 
Vergeltung in Rehgion und Recht des Alten Testaments (WF 125), Darmstadt 1972, 357: 'Die Stelle wird 
allgemein, soviet ich sehe ausnahmslos, auf die Blutractie bezogen.' 

2. Zo bijv. A. Deissler, Grundbotschafl, 59; E. Merz, a.w., 65 en F. Horst, 'Naturrecht und Altes Testament', 
in: Gottes Recht, 239 noot 3. 

3. Vergelijkbare plaatsen zijn Job 16:18; Jes. 26:21; Ez. 24:7v. en Openb. 6:9v. Zie verder H. Christ, a.w., 
69 e.v. 

4. H. Christ, a.w., 63v. en K. Koch, 'Der Spruch "Sein blut bleibe auf seinem Haupt" und die Israëlitische 
Auffassung vom vergossenen Blut', in: Pnnztp, AAA. Terecht meent Christ, dat de pluralis van Dl een 
intensivering van tietekenis geeft die ternauwernood met de 'rSumliche phsysische Wirksamkeit' van het 
bloed te doen heeft (contra Koch) en veeleer de notie van de schuld benadrukt. 

5. De 'Zeterruf impliceert met automatisch een verbondsrelatie, zoals J.N. Musvosvi, a.w., 49, meent. 
6. B. van Oeveren, De vrijsteden m het Oude Testament, Kampen 1968, 229 en E. Merz, a.w., 48. 
7. Instructief is de parallel bij E. Merz, a.w., 49: 'Nach dem Volksglauben steigt aus dem Kopfe eines 

Erschlagenen ein Vogel, der ruft "isquni", d.h. "Gebt mir zu trinken". Dass (..) will besagen: "Gebt mir 
das Blut des Mörders zu trinken", d.h. "voUzieht die Blutrache". Nach vollzogener Rache stellt denn auch 
der Vogel sein Schreien ein.' 

8. H. Christ, a.w., 81. 
9. H. Christ, a.w., 82. Cf. Gen. 18:20v., 19:13 en Jer. 6:7. 
10. Zie hierover E. Merz, a.w., 83 e.v.; R. de Vaux, Hoe het oude Israel leefde. Roermond 1973^, I, 32; 

B. van Oeveren, a.w., 234v. en J. Weismann, a.art., 356. 
11. R. de Vaux, a.w., 32; cf. E. Merz, a.w., 85, die erop wijst dat de bloedwraak binnen de groep 'dem Natur-

gefühle widerwartig' zou zijn. In dezelfde lijn J. Weismann, a.art., 356; E. Lipiriski, "Op;", 609 en 
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God treedt in Gen. 4 dus niet zozeer op als Abels bloedwreker, maar als de hoeder 
en beschermer van het leven, die ervoor zorgt dat het recht zijn loop heeft. 

b. Kam vreest de bloedwraak (vs. 14)' 
Uit de woorden van vs. 14 heeft men willen opmaken dat de geweldenaar Kam klaagt 
over het prijsgegeven zijn aan het geweld van de bloedwreker. 
Dit is een onnauwkeurige exegese. Kam vreest niet de bloedwreker van Abel, maar 
hij vreest het vogelvrije leven dat voor hem ligt, dat zelfs bij een gewelddadig einde 
niet gewroken zal worden (nota bene '*i<3D"73 'ieder, die mij aantreft'). Vs. 14c tekent 
op treffende wijze het lot van de uitgestoten broedermoordenaar.^ 

c. God fungeert als bloedwreker van Kaïn (vs. 15)^ 
Vs. 15 haakt in op de laatste woorden van Kam in vs. 14. Gods antwoord neemt Kaïns 
vrees weg: Kaïn zal volledig gewroken worden, m.a.w. zijn leven valt niet buiten elke 
rechtsbescherming. Tot op zekere hoogte kan gezegd worden, dat God hier in de plaats 
van de bloedwreker treedt.'* Dit is echter een conclusie die voortvloeit uit het verband 
van VS. 15 met vs. 14 en die niet zomaar uit het gebruik van het verbum Dp] kan 
worden afgeleid. Nu is het gezien vs. 24 en de parallelplaats Ex. 21:20v. wel zeer waar
schijnlijk dat Dpi ook in Gen. 4:15 de doodstraf voor de moordenaar betekent (alleen 
dan kan immers van 'bloedwraak' gesproken worden), maar geheel zeker is dit niet. 

d. Lamech voert de bloedwraak in (vs. 23v.)' 
Het Lamechlied is meermalen getypeerd als een lied dat de bloedwraak verheerlijkt 
(zie hiervoor). Ten onrechte. 'De suggestie dat deze regels afkomstig zijn uit de sfeer 
van de bloedwraak hangt men in het algemeen niet meer aan.'* Gen. 4:23v. tekent 
een grenzeloze wraakzucht die met het specifieke instituut van de bloedwraak weinig 
of niets van doen heeft. 

Bovenstaande exegese samenvattend, kan geconcludeerd worden dat Dp3 in Gen. 4:15, 
24 de straffende vergelding van een ernstig misdrijf (doodslag) als inhoud en de 
rechtsbescherming van de hulpeloze als functie heeft. De wortel Dp] functioneert hier 
binnen min of meer juridische kaders. De gedachte dat God in de plaats van de bloed
wreker optreedt, speelt daarbij mogelijk een rol. De context van vs. 24, waar op vs. 15 
gezinspeeld wordt, toont de annexatie van de wraakpraxis door de mens zonder God, die 
Dp] toepast op een 'rechtshandhaving' die buiten alle proporties is. 

J. Scharbert, Gen. (NEB), 68. Zulks contra B. van Oeveren, a.w., 235 en W. Schottroff, Fluchspruch, 79v. 
Hiermee is het verhaal van de Tekottische uit 2 Sam. 14 met in stnjd; onder het mom van bloedwraak 
wordt daar een greep naar de erfenis gedaan (vs. 7). De dreigende bloedwraak in dat verhaal is geheel 
'tegen de regels'. 

1. Zo bijv. Cf. CF. Keil, Gen. (BCAT), 75; J. de Frame, Gen. (BOT), 67 en F.M.Th. Böhl, Gen. (TU), 73. 
Indirect ook C. Westermann, Gen. (BKAT), 424, die meent dat vs. 15 de bloedwraak verbiedt. 

2. J. Weismann, a.art., 358: 'In der ErzShlung der Genesis von Kaïn ist von Blutrache keine Rede.' Zo ook 
E. Merz, a.w., 87; J. Skinner, Gen. (ICC), 109; H. Gunkel, Gen. (HKAT), 40; B. van Oeveren, a.w., 229 
en F.W. Golka, a.art., 69. 

3. Zie bijv. W. Zimmerli, Gen. (ZB), 226 (die van mening is dat God de bloedwreker van Abel (vs. 9w.) 
en van Kam (vs. 15) is). Cf. ook U. Cassuto, a.w., 226 en D. Kidner, Gen. (TOTC), 76. 

4. Het IS echter de vraag of dan nog van 'bloedwraak' gesproken kan worden, cf. het excurs over de 
bloedwraak. 

5. Aldus Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 56; cf. J. de Frame, Gen. (BOT), 69v. en O. Böcher, 'Blut II. Biblische 
und frohjüdische Auffassungen' in TRE 6, 730. 

6. K.A. Deurloo, De mens, 128; C. Westermann, Gen. (BKAT), 456; W. Dietrich, 'Bruder', 103 noot 49 en 
B. van Oeveren, a.w., 228v. 
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Ex. 21:20, 21 
n a y n x W-tt. HD-'-DT •Gesteld dat iemand zijn slaaf 
D3ttf3 inOKTlK IX of slavin met de roede zo ranselt 
IT' nnn DOT dat de dood het directe gevolg is, 
üpT üpl dan moet deze zeker gewroken worden. 

~\W D'DV IN D VDK "]}< Maar als hij nog een of twee dagen 
Kin 1D03 "'S Up" vh blijft leven, zal hij niet gewroken 

worden, want hij was diens eigen "geld".' 

Ex. 21:20,21 is het duidelijkste voorbeeld van een tekst waarin de wortel Dp] een specifiek 
juridische betekenis krijgt. Zoals de meeste rechtsverordeningen (D'̂ DZ^O, 21:1) in het 
zgn. Bondsboek is ook deze regelgeving aangaande mishandeling van een slaaf in de casuis-
tische stijl gevat. De protasis geeft de casus aan, de apodosis de civiel- of strafrechtelijke 
consequentie; de 'D-zin (vs. 20) introduceert de 'Oberfall', de QK-zin (vs. 21) de 'Untcr-
fair.' Naar inhoud en vorm staat het Bondsboek in de oudoosterse rechtstraditie, die 
verschillende juridisch-wetcnschappelijke compilaties met lange reeksen 'voorbeeldige 
vonnissen' in de casui'stische formulering heeft opgeleverd.'̂  

Vss. 20 en 21 maken deel uit van de casuistische verzameling in 21:18-32, waaraan 
de apodictische wetten van 21:12-17 gekoppeld zijn.' Dit gedeelte vormt een thematische 
eenheid handelend over gevallen van doodslag en veroorzaking van lichamelijk stelsel 
(nota bene het frequente gebruik van de verba ilS] 'slaan' en TMl 'stoten'). Toonaangevend 
is de vuistregel betreffende doodslag en doodstraf, waarmee de reeks in vs. 12 opent. De 
logica van de structuur van vss. 18-32 schijnt te liggen in de afbakening van de gevallen 
van doodstraf enerzijds en die van schadeloosstelling anderzijds.'' 

Voortbordurend op de thematiek 'slaan - sterven - doodstraf (vss. 12, 18) stelt vs. 20 het 
geval dat een heer zijn slaaf / slavin slaat U3273, waarmee in dit verband ongetwijfeld 
een tuchtoefening wordt bedoeld.' Het slaan komt echter neer op een doodslaan, want 

1. O. Eissfeldt, Emleitung, 282 e.v.; HJ. Boecker, Recht und Gesetz im Alten Testament imd im Alten Onent, 
Neukirchen-Vluyn 1976, 129-135 (excurs ."i 'Slil und Charakter des kasuistisch formulierten Rechts') en 
G. Liedke, Rechtssatze, 31-39. 

2. Zie K.R. Veenhof in BH I, 307, in navolging van F.R. Kraus, 'Ein zentrales Problem des altmesopota-
mischen Rechts: Was ist der Codex Hammu-rabi', Genava 8 (1960), 283-2%, dre de casuistische wetten 
typeert als 'Musterentscheidungen, Vorbilder guter Rechtssprechung'. In deze lijn ook R Westbrook, a.w., 
4 e.v. Zie verder S.M. Paul, Studies in the Book of the Covenant m the Li^t of Cuneiform and Biblical 
Law (SVT 18), Leiden 1970, 23v. en L. Schwienhorst-SchOnberger, Das Bundesbuch (Ex 20,22 - 23,33). 
Studiën zu seiner Entstehung und Theologie (BZAW 188), Berlin / New York 1990, 2.56-260 en E. Otto, 
'Die Bedeutung der altonentalischen Rechtsgeschichte fur das Verstandnis des Alten Testaments', ZThK 
88 (1991), 1.39-168. 

3. Voor de structuur en opbouw zie met name de studie van L. Schwienhorst-Schönberger. 
4. E. Otto, Wandel der Rechtsbegründungen in der Gesellschaftsgeschichte des antiken Israel. Eme Rechts

geschichte des "Bundesbuches" Ex XX22 - XXIII13 (StBi 3), Leiden / New York / Kopenhagen / Köln 
1988, 24 e.v., wijst op de alternerende plaats van civiel recht en strafrecht in Ex. 21:18w. Cf. de kritiek 
van R. Westbrook, a.w., 8, op de toepassing van deze moderne jundische categonefin op de wetgeving 
van het oude Midden-Oosten. 

5. Cf. A. Schenker, Versohnung und Widerstand. Bibeltheologische Untersuchung zum Strofen Gottes und 
der Menschen, besonders im Lichte von Exodus 21 - 22 (SBS 139), Stuttgart 1990, 57v. noot 96 en 
L. Schwienhorst-Schönberger, a.w., 62 en 65. Voor de 'roede' als straf- en tuchtinstrument cf. Spr. 10:13, 
13:24, 22:8; Job 9:34, 21:9, 37:13; Klaagl. 3.1; Jes. 10:5, 11:4. Zie over het gebruik van het artikel GKG 
§ 126r en Jouon § 137m. 
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de slaaf bezwijkt ter plekke IT' m n 'onder zijn hand'. De strafbepaling Dpr Dp3 krijgt 
door het gebruik van de figura etymologica extra nadruk. Wie is subject van de passieve 
Ni. vorm Dpr? Niet de heer zelf, zoals veelal wordt aangenomen.' Een onpersoonlijke 
vertaling 'er zal wraak genomen worden' is mogelijk, maar toch minder juist. Gezien het 
gebruik van üpi in vs. 21 en in Gen. 4 zal ook in vs. 20 het slachtoffer subject zijn." 

Verloopt tussen de tuchtoefening en het moment van overlijden echter enige tijd,^ 
dan zal de heer niet aansprakelijk gesteld worden en blijft de dood van de slaaf 
ongewroken: Qp" vh.* De ratio van dit onderscheid wordt niet nader aangegeven. Waarom 
wordt de doodstraf niet voltrokken als de slaaf de mishandeling nog korte tijd overleeft? 

Sommigen zijn van mening dat de reden hiervan te zoeken is in de gedachte, dat bij enig 
tijdsverloop tussen tuchtiging en sterven de directe samenhang tussen deze twee niet meer 
geheel duidelijk zou zijn. De heer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
complicaties na een tuchtoefening.' Het is echter eerder waarschijnlijk, dat vss. 20, 21 
het onderscheid 'opzettelijk - onopzettelijk' op het oog hebben.* 

Elke heer had het recht om zijn slaaf met de roede te tuchtigen. Maar dit impliceerde 
geen ongelimiteerd ius vitae ac necis ten opzichte van de slaaf, die weliswaar een deel 
van zijn bezit vormde doch tevens ook mens was. Het bewust doden van de slaaf is evenals 
elke doodslag (vs. 12) strafwaardig en zal als zodanig publiekrechtelijk behandeld worden. 
Wanneer de slaaf 'onder de hand' van zijn heer sterft, geldt dit als een zaak van opzette
lijke doodslag. Blijft de slaaf nog één of twee dagen leven, dan is ipso facto duidelijk, 

1. Zie bijv. Luther, Scgond, KJV en vele commenlaren (cf. de parafraserende vertaling van de Vulgata: cnminis 
reus ent). Hier wordt op] Ni. dan ook met 'ge-/bestraft worden' vertaald. Ook in Ex. 21 is echter aan de 
betekenis "wreken' vast te houden. 

2. Ex. 21:20 heeft dezelfde constructie als Gen. 4:15, waar het object van de protasis het subject van de 
apodosis IS. 

3. Het verbum 10» betekent hier met 'herstellen', Sveer opstaan', zo F.M.Th. Böhl, Ex. (TU), .55 en 154, 
maar 'blijven staan' in de zin van 'nog blijven leven', zie H. Ringgren, s.v. in TWAT VI, 201. 

4. De lexica zijn ten aanzien van de vertaling van Dp3 in Ex. 21:20,21 merkwaardig inconsequent. GBH, KBL 
en HAL betrekken de persoonsvorm van vs. 20 op de slaaf (vertaling: 'geracht werden') en van vs. 21 
op de heer (vertaling: 'der Rache verfallcn', 'bestraft werden'). HEL stelt het precies andersom: vs. 20 
slaat op de heer (vertaling: 'suffer vengeance') en vs. 21 op de slaaf (vertaling: 'be avenged'). Hiertegenover 
is te stellen, dat het subject in vs. 20 èn in vs. 21 ongetwijfeld hetzelfde is. Vs. 21 geeft in zekere zin de 
uitzondering op de regel van vs. 20; het is in één 'wet' een kwestie van gewroken worden of met gewroken 
worden. 

5. F.C. Fensham, Ex. (POT), 154v., cf. id., 'Das Nicht-haftbar-sem im Bundesbuch im Lichte der altorien-
tahschen Rechtstexte', JNSL 8 (1980), 24v. Zo ook P. Heinisch, Ex. (HSAT), 170; A. Schenker, a.w., 58 
noot 98 en A. Phillips, 'Some aspects of family law m pre-exilic Israel', VT 23 (1973), 358. Zie ook de 
uiteenzettingen bij D. Daube, 'Direct and Indirect Causation in Biblical Law', VT 11 (1%1), 246-269. 
L. Schwienhorst-Schönberger biedt een korte 'Forschungsgeschichte' van Ex. 21:20v. (a.w., 59-61). In een 
uitvoerige exegese (p. 62-79) wil zij aantonen, dat Ex. 21:21 met een 'Unterfall' van vs. 20 is, maar een 
'Gcgenfall' aan de orde stelt, nl. dat in dit vers het leven van de heer in bescherming wordt genomen tegen 
een ongerechtvaardigde aanspraak op bloedwraak door de familie van de slaaf, die een natuurlijke dood 
IS gestorven. Vs. 21 waakt dan voor misbruik van de regel van vs. 20. Een belangrijk argument is daarbij, 
dat het verbum lou in vs. 21 'dienst doen' zou betekenen. De tuchtoefening van vs 20 zou voor de slaaf 
dan geen enkel nadelig gevolg hebben gehad; hij kon daarna gewoon zijn werk doen. Toch lijkt het logischer 
om een nauwer verband te leggen tussen het 'onder zijn hand' sterven (vs. 20) en het pas na 'een of twee 
dagen' sterven (vs. 21), beide als gevolg van een tuchtoefening. In het ene geval zal de ^raak wel van 
toepassing zijn, in het andere geval niet. 

6. Zo reeds C.F. Keil, Ex. (BOAT), 484 en M. Noth, Ex. (ATD), 146. Deze visie wordt - overigens zonder 
nadere uitwerking - door de meeste moderne exegeten gedeeld, zie bijv. H.W. V/olif, Anthropologic, 290; 
W.T. Pitard, a.art., 18; E. Lipirtski, "op:", 606; HJ. Boecker, Recht, 140 en S.M. Paul, a.w., 70. 

60 



dat de heer de slaaf niet opzettelijk wilde doden - het betrof een uit de hand gelopen 
tuchtiging. Wat dan? Bij onopzettelijke doodslag kon de dader naar de vrijstad vluchten 
(vs. 13). Dit hoeft de heer van de gedode slaaf niet te doen. Als het slachtoffer een slaaf 
is, komt bij de onopzettelijke doodslag het publieke strafrecht er niet aan te pas en blijft 
de zaak binnen het kader van een vermogensrechtelijke kwestie. Vss. 20-21 behandelen 
zo dezelfde zaak als vss. 12-13: Inzake o/jzettelijke doodslag is er tussen vrije en slaaf 
geen verschil, inzake onopzettelijke doodslag wel. Als een slaaf door zijn heer gedood 
wordt, is VS. 12 wel en vs. 13 niet van toepassing. 

Als de slaaf na één of twee dagen sterft, is de heer al genoeg gestraft, 'want hij was 
zijn eigen geld'. Met andere woorden: De heer heeft zichzelf (financiële) schade berok
kend. De slaaf was immers deel van zijn vermogen, zie vs. 32 en vooral Lev. 22:11.' 

Met de bovenstaande exegese is tegelijk ook de visie afgewezen, dat het vonnis D p r Dpi 
niet per definitie de doodstraf tot inhoud heeft, maar eerder een mindere straf, bijv. een 
geldboete. Uit het feit dat Üpi niet wordt uitgewerkt, zou kunnen worden afgeleid dat 
Ex. 21:20 de nadere bepaling van de straf aan de rechters overlaat.^ Maar deze mening 
is onjuist.^ Niet alleen omdat ter aanduiding van een geldboete meer adequate formule
ringen ter beschikking staan (bijv. B35J' Z?1jy, vs. 22), maar vooral omdat de thematiek 
van het gedeelte 21:12-32 bepaald is door de vraag naar de toepasselijkheid van de dood
straf (de 'vuistregel' van vs. 12 is de inzet; vss. 20-21 werken dit uit voor het geval van 
de dood van een slaaf). 

Een belangrijke vraag is hoe het vonnis Qpr üpi voltrokken werd. Dat de precieze wijze 
van executie niet nader wordt omschreven is op zich niet bevreemdend; de oudoosterse 
wetgeving behandelt voornamelijk 'borderline cases', waarbij veel kennis van het gewoonte
recht is verondersteld.'' 

Vaak wordt aangenomen dat Dpi in Ex. 21 ziet op de bloedwraak.* Deze opvatting 
krijgt met twee problemen te maken. Ten eerste zou in dat geval de wet van Ex. 21:20v. 
uitsluitend op de Hebreeuwse slaaf (21:2w.) van toepassing zijn,* aangezien er voor een 
uit het buitenland afkomstige slaaf nu eenmaal geen D1T\ 7X3 voorhanden is. Ten tweede 
is het de vraag of een gemeenschap de familie van een slaaf zomaar het recht zal verlenen 

1. Over de juridische positie van de slaaf in Israël zie bijv. R. de Vaux, Israël, 1,14.5-163. Cf. C. Westermann, 
"13»" in THAT II, 186 e.v. en het excurs bij H. Ringgren, "I3ï" in TWAT V, 996v. L. Schwienhorst-
Schönberger, a.w., 67, meent dat het slot van vs. 21 niet slaat op de positie van de slaaf, maar op de 
financieel minder gunstige situatie die voor de heer ontstaat door de dood van de slaaf. 

2. B. Baentsch, Ex. (HKAT), 19."); H. Holzinger, Ex. (KHCAT), 8.5; G. Beer, Ex. (HAT), 111; C.F. Keil, 
£r. (BCAT), 484; B.S. Childs, Ex. (OTL), 471 en H. Christ, a.w., noot 540. Volgens P. Heinisch, Ex. 
(HSAT), 169, kan cpi in Ex. 21:20v. onmogelijk op de doodstraf zien omdat de gehele passage zijns inziens 
handelt over een geval van onopzettelijke doodslag; immers, 'kein Herr prügelt absichtlich zum Tode'. 
Cf. J.C. Ryklaarsdam, £r. (IB), 999. Deze uitleg is bepaald naïef te noemen. 

3. E. Lipirtski, "Dp3", 605: 'Es ist nicht daran zu zweifeln, dass diese Strafe tatsflchlich der Tod gewesen war.' 
Zie E. Merz, a.w., 97; F. Michaeli, Ex. (CAT), 200; A. Schenker, a.w., 58 noot %; E. Otto, a.w., 85 noot 
81; H.W. Wolff, Anlhropologie, 290; cf. J. Hempel, Das Ethos des Alten Testaments (BZAW 67), Berlin 
1964, 64. Nota bene de tekstvariant van de Samantanus nar mö. 

4. Cf. R. Westbroek, a.w., 4 e.v. en H. Niehr, Rechlsprechung in Israel. Untersuchungen zur Geschichte der 
Genchtsorganisation im Alten Testament (SBS 130), Stuttgart 1987, 14v. 

5. E. Merz, a.w., 97; L. Schwienhorst-Schönberger, a.w., 71; E. Lipirtski, "Dp:", 605; J. Scharbert, Ex. (NEB), 
90 en G. Liedke, Rechtssdtze, 48v. Met aarzeling M. Noth, Ex. (ATD), 146; F.C. Fensham, 'Das Nicht-
hafttiar-sein', 23 en HJ. Boecker, Recht, 140. 

6. Zo meent L. Schwienhorst-Schönberger, a.w., 62. 
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zich via de bloedwraak op de heer van de slaaf te wreken.' Bovendien is, anders dan bij 
de 'normale' doodslag (en bloedwraak), de wraak na de dood van een slaaf eerst mogelijk 
na de rechtsbeslissing die het opzettelijke karakter van de doodslag moet vaststellen. 

Lipinski oppert de mogelijkheid dat het in Ex. 21:20 gaat om een immanente of 
goddelijke wraak, in de lijn van Gen. 4:10.^ Niets wijst er echter op dat de wetgever 
hieraan dacht. 

Een derde opvatting ligt meer voor de hand, nl. dat de rechtsgemeenschap zelf de 
wraak voor de moord op de slaaf ten uitvoer bracht.^ Met name gevallen van 'onschuldig 
bloed' raakten de verantwoordelijkheid van de gehele gemeenschap. Op deze gemeenschap 
rustte de verplichting dit bloed uit Israel 'weg te doen', zie Lev. 20 passim; Num. 35:33v.; 
Dtn. 19:13,21:9,22 passim. Net zoals de gemeenschap in actie moest komen bij een moord 
door een onbekende gepleegd (Dtn. 21:1-9), was dat het geval bij een moord op een slaaf. 
Als de gemeenschap niet handelde, zou in beide gevallen de moord 'ongewroken' blijven, 
omdat de bloedwraak niet kon functioneren. 

De laatste vraag die bij de exegese van Ex. 21:20v. (niet ten onrechte een crux interpretum 
genoemd!) aan de orde moet komen, betreft de zin van de gebruikte terminologie. Het 
is stellig niet slechts een kwestie van variatie, dat in plaats van de normale formule 
riQV niQ, die de doodstraf door bloedwraak kan impliceren (zie vss. 12-14), de uitdrukking 
D p r QpJ gehanteerd wordt. Het gebruik van deze woorden in Ex. 21:20, 21 heeft een 
specifieke betekenis."* 

Westbrook heeft een geheel eigen visie op deze kwestie.^ Zijns inziens wordt in Ex. 
21:20v. bewust de terminologie Dp]"' Dp] en niet n^aV ITIQ gebruikt, omdat Qp] hier func
tioneert als aanduiding van 'plaatsvervangende' straf. Deze tekst biedt namelijk een mooie 
parallel voor de bepaling in § 116 van de Codex Hammurabi.* Het oordeel Dp]' Dp] houdt 
in: 'The appropriate member of the creditor's family is liable to be killed by way of 
revenge: if the victim were a son - his son; if a daughter - his daughter' (p. 91). 

Met een korte evaluatie van de Dp]-teksten wil Westbrook deze hypothese nader beves
tigen. Daarbij gaat het hem uiteraard vooral om de identificatie van het object van Dp]. 
Hij onderkent de moeilijkheid, dat de passages waarin de term Dp] gebruikt wordt, weinig 
specifieke gegevens over het wraakobject bieden. Toch meent hij uit tekstgedeelten als 
Jer. l l :20w; 2 Sam. 4:8; 2 Kon. 9:7v; Ri. 15:1-8 e.a. te kunnen afleiden, dat de Dp]-actie 

1. F.C. Fensham, Ex. (POT), 154. 
2. E. Lipiriski, "Dp:", 606. Ovengens is hij zelf de mening toegedaan dat cpj hier terdege de bloedwraak 

bedoelt en dat de casus dus slechts op de Hebreeuwse slaaf betrekking heeft. Cf. ook G.E. Mendenhall, 
'Vengeance', 90. 

3. Eventueel door een "wreker' aan te wijzen, zoals de regeling m de talmudische wetgeving (b. Sanh. 4.';b) 
expliciet vermeldt, cf. E. Lipirtski, "Dp:", 60.'5v. De mening dat de wraak door officiële instanties voltrokken 
moest worden, vindt men o.a. bij F.C. Fensham,£x. (POT), 154; id. 'Das Nicht-haftbar-sein', 24; id., Trans
gression and Penalty in the Book of the Covenant Code', JNSL 5 (1977), 35; E. Otto, a.w., 85 noot 81; 
M. Greenberg, Ex. (IDB) I, 738 en H.W Wolff, Anthropologic, 290. Cf. B. van Oeveren, a.w., 160 en 
D.A. Leggett, The Levirate and Goei Insntutions m the Old Testament with Special Attention to the Book 
of Ruth, Cherry Hill 1974, 133. 

4. De suggestie van J.P.M van der Ploeg, 'Slavery in the Old Testament', SVT 22 (1971), 80, dat de 
uitdrukking DP;' DP: hier wel met oorspronkelijk zal zijn, is als verlegenheidsoplossing af te wijzen. 

5. R. Westbrook, a.w., 89-100. Zijn mening wordt gesteund door L. Schwienhorst-Schönberger, a.w., 70-74. 
6. 'Wanneer een gegijzelde m het huis van zijn pandrechthouder ten gevolge van slagen of mishandeling sterft, 

zal de eigenaar van de gegijzelde dit tegenover zijn koopman bewijzen. Betreft het de zoon van de awelum, 
dan zal zijn zoon gedood worden; betreft het de slaaf van de awelum, dan moet hij 1/3 mine zilver betalen; 
bovendien verbeurt hij alles wat hij als lening had verstrekt' (vertaling van H.A. Brongers, Oud-oosters 
en bijbels recht, Nijkerk 1960, 59) Cf L. Schwienhorst-Schönberger, a.w., 68-70 

62 



zich niet zozeer op de moordenaar richt, alswel op de hele groep waarvan de moordenaar 
deel uitmaakt en dan vooral op de kinderen van degene die de misdaad heeft gepleegd. 
Als kroongetuige voert Westbrook Lev. 19:18 op onder de vertaling 'Do not take vicarious 
revenge; do not slaughter the sons of your people'. 

Een van de belangrijkste stellingen van Westbrooks studie is, dat men in het oude 
Midden-Oosten ter bestraffing van een geval van ernstige misdaad (bijv. een moord) de 
keuzemogelijkheid kende van wraakneming óf de betaling van losgeld (een afkoopsom). 
'This dual right - to revenge or ransom - was a legal right (..) enforceable with the aid 
of the machinery of the legal system' (p. 45). In deze lijn interpreteert hij nu ook 
Ex. 21:20v. Na de dood van de slaaf heeft diens familie recht op plaatsvervangende wraak 
of op een afkoopsom (vs. 20). Als de dood niet onmiddellijk is ingetreden, vervalt het 
eerste, nl. het recht op wraak, maar de heer gaat dan nog niet geheel vrijuit: KIH 1D03 ' 3 
(vs. 21). Westbrook legt deze woorden uit als volgt: 'It (i.e. the revenge) is his money 
(i.e. the debt)'. Met andere woorden: 'Forfeiture of the debt owing to him is the penalty, 
being deemed the fixed payment in lieu of revenge appropriate to the case' (p. 100). 

De opvattingen van Westbrook over Dp3 in het algemeen en over Ex. 21:20v. in het 
bijzonder zijn origineel, maar speculatief. Dat de wraakneming die door de wortel Qp] 
wordt aangeduid, primair plaatsvervangend van aard zou zijn, kan onmogelijk uit het tekst
bestand worden aangetoond. Westbrooks exegese van de DpMeksten is niet overtuigend, 
de notie van de plaatsvervanging wordt meermalen in de teksten ingelezen.' De uitleg 
van Ex. 21:20v. doet geforceerd aan. Er wordt teveel gewicht gegeven aan de parallellie 
met CH § 116 en de exegese van de slotwoorden is onwaarschijnlijk (het pronomen perso-
nale NIH kan niet op de wraak slaan). 

De reden dat Ex. 21:20v. de terminologie DpT DpJ in plaats van r\OV m?2 hanteert, is 
niet te zoeken in de bijzondere vorm van de doodstraf (plaatsvervangende wraak), maar 
in het gegeven dat door het gebruik van Dp3 de bijzondere positie van de slaaf wordt 
verduidelijkt. In de formule riöV n o staat de dader (i.e. de heer) centraal, in de formule 
Dp]'' Dp] het slachtoffer (i.e. de slaaf). De slaaf is, ofschoon deel van het bezit van zijn 
heer, geen ding maar mens. Vs. 12 geldt in het geval van vs. 20 onverkort. Laat de heer 
niet denken dat hij met zijn slaaf naar believen kan handelen, omdat geen bloedwreker 
diens dood kan wreken (zoals bij de dood van een vrije zou gebeuren, vs. 13). Het leven 
van de slaaf, ook al is hij geheel los van zijn familieverband, is noch vogelvrij noch zonder 
enige bescherming. Ook bij zijn dood zal de straffende vergelding worden toegepast. 
Daarvoor zal de gemeenschap zorg dragen. De gelijkenis met Gen. 4:14v. is treffend; in 
beide tekstgedeelten duidt de vocabel Dpi de bijzondere rechtsbescherming aan van een 
persoon, bij wiens dood het gebruikelijke strafmechanisme (bloedwraak) niet meer kan 
functioneren.^ 

Samenvattend kan gesteld worden dat Ex. 21:20,21 de wortel Dp] in een juridische context 
gebruikt ter aanduiding van de sanctie die door de rechtsgemeenschap is gesteld op de 
doodslag van een slaaf: geen brute wraak, maar rechtvaardige wedervergelding. De 'wraak' 
van de gemeenschap treedt daarbij in de plaats van de gebruikelijke private bloedwraak. 

Spr. 6:34 
~lD]"n?2n nK]p"''D Want vol jaloersheid is de woede van de man; 
Dp] ÜVa ^IQir'N?"! hij zal [hem] niet ontzien op de dag van de wraak.' 

1. Hier is met ontkend, dat in Israel plaatsvervangende straffen konden voorkomen, cf. Dtn. 24:16 en Ez. 18:20. 
2. Cf. A. Schenker, a.w., 58 noot 97. 
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Spr. 6:20-35 vormt een zelfstandige eenheid, een van de vier gedeelten in Spr. 1-9 die 
waarschuwen tegen de vreemde vrouw (verder 2:16-19,5:1-23,7:1-27). Dit gedeelte tekent 
vooral de dwaasheid van overspel. De wijsheid wil de mens van deze dwaasheid redden 
(2:16). Overspel is erger dan hoererij, want bij overspel zet men zijn leven op het spel 
(vs. 26). In VS. 30w. wordt overspel met diefstal vergeleken. Inbraak in andermans huwelijk 
is erger dan inbraak in andermans huis. Diefstal brengt voor de dader niet altijd smaad 
en schande met zich mee, overspel wel. Bij diefstal richt men zijn huis te gronde (vs. 31b), 
bij overspel richt men zijn ziel te gronde (vs. 32b). 

Ingeleid door ''D-causale geeft vs. 34v. de reden hiervan: Er is voor de overspeler geen 
ontkomen aan. Wie met vuur speelt, zal zich onherroepelijk branden (vs. 27v.). De 
bedrogen echtgenoot zal de dader niet sparen (büU ei. Dtn. 13:9) 'op de dag der wrake' 
(Dp3 DV3). Meestal wordt Dp] in Spr. 6:34 opgevat als de private wraakactie van de 
jaloerse echtgenoot.' Dit is echter onwaarschijnlijk, gelet op het volgende: 
a. De vergelijking van overspel met diefstal maakt het aannemelijk dat het in vs. 34 net 

zoals in VS. 31 om een officiële bestraffing gaat.^ 
b. Door een private wraakneming die de dood ten gevolge heeft (vss. 26, 32) zou de 

bedrogen echtgenoot zichzelf schuldig maken aan een misdaad (i.e. doodslag). 
c. De bestraffing van echtbreuk was geen persoonlijke maar een gemeenschappelijke 

zaak (5:14!). Echtbreuk werd beschouwd als een ernstig vergrijp, waarop de doodstraf 
stond (Lev. 18:20, 20:10; Dtn. 22:22; Ez. 16:38w., 23:45w.).3 

De uitdrukking Dp] DV3 impliceert dus niet de gedachte dat op een gegeven dag de op 
wraak zinnende echtgenoot toeslaat, maar ziet op de dag van ontdekking, veroordeling 
en publieke bestraffing van de misdaad. De 'dag van de wraak' is de dag waarop de echt
genoot de zaak aanbrengt en de gemeente (inclusief de aanklager?) het rechtsvonnis 
voltrekt.'' 

Bij deze exegese wordt de zin van vs. 34v. als motivering van het voorafgaande duidelijk. 
Waarom richt een overspeler zichzelf te gronde? Omdat hij bij ontdekking (cf. 5:21!) geen 
enkele ontsnappingsmogelijkheid meer heeft. Mocht hij denken dat hij met behulp van 
"1DD of i n c ; (vs. 35) de bedrogen echtgenoot nog kan afhouden van het aanbrengen van 
de zaak, dan vergist hij zich! Want in zijn toorn en jaloezie zal de ander van geen wijken 
weten en resoluut de zaak aanhangig maken. Normaliter kan men proberen de toorn van 
de ander te verzoenen (^D^, 16:14) of met intff te doen bedaren (21:14), maar in dit 
geval niet. Want deze toorn is vol jaloezie' en 'wie kan voor jaloersheid bestaan?' (27:4). 

1. Zie bijv. R.B.Y. Scott, Sp-. (AB), 62; H. Lamparter, Spr. (BAT), IQ-S; H. Wiesmann, Spr. (HSAT), 25; 
R. de Vaux, Israel, 1,76. G. Sauer, "Op:", 108, meent dat Dp: in Spr. 6:34 duidelijk een emotioneel-affectieve 
lading heeft; het gaat hier zijns inziens om 'schonungslose Rachsucht eines Mannes aus Eifersucht'. 

2. In deze richting wijst de vertaling van de LXX: èv ifiepq. KpiooB^. Het is voorts met onmogelijk dat ook 
de uitdrukking rrpy tó (vs. 29) ziet op een juridische behandeling van de zaak, cf. Ex. 20:7, 21:19 e.a. 

3. Zie de bewijsvoering bij H. Schulz, Das Todesrechl im Alten Testament (SZJ<W 114), Berlin 1969,15-36; 
A. Phillips, 'Another Look at Adultery', JSOT 20 (1981), 3-25, cf. J.N. Aletti, 'Seduction et parole en 
Proverbes I-IX', VT 27 (1977), 135v. 

4. Zo ook W. Dietrich, Spr. (WS), 86. A. Schenker, 'Koper et expiation', in: id, Text und Sum im Alten 
Testament. Textgeschichtliche und bibeltheologische Studiën (OBO 103), Göttingen 1991 (oorspr. m Bibl. 
63 (1982), 498-527), 126, aarzelt tussen de keuze voor een juridische context of de context van een 
gepassioneerde wraak. 

5. Vs. 34a IS problematisch; gekozen werd voor de versie van LXX. Zie verder de voorstellen van het kritisch 
apparaat en de opmerkingen bij A.B Ehrlich, Randglossen, VI, 35; F. Delitzsch, Spr (BCAT), 119 en 
O. Plöger, Spr. (BKAT), 68. Al te vindingrijk is de oplossing van M. Dahood, 'Love and Death at Ebla 
and their Biblical Reflections', in: J.H. Marks / R.M. Good (ed.). Love and Death in the Ancient Near 
East (Fs M.H. Pope), Guilford 1987, 95. 
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Sommigen zijn van mening dat de passage van vs. 34v. de praxis van het strafalternatief 
wraak-afkoopsom weerspiegelt.' De woedende echtgenoot zou dan per definitie voor 
de wraak (doodstraf) kiezen (vs. 34) en door jaloezie gedreven elke materiele bestraffing 
(zoengeld) weigeren (vs. 35). Terecht wijst A. Phillips er echter op, dat het in vs. 35 gaat 
om een poging tot een 'illegal cover-up operation'.^ De combinatie van de woorden ^D^ 
of ^ !̂Ö maakt duidelijk dat de overspeler, wel wetend dat een rechtszaak voor hem slecht 
zou aflopen, zwijggeld aanbiedt.^ De bedrogen echtgenoot zou in de verleiding gebracht 
kunnen worden de wet te ontduiken, als het bedrag van het zwijggeld maar hoog genoeg 
is. Maar het is dwaas daarop te rekenen! Bij diefetal behoort een materiële schikking tot 
de mogelijkheden, bij overspel niet. De echtgenoot kan geen "IDD aannemen omdat de 
wet onverbiddelijk is en wil dat ook niet omdat hijzelf in zijn jaloezie onverbiddelijk is. 

De overspeler kan aan de üpJ QV niet ontkomen, het recht zal zeker zijn loop hebben. 
Ook in Spr. 6:34 wordt zo de wortel Dp] in een specifiek juridische context gebruikt. DpJ 
betekent handhaving van het recht. 

Conclusie 
De in deze subparagraaf besproken tekstgedeelten gebruiken de wortel Dp3 in een juri
dische context als aanduiding van een rechtsmaatregel, nl. de doodstraf, na bloedvergieten 
(Gen. 4; Ex. 21) of na overspel met een gehuwde vrouw (Spr. 6). Subject van Gp] is de 
hoogste Rechter (Gen. 4, eventueel via een menselijk instrument) of de rechtsgemeenschap 
(Ex. 21; Spr. 6). In Gen. 4 en Ex. 21 treedt het subject van de wraak in de plaats van 
de bloedwreker; de 'wraak' vervangt de bloedwraak. Dp3 als straffende vergelding van 
een misdaad heeft tevens de functie van bescherming van het slachtoffer, afschrikking 
van de misdadiger en handhaving van de wet. 

Excurs I 'De bloedwraak in het Oude Testament' 

De exegese van de in de vorige subparagraaf besproken tekstgedeelten leidt tot de vraag 
welke relatie er is tussen de woordgroep Üp2 en het instituut van de bloedwraak in het 
O.T.* Deze vraag komt in de schaarse literatuur over Dpi nauwelijks aan de orde. Intuïtief 
associërend gaat men er meestal eenvoudig van uit, dat Dp3 in tal van teksten duidt op 

1. R. Westbroek, a.w., 97, die zich met deze uitleg aansluit bij B. Jacicson en S. Loewenstamtn (zie noot 
36). 

2. A. Phillips, 'Another Example of Family Law', VT 30 (1980), 244 noot l.") en id., 'Adultery', 17; zie ook 
W. Dietrich, Spr. (WS), 86. Zo reeds W.H. Gispen, 5pr. (KV), llSv. 

3. Voor "IDS in deze negatieve zin zie 1 Sam. 12:3; Am. 5:12 en Spr. 13:8; ino heeft vnjwel altijd de betekenis 
'steekpenning', cf. V.P. Hamilton, in TWOT II, 914. 

4. Enige relevante literatuur over de bloedwraak m het O.T.: E. Merz, DieBlutrache bei den Israelilen (BZAW 
20), Leipzig 1916; J. Pedersen,/iroe/. lts Life and Culture I-II, Copenhagen 1926; S. Nyström, Bedumenlum 
und Jahwismus. Eine soziologisch-rehgionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten Testament, Lund 1946; 
J. Tullock, Blood Vengeance among the Israelites m the light of its Near Eastern Background (unpubl. diss. 
Vanderbilt University Nashville 1966); B. van Oeveren, De vrijsteden in het Oude Testament, Kampen 1968; 
R. Temman, La vengeance du sanget la loi du talion dans I'Ancien Testament, Pans 1972 en D.A. Leggett, 
The Levirate and Gael Institutions m the Old Testament with Special Attention to the Book of Ruth, Cherry 
Hill 1974 (zie de op p. 107 genoemde literatuur). Voorts R. de Vaux, Israel, I, 32-34 en 285-290; 
H. McKeating, 'The development of the law on homicide in anaent Israel', VT 25 (1975), 46-68; P. Rémy, 
'Peine de mort et vengeance dans la Bible', SE 19 (1967), 323-350; J. Scharbert, SolidantOl in Segen und 
Fluchim Alten Testament und m seiner Umwelt. L Vdterfluch und VOtersegen (BBB 14), Bonn 1958,119-125 
en diverse artikelen in de bundel van K Koch (Hsgb.), Um das Prump der Vergeltung m Religion und 
Recht des Alten Testaments (WF 125), Darmstadt 1972. 
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de uitvoering van de bloedwraak.' Een typerend voorbeeld hiervan is de wijze waarop 
Lipinski in TAV AT het artikel over Dp2 bijna geheel wijdt aan de behandeling van verschil
lende facetten van de bloedwraak. Bij vrijwel iedere Dp]-tekst kan men in de commentaren 
opmerkingen over de bloedwraak aantreffen. Volgens Morgenstern is Qp3 zelfs 'clearly 
the technical term for "to exact blood revenge'".^ Op deze wijdverbreide, welhaast van
zelfsprekende koppeling tussen Dp3 en de bloedwraak is kritiek uit te oefenen. 

Een bruikbare omschrijving van het begrip bloedwraak biedt Van Dale: 'Recht en plicht 
om doodslag en moord op bloedverwanten te wreken op de doodslager en diens geslacht'.^ 
Twee elementen uit deze definitie zijn te onderstrepen. Ten eerste, dat bloedwraak de 
benaming is van een reactie op het misdrijf van doodslag of moord. Het is niet juist, 
wanneer ook de bloedige privé-vergelding voor andere vergrijpen als diefstal, overspel 
e.d. 'bloedwraak' genoemd wordt.'* Ten tweede, dat bloedwraak van particuliere aard 
is; het betreft een zaak die alleen de familie of de stam van de betrokkenen aangaat. Het 
subject van de bloedwraak komt uit het familie- of stamverband van de gedode (gewoonlijk 
de naaste mannelijke bloedverwant). Het object van de bloedwraak hoeft niet per se de 
doodslager zelf, of de doodslager alleen, te zijn; ook diens bloedverwanten kunnen het 
slachtoffer zijn. Het principe van de collectieve verantwoordelijkheid binnen een 
gemeenschap van hetzelfde bloed ligt hieraan ten grondslag. Het verschijnsel van de 
bloedwraak is nauw verbonden met een samenlevingsvorm die bestaat uit een conglo
meraat van zelfstandige groepen of stammen.' 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het instituut van de bloedwraak bij vele volken 
in een vroeg cultuurstadium wordt aangetroffen. Wanneer echter een ontwikkeling plaats 
vindt in de richting van een centralisering van het politieke en juridische gezag over een 
samenhang van groepen of stammen en een overheid de beslissing over zaken van gemeen
schappelijk belang aan zich gaat trekken, krijgt de praxis van de particuliere afhandeling 
van bloedzaken door individuele families of stammen steeds minder ruimte. De overheid 
gaat grenzen aan de bloedwraak stellen (bijv. via het ius talionis), waardoor deze een zaak 
van 'privaatrecht' wordt. Wel neemt nog steeds de bloedwreker het initiatief en voltrekt 
hij de executie. Na een periode waarin allerlei vormen* van dit 'privaatrecht' op het terrein 
van de doodslag kunnen optreden, zal noodzakelijkerwijs de gemeenschap of de overheid 
zelf de vervolging van de schuldige ter hand gaan nemen. Als de gemeenschap tenslotte 

1. Een uitzondering vormt G.E. Mendenhall, die uitgaande van een specifieke invulling van Gp) ('the actual 
exercise of an imperium') de stelling verdedigt dat deze wortel Virtually the opposite' van de bloedwraak 
aanduidt ('Vengeance', 77). 

2. J. Morgenstern, 'The Book of the Covenant. Part II', HUCA 7 (1930), .59. Cf M. Cimosa, 'Translating 
go'elha-dam: "The avenger of blood'", The Bible Translator, Technical Papers41/3 (1990), 319-326. Cimosa 
citeert L. Alonso-Schökel, die stelt dat de wraak (nap]) staat voor de vervulling van de plicht van de Din ^K l 
(in 'La Redemption oeuvre de solidanté'. Nouvelle Revue Théologique 93 (1971), 4.54). 

3. Van Dale, Woordenboek, I, 376. 
4. Zoals bijv. W.E. Mühimann, "Blutrache" in RGG1,1331v. doet. E. Merz, a.w., 10, stelt terecht dat zulke 

gevallen onder het bredere begrip van de 'Geschlechterrache' vallen en reserveert de term 'bloedwraak' 
voor de 'Ahndung der Totschlagdelikten'. Cf o.a. ook K. Koch, 'Die Israëlitische Auffassung vom 
vergossenen Blut', In: id., a.w., 47. 

5. 'Die Institution ist aus dem kollektiven Denken einer Kulturstufe zu verstehen, die noch nicht zum 
Bcwusstsein der Alleinverantwortlichkeit des Individuums vorgedrungen ist und in der Sippen- und 
Stammes-organisation noch lebendig sind', aldus H. Wildberger, "Blutrache" in BHH I, 261. 

6. Een mooi voorbeeld vormt de wet op de vrijsteden (Num. 35; Dtn. 19; Joz. 20), waarin zowel het publieke 
als het particuliere element, zowel de gemeenschap als de bloedwreker een rol spelen. Vergelijk ook 
de combinatie van publieke rechtspraak en voltrekking van de doodstraf door de belanghebbende in de 
§ 3.2.2. besproken brief uit Man. Zie verder E. Merz, a.w., 5-18. 
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ook de executie van de doodslager op zich neemt en zo in de plaats van de bloedwreker 
treedt, kan van 'bloedwraak' in eigenlijke zin niet meer gesproken worden. Bloedzaken 
behoren voortaan tot het 'strafrecht' en niet langer tot het private recht. In plaats van 
de private bloedwraak komt de publieke doodstraf.' 

Aan de praktijk van de bloedwraak kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen.^ 
Te onderscheiden zijn een psychologisch motief, een materieel motief, een suf>erstitieus 
motief, een moreel motief en een religieus motief. Het ligt in de natuur van de mens om 
bij de gewelddadige dood van een bloedverwant te verlangen naar wraak, waarbij woede, 
trots- en eergevoelens een rol spelen (psychologisch motief). Door de dood van de bloed
verwant heeft de familie of stam een verlies geleden dat als het ware om compensatie 
vraagt; door de wraak op een lid van de groep waartoe de doodslager behoort, wordt het 
evenwicht weer hersteld {materieel motief). Naar animistische voorstelling zal de ziel van 
de gedode zijn bloedverwanten niet met rust laten voordat de wraak voltrokken en zijn 
bloed 'verlost' is (superstitieus motief). Het algemene rechtsbesef eist genoegdoening voor 
de inbreuk op het recht (moreel motief). De god van de gedode heeft na de doodslag 
op de gelovige een vereerder minder en verplicht daarom tot wraak; door de bloedwraak 
wordt de toorn van de godheid als het ware verzoend (religieus motief). 

Hoewel de bloedwraak maar al te snel kan ontaarden in een bloedvete (een generaties 
omvattende vendetta) en de dekmantel kan vormen voor willekeur en onrecht, is toch 
de waarde en de heilzame functie van dit instituut in sommige samenlevingen niet te ont
kennen.^ Algemeen wordt aangenomen dat de bloedwraak ook in oud-Israél geprakti-
zeerd werd. Het is echter niet eenvoudig om dit met bewijzen uit de historische literatuur 
van het O.T. te staven. Er kan beter van sporen dan van concrete voorbeelden van 
bloedwraak gesproken worden.* Te denken is dan aan - soms moeilijk te interpreteren -
tekstgedeelten als Ri. 8:4-21 (Gideons wraak op Zebach en Salmunna); 2 Sam. 2:12-23 
en 3:22-30 (Joabs wraak voor Asael op Abner); 2 Sam. 21:1-9 (de wraak van de Gibeo-
nieten op het huis van Saul); 1 Kon. 2:5v. en 28-35 (de wraak voor Abner op Joab); 
2 Kon. 14:5v. (Amazia's wraak voor Joas) en 2 Kron. 24:20-26 (de wraak voor Zekarja 
ben Jojada op Joas). 

1. E. Merz, a.w., 9 noot 2, maakt een scherp onderscheid tussen wraak en straf: '"Rache" nennen wir (..) 
jede Vergeltung, die einzig und allein im Interesse der Geschadigten liegt und von diesen nach freiem 
Belieben angestrebt und vollzogen wird "Strafe" nennen wir dagegen diejenige Vergeltung, die im 
Interesse einer grosseren sozialen Einheit liegt und von dieser gefordert, m ihrem Geltungsbereiche 
normiert, oder gar selber vollzogen wird'. In het O.T. is het onderscheid tussen private bloedwraak en 
officiële bestraffing alleen inhoudelijk en met terminologisch vast te stellen. Te bedenken is dat de 
Hebreeuwse taal geen apart woord voor 'straf heeft. De overheid kan nota bene nog in het N.T. een 
'toornende wreekster' genoemd worden, als zij het kwade bestraft (Rom. 13:4). 

2. Zie o a. E. Merz, a.w., 11-13, J. Pedersen, a.w., 388 e.v.; D.A. Leggett, a.w., 107 e.v. en K. Koch, 'Auffas-
sung', 449v. 

3. 'Eine Institution wie die Blutrache mit ihren furchtbaren Implikationen wirkt geradezu grauenerregend; 
mit Schauder sieht der Abendlander auf eine solche Einnchtung herab und die Menschen, welche sie 
praktizierten. Freilich wird dieser Abscheu bei besonnener historischer Überlegung verschwinden, war die 
Blutrache doch dort, wo em wohlorganisierter, staatlich gelenkter Strafvollzug fehlte, der wirksamste Schutz 
menschlichen Lebens' (K. Koch, 'Auffassung', 454v.). 

4. E. Merz, a.w, 70: 'Da lassen uns die Quellen sozusagen ganzlich im Stiche. Nicht nur ist das uns zu 
Gebote stehende Matenal an Umfang sehr gering, sondern es hat dazu den Nachteil, durchweg aus Fallen 
zu bestehen, die irgendwelchen Ausnahmecharakter tragen oder in den vornehmsten Kreisen des Volkes, 
besonders in Hofkreisen, spielen.' Ovengens zijn er ook van de bloedwraak in de Umwelt van Israel maar 
weinig voorbeelden bekend (D.A. Leggett, a.w., 71). 
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Het O.T. geeft eigenlijk niet één helder vcxirbeeld van de praktijk van de bloedwraak 
onder het gewone volk. Toch kan het voorkomen van de bloedwraak in Israel aan geen 
twijfel onderhevig zijn. Met name de asielwetgeving (Num. 35; Dtn. 19; Joz. 20) en ook 
wel een tekst als 2 Sam. 14 (het verhaal van de Tekoitische vrouw) maken dit duidelijk. 

Bij voorbaat kan verwacht worden, dat de bloedwraak in het oude Israel alleen in 
gereguleerde en gelimiteerde vorm voorkomt. Naar het eigen getuigenis van het O.T. 
was Israel meer dan een conglomeraat van verwante stammen.' De diepste eenheid van 
deze stammen is te zoeken in het geloof in YHWH, de éne God, die zich met dit volk 
verbonden heeft. Er is een zeer bijzondere bloedband tussen deze God en dit volk 
(Ex. 24:6-8).- De Israëlieten zijn Gods kinderen (Dtn. 14:1) of knechten (2 Kon. 9:7), 
zij vormen zijn bijzonder eigendom (Ex. 19:5; Ps. 135:4), waar Hij woont (Ex. 25:8). En 
deze God is een exclusieve, naijverige God. Het volk Israël en het land Kanaan behoren 
hem toe. Hij brengt heel het leven, ook het rechtsleven, onder de bevrijdende klem van 
zijn gebod. 

'Het kenmerkende van het Oude Testament is nu, dat ook het "gewone" leven 
(waarin Israël zich niet van andere volken onderscheidde, al zullen bijkomstige omstandig
heden tot min of meer eigen vormen geleid hebben) werd opgenomen in de zeer 
bijzondere relatie, die er tussen Jahwe en dit volk uit hoofde van zijn verkiezing en 
verlossing was geschapen. Jahwe duldt in Israel geen andere god naast zich, hetgeen ook 
insluit, dat er in Israël geen voorschrift, gebod of wet bestaan kan buiten Hem om. Heel 
het leven behoort Hem toe en moet Hem geheiligd zijn. Alle "recht" berust op zijn 
wilsopenbaring en wordt dus met de grootste nadruk op Hem betrokken. Alle verplich
tingen der mensen, ook die, welke voortvloeien uit een natuurlijke verbondenheid met 
anderen, moeten worden gezien als verplichtingen tegenover Jahwe...'^ 

Van de verschillende motieven die aangevoerd worden om het verschijnsel van de 
bloedwraak te verklaren (zie hiervoor), is in het O.T. daarom het religieuze motief 
ongetwijfeld het belangrijkste. God, de Schepper van al wat leeft, waakt over het leven: 
Gen. 9:5v. Hij is het die de mens naar zijn beeld schiep (Gen. l:26v.) en die dus de 
schending van het leven van deze mens bestraft (Ps. 9:13). Het vergoten bloed roept 
tot God (Gen. 4:10), het land dat door het bloed verontreinigd wordt, is van Hem 
(Num. 31:33; Dtn. 19:10). Moord en doodslag zijn in dit licht meer dan een vergrijp tegen 
de ander, zij stellen schuldig tegenover de Ander.** De uitvoering van de bloedwraak is 
in het O.T. dan ook niets anders dan de voltrekking van de door God opgelegde straf 
(Ex. 21:12w.; Lev. 24:17). Niet alleen de direct betrokkene, maar de hele gemeenschap 
draagt hier verantwoordelijkheid. Behalve een recht is de bloedwraak ook een plicht: 
Num. 35:31; Dtn. 19:13.' 

1. Het trekken van vergelijkingen tussen de bloedwraak in Israël en het nomadenleven of de bedoeVenen-
idealen dient daarom met meer behoedzaamheid gepaard te gaan dan vooral in de oudere literatuur (bijv. 
de studies van E. Merz, I. Pedersen en S. Nyström) het geval was. 

2. E. Merz, a.w., .58, formuleert dit op eigen wijze: 'Damit waren die israelitischen Familien, die im realen 
Leben so sehr divergierten, wenigstens ideell einer höheren Einheit eingeordnet worden, und es war eine 
Gemeinschaftsform geschaffen, die wir als Religionsgemeinde oder Theokratie bezeichnen kOnnen'. 

3. J. de Groot en A.R. Hulst, a.w., 282. Over de relatie tussen en de wederzijdse beïnvloeding van religie 
en recht in het O.T. zie vooral F. Horst, 'Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments', in: Gottes 
Recht, 260-291 en de literatuur vermeld bij W. Schottroff, 'Zum alttestamentlichen Recht', VF 22 (1977), 
.1-29. 

4. E. Merz, a.w., 62 merkt op: 'Schon im alten Israel galten Bluttaten an Volksgenossen nicht mehr als reine 
Privatdelikte sondem auch als religiöse Schuld'. 

5. 'The goei of blood in Israel, rather than acting out of motives of personal vengeance, was intended to 
be the instrument of drvine justice with a mandate from Yahweh, the Ultimate Seeker of the blood of 
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Uitvloeisel van de bijzondere verstrengeling van religie en recht in oud-Israël is 
enerzijds de inscherping van de bloedwraak als heilige plicht en anderzijds de beperking 
die dit instituut door verschillende wetsbepalingen ondergaat.' Wat dit laatste betreft, 
is o.a. te denken aan de individualisering van het object van de bloedwraak (cf. 
Dtn. 24:16); aan de toepassing van het ius talionis (Ex. 21:12w.);^ aan het onderscheid 
tussen opzettelijke en onopzettelijke doodslag (Ex. 21:12w.); aan de eis van getuigen 
(Num. 35:30, cf. Dtn. 17:6, 19:5); aan de bepaling dat doodslag in sommige gevallen geen 
bloedschuld teweegbrengt (oorlogssituatie; Ex. 22:2) en vooral aan de asielwetgeving 
(Num. .35:9-34; Dtn. 4:41-43, 19:1-13; Joz. 20). 

Een hachelijke zaak is het om een ontwerp te maken van de historische ontwikkeling 
van de bloedwraak in Israel.^ Over de datering van de relevante teksten lopen de 
meningen immers ver uiteen. Maar wellicht heeft Leggett gelijk als hij stelt, dat de 
opvattingen in het O.T. over bloedvergieten en bloedwraak minder evolutie hebben 
gekend dan velen denken."* 

Van belang is de vraag welk idioom het O.T. in verband met de bloedwraak hanteert. 
Als zodanig is allereerst te wijzen op de uitdrukking ülTj 7N 3, die in de asielwetgeving 
de technische term voor 'bloedwreker' is.' De vertaling van 7N3 met 'wreker' is hier, 
hoewel onvermijdelijk, in feite onjuist. Het verbum bi< 3 '(in)lossen', 'terugkopen', heeft 
nergens de semantische waarde 'wreken'.* De 7N3 is 'der verpflichtete nachste Ver-
wandte'^ (bijv. in Lev. 25:25; Num. 5:8; Ruth 2:20), wiens taak het is om door 'lossing' 
van het verloren goed te voorkomen dat de familie blijvend schade zou lijden. Hij is de 
verdediger en beschermer van de belangen van de enkeling of de groep, in gevallen van 
schuldslavernij (Lev. 25:47w.), van bezitsverlies (Lev. 25:23w.) en van doodslag. Men 
vermoedt, dat de bloedwraak de meest oorspronkelijke verplichting van de 7K 3 was.* 
Tegenover hen die de term 017} 7X3 in concreet-dynamistische zin uitleggen, is met 
H. Christ de status constructus op te vatten als een genitivus explicativus: 'die verwandte 

the murdered victim', aldus D.A. Leggett, a.w., 81. 
1. Het IS natuurlijk een vraag van geheel andere aard, of de praktijk van de bloedwraak in Israel altijd in 

overeenstemming was met deze wetsbepalingen. Teksten als 1 Kon. 16: Uw. en 2 Kon. 14:.5v. / 2 Kron. 
2.'5:4 doen wel anders vermoeden. 

2. Over het lUS talionis zie naast de reeds genoemde literatuur ook H J. Boecker, Rechl imd Gesetz, 149 e.v.; 
B. Maarsingh, 'Het lus talionis en 1 Kon. 21:19'", in: Vruchten van de Uilhof (Fs H.A. Brongers), Utrecht 
1974, 88-99 en M. Stol, 'Oog om oog, tand om tand: een barbaarse wet?', Phoenix 33 (1988), 38^3. 

3. Zie de voorzichtige poging bij B. van Oeveren, a.w., 228 e.v. Het is mogelijk dat tot in de periode na de 
ballingschap de bloedwraak gepraktizeerd werd, cf. K. Koch, 'Auffassung', 4,50 en B. van Oeveren, a.w., 
161v. (zie noot 16). 

4. D.A. Leggett, a.w., 111. 
5. Slechts eenmaal wordt de bloedwreker aangeduid met het woord "PKJ zonder de toevoeging Din namelijk 

in Num. 3.'»: 12. Zeer waarschijnlijk is deze toevoeging hier echter weggevallen, gezien het feit dat verder in 
Num. 3.'> voortdurend over Din bn J gesproken wordt en in vs. 12 voor de eerste maal in deze asielwet de 
bloedwreker ter sprake komt. De versiones (zie BHK^) hebben de toevoeging wel gelezen. In 
1 Kon. 16:11, waar bta eveneens zonder mn voorkomt, worden met zoals men meestal meent de 'bloed-
wrekers' van Baesa bedoeld, maar de wijdere kring van zijn verwanten (zie de pluralis!), cf. JJ . Stamm, 
"S<:" m THAT I, 387. 

6. H. Christ, a.w., 128: 'lm Begnffbxy steekt nichts vom Racher, der seinerseits tötet.' Zo reeds P. Joüon, 
'Notes de lexicographic hébralque', Biblica 6 (1925), 317v. Zie verder B. van Oeveren, a.w., 89 (noot 108) 
en de artikelen s.v. van J J . Stamm (THAT) en H. Ringgren (TWAT). 

7. GBH, 124. 
8. D.A. Leggett, a.w., 107; B. van Oeveren, a.w., 160. 
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Rechtsperson, die mit dem Tatbestand dam, einem gewaltsamen Tod, zu tun haf.' 
Vaak worden ook de verba B?p3 en ttfHl, vooral als ze in combinatie met het nomen 

DT gebruikt worden, in verband gebracht met de bloedwraak.^ De betekenisvelden van 
deze verba overlappen elkaar grotendeels: '(uit)zoeken', 'verlangen', 'vragen', 'opeisen' 
e.d.̂  De eigenlijke wraakgedachte wordt hiermee niet uitgedrukt; het gaat meer om een 
ter verantwoording roepen en een rekenschap vragen van de schuldige. Op grond daarvan 
kan dan het besluit volgen om de moordenaar te doden, zo in 2 Sam. 4:11 en Gen. 9:5; 
zonder 01 in Deut. 18:19; Joz. 22:23; 1 Sam. 20:16; Ps. 10:15 en 2 Kron. 24:22. Elders 
ziet het T'ü ÜT TN tÖp3 / !tf̂ ^ echter niet op het bestraffen van een doodslager: 
Ez. 3:18, 20 en 33:5, 6. Evenmin is altijd automatisch een bloedige vergelding het resul
taat: Gen. 42:22; Ps. 10:4,13, cf. Gen. 31:39, 43:9. Het valt op, dat de genoemde woord
verbinding nergens rechtstreeks in de context van de bloedwraak gebruikt wordt. Men 
kan zich afvragen of deze uitdrukking niet eerder de voorstelling van de rechter / koning 
dan die van de bloedwreker impliceert. God als de □"'O'l tÖTI (Ps. 9:13) is niemand 
anders dan de 'rechtvaardige Rechter' (Ps. 9:5, cf. Openb. 6:10). Als David het bloed van 
Isboseth van de hand van diens moordenaars eist (2 Sam. 4:11), doet hij dat niet als 
bloedwreker van Isboseth maar als koninklijke rechter.* De woorden DT HX ltfp3 / ItfIT 
behoren m.a.w. wel tot het taalveld van de wraak of vergeldingsgedachte maar zien niet 
speciflek op de voltrekking van de bloedwraak. 

Hetzelfde kan gezegd worden van de uitdrukkingen bu 01 HN IpO (God 'bezoekt' 
= straft de bloeddaad van Jizreel aan Jehu's huis, Hos. 1:4); B?K"l"by Dl HK 3"'B?n (God 
doet Joabs 'bloed' op zijn hoofd wederkeren = stelt Joab schuldig, 1 Kon. 2:32v., cf. 
2 Sam. 16:8); bv DT D^V (God 'legt' het 'bloed' van de 70 zonen van Jerubbaal op de 
moordenaar Abimelech, Ri. 9:24); ÜT ]n3 (moge God geen onschuldig bloed in het 
midden van Israel leggen, Dtn. 21:8) en 7SJ ÜT !ÖÜ3 (God doet de bloedschuld van Efraim 
op hem neerkomen, Hos. 12:15). Het is niet onmogelijk dat dergelijke terminologie ooit 
in verband met de bloedwraak gehanteerd werd, maar het O.T. levert hier geen doorslag
gevend bewijs voor.' 

1 H Christ, a.w, 127 (over de gen explicativus of epexegeticus zie GKG § 128 kq), cf B KedarKopfetein, 
"m" in TWATII, 258 Voor een concreetdynamistische opvatting van de bloedwraakterminologie zie 
vooral K. Koch, 'Auffassung'. In nauwe samenhang met zijn these van de 'Schicksalwirkende TatsphSre' 
(zie verder h. 7) is Koch van mening dat het vergoten bloed de moordenaar als een 'bloedsfeer' omgeeft 
en aankleeft De bloedwreker 'zoekt' (pil I opa) het bloed van zijn vermoorde verwant bij de moordenaar 
en 'bevnjdt' (S«l) het uit diens macht. Het verbum ^ J betekent 'SippenEigenes aus fremder BotmSssig

keit erlösen' (p 448). De bloedwreker haalt dus het verlorene terug: 'Dieses "Zurilckholen" setzt voraus, 
dass zwar der Ermordete, nicht aber sein Blut völlig tot ist; dieses birgt vielmehr noch geheimes Let)en 
m sich' (p. 449). Het bloed 'roept' om wraak; vandaar dat de moordenaar het bloed wil 'bedekken', etc. 
Vgl. voor deze lijn van uitleg ook E. Merz, a.w., 46 en J J . Stamm, " ^ 3 " in THAT 1,387. Terecht is van 
diverse zijden op deze visie kritiek geoefend Hoewel inderdaad archaïsche bloedsmetterminologieën 
gehanteerd worden, is het onwaarschijnlijk dat het daarmee oorspronkelijk verbonden dynamistische 
voorstellmgscomplex ongewijzigd in het O.T voortleeft. 

2. Zie bijv. K. Koch, 'Auffassung', 448. 
3 C. Westermann, 'Begriffe' en de artikelen s.v. in THAT (G. Gerleman) en TWAT (S Wagner). Over 

het verschil tussen »pD en »n zie vooral G Gerleman, "Bn" m THAT I, 461 
4. S. Wagner benadrukt in zijn artikelen "»p3" en "i9"n" in TWAT de typisch juridische lading van deze 

woorden. 
5 Uiterst moeilijk is de vraag te beantwoorden, of en in hoeverre in het ot.ische spreken over Gods straffen, 

vergelden, 'lossen' of wreken op enigerlei wijze de gedachte aan het instituut van de bloedwreker een rol 
speelt. Waarschijnlijk is dit met het geval (Job 19:26 is problematisch). Ook Jes. 63.4, zie de exegese al

daar, tekent God met als de 'bloedwreker' van Israel (contra E. Merz, a.w., 68 en B. van Oeveren, a.w., 
162). Terecht vermeldt Merz, dat verder nergens m het O.T. een concreet voorbeeld te vinden is van een 
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Bij verschillende uitdrukkingen kan men een zinspeling op het oorspronkelijke 
gedachtencomplex van de bloedwraak vermoeden; bijv. dat het bloed 'roept' (pPS 
Gen. 4:10) en al dan niet 'bedekt' wordt (HOD Gen. 37:26; Job 16:18; Jes. 26:21; 
Ez. 24:7v.).^ Wellicht werden formules als 13 TOT of lÜKT bv I 3 101 door de bloed-
wreker bij de uitvoering van zijn taak gehanteerd.^ 

Veelal wordt aangenomen dat het O.T. ook (juist) de woordgroep Dp3 als aanduiding 
van of in verband met de bloedwraak hanteert. Dit ligt gezien de gebruikelijke vertaling 
van Dp3 met 'wreken' ook wel voor de hand, zeker wanneer Upl het object DT 'bloed' 
bij zich heeft. Toch is deze primaire associatie onjuist. De bloedwreker wordt DIH 7t<3 
genoemd en niet OIH Dp ] - wat zeker te verwachten zou zijn als üpl een 'technische 
term' voor de bloedwraak (J. Morgenstern) was.^ Omdat aan de bloedwraak een speci
fiek familiaal element eigen is, is ter aanduiding van dit instituut wel de wortel 7X3, maar 
niet de wortel üpl geschikt. Belangrijk is het exegetische gegeven dat Üp3 met een 
menselijk subject nergens in het O.T. in directe zin op de praktijk van de bloedwraak 
doelt. Juist in teksten die vaak als bewijsplaats voor de vulling van Dp] met de bloedwraak 
worden aangehaald, nl. Gen. 4:15 en Ex. 21:20, gaat het om een hogere vorm van 'wraak
neming' (resp. door God en door de gemeenschap), die in de plaats van de normale 
bloedwraak komt. Het verbum Dp3 wordt hier gebruikt in situaties waarin van het func
tioneren van de bloedwraak juist geen sprake kan zijn. Dat de Dp]-actie niet als de 
vervulling van de plicht van de Dlil ?K3 beschouwd kan worden, blijkt ook daaruit dat 
uitgerekend in de enige drie plaatsen waar Dp3 met DT als object verbonden wordt 
(Dtn. 32:43; 2 Kon. 9:7; Ps. 79:10) de wortel b x j ontbreekt. Net als bij de verba 
27pD, ^~\1, I p D e.a. moet ook van het gebruik van Upl gezegd worden, dat er alleen in 
contextuele zin raakvlakken zijn met de gedachte van de bloedwraak. De woordgroep 
zelf wordt nooit gehanteerd als aanduiding van die particuliere of privaatrechtelijke 
handeling, die 'bloedwraak' heet. 

4.2.3. Wraak als oorlogsvoering 

De derde groep van Dp3-teksten met een menselijk subject wordt gevormd door een aantal 
passages waarin Dp3 gebruikt wordt in het kader van de strijd die Israel met de vijand 
voert. DpJ is hier een nationale militaire actie (Joz. 10:13; 1 Sam. 14:24, 18:25), de actie 
van het joodse bevolkingselement (Ester 8:13) of een eenmansactie (Ri. 15:7, 16:28). In 
al deze gevallen, hoe verschillend de situaties ook zijn, gaat het om een oorlogshandeling, 
die als 'wraakneming' getypeerd wordt. Het specifieke element van de retributie is daarbij 
echter niet altijd even sterk aanwezig. De tekstgedeelten die in § 4.3.4. ('De wraak van 

beschrijving van Gods ingnjpen ten gunste van Israel onder het beeld van de bloedwreker (a.w., 66-69). 
1. K. Koch, 'Auffassung', 445v.; kritisch is H. Chnst, a.w., 69 e.v. Cf. ook M. Buttenwieser, 'Blood Revenge 

and Bunal Rites in Ancient Israel', JAOS 39 (1919), 303-321. 
2. K. Koch, 'Auffassung', 452: 'Durch einen solchen fluchShnlichen Spruch verhinderte der Tötende oder 

sein Auftraggeber, dass das Blut des zu Tötenden nicht nur sichtbar, sondem auch unsichtbar auf den 
Tater ubersprang und sich als Blutsphare auf ihm verteilte.' Cf. E. Merz, a.w., 52v. Volgens H. Christ, 
a.w., 118 'überwiegt der rechtliche Gedanke der Verantwortung für einen gewaltsamen Tod' en is bij deze 
formules het dynamistische moment van de 'aanklevende bloeddaad' verdwenen. Zo ook B. Kedar-
Kopfslein, "Dl" m TWAT II, 259; G Gerleman, "Dl" in THAT I, 449v. en H J. Boecker, Redeformen, 
138. 

3 Het IS te vergezocht om op grond van Nahum 1:2 en Ps. 99:8 te vermoeden dat 053 de oorspronkelijke 
aanduiding van de bloedwreker was (zo E Lipirtski, "Dj?:", 604) 
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God in de historische literatuur') besproken zullen worden, sluiten inhoudelijk nauw aan 
bij die welke in deze subparagraaf aan de orde komen. 

Joz. 10:13 
IQS? riTT ttfttttfn QT'I 'En de zon kwam tot stilstand en de maan bleef staan, 
VD'tï ' l i Dp■''̂ y totdat hij wraak genomen had op de schare van zijn 

vijanden. 
"l2;Tt "IDO'by nmriD KTfxbn staat dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? 
COtön "^ina Z/Dtön l o y i De zon bleef stilstaan in het midden van de hemel 
G"'On DVD KID 7 I^K'xbl en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een hele 

dag lang.' 

Vs. 13a maakt deel uit van een citaat uit het Boek des Oprechten.' De exegese van deze 
passage heeft veel stof tot discussie opgeleverd,^ die aan het juiste verstaan van Dp] in 
dit vers echter niets wezenlijks bijdraagt. Het is in dit verband voldoende om met Soggin 
op te merken, dat de zon en maanstilstand in Joz. 10 een typisch bijbels wonder is, 'un 
«signe» d'une intervention divine extraordinaire a travers laquelle est explicitée une grace 
imméritée par l'homme et inconcevable autrement'.' God beweegt hemel en aarde of 
brengt de hemellichamen tot stilstand, om zijn volk de overwinning te geven. De bedoe
ling van de bewoordingen in vs. 13b CpX'xbl) is stellig om aan te geven dat door het 
wonder van de zonnestilstand, die een verlenging van het daglicht ten gevolge had, Israel 
de tijd kreeg volledig met de vijand af te rekenen. Door de zeldzame constructie met 
de conjunctie IJJ I ipf. wordt in vs. 13a de terminus ad quem van de zonnestilstand 
bepaald.'' 

De syntaxis van vs. 13aP stelt voor problemen. Vier mogelijkheden om dit tekstdeel te 
lezen bieden zich aan: 
1. Gewoonlijk neemt men ''IJ als subject en VD't* als object bij het predikaat Dp"*: 'totdat 

het volk zich op zijn vijand gewroken had'. Dit vereist een reflexiefmediale betekenis 
van Upy in Qal, wat misschien niet onmogelijk,* maar wel zonder parallel is. Bovendien 
ontbreekt een prepositie voor het object VD'̂ X, terwijl overal elders de persoon op 
wie de wraak zich richt, met een prepositie wordt aangegeven.* 

1. Cf. 2 Sam. 1:17 en 1 Kon. Si.'iSa (LXX). Er is verschil van mening over de precieze omvang van het citaat, 
Cf. O. Eissfeldt, Einleitung, 177. 

2. De stilstand van zon en maan in vs. 12v. is geïnterpreteerd als een natuurlijk of astronomisch feit, als een 
atmosferischmeteorologisch fenomeen, als een zinspeling op een magischcultische manipulatie, als het 
resultaat van een bevel Gods aan (een deel van) de 'hemelse hofstaat', als een gewenst gunstig omen, 
als een (vaker voorkomend) literair motief, etc. Zie de commentaren van B. Alfrink (BOT), J.H. Kroeze 
(COT), R.G. Boling / G.E. Wright (AB) en J.A. Soggin (GAT) en de aldaar genoemde literatuur. Verder: 
C. Houtman, Hemel, 13,^.; M. Weinfeld, 'Divine Intervention in War in Ancient Israel and in the Ancient 
Near East', in: H. Tadmor / M. Weinfeld (ed.). History, Historiography and Interpretation. Studies m 
Biblical and Cuneiform Literatures, Jeruzalem 1984,146v. en K.L. Younger, Ancient Conquest Accounts. 
A Study in Ancient Near Eastern and Biblical History Writing (JSOTS 98), Sheffield 1990, 211220. Over 
de relatie met Hab. 3:11 zie ook J. Day, God's Conflict with the Dragon and the Sea. Echoes of a 
Canaanite Myth m the Old Testament, Cambridge 1985, 109v. 

3. J.A. Soggin, Joz. (CAT), 93. 
4. Cf. Joilon § 113k ('peutêtre nuance finale'); GKG § 107c. De vertaling met een plusquamperfectum 

benadert de bedoeling van deze constructie het tieste. 
.'S. Joüon § 41a. 
6. Zie § 2.2.2. Het kritisch apparaat van B H K ' stelt dan ook voor, hier V3"KI5 te lezen. 
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2. Even weinig plausibel is de theoretisch niet onmogelijke vertaling 'totdat Hij I hij het 
volk op zijn vijand gewroken had', waarbij het nomen '13 ziet op het volk van de Gibeo-
nieten. Ten eerste wordt nergens elders de persoon die gewroken wordt, anders dan met 
een objectssuffïx aangeduid. Ten tweede is bij de constructie die deze vertaling ver
onderstelt, een prepositie voor V3''X beslist noodzakelijk. Ten derde zou, als met 'het 
volk' de Gibeonieten bedoeld waren, een nadere specificatie van "'13 verwacht mogen 
worden, aangezien uit het zinsverband deze identificatie zeker niet duidelijk is. 

3. Anderen nemen YHWH als subject van vs. 13aP en vatten de woorden V3''t< "'IJ op 
als een status constructus: 'totdat Hij zich gewroken had op het volk van zijn vijanden'} 
Deze opvatting hangt direct samen met de interpretatie van vs. 12b; ook daar zou 
YHWH de handelende persoon zijn.̂  Een steun in de rug is hierbij de LXX-vertaling 
van VS. 13aP: écoq fm-uvaxo ó Óeoq. 
Toch kan deze visie niet overtuigen: 
a. Slechts op grond van een speculatieve exegese kan worden volgehouden dat YHWH 

het subject van vs. 12b is. Alles pleit ervoor dat niet YHWH, maar Jozua de 
handelende is: Hij spreekt nota bene 7K î&"' TJ?7.' 

b. YHWH levert de Amorieten over (]n], vs. 12a), maar Israel zelf voltrekt de vernieti
ging (vs. 19v.). Dit 'synergisme' is kenmerkend voor de hele slag bij Gibeon. Niet 
YHWH, maar Israel heeft extra tijd nodig (vs. 13b) om deze taak te voltooien. 

c. De vertaling van vs. 13 in LXX verdient geen vertrouwen. Het woord ""11 wordt 
namelijk niet vertaald. Het is waarschijnlijk dat 0eo^ een 'inner-Greek corruption' 
van èiJvoc; (= "13) is."* Bovendien volgen alle andere versiones MT. 

4. Een vierde mogelijkheid tenslotte is te prefereren: Dat Jozua zelf als het subject van 
Qp" wordt gerekend: 'totdat hij op de schare van zijn vijanden wraak genomen had'. 
Als Jozua in VS. 12 de sprekende persoon is, ligt het het meest voor de hand dat hij 
ook de handelende persoon in vs. 13aP is. In materieel opzicht vormt 1 Sam. 14:24 
een precieze parallel; ook hier wordt in een oorlogssituatie gezegd, dat de leger
aanvoerder 'wraak' neemt op 'zijn' vijanden; de leidersfiguur representeert hierin het 
hele volk. 
In syntactisch opzicht wordt de constructie in vs. 13aP minder problematisch ak gelet 
wordt op het poetisch-ritmische karakter van dit vers.* Een inwendig object kan gemakke
lijk, bijv. metri causa, weggelaten zijn. Daarnaast is het waarschijnlijk dat vanwege haplo-
grafie de O voor "Il is vervallen.* Te lezen is dan: V3"i< ""11[D DpJ] Dp"'iy. Deze 
constructie komt elders ook voor, zie bijv. Num. 31:2 (cf. Ri. 16:28). De verbinding 

1. P.D. Miller, The Divme Wamor m Early Israel, Cambndge 1973, 123 e.v.; R.G. Bolmg en G.E. Wright, 
Joz. (AB), 284v sluiten zich bij hem aan. Zij vertalen q r als 'defeat' (in navolging van G.E. Mendenhall) 
en "i: als 'force'. Enigszins aarzelend in deze lijn ook M. Noth, Joz. (HAT), 65. 

2. NI. die de hemelse hofstaat toespreekt (P.D. Miller, Wamor, 127) of die voor het gunstige omen zorgt 
(R.G. Boling / G.E. Wright, Joz. (AB), 284). 

3. De LXX vult in vs. 12b dan ook de naam van het subject m: Jozua. 
4. A.G Auld, 'Joshua: the Hebrew and Greek Texts', SVT 30 (1979), 13. Het misverstand kan zijn veroorzaakt 

door het feit dat in vs. 12 en in vs. 14 wel van Seoq sprake is. De gedachte dat LXX foutief rrrr in plaats 
van ":: las, is wat vergezocht (a.art., noot 23). 

.S Cf. J.H. Kroeze, Joz. (COT), 133: 'De afwijkende constructie kan voortvloeien uit de dichterlijke vorm 
van deze woorden.' Kroeze komt er zelf echter met goed uit. 

6. 2to reeds F. Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament, Berlin / Leipzig 1920,6. De lexica 
KBL en HAL nemen dit over. Zie ook J. Gray, Joz. (NCB), 110 en M. Noth, Joz. (HAT), 65. 

7. De suggestie van E. Lipiriski, "Dpj", 603, om Dip"n» (van het verbum Dip, vertaling: 'solange sich die Schar 
seiner Feinde erhob') in plaats van nj3"iu te lezen, is dan ook overbodig. Bovendien is het gebruik van 
het verbum Op] m deze tekst minder 'unpassend' dan Lipirtski (cf. ook bijv. A.B. Ehrlich, Randglossen, 
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Va^K "13 is enigszins opmerkelijk, maar niet onmogelijk. Het nomen '13 heeft de grond

betekenis 'groep', 'schare', 'bende'.' Vergelijk het gebruik van "''13 in Gen. 20:4; 
2 Kon. 6:18; Ps. 43:1; Jes. 26:2; Dan. 11:23; Joel 1:16. De zin van vs. 13a is deze dat 
door het genadige wonder Gods Jozua, en het volk Israël achter hem, ruim baan krijgt 
om 'wraak te nemen' op de antiGibeon coalitie. 

Waarom wordt hier met gebruikmaking van het verbum Dp3 over Svraak' gesproken? Stellig 
niet om aan te geven, dat Israël zijn haat op de vijand wil koelen of zijn strijdlust 
bevredigen.^ Nergens blijkt uit het tekstgedeelte zelf dat het verbum Dpi hier een 
emotioneelaffectieve lading heeft. Men zou de zin van het gebruik van Dp3 kunnen 
zoeken in een meer algemene revanchegedachte: Israël zet het de vijand betaald. In een 
oorlog weten beide partijen zich door de ander benadeeld, uitgedaagd, bedreigd, beledigd, 
etc. Dit 'onrecht' moet gewroken worden. Motief en doel van de strijd is de 'wraak', de 
realisering van een 'internationaal recht'. In de hierna te behandelen tekstgedeelten wordt 
Qp3 in dezelfde lijn als Joz. 10:13 gebruikt ter typering van een oorlogshandeling, zonder 
dat er een precieze reden voor de wraak wordt opgegeven. Deze oorlogshandeling kan 
als Dp3actie worden gekarakteriseerd, ook als Dp3 geen reactie, maar initiatief is. Het 
is dan niet per se noodzakelijk om de 'wraak' in Joz. 10:13 uitsluitend op te vatten in 
de specifieke zin van straffende vergelding voor de aanval op de verbondspartner Gibeon. 
□p3 geeft hier in het algemeen aan, dat Israël zich recht verschaft door de dreiging van 
de vijand teniet te doen.' 

Toch is met het bovenstaande het gebruik van Dp3 in een oorlogssituatie nog niet 
geheel bevredigend verklaard. De context verschaft nadere informatie ter opheldering 
van deze kwestie. Het gaat hier namelijk niet om een 'normale' oorlog. De wraak in 
Joz. 10:13 is goddelijk gesanctioneerd. Jozua / Israël voltrekt de wraak, maar God zelf 
gaf het bevel tot het slaan met de ban (vs. 40, cf. Dtn. 7:2*) en God bood de drievoudige 
mogelijkheid om de vijand te verslaan (vs. 10 de verwarring, vs. 11 de hagektenen en 
VS. 12v. de zonnestilstand). Subject achter Jozua / Israël is Grod zelf. Hij geeft de vijand 
in Israels macht (vss. 8, 12, 19, 30, 32) en treedt zelf als Krijgsheld op (vs. 41v.). De strijd 
die bij Gibeon gevoerd wordt, staat dan ook in een bijzonder kader en draagt een bijzonder 
karakter. 

De slag bij Gibeon in Joz. 10 staat in een specifiek heilshistorisch kader: Gods 'geven' 
(]n3) en Israels 'in bezit nemen' (E^l") van het beloofde land. Deze themata worden al 
in het eerste hoofdstuk van Jozua geïntroduceerd (1:2, 3, 6, 11, 1315) en op spanning 
gebracht door de tegenstelling 'rust'  'strijden' (1:1315). Hierbij gaat het om de vervulling 
van de beloften die God aan de vaderen gezworen had (1:6,5:6,21:4345, cf. 23:14), m.a.w. 

III, 36v.) meent, zoals blijken zal uit de parallellie met andere tekstgedeelten, waann Dp: gebruikt wordt 
in het kader van een oorlogshandeling. 

1. Wilhelm Gesemus'Hebratsches undAramOisches Handwörterbuch über dasAlte Testament, Teil 1 (Hsgb. 
R. Meyer / H. Donner), Berlin etc. 1987^*, 205. R.G. Boling en G.E Wnght, Joz. (AB), 284, veronderstellen 
dat in Joz. 10:13 het Amontische parallelwoord gawum als een militair woord wordt gebruikt. 

2. Zo GBH S.V. üpl en J. de Groot, Joz. (TU), 106. 
3. Contra J.N. Musvosvi, a.w., 80, die in Joz. 10:13 een typisch geval ziet van de suzerein die zijn vazal "wreekt'. 

In Joz. 10 IS de hulproep van Gibeon wel de aanleiding van de strijd, maar de "wraak' van Israel staat in 
het veel bredere kader van de YHWH<XDrlog ter verovenng van het land op de vijanden van Israël. Uit 
de vertaling van de LXX (d^■uvü)) kan weinig worden afgeleid. H.G. Liddell / R. Scott, A GreekEnglish 
Lexicon, Oxford 1989, 87, vertalen dnDvco met 'keep or ward off from oneself, guard or defend oneself 
against, frequently with collateral notion of requital, revenge'. 

4. Zie C.H.W. Brekelmans, De Herem m het Oude Testament, Nijmegen 19.59, 101. 

74 



om de realisering van het grote heilsplan Gods met Israël.' YHWH zelf staat er borg 
voor (Joz. 5:13-15!) dat zijn verbondsvolk (cf. Joz. 5:2-9, 8:31-35) het land zal beërven.^ 

De slag bij Gibeon in Joz. 10 heeft daarom ook een specifiek karakter en wordt op 
een specifieke wijze verwoord. In een klassiek geworden studie heeft Von Rad het voor
stellingscomplex van de heilige oorlog, waartoe ook Joz. 10 gerekend kan worden, 
uitgewerkt.^ Vanwege de meerduidigheid van deze term is een andere benaming te 
preferen: 'YHWH-oorlog' of 'oorlog des Heren' (cf. 18:17, 25:28; Num. 21:14)." Een 
YHWH-oorlog is nooit 'imperialistischer Eroberungskrieg, sondem in jedem Fall Sicherung 
des von Jahwe Israel gewahrten Lebensrechtes'.' Een grote plaats wordt ingenomen door 
de notie dat God als Krijgsheld voor zijn volk opkomt en naast zijn volk strijdt.* Het 
belang van deze - inhoudelijk rijk geschakeerde - tradities voor het verstaan van grote 
delen van het O.T. mag niet onderschat worden.^ 

In het geheel van de voorstellingen en terminologieën van de 'oorlogen des HEREN' 
wordt meermalen ook de wortel Dp3 gebruikt. Waarom? Het is heel goed mogelijk, dat 
bij dit gebruik een juridische gedachte meespeelt. Volgens Zimmerli hangt met de 
voorstelling van de YHWH-oorlog samen, dat de hulp van God in de oorlog als 'rechtshulp' 
verstaan kan worden.* De met hulp van God uitgevoerde 'wraak' in de strijd moet dan 
gezien worden als een reactie op. de aantasting van het verbond van God met Israel. Te 
bedenken is dat in het oude Midden-Oosten de oorlog meermalen met behulp van 

1. Cf. G. von Rad, Theologe I, 317. 
2. Zie ook de beschrijving van Jozua's daden in de Lof der Vaderen (Sir. 46: Iw.). 
3. G. von Rad, Der Heilige Kneg im alten Israel, Zurich 1951. 
4. Over de vele vragen op dit gebied en voor de terechte kritiek op de positie van Von Rad zie R. Smend, 

Jahwekrieg iind Stdmmebund. Erwügimgen zur tüleslen Geschichte Israels (FRLANT 84), Göttmgen 1963; 
F. Stolz, Jahwes und Israels Kriege. Knegstheonen und Kriegserfahnmgen im Glauben des alten Israels 
(AThANT 60), Zilrich 1972; M. Weipperl, '«Heiliger Krieg« in Israel und Assyrien. Kritische Bemerkungen 
zu Gerhard von Rads Konzept des «Heiligen Krieges im alten Israel«', ZAW 84 (1972), 460-493; 
H.H. Schmid, 'Heiliger Krieg und Gottesfrieden im Alten Testament', m: id.,Altonentaltsche Welt in der 
alttestamenthchen Theologe, Zurich 1974, 91-120; G.W. Jones, '"Holy War" or "Yahweh War"?', VT 
25 (1975), 642-658 en vooral S.-M. Kang, Dmne War in the Old Testament and in the Ancient Near East 
(BZAW 177), Berlin / New York 1989. Jones en Kang onderscheiden tussen de YHWH-oorlog als 
historisch feit en de heilige oorlog als latere theologische stilering. Op het laatste ligt alle accent in de 
studie van A. van der Lingen, Les Guerres de Yahvé. L'implication de YHWH dans les guerres d'Israël 
selon les livres historiques de l'Ancien Testament (Lectio Dtvina 139), Pans 1990. 

5. W. Zimmerli, Grundnss, 50. 
6. Enige literatuur over dit onderwerp: H Fredenksson, Jahweh als Kneger. Studiën zum alttestamentlichen 

Gottesbtld, Lund 1945; A. Gelston, 'The Wars of Israel', SJTh 17 (1964), 325-331; P.D. Miller, 'El The 
Warrior', HTR 60 (1967), 411-431; ld., Wamor, G.E. Wright, The Old Testament and Theology, New York / 
Evanston / London 1%9, 121-150; P.C. Craigie, 'Yahweh is a Man of Wars', SJTh 22 (1%9), 183-188; 
ld. The Problem of War in the Old Testament, Grand Rapids 1978; C. Lind, Yahweh is a Warrior. The 
Theology of Warfare in Ancient Israel, Scottdale 1980. Het beeld van de strijdende god die zijn volk te 
hulp komt, is overigens wijd verspreid over het hele oude Midden-Oosten. Wat deze thematiek tjetreft 
heeft het O.T. veel metaforen, terminologieën en motieven met de literatuur van de Umwelt, in het 
bijzonder met de Ugaritische mythologie, gemeen; zie M.C.A. Korpel, A Rift in the Clouds. Ugantic and 
Hebrew Descriptions of the Divine, Munster 1990, 496-522 en verder de studies van M. Weinfeld, S.-M. Kang 
en M. Weippert. 

7. Terecht schrijft P.D. Miller, Warrior, 171: 'Any theology of the Old Testament or any overall interpretation 
of the Old Testament should give significant attention to the conception of God as wamor and the role 
it plays in the literature. (..) wherever one turns one encounters this theme'. 

8. W. Zimmerli, Theologie, 50: 'Die Heilstaten Jahwes werden als (..) sidqot jahwaeh (Ri 5,11; 1 Sam 12,7) 
bezeichnet. Sie sind Einzelerweis des »Rechtseins« Jahwes gegenilber semem Voike, die diesem Recht 
schaffen.' Te denken is ook aan de benaming 'nchter' (cf. Ri. 3:10!) voor hen, die in de eerste tijd van 
Israels verblijf in KanaSn de YHWH-oorlogen voerden. 
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juridische metaforiek beschreven wordt en beschouwd wordt als een 'rechtszaak', waarin 
de godheid vonnis velt.' De wraak op de vijand is in dit denkpatroon de straffende vergel
ding in de naam van de goddelijke rechter, die als bewaker van de universele orde door 
de uitkomst van de strijd de rechtvaardige vorst recht verschaft. Dat ook in het O.T. de 
idee van 'oorlogalsrechtszaak' voorkomt, wordt aangetoond door tekstgedeelten als 
Ri. 11:27, 36; 2 Sam. 18:19, 31 en 1 Kon. 8:44v., cf. ook 2 Sam. 22:48 (zie verder § 4.3.4.). 
Bij het gebruik van Dp3 in de teksten die hier onder § 4.2.3. besproken worden, moet 
deze bijzondere achtergrond stellig verdisconteerd worden. 

1 Sam. 14:24, 18:25 
Het gebruik en de betekenis van Dp3 Ni. in 1 Sam. 14:24 en 18:25 liggen op één lijn met 
de wijze waarop in Joz. 10:13 over de wraak gesproken wordt. Men strijdt om het eigen 
volk te bevrijden en de vijand voorgoed te verslaan. Deze oorlogsvoering kan als wraak
neming gekarakteriseerd worden vanuit de gedachte van de vergelding voor de vijandelijke 
agressie, en waarschijnlijk ook vanuit de voorstelling dat God door de oorlog recht 
verschaft aan zijn volk. 

1 Sam. 14:24 
Kinn QV3 !tf33 7K"lt5''"IÖ''K1 'De manschappen van Israël zijn die dag onder grote 

druk gezet, 
~\nvO DJ?n'nt< b Wa? bx'! toen Saul het volk onder de volgende vervloeking stelde: 
nrh bDt<"''nE'N E^̂ NH "mx "Vervloekt is hij die enig voedsel gebruikt 
■'D'KO TlOpJI DnSJn'iy vóór de avond en voordat ik mij op mijn vijanden 

gewroken heb!" 
ün? Dyn"73 DPÜ nb^ Het hele volk kon dus geen voedsel nuttigen.' 

Het verbum Qp] wordt hier gebruikt in een eed die in de loop van de slag bij Michmas 
door koning Saul het volk wordt opgelegd.^ Waarschijnlijk heeft het volk op het vloek
woord, dat VS. 24 vermeldt, met 'amen' instemmend geantwoord.' Het betreft een ont
houdingsgelofte die door een vloek (een excommunicatieve "lllKformule) bekrachtigd 
en rechtsgeldig gemaakt wordt.* Ofschoon het wel waarschijnlijk is, dat in een oorlogs
situatie vaker geloften werden afgelegd (cf Num. 21:2; Ri. 11:36), voert het te ver om 
daarin een permanent onderdeel van de YHWHoorlog te zien.' De functie van de eed 
in 1 Sam. 14 is om het volk extra aan te vuren, teneinde de Filistijnse vijand volledig te 
kunnen verslaan.* 

1. M. Weippert, a.art., 487 e.v.; S.M. Kang, Divme War, U e.v. en 194196. 'The motif of appeal to the 
dmne wamor in the ordeal of war is a common idea in the Mesopotamian war descriptions m the second 
millennium BC as well as in the Bible. In this sense, war is an ultimate remedy for wrong, for war is a 
dmne judgment for the violator of a treaty' (p. 194). Zie ook de voorbeelden en literatuurverwijzingen 
bij DJ. McCarthy, Treaty and Covenant (AnBi 21a), Rome 1981, 138 noot 47 en 50. 

2. Voor de bijzondere causatiefvorm ^"1 zie GKG § 76d en BLG 422t". 
3. Zo reeds C.F. Keil, Sam. (SCAT), 104. 
4 Cf. F. Horst, 'Der Eid im Alten Testament', in: Goaes Recht, 292^. en 301; W. Schottroff, Fluchspruch, 

28 en 21 Iv.; G. Liedke, Rechtssatie, 143v.; A Schenker, 'Gelubde im Alten Testament: unbeachtete 
Aspekte', VT 39 (1989), 8791 en het artikel " n ^ " in THAT (C.A. Keller) en TWAT (J. Scharbert). 

5. Cf. G. von Rad, Kneg, 1. Vaak wordt gewezen op verwante verschijnselen als de 'wijding' (sexuele ascese) 
van de soldaten en op de bangelofte, bijv. door F. Stolz, Som. (ZB), 93 en HJ. Stoebe, Sam. (KAT), 
271. 

6. Zo J. de Groot, Sam. (TU), 129. Voor andere uitleggingen van de functie van deze onthoudingseed 
zie 0.3. P.K McCarter Sam. (AB), 250 (Saul wilde YHWH plezieren); R.P. Gordon, 1 and 2 SamueL 
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De terminus ad quem van het vasten wordt in vs. 24b aangegeven met de prepositie 
113. Ook het zinsdeel ■'3''i<?3 "HOp]! is hierop te betrekken.' Saul hoopt voordat het duister 
invalt (cf. Joz. 10:13!) de wraak op de vijand voltooid te kunnen hebben. Het ironische 
of tragische is, dat nu juist de eed die Saul in zijn ijver van zijn manschappen vergt, de 
uitvoering van dit voornemen verijdelt. Het gevolg van de eed is namelijk dat de strijd 
bij Michmas voor de Israëlieten letterlijk een uitputtingslag wordt.^ 

Dat Saul in vs. 24 wraak op 'zijn' vijanden wil nemen, wordt door sommigen uitgelegd 
als blijk van Sauls voortgaan op de weg van zelfverheffing en eigenmachtig handelen. Men 
leidt uic het gebruik van Qp3 af dat Saul niet de eer van God, maar de bevrediging van 
eigen wraakgevoelens zoekt. Hiervoor offert hij zelfs het volk op. 'In de vervloeking in 
ons VS. spreekt Saul (..) niet zoals men dat van een theokratisch koning zou verwachten 
(..) Jonathan spreekt heel anders.'' 

Deze exegese is af te wijzen. Stellig wordt hier geen private wraakzucht bedoeld.* Saul 
is nota bene de koning van Israel. De Filistijnen zijn Israels vijanden en daarom kan hij 
hen als 'mijn' vijanden aanduiden. De vorst representeert de natie; de vijand is niet een 
persoonlijke maar een nationale vijand. Cf. vs. 47, waar gezegd wordt dat Saul aan alle 
zijden tegen al 'zijn' vijanden (VD^X) oorlog voert nadat hij het koningschap over Israel 
verworven had.' 

Het gebruik en de betekenis van Dp3 in dit vers is geheel in de lijn van Joz. 10:13. 
De 'wraak' van Jozua / Saul en Israel is ingebed in de reddingsactie van YHWH (WE?'', 
vss. 6, 23, 39). God gebruikt de gezalfde richterkoning om zijn volk te verlossen (8:20, 
9:16). Het geknechte Godsvolk wordt 'gewroken', d.w.z. de strijd die Saul de overwinning 
brengt, is de aan de Filistijnen gepresenteerde rekening voor de onderdrukking van Israël 
(cf. 13:19w.). 

A Commentary, Exeter 1986,139 (Saul wilde zich verzekeren van de hulp van YHWH); H.W. Hertzberg, 
Sam. (ATD), 90 (vervanging van het gemiste orakel vóór de stnjd (vs. 19)); F. Stolz, Som. (ZB), 93 
(wijdmg van de 'seelischleibliche Energie' aan YHWH als krijgsheer), etc. Men vergelijke ook de 
onthoudingseed met (zelfjvervloeking in Hand. 23:12w. 

1. Een zelfde constructie als hier is te vinden bijv. in Jes. 5 8, 36:17, cf. GKG § 112w en C. Brockelmann, 
Syntax, § 145b2. De prepositie IV heeft bij voorkeur een perfectum bij zich. 

2. Hiermee is gekozen voor de visie, dat vs. 24ap (de vervloeking) de oorzaak van de situatie in vs. 24aa 
(de druk) is. Het is echter ook met onmogelijk omgekeerd vs 24aa (een noodsituatie) op te vatten als 
aanleiding voor de aflegging van de eed in vs. 24ap De eerste mening wordt voorgestaan door 
DJ. McCarthy, 'Hero and Antihero in 1 Sam 13,2 14,46', in: id., Institution and Narrative. Collected Essays 
(Analecta Biblica 108), Rome 198.5, 255; A.H. van Zyl, Sam. (POT), 177 en J.P. Fokkelman, Narrative 
and Poetry m the Books of Samuel. Volume II The Crossing Fates, Assen / Maastncht / Dover 1986, 66v.; 
de tweede mening door W Schottroff, Fluchspruch, 212; F. Stolz, Sam. (ZB), 92v. en H.W. Hertzberg, 
Sam. (ATD), 90 De vele vragen waartoe het problematische vs. 24a zowel in tekstueel als in mateneel 
opzicht aanleiding geeft, kunnen hier blijven liggen, omdat ze de interpretatie van de inhoud van de 
vervloeking zelf niet beïnvloeden. Over het algemeen is de opmerking van R.P. Gordon, a.w., 57, te 
verdisconteren: 'For some reason the books of Samuel have suffered more in the process of transmission 
than perhaps any other part of the Old Testament', cf. H J. Stoebe, Sam. (KAT), 27. 

3. CJ. Goslmga, 5am (COT), 278; id., 5am. (KV), 177v. Zo ook CF. Keil, 5am. (BCAT), 104v.; C. Vonk, 
5am. (VL), 148 e.a. 

4. Zoals reeds H.P. Smith, 5am. (ICC), 115, veronderstelt. Zie ook H.W. Hertzberg, Sam. (ATD), 90 en 
HJ. Stoebe, 5am. (KAT), 271. Dat Saul de verlossing als het ware voor de voeten loopt en zelf aan alle 
kanten gaat vastlopen, wordt zeker ook in 1 Sam. 14 op aangrijpende wijze getekend (zie bijv. de literair

narratieve analyse van J P Fokkelman, a.w.). Maar Sauls wens zich te "wreken' is hier geen signaal van; 
deze wens is gerechtvaardigd 

5. Cf. bijv. 2 Sam.7:l, 11; 1 Kron. 22:9. 
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; Sam. 18:25 
n n b TIOXTID blNttf nnX"'! 'Saul zei: "Zo moeten jullie met David spreken: 
"in03 "]707 ]^3n"'X De koning hoeft geen bruidsschat, 
DTlübo nb~iy n x a a ■'D maar verlangt 100 voorhuiden van Filistijnen, 
"|7?2n ■'3'"K3 QpiTO als wraakneming op 's konings vijanden". 
n i T n X '^'Dnb 327n bM<m Zo zette Saul zijn zinnen erop, David 
□TltÖvD'T'D door de hand van de Filistijnen ten val te brengen.' 

Dit vers brengt het hoogtepunt van de machinaties van Saul ten opzichte van David. Sauls 
toorn, jaloezie en angst kennen geen grenzen (vss. 8, 9, 15). De liefde van zijn dochter 
(vs. 20) misbruikend zet hij een valstrik op met Michal als lokaas en de Filistijnen als 
uitvoerders van zijn diepste wens: Davids dood (vss. 17, 21, 25). Handig speelt Saul in 
op Davids positie. Over de belofte in 17:25 wordt niet meer gerept. Wie een konings

dochter wil trouwen, moet vanzelfsprekend een behoorlijke bruidsprijs ("IHQ) op tafel 
leggen.' Davids financiële mogelijkheden laten dat niet toe (vs. 23), hij is immers de 
jongste zoon. Het gebeurde echter vaker, dat de vader van de bruid in plaats van de ~\7\'ö 
een bepaalde dienstverlening accepteerde.^ De levering van 100 voorhuiden van de vijand 
(dus: de dood van 100 vijanden) is een remplagant van de "lilQ, een koningsdochter 
waardig.' De man die in staat is deze heldendaad te verrichten, is waarlijk een 'dapper 
man' (vs. 17). 

De vlag die de lading moet dekken, luidt: "I^QH "'D'tO UplTO. Het mes snijdt naar twee 
kanten; met één klap wordt de bruidsprijs verworven en de vijand verzwakt. De 'officiële' 
Saul plaatst met deze woorden de vereiste wraakactie in het kader van de oorlogen van 
YHWH (vs. 17);"* terwijl de 'ware' Saul in feite aanstuurt op een zelfmoordactie van 
David. Het gaat Saul niet om wraak op de nationale vijand, maar om het uit de weg ruimen 
van hem jn wie hij zijn persoonlijke vijand vermoedt. Ook hier ziet Dp3 dus niet op parti

culiere wraakzucht of op illegitieme vergelding, maar  in de lijn van Joz. 10:13 en 1 Sam. 
14:24  op de legitieme oorlogsvoering tegen de vijand. Daarbij gaat het niet om wraak

oefening voor een specifieke vijandelijke daad; het is David die het initiatief neemt. Elk 
verlies dat de Filistijnse vijand wordt toegebracht, kan als Üp3actie worden aangemerkt 
vanuit de gedachte van gerechtvaardigde vergelding voor de wandaden van een nimmer 
aflatende vijand (14:52, 18:30). 

De nnn is een som geld die de huwelijkskandidaat aan de vader van het begeerde meisje moest geven. 
Zie R. de Vaux, Israel I, 59 en W. Plautz, 'Die Form der Eheschliessung im Alten Testament', ZAW 76 
(1964), 299 e.v. 
Gen. 29:20, 27; Joz. \5:\6; Ri. 1:12; 1 Sam. 17:2.'). Het is het beste het partikel "3 in adversatieve zm te 
nemen (geen bruidsschat, maar een dienstverlening). Anderen lezen DK "3 (geen andere bruidsschat dan ..), 
cf. het tekstkritisch apparaat van BHS en J.P. Fokkelman, a.w., 728. 
De vraag waarom de levering van 100 voorhuiden en met 100 handen, neuzen of oren de inhoud van Sauls 
huwelijksvoorwaarden vormt, heeft de exegeten nogal geboeid. H.W. Hertzt)erg, Sam. (ATD), 130, ziet 
er een aanwijzing in, dat het hier om een heilige oorlog gaat. Zinniger is de gedachte, dat Saul hiermee 
direct ook het bewijs in handen heeft, dat David werkelijk Filistijnen (cf. 14:6) gedood heeft (zie naast 
de meeste commentaren ook G. Mayer, "yiy" in TWAT VI, 38.'>). Te bedenken is echter, dat in het oude 
MiddenOosten het afenijden van het membrum vinle van de gedode vijand vaker voorkwam, cf. S.M. Kang, 
a.w., 107, die wijst op deze praktijk bij de campagnes van de farao's Merneptah en Ramses III. Zie ook 
K. Budde, Sam. (KHCAT), 13.5 en F. Stolz, Sam. (ZB), 126v. 
Cf. A. van der Lingen, David en Saul m 1 Samuel 16 ■ Il Samuel 5. Verhalen in politiek en religie, 
'sGravenhage 1983, 162v. (over de terminologie van de 'YHWHoorlog in 1 Sam.). 

78 



Was in de hierboven besproken tekstgedeelten Dp3 een nationale militaire actie, in Ester 
8:13 gaat het om de wraak van het Joodse bevolkingselement in het Perzische wereldrijk. 
Ook deze 'wraak' neemt de vorm aan van een  zij het defensieve  oorlog. 

Ester 8:13 
m ]r\iTO DflDn ]3ünD 'Een kopie van dit schrijven moest in alle 
■""l̂ï nnOI nnÓ'^DS provincies als wet worden uitgevaardigd en 
nvn^T D^OJJiT^D? en aan alle volken worden bekend gemaakt, 
rnn DV? DninS? D'^lirrri zodat de Joden tegen die dag klaar zouden 
Dn"'D''Nn UplVO staan om zich op hun vijanden te wreken.' 

De slotwoorden van vs. 13 DrfS'tO üpiTO verwijzen naar het onder supervisie van 
Mordechai opgestelde edict van Ahasveros (8:11 v.), dat het recht op zelfverdediging van 
de dodelijk bedreigde Joden in het gehele Perzische rijksgebied regelt. De dood van de 
kwade genius Haman de Jodenhater heeft wel de persoonlijke vijand van Mordechai, maar 
niet de collectieve vijand van de Joden uit de weg geruimd. Deze vijand heeft vrij spel 
door het onherroepelijke (8:8) edict van 13 Nisan (3:13), dat een regelrecht 'Ausrottungs
befehl' bevat. In een tijdsbestek van 70 dagen wordt door middel van twee decreten zowel 
het recht op vernietiging van als het recht op zelfverdediging door de Joden geregeld. 

De parallellie tussen beide wetten is opvallend, de formuleringen zijn naar hetzelfde 
model. Het boek Ester heeft een verhaaltechnisch zorgvuldige structuur, waarbinnen deze 
twee wetten functioneren als de brandpunten van een ellip».' Het is misschien mogelijk 
deze formele structuur te verbinden met de chokmatische thematiek: 'Wie een kuil graaft, 
zal erin vallen' (Spr. 26:27).^ 

Vergeleken met 3:14 heeft 8:13 twee nieuwe elementen. Ten eerste sorteert de 
wetspromulgatie nu niet bij de volkeren, maar bij de Joden het beoogde effect.' Ten 
tweede heeft 8:13 de toevoeging □n̂ D'̂ XQ DpiTO. Vaak worden deze slotwoorden van 
VS. 13 als overtollige ballast na de bepalingen van vs. 11 beschouwd. Deze mening is echter 
een misvatting. Het spreken over de üp]actie van de kant van de Joden in vs. 13 moet 
een eigen functie hebben. Welke? Het is minder juist om aan te nemen dat Dpi hier ziet 
op de directe vergelding voor de pogrom op 13 Adar, of voor de aan deze datum 
voorafgaande provocaties en onderdrukking van de Joden.* Evenmin onderstreept het 
gebruik van Dpi het defensieve karakter van de Joodse actie op 13 Adar;' Dpi impliceert 

1. Aantrekkelijk is de hypothese van J.A. Loader, Ester (POT), 146v. en 152, dat het gehele verhaal van Ester 
gebaseerd is op een xpatroon, nota bene het stilistische chiasme m 9:1. Vgl. de structuuranalyse van 
A. Meinhold, Ester (ZB), 11 en over het thema van de 'reversal' E.L. Greenstein, 'A Jewish Reading of 
Esther', in: J. Neusner, B.A. Levine en E.S. Frerichs (ed.), Judaic Perspectives on Ancient Israel, 
Philadelphia 1987, 235 e.v. 

2. Zie hierover N.A. van Uchelen, 'A Chokmatic Theme in the Book of Esther. A Study in the Structure 
of the Story', in: M. Boertien, A.G. van Daalen e.a. (red.), Verkenningen in een stroomgebied. Proeven 
van oudtestamentisch onderzoek (Fs M.A. Beek), Amsterdam 1974, 132140. Als eerste wees S. Talmon 
op de invloed van de chokma op inhoud en vorm van het boek Ester, m zijn artikel '"Wisdom" in the 
Book of Esther', VT 13 (1963), 418455. Verschillende onderzoekers zijn hem hierin gevolgd, o.a. 
J.A Loader, Ester (POT); R.C. MusaphAndriesse, Esther. Het oude verhaal opnieuw uit het hebreeuws 
vertaald en ingeleid, Baarn 1987 en L.A. Snijders, 'Ester, een wijze satire', NTT 44 (1990), 109120. 

3. De copula voor m"r6 kan in consecutieve of explicatieve zin worden opgevat, contra BHKen BHS. Volgens 
J.A. Loader, Ester (POT), 187 noot 15, accentueert het voegwoord de subjectwisseling ten opzichte van 
3:14 (waar de copula ontbreekt). 

4. Zo H. Bardtke, Ester (KAT), 371. 
5. Zo A. Meinhold, Ester (ZB), 76. 
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juist ook offensieve handelingen. Waardevol is de gedachte, dat door middel van de toe
voeging Dn'"3"'N0 Qp2Tv7 de functie van de parallellie tussen de twee decreten, nl. het 
ius talionis, wordt samengevat.' De wraak in 8:13 is aanduiding van de legitieme weder
vergelding voor de door Haman c.s. beraamde uitroeiingsplannen. 

Toch is met het bovenstaande de bijzondere functie van het gebruik van Dp3 in Ester 
8:13 nog niet voldoende beschreven. Inhoudelijk en stilistisch is er nauwe verwantschap 
met het gebruik van Dpi in teksten als Joz. 10:13; 1 Sam. 14:24,18:25 en Jer. 46:10: wraak 
als oorlogsvoering. Ook in Ester 8:13 gaat het in de vocabel Dp3 om een actie tegen een 
gevaarlijke vijand met agressieve bedoelingen, die overwonnen moet worden, wil men 
niet zelf ten onder gaan. Opmerkelijk is, dat verschillende motieven van de thematiek 
van de YHWH-oorlog in de beschrijving van de strijd in Ester terugkeren. De 'schrik' 
(iriD) valt op de vijand (8:17, 9:2, 3), niemand kan voor de Joden 'standhouden' (IQSJ 
9:2, cf. VS. 5), zodat zij 'rust' krijgen (mj 9:16, 17, 18, 22, cf. 3:8). Ook het motief dat de 
Joden de hand niet naar de buit uitsteken (9:10,15,16), hoewel dit laatste hun wettelijk 
was toegestaan (8:11), wijst in deze richting (vgl. het verschijnsel van de ban).^ Op subtiele 
wijze wordt zo de niet genoemde hand Gods in de verlossing van zijn volk gesuggereerd.^ 
De wraakactie ligt dan in het verlengde van Gods richtende vergelding over de vijand 
die zijn volk aantast. 

De wraakactie van de Joden in Ester 8:13 is dus - resumerend - een juridisch gesanctio
neerde strijd tegen de diep gewortelde kanker van de Jodenhaat, die uit is op vernietiging 
van het Joodse volk. Dpi heeft niets te maken met bevrediging van destructieve, wraak
gierige gevoelens.* De weg van de wraak is de weg van recht en verlossing. Dit gegeven 
is niet altijd voldoende verdisconteerd in de christelijk-theologische waardering van het 
boek Ester.' 

1. Zo J.A. Loader, Esler (POT), 118; cf. W.T. Pitard, a.art., 24. 
2. Zie H. Abma, Ester (VB), 86v. De LXX heeft op: in Ester 8:13 met JCOXEJIECO vertaald. 
3. Over de verhullingstechnieken en -motieven in Ester zie vooral J J V Loader, Ester (POT), 152 e.v. In 

aansluiting bij G. Gerleman is Loader van mening, dat m het twek Ester het 'exodusmodel' onmiskenbaar 
aanwezig is. God verlost zijn volk uit de Perzische nood zoals eens uit de Egyptische nood (cf. 4:14). 

4. 'De beschuldiging van nationalistische zelfgenoegzaamheid en fanatieke wraakzucht is volkomen 
ongerijmd', zo merkt G.Ch. Aalders, Ester (KV), 21, terecht op. Zie ook de repliek op dergelijke 
beschuldigingen bij L. Prijs, a.w., 121. 

5. Het boek Ester heeft zich bepaald met altijd kunnen verheugen in een positieve beoordeling van de kant 
van christelijke exegeten, zie R. Kessler, 'Die Juden als Kindes- und Frauenmörder? Zu Est 8,11', m: 
E. Blum, C. Macholz, E.W. Stegemann (Hsgb.), Die Hebröische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte 
(Fs R. Rendtorff), Neukirchen-Vluyn 1990,337-345. De kntiek nchtte zich met name op de explosie van 
wraak aan het slot van het boek. Ontstellend is bijvoorbeeld M. Luthers mening: 'O, wie heb haben sie 
das Buch Esther, das so fein stimmet auff jre blutdürstige, rachgynge, mördische begir und hoffhung, kein 
blutdürstigers und rachgyrigers Voick hat die Sonnen je beschienen, als die sich düncken lassen, Sie seien 
darumb Gottes Volck, das sie sollen und mussen die Heiden morden und wurgen' (WA 53,433). Terecht 
merkt A. Meinhold, Ester (ZB), 104, op dat Mordechai 'kein Haman mit umgekehrtem Vorzeichen' is. 
Bedacht dient te worden, dat: 
a. de tegenstanders van de Joden een complete genocide voorbereiden (3:13, 7:4, 8:5v.) 
b. de eerste poging om door herroeping van het decreet op onbloedige wijze het gevaar af te wenden, 

mislukt (8:5, 8) 
c. de Joden alleen het recht krijgen om zich te verdedigen tegen allen die hen aanvallen (8:11) 
d. het tweede decreet geen vrijbrief voor een algehele moordpartij geeft, zoals het eerste decreet het bevel 

om alle Joden uit te roeien bevatte 
e. de wraak niet zo totalitair is als het de Joden vergund werd (8:11 - vrouwen en kinderen worden 

gespaard, bezittingen blijven onaangetast). 
Het Punmfeest heeft als achtergrond met de wraakzucht, maar de weeklacht (9:31), en als kem niet de 
overwinningsroes, maar de vreugde over de verkregen 'rust' (9:22). Dit neemt met weg, dat er terdege 
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RL 15:7, 16:28 
In het Simsonverhaal van Ri. 13-16 heeft het wraakmotief een belangrijke plaats. Simsons 
sterven is karakteristiek voor zijn leven, dat een escalatie van vergelding vertoont. Ondanks 
de indruk van een private vendetta gaat het hier terdege om wraak als oorlogsvoering 
tegen de vijand, die in die tijd over Israel heerste (14:4). 

Ri. 15:7 
]1tPyr"DK ]Wf3ttf UT\h ^Dt<'' 'Maar Simson zei tot hen: "Ook al hebben jullie zoiets 
TlOprON "D TKO gedaan, ik zal voorzeker pas na de voltooiing 
7nnN ^^K^ Ü D 3 van de wraak aan jullie ophouden ".' 

In VS. 7 reageert Simson op de strafactie van de Filistijnen in vs. 6} Meestal wordt deze 
reactie uitgelegd als de aankondiging van een volgende stap in de keten van geweld en 
vergelding:^ Simson zal wraak nemen voor de door de Filistijnen gepleegde moord op 
zijn vrouw en zijn schoonvader.^ Het is echter zeer de vraag of dit wel de bedoeling van 
VS. 7 is. Ten eerste zou het nogal problematisch zijn, wanneer Simson wraak wil nemen 
voor de bestraffing (15:6) van een wandaad (14:20) die hem zélf tot wraak bewoog (15:3). 
Ten tweede komen bij de gebruikelijke uitleg de slotwoorden 1>'^VH< i n x i 'en daarna 
zal ik stoppen"* enigszins in de lucht te hangen. 

Een andere interpretatie doet meer recht aan de zin en bewoordingen van de tekst.' 
De conjunctie DX is op te vatten in de concessieve betekenis 'ook al', 'ofschoon'.* Simson 
zegt in VS. 7 dat de actie van de Filistijnen (vs. 6) voor hem geen reden is te stoppen met 
zijn wraakoefening; hij zal die vast en zeker geheel voltooien. De gedachtengang is dan 
als volgt: 
- Simson is groot onrecht aangedaan; volgens het algemeen geldende recht^ had Simsons 

schoonvader zijn dochter nooit aan de bruidsjonker mogen schenken (zie de impliciete 
erkenning hiervan in vs. 2). 

- De Filistijnen hebben dit onrecht, dat qualitate qua publiek van aard is, rustig laten 
geworden. 

- Simson vat derhalve dit onrecht op als een smadelijke behandeling van de kant van 
het Filistijnse volk en brengt de vergelding op nationaal niveau (vs. 3). 

- De wraak krijgt de allure van oorlogsvoering, als hij de economie van de vijand een 
vernie t igende slag toebrengt (vs. 4v.). 

geweld wordt toegepast. In de gebrokenheid en voorlopigheid van deze wereld kan het gebruik van 
'Gegengewalt' als ultima ratio niet altijd worden uitgesloten (A, Meinhold, Ester (ZB), 111). Cf. de 
uiteenzettingen van H. Abma, Ester (VT3), 90 e.v., die hier waarschuwt tegen de inwisseling van de God 
Israels voor 'de Joris Goedbloed van het fondant-christendom'. 

1. Zie voor de constructie met OK -3 bij een eed GKG § 163c, d en G.F. Moore, Ri. (ICC), 343. 
2. Zo de meeste commentaren, zie o.a. J. de Frame, Ri. (BOT), 9.5 en H.W. Hertzberg, Ri. (ATD), 231. 
3. Vele Hebreeuwse handschriften, LXX (textus originalis) en Syriaca voegen n"3 voor 3K m ('en het huis 

van haar vader'). Deze Ic/ing is echter te beschouwen als een secundaire assimilatie ten opzichte van 
Ri. 14:1.5. 

4. Het verbum Vin wordt meermalen in de context van de oorlogsvoering gebruikt, aldus D.N. Freedman / 
J. Lundbom, "yin" in TWAT II, 750. 

5. Vgl. voor het volgende R. Westbrook, a.w., 9.5v. en de kanttekening bij RI. 15:7 in SV. 
6. Voor andere voorbeelden van DK in deze betekenis zie GBH p. 46 (punt 2). 
7. Zie A van Selms, 'The best man and bride - from Sumer to St. John with a new interpretation of Judges, 

chapters 14 and 15', JNES 9 (1950), 65-75, die wijst op Codex Lipit-IStar § 29 en Codex Hammurabi 
§ 161. Dezelfde visie hebben A.G. van Daalen, Simson. Een onderzoek naar de plaats, de opbouw en de 
funklie van het Simsonverhaal in het kader van de Oudtestamentische geschiedschrijving. Assen 1966, 102 
en R. Westbrook, a.w., %. 
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 Te laat erkennen de Filistijnen Simsons recht en voltrekken de straf aan het huis van 
zijn schoonvader.' Dit laatste zal echter eerder uit woede over het geleden verlies 
(vs. 5) dan uit rechtsbesef te verklaren zijn. 

 In elk geval ontneemt Simson hun in vs. 7 de illusie, dat hiermee de zaak geklaard 
is. De Filistijnen zélf staan bij Simson in het krijt. Hij zal eerst dan een punt achter 
de wraakoefening zetten, als deze geheel voltooid is. 

Zo is de betekenis van Dp3 in Ri. 15:7 sterk bepaald door de idee van de wedervergelding 
na geleden onrecht.^ Dit wordt onderstreept door de formuleringen in vs. llv. (vs. 11 
slot: b ntoy ]D .. b nc^y "IÜIO). Het gebruik van Dp3 in dit verband ziet daarbij op een 
wraakoefening 'in exaggerated measure, being in the realm of warfare rather than of legal 
punishment'.^ Hetzelfde kan gezegd worden van Dpi in Ri. 16:28. 

Ri. 16:28 
mn'"bK ]12?atÖ NipI 'Toen riep Simson tot YHWH en zei: 
X: ^TO^ mn" 'Jnx nONn "Heer YHWH, gedenk mij toch en geef mij 
mn DJJQn ~\V, K3 Ipim voor deze ene keer toch nog kracht, o God, 
nnX"Dp3 nop3K"l D'n7Kn opdat ik tenminste voor één van mijn beide 
WVunb^'O "TV ■'nc?0 ogen wraak kan nemen op de Filistijnen".' 

Voor de tweede maal (cf. 15:18) op een dieptepunt van zijn leven roept Simson tot God.* 
De voormalige geweldenaar staat blind en machteloos ten spot. De serie van drie 
vocatieven, de herhaling van het partikel X3 en het gebruik van de cohortatief met 
paronomastische constructie' verlenen zijn gebed grote ernst en nadruk. 

Niet direct duidelijk is het slot van vs. 28. Wat is de precieze spits van Simsons gebed? 
De versiones* hebben het cardinalium nnx als adjectivum bij Qp3 getrokken: 'opdat ik 
mij met één wraak voor beide ogen wreke'. Dit geeft weliswaar een goede zin, maar is 
grammaticaal en syntactisch gezien onjuist: 
a. Het nomen DpJ zou als adjectief niet het cardinalium femininum nnx, maar het 

masculinum "IPtK bij zich moeten hebben (of men zou HQp̂  moeten lezen). 
b. De masoretische vocalisatie Qp3 duidt op een status constructus. 
c. Een constructie üpl + ]D + ]?2, waarbij het partikel p zowel het wraakmotief (wraak 

voor de beide ogen) als het wraakobject (wraak op de Filistijnen) inleidt, komt nergens 
voor en is ook onwaarschijnlijk. 

1. Het IS stellig met uit angst voor Simson (CJ Goslinga, Ri. (KV), 35) of omdat zij Simson met te pakken 
kunnen knjgen (A. Schulz, Ri. (HSAT), 81) of omdat ze de gemakkelijkste weg kiezen (J. de Frame, Ri. 
(BOT), 94v.), dat de Filistijnen met Simson, maar zijn vrouw en schoonvader doden. 

2. Cf. H. Gese, 'Die altere Simsonüberlieferung (Richter c. 1415)', ZThK 82 (1985), 261280. De gang van 
zaken analyserend, stelt hij vast 'Die Philister überschreiten jeweils mit ihrer Aktion die Rechtsebene 
und treten m einen neuen Bereich der Ausemandersetzung ein; nur Simsons Aktionen bleiben reine 
Reaktionen, weil sie die jeweilige Rechtsebene nicht überschreiten. (..) Wahrend Simsoi nur reagiert, treiben 
die Philister sich selbst in den Untergang; sie werden an Simson zuschanden. Es ist ihre Bosheit, die ihren 
Untergang herbeiführt' (p. 268). 

3. R. Westbrook, a.w, 96. 
4. Fris een zekere parallellie tussen h. 1415enh. 16,zievooralJ.C.Exum,'AspectsofSymmetryandBalance 

II the Samson Saga', JSOT 19 (1981), 329. Elders werkt Exum de functie van dit 'roepen' in het Simson

verhaal verder uit ('The theological dimension of the Samson saga', VT 33 (1983), 3045). 
5. Cf. S. Segert, 'Paronomasia in the Samson narrative in Judges xiuxvi', VT 34 (1%4), 454461. 
6. LXX, Vulgata en Synaca hexaplaris. Zo ook de SV, KJV, NBG, Luther, Segond; J. de Frame, Ri. (HOT), 

102; J.D. Martin, Ri. (CBC), 179; R.G Boling, Ri. (AB), 247 en J.A. Soggm, Ri. (OTL), 255 (= CAT, 
222). 
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Het eerste ]D is partitief; het gaat om wraak voor één van beide ogen. De MT-Iezing 
volgend, moet vs. 28b dan ook uitgelegd worden als een gebed om tenminste nog in enig 
opzicht wraak te kunnen nemen.' En deze wraak zal bijzonder effectief blijken te zijn. 
Ctok hier is de notie van de retributie allesbeheersend. 

Hoe is het wraakmotief in het Simsonverhaal te waarderen? Niet zelden wordt de wraak 
die Simson uitvoert vergeleken met de manier waarop Lamech tekeergaat (Gen. 4:23v.).^ 
Simsons wraak is dan gevuld met excessieve persoonlijke wraakgierigheid. Op één lijn 
gesteld met zijn al te warme aandacht voor vrouwen zou Simsons wraakzucht het bewijs 
vormen van een mislukt richterschap.^ Afgezien van het feit dat in de teksten zelf van 
een dergelijke negatieve beoordeling weinig te merken is, wordt hiermee tekort gedaan 
aan de betekenis van de wraak in Ri. 13-16. 

Het is niet te ontkennen dat zowel Ri. 15:7 als 16:28 in eerste instantie de indruk 
wekken van een brute en wraakzuchtige handelwijze, van een persoonlijke vendetta. Toch 
gaat het niet primair om een individuele en persoonlijk gerichte reactie,"* ofschoon het 
persoonlijke ressentiment zeker ook aanwezig is. Maar juist hier, in zijn wraakneming, 
is Simson de richter die een begin maakt met de verlossing van Israel uit de macht van 
de Filistijnen (13:5, 15:20, 16:31). Hiertoe is hij als een gewijde (13:5, 7,16:7)' door God 
bestemd en door God gezegend (13:24). Hiertoe wordt hij door de Geest aangedreven 
en aangegrepen (13:25, 14:19, 15:14). Na de voltooide wraak bij Lechi spreekt Simson 
van een 'grote verlossing', die God door zijn hand schonk (15:18). 

Op zeer bijzondere wijze werkt God in Simsons doen en laten aan de verlossing van 
zijn volk: 'Al lijken Simsons daden willekeurig, uit het bericht erover blijkt dat een 
weldoordacht plan eraan ten grondslag ligt: alle acties zijn "gericht", het zijn wraak
nemingen op de vijand, en ze zijn bewust gewild - door YHWH'.* Een kerntekst is 14:4: 
'Dat dit zo door de HERE beschikt was, dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen 
zocht'. Zonder dit gegeven op de achtergrond is de verbreding van het conflict en de 
wraakneming in 15:3-8 niet te verklaren. 

Zo zijn het persoonlijke en het ambtelijke, het individuele en het nationale bij Simson 
op wonderlijke wijze één. De Üp3-actie in Ri. 15:7 en 16:28 is niet in de eerste plaats 
een streven naar private genoegdoening, maar een moment dat ingebed is in de strijd 
ter verlossing van Gods volk. 

Conclusie: 
In de onder deze subparagraaf besproken tekstgedeelten wordt de wortel Qp3 gebruikt 

1. Zo ook G.F. Moore, Ri. (ICC), .163; C.F. Keil, Ri. (BCAT), 324; A. Schuiz, Ri. (HSAT), 88; K. Budde, 
Ri. (KHCAT), 109; CJ. Goslings ^i. (KV), .53; H.W. Hertzberg, Ri. (ATD), 224 en A.G. van Daalen, 
a.w., 19 en 38. 

2. Zie bijv. J. Pedersen, a.w., 380 e.v. 
3. Zie G. von Rad, Theologie 1,346: 'So zeigen also (..) die Simsongeschichten das Scheitem eines Charisma-

tikers und das Bild einer vcrianen GoltesKraft.' Cf. J. Blenkinsopp, 'Structure and Style in Judges 13-16', 
JBL 82 (1963), 6.5-76, die de plot van het Simsonverhaal ziet in het thema van de gebroken eed. 

4. 'The entire narrative as we have it strongly insists upon Samson's status as an agent of Yahweh', aldus 
G.E. Mendenhall, 'Vengeance', 93. Zo al de SV-kanttekening bij Ri. 15:17. 'In dit alles moet men Simson 
met aanzien als een privaat persoon, maar als een richter en verlos.ser Israels, door God daartoe extra-
ordmairlijk geroepen'. Cf. CJ. Goslinga, Ri. (KV), 5-13. Israel is grotendeels afwezig in de Simson-
geschiedenis. Andere richters verzamelen een Israëlitisch leger achter zich, Simson opereert alleen. Maar 
om die reden zijn zijn activiteiten nog met uitsluitend als individuele avonturen te waarderen. 

5. Het IS met zeker of er een lijn getrokken kan worden van het nazireeCrschap naar de praktijk van de 'heilige 
oorlog'. Zie R. de Vaux, Israel II, 404 en de discussie met M. Boertien bij A.G. van Daalen, a.w., 74 e.v. 

6. A.G. van Daalen, a.w., 41v.; cf. H.W. Hertzberg, Ri. (ATD), 225 en J.C. Btum, 'Dimension', 37 en 40. 
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in de context van de oorlog, meestal een YHWH-oorlog. De oorlog wordt gevoerd door 
Israel als zelfstandige natie (Joz. 10:13; 1 Sam. 14:24, 18:25), als een verstrooid volk in 
ballingschap (Ester 8:13), of door Israel gerepresenteerd in een individu (Ri. 15:7,16:28). 
Het gebruik van Qp] ter typering van de oorlogshandeling is te verstaan vanuit de 
revanche-gedachte die samenhangt met het volkerenrecht en (waarschijnlijk) in het 
bijzonder met de metafoor van de YHWH-oorlog als 'rechtsgeding'. In de drie laatst
genoemde teksten speelt het element van de retributie een belangrijker rol dan in de 
drie eerstgenoemde. Dp3 als oorlogsvoering heeft een plaats in Gods werk ter verlossing 
van zijn volk. 

4.3. NQM: GOD ALS SUBJECT 

In het grootste gedeelte van de Dp]-teksten in het O.T. is God het subject van de wraak. 
Ook onder § 4.2. werden overigens reeds tekstgedeelten behandeld, waarin het goddelijk 
subject een rol speelde (het duidelijkst in Gen. 4:15). Goddelijk en menselijk subject zijn 
niet altijd precies te onderscheiden. Dat geldt ook voor sommige van de hierna in § 4.3. 
te bespreken plaatsen, waar de wraak van God centraal staat. 

4.3.1. De wraak van God in de profetie tegen Israël 

Reeds eerder werd geconstateerd,' dat er een concentratie is van het gebruik van de 
woordgroep Dp] in de profetische boeken van het O.T., met name bij de grote profeten. 
Om deze reden worden in de nu volgende paragraaf over Dp] met God als subject eerst 
de teksten behandeld waarin de wraak van God een belangrijk element vormt van de 
(on)heilsprofetie. Op zeven plaatsen richt deze profetie zich tegen het volk Israël zelf: 
Lev. 26:25; Jes. 1:24, 59:17; Jer. 5:9, 29, 9:8 (MT) en Ez. 24:8. Deze gedeelten worden 
in § 4.3.1. besproken. Lev. 26:25 biedt weliswaar geen profetie in eigenlijke zin, maar 
om twee redenen kan deze tekst hier behandeld worden: In materieel opzicht is er geen 
verschil tussen deze verbondsvervloeking en een onheilsprofetie; vervolgens is de toon
zetting van Lev. 26 sterk profetisch van aard. In Jes. 1:24 en 59:17 geldt de komende wraak 
Gods weliswaar alleen de goddelozcn, maar de profetie is toch geadresseerd aan Sion 
resp. het gehele volk Israel. Hoewel in Jes. 59 de wraak van God over het ontrouwe Israël 
en zijn gericht over de volkeren nauw verbonden zijn, gaat het in dit gedeelte, gelet op 
de directe context, toch primair om het eerste. 

Lev. 26:25 
Din DD'̂ SJ Tl tom 'Dan doe Ik het zwaard over jullie komen, 
IT'ID'DpJ nop] dat de wraak voor het verbond voltrekt. 
DD'iy^K DHDONiT Wanneer jullie je dan in jullie steden moeten verzamelen, 
DDDinD "IDT 'nnbüT zal Ik de pest in jullie midden sturen. 
D'IX'T'D DrnjT Jullie zullen in de hand van de vijand overgeleverd 

worden.' 

De context van Lev. 26:25 stelt het spreken over de wraak van God in een juridisch kader 
en kleurt deze wraak als een straffende reactie op wetsovertreding en verbondsbreuk. 
Lev. 26 vormt de afsluiting van de Heiligheidswet en bevat een kleinere collectie 

1. Zie § 2.2.2. 
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zegeningen vcxar hen die de wet eerbiedigen en een grotere collectie vervloekingen 
voor hen die de wet veronachtzamen.' In de Umwelt van Israël zijn meer voorbeelden 
aan te wijzen van de afsluiting van een wetscodex met een 'zegen en vloek'-passage, die 
de gehoorzaamheid aan de wet inscherpt.^ Het wettencomplex van Lev. 17-26 is in zijn 
geheel geïncorporeerd in de verbondssluiting bij de Sinai; ook deze wet is deel van 'het 
handvest van het verbond met God' (De Vaux). Dit wordt in 26:46 expliciet aangegeven 
(vgl. 25:1 en 27:34). Acht maal is in h. 26 sprake van het verbond (IT'^a, vss. 9, 15, 25, 
42 (3x), 44, 45); zie ook de zogenaamde verbondsformule in 26:12, cf. vs. 44v. De vorm 
van dit hoofdstuk zelf is in overeenstemming met de wijze waarop men in de wereld van 
het O.T. gewoon was een verdrag of verbond af te sluiten.' Door sommigen wordt de 
cultische functie van de 'zegen en vloek'-spreuken benadrukt.'* Hier hangt wellicht de 
bijzondere, van de voorgaande hoofdstukken afwijkende stijl van h. 26 mee samen.' 

Lev. 26 vertoont de volgende structuur: 
1. fundamentele geboden (1-2) 
2. zegen-gedeelte (3-13) 
3. vloek-gedeelte (14-45), gevolgd door de afsluiting (46). 

Elk van deze drie onderdelen eindigt met de voor de Heiligheidswet karakteristieke 
formule nin' ' "'W (vss. 2, 13, 45). Zowel de 'zegen' als de 'vloek' lopen uit op een 
verwijzing naar de exodus en het verbond (vss. 12, 13, 45) en hebben overigens vele 
terminologische en inhoudelijke correspondenties. Ook het begin en het einde van het 
vloekgedeelte zelf corresponderen (met de woorden 'versmaden' (0X0), 'een afkeer 
hebben' (bvi) en 'het verbond verbreken' (r\^~)2 IIÜ): vss. 15, 43v.). Het vloekgedeelte 
heeft een bewuste opbouwvan vijf'slagen': 14-17,18-20,21-22,23-26, 27-39 (elk daarvan 

1. In tegenstelling tot de parallelle gedeelten uit Dtn. 27v. worden de woorden zegen en vloek in Lev. 26 
echter niet gebruikt. Over de incongruentie van zegen en vloek zie M. Noth, 'Die mit des Gesetzes Werken 
umgehen, die sind unter dem Fluch', m: id., Gesammelte Studiën zum Alten Testament, München 1957, 
155-171 en de kritiek op Noths standpunt bij H.G. Reventlow, Heiligkeitsgesetz, 142 e.v. 

2. Zo bijv. de Codex Lipit-Istar en de Codex Hammurabi. Cf. M. Noth, Lev. (ATD), 172; GJ. Wenham, 
Lev. (NICOT), 327 en W. Kornfeld, Lev. (NEB), 105. Zie voor de vele parallellen tussen de oudoosterse 
verdragsvervloekmgen en Lev. 26 D.R. Hillers, Treaty-Curses and the Old Testament Prophets (BiOr 16), 
Rome 1964. 

3. 'Es war im alten Orient üblich, Vertragstexte abzuschliessen mit formulierten Verfluchungen gegen 
Vertragsbrecher, womit die Vertrage unter den Schutz der zur Fluchvollstreckung namhafi gemachten 
Gottheiten und auch der wirksamen Kraft der Fluchsfltze selbst gestellt wurden' (M. Noth, Lev. (ATD), 
17 Iv.). Over de analogie tussen verbond en vazalverdrag en over de karakteristieken van de 'treatycovenant 
form' IS een uitgebreide literatuur voorhanden. De stoot tot het onderzoek op dit terrein werd gegeven 
door het werk van G.E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient New East, Pittsburg 
1955 (reprint van artikelen uit BA 17 (1954), 26-46,49-76). Na aanvankelijk veel bijval te hebben geoogst, 
kwamen zijn gedachten later in toenemende mate onder kritiek te staan. Met een verwijzing naar de vele 
literatuurvermeldingen bij J.R. Vannoy, Covenant Renewal al Gilgal. A Study of 1 Samuel 11:14-12:25, 
Cherry Hill 1977, 132-159; W.T. Koopmans, Joshua 24 as Poetic Narrative, Sheffield 1990, 49-83 en naar 
het 'standaardwerk' over de verbond-verdrag parallel: DJ. McCarthy, Treaty and Covenant (AnBi 21a), 
Rome 1981^ (zie de lange bibliografie op p. 328-334) mag hier volstaan worden. 

4. Zie o.a. H.G. Reventlow, Heiligkeitsgesetz, 142 e.v.; K. Elliger, Lev. (HAT), 360 e.v.; cf. G. von Rad, 
Theologie I, 146v. 

5. B.S. Childs, Theology, 160: 'The style of ch. 26 is unique to Leviticus, and for the first time makes a direct 
appeal to the reader for obedience.' Hij is terecht van mening, dat de taal van h. 26 'closely akin to 
the theology of the prophets' is. B. Maarsingh, Lev. (POT), 246 e.v., wijst op de merkwaardige menge
ling van twee stijlen: die van het vazalverdrag en de wetscorpora èn die van de profetische aanklacht 
(cf. Am. 4:6w.; Jes. 9:7w.). 
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ingeleid door een 'Verweigerungsformel'; zie ook het herhaalde 'zevenmaal'). Het wordt 
afgesloten met de belofte van het 'gedenken' Gods ten goede na getoond berouw (vss. 
40-45, ~\D^ in vss. 42 en 45). Deze opbouw heeft een climactische functie; de straffen 
worden steeds zwaarder.' 

Vs. 25 behoort bij de vierde 'slag' (vss. 23-26).^ Vanwege de verbondsbreuk (vs. 15) 
wordt de verbondswraak (vs. 25) aangekondigd. Vergeleken met de vijandelijke raids of 
razzia's van de eerste slag (vss. 14-17) gaat het nu om de totale oorlog. God zal het zwaard 
over Israël brengen: D"in D3''7SJ Tl tOni . ' Het 'zwaard' is aanduiding van de oorlog als 
een strafinstrument van God (zoals in vss. 33, 36, 37). Duidelijk correspondeert de vloek 
van VS. 25a (de komst van het zwaard) met de zegen van vs. 6 (het zwaard zal in uw land 
niet verslinden), vs. 25c (de jjest in uw midden) met vs. l lv . (mijn tabernakel / Ik in uw 
midden) en vs. 25d (het overgeleverd worden aan de vijand) met vs. 7 (het achtervolgen 
van de vijand). 

De vierde slag kondigt de 'Heimsuchungstrias' aan: het zwaard, de pest en de honger.* 
Het gevolg van het zwaard (vs. 25a) is dat de plattelandsbevolking naar de ommuurde 
steden moet vluchten (vs. 25b). Terwijl de ene vijand nog buiten de muren is, zendt God 
de andere vijand binnen de muren ("IDT, vs. 25c). De honger is de derde vijand (vs. 26), 
die niet lang op zich laat wachten (vgl. voor dit gedachtencomplex Ez. 7:15). 

Het door God gestuurde zwaard zal actie ondernemen. Dit metonymisch-p)ersonifiërende 
taalgebruik komt in het O.T. veelvuldig voor: het zwaard 'eet', 'komt', 'maakt kinderloos', 
'verslindt' etc. In Lev. 26:25 'wreekt' (Hap], Qal part. fem. alleen hier) het zwaard de 
'verbondswraak'. Er zijn twee mogelijkheden om de status constructus van het inwendig 
object ri''"lD"Dp] te verklaren: Het nomen rectum is een genitivus subjectivus of een 
genitivus objectivus.^ 

In het eerste geval moet vertaald worden met 'de wraak van het verbond', de 
verbondswraak. De achterliggende gedachte is dan, dat de wraak een aan het verbond 

1. B. Maarsingh, Lev. (POT), 246, ziet deze 'Steigerung' voorbereid door de climax in vs. 14v., waar in steeds 
sterkere bewoordingen Israels afkeer van de geboden getekend wordt. 

2. Het literair- en traditiekritische onderzoek komt ten aanzien van vs. 25a tot tegenstnjdige resultaten. 
K. Elliger, Lev. (HAT), 371, rekent vs. 25a in zijn geheel tot de oudste laag van Lev. 26, zijns inziens 
een stuk uit de liturgie voor het grote herfstfeest. In de woorden nap: np"n—3 ziet H.G. Revcntlow daaren
tegen één van de jongste gedeelten, een latere theologische interpretatie van het plagenschema (Heiligkeits-
gesetz, 153). De moeite van een verdeling van Lev. 26 in 'Schichten' of 'Quellen' wordt door M. Noth 
onderstreept, als hij wijst op de (relatieve) eenheid van dit hoofdstuk {Lev. (ATD), 173). 

3. Zie voor deze uitdrukking, waarbij altijd YHWH subject is, Ez. 5:17,6:3,11:8,14:17,29:8,33:2. De ver
wantschap tussen de Heiligheidswet en Ezechiêl is vaak voorwerp van onderzoek geweest, zie O. Eissfeldt, 
Einleitung, 317v., R. Smend, Entstehung, 61v. (veel literatuurverwijzingen) en in het bijzonder H.G. 
Reventlow, Wachter über Israel. Ezechiel und seine Tradition (BZAW 82), Berlin 1962 en W. Zjmmerli, 
Ez. (BKAT), 70-79. 

4. Deze trits is dus met, zoals O. Kaïser, "3in" in TWATIII, 174, stelt, beperkt tot de boeken Jer., Ez. en 
Kron. De formulering wijkt af van de gebruikelijke causale volgorde zwaard-honger-pest. Deze afwijking 
heeft hier echter een eigen bedoeling, zoals ook in Jer. 34:17; Ez. 7:15, cf. 1 Kon. 8:37 (zo terecht O. Kaïser, 
174v.). 

5. De mening van G. Gerleman, 'Die »Besonderheit«. Untersuchungen zu b'rtt im Alten Testament', in: 
ld-. Studiën zur alltestamentlichen Theologie (F. Delitzsch Vorlesungen 1978), Heidelberg 1980, dat het 
in deze status constructus om een genitivus qualitatis gaat ('lm Licht der bisher vorgenommenen Deutung 
1st es (..) klar, dass b'rtt auch hier etwas "Besonderes" bezeichnet und die Rache als ungemein, ausser-
gewöhnlich qualifiziert', p. 34), is al te bijzonder. Gerlemans afleiding van r""a als abstract verbaalnomen 
van Tra 'afzonderen' wordt (voor zover te overzien) door niemand gevolgd. In Lev. 26 geeft deze duiding 
van Tva ook in het geheel geen goede zin. 
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inherente straf is, die bij overtreding van het verbond in werking treedt. Het wrekend 
zwaard behoort tot de vaste structuur van het verbond.' Hier moet echter zorgvuldiger 
geformuleerd worden. Hoewel wraak en vloek in Lev. 26 twee kanten van één zaak zijn, 
dienen zij toch wel onderscheiden te worden in deze zin, dat strikt gesproken niet de 
wraak maar de vloek als sanctie een vast onderdeel van het verbond (IT'IDn n ^ K 
Dtn. 29:20) vormt. Het verbond wordt afgesloten met een reeks van zegen- en vloek
woorden. Bij overtreding van het verbond treedt niet de wraak, maar de vloek in werking. 
God reageert op verbondsbreuk met de realisering van de 'verbondsvloek'. En deze reactie 
is dan de 'wraak' voor de schending van het verbond. De term 'verbondswraak' is dus 
eigenlijk minder gelukkig. 

In het tweede geval, dat te prefereren is, moet vertaald worden met 'de wraak voorlover 
het verbond'.^ Een extra argument voor deze vertaling is dat de status constructus van 
Dp3 met een nomen in alle andere gevallen een genitivus objectivus aanduidt.^ Het gaat 
in deze uitdrukking om de wraak als het gepaste antwoord op de minachting en aantasting 
van het verbond (zie vooral vs. 14v., uitlopend op de formule fTHDn "IDir*). Inhoudelijk 
gezien liggen deze twee opvattingen echter dicht bij elkaar: Het breken van het verbond 
roept om en leidt tot het wreken van het verbond. 

Men kan zich afvragen waarom de verbondswraak pas bij de vierde slag (vss. 23-26) ter 
sprake komt, terwijl het toch ook bij de andere slagen gaat om straffen voor de 
verbondsbreuk. Stellig speelt de notie van de verbondswraak in Lev. 26 niet een rol die 
beperkt kan worden tot één specifiek soort bestraffing. Dat echter juist in vs. 25 de notie 
n''^3'Dp] gebruikt wordt, hangt samen met de associaties welke het woord 'zwaard' 
opwekt: die van het recht en van de oorlog. Het zwaard is een instrument van executie' 
en een middel in de strijd. Dit sluit goed aan bij de wijze waarop de vocabel Dp3 gebruikt 
wordt in verband met het recht en de oorlog (§ 4.2.2. en § 4.2.3.). Daarom zal ook eerder 
van het zwaard van de wraak gesproken worden dan van bijv. de pijl van de wraak of 
de lans van de wraak.* 

De wraak van God als n"'"13"Qp3 heeft in Lev. 26 een evident juridische vulling. Gods 
wraak over het verbond is Gods recht. De verbondssluiting met Israël beoogde 'einen 
Zustand der Intaktheit, der Geordnetheit und Rechtheit zwischen zwei Parteien (..) 
um auf dieser Rechtsgrundlage eine Lebensgemeinschaft zwischen zwei Parteien zu 

1. W. Zimmerli, 'Sinaibund und Abrahambund', in: Offenbarung, 214; N. Micklem.Lev. (IB), 129. K. Elliger, 
Lev. (HAT), 376, omschrijft de Verbondswraak' als 'die Strafe, die ganz regelmSssig am Ende altorien-
talischer Vertrage für den Fall des Vertragsbruches festgesetzt wird'. Zo vertaalt B.A. Levine, 'The Epilogue 
to the Holmess Code', in: Judaic Perspectives, 16, Lev. 26:2.') met: 'a sword enforcing the threats of the 
covenant'. 

2. Gemakshalve kan de aanduiding "verbondswraak' gehanteerd worden, mits daaronder verstaan wordt de 
wraak voor de schending van het verbond (cf. het woord 'bloedwraak' dat de wraak voor het vergieten 
van het bloed aanduidt). Zie verder E. Kutsch, Verheissungund Gesetz. Unlersuchungen zum sogenannten 
»Bimd, im Alten Testament (BZAW 131), Berlin / New York 1973, 143 noot 22.3v. 

3. Behalve de verbinding van üp] met het tetragrammaton, zie § 2.2.2. 
4. Over deze formule cf. L. Ruppert, "-no" in TWAT VI, 777v. W. Thiel, 'Hefer b'nt. Zum Bundbrechen 

im Alten Testament', VT 20 (1970), 214-229, meent dat de uitdrukking ITian iDn haar wortels heeft 'm 
der altorientalischen Rechtspraxis der Vertragabschlüsse' (p. 21.5). 

5. TAS over het zwaard van YHWH als het 'Richterschwert' bijv. Ez. 21 passim; Jer. 47:6; Zach. 13:7 
(O. Kaïser, "ain", I71v.). 

6. Voor dezelfde combinatie wraak en zwaard zie Dtn. 32:41; Jes. 34:5w.; Jer. 46:10 en Ps. 149:6v. (vgl. Jer. 
.'i0:15v.). 
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ermoglichen'.' De relatie tussen God en zijn volk in het verbond is niet die tussen 
gelijkwaardige contractanten. Lev. 26 benadrukt het pronomen suffixum van de 
eerste persoon: "TT'in 'mijn' verbond (vss. 9, 15, 42, 44). Wanneer God de wraak 
voor de verbondsbreuk aankondigt, doet Hij dat als de Heer tegenover zijn knechten 
(25:55), als de Vorst tegenover zijn onderdanen.^ Ontrouw is hier onrecht. Deze 
God heeft recht op dit volk, want Hij heeft het uit Egypte geleid (vs. 13) en wel voor 
aller ogen (vs. 45); de volken zijn getuige. Van de Dp3actie in Lev. 26:25 kan 
daarom gezegd worden: 'It reflects and assumes Yahweh's legal right to exact retribu

tion in the case where his rights as sovereign have been violated'.^ 

Het belang van dit tekstgedeelte, waar wraak en verbond rechtstreeks verbonden 
worden, is groot. In de ot.ische wetenschap wordt over de ouderdom en dus ook over 
de reikwijdte en de invloed van de verbondsgedachte geheel verschillend gedacht.** 
Het is echter onmiskenbaar dat het O.T. zelf de voorstelling biedt, dat de verbonds

relatie tussen God en zijn volk tot in de vroegste tijd (de periode tussen uittocht en 

1. G von Rad, Theologie I, 144 Voor de uitgebreide discussie over de etymologie en de betekenis van 
n'na zij verwezen naar de studies van A Jepsen, E. Kutsch en L. Perlitt, zie de literatuuropgave bij 
de artikelen sv in THAT (E Kutsch) en TWAT (M. Weinfeld) en de beknopte weergave van de 
standpunten bij W.T. Koopmans, a w, 6472. Deze auteurs beklemtonen sterk het monopleurische 
element van n"i3 en zijn van mening dat de betekenis van rca bepaald wordt door de gedachte van 
de oplegging van een verplichting (cf ook reeds G. Vos, Theology, 277, die opmerkt dat het in n"13 
altijd gaat om 'a solemn religious sanction') Wel is bij deze meer recente studies over n*l3 het gevaar 
met denkbeeldig, dat aan de gemeenschapsgedachte tekort wordt gedaan en alle mogelijkheid tot 
wederkerigheid in de verbondsidee verdwijnt, zo merkt Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 516v., terecht op. 
Cf. DJ. McCarthy, a w., 20; L. Ruppert, "TiD", 777v. en W Zimmerli, Theologie, 40v en J. Barr, 
'Some Semantic Notes on the Covenant', in: H. Donner, a.w., 2338. Zie ook P. Kalluveettil, 
Declaration and Covenant. A Comprehensive Review of Covenant Formulae from the Old Testament 
and the Ancient Near East (AnBi 88), Rome 1982, 212 'Covenant is relational. Hence any attempt to 
reduce it to a oneway commitment is unwarranted'. Wanneer in Lev 26 in vs. 15 gezegd wordt dat 
Israel het 'verbond' verbreekt en in vs 44 dat God dat niet doet, gaat het beslist om meer dan 
respectievelijk een wet en een belofte (zoals E. Kutsch, "ri"i2" in THAT I, 345, stelt). De kwintessens 
van deze teksten ligt juist in de gedachte dat een en hetzelfde 'verbond' door de mens m zijn schuld 
wèl, door God in zijn genade ni'et verbroken wordt. Hierbij gaat het om het verbond als de levens

gemeenschap die uitgaat van God, waarbij Israël aan Hem gebonden en van Hem afhankelijk is 
gesteld (Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 185) Kenmerkend is ook het gebruik van de preposities in vs. 
46. Men vergelijke voor deze gehele materie ook de studie van J. de Vuyst, 'Oud en nieuw verbond' 
m de bnef aan de Hebreeen, Kampen 1964, 1334. 

2. W. Eichrodt, Theologie I, llv.. 'So war also durch das foedus iniquum des Sinaibundes tatsachlich ein 
Herrschaftsgebiet mit Oberherrn und Untertanen entstanden; die Idee des Gottesreiches liegt seitdem 
in der Luft' Cf. A.B Ehrlich, Randglossen II, 99 

3. W T. Pitard, a art., 18. 
4. Een mooie tekening van de pendulebeweging in de opvattingen dienaangaande geven R.A. Oden, 

'The Place of Covenant in the Religion of Israel', in: P.D. Miller, P D. Hanson, S.D. McBride (ed.). 
Ancient Israelite Religion, Philadelphia 1987, 429447 en E.W. Nicholson, 'Covenant in a Century of 
Study since Wellhausen', OTS 24 (1986), 54.69, cf. id., God and his People. Covenant and Theology 
m the Old Testament, Oxford 1986 Zie ook DJ. McCarthy, Der Gottesbund im Alten Testament. Em 
Bencht über die Forschung der letzten Jahre (SBS 13), Stuttgart 1967 en J C de Moor, The Rise of 
Yahwism. The Roots of Israelite Monotheism, Leuven 1990, passim Men vergelijke verder het pleidooi 
voor het historische karaktervan het verbond en de waarschuwing tegen een ontologisenngen een metafori

senng van de verbondsidee in de dogmatische theologie bij B. Loonstra, Verlaezmg ■ Verzoening Verbond. 
Beschnjvmg en beoordelmg van de leer van het pactum salutis m de gereformeerde theologie, 'sGravenhage 
1990, 274278. 
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intocht) teruggaat.' Deze relatie tussen God en Israel zal vanaf het begin verbonden 
zijn geweest met wetgeving. Recht en verbond hangen nauw samen.^ Daarmee is de 
goddelijke wil, zijn gebod ten leven (Lev. 18:5), geworden tot de grondslag van 
Israels bestaan. Door Israels geschiedenis lof)en sindsdien de lijnen van 'leven' en 
'dood', voortvloeiend uit de (verbonds)samenhang van gehoorzaamheid en zegen, 
ongehoorzaamheid en vloek. Dat vanouds het thema van de wraak van God als 
sanctie van de verbondsschending bekend was, zoals Lev. 26 veronderstelt, is daarom 
waarschijnlijk. Als in het O.T. Israël de wraak van God aangezegd wordt, gaat het 
niet om de willekeur of de kwade luim van een onberekenbare godheid, maar om de 
rechtvaardige straf van Hem die zich met dit volk verbonden heeft. 

Vanuit de context zijn twee elementen van de wraak Gods als straf voor de 
verbondsbreuk te onderstrepen. Ten eerste, dat deze wraak nauw samenhangt met de 
heilige toorn van God (19:2, 20:26, 22:32, 26:28) en dus een ernstig woord is. Ten 
tweede, dat deze wraak niet het laatste woord is. Gods wraak, die de verbondsvloek 
realiseert, betekent niet dat nu ook Hij van zijn kant het verbond verbreekt (vs. 44), 
maar juist dat Hij op terugkeer tot dat verbond aandringt.' De wraak als reactie op 
verbondsverachting betekent geen vergelding om de vergelding, maar is tuchtiging tot 
herstel (nota bene de climax in de plagenreeks). De wraak voor het verbond (vs. 25) 
staat niet diametraal tegenover de bevestiging van het verbond (vs. 9), maar is 
daarmee verbonden. In zegen en vloek spreekt een en dezelfde God, Hij die zijn 
volk uitleidde (vs. 13 als de spits van de zegen, vs. 44 als de spits van de vloek). Niet 
de wraak is hier Gods laatste woord, maar zijn verbondstrouw (vs. 44v.): 'Ik ben 
YHWH'. 

Jes. 1:24 
mX33 mn" ] n x n DXJ ] D ^ 'Daarom luidt het woord van de Heer, YHWH 
7N î2?■' TDK der legerscharen, de Machtige Israels: 
'"120 ünjN ' i n O, troost zal Ik bij mijn tegenstanders gaan 
'D'IND HDpJKT halen, ja, wreken wil Ik me op mijn vijanden!' 

Over de precieze afbakening van de perikoop waarin de wraaktekst Jes. 1:24 staat, 
zijn de exegeten niet tot overeenstemming gekomen.* Wel is men meestal van 
mening dat in elk geval in vs. 21 een nieuw gedeelte begint: "131 iTUT' "D ' 3 ('want 

1. Cf. DJ. McCarthy, Treaty, 278: 'The tradition of the Sinai covenant (..) has very old origins'. 2 ê over 
de ouderdom van het vertxjnd van God met de aartsvaders de uiteenzetting van S.R. Külling, Zur 
Datierung der 'GenesisPStücke' namentlkh des KapUels Genesis XVII, Kampen 1964, vooral p. 263
277. 

2. G. von Rad, Theologie I, 145: 'So sind allenthalben im Alten Testament der Gottesbund einerseits 
und die Offenbarung eines Rechtswillens an Israel andererseits einander engstens zugeordnet.' Zie de 
discussie over de oorspronkelijkheid van de samenhang van verbond en wet by M.Weinfeld, die 
concludeert: 'Gesetz und Bund sind also in Israel vom Anfang an miteinander verbunden' ("r~i3" in 
TWAT I, 803); cf. ook Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 185. 

3. Cf. W. Brueggemann, 'Amos iv 413 and Israel's covenant worship', VT 15 (1965), 8: 'Curses (..) are 
not to destroy the covenant partner, but to motivate him to obedience, or if the covenant is broken, 
to renewal of covenant and affirmation of obedience'. 

4. Een gedetailleerd overzicht van de diverse meningen geeft J.T. Willis, 'Lament Reversed  Isaiah 
l,21ff.', ZAW 98 (1986), 236 e.v. Dit artikel biedt veel informatie over de interpretatie van het 
onderhavige tekstgedeelte. Zie ook id., 'The first pencope in the book of Isaiah', VT 34 (1984), 6377 
en D.R. Jones, 'Exposition of Isaiah Chapter One Verses Twenty One to the End', SJTh 21 (1968), 
320329. 
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de mond van de HERE heeft het gesproken', vs. 20) markeert het slot van de 
voorgaande perikoop, die inzet met: mn^'^DT lyotÖ ('hoort het woord van de 
HERE' , VS. 10). Deze inclusio is een duidelijke aanwijzing voor een afgeronde 
teksteenheid. De nieuwe perikoop begint in vs. 21 met HD'̂ N, een woord dat vaak 
gebruikt wordt om een (doden)klacht te openen (Klaagl. 1:1, 2:1, 4:lv.; Jer. 48:17, cf. 
2 Sam. 1:19). Het is niet waarschijnlijk, dat vss. 29-31 nog tot deze perikoop te 
rekenen zijn.' Hoewel er stellig redenen zijn aan te voeren om vs. 27v. wel bij de 
perikoop die bij vs. 21 begint te nemen,^ is het toch eerder aannemelijk dat deze 
verzen een uitbreiding en verdieping geven van vss. 21-26, die op zich een eenheid 
vormen. De tekstuele samenhang van 1:21-26 wordt gewaarborgd door een nauwkeu
rige chiastische rangschikking (en dus ook een inclusio: n]0K3 r f l p 'getrouwe veste' 
in VS. 21 en vs. 26) van de vss. 21-1-26, 22-1-25 en 23-1-24, die thematisch en termino
logisch corresponderen. Het tweeluik-effect wordt versterkt door de partikels HD'̂ X 
(vs. 21) en "IH (vs. 24), die resp. de (aan)klacht en het oordeel inleiden.' 

Evenmin is het eenvoudig het precieze genre van deze perikoop te bepalen.* Met 
nS'̂ K wordt in vs. 21 een klaaglied ingezet. Daarop wijzen ook het gebruik van het 
qinah-metrum en de thematiek 'toen-thans'.^ De klacht gaat echter direct over in 
een aanklacht (vs. 22v.). Dat het geheel getoonzet wordt als een klacht, is niet 
zonder betekenis: 'In 1,21 ff. schimmert das Mitleid Jahwes mit seinem Volke durch'.* 
Na ]!37, de gebruikelijke overgang van aanklacht naar oordeelsaankondiging, volgt in 
VS. 24 een straforakel, dat echter uitloopt op een heilsprofetie (vs. 26). De verge
lijking van deze perikoop met het typisch profetische gerichtswoord (combinatie van 
'Scheltwort' en 'Drohwort')^ gaat daarom maar ten dele op; 1:21-26 is een profeten
woord sui generis. Speculaties over de Sitz im Leben van het tekstgedeelte leveren 
geen nadere gegevens van exegetische waarde.* 

De inhoud van deze profetie kan in het kort worden weergegeven met de woorden 
rechtsverkrachting (vss. 21-23) - rechtsvervolging (vss. 24-25) - rechtsherstel (vs. 26). 
Door de vergelijking van Sion met Sodom en Gomorra (vs. 10) en expliciet door de 
oproep ÜDK̂ O ^fS~^ (vs. 17) werd deze thematiek reeds voorbereid. De zaak van het 

1. Zie J.T. Willis, 'Lament', 237 en de commentaren voor nadere argumentatie. 
2. Enkele redenen zouden kunnen zijn: a) 'Sion' (vs. 27) sluit aan bij de 'getrouwe veste' (vs. 21, 26) 

b) de woorden 'recht' en 'gerechtigheid' (vs. 27) haken in op vs. 21 en c) het contrast tussen verlosten 
en zondaars (vs. 27v.) ligt in het verlengde van de uitzuivering in vs. 25. Zie verder J.T. Willis, 
'Lament' 239v.; H. Wildberger, Jes. (BKAT), .57; A. Schoors, Jes (BOT), 34 en R.E. Clements, Jes. 
(NCBC), 35. 

3. Voor de poëtische analyse van Jes. 1:21-26 zie M.C.A. Korpel en J.C. de Moor, 'Fundamentals of 
Ugantic and Hebrew Poetry', UF 18 (1986), 173-212 en H.W.M van Grol, De versbouw in het Klas
sieke Hebreeuws. Fundamentele Verkenningen. Deel Een- Metriek, Amsterdam 1986. 

4. Zie de diverse typeringen bij J.T. Willis, 'Lament', 240-242. De titel van het artikel geeft zijn eigen 
visie weer- Jes. 1:21-28 kan zijns inziens het beste als een 'omgekeerde klacht' getypeerd worden (wat 
als klacht begint, eindigt in hoop en vreugde voor de gelovigen). Cf. ook J. Vollmer, Geschichtliche 
Rückblicke und Motive m der prophetic des Amos, Hosea und Jesaja (BZAW 119), Berlin 1971, 157. 

5. Cf. H.A. Brongers, 'De literatuur van het Oude Testament', in BH 2A, 180; A. Schoors, Jes. (BOT), 
32; E. Jacob, Jes. (CAT), 48 en H. Wildberger, Jes. (BKAT), 57. 

6. H. Wildberger, Jes (BKAT), 1708v. 
7. Zie bijv. A. Schoors, Jes. (BOT), 32 en H. Wildberger, Jes. (BKAT), 56v 
8. Cf. J.T. Willis, 'Lament', 242v., die bovendien ook een plausibele reconstructie van de Sitz im Letjen 

biedt. 
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recht gaat de profeet Jesaja zeer ter harte (cf. bijv. 3:815, 5:7, 23, 10:lv., 28:17),* 
omdat zijn God de God van het recht is (5:16, cf. Ps. 58:12, 97:2 etc). 

Als recht en gerechtigheid ergens verwacht mogen worden, dan wel in Sion. Zo 
was het vroeger ook (vs. 21, cf. 2 Sam. 8:15)'̂  en door Gods ingrijpen zal het zo weer 
worden (vs. 26v.). Maar nu verwordt het zilver tot schuim en is de edele wijn 
versneden (vs. 22): beeld van de pervertering van het recht en van hen die het recht 
behoren te handhaven (vs. 23). Dit alles betekent afval van YHWH (cf. 1:2, 4, 2831 
en Jer. 22:16v.). Daarom kan de inclusio gevormd worden door de provocerende 
tekening van Sion als de voormalig trouwe (]0N) echtgenote, die zich als hoer (11311) 
is gaan gedragen (vs. 21)' en die eerst onder het louteringsgericht van God haar 
goede reputatie van weleer terug zal ontvangen (vs. 26). 

De formulering van vs. 24a, ingeleid door ]!37, presenteert de aankondiging van 
het oordeel nadrukkelijk als een woord Gods (DK3). Hoewel miT' DN3 meestal een profetie 
afsluit, kan deze formule soms ook aan het begin van een teksteenheid gebruikt worden 
om een 'Gedankenfortschritt' te markeren of om te benadrukken dat uiteindelijk niet 
de profeet, maar God zelf aan het woord is.* De beklemtoning wordt ongemeen 
versterkt door het gebruik van drie namen/titels voor God: mK3S mn"', i n x n en 
7K̂ !ff■' T'DX. Mag in godsdiensthistorisch opzicht deze combinatie van Godsnamen 
zeer interessant zijn,* in exegetisch opzicht is het niet verantwoord uit het gebruik 
van deze namen conclusies te trekken die verder gaan dan de vaststelling, dat 
hiermee de ernst en het gewicht van de wraak Gods in vs. 24b onderstreept worden.* 
Van belang is wel het feit, dat nK33 mrf bij Jesaja vrijwel altijd gebruikt wordt 
in passages waar het dreigende oordeel van de zijde van een sterke en strijdvaardige 
God wordt aangezegd.' Het is een driewerf machtige God die gaat reageren op de 
'hoererij' van zijn stad, een God die de strijd aanbindt tegen zijn eigen volk. 

1. G. von Rad, Theologie II, 156: 'Jesaja (ist) ein unerbitterlicher Wachter und Sprecher des Gottes

rechts (..). Man kann Jesajas Interesse am Gottesrecht gar nicht überschatzen (..). Die Rechtspflege 
ist für Jesaja der ausgezeichnete Ort, an dem es zutage tntt, wie man es mit Gott meint (..). Das 
Gottesrecht wird ihm zum höchsten Heilsgut.' 

2. Over Sion als stad van recht en gerechtigheid zie verder H. Wildberger, Jes. (BKAT), 59v.; 
H.J. Kraus, Theologie der Psalmen (BKAT XV/3), NeukirchenVluyn 1979, 94103; E. Otto, "]r^" in 
TWAT VI, 1018 (vermeldt veel literatuur) en B.C. Ollenburger, Zion the City of the Great Kmg. A 
Theological Symbol of the Jerusalem Cult (JSOTS 41), Sheffield 1987, passim. In de prediking van 
Jesaja neemt Sion een bijzondere plaats in, zo B J. Oosterhoff, 'De boeken der schnftprofeten', in BH 
2A, 371 en H. Wildberger, Jes. (BKAT), l.'i96 e.v., 1678v. 

3. Jes. 1:21 is de enige plaats waar dit beeld wordt toegepast op de corruptie en de trouweloosheid (cf. 
Num. 14.33). Meestal wordt het gebruikt in verband met afgoderij, cf. Hos. 13, 4:1315, 9:1; Jer. 
2:20w, Ez. 16 en 23. Zie S. Erlandsson, •'n:V' in TWAT II, 612619. 

4. BIJV. m Jes. 14:22, 30:1; Ps. 110.1; Zef 1:2 en Amos, passim. Zie H. Eising, "CW3" in TWAT V, 119

123. 
5. Vgl. bij Jesaja verder 3:1, 15, 10:16, 33 en 19:4. De uitdrukking btilü' i'3»< is uniek, en moet een 

variant zijn van 3pï T3K in Gen. 49:24, Jes. 49:26, 60:16 en Ps. 132:2, 5. Zie de commentaren en 
lexica voor een oriëntatie inzake etymologie, begnpsbepaling en theologische vulling van deze titels. 
De vraag is echter altijd weer, of de  moeizaam gereconstrueerde  'oorspronkelijke' betekenis van de 
woorden (piK 'gebieder', niKns 'legerscharen'? 'almachtige'? en T3K 'stier', 'machtige') in het actuele 
gebruik nog wel meeklinkt en of men uit de 'oorspronkelijke' Sitz im Leben (bijv. in het geval van 
T3K (cf Ps. 132) de ark?) enige lijn mag trekken naar het latere gebruik van de godsnamen. 

6. Cf F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 53: 'Mit drei Namen welche Gottes unwiderstehliche Allmacht 
bezeichnen, wird der unwiderrufliche Beschluss des Sichtungsgerichts besiegelt.' 

7. L.A. Snijders, Jes. (POT), 39. 
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Met ' i n wordt de oordeelsprofetie ingezet. Anders dan bijv. in 1:4 kan dit partikel 
hier niet met 'wee' vertaald worden, omdat het in vs. 24 geen klacht inluidt, maar als 
interjectie de oproep of opwekking accentueert (cf. 55:1).' Vs. 24b kondigt kort en 
krachtig het oordeel aan, met een zowel allitererende als thematische verbinding van 
de verba DPIJ en Dpi Het gebruik van Ort] 'berouw hebben', 'troosten' in dit verband 
is ongewoon. De lexica vertalen hier dan ook met 'Rache üben' (GBH), 'sich letzen' 
(KBL), 'sich Genugtuung verschaffen' (König, HAL), een vertaling die door de 
parallellie met Dpi is ingegeven. De vraag kan gesteld worden of Dn3 in deze tekst 
'een zwakkere potentie' van Dp3 is.^ Sommigen zijn van mening dat DUi hier zijn 
veronderstelde oorspronkelijke betekenis 'heftig ademen' heeft.' 

Er is echter geen doorslaggevende reden om voor Jes. 1:24 een uitzonderings
positie in het semantische veld van üri] te creëren. De betekenis 'zich troosten' is 
hier namelijk goed mogelijk. In Gen. 5:29 wordt van Noach gezegd dat hij Lamech 
zal troosten (ÜPI] Pi.) voor/over (]0) de moeite van diens handen.'' Deze notie van 
'troost voor een last' speelt ook in Jes. 1:24 een rol: God wil zich 'troosten' voor de 
'last' (cf. 1:14) die Hem door het onrecht van de zondaars in Sion wordt aangedaan.* 
Deze troost verkrijgt Hij door de wraakoefening op de vijand (cf. Dtn. 28:63). Zo ligt 
het gebruik van DÜ] Ni. in Jes. 1:24 op één lijn met dat van Onj Hitp. in Gen. 27:42 
en Ez. 5:13.* 

In het hart van de profetie staat de wraak van God. Alleen al door de chiastische 
opbouw van de perikoop, waardoor vs. 23 en vs. 24 op elkaar betrokken zijn, wordt 
duidelijk dat de wraak een strafactie is in reactie op schreeuwend onrecht. Met name 
de vermelding van de rechtszaak van wees en weduwe (vs. 23) is hier van belang. Als 
wees en weduwe, exponenten van het zwakke, geen recht meer vinden, treedt de 
hoogste Rechter voor hen in het krijt.' Het recht en de rechtspraak in Sion zijn 
geen neutraal terrein; God heeft in dit opzicht iets van zijn volk te verwachten (5:7). 
Als het recht niet gehandhaafd wordt, gaat de samenleving te gronde.* De voorstel
lingen van God als opperste Rechter en van God als Koning in Sion die recht en 
gerechtigheid vestigt (Ps. 97:2w., 99:2, 4), ' horen nauw bijeen (cf Jes. 33:22). De 
vocabel Dpi heeft in deze context dus een sterk juridische lading en ziet op een straf
fend / vergeldend ingrijpen ter handhaving van het recht. 

Wordt de betekenis van Dpi in Jes. 1:24 door de context aangegeven als een 
vergeldende rechtshandeling, de formulering van de tekst zelf wekt tevens de 

1. Cf. W. Schottroff, Fluchspruch, 113; G. Wanke, "IK und -'.n', ZAW 78 (1966), 217 en E. Jenni, s.v. in 
THAT I, 475. 

2. HJ. Stoebe s.v. m THAT II, 63. 
3. Zie bijv. H. Wildberger, Jes. (BKAT), 64 en E. Jacob, Jes. (CAT), 49. Deze etymologie gaat ten 

onrechte uit van de overeenkomst in t^etekenis tussen het Hebreeuwse on: en het Arabische nahamu. 
Cf. H. Simian-Yofre s.v. in TWAT V, 367v. 

4. Gen. 5:29 en Jes. 1:24 zijn de enige plaatsen waar de constructie ore + p voorkomt. 
5. Cf. F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 54: 'Jahwe will sich Lmderung verschaffen von seinen Feinden her, 

indem er den Zorn der ihn bisher beschwert hat an ihnen auslasst.' 
6. § 2.1.2. Zie verder de artikelen s.v. in THAT (HJ. Stoebe) en TWAT (H. Simian-Yofre). 
7. Cf. Ex. 22:21w.; Dtn. 10:17v.; Ps. 68:6, 82:lw., 146:8v.; Spr. 22:22v., 23:10v. 
8. Cf. Ps. 11:3, 82:5, 94:1.5. 
9. In Ps. 72 wordt het ideaalbeeld van de koning getekend, waarbij het verschaffen van recht en 

gerechtigheid aan de armen een centrale plaats inneemt (vss. 2, 4, 12-14). Zie verder o.a. Spr. 16:12, 
29:14; Jer. 22:15v. In de messiaanse profetie knjgt de komende Davidide dan ook juist deze 
karakteristiek, dat Hij recht en gerechtigheid bevordert (Jes. 9:6, 11:3, 4; Jer. 23:5). 
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gedachte van de oorlogsvoering op.' Er is namelijk sprake van wraak op de 'vijand'. 
De combinatie Dp] + D'IN of "Ito wordt in alle andere gevallen in het O.T. gebruikt 
voor de wraak op een vijand uit het buitenland.^ Vooral met Dtn. 32:41, 43 en Nah. 
1:2 vertoont Jes. 1:21 veel gelijkenis. Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat Jesaja in 
dit vers bekende formuleringen (nota bene het 'liturgische' karakter van Dtn. 32:1-43 
en Nah. l:2w.) gebruikt. Dit verhoogt het schok-effect van de profetie in aanzien
lijke mate. Van het spreken over de wraak van Israels God (7X12?'' TDX, vs. 24a!) 
op de (nationale) vijand zullen de inwoners van Jeruzalem niet opgeschrikt zijn (cf. 
Ex. 23:22), maar wel wanneer dit taalgebruik zich plotseling tegen henzelf richt: Zij 
zijn Gods vijanden! De notie van de wraak Gods op de vijand is in plaats van 
troostvol nu opeens uiterst bedreigend geworden. Onrecht betekent versmaden en 
verlaten van God, hoererij, waarmee Sion zich schaart in de rijen van Gods tegen
standers (cf. Mi. 2:8). 

De onheilsprofetie is tot Sion gericht, maar de stad zal niet in haar geheel ten onder 
gaan. Slechts de pertinente zondaars^ zullen met de wraak Gods te doen krijgen. 
Het in aansluiting aan vs. 22 in vs. 25 gebruikte beeld van de 'zuivering' geeft aan dat 
het gaat om een gericht van loutering en niet van totale vernietiging.'' Het is onjuist, 
wanneer men dit gedeelte de zogenaamde rest-gedachtc wil ontzeggen.^ Het gericht 
zal niet maar enkelingen treffen (de U^IW van vs. 23); daarvoor is het bederf tezeer 
verbreid onder de hele bevolking. De wraak Gods treft niet alleen de 'bestuurders 
van Sodom', maar ook het 'volk van Gomorra' (vs. 10), hoewel de eersten grotere 
verantwoordelijkheid dragen (cf. 3:14). Door het gericht heen zal Sion een plaats 
zijn, waar de 'ellendigen' van Gods volk schuilen (14:32). 

Net als in Lev. 26 ligt het einddoel van de wraak van God niet in de vernieti
gende vergelding. Deze wraak als straf voor het onrecht betekent allereerst het 
middel om de 'troost' (0113) te bereiken. Het kwaad kan niet geduld worden. Maar 
vervolgens staat de wraak in dienst van een breder doel, nl. de verlossing van Sion 
(vs. 27). De wraak Gods is instrument in Gods hand op weg naar een nieuw Jeru
zalem (vs. 26) met een nieuwe toekomst (2:1-4). Het einddoel van de wrekende God 
is het heil van zijn volk. Voor Jesaja gaan gerichtsaankondiging en hoop op redding, 
dood en leven hand in hand.* 

1. Dal ook de Godsnamen en - titels in vs. 24a dit suggereren, zoals L.A. Snijders, Jes. (POT), 39 en 43, 
meent, is onmogelijk met zekerheid vast te stellen. 

2. Dtn. 32:41, 43; Joz. 10:13; 1 Sam. 14:24, 18:25; Ester 8:13; Jer. 46:10 en Nah. 1:2. 
3. Zie de toevoeging in LXX: 'Wee de sterken van Israel'. 
4. Zie voor de technische details van dit beeld de uitleg van J.P. Lettinga in H.M. Ohmann, Een woord 

gesproken op zijn tijd. Hoe lezen wij Jesaja 1-39, Franeker z.j., 25 en W. Zimmerli, 'Verkündigung und 
Sprache der Botschaft Jesajas', in: id., Studiën zur alttestamentlichen Theologie und F^ophetie. Gesam-
melte Studiën II, München 1974, 76v. Cf. ook Ps. 21:10; Jer. 6:28v.; Ez. 22:17-22 en Zach. 13:9. 

.5. Zo met o.a. H. Wildberger, Jes. (BKAT), 6.5; A. Laato, Who is Immanuel? The Rise and the Founde
ring of Isaiah's Messianic Expectations, Abo 1988, 114v. en J.J.M. Roberts, 'The Divine King and the 
Human Community', in: H.B Huffmon, F.A. Spina en A.R.W. Green (ed.), The Quest for the 
Kingdom of God (Fs G.E. Mendenhall), Winona Lake 1983, 134v. (noot 36) contra o.a. G. Fohrer, 
'Jesaja 1 als Zusammenfassung der Verkündigung Jesajas', ZAW 74 (1962), 251-268; W. Werner, 
Eschatologische Texte in Jesaja 1-39. Messias, Heiliger Rest, Völker, Würzburg 1982, 91 en R. Kilian, 
Jesaja 1-39 (EF 200), Darmstadt 1983, 36 e.v. (zie verder de bij Kilian genoemde literatuur over de 
restgedachte bij Jesaja). 

6. 'Und erst wenn man beides zusammensieht, hat man überhaupt Aussicht, die Wirklichkeit göttlichen 
Handelns zu begreifen' (H. Wildberger, Komgsherrschaft Gottes. Jesaja 1-39. Teil 1: Das Buch der 
Prophet Jesaja und seme Botschaft, Neukirchen-Vluyn 1984, 124). Af te wijzen is de mening van 
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Een belangrijke vraag is of de wraakoefening die in Jes. 1:24 wordt aangekondigd, de 
wraak voor het verbond is, met andere woorden of het hier in de lijn van Lev. 26:25 
gaat om specifieke vergelding voor de verbondsbreuk. Deze vraag brengt de exegeet 
bij een onderdeel van de gecompliceerde problematiek van de verhouding tussen wet 
en profeten. Is de gerichtsprofetie te beschouwen als een actualisering van de oude 
verbondsvervloekingen?' 

Wat Jes. 1 betreft houdt de discussie over deze problematiek zich grotendeels bezig 
met kwesties van 'formgeschichtliche' aard. Velen^ zien dit caput nl. als een sprekend 
voorbeeld van de profetische 'Gerichtsrede' (het zgn. rJbpattern). Hieronder is te verstaan 
een gerichtsprofetie in de vorm van een juridisch proces, met als belangrijkste elementen 
de oproep tot of de aankondiging van het proces, het appèl aan de getuigen, de aanklacht, 
de verdediging en het rechtsvonnis.' Onder de indruk van de overeenkomsten met 
internationale verdragsformulieren wordt deze 'Gerichtsrede' meestal gekoppeld aan de 
voorstelling van het verbond (rib als 'covenantlawsuit').'' Als Jes. 1 in deze zin wordt 
uitgelegd, dient dus de wraak van God in vs. 24 in formeel opzicht opgevat te worden 
als het rechterlijke vonnis in het verbondsgeding tussen God en zijn volk. 

Deze interpretatie is echter om verschillende redenen af te wijzen. Allereerst doet 
de uitleg van de perikoop vss. 2126 als een apart onderdeel van de rib enigszins 
gedwongen aan. Niets wijst hier op de specifieke situatie van een rechtsgeding.' Daarnaast 
raakt de opvatting dat Jes. 1 als een 'Gerichtsrede' beschouwd kan worden, hoe langer 
hoe meer omstreden. Een cruciale rol speelt hierbij de exegese van vs. 2a (de oproep 
aan hemel en aarde om te horen). Dit vers wordt door velen aangevoerd als kroongetuige 
voor de visie dat Jes. 1 een rib weerspiegelt. Naar analogie van opsommingen van goden 
als getuige (waaronder 'hemel en aarde'!) in oudoosterse vazalverdragen, zou vs. 2a een 
appèl zijn, gericht tot hen die eens getuigen van de verbondssluiting waren en nu getuigen 
van de verbondsschending zijn (cf Dtn. 4:26,30:19,31:28,32:1). Op deze uitleg van vs. 2a 

C. Westermann, Prophetische Heihworte im Alten Testament, Göttingen 1987, ó.*), dat de 'Heilszusatz' 
van VS. 25v. een secundaire omvorming van het oorspronkelijke vernietigingsgericht in vs. 24 betekent. 

1. Voor deze materie cf DJ. McCarthy, Gottesbund, 5862. 
2. Cf. de commentaren van E. Jacob, Jes. (CAT), 42: 'L'image du proces, du rib, est Ie thème unifiant (..). 

Toutes les phases du proces sont présentes' en H. Wildberger, Jes (BKAT), 74: 'Die ganze Komposition 
erscheint als ein grosser nb, eine Gerichtsverhandlung Jahwes mit semem Bundespartner'. Zo ook (samen

vattend) J.T. Willis, 'The first Pericope', 7274. 
3. H. Gunkel  J. Begrich, Emleitung m die Psalmen, GOttingen 1933,364 e.v.; G. Fohrer, Doj/ffte Testament 

II / III, 29; H. Wildberger, Jes. (BKAT), 170.51707. In de jaren vijftig en zestig werden veel belangrijke 
bijdragen over dit onderwerp geleverd, o.a. door E. Würthwein (1952), B. Gemser (1955), H.B. Huffmon 
(1959), G.E Wright (1962), J. Harvey (1962 en 1967), H.E. von Waldow (1963), A. Mattioli (1966) en 
M. Delcor (1966) Naast enkele artikelen wijdde K. Nielsen een monografie aan de rïb: Yahweh as Prose

cutor and Judge (JSOTS 9), Sheffield 1978. Zie voor verdere literatuur en (kritische) bespreking o.a. 
J. Jeremias, Kultprophetie, 150156, C. Houtman, Hemel, 8194; HJ . Boecker, Redeformen, 83 e.v.; 
J. H0genhaven, Gott und Volk bei Jesaja. Eme Untersuchungzw biblischen Theologie, Leiden / New York / 
Kobenhavn / Köln 1988,217230 en P. Bovati, 'Le Langage jundique du prophete Isale', in: J. Vermeylen 
(éd.), The Book of Isaiah ■ Le Livre d'Isaie. Les oracles et lews relectures. Unite et compleaté de l'ouvrage 
(BETL 81), Leuven 1989, 177196. 

4. Zo door H.B. Huffmon, G.E. Wright, M. Delcor, J Harvey, H. Wildberger, K. Nielsen, E. Jacob. Anderen 
brengen de verbinding tussen de 'Gerichtsrede' en het verbond op het cultische vlak aan (de Sitz im Leben 
in het zogenaamde feest van de verbondsvemieuwing), bijv. E. Würthwein, 'Der Ursprung der prophettschen 
Gerichtsrede', ZThK 49 (1952), 116. Zie over deze problematiek het excurs van GJ. Botterweck bij 
V. Hamp, "]'l" in TWAT II, 20.5v. 

5. Terecht merkt J.T. Willis, 'The first Pericope', 66, op: 'Vv. 2131 conform to the genre of a lament, not 
to that of a lawsuit'. Cf. H. Wildberger, Jes. (BKAT), 74, die toegeeft dat er slechts een los verband van 
vss. 2126 met het voorafgaande is. 
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als 'Zweizeugenruf (L. Kohier) is echter veel kritiek gekomen, die zowel de parallel met 
het oud-oosterse verdragspatroon als de juridische invulling van deze oproep raakt.' Even
zo is het spreken van een rechts- of verbondsterminologie^ in Jes. 1 ten bewijze van de 
rïb als verbondsgeding bepaald problematisch.^ Hierbij komt nog, dat de precieze vorm, 
aard en Sitz im Leben van de rïb in feite nog steeds omstreden zijn."* Het is onmiskenbaar 
dat Jes. 1 juridische elementen heeft (met name in vs. 18w.), maar het is niet verantwoord 
het gehele caput ais een specifiek rechtsgeding tussen God en Israel te interpreteren. 

Dit betekent intussen niet dat de notie van het verbond aan Jes. 1 ontzegd kan worden. 
Dat in dit caput geen sprake is van een rechts- / verbondsgeding in formele zin, dat het 
gebruik van een specifieke verbondsterminologie niet bewezen kan worden en dat het 
woord r\^~0 niet valt, zegt nog niet alles. Hier staat tegenover: 
a. dat er opvallende overeenkomsten tussen Jes. 1:2w. en Dtn. 32 (het verbondsgetuige-

lied van Mozes) zijn' 
b. dat de in Jes. 1 gehanteerde bewoordingen in elk geval elders vaak functioneren in 

de context van de verbondsbepalingen* 
c. dat de zegen- en vloekvoorstellingen in Jes. 1 (vs. 19v. ('eten of gegeten worden'), 

VS. 27v., de in werking getreden vloek in vs. 5w.) sterk herinneren aan Lev. 26 en 
Dtn. 28 

d. dat de in vs. 2 en vs. 20 gebruikte beelden (resp. relatie vader-kind en man-vrouw) 
vaak op de verbondsrelatie wijzen (cf. Dtn. 14:lv.; Hos. 1-3).̂  

1. Cf. de kritiek bij J. Jeremias, Kultprophetie, 14v. ('Susserst unwahrscheinlich, dass die Anrufung von Himmel 
und Erde in den Gerichtsreden vom altorientalischen Vertragsdenken her zu deuten ist'); J. H0genhaven, 
a.w., 221; P. Bovati, a.art., 180v.; L. Perlitt, Bundestheologieim Allen Testament (WMANT36), Neukirchen-
Vluyn 1%9,139 noot 2; D.R. Daniels, 'Is There a "Prophetic Lawsuit" Genre?', ZAW 99 (1987), 339-360 
en vooral C. Houtman, Hemel, 82 e.v. Het is typerend dat H. Wildberger bij de voltooiing van zijn Jesaja-
commentaar in 1982 met heel wat minder zekerheid over de exegese van Jes. l:2w. als verbondsgeding 
spreekt (zie p. 1595v.) dan bij de verschijning van het eerste deel in 1972. Zie voor de interpretatie van 
de aanroeping van hemel en aarde de bespreking van Dtn. 32. Terechte kritiek op het plaatsen van teksten 
in het keurslijf van een veronderstelde Gerichtsrede levert A.S. van der Woude, Mi. (POT), 200-202. 

2. Zo vooral H. Wildberger, Jes. (BKAT), passim. 
3. Zie de kritiek bij J. Hogenhaven, a.w., 223 en P. Bovati, a.art., 177 ('L'Ecriture ne présente pas un langage 

juridique technique comparable è celui de la tradition romaine ou è celle du droit actuel'). 
4. Het feit dat het O.T. eigenlijk met één voorbeeld van een volledig te reconstrueren rib biedt, zal hieraan 

met weinig hebben bijgedragen. Cf. P. Bovati, a.art., 178v. Een en ander betekent ook, dat de automatische 
koppeling tussen de rib en de notie van het verbond van vraagtekens voorzien wordt. Cf. bijv. C. Houtman, 
Hemel, 85 en J. Jeremias, Kultprophetie, I5i. 

5. Vergelijk bijv. 1) de oproep aan hemel en aarde (1:2 - Dtn. 32:1); 2) de metafoor van de opvoedende 
vader en de afvallige kinderen (1:3 - Dtn. 32:5w.); 3) de hennnenng aan Sodom en Gomorra (1:9, 10 -
Dtn. 32:32); 4) de wraak op de tegenstanders (1:24 - Dtn. 32:3.';, 41, 43). H. Wildberger, Jes. (BKAT), 
13, merkt op: 'Das Moselied berührt sich nicht nur durch seme Appellation an Himmel und Erde, sondern 
auch sonst im Wortfeld auffallend mit der vorliegende Genchtsrede'. Cf. A. Schoors, Jes. (BOT), 26 en 
L.G. Rignell, 'Isaiah Chapter 1. Some exegetical remarks with special reference of the relationship between 
the text and the Book of Deuteronomy', StTh 11 (19.57), 140-158. Een uitgebreid overzicht van de raak
vlakken tussen Dtn. 32 en Jes. 1 biedt H. Fisch, Poetry with a Purpose. Biblical Poetics and Interpretation, 
Bloomington / Indianapolis 1988,55-79. Zie ook A.E. Krause, 'Histoncal Selectivity: Prophetic Prerogative 
or Typological Imperative?', in: A. Gileadi (ed.), Israel's Apostasy and Restoration (Fs R.K. Harrison), 
Grand Rapids 1988, 184v. 

6. Zie de verschillende voorbeelden bij H. Wildberger, Jes. (BKAT): at» en JVSi in vs. 4; TOi in vs. 5v.; nxa 
in vs. 7; de parallellie mK / mo in vs 19 etc. 

7. Cf. F.C. Fensham, 'Father and Son as Terminology for Treaty and Covenant', in H. Goedicke, Near Eastern 
Studies (Fs W.F. Albright), Baltimore / London 1971, 121-135. 
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Het 'Bundesschweigen' (L. Perlitt) van de grote profeten is niet op hun onbekendheid 
met de verbondstradities terug te voeren, maar met exegeten als W. Eichrodt, W. Zimmerli 
e.a. in verband te brengen met de bijzondere antithetische positie van de profeten en 
hun strijd tegen elk 'opus operatum' van een do-ut-des religie.' 

Resumerend: Ofschoon de notie van het verbond in Jes. 1 niet in directe zin langs form-
geschichtliche weg kan worden aangetoond, is er geen reden om de latente aanwezigheid 
ervan te ontkennen. De wraak Gods in Jes. 1:24 is de wraak van de Rechter / Koning, 
die waakt over de handhaving van zijn verbond. Hij roept zijn volk ter verantwoording. 
Hij kondigt het rechtsoordeel aan. Pas wanneer recht en gerechtigheid als uitdrukking 
van de verbondstrouw teruggekeerd zijn, zal Sion weer een 'getrouwe veste'. 

Dat de proto-eschatologische verwachting (Th.C. Vriezen)'^ van de wraak Gods een plaats 
heeft gekregen in het eerste hoofdstuk van het boek Jesaja onderstreept het belang 
van dit theologoumenon. Algemeen is men van mening dat Jes. 1 als collectie van ver
schillende profetieën een inleidend-programmatisch karakter draagt en een samenvatting 
van enkele hoofdzaken van Jesaja's prediking biedt.^ H. Wildberger vermoedt, dat Jesaja 
zelf (of een van zijn leerlingen) tegen het einde van zijn leven deze korte profetieën als 
een soort nalatenschap heeft gebundeld. Als dit zo is, vormt de notie van de wraak Gods 
een van de meest centrale elementen van Jesaja's hoop op een nieuwe en betere toekomst. 
De wraak van God baant de weg naar het nieuwe Jeruzalem. 

Jes. 59:17 
l'lttfD n p n s C^ab""! Wj kleedde zich met de gerechtigheid als 
itff ̂ <̂ D nyi2?' P D I D I een pantser en [zette] de helm van het heil op zijn hoofd; 
ntÖ37n DpJ "lüD ü^b"""! Hij kleedde zich met de klederen van de wraak als een 

mantel en hulde zich 
nX3p b'yiSS ü y i ais in een oppergewaad met de ijver.' 

1. W. Eichrodt, Theologie II / III, 20; W. Zimmerli, Gnmdnss, 38 en 45; J.T. Willis, 'Lament Reversed', 
246. Cf. ook W. Eichrodt, 'Prophet and Covenant: Observations on the Exegesisof Isaiah', in: J.I. Durham / 
J.K. Porter (ed.), Proclamation and Presence (Fs G.H. Davies), London 1970, 167-188, waar hij nader 
op deze problematiek ingaat en o.a. wijst op de verbonds-implicaties van de titels 'ytrO' cnp en niK3S mn". 
Zie verder J.N. Oswalt,/ei. (NICOT), S.";; J.D.W. Watts, Jes. (WBC), liv-lv; W.T. Koopmans, a.w., 137 
e.v. en E.W. Davies, Prophecy and Ethics. Isaiah and the Ethical Tradition of Israel (JSOTS 16), Sheffield 
1982, 113 e.v. Overigens is op dit punt ook rekening te houden met het linguïstische gegeven dat de term 
n"i2 in syntagmatisch opzicht slechts een beperkt gebruik kent, aldus J. Barr, a.art. Zie verder nog 
DJ. McCarthy, 'Covenant in Narratives from Late OT Times', in: H.B. Huffmon, F.A. Spina en 
A.R.W. Green (ed.), a.w., 92 (noot 42!). 

2. De visie van G. Fohrer, 'Struktur der alttestamentlichen Eschatologie', in: H.D. Preuss (Hsgb.), 
Eschatologie im Alten Testament (WF 480), Darmstadt 1978, 151 noot 14 (oorspronkelijk ThLZ 85 
(1960), 401-420), die meent dat in Jes. 1:21-26 'nicht von zwei Zeitaltern, sondern von der Möglichkeit 
praktischen Zustandekommens der geforderten Umkehr' gesproken wordt, is af te wijzen. 

3. G. Fohrer, 'Jesaja 1 als Zusammenfassung der Verkündigung Jesajas', ZAW 74 (1962), 251-268. Cf. 
H. Wildberger, Jes. (BKAT), 1552 e.v. Voor het 'redaktionsgeschichtliche' onderzoek vormt Jes. 1 een 
aantrekkelijke kluif; zie W.A.M. Beuken, 'De redactiekritische methode', in: A.S. van der Woude (red.). 
Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen 1986, 181 e.v.; B.S. Childs, Introduction, 331; 
J. Vermeylen, 'L'unité du livre d'Isaïe', in: The Book of Isaiah, 43 e.v.; R. Rendtorff, 'Zur Komposition 
des Buches Jesaja', VT 34 (1984), 295-320; CA. Evans, 'The unity and parallel structure of Isaiah', VT 
88 (1988), 129-147; en A. Luc, 'Isaiah 1 as Structural Introduction', ZAW 101 (1989), 115. 
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In het geheel van de profetieën van Trito-Jesaja (h. 56-66), die in literair- en redactie-
kritisch opzicht tamelijk problematisch zijn,' vormt Jes. 59 zeker niet het eenvoudigste 
gedeelte. De inhoud van dit hoofdstuk ligt in de lijn van de thematiek van h. 56-58:' 
de moedeloosheid wegens het uitblijven van het heil, de prediking over de reden hiervan 
en de vraag naar het wanneer van de vervulling van de oude heilsbeloften.'* Tegelijk 
brengt h. 59 een zekere afsluiting en doorbraak van dit vragencomplex, doordat hier voor 
het eerst de schulderkentenis van de kant van (het bekeerde) Israël opklinkt (vs. 9w., 
cf. VS. 20) met direct daaraan gekoppeld de aankondiging van het komen Gods (vs. 16w.), 
dat zowel een ruimtelijk perspectief (de volkeren, vs. 18v.) als een temporeel perspectief 
(de komende generaties, vs. 21) opent. 

Een duidelijke relatie is er daarom ook met de volgende hoofdstukken: Jes. 59 vormt 
in zekere zin de inleiding tot h. 60-62.' Zonder het komen van God in gerechtigheid 
en wraak (59:16w.), dat alle onrecht wegvaagt, kan in de duisternis het licht niet opgaan 
(zie voor dit thema 58:8, 10, 59:9v., 60;lw., 19v., 62:1). Sion / Jeruzalem, dat in h. 60-62 
een belangrijke plaats inneemt, wordt in Trito-Jesaja voor het eerst aan het slot van h. 59 
gevonden, na de belofte aangaande de wraak Gods die een einde maakt aan de 
'binnenlandse' en de 'buitenlandse' hindernissen voor het heil. 

Het is niet goed mogelijk om Jes. 59 met de gebruikelijke vormkritische kenmerken in te 
delen en te typeren.* Het hoofdstuk vormt een eenheid' met in elk geval drie onderdelen: 

1. Voor een korte oriëntatie rn de problematiek van Trito-Jesaja zie B.S. Childs, Introduction, 311-338; 
W.A.M. Beuken, Jes. .3A (POT), 7-18; S. Sekine, Die tritojesajanische Sammlung (Jes 56-66) redaktions-
geschichtlich untersucht (BZAW 17.'i), Berlin / New York 1989, 3-23 (een 'Forschungsgeschichte') en 
O.H. Steek, 'Tritojesaja im Jesajabuch', in: J. Vermeylen, Book of Isaiah, 361-406. 

2. Zie het oordeel van P. Volz, Jes. (KAT), 230, waar S. Sekine, a.w., 132, mee instemt: 'Kap. 59 gehort 
zu den schwierigsten Kapitein mnerhalb Jes .56.*6'. 

3. Over het algemeen wordt Tnto-Jesaja in drie gedeelten verdeeld: h. .'56-59,60-62,63-66. Vooral G J. Polan, 
In the Ways of Justice Toward Salvation. A Rhetorical Analysis of Isaiah 56-59, New York / Bern / Frankfurt 
a/M 1986, draagt veel gegevens aan voor de vaststelling van de coherentie van Jes. 56-59. Hij wijst op 
consequent gebruikte literaire technieken m deze hoofdstukken, op de gemeenschappelijkheid van bepaalde 
motieven en de thematische ordening die een voortgang van gericht naar heil vertoont. Cf. ook O.H. Steek, 
'Beobachtungen zu Jesaja 56-59', BZ 31 (1987), 228-246. 

4. Cf W.A.M. Beuken, Jes. 3A(POT), 10; R.N. Whybray,yei. (NCBC),40v; H.-J. Kraus, 'Die ausgebliebene 
Endtheophanie. Eine Studie zu Jes 56-66', ZAW 78 (1966), 317-332; R.P. Carroll, 'Eschatological Delay 
in the Prophetic Tradition?', ZAW 94 (1982), 47-58. Volgens W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 151, heeft 
de dramatische voortgang van Jes. 50-51 model gestaan voor de ontwikkeling in h. 59, cf. id., 'Tritojesaja, 
profetie en schriftgeleerdheid', in: F. Garcfa Martfnez, C.HJ. de Geus en A.FJ. Klijn (red.). Profeten en 
profetische geschriften (Fs A.S. van der Woude), Kampen / Nijkerk z.j., 72 e.v., 78 e.v. De vele vragen 
rondom de relatie tussen Deutero-Jesaja en Trito-Jesaja moeten hier verder buiten beschouwing blijven. 

5. Cf S. Sekine, a.w., 229v.; R. Rendtorff, 'Komposition', 308; W.A.M. Beuken, 'Servant and Herald of Good 
Tidings. Isaiah 61 as an Interpretation of Isaiah 40-55', in: J. Vermeylen, Book of Isaiah, 422. Met 
W.A.M. Beuken,/ej. 3 A (POT), 8 en 14v., is te stellen dat naast de lineaire opbouw waarbij de voortgaande 
lezing normatief is (op elk punt in de tekst wordt het voorafgaande verondersteld) er een zekere concen
trische opbouw IS rond Jes. 60-62, waardoor h. 59 correspondeert met 63:1 -6. Cf B. Dicou, Jakob en Esau, 
Israël en Edom. Israel tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote 
profetieën over Edom, Voorburg 1990,113. Bij de exegese van Jes. 61:2 en 63:4 zal hierop nog nader worden 
ingegaan. 

6. Verschillende commentaren spreken van een 'liturgie' of een 'prediking', maar deze termen zijn niet geheel 
adequaat. C. Westermann,/ej. (ATD), 274, stelt dat Jes. 59 hoofdzakelijk uit een (verhoorde) volksklacht 
bestaat. K. Pauritsch,£)(Vn«ue Gememde: GottsammeltAusgestossene undArme (Jesaia 56-66) (AnBi 47), 
Rome 1971,103, karakteriseert Jes. 59 als een 'Erweckungspredigt'. W.AM. Beuken, Jes. 3A (POT), 13, 
IS van mening dat de diverse klassieke profetische literaire genres wat de strekking betreft in Trito-Jesaja 
wel aanwezig zijn, maar met meer door genrekaraktenstieken opvallen. Zie verder I. Fischer, Wo ist Jahwe? 
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1. een profetische aanklacht (vss. 1-8), inhakend op een onuitgesproken klacht van het 
volk (vss. 1-2, cf. echter 58:3) 

2. een schulderkentenis van het volk dat tot inkeer komt (vss. 9-15a; vss. 9-11: klacht 
en vss. 12-15a: belijdenis van zonde) 

3. een profetie over het komen Gods (vss. 15b-20), gevolgd door een Godsspraak 
(vs. 21).' 

Begin en eind van het hoofdstuk vormen een inclusio met de noties van de verlossing 
(JJE?" vss. 1, 20, cf. vss. 11, 16, 17) en van het verbond (vss. 2 en 21, zie onder). In de 
structuur van het hoofdstuk speelt ook het begrip ÜDIÖQ een duidelijke rol.^ De aanklacht 
is vooral gericht op de afwezigheid van moraal en recht (vss. 4,8); op pijnlijke wijze wordt 
het volk, dat hierin eigen schuld erkent (vs. 12), deze afwezigheid gewaar (vss. 9, 14); 
voor de profetie in vs. 15w. ligt juist hier het ontstekingspunt. 

Over de literaire vorm en de strekking van 59:15b-20 wordt verschillend gedacht.' 
C. Westermann ziet hierin een onderdeel van de volksklacht, nl. het in de vorm van een 
epifanie voorgestelde ingrijpen Gods waar in de klacht om gebeden wordt.* W.A.M. Beuken 
meent dat in dit gedeelte de stemmen van de profeet en het volk versmelten in de belijde
nis van Gods komst in verleden en heden. Vss. 15b-17 verhalen zijns inziens het verleden 
(het gebruik van narrativi!) als exempel van wat weer staat te gebeuren (vss. 18-20: het 
gebruik van imperfecta).' 

Toch is het beter vss. 15b-20 in zijn geheel als één heilsprofetie op te vatten.* De 
narrativi in vss. 15b-17 hoeven daarbij niet als perfecta prophetica gelezen te worden.' 
Zij geven de aanleiding tot en de voorbereiding van de strafvoltrekking in vs. 18v. aan, 
die als het ware al in het 'verleden' liggen. Door het bijzondere samenspel van narrativi 
in vss. 15b-17 en imperfecta in vss. 18-20 wordt de nabijheid van het komen Gods geac
centueerd: Hij is, toegerust en wel, al op weg gegaan! Zo gaat het in vss. 15b-20 niet 
over twee zaken (een actie in het verleden en een andere in de toekomst), maar over 
een en dezelfde zaak: Gods epifanie.* Het 'zien' van God (2x üXI : vss. 1, 16) loopt via 
het 'bekleden' van God (2x 2r37: vs. 17) uit op het 'komen' van God (2x N13: vss. 
19, 20). 

Das Volksklagelied Jes 63,7-64,11 als Ausdruck des Ringens urn eine gebrochene Beziehung (SBB 19), 
Stuttgan 1989, 268-271. 

7. Zo met de meeste exegeten, cf. C. Westermann,/«.s. (ATD), 274 (ondanks het feit dat Jes. 59 ztjns inziens 
wel 'em höchst eigenartiges, barockes Gebilde' vormt) en W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 124; zie het 
overzicht van meningen bij K. Pauritsch, a.w., 88. 

1. Op goede gronden kan verdedigd worden dat vs. 21 bepaald met 'so überflüssig wie nur möglich' (B. Duhm, 
Jes. (HKAT), 415) is, zie W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 150v.; id., Trito-Jesaja', 81v.; S. Sekine, a.w., 
135 en B. Gosse, 'L'alliance d'Isaie 59, 21', ZAW 101 (1989), 116-118. 

2. D. Kendall, 'The Use of MiSpat in Isaiah 59', ZAW 96 (1984), 391^«)5. 
3. Voor een gedetailleerde behandeling van de interne structuur en stilistische bijzonderheden van dit 

gedeelte zie met name G J. Polan, a.w., 292 e.v. en W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 143 e.v. 
4. C. Westermann, Jes (ATD), 278 Hij wijst op Ps. 60 waar dezelfde verbinding van volksklacht en 

epifanieschildenng aanwezig is (cf. ook Joel 2:18). In de lijn van Westermann: I. Fischer, a.w., 268. 
5. W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 142. In deze lijn ook R.N. Whybray, Jes. (NCBC), 226. Ovengens geeft 

Beuken wel aan, dat vs. 17 reeds functioneert in de verwachting van de toekomst ('Servant', 423). Cf. ook 
K. Pauntsch, a.w., 92. 

6. Zo met bijv. A. Schoors, Jes. (BOT), 352v.; G. Fohrer, Jes. (ZB), 221; F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 573, 
cf. P. Volz, Jes. (KAT), 237. Op de vraag waarom m vs. 18 de narratrvi overgaan in imperfecta, gaan deze 
auteurs echter nauwelijks m. 

7. Zie de terechte kritiek daarop bij W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 142. 
8. De term 'epifanie' is hier beter dan 'theofanie', zie Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 206v. en S. Terrien, 

I^esence, 68v., cf. K. Pauntsch, a.w., 91v. 
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Het 'zien' van God is geen neutraal constateren, maar vormt het begin van zijn 
reddende interventie.' In de epifanie wordt God bij voorkeur als Krijgsheld getekend.^ 
Het element van de toerusting ten strijde, het aantrekken van de wapenrusting, wordt 
in VS. 17 in het bijzonder uitgewerkt (cf. 11:5, 51:9; Ps. 93:1 en Jes. 61:10).^ Wanneer 
God zo als Strijder uittrekt, komt Hij voor de boetvaardigen in Sion als Go'el (vs. 20), 
maar voor zijn tegenstanders als Vergelder (vs. 18).'' 

De in VS. 17 beschreven wapenrusting is onvolledig (zo ontbreken bijv. de aanvals
wapens). Daaruit mag afgeleid worden dat alle aandacht valt op de vier begrippen die 
de 'wapenrusting' van God vormen. Zij zijn een zinnebeeld van Gods wil en macht èn 
van de resultaten van zijn ingrijpen. Twee paren worden gevormd: H p l S en iiyiÖ"' (vs. 
17a); Dp: en HNJp (vs. 17b). 

Het eerste woordpaar HplS en nyitZ "̂' komt bij Trito-Jesaja vaak voor (56:1, 61:10, 
62:1, 63:1)* en duidt hier het zegevierende, heilzame en reddende ingrijpen van God 
aan, waarbij ilpTS meer het accent op de door God gewilde heilsorde en het rechtsherstel 
legt (het Engelse 'vindication'), en rUJItÖ'' meer het element van de doorbrekende verlossing 
aangeeft.* 

Het tweede woordpaar Dp3 en TiHip komt alleen nog in Nah. 1:2 voor (ook daar in 
een context waar Gods macht beschreven wordt met behulp van de taal van de epifanie). 
Het begrip HKOp 'ijver' duidt in het boek Jesaja vrijwel altijd^ Gods gepassioneerde 
opkomen voor zijn volk aan en de handhaving van de rechten, die Hij op dit volk heeft 
(9:6, 26:11, 37:32, 63:15). De duidelijkste parallel van 59:17 is 42:13 (waarop 63:15 
zinspeelt?), waar gelet op het beeld van de krijgsheld, die tot de aanval overgaat, de verta
ling 'strijdlust' passend is. In de context van Jes. 59 duidt TiHlp beide zaken ineen aan: 
Gods liefde voor zijn volk, die zich uit in de ijver tegen de vijand.* Het begrip Dpi wordt 

1. D. Vetter, "nni" in TWAT II, 696- '»Gott sieht« drückt aus, dass Jahwe auf die Geschehnisse emgeht.' 
2. Cf. bijv. Ps. 18,68, 110; Hab. 3; Jes. 30:27w., 40:10, 42:13, 49:24w., .'52:10,63:1-6, 66:15v. Zje H. Frede-

Tiisson, Krieger, 100-10.5 en P.D. Miller, Wamor, 74 e.v. Gezien de frequentie van deze beelden in het 
O.T. IS het de vraag, of men hierin een wending van de profetie naar de apocalyptische eschatologie kan 
zien, cf. P.D. Hanson, JTie Dawn ofApocalypnc. The historical and sociological Roots of Jewish apocalyptic 
Eschatology, Philadelphia 1979 ,̂ 124 e.v. en S. Rummel, 'Structures', 270v. 

3. De verba induendi hebben de accusativus (Joüon § 12.5d). Vgl. voor de 'Nachgeschichte' van Jes. .59:17 
in de Wijsheid van Salomo (.5:17-20) en enkele nt.ische teksten J.P. Brown, 'Peace symbolism m ancient 
military vocabulary', VT 21 (1971), 8v. 

4. Cf. Jes. 1:24-28. W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 12.5, wijst op de ongebruikelijke omkenng van de zaken 
in vss. 18-20: Eerst de 'gevolgen' m vss. 18-19a en daarna pas het 'ingrijpen' in vss. 19b-20. Zijns inziens 
IS dit te verklaren met het gegeven, dat zo een betere aansluiting met de belofte van vs. 21 verkregen wordt. 

5. Zie verder Jes. 45:8,21, 51:5v., 8; Ps. 65:6,71:2,98:2 en 119:123. Cf. ook de verbindingen 'gerechtigheid 
en vrede' (Jes. 60:17) en 'gerechtigheid en lor (Jes. 61:11). 

6. B. Johnson, "p is" in TWAT VI, 906; J.F. Sawyer, " W " in TWAT III, 1054v.; N.H. Snaith, The Distinctive 
Ideas of the Old Testament, New York 1975'*, 87 e.v. Zie verder de studie van J. KraSovec, La justice (SDQ) 
de Dieu dans la bible hebraique et Tinterprélation juive et chrétienne, Freiburg / Göttingen 1988. De visie 
van S. Sekine, a.w., 193, dat npis in Jes. 59:17 als vergeldende gerechtigheid bedoeld wordt, is gezien de 
parallellie met rwW' en het gebruik van dit woordpaar elders (de parallelplaats 61:10!) met te handhaven. 
Dit betekent met, dat het begrip 'gerechtigheid' door het begrip 'heil' geabsorbeerd mag worden. Stellig 
heeft het woord npis het element van het 'richten' in zich, maar de nadruk ligt hier op de verlossende 
gerechtigheid. Zie hierover verder § 7.4.4. 

7. De enige uitzondering is Jes. 11:13, waar duidelijk afgunst of jaloezie op het intermenselijk vlak bedoeld 
wordt. 

8. Zie o.a. B. Renaud, Je suis un Dieujalowc (Lectio Dmna .36), Paris 1%3,97-106; B.E. Baloian, The Aspect 
of Anger in the OM Testament (unpubl. diss.), Claremont 1988, 280-289 en E. Reuter, ">t:p" in TWAT 
VII, 51-62. Volgens W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 14.5v., heeft riKjp hier een vooruitblikkende functie 
als voorbereiding op het thema van de bijzondere verhouding tussen God en Israel, dat in vs. 20 (^13) 
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niet anders gebruikt en gevuld dan in Jes. 1:24 en ziet op Gods straffend ingrijpen, dat 
vergelding brengt aan de vijanden van God en zo de doorbraak van het heil en het herstel 
van het recht forceert. 

Dat de wraak van God in Jes. 59:17 een vergeldingsactie is, blijkt vooral uit het vervolg. 
Zoals VS. 17a op chiastische wijze terminologisch met vs. 16 verbonden is, zo is vs. 17b 
verbonden met vs. 18 waar sprake is van een drievoudige vergelding (7Q3) en de toorn 
van God (nOPI). Hieruit kan niet worden afgeleid, dat er een scherpe tegenstelling is tussen 
de beide woordparen van vs. 17,* als zou het eerste paar in positieve zin alleen heil en 
het tweede in negatieve zin alleen onheil aanduiden. In het tekstgedeelte van vs. 17 zelf 
is niets van een interne tegenstelling of spanning te bespeuren. Ook 'gerechtigheid en 
heil' zijn deel van de wapenrusting (cf. vs. 16!). Het is één wapenrusting, aangetrokken 
door een en dezelfde God. In de andere wraakteksten bij Jesaja kunnen de begrippen 
wraak en heil volkomen harmonieus naast elkaar gebruikt worden (zie 35:4,61:2,63:1,4). 
Zo staan ook in 59:17 gerechtigheid / heil en wraak / ijver niet tegenover, maar naast 
elkaar en tekenen samen het ene komen Gods, dat tweeerlei uitwerking heeft (vss. 18, 20). 

Er is in de exegetische literatuur veel discussie geweest over de vraag of het oordelend 
komen van God in Jes. 59 de buitenlandse vijanden of de 'goddeloze' Israëlieten betreft. 
De beschrijving van vs. 17w. doet in eerste instantie denken aan vijandelijke naties als 
object van de wraak; de context maakt echter duidelijk dat het om de overtreders in Sion / 
Israel moet gaan (God komt in actie bij het zien van de uitbuiting in Israel, vs. 15; nota 
bene ook de inclusio van het verbond in vss. 2 en 21). De - door de exegeten overigens 
ternauwernood verwerkte^ - parallellie tussen Jes. 1:21 -28 en Jes. 59 kan hier verheldering 
brengen.' Dezelfde problematiek speelde namelijk bij Jes. 1:24. Zowel 1:24 als 59:17v. 
tekenen de komende wraak Gods over de goddelozen in Israel met (uit de liturgie 
bekende?) oude formuleringen, die de wraak Gods aan Israels externe vijand in algemene 
zin verkondigen, maar nu met profetisch radicalisme op de onbekeerde Israëlieten zelf 
worden toegepast: Zij zijn Gods vijanden geworden, als de heidenen! 

Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Duidelijk wordt in Jes. 59 - wat in Jes. l:24w. 
niet het geval was - ook gesproken over een universeel gericht (vs. 18c) met universele 
gevolgen (vs. 19a). Dit is beslist niet een kwestie van een ongelukkige hantering van 
archaïsche voorstellingen, die niet meer geheel passen op een nieuwe situatie.'* Ook is 

1. Zo wordt het bijv. bij J. KraSovec, a.w., 126, gesteld. De door hem geponeerde antithese tiestaat bij de 
gratie van een te negatieve vulling van op: en de miskenning van een retnbutief element in p13. 

2. Zie J. Vermeylen, 'L'unité', in: The Book of Isaiah, 43, die de gedachte aanreikt dat Trito-Jesaja tot h. 62 
de ontwikkelingen van de sectie Jes 1 2 - 2:5 op de voet volgt. Het is in het kader van deze studie over 
de wraak van God niet direct noodzakelijk om het verband tussen de verschillende wraakteksten in het 
boek Jesaja aan een nadere analyse te onderwerpen Dat zou ook tezeer brengen op het specifieke terrein 
van de - zeer gecompliceerde - wordingsgeschiedenis van het tx)ek Jesaja en de redactiekritische vragen 
rondom de opbouw van en de verhouding tussen Primo-, Deutero- en Trito-Jesaja. Als voorbeeld van 
een intensieve bestudering van deze vragen is te wijzen op het werk van O.H. Steek: Bereilete Heimkehr 
Jesaja 35 als redaktionelle Brück zwischen dem Ersten und dem Zweiten Jesaja (SBS 121), Stuttgart 1985 
en diverse artikelen van zijn hand over Trito-Jesaja, met name 'Der Rachetag in Jesaja LXI 2. Ein Kapitel 
redaktionsgeschichthcher Kleinarbeit', VT % (1986), 322-338. Cf ook B. Dicou, Jakob en Esau, 114-122. 

3. Het tekstgedeelte Jes 1:21-26/28 vertoont in inhoudelijk opzicht veel gelijkenis met Jes. 59. a) het 
spreken over 'recht' en 'gerechtigheid'; b) de situatie van uitbuiting en rechtsverkrachting; c) de gedachte 
van het geschonden vertwnd; d) het optreden van God als Krijgsheld; e) het ingrijpen van God als Wreker; 
f) het beoogde effect van de wraak (rechtsherstel en verlossing) en g) de scheiding tussen "vijanden' en 
'bekeerden' m Sion. 

4. Contra C. Westermann, Jes (ATD), 278. 
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het al te gemakkelijk om vs. 18c in navolging van LXX maar geheel weg te laten of als 
een corrigerende interpolatie op te vatten.' Dat in de 'oude' prediking van de wraak van 
God op zijn tegenstanders hier in Jes. 59:17w. expliciet melding wordt gemaakt van zijn 
wraak tot aan de uiteinden der aarde, is niet toevallig. Stellig ligt in dit gedeelte het accent 
op de 'interne' wraak Gods, maar tegelijk wordt, hieraan verbonden, gedurende een kort 
moment het uitzicht geopend op de wraak over alles wat en ieder die het heil van Sion 
tegenstaat: Tot aan de einden der aarde gaat het gericht.^ Haast onmerkbaar vervloeien 
hier het gericht over het goddeloze volk in Israël en het komende wereldwijde gericht 
over alle goddeloze volken. Zo wordt tevens de universalisering van de heilsboodschap 
in h. 60w. voorbereid. De 'verlossing' van Sion / Israel (vs. Iv.) behelst in h. 59 primair 
de bevrijding van de goddelozen in Israel; maar het heil voor Sion zal eerst dan volledig 
kunnen doorbreken als de Sion-belagende volkeren hun gerechte straf ontvangen en 
terneergeslagen worden (cf. 61:2, 63:4). 

Ten aanzien van de wraak van God verkondigen Jes. 1 en 59 dezelfde boodschap. Gods 
wraak betekent bestraffing voor hen die het recht verdraaien en de samenleving onleefbaar 
maken. God treedt op als opperste Rechter en als Krijgsheld. Op de achtergrond staat 
ook in Jes. 59 het geschonden verbond;' zie bijv. de in vs. 2 gebruikte uitdrukking 
aS'n'PN ]-Db UDT-2 (Gen. 9:12, 15, 17:7, lOv.; Ex. 31:13; 2 Kon. 11:17);* de ingetreden 
verbondsvloek in vs. 9v. (cf. Dtn. 28:28v.) en de 'verbondsvernieuwing' in vs. 21. De 
(verbonds)wraak is de vergeldende zijde van het komen van God tot herstel en verlossing. 
De Wreker van vs. 17 en de Go'el van vs. 20 dragen dezelfde wapenrusting. Pas wanneer 
de wraak van God de weg heeft vrijgemaakt, kan - voor het eerst in Trito-Jesaja - Sion 
ter sprake komen (vs. 20). En dan wordt het licht (60: Iw.). 

Jer. 5:9, 29, 9:8 (MT) 
In het oudste gedeelte' van de profetieën van Jeremia wordt tot drie maal toe de 
onvermijdelijkheid van de wraak van God vastgesteld, in de vorm van een 'refrein' (5:9, 
29, 9:8). Over de vraag waarom dit vers drie maal voorkomt, of waarom het alleen op 
deze plaatsen voorkomt, kan slechts gespeculeerd worden.* De verschillen tussen 5:9, 
29 en 9:8 zijn miniem: 5:9 heeft het eerste K7 in scriptio plena en plaatst een copula voor 
DK; 9:8 heeft D3 na "TpDX.' In het tekstkritisch apparaat van BHS wordt de vraag gesteld 

1. Zoals bij de meeste exegeten het geval is, zie bijv. W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 146v. en C. Westermann, 
Jes. (ATD), 273 en 279. Cf. D. Barthélemy, Cntique Textuelle, 416v. 

2. BIJ de exegese van Jes. 61:2 zal blijken, dat deze zaken daar juist andersom liggen. Ook daar gaat 
het om een wraakneming van God die zowel binnen- als buitenlandse vijanden treft, maar in tegen
stelling tot Jes. 59:17 ligt in 61:2 het accent eerder op de wraak over de volkeren. In Jes. 63:4 tenslotte 
zijn vrijwel uitsluitend de vijandige volkeren m beeld. 

3. Zie W.AM. Beuken, Jes. 3A (POT), 1.52; G.A.F. Knight, Jes. (ITC), 39 e.v. en J. Kratovec, a.w., 114: 
'A première vue déjS, il est évident que Ie point de depart et Ie but du chapitre entier sont Ie probième 
de la justice de Dieu, c'est-è-dire sa presence efficace parmi Ie peuple de l'alliance.' 

4. W.A.M. Beuken, Jes. .3A (POT), 128. 
5. Over het algemeen wordt Jer. 2-6 tot de eerste periode van Jeremia's optreden (tussen 627 en 622) 

gerekend, zie B J . Oosterhoff, a.art. in BH 2A, 377; id., Jer. (COT), 50 en R. Smend, Entstehmg, 162. 
Ook 9:1-8 kan misschien in deze tijd geplaatst worden, zo B. Duhm, Jer. (KHCAT), 94 e.a. 

6. A. van Selms, Jer. (POT), 157, vermoedt dat de tekst als refrein in een uit ten minste dne gedeelten 
bestaand lied gebezigd werd en trekt een vergelijking met het bekende refrein in Jes. 5:25, 9:11, 16, 20 
en 10:4. Bij het dicteren van h. 5 zou Jeremia de strofe 9:1-8 vergeten zijn. Later viel hem door de 
overeenkomst met 8:22 de vergeten strofe weer in... 

7. Enkele manuscnpten hebben 03 ook m 5:9, 29. 
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of 9:8 niet als latere toevoeging beschouwd en weggelaten kan worden. Hoewel deze 
suggestie meermalen gevolgd wordt zijn er inhoudelijke noch tekstkritische redenen om 
van MT af te wijken;' dit vers is een passend slot van het gedeelte dat met de klacht 
in 9:1 begint. De tekst (van 5:9) luidt: 

IpDK'Nlb n^K'^SJn 'Zou ik hierom niet [met hen] afrekenen 
mn^'DK]  luidt het woord van YHWH , 
mr)'~l2?X "IID DKT ja zou Ik me aan zó'n volk 
■"!tfD3 Dpjnr vö niet terdege wreken?' 

De gerichtsprediking van Jeremia hangt ten nauwste samen met de werkelijkheid van 
Israels verbond en verkiezing.^ Het woord n"'"l3 komt 23x voor, maar ook waar het 
ontbreekt is de achtergrond van de profetie steeds te zien in de bijzondere verbondsver

houding tussen God en zijn volk. De wijze waarop Jeremia's profetie inzet (2:lw., de 
liefde van de bruidstijd) spreekt boekdelen, evenzo de vaak voorkomende metaforen van 
de manMouw en de vader/kindrelatie en de gehanteerde verbondsterminologie (zie de 
commentaren passim). Zo gaat het ook in 5:9, 29 en 9:8 stellig om een wraakneming in 
het kader van de door Israel geschonden verbondsgemeenschap met God. 

Hoewel de rangschikking van de profetieën van Jeremia de onderzoeker voor veel 
vragen stelt en een precieze afbakening van de teksteenheden niet altijd goed mogelijk 
is,' mag gesteld worden dat het refrein van de wraak Gods in elk van de drie gevallen 
min of meer de afsluiting van een langer tekstgedeelte vormt, te weten 5:19,2629 (+30v.) 
en 9:18 (MT). De thematiek van deze drie gedeelten valt onder de ene noemer van de 
verbondsbreuk.'' Jeruzalem is als Sodom en Gomorra geworden; een intensieve speurtocht 
(5:1, 6:27, 8:6) levert nog niet één rechtvaardige op (cf. Gen. 18:23w.). Onder geringen 
en groten, van klein tot groot, is er massaal bedrog (5:4v., 30v., 6:13). Totale afval van 
God err wellustige afgoderij (5:2, 7v., 23, 9:lv.) gaan hand in hand met ernstig sociaal 
onrecht en een leugenachtige rechtspraak (5:26w., 9:2w., 8). En dit alles paart zich aan 
hardnekkigheid en dwaze weerbarstigheid; tuchtiging heeft geen enkel effect (5:3,23w., 
9:6). Kortom: recht en trouw zijn geheel afwezig (5:1, cf. Jes. 1:2126 en 59!). Gezien 
deze radicale verblinding (5:20w.) is vergeving niet meer mogelijk (5:1,7). Hoe zou God, 
die recht en gerechtigheid op aarde doet (9:23), dit nog langer kunnen aanzien? 

1. Zo met BJ. Oosterhoff, Jer. (COT), 2% contra bijv. F. Gicsebrecht, Jer. (HKAT), 59; W. Rudolph, Jer. 
(HAT), 60 en N. Ittmann, a w., 136 noot 470. Cf. A.R. Diamond, The Confessions of Jeremiah m Context. 
Scenes of Prophetic Drama (JSOTS 45), Sheffield 1987, 211. 

2. Zie A. Weiser, Jer. (ATD), XXXI; B.N. Wambacq, Jer. (BOT), 16; BJ. Oosterhoff, Jer. (COT), 35v. en 
vooral de paragraaf 'Jeremia and the covenant' in J.A Thompson, Jer. (NICOT), 5967, die concludeert' 
'There can be no escaping the fact that he saw Israel as a covenantbreaker'. Het is met nodig hier nader 
in te gaan op de problematiek van de relatie van Jeremia met de reformatie van Josia (622) en de literair
kritische vragen betreffende een veronderstelde deuteronomistische redactie van het boek Jeremia (zie 
hierover B J. Oosterhoff, Jer. (COT), 3949). 

3. Cf. J.A. Thompson, Jer (NICOT), 27: 'The manner in which the book of Jeremia was arranged by those 
who brought it together remains something of a puzzle.' 

4. In 4:5  6:30 wordt het 'onheil uit het noorden' aangekondigd; h. 5 gaat nader in op de oorzaken van dit 
komend onheil. Het gedeelte 9:18 staat in een andere context, maar is thematisch en terminologisch 
verwant met 5 19, zie W. Rudolph, Jer (HAT), 60; J. Skinner, Prophecy and Rebgion. Studies m the Life 
of Jeremiah, Cambridge 1936, 132; R. Liwak, Der Prophet imd die Geschichte. Eme literarhistorische 
Untersuchung zum Jeremiabuch (BWANT 121), Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1987, 253 (zie ook noot 
531); R.P. Carroll, 'Theodicy and the Community: The Text and Subtext of Jeremiah V 16', OTS 23 
(1984), 24. 
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Tegen de geschetste achtergrond van de verbondsbreuk klinkt het refrein in 5:9, 29 en 
9:8, geformuleerd als een disjunctieve vraag.' De {jcrsoonsvorm van het eerste deel van 
de vraag is ^pDK. Het verbum "TpD heeft waarschijnlijk de grondbetekenis 'genau 
beobachten' of 'überprüfen'^ en kan zowel in bonam partem ('zich bekommeren om', 
'omzien naar') als in malam partem ('bezoeken', 'straffen') gebruikt worden. Volgens 
G. André staat IpD met name bij Jeremia voor de activiteit van de goddelijke Rechter, 
c.q. het rechtsoordeel. Hij vertaalt 5:9, 29, 9:8 met 'SoUte ich nicht über diese das Urteil 
sprechen?'.' Het verbum Ipü (parallel met Dp3, dat een actie aangeeft) duidt hier echter 
meer aan dan een oordeel. Ook in bijv. Jer. 6:15,27:8,44:13 (cf. Jes. 26:14,27:1; Ps. 89:33) 
gaat het duidelijk om een straffend bezoeken.* Het eigene van IpD naast Dpi ligt in 
de gedachte van de 'Heimsuchung', 'im Sinne eines auf Überprüfung gerichteten 
Einschreitens Jahwes, das für Vergehen und Unterlassungen zu Rechenschaft und 
Verantwortung zieht'.' 

De vraag waarop de woorden il vt<'7yn betrekking hebben (op de genoemde zonden 
of op de genoemde mensen), wordt door de toevoeging D3 in 9:8 beantwoord: n7t<'7J?n 
sluit aan bij de opsomming van de ongerechtigheden. De hier gebruikte constructie IpD 
+ 3 (object van de persoon) + b]3 (oorzaak) is weliswaar uniek, maar dit hoeft geen 
probleem te zijn.* 

De godsspraakformule nin'''ÜN3 accentueert de authenticiteit en de plechtigheid van 
de strafaankondiging. Met nadruk staan in het tweede deel van de vraag de woorden 
m3"12?N '133 voorop.' Het is niet toevallig, dat hier "13 in plaats van DS? gebruikt wordt; 
elders in Jeremia ziet "'13 altijd op de heidenvolken. In de woorden nO"112?N '133 klinkt 
de ontzetting en afschuw door.* Dit wordt nog versterkt door de bijzondere constructie 
met Dpi. Jer. 5:9,29 en 9:8 zijn de enige plaatsen met Dpi Hitp.' In Jeremia wordt verder 
van Ni. en Pi. gebruik gemaakt. Het gebruik van de Hitp. in deze teksten zal bedoeld 
zijn om de intensiteit van de wraakactie extra aan te geven.'" Ook het feit dat Dpi het 
subject WDi bij zich heeft, wijst hierop." 

De betekenis van het gebruik van Dpi in de genoemde teksten, mede bepaald door 
de parallellie met "Ip2, ligt in de gedachte van de straffende vergelding van Israels zonden. 

1. ZieJoüon§ 161eenF.I.Andersen,77ieSen/e«ceinSi6/ica///e6reM',DenHaag/Pans/NewYork 1980^, 
147v. 

2. G. André, "ipü" in TWAT VI, 709; J. Scharbert, 'Das Verbum PQD m der Theologie des Alten Testa
ments', in: K. Koch, Vergeltung, 295, cf. W. Schottroff, "ipD" in THAT II, 467v. ('Die Grundbedeutung 
der Wurzel ipn ist umstritten'). 

3. G. André, a.art., 717 e.v. 
4. Vandaar de hierboven gegeven vertaling 'afrekenen met'. J. Scharbert, 'PQD', 295: 'Das pqd zielt auf 

bestimmte Massnahmen ab, mit denen die Tatigkeit des "Nachschauens", "Kontrollierens" haufig m der 
ganzheitlichen Denkweise des HebrSers zu einer Bedeutungseinheit zusammenfailt.' Cf. W. Schottroff, 
"ipD", 478. 

5. W. Schottroff, "ipa", 477. 
6 Contra A.B. Ehrlich, Rondrossen IV, 267. De zin van de wat aparte constructie kan deze zijn: 'Wegens' 

( ^ ) deze zonden zal God bezoeking doen (ipo intransitief) 'onder' (3) de Israëlieten; cf. ook W. McKane, 
Jer. (ICC), 118. Zie de analyse van de syntactische constructies met pqd bij J. Scharbert, 'PQD', 296 e.v. 

7. Voor het gebruik van rro en IBK zie Joiion resp. § 147f en § 158f. 
8. Cf. BJ. Oosterhoff, Jer. (COT), 197. 
9. Afgezien van de (versteende) participia in Ps. 8:3 en 44:17. 
10. Cf. GKG § 54d en Joüon § 53i. In de vertaling 'terdege wreken' wordt gepoogd het intensieve aspect 

van het verbum weer te geven. 
11. Opvallend weinig spreekt het O.T. van de 8D3 van God (slechts 21 maal), en dan meestal in verband met 

zijn toorn. BD: IS dan te verstaan als 'das Ich in seiner mtensiven Intentionalitat' (C. Westermann, "»DJ" 
in THAT II, 92). Zie H. Seebass, "BD3" in TWAT V, 55 Iv. en H.W. Wo\{{, Anihropolope, 47. 
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De Heilige kan in zijn ijver de echtbreuk niet dulden (5:7), evenmin als de opperste 
Rechter het voorbijgaan aan het recht der armen (5:28). 

De context geeft tevens aan, dat deze wraak niet een zaak is die door God naar 
hartelust wordt uitgevoerd.' Typerend is de vraag-vorm (bijv. 5:7, 9, 29,9:6, 7). God geeft 
als het ware een rechtvaardiging van het komende oordeel: Hij kan niet anders meer, 
juist omdat Hij een verbondsverhouding met dit volk heeft.^ Naast de vragen klinken 
de klachten uit de mond van God.' God is een lange weg met dit volk gegaan. Als er 
nog slechts één rechtvaardige zou zijn (5:1), dan zou God genade voor recht laten gelden. 
Toch is ook het oordeel dat komt, nog niet het einde (4:27,5:10, 18). De oordeelsprediking 
en de wraak Gods zijn gericht op Israels omkeer (3:14, 22,6:8). Een geweldige spanning 
kenmerkt de gerichtsaankondiging van Jeremia: God geeft zijn 2?D3 i r n T in de hand 
van de vijand (12:7). In de spanningsvolle eenheid van Gods liefde en Gods gericht heeft 
de wraak van God een plaats.** 

Ez. 24:8 
Dp] Dp37 non üwVTO 'Om grimmigheid op te wekken en het te 
nOTriN Tinj wreken, heb Ik haar vergoten bloed 
1770 rt 'ns'^y op de kale rots gedaan, 
nODH ' r 737 zodat het niet bedekt kon worden.' 

De wraak van God over Israel wordt in het boek Ezechiel slechts op één plaats, maar 
wel op een zeer centraal moment, aangekondigd. Deze wraak vormt het eindpunt van 
een lange reeks bemoeienissen van God met zijn volk. De verwoesting van Jeruzalem 
(zie de datering in 24:2) midden in het boek Ezechiel markeert 'Ende und Wende' tegelijk, 
in het leven van de profeet, in de geschiedenis van Israel en in de opbouwvan het boek.^ 
H. 24 is de afsluiting van het eerste deel van Ezechiel; in h. 25 begint een nieuw gedeelte 
met profetieën tegen de volkeren. 

De perikoop 24:1-14 is een afgeronde eenheid.' Na het openingswoord en de datering 
in VS. Iv. volgt in vss. 3-5 een gelijkenis,^ die in vss. 6-8 ingeleid met de 'Botenformel' 

1. LV vertaalt: 'op een volk als dit mij niet naar hartelust wreken?'. 
2. De verklaring van A. van Selms, Jer. (POT), 101, die de wraak van God opvat als zelfrechtvaardiging Gods, 

'die, als hij de zonde ongestraft liet, er zelf medeverantwoordelijk voor zou zijn', gaat ten onrechte uit 
van een etymologische samenhang tussen Dj?: en "p: 'rein, onschuldig' (zie a.w., noot 12). 

3. Zie hierover C. Westermann, Theologie, 124 en M.S. Smith, 'Jeremiah IX 9', VT 37 (1987), 97-99. 
4. B J. Oosterhoff, Jer. (COT), 19.'i, geeft de bedoeling van de wraak Gods in Jer. .5:9,29 en 9:8 goed weer, 

als hij schrijft: 'God kan zulk kwaad met ongestraft laten. Dat zou zijn eer te na zijn. Gods wraak is geen 
uitbarsting van willekeur of uitmg van haatgevoelens, maar is zedelijk gefundeerd. God komt op voor zijn 
eer, zijn gebod en de heiligheid van zijn volk'; cf. A. Weiser, Jer. (ATD), 46. 

5. H.F. Fuhs, 'Ez 24 - Uberlegungen zu Tradition und Redaktion des Ezechielsbuches', in: J. Lust (ed.), 
Ezekiel and his Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation (BETL 74), Leuven 1986, 266. 
De profetieën van Ezechiel worden in een globaal chronologisch kader overgeleverd, cf. B J. Oosterhoff, 
a.art. in BH 2A, 389; R. Smend, Entslehung, 16.') en B.S. Childs, Introduction, ?S5. 

6. Cf. L.C. Allen, 'Ezekiel 24:3-14: A Rhetorical Perspective', CBQ 49 (1987), 404^ 14 en D.L Block, 'EzekieI's 
boiling cauldron: a form-critical solution to Ezekiel xxiv 1-14', VT 41 (1991), 12-37. 

7. Volgens sommigen gaat het hier om een symbolische handeling van de profeet, zie G. Fohrer, Ez. (ZB), 
2.59; ld., Ez. (HAT), 138; ld.. Die symbolischen Handlungen der Propheten (AthANT 54), Zünch 1968^, 
61-64; H. Lamparter, £z. (BAT), 82; J. Herrmann, £2. (KAT), 151; B. Maarsingh, &. (POT), 147. Deze 
mening wordt echter bestreden door W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 559 en G.Ch. Aalders, Ez. (COT), 384. 
Een tussenstandpunt geeft M. Dijkstra, Ez. (TT), 16. Bevat vss. 3-5 een oud arbeidslied? Zo A. van den 
Bom, Ez. (BOT), 154; W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 559; M. Dijkstra, Ez. (TT), 15; H.F. Fuhs, a.art., 272 
en D.L Block, a.art., 19. 
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een uitbreiding krijgt, vervolgens na de herhaling van deze 'Botenformel' in vs. 9 uitgelegd 
wordt en in vs. 14 met de godsspraakformule afgesloten wordt. De samenhang van de 
onderdelen roept echter problemen op. Waarom volgt na de gelijkenis van de pot op 
het vuur (vss. 3-5) in plaats van de uitleg (die in vs. 9v. komt) een ander beeld? En waarom 
wordt het tweede beeld ten dele al direct uitgelegd (vs. 7v.)? 

Het is daarom niet verwonderlijk dat men heeft gedacht aan een verstrengeling van 
twee oorspronkelijk zelfstandige eenheden: het beeld van de verroeste pot en dat van 
de bereiding van een maaltijd.' De vraag blijft dan wel onbeantwoord om welke reden 
de redactor twee beelden, die ieder voor zich helder zijn, ineengevlochten zou hebben 
tot een veel minder duidelijke, samengestelde gelijkenis.' 

Het is echter ook mogelijk om 24:1-14 als een eenheid te lezen, waarin de spanning 
door een onverwachte en sprongsgewijze voortgang van gedachten wordt opgevoerd.' 
Vss. 3-5 wekken de suggestie van de voorbereiding van een feestmaaltijd (het beste van 
het beste gaat in de pot). De lezer wordt uit de droom geholpen door een tweevoudig 
'wee' over de 'bloedstad' (vs. 6, 9). De aandacht wordt eerst op de pot zelf gericht (vs. 
6v.: de roest / d e bloedschuld) en dan komt de uitleg (vs. 9w.). De kok die het vuur onder 
de pot doet oplaaien, is God. Er is geen ontkomen meer voor de inhoud van de pot (vs. 
10: de inwoners van Jeruzalem) en voor de pot zelf (vs. 11: de stad Jeruzalem). Een 
bekend beeld (Jer. 1:13; Ez. l l :3w.; Mi. 3:3) wordt zo op radicale wijze geactualiseerd. 

De roest aan de pot (vs. 12: véél roest) ziet op het vergoten bloed, c.q. de bloedschuld. 
Daarbij gaat het niet zozeer om moordzaken die door de justitie van Jeruzalem niet naar 
behoren zijn geregeld,'* maar om moorden die door de algehele rechtsverkrachting in 
Jeruzalem veroorzaakt worden, om 'Justizmorde' (22:6, 9, 27). Reeds eerder kwam de 
bloedschuld als grond voor het komend gericht ter sprake, zie Ez. 7:23, 9:9, 22:lw., cf. 
36:18. Jeruzalem kan als bloedstad (D'̂ DIH "1""»: 22:1, 24:6, 9) getypeerd worden. Het 
veelvuldige bloedvergieten is exponent van het om zich heen grijpende bederf van de 
samenleving, van de totale verlating van het verbond: Ez. 16:59, 17:19, 44:17. Jeruzalem 
is nog erger dan Sodom eens was (16:46w.).' 

De roest op de pot is duidelijk zichtbaar. Het bloed is namelijk niet op de aarde 
uitgegoten om het met stof te bedekken (vs. 7). Van het bedekken (HOS) van bloed met 
stof of aarde is ook in Gen. 37:26; Job 16:18 en Jes. 26:21 sprake. Men vermoedt achter 

1. Zie de - onderling verschillende - analysen bij W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 559-567 (cf. K.S. Freedy, 'The 
Glosses in Ezekiel i-xxiv', VT 20 (1970), 139v. noot 2); H.F. Fuhs,a.art., 267-273 (id., Ez. (NEB), 128 
e.v.) en J.W. Wevers, Ez. (NCB), 189. 

2. W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 564 e.v. ziet het tweede beeld (de roestige pot) als een 'Nachinterpretatton', 
die de verschrikking van de ondergang in 587 (nog veel erger dan in 597!) weerspiegelt. Zie ook de poging 
van H.F. Fuhs, a.art., 277, om de ratio achter de combinatie van de twee beelden te beschrijven. 

3. Hiermee worden echter nog met alle vragen waarvoor dit gedeelte stelt opgelost; met name de exegese 
van vs. 6b is met eenvoudig. Vgl. de benadering van het tekstgedeelte bij W. Eichrodt, Ez. (ATD), 225 
e.v.; B. Maarsingh, Ez. (POT), 147 e.v.; G.Ch. Aalders, Ez. (COT), 383 e.v.; A. Noordtzij, Ez. (KV), 257 
e.v.; M. Dijkstra, Ez. (TT), 16v. en D.I. Block, a.art., 28-30. 

4. Zo W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 566. 
5. De notie van het verbond speelt ook bij de profeet Ezechiël een grote rol, zie bijv. de allegorieën in Ez. 16 

en 23; de karakterisering van de zonden als 'ontucht' en 'overspel' (passim); de 'les der geschiedenis' in 
Ez. 20 en de tielofte van een nieuw verbond m Ez. 34 en 37. Cf. H.G. Reventlow, Wachter über Israel. 
Ezechiel und seme Tradition (BZAW 82), Berlin 1962, die enerzijds terecht wijst op de 'überwaltigende 
Fülle von Berührungen' (p. 157) tussen Ezechiêl en de zegen- /vloek-woorden in Lev. 26, maar anderzijds 
Ezechiêl te snel als drager van een cultisch ambt m verbondsfeest-lradities annexeert (zie de kritiek bij 
P. Joyce, Divine Initiative and Human Response in Ezekiel (JSOTS 51), Sheffield 1989, 164v.). 
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deze handeling de oorspronkelijke gedachte dat het gewelddadig vergoten bloed, zolang 
het nog onbedekt is, om wraak roept en dat de moordenaar daarom het bloed bedekken 
wil.' Het is echter de vraag of die gedachte in deze tekst werkelijk nog een rol speelt.^ 
In elk geval gaat het om de begrijpelijke poging de sporen van de misdaad te verwijderen, 
vgl. het bedekken van de zonde in Ps. 32:5; Job 31:33 en Spr. 28:13. Daarnaast kan ook 
de algemene huiver voor bloed(vergieten) meespelen, cf. Lev. 17:13; Dtn. 12:16, 24 en 
1 Kon. 18:40. 

Wat in VS. 7 van Jeruzalem wordt gezegd, schrijft vs. 8 aan God toe: Het 'doen' (]n3, Ü^'ü) 
van het bloed op een rots. Het 'bloed op de rots' duidt op het publieke karakter van de 
misdaad, tegenover het 'bloed op de aarde' als het heimelijke, verborgen moorden. Op 
twee manieren kunnen de woorden over het 'bloed op de rots' worden uitgelegd, en 
daarmee ook de aard van het verband tussen vss. 7 en 8. 
a. Meestal wordt vs. 7 gemterpreteerd als aanduiding van het summum van Jeruzalems 

zonde. Dat men het bloed niet heeft uitgegoten op de aarde (zodat het met stof bedekt 
zou raken) is signaal van schaamteloze wetsovertreding, gewetenloosheid en brutale 
provocatie (cf. 9:9 'ziet het toch niet').^ Men heeft het bloed niet willen uitgieten op 
de aarde. Als in aansluiting hierbij in vs. 8 gezegd wordt dat God het bloed op de rots 
gedaan heeft, moet dit betekenen dat in Jeruzalems goddeloze handelen Gods oordeel 
al werkzaam was. Hij heeft de Israëlieten als het ware 'in de verstoktheid huns harten' 
laten gaan (Ps. 81:13, cf. Ez. 3:20, 14:9). 

Ondanks de aannemelijkheid van deze exegese lijkt toch een tweede uitlegt meer overeen 
te komen met de strekking van de tekst: 
b. In VS. 7 wordt niet zozeer gezegd dat Jeruzalem het bloed niet heeft willen uitgieten 

op de aarde, maar dat de bloedstad het bloed niet heeft kunnen uitgieten op de aarde. 
Mochten de machthebbers in Jeruzalem denken dat hun daden bij God onbekend 
zijn en dus ongestraft blijven (cf. 8:12!), dan vergissen zij zich. Juist in Jeruzalem (als 
het ware een kale rots) is moord niet te bedekken. Juist daar geschiedt bloedvergieten 
per definitie 'op een kale rots'. Hoe dat komt? Dat wordt in vs. 8 aangegeven: God 
zelf verhindert, dat moord en doodslag in vergetelheid geraken ('bedekt worden'). 
Hij zorgt ervoor, dat het bloed op een kale rots komt, als de opperste Rechter, die 
recht en gerechtigheid handhaaft en door het duidelijk zichtbare bloed voortdurend 
aan het onrecht herinnerd wordt. 

Zo gelezen, vormen vss. 7 en 8 een zinvol geheel:* Al zou men het willen (vs. 7b), de 
bloedschuld kan niet verheimelijkt worden (vs. 7a), omdat God zelf dat verijdelt (vs. 8). 

1. Zie bijv. W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 565; G. Fohrer, Ez. (HAT), 140; J.W. Wevers, Ez. (NCBC), 191; 
K. Koch, 'Blut', 445 en E. Haag, "sbo" m TWAT V, 878. 

2. Verhelderend is de bespreking van de betrokken tekstgedeelten bij H. Christ, Blutvergiessen, 71-79. 
3. Zo B. Maarsingh, Ez (POT), 249; W. Eichrodt, Ez. (ATD), 227; G.Ch. Aalders, Ez. (COT), 338; 

G.A Cooke, Ez. (ICC), 267; G. Fohrer, Ez. (HAT), 140 en D.I. Block, a.art., 30v. Ook dierenbloed moest 
'bedekt' worden, zie Lev. 17:13. 

4 Zie H. Christ, a.w., 76-78. 
5. Het is dan ook onnodig: 

- om VS. 8 als een glosse te beschouwen (tekstkntisch apparaat BHS, J. Herrmann, Ez. (KAT), 51v.; 
G. Fohrer, Ez. (HAT), 139) 

- om een deel van vs. 8 bij vs. 7 te trekken (cf. M. Buttenwieser, 'Revenge', 315 en bijv. KJV - in navolging 
vanLXX) 

- om in VS. 7 èn VS. 8 de persoonsvorm in de eerste persoon singularis (zo de LXX) of in de derde persoon 
singularis (W. Eichrodt, Ez. (ATD), 224 en G. Fohrer, Ez. (HAT), 139) te lezen. 
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In vs. 8a wordt de reden of het doel van het doen van het bloed op de rots omschreven 
met de woorden Qp3 Dpib rtttn m^SJIl?. Deze infinitivi zijn nevengeschikt (niet onder
geschikt, zo LXX). Voor de parallellie Dp: I HOn zie ook 25:25, 17 (cf. Nah. 1:2 en 
Jes. 63:4v.). Het gebruik van het nomen non 'grimmigheid' is bij Ezechiel zeer frequent' 
en duidt vaak niet alleen de emotie (vurige toom), maar ook de straf of het gericht 
aan.^ In 24:8 zal, gelet op de verbinding met het verbum 7v>V (cf. 38:18; 2 Sam. 11:20; 
2 Kron. 36:16), het eerste bedoeld zijn: non als uitdrukking van de goddelijke veront
waardiging. Deze goddelijke toorn is niet willekeurig, maar heeft een duidelijke zedelijke 
motivering in de reactie op de menselijke zonde en de aantasting van Gods wet. In tegen
stelling tot de menselijke toorn wordt de toom van God in het O.T. overwegend positief 
beoordeeld, juist omdat deze samenhangt met Gods soevereiniteit en majesteit.^ 

Parallel aan de gramschap Gods staat in vs. 8 de wraak van God (het paronomastische 
Djp] Upl ook in 25:15). Hij heeft ervoor gezorgd dat het bloed niet 'op de aarde', maar 
'op de rots' kwam, opdat het appèl op Hem als opperste Rechter niet zou verstommen 
en opdat er ten langen leste recht zou kunnen geschieden. Het gebruik en de betekenis 
van Dp3 in deze context ligt in de lijn van tekstgedeelten als Gen. 4:15; Dtn. 32:43; 
2 Kon. 9:7 en Ps. 79:10 (nota bene Ps. 79:3!). De vocabel Dp3 duidt hier de reactie van 
de Rechter / Koning aan, die de moord op de arme en ellendige (22:29!) straft = wreekt, 
omdat hun bloed kostbaar is in zijn oog (Ps. 72:12-14, cf. Ps. 9:13, 116:15). Hij duldt een 
land vol bloedschuld en een stad vol rechtsverkrachting (9:9) niet, maar zal richten (Ü22^) 
naar hun handel en wandel (9:10, 22:2, 24:14). Omdat de bloedschuld exponent van de 
algehele verbondsbreuk is, heeft ook de wraak van God een bredere functie en anticipeert 
VS. 8 op VS. 13: De gramschap Gods is het vuur van het gericht waarin Jeruzalem ten onder 
gaat. De profetie uit 22:17-22 gaat hier in vervulling. 

Betekent dit wraakgericht het einde en is dit meedogenloze woord (vs. 14, cf. 7:4,9,8:18, 
9:5, 10) Gods laatste woord? Men kan het slot van vs. 13 lezen als een glimp van hoop, 
nl. dat het gericht slechts zolang duurt totdat Gods grimmigheid bedaard en Jeruzalem 
geheel gereinigd is.'* De wraak van God in Ez. 24 zou dan nog steeds - net zoals in 
Lev. 26:25; Jes. 1:24, 59:17 en Jer. 5:9, 29, 9:8 - een disciplinair middel zijn in het kader 
van verbondsherstel. Hier staat echter tegenover dat de vernietiging van Jeruzalem 
werkelijk totaal is; geen van de eerdere pogingen tot reiniging heeft gebaat (vs. 13a). De 
pot gaat er terdege aan.' De wraak Gods staat in dienst van de handhaving van het recht, 
maar aangezien de onreinheid van de roest de pot zo diep heeft aangevreten, is geen 
loutering meer mogelijk. Dat dit woord toch niet Gods allerlaatste woord is, is te danken 
aan de trouw van God, die zijn naam heiligt (36:22-32) en die zijn verbond vernieuwt.* 
Het wraakgericht dient in zoverre het komende heil, dat door de wraak al het oude en 
onreine wordt weggedaan om in plaats daarvan en op de plaats daarvan een nieuw land 
voor de gereinigde rest te kunnen bouwen: een land als de hof van Eden (36:33-38). 

1. In het O.T. wordt 85 maal van de rmn van God gesproken; daarvan 31 maal in Ezechiël (K.-D. Schunck, 
"nnn" m TWAT II, 1035). 

2. Cf. de uitdrukking 'brengen / uitgieten van de gnmmigtieid over', bijv. 6:12, 7:8, 9:8, 20:8. 
3. K.-D. Schunck, a.art., 1036. 
4. ZieG. Fohrer.Ez.(HAT), 140:'JedenfallswirdderTopfnichtzerstört.sonderawiederbenutzbargemacht.' 

Cf. H.F. Fuhs, a.art., 271 (id., Ez (NEB), 130). 
5 W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 567- 'So muss sich denn (..) Gottes Gencht zu voller Harte steigem, muss 

so restlos vernichten, fertigmachen (..) dass nichts mehr vom Alten bestehenbleibt.' Er zal een rest zijn, 
maar met m Jeruzalem! Cf. A.T Hanson, The Wrath of the Lamb, London 1957, 39v. (noot 1). 

6. Zie 11:16-24, 14:21-23, 16:59-63, 20:37^M; 34, 36, 37 en 40-48. 
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Conclusie 
De in deze subparagraaf besproken tekstgedeelten gebruiken Dp3 in de (impliciete of 
expliciete) context van de verbondsrelatie tussen God en Israël als aanduiding van de 
straffende vergelding van God, die reageert op de aantasting van het recht of de ver
bondsbreuk. De wraak Gods komt op uit een intense betrokkenheid van God op het wel 
en wee van het volk en van de 'armen' in het bijzonder, en kan gepaard gaan met sterke 
emoties van toorn en ijver. De voorstellingen van God als hoogste Rechter, Koning en 
Krijgsheld spelen daarbij vaak een rol. De wraak beoogt als handhaving van het recht 
tevens herstel van het verbond en heeft meestal een disciplinair karakter. In elk geval 
dient de uitvoering van de wraak Gods de komst van het heil, zelfs in het uiterste geval 
van het totale gericht over Jeruzalem (Ez. 24), en is als zodanig een belangrijk onderdeel 
van de profetische eschatologie. 

4.3.2. De wraak van God in de profetie tegen de volkeren 

In een groot aantal teksten wordt geprofeteerd over de wraak van God tegen de heidense 
volken. Meestal betreft het een geadresseerde volkerenprofetie: tegen Edom (Jes. 34:8, 
63:4; Ez. 25:14), tegen Egypte (Jcr. 46:10), tegen Babel (Jes. 47:3; Jer. 50:15, 28, 51:6, 
11, 36) en tegen Filistca (Ez. 25:17).' De poëtisch-profetische confessie van Nah. 1:2 
staat in het kader van de onheilsaankondiging tegen Assur / Ninevé. Mi. 5:14 betrekt de 
wraak Gods op het universele gericht over de volkeren. In Jes. 35:4 en 61:2, waar de 
prediking van de wraak Gods kernelement van een heilsprofetie is, wordt het object van 
de wraak niet genoemd; uit de context wordt duidelijk, dat het ook hier gaat om een 
straffend handelen jegens Israels vijanden. Evenmin als Nah. l:2w. is het lied van Mozes 
in Dtn. 32 een profetie in engere zin; het is echter onmiskenbaar dat hier een profetische 
doorlichting van de geschiedenis van God en zijn volk wordt gegeven. De wijze waarop 
in Dtn. 32:35, 41, 43 over de wraak van God op zijn tegenstanders wordt gesproken, is 
in zekere zin paradigmatisch voor de gehele tekstgroep die in deze subparagraaf aan de 
orde komt. 

Dtn. 32:35, 41, 43 
In het 'compendium van de profetische theologie', zoals men het lied van Mozes (Dtn. 
32:1-43) wel heeft getypeerd,^ neemt de profetie van de wraak van God over de volkeren 
een zeer belangrijke plaats in. Dit blijkt behalve uit het herhaalde gebruik van de 
woordgroep DpJ (4x) vooral uit het feit dat de notie van de wraak in de apotheose van 
het lied de boventoon voert. Op drie plaatsen komt de wraak van God ter sprake. De 
eerste maal in vs. 35, ter markering van de beslissende wending in Israels lot: 

Dtn. 32:35 
Q7ttf1 QpJ "b 'Van Mij zal de wraak en de vergelding zijn, 
D73"l ÜlOn ryb tegen de tijd dat hun voet wankelt. 
DTN DV 3T)p 'D Ja, dichtbij is de dag van hun ondergang 
IQ 7 mriJ? 2?m en ijUngs komt wat hen te wachten staat.' 

1. Hoewel in Ez. Z-S: 12,15 van menselijke wraak(zucht) sprake is, worden deze teksten vanwege de samenhang 
met VS. 14 resp. vs. 17 onder deze subparagraaf besproken. 

2. C.H. Cornill, geciteerd door S.R. Driver, Dm. (ICC), .̂ 46. Cf. N.A. Schuman, Din. (VB), 1.32. 
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De tweede maal in vs. 41, waar de profetie van vs. 35 in een eed bekrachtigd en uitgewerkt 
wordt: 

Dm. 32:41 
■"Dnn p12 TnjtZ '̂DN 'Ais Ik wet mijn bliksemend zwaard 
"T" ÜDÜ03 inxm en het gericht ter hand neem, 
■"̂ 37 Dp3 D''1ÖK dan zal Ik de wraak doen komen over mijn 
D 7lÖK ■'K3iffD7T tegenstanders en vergelding over mijn haters.' 

De derde maal in vs. 43, de afeluiting van het lied: 

Dtn. 32:43 
IDS? D'̂ 'ID i r 3 i n 'Heft, o naties, de jubelzang aan over zijn 
Dip r i aym D volk! Want het bloed van zijn knechten zal Hij 
T'^37 3"'E?"' Dp3T wreken, de wraak doen komen over zijn tegenstanders 
"IQÖ IJIDIX ^DD"1 en verzoenen zijn land, zijn volk!' 

'The Song of Moses in Deuteronomy 32 appears to be the most controversial chapter 
in a book on which scholarly views differ widely.'' Deze opmerking van C.J. Labuschagne, 
daterend uit 1971, heeft nog niets van haar gelding verloren.^ De exegese van dit gedeelte 
zal zich moeten beperken tot 
a. een algemene karakterisering en een indeling van het lied 
b. de detailexegese van vss. 35, 41, 43 in hun directe context 
c. de bepaling van de betekenis van dit gedeelte voor het verstaan van het thema van 

de wraak Gods. 

De vormkritische analyse van het lied van Mozes heeft niet geleid tot enige consensus. 
Veel bijval oogstte de visie van G.E. Wright, die Dtn. 32:1 43 karakteriseerde als 'a broken 
rib'.^ Het stramien is dat van de 'covenant lawsuit', zijns inziens een profetische her

C J . Labuschagne, 'The Song of Moses: lts Framework and Structure', in: I.H. Eybers, F.C. Fensham e.a. 
(ed.), De Fructu Ons Sm (Fs A. van Selms), Leiden 1971, 85. 
Voor de overvloedige literatuur over Dtn. 32 is naast de opgaven bij CJ. Labuschagne, a.art., 92 en bij 
H.D. Preuss, Deuteronomium (EF 164), Darmstadt 1982, 240v. nog te wijzen op: C. Houtman, Hemel, 
8194; P.D. Miller, Sm and Judgment m the Prophets. A Stylistic and Theological Analysis, Chico 1982, 
7679; F. LindstrOm, God and the Origin of Evil. A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence 
m the Old Testament, Lund 1983, 167177; P.M. Bogaert, 'Les trois redactions conservées et la forme 
originate de renvoi du Cantique de Molse (Dt 32, 43)', in: N. Lohfink (Hsgb), Das Deuteronomium. 
Entstehung Gestalt und Botschaft (BETL 68), Leuven 1985, 329340; J. Luyten, 'Primeval and Eschato

logical Overtones in the Song of Moses (Dt 32,143)', in: N. Lohfink, a.w., 341347; A.E. Krause, 'Historical 
Selectivity: Prophetic Prerogative or Typological Imperative?', in: A. Gileadi (ed.), Israel's Apostasy and 
Restoration (Fs R.K. Harrison), Grand Rapids 1988, 175212 en J.C. de Moor, The Rise of Yahwism. 
The Roots of Israelite Monotheism (BETL 91), Leuven 1990, 155160. 
G.E. Wright, 'The Lawsuit of God: A FormCntical Study of Deuteronomy 32', in: B.W. Anderson / 
W. Harreison (ed.), Israel's Prophetic Heritage (Fs J. Muilenburg), London 1962, 2667. Reeds eerder 
werd door E. Baumann, 'Das Lied Mose's (Dt XXXII143) auf seme gedankliche Geschlossenheit unter

sucht', VT 6 (1956), 415, de inhoud van het lied van Mozes weergegeven als 'eine Rechtsauseinandersetzung 
Jhw's mit seinem Volk'. H.B. Huffmon, 'The Covenant Lawsuit in the Prophets', JBL 78 (1959), 288v., 
was de eerste die op het rtbpatroon wees als zijnde constitutief voor Dtn. 32 (cf. G.E. Wright, a.art., 43 
noot 37). Zie voor deze lijn van uitleg verder o.a. J. Harvey, 'Le "ribpattern", réquisitoire prophétique 
sur la rupture de l'alliance', Bibl. 43 (1962), 172196; id., Le plaidoyer prophétique contre Israel après la 
rupture de l'alliance. Étude d'une formule littéraire de l'Ancien Testament, Bruges / Montreal 1967,3136; 
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formulering van het thema van de verbondsvemieuwing. De 'covenant lawsuit' vertoont 
literaire afhankelijkheid van de oudoosterse vazalverdragen. De dichter heeft deze primaire 
vorm uitgebreid met materiaal uit de chokma en uit de heilige oorlog-traditie, en ten 
dienste vein de algemene lofprijzing en belijdenis aangepast Elementen van het iib-patroon 
ontdekt Wright met name in vs. 1 (oproep aan de getuigen), vss. 15-18 (aanklacht) en 
vss. 19-29 (rechterlijk vonnis).' De beide laatste gedeelten wijzen echter niet noodzakelijk 
op de context van de rechtspraak en kunnen evengoed als elementen van typisch profe
tische oordeelsaankondigingen opgevat worden.^ De interpretatie van Dtn. 32:1 krijgt 
daarom een wel erg grote bewijslast te dragen.^ 

De vormkritische fixering van Dtn. 32:1-43 als een tekst die behoort bij de literaire 
categorie van de (eventueel onvolledige of uitgebreide) 'rib' doet geen recht aan de unieke 
combinatie van hymnische, profetische en chokmatische stijlen van dit 'Mischgedicht' 
(Gunkel). Beter is het te volstaan met een globale karakterisering van Mozes' lied als 
een profetisch-lyrische instructie.'' De hoofdthemata van de profetie komen in dit lied 
aan de orde: Gods weldaden in contrast met Israels ondank en ontrouw, het komend oor
deel en de ontferming Gods. Het element van de instructie, dat inherent is aan de profe
tische doorlichting van de geschiedenis, wordt versterkt door passages met een chokmatisch 
en paraenetisch koloriet (vss. 2, 5w., 20v., 28w.)' en door de frequente aanspraak in 

W. Beyerlin, 'Gattung und Herkunft des Rahmens im Richterbuch', in: E. Würthwein / O. Kaïser (Hsgb.), 
Tradition und Situation. Studiën zur alttestamentlichen Profetie (Fs A. Weiser), Göttingen 1%3, 17 e.v.; 
S. Hidal, 'Some reflections on Deuteronomy 32', ASTI 11 (1977), 16; F. Lindström, a.w., 170; P. Buis / 
J. Leclercq, Din. (SoBi), 192v.; J. Wijngaards, Dtn. (BOT), 332; A.D.H. Mayes, Dtn. (NCB), 380v. Een 
frontale aanval op Wnghts these wordt ondernomen door G.E. Mendenhall, 'Samuel's "Broken Rib": 
Deuteronomy 32', in: J. W. Flanagan / A.W. Robinson, (ed.), No Famine in the Land (Fs J.L. McKenzie), 
Claremont 1975, 63-74. 

1. G.E. Wnght, a.art., 43. 
2. Zo terecht CJ. Labuschagne, 'Song of Mcjses', 94. 
3. Vgl. voor deze kwestie de bespreking van Jes. 1:24 en de daar genoemde literatuur. Stellig betekent de 

oproep aan hemel en aarde om te horen (Dtn. 32:1), in de huidige context (cf. 31:28!) meer dan slechts 
een 'Lehreröffhungsformel' (zo bijv. G. von Rad, Dtn. (ATD), 140; CJ. Labuschagne, 'Song of Moses', 
93). Hemel en aarde worden aangeroepen als getuigen van de aanklacht tegen en het oordeel over Israel, 
en in zekere zin als wachters over de naleving van het verbond (4:26, 30:19, 31:28). De achtergrond van 
deze aanroeping hoeft men echter met direct te zoeken in de oudoosterse verdragsstructuur, die aan het 
slot een opsomming van een reeks goden en kosmische elementen kent (zie voor deze visie vooral 
M. Delcor, 'Les attaches litéraires, l'ongine et la signification de l'expression biblique "prendre è témoin 
Ie ciel et la terre'", VT16 (1966), 8-25). Evenmin ligt hienn een hennnenng aan de noodzaak van minstens 
twee getuigen bij een juridische procedure 'm de poort' (cf. naast het artikel van Delcor ook I.L. Seeligmann, 
'Zur Terminologie fur das Genchtsverfahren im Wortschatz des biblischen HebrSisch', SVT 16 (1967), 
266; deze visie wordt door D.R. Daniels, a.art., 356, nadrukkelijk bestreden). Veeleer zijn Dtn. 32:1 en 
soortgelijke teksten (cf. Mt. 5:34 en Jac. 5:12!) te verklaren in het licht van het oudoosterse gebruik om 
bij vervloekingen, zegenbeden, bezweringen e.d. hemel en aarde aan te roepen (met name in de sumerische 
ZI.PAD-formule). Hemel en aarde symboliseren als natuurlijk paar de totaliteit van de kosmos en het 
onveranderlijke, eeuwige unrversum en kunnen daarom bij uitstek als 'getuigen' functioneren (cf. 
Ps. 89:37v.), nog beter dan een lied (Dtn. 31:19) of een steen (Joz. 24:27). Zie over de zin van de 
aanroeping van hemel en aarde verder vooral C. Houtman, Hemel, 89 e.v. en D.R. Daniels, a.art., 355 
e.v., die wijzen op de mogelijkheid van beïnvloeding door de oude voorstelling van de 'bezielde kosmos'. 

4. Cf. S.R. Driver, Dtn. (ICC), 345 ('a didactic poem, taking the form of a retrospective survey of Israel's 
religious history, and developing the lessons deduable from it') en CJ. Labuschagne, 'Song of Moses', 
93 ('a poem of instruction, serving the purpose of a farewell address'). Zo contra J.N. Musvosvi, a.w., 67 
e.v., die bij de uitleg van de wraak Gods m Dtn. 32 zondermeer ervan uitgaat, dat 'het' rïb-patroon in 
deze tekst domineert. 

5. J.R. Boston, 'The Wisdom Influence upon the Song of Moses', JBL 87 (1968), 198-202, cf. de nuancering 
bij G. von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970, 374 noot 9. 
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de tweede persoon (vss. 6, 7, 14v., 17v., 38v., 43). Door de lofprijzing van vs. 3 en vs. 43 
 min of meer een inclusio  wordt het geheel getoonzet als een hymne. 

De bredere context van Dtn. 32:143 geeft aan dat het lied van Mozes een plaats heeft 
in het kader van Gods verbond met zijn volk (28:69 MT, 29 passim, 31:16, 20). In 31:19, 
21 wordt de functie ervan expliciet aangegeven: 7N~t!P'' ■']D3 ISJb.' Het zal in noodsituaties 
fungeren als getuige a décharge ten gunste van YHWH (vs. 19) en als getuige a charge 
voor Israël (vs. 21),^ zowel voor de huidige als voor de komende generaties. Hiermee 
is niet in strijd, dat het laatste deel van het lied (vanaf vs. 26) geen getuigenis tegen Israël, 
maar de aankondiging van Gods verlossing en een aanklacht tegen Israels vijand bevat.' 
Het getuigenis aangaande Gods (verbonds)goedheid en toom omvat verleden en toekomst; 
dezelfde 'profetie' van afval, oordeel en verlossing ineen hebben Dtn. 4:2331 en 29:1 
30:10 (nota bene 30:7!). Zelfs in een getuigenis a charge kan de prediking van Gods 
verlossing nog een ruime plaats hebben. 

Op grond van een primair inhoudelijke analyse is het mogelijk in het lied van Mozes, 
afgezien van inleiding en slot, twee hoofddelen te onderscheiden. Het eerste deel ziet 
op het verleden en handelt over trouw en ontrouw; het tweede deel ziet op de toekomst 
en handelt over gericht en'genade. 

Het lied van Mozes (Dtn. 32:143) 

I 16 De inleiding 
a. 13 Hymnischchokmatische introductie 
b. 46 Het thema: Gods trouw en Israels ontrouw 

II 718 De geschiedenis (uitwerking van vs. 4v.) 
a. 714 Gods verkiezende liefde en zorg 
b. 1518 Israels ondank en ontrouw 

III 1942 Het oordeel (in aansluiting bij vs. 6)* 
a. 19 Inleiding 

1. G. von Rad, Dtn. (ATD), 13.5v. en A.D.H. Mayes, Dtn. (NCB), 378, zijn van mening dat de functiebepaling 
van het lied in 31:19, 21 secundair is; de stereotiepe fraseologie in vs. 16w. zou beter passen bij een 
rechtsoorkonde (zoals in 31:26). Cf. echter O. Eissfeldt, Das Lied Moses Deuteronomium 32, 143 und 
das Lehrgedicht Asaphs Psalm 78 samt emer Analyse der Umgebung des Mosehedes (BAL 1045), Berlin 
19.';8, 43 e.v. en CJ. Labuschagne, 'Song of Moses', 85 e.v. Voor het getuigezijn in het leader van het 
verbond zie ook Joz. 24:27. 

2. H. SimianYofre, "nv" in TWAT V, 1120; cf. C. van Leeuwen, "iv" in THAT II, 215v. 
3. Meermalen heeft men uit dit gegeven afgeleid, dat Mozes' lied oorspronkelijk geheel los van de context 

functioneerde of een latere, radicale omwerking heeft ondergaan. Zie bijv. A. Bertholet, Din. (KHCAT), 
95; C. Steuernagel, Dtn. (IIKAT), 114; P. Buis / J. Leclercq, Dm. (SoBi), 193; J. Luyten, a.art., 347. 

4. De gebruikte aanduiding 'Gods.. woord' sluit het profetische 'commentaar' (30v., 36) in. CJ. Labuschagne, 
'Song of Moses', 94 e.v., houdt bij zijn zorgvuldige indeling van vss. 2042 (vss. 2027,2831,3235,3639, 
4042) met voldoende rekening met het structurerend element van het verbum lOK (vss. 20, 26, 37) en 
evenmin met de inhoudelijke correspondentie tussen vs. 26 en vs. 36b. In het meer recente artikel 'Divine 
Speech in Deuteronomy', in: N. Lohfink (Hsgb.), a.w., lllv., geeft Labuschagne overigens een licht 
gewijzigde indeling: De derde 'divine speech' laat hij hier bij vs. 37 en niet zoals eerder bij vs. 40 beginnen. 
Zie voor andere, weinig bevredigende indelingen van Mozes' lied o.a. P.W. Skehan, 'The Structure of the 
Song of Moses in Deuteronomy (Deut. .32:143)', CBQ 13 (1951), 153163; O. E\ss{e\ót, Lied Moses, 814 
en G.E. Wright, 'Lawsuit of God', 2733. 
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b. 20-25 Gods eerste woord ("lOK"]): gericht over Israël 
c. 26-36 Gods tweede woord C'ri'lON): tempering van het gericht over 

Israël en wraakgericht over de vijand 
d. 37-42 Gods derde woord ("lONl): de conclusie: YHWH is God 

rV 43 De slotopwekJdng 
43 Jubel vanwege gericht en genade 

Vanaf VS. 26, het laatste deel van het lied, staat niet langer het volk Israël centraal, maar 
krijgt het volk van de vijand (vss. 21, 28) alle aandacht. Dit heidense volk verstaat niet, 
dat het een instrument vormt van het gericht van YHWH over zijn volk. De bijl beroemt 
zich tegen Hem die ermee hakt (vgl. voor de hele gedachtengang Jes. 10:5-19 en 
Zach. l:14v.). De eer van Gods naam staat op het spel' wanneer door de dwaze zelf
verheffing van de vijand een nieuw element in het geding komt, nl. de vraag wie de macht 
heeft: God of de goden, de Rots^ van Israël of de rots van de vijand (vss. 30v., 37-39, 
cf. VS. 12).^ Dit moment markeert de kentering in het gericht over Israël. Zoals God op 
de krenking (OVD, vss. 16, 19, 21) door Israel reageerde, zo gaat Hij nu op de krenking 
(OSJD, VS. 27) door de vijanden reageren. Door hun dwaasheid (vs. 28w.) en giftige aard 
(vs. 32v.)'' zijn zij rijp geworden voor het oordcel. Niets van dit alles kan in vergetelheid 
raken, zorgvuldig wordt het* bewaard (cf. Hos. 13:12) in Gods schat- / voorraadkamers 
(vs. 34), tot de tijd van het gericht zal aanbreken. En die tijd is dichtbij (vs. 35b: !27in -
a inp , cf. Jes. 60:22; Jer. 48:16 en Hab. 2:3).' 

Vs. 35 sluit nauw aan bij vs. 34. Op de dag van de ondergang van de vijand, wanneer hun 
tot dan toe goed opgeborgen wandaden bestraft worden, zal Gods wraak en vergelding 
hen treffen: übitf 1 Qp3 ''b. De prepositie 7 duidt hier primair de subject van de actie aan.^ 
Belangrij ke tekstgetuigen hebben DV7 in plaats van 7: De Samaritanus laat vs. 35 naadloos 
bij VS. 34 aansluiten: 'opgeborgen (..) voor de dag van de wraak'; LXX leest èv fljiepo. 

1. Vs. 27, cf. Jes. 48:9-11. 
2. Zie voor de belangrijke plaats die het woord 113 (vss. 4, 1.5, 18, 30, .^1, 37) als goddelijk appellatief in 

Dtn. 32 inneemt M.P. Knowles, '"The Rock, His Work is Perfect": Unusual Imagery for God in 
Deuteronomy XXXII', VT 39 (1989), 307-322 en de aldaar genoemde literatuur. 

3. Vss. 37-39 nemen na de oordeelsbeschrijving van vs. 35v. de thematiek van vs. 31 weer op en brengen 
een verdieping en bevestiging daarvan. Deze verbindingslijn kan misschien licht werpen op het cryptische 
Cf'rbo van VS. 31 b: 'Onze vijanden kunnen het zelf beoordelen / beslissen / vaststellen!' Over de onzekere 
betekenis van b-bo zie naast de lexica E.S. Gerstenberger, "b-ba" in TWAT VI, 613 ('Dtn 32, 31 bleibt 
dunkel'). Alternatieve interpretaties vindt men bijv. bij C J. Labuschagne, 'Song of Moses', % ('Our enemies 
are about to be judged'); R. Westbrook, a.w., 69 noot 133 ('Our enemies are alone', cf. M. Stot, 'Oog 
om oog, tand om tand: Een barbaarse wet?', Phoenix 33/2 (1987), 41v.) en J.C. de Moor, Rise ofYahwism, 
l-'i9 ('And Judge Yam is our enemy!' - D'V'JD is te lezen als p/y/ym). 

4. Vs. 32v. tekent de vijand als een volk dat qua oorsprong en vrucht totaal bedorven is en daarom met wortel 
en tak uitgeroeid moet worden, cf. 29:18 MT. Het Sodom en Gomorra-motief duidt enerzijds de notie 
van boosheid en tiederf aan (cf. Jes. 3:9; Jer. 23:14; Ez. 16:46w.) en suggereert anderzijds de nabije catastrofe. 
Cf. CJ. Labuschagne, 'Song of Moses', 96v. en J.G. Janzen, 'The Root pr'^ m Judg. v 2 and Deut. xxxii 
42', VT 39 (1989), 404 noot 12, die vs. 32v. uitlegt als beeld van de pseudo-wijsheid van de vijand. 

5. Het demonstrativum Kin in vs. 34 is stellig retrospectief (contra C.F. Keil, Dtn. (BCAT), .'i53). 
6. Voor de uitdrukking 'nabij is de dag' cf. Jes. 13:6; Joel 4:14 MT; Ob. l."!; Zef. 1:14. Zie J.-G. Heintz, 

'UmuSu Qerbu', VT 21 (1971), 528-540. De eschatologische ondertoon in deze passage wordt uit
gewerkt door J. Luyten, a.art., 344v.; cf. B.S. Childs, Introduction, 222v. (over het eschatologische 
perspectief van het boek Deuteronomium). 

7. Cf. Joüon § 132f en 133d. Het is mogelijk dat ook een possessief element meespeelt; de wraak 'komt 
Hem toe', is zijn prerogatief. Zie de intentie van het citaat van dit vers in Rom. 12:19. 
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èK5lKT|a£C0<; avTa7to6ü>aco.' Deze lezing levert een fraaier parallellisme in vs. 35 
op en is in overeenstemming met de bekende uitdrukking Dp2 DV (Jes. 34:8, 61:2, 63:4; 
Jer. 46:10; Spr. 6:34). De lectio difficilior van MT is daarom te prefereren.^ 

Ter bestemder tijd, wanneer de maat van de hoon, de dwaasheid en de vijandschap 
vol is, zal God de rekening opmaken en ingrijpen. Met twee woorden wordt dit ingrijpen 
aangegeven: Dp3 en Q72?,̂  hetzelfde woordpaar als in vs. 41. Een breed toepassingsterrein 
van D7!tf is dat van de vergelding, een begrip dat zowel in bonam partem als in malam 
partem gebruikt wordt en allerlei vormen kan aannemen (belonen, uitbetalen, bestraffen, 
etc.).'' Vergeleken met het algemene 072^ is Qp3 een veel specifieker begrip en drukt 
de straffende wedervergelding voor aangedaan leed e.d. uit (cf. vs. 43). De gedachte van 
illegitieme persoonlijke wraakzucht is geheel afwezig. Het gaat in de wraak van God in 
VS. 35 om een ingrijpen Gods dat een halt toeroept aan een honend spreken en giftig 
handelen van de vijand en dat het rechtvaardige oordeel daarover voltrekt. 

De keerzijde van de wraak is de verlossing. Door middel van de DpJactie op de vijand 
wordt Israel uit de uiterste benauwdheid gered (vs. 36). De verbinding van vs. 35 en vs. 36 
via ■'Dcausale is van betekenis. De wraak Gods op de vijand staat niet los van de relatie 
met zijn volk / knechten (nota bene het herhaalde suffix 3 ' pers. masc. sing, in vs. 36, 
cf. 2 Kon. 14:26). Wat de vijand in zijn hybris Gods volk aandeed, deed hij God zelf aan. 
In het licht van vs. 36 is de wraak op de vijand een gevolg van Gods recht doen (]''n) 
aan zijn volk en uitvloeisel van Gods medelijden (DflJ Hitp.)' met zijn knechten. Het 
is zeker niet onmogelijk, dat door het gebruik van het verbum yi in vs. 36 bewust de 
notie van het rechterschap Gods* verbonden wordt met de de üpJactie op de vijand 
in VS. 35. Wraak en recht hangen ook hier ten nauwste samen. 

In Dtn. 32:37 begint met noxi een nieuw gedeelte, het derde 'woord' van YHWH. De 
exegeten zijn verdeeld over de vraag wie in vss. 3739 wordt aangesproken: Israel of het 
heidense volk. Tenzij men ervan uitgaat dat door de vaagheid van adressering een bewuste 
dubbelzinnigheid in de tekst is ingebouwd, verdient de visie dat het hier over het vijande

lijke volk gaat, om drie redenen beslist de voorkeur:' 

1. Het N.T. heeft een lezing die tussen MT en LXX in ligt: è|ioi èic8ncT|m5, èyto dvTanoSoxwo (Rom. 12:19; 
Hebr. 10:30). 

2. Cf. J.C.H. Lebram, 'Nachbiblische Weisheitstraditionen', VT 15 (1965), 205v. 
3 De vorm dx is een hapax. Het ontbreekt dan ook niet aan voorstellen tot emendatie, bijv. om m ^ te 

lezen (cf. Hos. 9:7; Jes. 34:8; Mi. 7 3) of een verbale vorm (LXX, Peshitta, Targumim, Vulgaat, N.T.). 
Er zijn echter meer voorbeelden van substantiva met deze zeldzame qittelvorra, zie S.R. Driver, Dm. (ICC), 
374, cf. GKG § 52o en BLG 477. Overigens zijn er ook andere denvata van chi die een hapax vormen 
(bijv. in Ps. 91:8 en Jes. 1:23). Zie verder W. Eisenbeis, Die Wurzel dx un Allen Testament (BZAW 
113), Berlin 1%9, 73. 

4. Aan de wortel dx ligt de voorstelling van de heelheid, het ongeschondenzijn ten grondslag, aldus 
W. Eisent)eis, a w , 353; J Scharbert, 'éLM im Alten Testament', in K. Koch (Hsgb.), Vergeltimg, 301. 
G. Gerleman, " D ^ " m THAT II, 923, acht deze omschnjving te abstract en hij is van mening dat 
het t)egrip Vergelding' de meest adequate omschnjving is van de grootste gemene deler van alle 
vormen van chs. 

5. Volgens H. SimianYofre, "cr:" in TWAT V, 378, duidt or: hitp. 'die affektive und effektive Beziehung 
zwischen zwei Partnem' aan, "wobei der Starkere den Schwacheren unterstützt, sich für sein Schicksal 
interessiert, sich seiner annimmt und eine LOsung für seine Lage beschafft'. 

6. H J. Boecker, Redeformen, 85 noot 7, betrekt het verbum ]*T vooral op de rechterlijke functie. G. Liedke, 
"TT' in THAT 1,446v., stelt vast dat de stam oorspronkelijk, in onderscheid met het meer algemene EM», 
'prazis das autoritare, verbindliche Urteilen im Prozess' wil aangeven. 

7. Contra o.a. C.F. Keil, Dm. (BCAT), 555; C. Steuemagel, Dm. (HKAT), 120; H. Junker, Dm. (HSAT), 
128; S.R. Drrver, Dm. (ICC), 377v.; J. Wijngaards, Dm. (BOT), 345; G. von Rad, Dm. (ATD), 142; 

113 



1. Het appellatief 113 functioneert in het lied van Mozes op twee manieren. Ten eerste 
in de relatie tussen God en zijn volk als aanduiding van zijn rotsvaste trouw (vss. 4, 
15,18) en ten tweede in de vergelijking tussen God en de goden van de vijand (vs. 31). 
In VS. 37b wordt "lIS in de lijn van vs. 31 gebruikt. 

2. De inhoud van vs. 37v. is nogal ironisch: Laten de goden die zich lieten bedienen en 
de genoegens van de offers hebben gesmaakt, zich nu ook maar eens van hun taak 
kwijten! De toon van de ironie past goed tegenover een vijand, die vol vertrouwen 
op zijn eigen macht (1" , vs. 31) en zijn goden de macht (T*, vs. 39) van God ontkent 
(vs. 27w., cf. bijv. Ps. 42:4, 79:10), maar zou hier in een woord tot Israel minder 
begrijpelijk zijn, aangezien in het voorafgaande vers gesproken wordt over Gods mede
lijden met zijn vrijwel vernietigde volk. 

3. Wanneer vss. 37-39 aan het adres van Israel gericht zijn, wordt de logische voortgang 
van gedachten vanaf vs. 34 onderbroken. De plaats van deze verzen tussen vs. 35 en 
VS. 41 is veelzeggend. De gedachtengang kan als volgt worden weergegeven: 
a. (vss. 35-36) : De dag van de wraak Gods over de vijand, die voor Israel de dag 

van recht en genade betekent, komt spoedig. 
b. (vss. 37-38) : Op die dag is de vijand reddeloos verloren; zijn 'rots' blijft nergens. 
c. (vs. 39) : De vijand zal dan wèl (cf. vs. 27) volmondig moeten erkennen dat 

YHWH God is en dat alles in zijn hand ligt; niets kan hem dus nog 
uit zijn hand redden.' 

d. (vs. 40w.) : Des te zekerder is de komende wraak; God doet er zelfis een eed 
op. 

Met een plechtige geste en een eedformule^ betuigt God in vss. 40-42 de absolute door
voering van het strafgericht (ÜQitfO, vs. 41).' In vs. 41v. wordt het beeld uitgewerkt van 
God als de krijgsheld, die zichzelf wapent en ten strijde trekt.'* De 'bliksem van het 

A. Phillips, Dtn (CBC), 219; J A. Thompson, Dm. (TOTC), 303; P.C. Craigie, Dm. (NICOT), 387; 
H. Schneider, Dm (EB), 96; F. Lindström, a.w., 172. N Leibowitz, Studies m Devanm, Jerusalem 1982, 
33Sv., haalt een passage aan uit de oude midrasjverzamelmg Sifre, waar dezelfde discussie al gevoerd 
werd. 

1. Terecht kan het geladen vers Dtn. 32 39 een hoogtepunt van Mozes' lied genoemd worden (E. Noort, 
'JHWH und das Böse. Bemerkungen zu einerVerhaitnisbestimmung', OTS 23 (1984), 121 en H.D. Preuss, 
Deuteronommm, 168). Het vers herinnert o.a. door de 'Erkenntnisformel', de 'Selbsterweis' en de 
'Einzigkeitsanspruch' sterk aan de taal van de grote profeten, met name aan Deutero-Jesaja. Zie hierover 
verschillende artikelen in de verzamelbundel van W. Zimmerli, Offenbarung ('Ich bin Jahwe', 11-40; 
'Erkenntnis Gottes nach dem Buche Ezechiel', 41-119 en 'Das Wort des göttlichen Selbsterweises 
(Erweiswort), eine prophetische Gattung', 120-132) en M. Dijkstra, Gods voorslellmg Predikatieve expressie 
van zelfopenbarmg m Oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja, Kampen 1980,40 e.v. en 247 e.v. Inhoudelijk 
vergelijkbare teksten zijn 1 Sam 26; 2 Kon. 5:7; Jes. 45:5, 7; Job 5:18, Hos. 6:1. Terecht voert 
F. Lindström, a.w., oppositie tegen een exegese die deze teksten opvat als neerslag van het geloof m de 
'pancausaliteit' van God. De combinatie van verba als 'doden - doen leven', "verbrijzelen - genezen', 
'vernederen - verhogen' duiden de al-macht en vrijmacht van God aan en niet zijn aloorzakelijkheid 
(cf. ook E. Noort, a art., 121v.). Lindströms eigen uitleg van Dtn. 32:39 als een heilsbelofte aan Israel 
doet echter geforceerd aan (J C. de Moor, Rise of Yahwism, 158 noot 264). 

2. Ook elders kan het gericht over de volkeren onder ede worden aangekondigd, cf. bijv. Jes. 14:24w.; 
Jer. 51:14; Ez. 36 7 De m vs 40 gebruikte formule is uniek; cf F Horst, 'Der Eid im Alten Testament', 
m ld., Gottes Recht, 292-314 en H.-J. Kraus, 'Der lebendige Gott', in: id., Biblisch-lheologischeAufsdtze, 
Neukirchen-Vluyn 1972, 5-12 

3. Voor aaaa m de betekenis van 'strafgericht' cf. B. Johnson, sv m TWAT V, 98v. 
4. Zie hierover de bespreking van Jes. 59:17 in § 4.3.1. Het is overigens met onmogelijk, mede gelet op het 

gebruik van het woord aaan, dat de voorstelling van God als Rechter ook hier meespeelt (zo 
H Frederiksson, a w, %). 
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zwaard' (cf. Gen. 3:24, Nah. 3:3; Hab. 3:11)* wordt extra scherp gemaakt; de üDZfO is 
als het ware een wapen in Gods hand. 

Dan komt het moment dat de voorzegging van vs. 35 werkelijkheid gaat worden. 
Vs. 41 gebruikt hiervoor verbale vormen: Dp3 D'̂ ltfil (deze constructie komt alleen in 
Dtn. 32:41, 43 voor) en D7t2? Pi. (met b ter aanduiding van het object^). Moest in vs. 35 
nog uit de context worden opgemaakt wie de objecten van Gods wraak en vergelding 
zijn, in vs. 41 worden zij rechtstreeks genoemd. Het gaat om een regelrechte oorlogs
verklaring aan de vijanden, die door God in vs. 29 nog afstandelijk 'hun' tegenstanders 
(1D''")S) werden genoemd, maar hier persoonlijk 'mijn' tegenstanders (""IS), cf. vs. 43. 
God gedenkt zijn verbond; de tijd van verwerping (vs. 19) en verberging (vs. 20) is 
voorbij. 

Het lied van Mozes culmineert in een opwekking tot lofprijzing vanwege Gods handelen 
in wraak en verzoening (vs. 43). In tekstkritisch opzicht is vs. 43 ongetwijfeld het meest 
omstreden vers van het boek Deuteronomium. Met name de vraag aan wie de oproep 
in VS. 43 wordt gericht staat centraal. Vanouds heeft het quantitatieve en inhoudelijke 
verschil tussen de MT-lezing en de LXX-lezing de aandacht getrokken.^ Door de publi
catie van een Qumran-fragment in 1954 kregen de tekstkritische bemoeienissen met 
Dtn. 32:43 een nieuwe impuls."* 

Tegenover MT (met 4 cola) stemmen Q en LXX (met resp. 6 en 8 cola) verregaand over
een ' De oproep van vs. 43 is bij Q en LXX niet tot de volken (MT: D"'13) gericht, maar 
primair tot de hemelen (D̂ DtÖ - OÜpavoi) en de 'godenzonen' (QTI7N 7D - 'üioi deot)). 
LXX heeft ten opzichte van Q nog een uitbreiding met de oproep aan de natiën (èiJvp) 
en de engelen (dyyeXoi öeov). Dezelfde overeenstemming hebben Q en LXX in 
Dtn. 32:8 tegenover MT: De maatstaf bij de verdeling van de wereld was niet het getal 
van de 'kinderen Israels' (bxitf"' ''22, MT), maar dat van de 'zonen Gods' / 'engelen' 
{bH -::i, Q / ctYYEXoi T5eo\), LXX; cf. Dtn. 4:19v., 29:25 MT).* In Q en LXX treft men 
op deze wijze in beide verzen de voorstelling aan van de 'hemelse hofstaat' of de 

1 Zje de exegese van Lev 2 6 2 5 i n § 4 1 1 enA. Ohler, Mythologische Elemente im Allen Testament Etne 
motivgeschichlliche Untersuchung, Düsseldorf 1969, 66 e v 

2 Cf 2 Kon 9 26, Ps 41 11, Job 21"?!, Spr 25 22 
3 O Eissfeldt, Lied Moses, 14 noot 1, geeft een lijst met 17'-19' eeuwse literatuur over de tekstkritische 

problemen van Dtn 32 43 
4 Het Q-fragment werd gepubliceerd door P W Skehan in BASOR 36 (1954), 12-15 Nieuwere literatuur 

over Dtn 32 43 (met tekstreconstructie) P Winter, 'Der Begriff "Söhne Gottes" im Moselied Dtn 32 
1-43', ZAW 67 (1955), 40-48, W F Albright, 'Some Remarks on the Song of Moses in Deuteronomy 
xxni', VT 9 (1959), 339-346, R Meyer, 'Die Bedeutung von Deuteronomium 32, 8f. 43 (4Q) fur die 
Auslegung des Moseliedes', in A. Kuschke (Hsgb), Verbannung und Heimkehr Beilrüge zur Geschichte 
und Theologie Israels im 6 und 5 Jahrhundert v Chr (Fs W Rudolph), Tubingen 1961, 197-209, O 
Loretz, 'Die Vorgeschichte von Deuteronomium 32, 8f 43', UF 9 (1977), 355-357 en P -M Bogaert, 
a art Cf ook O Eissfeldt, Lied Moses, 14, F M Cross, TTie Ancient Library of Qumran and Modem 
Biblical Studies, New York 1961^, 182v noot 30, G E Wright, 'Lawsuit', 33 noot 23, J de Waard, A 
Comparative Study of the Old Testament Text in the Dead Sea Scrolls and m the New Testament, Leiden 
1966,13-16, 81 en A. Cooper, 'Dmne Names and Epithets in the Ugaritic Texts', in S Rummel (ed), 
a w, 434v 

5 Voor een vergelijkend tekstoveracht zie R Meyer, a art, 200. 
6 Voor de exegese van Dtn 32 8 zie de aparte (') lijst van literatuur over dit vers bij E Haag, Gott, der 

Emage Zur Entstehung des Monotheismus m Israel (Quaest Disp. 104), Freiburg / Basel / Wien 1985, 
190v 
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'godsraad', een verzameling van hemelse wezens, 'godenzonen' of engelen rondom YHWH 
(cf. Ps. 29, 89; Job 1-2; 1 Kon. 22).' 

Om verschillende redenen kan het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat Q en LXX 
dichter bij de oorspronkelijke tekst staan dan MT, en dat de masoreten een retouchering 
van VS. 8 en vs. 43 gaven, die het oude en aanstootgevende mytho-poetische gedachtengoed 
verwijderde en min of meer een Israél-theologie verraadt.^ Wat vs. 43 betreft, is op het 
volgende te wijzen: 
a. De oproep aan de volken (MT) aan het eind van Mozes' lied is enigszins onverwacht; 

een oproep aan de hemel en/of hemelse hofstaat (Q en LXX) sluit beter aan bij vs. 1 
(en VS. 8). 

b. De opwekking om het volk Israel te bejubelen (MT) is verrassend; begrijpelijker en 
logischer is een oproep aan de hemel(bewoners) om met God (Q: iQSJ; LXX: d^ i a 
a\) t (p) te jubelen en verblijd te zijn over zijn overwinning. Dit sluit ook beter aan 
bij VS.' 3 (cf. bijv. Jes. 44:23, 49:13). 

c. De syntaxis van vs. 43a (MT) is wat moeizaam: De constructie ]3"1 Hi. + object (TOJJ) 
zonder prepositie of nota accusativi komt alleen hier voor. 

Gezien het bovenstaande laat het zich denken dat MT een emendatie bevat van een tekst, 
die ten grondslag lag aan de lezing van Q en LXX. Het omgekeerde is veel minder 
waarschijnlijk. Hier staat echter ook het een en ander tegenover: 
a. De MT-lezing wordt gesteund door o.a. de Peshitta, Samaritanus en Vulgaat. 
b. Met name de LXX-lezing maakt sterk de indruk van een verfraaiende, stilerende 

uitweiding, terwijl de sobere stijl van de MT-lezing eerder aanspraak op originaliteit 
maakt (nota bene het ABBA-patroon met DJ? en üpj ' ) . 

c. De oproep aan de heidenvolkeren aan het eind van het lied van Mozes is minder 
vreemd dan wel gesteld wordt."* Wanneer menige profetie uitloopt op de vermelding 
van de hoon van de volkeren (cf. bijv. Ez. 27:35v., 28:19; Nah. 3:7; Zef. 2:15) kan de 
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat dit profetische lied eindigt met de lof van 
de volkeren.^ 

d. D e syntaxis van vs. 4 3 a a is ongewoon maar niet onmogelijk, cf. het gebruik van ]3"1 
Hi. in Ps. 32:1 en 81:2. Voor e e n opwekking met drie cons tan ten in de volgorde ve rbum 
Gnitum-vocatief-object zie bijv. Dtn . 33:7, 11; Ri . 5:21; Ps. 66:8, 78 :1 . ' 

1 Zie over deze voorstelling G.E. Wnght, The Old Testament agmnst its Environment, London 19.50,30 e.v.; 
ld., 'Lawsuit', 42 e.v.; Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 355v.; A. Ohler, Mythologische Elemente im Allen 
Testament. Eme motivgeschichtliche Untersuchung, Düsseldorf 1969, 190-212; W. Schlisske, Gottessöhne 
und Gottessohn im Alten Testament. Phasen der Enimythtsierung im Alten Testament (BWANT 97), 
Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1973; H. Spieckermann, a.w., 165-179. Cf. E.T. Muilen, The Assembly 
of the Gods. The Divme Council m Canaanae and Early Hebrew Literature (HSM 24), Harvard 1980 en 
A.S. van der Woude, 'De mal'ak Jahweh: een Godsbode', NTT 18 (1963), lOv. 

2. Gaat het in vss. 8 en 43 om tiqqune sophenm'' Cf. D Barthélemy, 'Les Tiqquné Sophenm et la critique 
textuelle de l'Ancien Testament', SVT 9 (1963), 28.5-304; C. McCarthy, The Tiqqune Sopherim and 
Other Theological Corrections m the Massoretic Text of the Old Testament, Freiburg / Göttingen 1981, 
211-214. 

3. A.R. Ceresko, 'The A;B::B:A Word Pattern in Hebrew and Northwest Semitic with Special Reference 
to the Book of Job', UF 7 (1975), 78 

4. Zinvoller dan de mening van E. Baumann, a.art., 420, dat vs. 43 als liturgisch slot bij Mozes' lied 'wie die 
Faust aufs Auge passt', is de opmerking van S.R. Driver, Dtn. (ICC), 380: 'Such an invitation, addressed 
to the nations, involves implicitly the prophetic truth that God's dealings with Israel have, indirectly, an 
interest and importance for the world at large'. Cf. J. Ridderbos, Dtn. (KV), 119. 

5. Voor de lofpnjzing over Israel cf. Dtn. 4:6 en Zach. 8:23. Zie verder bijv. Jes. 42: lOw. en Ps. 47,67,148. 
6 Cf. M. O'Connor, 'The poetic inscription from Khirbet el-Q6m', VT 37 (1987), 225v. 
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De meeste moderne exegeten gaan er vanuit dat de lezing van Q en LXX in Dtn. 32:8, 43 
de voorkeur verdient. De vraag waarom de masoreten in deze teksten hebben ingegrepen' 
en vooral waarom ze in aan Dtn. 32:8, 43 verwante teksten eenzelfde ingreep nalieten, 
blijft echter grotendeels liggen. Bovendien blijkt de reconstructie van een pre-masoretische 
tekst die de 'Vorlage' van zowel Q / LXX als MT gevormd moet hebben, nog steeds een 
hachelijke zaak te zijn.^ Zolang hierin niet meer duidelijkheid te verkrijgen is, zal niet 
een hypothetische oertekst maar de MT-tekst, die op zich een goede zin geeft, de basis 
van de exegese dienen te zijn. 

Het perspectief waarmee het lied van Mozes eindigt, is wijd en groots. De hele wereld
bevolking wordt opgeroepen de lofzang over Israel aan te heffen. Niet omdat dit volk 
zo voortreffelijk is, maar omdat de God van dit volk zo voortreffelijk is en omdat dit volk 
zijn volk is (cf. Dtn. 7:7w.). De motivering^ van de opwekking tot lofprijzing werkt dit 
nader uit. Het handelen Gods aan Israel is de reden voor de jubel (5x het suffix 3 ' pers. 
masc. sing, in vs. 43). Hij die zijn volk vanwege de grenzeloze afval verwierp, houdt het 
toch vast, wrekend en verzoenend. Dit volk, dat als schandvlek had: 'niet-zijn-zonen' 
(vss. 5, 19) is en blijft door de straf, het erbarmen en de wraak heen: lOJ? - zijn volk (2x 
in VS. 43!, cf. Dtn. 9:29). 

De diepste oorzaak van de mondiale jubel is de wraak van God. Vs. 43 neemt de in 
vss. 36,41 gebruikte termen op en combineert die (resp. 105? - V\'2V en Qp3 3''E?n). God 
wreekt het bloed van zijn knechten. Het substantief ^Dy kan, naar gelang de aard van 
de relatie, verschillende betekenissen hebben: slaaf, dienaar, onderdaan, vazal, etc."* Het 
is niet uit te maken of in Dtn. 32:43 misschien de specifieke gedachte meekomt van het 
ingrijpen van de suzerein ten gunste van de vazal; waarschijnlijk duidt het woord in meer 
algemene zin het volk Israel aan als het verbondsvolk dat bij God behoort (cf. het 
liturgische gebruik van '\'2V in de Psalmen). 

Het object van de wraak QT 'bloed' betekent hier zoveel als 'ihr gewaltsam und zu 
Unrecht erlittener Tod'.* De bloedwraak kan hier niet functioneren. Geen aardse macht 
komt nog op voor dit volk, dat vrijwel ten onder gaat (vs. 36). Maar dan treedt de 
allerhoogste Rechtsinstantie op, de ondanks-alles-trouwe Bondgenoot, de Koning-krijgs
held. Hij doet zijn verbond gestand en wreekt.* Het wreken van het bloed is de rechtvaar
dige vergelding van moord en doodslag. Wezenlijk is de gedachte dat de vijanden die 
Israels bloed vergoten, Gods tegenstanders zijn (vss. 41, 43).^ God identificeert zich met 

1. Cf. de pogingen tot beantwoording van deze vraag bij R. Meyer, a.art., 204 e.v. en P.-M. Bogaert, a.art., 
334. 

2. De verschillende reconstructies van P.W. Skehan, W.F. Albright, F.M. Cross, O. Eissfeldt, G.E. Wright, 
R. Meyer, P.-M. Bogaert e.a. wijken onderling weer sterk af. Het meest overtuigend is nog de reconstructie 
van de tekst in vier cola bij P.-M. Bogaert, a art., 333. Zijn interpretatie van het tweede colon (vertaling: 
'car II vengera Ie crime de ses fils') is echter weer onmogelijk: a) ten onrechte vat Bogaert het nomen 
rectum in de status constructus v:2 m op als een genitivus auctoris, b) het object bij het verbum op: ziet 
altijd in positieve zin op de persoon of de zaak die gewroken moet worden en c) de wending in het oordeel 
(vs. 3.5v.) wordt met verdisconteerd 

3. Voor de constructie 131 met het motiverende partikel '3 zie R. Ficker, "]:-\" in THAT II, 784v. 
4. Cf. H. Ringgren, "13Ï" in TWAT V, 994 e.v.; C. Westermann, "ia«" in THAT II, 191 e.v. 
5. H. Christ, a.w., 19. 
6. J.N. Musvosvi, a w., 78, merkt hier op: 'On account of his covenant role of "Protector", God has bound 

himself to avenge the blood of his servants'. De invulling van Dp3 als een zeer specifieke verdrags- /verbonds
term trekt ook hier de exegese scheef. De gedachte dat q?: een verbondsve/p/ic/inng van God is, is geheel 
in strijd met de strekking van Dtn. 32. 

7. De lezing van de Vulgaat in vs. 43, 'm hostes eorum', is dus af te wijzen. 
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zijn volk (cf. Gen. 12:3); wanneer Hij het bloed van Israël wreekt, komt Hij op voor een 
zaak die niet alleen de hunne maar ook de zijne is. 

De wraak van God is aanleiding tot en inhoud van de lofzang van de volkeren. Zij 
keuren deze wraak niet af en gruwen er niet van, maar jubelen erover. Dit is typerend 
voor de ot.ische beoordeling van het thema van de wraak van God. Een volk dat een 
God heeft die zo wraak kan nemen, is te bejubelen. Want deze wraak betekent recht. 
Door de wraak Gods worden enerzijds de dingen rechtgezet en wordt anderzijds dat wat 
het einde (vss. 20,29,36) leek te worden, een nieuw begin. De wraak Gods brengt zowel 
de doorbreking van de chaos als de verlossing van Gods volk en opent zo de toekomst. 

Dit laatste wordt bevestigd door de slotwoorden: 'Hij zal verzoenen zijn land, zijn volk'. 
Het perf. cons. "IDDI heeft de futurale betekenis van de eerder gebruikte imperfecta.' 
De lezing van vs. 43bp MT houdt het midden tussen enerzijds die van de LXX, Q, Samari-
tanus en Vulgaat ('het land van zijn volk'; is het suffix na nr21t< in de MT-lezing een 
dittografie?) en anderzijds die van de Peshitta en Targum ('zijn land en zijn volk'; 
ontbreekt in de MT-lezing de copula voor lOJJ wegens haplografie?). 

De voorstelling achter de slotwoorden is waarschijnlijk deze, dat het land door het 
vijandelijke bloedvergieten verontreinigd is en een algehele reiniging en verzoening behoeft 
(cf. Num. 35:33; Dtn. 19:10, '13, 21:8v., 23). Deze verzoening vindt dan plaats door de 
bestraffing van de schuldigen, c.q. door de wraakoefening aan de vijand'̂  (cf. Num. 25:13, 
35:33; 2 Sam. 21:3v.; Joel 4:19w.). Het is ook mogelijk dat de slotwoorden in bredere 
zin bedoeld zijn en tevens betrokken moeten worden op de (bloed)schuld die Israel zelf 
tegenover God heeft (cf. Ps. 78:38, 79:9v., 106:38; Jes. 4:4; Ez. 36:25, 33; Zach. 13:lv.).' 
Hoewel het zinsdeel vs. 43bp te lapidair is om exegetisch uitsluitsel te kunnen geven, ver
dient toch door het verband van de slotwoorden met het voorafgaande de eerste uitleg 
de voorkeur: verzoening door wraak. De toekomstige wraak en verzoening banen de weg 
naar de tijd dat Gods volk en Gods land weer volop zullen kunnen leven onder de zegen 
van de hemel (Dtn. 26:15, 33:28). 

Wanneer de oogst van de exegese van Dtn. 32 wordt binnengehaald, blijken voor het 
verstaan van het thema van de wraak van God de volgende gegevens van belang: 
a. De aanleiding tot de wraak van God wordt gevormd door de hoon, de dwaze trots 

en het dodelijk venijn van de vijand. 
b. De motieven achter de wraak van God zijn ten eerste de ijver voor de eer van zijn 

naam en ten tweede het erbarmen met zijn volk. 
c. De wraak van God bestaat in de straffende wedervergelding van de misdaden van de 

vijand van God en zijn volk en is als zodanig een zaak van het recht. 
d. De keerzijde van de wraak van God is de verlossing van Gods volk; de wraak over 

de vijand maakt als verzoening van de bloedschuld het leven in het land weer mogelijk. 

1. Zie over het eschatologische element in de finale van Mozes' lied J. Luyten, a.art., 344 e.v. 
2. Zo B. Janowski, Sühne ah Heilsgeschehen. Studiën zur Sühnetheologie der Priesterschrift imd zur Wurzel 

KPR im Alten Onent undim Alten Testament (WMANT .SS), Neukirchen-Vluyn 1982,129 e.v.; F. Maass, 
"-ID3" in THAT 1,8.52; C.F. Keil, Dtn. (BCAT), .5.58 ('und sühnet so sein Land, sein Volk'); A. Bertholet, 
Din. (KHCAT), lOOv.; C. Steuemagel, Dtn. (HKAT), 121; J. Ridderbos, Dtn. (KV), 119; P. Buis / 
J. Leclercq, Dm. (SoBi), 202. Cf. J. Herrmann, HXaoKOfiai A. Sühne und Sühneformen im AT in TWNT 
III, 304. Voor B. Lang, "nD3" m TWAT IV, 315, blijft de tekst enigmatisch. 

3. Zie S.R. Driver, Dtn. (ICC), 381 en G. von Rad, Dtn. (ATD), 143. Wil de MT-lezing door de merkwaardige 
asyndese lov iroiK misschien beide gedachten associëren, die van de reiniging van het land èn die van 
de vergeving van Israels schuld? 
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e. De wraak van God wordt gerealiseerd door het optreden van de God van het verbond 
ten gunste van zijn verloren volk; dit optreden wordt getekend in bewoordingen die 
met de sfeer van het recht en van de oorlog verbonden zijn. 

f. De eschatologische wraak van God vormt de grond en de inhoud van de algemene 
lofzang op Gods volk; zonder de wraak is er geen toekomst. 

In het lied van Mozes neemt de wraak van God een zeer belangrijke plaats in. Hoe 
heeft dit doorgewerkt in andere geschriften van het O.T.? Met de vraag naar de reik
wijdte van deze poëtische profetie is tegelijk de vraag naar de datering van Dtn. 32:1-43 
gesteld. De verwarrende hoeveelheid antwoorden die deze vraag krijgt, dreigt de exegeet 
in een doolhof te brengen. Vrijwel elke eeuw, vanaf de 11' eeuw tot de 4 ' eeuw v. Chr., 
heeft kandidaat gestaan voor de datering van Dtn. 32, al naar gelang de identificering 
van het 'niet-volk' (DJ7"N7, vs. 21: Zeevolken, Filistijnen, Arameeërs, Assyriers, Babyloniers, 
Perzen, Samaritanen).' 

Gezien de algemene tendens tot laat-datering van de ot.ische boeken verwondert het 
niet, dat men voor het lied van Mozes meermalen een exilische of postexilische ontstaans-
periode aanneemt. Het belangrijkste argument hiervoor is de evidente verwantschap van 
Dtn. 32 met de profetische literatuur, vooral met Jeremia, Ezechiel en Deutero-Jesaja.^ 
De vraag is echter gerechtvaardigd of de thematiek van Dtn. 32 van deze latere bronnen 
afhankelijk is of dat het juist andersom is.' 

De argumenten voor een vroege datering (archaïsche morfologie en terminologie, oude 
voorstellingen, afwezigheid van elke gedachte aan het koningschap, e.d.) die exegeten 
als Eissfeldt, Mendenhall, Freedman, Albright, Beyerlin, De Moor e.a. hanteren, kunnen 
nog extra bijdragen aan de indruk van historische betrouwbaarheid, die gewekt wordt 
door de weergave van de gang van zaken aan het slot van het boek Deuteronomium: 
In het kader van een verbondsvemieuwing, op een cruciaal moment van Israels geschie
denis, wordt een tekst geschreven en gememoriseerd, die de trouw aan de God van het 
verbond wil inscherpen. Zo'n lied kan eeuwenlang overgeleverd zijn,'' misschien in de 
liturgie een plaats gekregen hebben en invloed hebben uitgeoefend op de gedachtenwereld 
van latere profeten, priesters en wijzen. Als het lied van Mozes zulke oude papieren heeft, 
kan ook gezegd worden dat de in dit lied zo'n centrale plaats innemende notie van de 
wraak Gods diep geworteld moet zijn geweest in het geloof van Israël. 

1. Zie het overzicht bij H.D Preuss, Deuteronommm, 166v. en bij A.E. Krause, a art., 177-179. Een zeer 
vroege datering (begin 11' eeuw!) van Mozes' lied wordt voorgestaan door J.C. de Moor, Rise ofYahwism, 
155-160. 

2. Zie de - lang met volledige - lijst met raakvlakken tussen het lied van Mozes en de profeten bij S.R. Driver, 
Dtn (ICC), "̂ 48 en E. Baumann, a.art., 421v De vele parallellen tussen Hosea en Dtn. 32.1-43 worden 
door W. Kuhnigk, Nordwestsermtische Studiën zum Hoseabuch (BiOr 27), Rome 1974,35-39, in een excurs 
uitgewerkt. A.E. Krause, a.art, 180-185, vergelijkt de taal- en gedachtenwereld van Amos, Hosea, Micha 
en Jesaja met Dtn. 32. Niet alleen met de profetische literatuur, maar ook met de wijsheidsboeken en 
de geschiedschrijving zijn er connecties De vaststelling van wat precies een 'raakvlak' is, blijft uiteraard 
een moeilijke zaak. 

3 Zo J C. de Moor, Rise of Yahwism, 155 noot 245. Zie de fundamentele kntiek die De Moor, a w., 8v. 
noot 19, heeft op de modieuze trend van laat^latenng en de daarbij behorende onbetrouwbare methoden 
van datenng 

4 Over de exacte bewoordingen van het oorspronkelijke lied kan weinig met zekerheid gezegd worden; een 
latere bewerking van de tekst kan in elk geval niet uitgesloten worden (zie vs 7'). Dit bewerken zal echter 
eerder het karakter van bijwerken dan van omwerken gehad hebben; de toevoegmg van geheel nieuwe 
themata is gezien de belangnjke functie van het lied onwaarschijnlijk. 
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Ofschoon op dit punt geen enkel hard bewijs geleverd kan worden (elk archaisme 
kan op zich ook een geslaagd product van pseudepigrafie zijn), is gezien het voorgaande 
toch de mening te verdedigen dat Dtn. 32 'eine Schlüsselpassage' is, 'die alle folgende 
Verkündigung der Propheten beeinflusst und zusatzlich einen theologischen Ausblick 
für die dtr. Geschichte gibt'.' Het is dan ook des te begrijpelijker dat - zoals in de 
bespreking hierna zal blijken - het spreken van de profeten over de wraak van God op 
één lijn ligt met wat in het lied van Mozes geprofeteerd, beleden en bezongen wordt. 

Jes. 34:8, 35:4 
Het is voor het verstaan van Jes. 34:8 en 35:4 van veel belang, dat de exegese de samen
hang van deze twee verzen verdisconteert. Zij vormen de meest evidente verbindingslijn 
tussen Jes. 34 en 35. Vrijwel geen exegeet zal de nauwe relatie die er tussen deze beide 
capita is, ontkennen.^ Ofschoon er verschillend gedacht wordt over de oorspronkelijkheid 
van deze relatie en, in het verlengde daarvan, over de datering van Jes. 34-35,̂  lijdt het 
geen twijfel dat deze hoofdstukken in de huidige context een wezenlijke eenheid vormen. 

De onderlinge betrokkenheid blijkt allereerst uit een overeenkomst van taalgebruik, 
stijlvormen en beoogde klankeffecten.'' Opvallend is vervolgens de terugkeer van bepaalde 

1. J Lundbom, "Bts:" in TWAT V, 439v.; cf. G.E Mendenhall, 'Broken Rib', 64v. en A.E. Krause, a.art., 
179. 

2. R.E. Clements, Jes. (NCB), 271: 'The section comprised of 34:1 - 35:10 is recognised by almost all cntical 
scholars to be a unity'; K. Kiesow, Exodustexte im Jesajabuch. Literarkntische und motivgeschichtliche 
Analysen (OBO 24), Freiburg / Göttingen 1979,155, spreekt zelfs van een communis opinio. Cf. O. Eissfeldt, 
Emleitung, 440v. en J. Lust, 'Isaiah 34 and the Herem', in: J. Vermeylen, Book of Isaiah, 276 (literatuurlijst). 
J.D.W. Watts, Jes. (WBC), 7v. neemt aan dat Jes. 34-35 een concentrische opbouw heeft. 

3. Zie het overzicht van het onderzoek bij A. Schoors, Jes. (BOT), 200v.; H.-M. Lutz, Jahwe, Jerusalem und 
du Völker. Zw Vorgeschichle van Sach 12,1-8 und 14,1-5 (WMANT 27), Neukirchen-Vluyn 1968,85v. 
en O.H. Steek, Bereuete Heimkehr Jesaja 35 als redaktwnelle Brücke zwischen dem Ersten und dem Zweiten 
Jesaja (SBS 121), Stuttgart 1985, 9 e.v.; cf ook H. Wildberger,/SJ. (BKAT), 1330 e.v., 1356v. en 1573v. 
Het meest afwijkende, maar tevens het meest onginele standpunt wordt ingenomen m de studie van 
O.H. Steek. Op grond van een gedetailleerde en gecompliceerde literair-kntische en redactie-kritische 
analyse komt hij tot de conclusie, dat Jes. 35 het product is van een redactionele activiteit, die ten doel 
had het tekstbestand van de eerste Jesaja (1-34) en dat van de tweede Jesaja (40-62) met elkaar te 
verbinden (a.w., 101 e v). Deze Jesaja-redactie, die overigens ook elders in Jes. 1-34 merkbaar is, moet 
hebbien plaatsgevonden tegen het eind van de 4e eeuw v. Chr., in de verwarring van de diadochentijd. 
Oorspronkelijk heeft Jes. 35 dus mets met Jes. 34 te maken; de plaatsing van Jes. 35 wil zelfs een correctie 
op Jes. 34 aanbrengen (nl. een temporele inperking van het verwoestingsgericht) teneinde de aansluiting 
aan Jes. 40 e.v. beter te doen verlopen. Steek stelt: 'Jes 35 ist ein genau zwischen die Logienkomplexe 
Jes 32-34 und Jes 40,1-11 eingepasster Text, hervorgerufen vor allem durch standige geistige Oszillation 
zwischen diesen beiden Komplexen (..). Jes 35 ist ein schon immer für diese Position in der Jesajabuch-
Uberlieferung formulierter Redaktionstext mit sachlicher Brückenfunktion' (p. 39). 
De uiteenzetting van Steek, hoe ingenieus ook, roept veel vragen op. 2tonder op details in te gaan (die 
te ver op het terrein van literair-kntische vragen en de redactiegeschiedenis van het boek Jesaja zouden 
voeren), moet gezegd worden dat Steek enerzijds terecht de vinger legt bij de onmiskenbare relatie tussen 
Jes. 35 en 40 en aan Jes. 35 een brugfunctie naar Jes. 40w. toekent, maar anderzijds geen recht doet aan 
de intrinsieke verwevenheid van Jes. 34 en 35. De stilistische en thematische samenhang van deze capita 
kan met geminimaliseerd worden als ging het hier slechts om de gevolgen van een redactionele ingreep. 
Overigens zij opgemerkt dat Steek de dissertatie van A. Mailland (La 'petite apocalypse' d'IsaXe. Étude 
sur les chapitresXXXIVet XXXVdu livre d'Isaie, Lyon 1956), die van allen het meest gedetailleerde pleidooi 
voor de eenheid van Jes. 34-35 voert, met schijnt te kennen. Zie verder de studie van B. Dieou, Jalcob 
en Esau, die er op wijst dat de thematiek van de combinatie van c. 34 en 35 ook in c. 32 en in e. 33 
voorkomt (p. 101). 

4. Zie hierover vooral A. MaiUand, a.w., 157 e.v.; R.E. Clements, Jes. (NCB), 272 en K. Kiesow, a.w., 155. 
J. Muilenburg, 'The Literary Character of Isaiah 34', JBL 59 (1940), 339-365 (= T.F. Best (ed.). Hearing 
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motieven: Gods komen in wraak en vergelding (34:8, 35:4) ten behoeve van Sion (34:8, 
35:10), de beken (34:9, 35:6), het verbUjf van jakhalzen (34:13, 35:7), de hof (met BHS 
n s n i.p.v. T S n , 34:13, 35:7), het reizen (I^V, 34:10, 35:8) en het diermotief in het 
algemeen (34:11, 14v., 35:9); zie ook de driemaal herhaalde verwijzing met behulp van 
DÖ aan het einde van beide capita (34:14,15,35:8,9). Sprekend is vooral het dramatische 
effect van de absolute inhoudelijke contrastering tussen Jes. 34 en 35. Vergelijk: 

34 35 
toom / gericht (2w.) • < — ► blijdschap / verlossing (Iw.) 
verval natuur (4, 9w.) <—•■ bloei natuur (1, 7) 
zwaard op Edom (5w.) < — ► weg naar Sion (8w.) 
val van het sterke (7) < — ► herstel van het zwakke (3v.) 
water verdwijnt (9) ■•—► water verschijnt (6v.) 
dorens, netels, distels, jakhalzen (13) • < — > riet, biezen, geen jakhalzen (7) 
land vol onreinheid en gevaar (lOw.) < — ► weg zonder onreinheid en gevaar (8v.) 
geen reizen door Edom (10) *—* reinen reizen naar Sion (8) 
eeuwige verwoesting (lOv., 17) ■•—► eeuwige vreugde (10) 

In beide hoofdstukken vindt een metamorfose plaats: in Jes. 34 van het leven naar de 
dood, in Jes. 35 van de dood naar het leven. De wereld wordt een woestenij voor Gods 
vijanden (34), de woestijn wordt een tuin voor Gods vrijgekochten (35). Edom wordt 
ontvolkt, Sion wordt bevolkt. De twee hoofdstukken vormen in elk opzicht eikaars tegen

beeld. Er is geen groter antithese denkbaar dan deze, tussen inferno en paradiso 
(O. Procksch), onheil en heil, Edom en Sion.' Wat Jes. 34 en 35 tegenover de voorgaande 
hoofdstukken ook gemeen hebben, is een zekere vaagheid: concrete, tijdbetrokken 
elementen ontbreken. De felle kleuren van de snel wisselende beelden, waarvan over

vloedig gebruik gemaakt wordt, hebben een evocatieve werking, die aan de sfeer van het 
(droom)visioen herinnert.^ 

De conclusie is gewettigd, dat de hoofdstukken Jes. 34 en 35 gelezen willen worden als 
een eenheid en één boodschap brengen: het uiteindelijke komen Gods ten gerichte en 
ter verlossing. Het geheel van Jes. 3435 vormt als het ware een profetischvisionair 
tweeluik, waarvan het scharnier de prediking van de wraak van God is (34:8, 35:4).' Als 

and Speaking the Word, Chico 1984,5985) geeft een uitgebreide analyse van de stilistische karakteristieken 
van Jes. 34. 
Ook m de context van andere Edomorakels ziet men een samengaan van Edoms vernietiging en Sions / 
Israels redding: Am. 9:11; Joel 4:1921 MT; Jes. 63:16 na Jes. 62:10w.; Ez 3536; Ob. 19w.; Klaagl. 4:22. 
Cf. B. Hartberger, 'An den Wassem von Babyion...'Psalm 137aufdem Hmtergnmd von Jeremia 51, der 
biblischen EdomTraditionen und babylonischer Ongmalquellen (BBB 63), Frankfurt a.M. / Bonn 1986, 
157v. en B. Dicou, Jakob en Esau, passim. 
F. Delitzsch, Jes. (BCAT), .362, brengt dit als volgt onder woorden: 'Man fühlt sich dem Boden der Zeit

geschichte entrückt (.); die greifbaren Gestalten der geschichtlichen Gegenwart, von denen man bisher 
umgeben war, haben sich zu idealen vergeistigt; unvermitteit wird man mitten in die letzten Dmge hinein 
versetzt und die eschatologische Anschauung ist viel entschrankter, mystisch tiefer, jenseitiger und so zu 
sagen neutestamentlicher'. Over de geringe betrokkenheid op de concrete geschiedenis in Jes. 3435 cf. 
H.P. Muller, Ursprünge und Struktwen alttestamentlicher Eschatologie (BZAW 109), Berlin 1969, 81; 
B. Hartberger, a.w., 201 en R.E. Clements, Jes. (NCB), 271. 
Cf. P.D. Hanson, Dawn of Apocalyptic, 313, die in Jes. 3435 een 'ritual pattern' weerspiegeld ziet. Af 
te wijzen is de visie van H. Wildberger,7ej. (BKAT), die meent dat Sions herstel in Jes. 35 mets met Edoms 
ondergang in Jes. 34 te maken heeft (p. 1332) en dat in Jes. 35 zelfs een protest tegen Jes. 34 te horen 
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zodanig sluit Jes. 34-35 goed aan bij de voorgaande hoofdstukken' en vormt dit gedeelte 
misschien een bewuste afsluiting van de eerste Jesaja (1-35).^ 

Jes. 34:8 
m r f b Op] ÜV "D 'Zo komt er een dag van wraak voor YHWH, 
]V3 3""lb D'Qlbü rM een jaar van vergelding in Sions rechtszaak.' 

De profetie van de dag der wrake in Sions rechtsgeding heeft in Jes. 34 een centrale plaats 
en een belangrijke functie. Niet alleen ligt hier het scharnier van Jes. 34-35, maar ook 
biedt dit vers de enige motivering van de gerichtsvoltrekking. Vanuit Jes. 34:8 komt 'ein 
Blitz, welcher nach ruckwarts und vorwarts das Dunkel der Weissagung lichtet'.' Het 
hoofdstuk heeft een duidelijke structuur: 
a. (1) : inleidende oproep aan het forum 
b. (2-4) : het universele gericht 
c. (5-15) : het gericht over Edom 

5-7 de komst van het oordeel 
8 de reden van het oordeel 
9-15 de gevolgen van het oordeel 

d. (16-17) : schriftbewijs en uitzicht. 

Een van de hoofdproblemen van Jes. 34 is stellig de vraag die direct voortvloeit uit het 
overzicht van de opbouw van het hoofdstuk, nl. hoe de verhouding is tussen het universele 
gericht in vss. 2-4 en het particuliere gericht in vss. 5-15. De oplossing van dit probleem 
wordt in twee verschillende richtingen gezocht. 

Sommigen zijn van mening dat het in Jes. 34 feitelijk alleen gaat om het particuliere 
gericht. Vss. 1-4 vormen slechts de hymnische inleiding of de rhetorische achtergrond 
van de voltrekking van het oordeel aan Edom.'* Ook wordt het gedeelte in vss. 2-4 wel 

IS (p. 1356). Zie verder C. Westermann, Heilswone, 164v., die van Jes. 34-35 terecht zegt: 'Sie sind hier 
zu einem Ganzen gestaltet von der Struktur Vemichtung der Feinde - Heil für Israel her'. 

1. Zie B. Dicou, Jakob en Esau, 99-101 en 103-109. Vaak wordt - niet zonder reden - de positie en functie 
van Jes. 34-35 na Jes 28-33 vergeleken met die van Jes. 24-27 na Jes. 13-23, zie bijv. EJ. Young, Jes 
(NICOT), 428 e.v. en P. Auvray, Jes. (SoBi), 295 en 300v. Zo wordt Jes. 34-35 ook wel de kleine apocalyps 
van Jesaja genoemd (A. Mailland, A. Schoors, O. Kaïser e.a.). 

2. K. Marti, Jes. (KHCAT), 362; F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 362; A. Schoors, Jes. (BOT), 201; B. Dicou, 
Jakob en Esau, 98 en 107. Jes. 34-35 trekt de lijn van het voorgaande door en geeft een profetisch 
uitzicht (contra H. Wildberger, Jes. (BKAT), 1368, die meent dat de boodschap van Jes. 34-35 een 
'folgenschwere Verkilrzung' van de Jesajaanse prediking van 1-33 betekent). Hoewel er duidelijk vele 
lijnen naar Deutero-Jesaja lopen, wordt algemeen de in 1928 door C.C. Torrey gelanceerde idee afgewezen 
dat Jes. 34-35 oorspronkelijk de introductie van Jes. 40 e v. zou hebben gevormd (en zelfs dezelfde auteur 
zou hebben). Cf. over deze gedachte EJ. Young, 'Isaiah 34 and its position in the Prophecy', WTJ 27 
(1964), 93-114 en verder o.a. J.D. Smart, History and Theology m Second Isaiah. A Commentary on 
Isaiah 35, 40-66, Philadelphia 1965, 292 e.v; J. Milgrom, 'Did Isaiah prophesy dunng Uzziah?', VT 14 
(1964), 177v. noot 4; CA. Evans, 'The unity and parallel structure of Isaiah', VT 38 (1988), 129-147 en 
B. Gosse, 'Isale 34-35. Le chStiment d'Edom et des nations, salut pour Sion. Contribution è l'étude de 
la redaction du livre d'Isale', ZAW 102 (1990), 396-404. 

3. F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 366. Cf. H. Wildberger, Jes. (BKAT), 1351: 'Der grosse Grundgedanke ist in 
8 ausgesprochen, nSmlich dass Jahwe, der fUr den Zion streitet, sein Volk nicht ungestraft antasten lasst.' 
Zulks contra B. Duhm, Jes. (HKAT), 225 

4. Zo B. Duhm, Jes. (HKAT), 224; H. Wildberger, Jes. (BKAT), 1331 en H.-M. Lutz, a.w., 90. Zijdelings 
kan gewezen worden op de bespreking van Jes. 34:11-17 bij D.R. Hillers, Treaty-Curses and the Old 
Testament Prophets (BiOr 16), Rome 1964, 44-54, die de uitdrukking mrr IDO in vs. 16a interpreteert 
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als een latere toevoeging beschouwd, die bestemd is om aan het Edom-gericht mondiale 
trekken te verlenen.' Deze meningen zijn onbevredigend. Niet alleen wordt expliciet 
over Gods toom tegen alle volkeren gesproken (vs. 2), maar ook wordt onvoldoende 
rekening gehouden met de twee-eenheid van de capita 34-35 en de bijzondere plaats van 
dit gedeelte. Wanneer het in Jes. 34 om een particulier, locaal gebeuren zou gaan, is het 
niet in te zien waarom dit hoofdstuk in de eindredactie van het boek geen plaats in de 
bundel volkerenprofetieën Jes. 13-23 had kunnen krijgen.^ 

Terecht zijn daarom de meeste uitleggers van oordeel dat in Jes. 34 alle nadruk op 
het universele gericht ligt. Het wereldgericht wordt toegespitst op Edom; in deze concen
tratie ligt een partiële en exemplarische realisering van het grote eindgericht.^ Het is 
niet willekeurig dat hier juist Edom prototyp>e en exponent van het volkerengericht wordt. 
Het broedervolk Edom kan als aartsvijand van Israël een sterk symbolische functie krijgen 
(cf. 63:1-6!). Ook in Jes. 34 is dit het geval. Hiervoor pleit ten eerste de plaats van Jes. 34 
aan het eind van Primo-Jesaja (universeel uitzicht); ten tweede de samenhang met Jes. 35 
('Edom' als antitype van 'Sion'); ten derde de 'vaagheid' van de oordeelsprofetie over 
Edom, met de uitvoerige schildering van het tohü wabohü. (vs. 11)* en ten vierde de 
opvallende terminologische en inhoudelijke parallellisering van vss. 2-4 en vs. 5w. ( ü i n 
en riDÜ in vss. 2 en 5v.; de volgorde oorzaak - uitvoering - resultaat van het gericht). 

'Edom staat als het ware'model en is type van al de vijanden van God en zijn volk 
de eeuwen door, waarover God met zijn laatste uiteindelijke gericht komen zal.'^ De 
analoge opbouw van de beschrijving van het wereldgericht (2w.) en van het Edom-gericht 
(5w.) heeft gevolgen voor de exegese van Jes. 34. Wanneer God in toorn alle volken 
(vs. 2) richt, betreft het de volkeren van edomitisch gehalte, nl. hen die zich tegen God 
en zijn volk opstellen (cf. Mi. 5:14). En omgekeerd: Als Gods zwaard op Edom neerdaalt, 
treft het alle Sion- en Godevijandige volken. Dit volkeren- / Edom-gericht zal plaatsvinden 
voor het forum van de hele wereld (34:1).* 

Het wraakgericht, dat beschreven wordt met behulp van het beeld van de ban en dat van 
de slachting bij een offerfeest,' is een strafoefening (ÜD2 Î2, vs. 5) in het kader van een 

als een verwijzing naar de inscriptie van een verbondstekst, nl. van een verdrag tussen Israel en Edom 
dat onder garantie van YHWH zou staan. 

1. Zo O.H. Steek, Heimkehr, 52 e.v. 
2. Cf. B. Dicou, Jakob en Esau, 105-109. 
3. Voor dezelfde verbinding van het universele gericht met het oordeel over één volk cf. Jes. 13; Ob. LSw.; 

Joel 4:9w. MT en Zef. 3:1-8. 
4. Duidelijke parallellen van de m Jes. 34 gebruikte beelden en fraseologie zijn te vinden o.a. in Jes. 13; Ez. 35 

en .39. Cf. D.R. Hillers, a.w., passim en B. Dicou, Jakob en Esau, 103 e.v. 
5. BJ. Oosterhoff, 'De prediking van Obadja', m: id., Om de Schnften te openen. Kampen 1987, 122. Edom 

wordt in Jes. 34 geprojecteerd als de representant van de godevijandige wereld. Zie over deze symbolisering 
van Edom P.A. Verhoef, Die vraaptuk van die onvervulde voorseggmge m verband mei Jesaja 1-39, 
Amsterdam / Kaapstad / Pretoria 1950, 207, 249 en 308; J. Lust, 'Isaiah 34', 283 (cf. 280 noot 17: 
literatuur); G.V. Smith, 'Alienation and Restoration: A Jacob-Esau Typology' in: A. Gileadi, a.w., 165-174; 
B. Hartberger, a.w., passim; B. Dicou, Jakob en Esau, passim; W. Caspari, 'Jesaja 34 und 35', ZAW 49 
(1931), 85 noot 3; H. Wildberger, Jes. (BKAT) 1335 e.v. (excurs over Edom); J.N. Oswalt, Jes. (NICOT), 
610v. en M.H. Woudstra, 'Edom and Israel m Ezechiel', CTJ 3 (1968), 21-35. 

6. Er IS dus geen sprake van, dat er een grote tegenstelling tussen vs. 1 en vs. 2w. ligt, zoals O.H. Steek, 
Heimkehr, 53 stelt. De volken die m vs. 1 worden opgeroepen, zijn neutrale toehoorders en niet dezelfden 
als de ten oordeel gedoemden m vs. 2w. (contra B. Dicou, Jakob en Esau, 86). Zo ook H.-M. Lutz, a.w., 
87. 

7. Zie over deze beelden C.H.W. Brekelmans, a.w., 120v. en J. Lust, 'Isaiah 34', resp. S. Grill, 'Der Schlachttag 
Jahwes', BZ 2 (1958), 278-283. 
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rechtszaak: ]VS ^"ib (vs. 8). Hoe moeten deze slotwoorden van vs. 8 opgevat worden? 
Enkele opties: 
1. 'om voor Sion te strijden' (3"'") als infinitivus constructus)' 
2. '(vergelding) voor de strijd tegen Sion' (D"""! als nomen)^ 
3. 'voor Hem die voor Sion strijdt' (emendatie: 3"n als participium)' 
4. '(vergelding) aan de bestrijder van Sion' (D""!? = D"""! v)^. 
De meest natuurlijke opvatting is echter om de woordverbinding als een status constructus 
op te vatten in de zin van 'de rtb / rechtszaak van Sion'.' Een parallel hiervoor bieden 
bijv. Jes. 1:23 (de rib van de weduwe) en Mi. 6:2 (de rïb van YHWH), cf. 1 Sam. 25:39. 
Voor het gebruik van de prepositie b 'ten aanzien van', 'betreffende', cf bijv. Gen. 19:21, 
42:9. De voorstelling achter vs. 8 is die van God als de Rechter, die zich het aangedane 
onrecht aantrekt en voor het hulpeloze Sion het rechtsgeding voert.* Het uit de hemel 
neerdalende zwaard (vs. 5v.) zal in dit verband eerder op het zwaard van de (scherp)rech-
ter zien dan op het oorlogszwaard.' De combinatie met andere beelden (ban, offer) 
verleent de aankondiging van het strafoordeel een ongemeen diepe ernst. 

Het gericht is het resultaat van de dag der wrake die er 'voor YHWH' (niiTb, vs. 8) is. 
In het gebruik van de prepositie b liggen twee elementen: De dag der wrake komt God 
toe (een possessief element), èn: God zal de wraak van deze dag uitvoeren (een actief 
element).* Het partikel "'S is redengevend; vs. 8 brengt in het centrum van de profetie 
de motivering van het gericht. Dit gericht brandt niet willekeurig los, maar heeft het 
karakter van wraak en vergelding. De uitdrukking 'dag der wrake' (Dp3 Dl"') ziet niet op 
een speciale dag, op een gefixeerde datum, maar meer in het algemeen op de tijd of het 
tijdstip waarop het oordeel komt. Daarbij ligt in deze woordverbinding het accent niet 
zozeer op het temporele, maar op de (verwachte) actie.' 

De combinatie dag - jaar (HJE? - Dl") komt verder alleen voor in Jes. 61:2 en 63:4 (daar 
omgekeerd), cf. Jes. 32:10. Door de parallellie met DV verschuift ook de betekenis van 
iliW van een bepaald 'jaar' naar een bepaald tijdstip.'" God grijpt te zijner tijd in; de 
'dag' van de wraak en het 'jaar' van vergelding duiden de onbepaalde tijd van deze godde
lijke actie aan. 

Naast Dp] wordt evenals in Dtn. 32:35 een derivatum van de wortel obl} 'vergelden' 
gebruikt: D'QI^B? (pluralis intensivus). Door de parallellie met Dp3 krijgt dit nomen in 

1. F. Dehtzsch, Jes. (BCAT), 365v.; J. Fischer, Jes (HSAT), 222. 
2. K. Marti, Jes. (KHCAT), 244. 
3. Zie BHS; O. Procksch, Jes. (KAT), 430 (die ook de mogelijkheid 31^ vermeldt: "voor de Heer van Sion'); 

H. Wildberger, Jes. (BKAT), 1327. 
4. AB. Ehrlich, Randglossen, 123. 
5. Terzijde zij vermeld de mening van J. Lust, 'Isaiah 34', die in vs. 8 een geheel nieuw gedeelte laat beginnen 

(een orakel tegen het ontrouwe Juda) en de woorden 1V3 Ttb opvat als een verwijzing naar de rebellie 
van Sion. Deze visie berust op een misverstaan van de plaats, de opbouw en de intentie van Jes. 34 in 
het algemeen en van vs. 8 in het bijzonder. 

6. Cf. voor de voorstelling van God die de rechtszaak van de zijnen voert bijv. 1 Sam. 24:16,25:39; Jer. 11:20, 
20:12, 50:34, 51:36; Ps. 43:1, 119:154; Spr. 22:23, 23:11. 

7. Cf. dit beeld van het zwaard m Lev. 26:25 en Dtn. 32:41. 
8. Cf. Dtn. 32:35; Jes. 22:5, 34:6. Zie KBL p. 464 (punt 12 en 13). 
9. 'Der Begnff "Tag" umschreibt (in zulke genitief-verbindingen, HGLP) den Ereignis- und Geschichts-

charakter eines machtvollen Geschehens und seme Wirkungen', aldus S. Herrmann, Die prophetischen 
Heilserwartungen un Alten Testament. Ursprung und Gestaltwandel (BWANT 85), Stuttgart 1965, 121; 
cf. M. Saeb0, "DV" in TWAT III, 583 e.v. en E. Jenni, "OV" m THAT I, 711 e.v. 

10. W.A.M. Beuken, Jes. 3A (POT), 201. 
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Jes. 34:8 de negatieve lading van straffende vergelding.' Ook in Jes. 35:4 wordt naast 
Dpi een ander 'neutraal' woord voor de gedachte van de vergelding gebruikt (bnX). Van 
primair belang is het zingevende woord Dp3. Hiermee wordt aangegeven dat het gericht 
een zaak van vergelding is, een retributieve actie, en dat de verwoesting in wezen een 
vorm van executie is. Vergelding waarvoor? Dit wordt in Jes. 34 niet nader vermeld; wel 
is duidelijk dat het gaat om kwaad of eeweld dat Sion werd aangedaan. De wraak is immers 
uitvoering van het oordeel ]VS D"* i7, 'in Sions rechtszaak'. 

Het is niet nodig om, zoals veel uitleggers menen, in het bijzonder aan Edoms haat 
en wangedrag tijdens de val van Jeruzalem in 586 te denken. Niet alleen omdat er ook 
vóór 586 perioden in de geschiedenis waren, tijdens welke de controverse tussen Israel 
en Edom groot was,^ maar vooral omdat Edom hier representant van en type van de 
godevijandige volkeren is. De dag van de wraak van God in Sions rechtsgeding zal allen 
treffen, die Sions existentie verwensten en bedreigden - en daarmee de God van Sion, 
YHWH zelf tartten. Vanwege het universele karakter van de dag der wrake (cf. Jes. 13:11) 
behoeft de aanleiding tot de wraak niet nader omschreven te worden. Jes. 34 is het tegen
beeld van Jes. 35; alles wat het hart van Sion doet versagen (35:4) en alles wat het volk 
van YHWH kommer en kwel bezorgt (35:10) heeft de wraak van God te duchten. 

In de schildering van de wraak van God in dit gedeelte worden felle kleuren en huivering
wekkende beelden gebruikt. Het veroorzaakt echter een bedenkelijke vertekening van 
de oordeelsprediking van Jes. 34, wanneer men meent dat in dit hoofdstuk alles bestemd 
is om 'die Atmosphare blutrustigen Hasses'^ tot een summum van wraaklust op te kweken. 
Nog afgezien van het feit dat zo tekort wordt gedaan aan het woord-Gods-karakter van 
de profetie, houdt deze uitleg geen rekening met de symboolfunctie van 'Edom', met de 
contrastwerking onheil-heil in Jes. 34-35, met de eschatologische strekking van Jes. 34 
(zie onder) en met name met het gegeven dat Dpi 'wraak' hier beslist geen negatief-
affectieve lading of intentie heeft (cf. de vertaling van LXX: f m e p a KpiOECö^). 

Terecht kan ten aanzien van de Dp} DT in Jes. 34:8 gezegd worden: 'Es handelt sich 
nicht um die Stillung eines emotionalen Rachebedurfnisses, sondem um Wiederherstellung 
eines allein heilsichernden Gleichgewichts'.^ De 'dag der wrake' in Jes. 34 en de 'wraak' 
in Jes. 35 hebben een en dezelfde boodschap. Het straffende komen van God heeft als 
keerzijde de verlossing van zijn benarde volk. Enerzijds is het recht dat het kwade gestraft 
wordt; anderzijds heeft deze annihilatio van het kwade door de wraak een perspectief dat 
verder reikt: De verbreking van het juk dat drukt en van de roede van Israels drijver (cf. 
de samenhang tussen Dtn. 32:35 en 36). De 'weg naar Sion' (Jes. 35:8w.) is geblokkeerd 
zolang het 'zwaard over Edom' (Jes. 34:5w.) de hindernissen niet uit de weg heeft geruimd. 

1. De mening van W. Eisenbeis, a.w., 350, dat cnyfx m Jes. 34:8 'einen Ausdruck für pnmitive Rachegelüste 
(darstellt)', wordt niet met argumenten onderbouwd en is in het licht van Hos. 9:7 en Mi. 7:3 (de enige 
andere plaatsen waar m ^ gebruikt wordt) ook niet te handhaven. 

2. a . J.N. Oswalt, ƒ«. (NICOT), 611; H. Wildberger,/e5. (BKAT), 1344v.; G V. Smith, a.art.; B. Hartberger, 
a.w. 

3. H.-M. Lutz, a.w., 91. Volgens O. Procksch, 7ei. (KAT), 427, put Jes. 34 zich uit 'in lodemdem Hass'. Nog 
bonter maakt B. Duhm het, als hij stelt: 'Mit dem Dogma des Völkergenchts, das er als mitleidlose, wol-
lüstige Abschlachtung der Heiden auffasst (..) ausgerüstet, glaubt der Verfasser Prophet zu sem, indem 
er in Bildem der grasslichsten Rache an Edom schwelgt, den fürchterlichen Hass, der ihn selbst beseelt, 
auf Jahve übertragt und die Motmerung der gedrohten Unmenschlichkeiten mit dem einen Wort von 
Zjons Hader abmacht' {Jes. (HKAT), 224). Zie wat deze zaak betreft ook de rake kntiek van B. Dicou 
op H. Wildberger (Jakob en Esau, 120v.). 

4 H. Wildberger, Jes. (BKAT), 1344. Cf. J.D.W. Watts, Jes. (WBC), 12: 'It is the royal prerogative, even 
responsability, to bring retnbutive justice withm his kingdom.' 
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De uitdrukking 'dag der wrake' in Jes. 34:8 wordt terecht meestal in verband gebracht 
met het thema van de mn*' DV,' dat een van de belangrijkste elementen van de ot.ische 
eschatologie^ vormt. De mrf DV is de 'dag' waarop God komt, majestueus ingrijpt en 
een keer in de geschiedenis teweegbrengt. Nu hoeft de uitdrukking 'dag van YHWH' 
op zich nog geen specifiek eschatologische strekking te hebben.' Ook gerichtsvol-
trekkingen in het verleden kunnen het karaktervan 'dag van YHWH' hebben (cf. Ez. 13:5, 
34:12; Klaagl. 1:12, 2:1, 21v.; Jes. 22:5). Maar meestal ziet de prediking van de dag van 
YHWH op de toekomst: In de huidige gerichten gaat zich iets manifesteren van de toe
komende dag van YHWH (cf. Joel 1!). 

Zeker in Jes. 34-35 is de portee van de Dpi DV niet beperkt tot de aankondiging van 
een incidenteel straffend ingrijpen in de historie (bijv. na 586). Deze profetie reikt veel 
verder; de vage contouren van het grote eindgericht komen hier in beeld.'* De wraak 
van God, die reeds in Mozes' lied (Dtn. 32) eschatologische trekken kreeg, speelt in 
de Jesajaanse toekomstverwachting een belangrijke, zelfs beslissende rol. Als God komt, 
komt Hij met de wraak - die voor de trotse vijand bestraffing en voor het verdrukte volk 
Gods bevrijding betekent. De wraak betekent de forcering van het heil. 

Jes. 35:4 
37"''nn?237 IION 'Boodschapt de versaagden van hart: 
IXTTT^N p i n "Weest sterk, weest niet bang! 
i<^T op: DD'nbx nm zie, uw God.' De wraak komt -
DTt^N 7"I03 de vergelding van Godswege! 
DSyö"! Nia" Nin Ja, Hij komt en zal u verlossen!'" 

Het eindpunt van de profetie van de ondergang van Edom is de woestenij (plaats van 
de D''"'S, 34:14) - het startpunt van de profetie van de opgang naar Sion is de woestijn 
(de n''!J, 35:1). In Jes. 35, het volstrekte tegenbeeld van Jes. 34, heerst een totaal andere 
sfeer dan in het voorgaande hoofdstuk: hier een wereld vol van vreugde, bloei, herstel, 
harmonie en leven. Past in deze rij ook het spreken over wraak en vergelding (vs. 4)? 

Het is onmogelijk om de contouren van Jes. 35 historisch scherp te krijgen. Dat vragen 
betreffende het waarom, wanneer en waar geen exacte antwoorden krijgen,̂  is gezien 

Voor de uitgebreide literatuur over dit thema en de daarmee samenhangende problematiek zij verwezen 
naar de opgaven bij H.P. Muller, a.w., 69 e.v.; H.-M. Lutz, a.w., 130 e.v. en vooral M. Saebö, "DV" in 
TWATIII, 561. De uitdrukking mrrb opj DV geeft een nadere bepaling van de TiT m" (Saebc, 583; Jenni, 
723v.). 
Het begrip 'eschatologie' moet in de breedste zin van het woord opgevat worden en omvat ook heils
verwachtingen binnen de horizon van de historie. Cf. over de problemen rond de begripsbepaling de bundel 
Eschatologie im Alten Testament (WF 480), Darmstadt 1978 en daarin vooral de inleiding van H.D. Preuss 
(Hsgb.), 1-18. 
S. Herrmann, a.w., 122: 'Das Wort vom "Tage Jahwes" ist kem eschatologischer Begriff, sondem eine 
Umschreibung des Machtpotentials Jahwes'. Zo ook M. SaebO, "DT", 584. Cf. echter Y. Hoffmann, 'The 
Day of the Lord as a Concept and a Term in the Prophetic Literature', ZAW 93 (1981), 37-50. 
Cf. P.A. Verhoef, a.w., 208 die spreekt van onvervulde trekken. Het is echter niet juist om daarom 
Jes. 34-35 als een (proto)apocalyptisch gedeelte te typeren. Zie de kritiek van H. Wildberger, Jes. (BKAT), 
1330 en 1355, op de uitdrukking 'kleine apocalyps'. Ook Jes. 34:4 biedt met per se een voorbeeld van 
apocalyptisch idioom, cf. C. Houtman, Hemel, 139. 
Dit geldt ook voor de in de commentaren veel gestelde vraag over welke woestijn het in Jes. 35 gaat: de 
woestijn van Juda / Israël (cf. 51:3), die van Syrie (cf. 48:21) of die van Edom (cf. L.A. Snijders, ƒ«. (POT), 
338 en O.H. Steek, Heimkehr, passim). De vraagstelling is in feite onjuist. De woestijn van Jes. 35 is met 
te localiseren, deze woestijn is het land van de tweede exodus waardoorheen God zijn volk thuisbrengt. 
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de aard en bedoeling van Jes. 35 niet verwonderlijk. Dit gedeelte schildert als in een droom 
het profetische visioen van de doorbraak van Gods rijk en de grote heilstoekomst. Als 
God in wrake komt (vs. 4), komt Gods volk in vreugde thuis (vs. 10). Centraal staat het 
exodusmotief. Misschien speelt in vs. 8w. ook het motief mee van de pelgrimage en de 
processie naar het heiligdom.' De in Jes. 35 gebruikte beelden komen geïsoleerd of in 
andere combinatie elders in het boek Jesaja (vooral in h. 40 e.v.) veelvuldig voor. Met 
name de parallellen met Jes. 40 zijn opvallend; naast de primaire functie als tegenbeeld 
van Jes. 34 en afsluiting van Jes. 1-35 heeft Jes. 35 stellig ook een brugfunctie naar de 
prediking van Deutero-Jesaja.^ 

Met het karakter van (droom)visioen hangt samen, dat de sterk suggestieve beelden 
in Jes. 35 kunnen verschuiven zonder dat de precieze overgang of koppeling van gedachten 
direct helder is. Wel is het zo, dat de beelden verschuiven op een speciGeke manier, nl. 
die van de langzame ontvouwing. Gaandeweg wordt de sluier weggetrokken; het eigenlijke 
doel wordt zo lang mogelijk verhuld.^ 

Eerst wordt het zicht geopend op een blij bloeiende en juichende woestijn (1-2), dan 
klinkt een oproep om de hopeloosheid te verjagen (3-4a) met de boodschap van het komen 
van God in wraak ter verlossing (4b). Deze verlossing wordt bezegeld met en geïllustreerd 
door de belofte van de bevrijding van alle handicaps (5-6a).^ Deze belofte is op zich weer 
gekoppeld (via "D, 6b) aan een hernieuwde beschrijving van de woestijn, die tegelijk de 
wonderbare bloei in vs. Iv. verklaart (6b-7). Het komen van God (4), omringd door een 
oproep (3-4a) en een belofte (5-6a), wordt zo geplaatst in een schitterend decor (1-2, 
6b-7).* Hierop haakt vs. 8v. in met een drievoudige verwijzing (DÖ). Daar, in die bloeiende 
woestijn, wordt opeens een weg zichtbaar. Stapsgewijs wordt onthuld wat voor weg dit is, 
voor wie deze weg bestemd is en waarheen deze weg leidt (8-10). Het eindpunt is: Sion (10). 

Het gaat om een metafoor, een symbool van de nieuwe heilstijd. Bij de eerste exodus was de woestijn 
in zijn doodsheid een bedreiging voor Gods volk; bij de tweede, volmaakte, exodus is de woestijn als het 
ware een paradijs voor het doortrekkende Israel. Terecht stelt K. Kiesow, a.w., 154: 'Die Unbestimmtheit 
im Text scheint (..) durchaus beabsichtigt'. Cf. B. Dicou, Jakob en Esau, 97v. (noot 319). De veranderende 
natuur is teken van het levenwekkende komen Gods. Vgl. ook de meditatieve exegese van Jes. 35 bij 
H. Renckens, De bijbel mee maken; omgangsvormen en proeftekslen,K2impen 1988,130-147 (titel van het 
hoofdstuk: 'Pasen in de woestijn'). 

1. Deze motieven zijn bij Jesaja vaker verbonden, cf. E.G. Memll, 'Pilgrimage and Procession: Motifs of 
Israel's Return', in: A. Gileadi (ed.), a.w., 261-272. In Jes. 35 is het model van de exodus echter over
heersend, zo met O.H. Steek, Heimkehr, 35 noot 48, contra K Kiesow, a.w., 154. 

2 Voor alle parallelplaatsen van Jes. 35 en voor de redactiekritische vragen die hiermee samenhangen, zie 
vooral de uitvoenge studie van O H. Steek, Heimkehr, id., 'Tritojesaja', in: J. Vermeylen, Book of Isaiah, 
379 e.v. Daarnaast J. Vermeylen, 'L'unité', m id., Book of Isaiah, 22 e v.; R. Rendtorff, 'Komposition', 
305 e.v. (die terecht de afsluitende functie van Jes. 35 stipuleert); B. Dicou,/oilco* en Esau, 103 en B. Gosse, 
'Isaie 34-35'. A. van der Kooij.Die alten Textzeugen des Jesajabuches (OBO 35), Göttingen 1981, 18, wijkt 
van de overheersende mening af met zijn opmerking dat het heel goed mogelijk is, dat Jes. 35 ouder dan 
Jes. 40-55 is; cf. EJ . Kissane, The Bock ofisaiah. Vol. I (I-XXXDC), Dublin 1941, 381. 

3. Cf. O. Kaïser, Jes. (ATD), 286, die stelt dat de dichter zich alle moeite geeft 'das eigentliche Ziel seiner 
Verheissung so lange wie möglich in ein geheimnisvolles Zwielicht zu hullen'. Cf. H. Wildberger, Jes. 
(BKAT), 1357. 

4. De genezing van alle gebrek (vss. 5-6a) is in eerste instantie m letterlijke zin op te vatten en vormt het 
mooiste kenmerk van de messiaanse heilstijd (cf. Jes. 33:23v.). Toch kan men zich afvragen of het gebruik 
van dit beeld hier niet meer suggereert (cf. Jes. 29:18, 32:3,42:16w., 43:8), zo meent H. Wildberger, Jes. 
(BKAT), 1362v., 1367. Zie verder R.E. Clements, 'Patterns in the Prophetic Canon: Healing the Blind 
and the Lame', in: G.M. Tucker, D.L. Petersen, R.R. Wilson (ed.). Canon, Theology, and Old Testament 
Interpretation (Fs B.S. Childs), Philadelphia 1988, 189-200. 

5. Zie voor dit decor eerder in het boek Jesaja: 4:2, 29.17, 32:15. Cf. W. Berg, 'Israels Land, der Garten 
Gottes. Der Garten als Bild des Heiles im Alten Testament', BZ 32 (1988), 35-51. 
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Allesbeheersend is de tcxm van de vreugde (nota bene de inclusio, vss. 1,6,10).' Zo 
heeft Jes. 35 één thema,^ dat met behulp van verspringende beelden ontvouwd wordt: 
de volmaakte exodus over de heilige weg door de getransformeerde woestijn. Dit thema 
heeft twee brandpunten, nl. het verlossend komen van God (K13 vs. 4) dat de weg baant 
en het komen van Gods verlosten (KIS vs. 10) dat aan het einde van de weg in de Sions-
vreugde het hoogte- en eindpunt vindt.' 

De beweging wordt op gang gebracht door de boodschap van de wraak Gods in vs. 4, 
dat als het kernvers van Jes. 35 mag gelden. Wie de herauten zijn, die in vs. 3v. hun 
instructies krijgen, behoeft niet nader te worden aangegeven. De boodschap gaat van 
mond tot mond, als een lopend vuurtje: Hij komt! Wel wordt duidelijk gemaakt, voor 
wie de boodschap bestemd is: voor de 37 "irtQ]. Dit zijn de mensen, die snel alle moed 
en hoop verloren hebben (cf. LXX: ÓA.iyovuXO'- ''̂ Tl 5iavoia). ' ' Slappe handen en 
knikkende knieën (vs. 3) zijn beeld voor de moedeloosheid, angst en schrik (cf. Job 4:3v.). 
Deze verzen veronderstellen een situatie, waarin het volk van God na lang wachten, ont
bering en moeite, ondergaat in 'kommer en zuchten' (vs. 10). Maar dat moet veranderen! 
De stoet die zal wederkeren, moet zich gaan formeren, moet geestelijk marsvaardig 
gemaakt worden. Net zoals in de doodse natuur een metamorfose plaatsvindt (vss. 1-2, 
6b-7), moet er bij deze mensen zonder uitzicht een ommekeer komen. 

Zo zeker is de nabije toekomst, dat men daar in het heden alle kracht uit kan putten. 
De eerste woorden van de vreugdeboden bestaan dan ook uit een 'Bestarkungsformel' 
("Ipin)' en een 'Beruhigungsformel' (IKITl 7K).* De combinatie van deze twee formules 
is voor Jesaja uniek (cf. Dtn. 31:6; Joz. 10:25; 1 Kron. 22:13, 28:20; 2 Kron. 32:7) en 
accentueert het belang van de boodschap. 

Ingeleid door de interjectie iljn volgt de eigenlijke heilsboodschap. Het metrum verandert: 
In plaats van de overheersende hexameter (nog in vs. 4a) krijgt het distichon van vs. 4b 
2-1-2 heffingen en van vs. 4c 2+3 heffingen. Dit verleent het vers een staccato-achtig effect, 
waardoor het vreugdevolle en overrompelende van deze wel zeer bijzondere boodschap 
nog des te meer uitkomt.^ De kern van de heilsboodschap wordt meteen verwoord: 

1. Het thema van de vreugde vormt een vast element van de eschatologische profetie bij Jesaja, cf bijv. 41:16, 
42:11, 44.23, 49.13, .51:3, 52:9. 

2. De visie van hen die de literaire en thematische eenheid van Jes. 35 ontkennen, is met O H. Steek, 
Heimkehr, 45 e.v., af te wijzen. J. Vermeylen laat in zijn recente artikel in de bundel Book of Isaiah, 
51 noot 176, zijn eerder verdedigde these dat Jes. 35:8-10 een latere toevoeging aan het complex 
Jes. 34:1 - 35:7 is, aarzelend vallen 

3. Cf. over de centrale rol van Sion m de ot.ische eschatologie R. Rendtorff, 'Komposition', 305 e.v. en de 
monografie van D.E. Gowan, Eschatology m the Old Testament, Edinburgh 1987, 16: 'All that needs to 
be said about human destiny and the future of the world can t)e expressed in terms of Zion, the source 
from which all blessings flow'. 

4. Het verbum nrm wordt in Ni. slechts 4x gebruikt (verder m Jes. 32-4; Job 5:13; Hab. 1:6), met verschillende 
nuances. Zie H. Ringgren, "irm" in TWAT IV, 716v. In Jes. 35:4 gaat het met om onbezonnenheid of 
onstuimigheid maar om het onthutst, overrompeld en verbijsterd zijn. 

5. De term is van J. Schreiner, "fOK" in TWAT I, 348 e.v. A.S. van der Woude, 'Tm" in THAT 1,538-541, 
spreekt van 'Ermunterungsformel'. De formule wordt vaak in algemene zin gebruikt bij de toezegging 
van goddelijke hulp, in combinatie met het troostwoord 'Vrees met!' en de 'Beistandsformel' ('Ik zal met 
u zijn'). 

6 H.-P. Stahh, "KT" in THAT I, 772. Cf. over deze formule H.F. Fuhs, "KT" in TWAT III, 883 e.v. In 
later tijd wordt de formule iKTfi'S» steeds vaker in de theofaniebeschnjving gebruikt. 

7. Oudere commentaren hebben over het algemeen wemig oog voor de functie van deze bewuste doorbreking 
van het metrum en voor het exclamatieve karakter van vs. 4. De verschillende pogingen tot emendatie 
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DSTI^K mn 'Zie uw God!'.' Het pronomen suffixum 0 3 is hier bezittelijk op de wijze 
van het verbond en de verkiezing. Met één woord wordt uitgeroepen: Hij is uw God nog, 
en u bent zijn volk nog (cf. Jes. 40:27, 49:14)! In dit ene woord is in feite het beslissende 
gezegd.^ Wat volgt, is hiervan ontvouwing en concretisering. 

Tussen de uitroep 'Zie, uw God!' (vs. 4ba ) en de nadrukkelijke betuiging van Gods 
komst (KID"' Kin, VS. 4cP) wordt met de woorden Dp3 en 7lf23 aangegeven, hoe en waartoe 
God komt. Het gevolg van dit alles wordt in het slotwoord DSyö"*!^ samengevat: De 
verlossing is nabij. 

Over wie de wraak van God komt, om welke reden, wanneer en hoe - dat alles wordt 
niet gezegd. Dat is ook niet nodig, de hoorders hebben aan een half woord genoeg. Het 
woord Üpi is een signaal: Nu worden de dingen recht getrokken, er komt een omkeer 
in de uitzichtsloze situatie, de onderdrukker zal zijn gerechte straf niet ontgaan en Gods 
volk wordt bevrijd. Het verband met Jes. 34:8 is evident. Net zoals daar heeft ook in 
Jes. 35:4 Dpi een 'neutraal' parallelwoord naast zich: 7101'' De wortel 7D3 kan vertaald 
worden met 'reageren', 'aandoen', 'volvoeren' (cf. 1 Sam. 24:18).' De specifieke betekenis
nuance 'vergelden' krijgt b^nl hier door de parallellie met Dpi 

God zal de vijand, die zijn volk de toekomst ontnomen heeft, confronteren met wat 
hij deed en als het ware de rekening presenteren. Edoms voet wordt van Sions nek 
geslagen; door de val van Edom kan Sion opgericht worden. De boodschap van de wraak 
Gods eindigt daarom met het woord SJttf"' (verlossing, vs. 4), dat de uitkomst van Sions 
rechtsgeding (34:8) aangeeft. 

Het is typerend voor het ot.ische spreken over de wraak van God, dat middenin een 
profetisch visioen over de nabije heilstijd de wraak van God op deze wijze een plaats kan 
krijgen. In de serene, harmonieuze tekening van de heerlijke vreugde en van de vrede 
die komt, vormt de proclamatie van de wraak van God geen dissonant. Integendeel! Deze 
wraak krijgt hier zelfs een beslissende {xjsitie. Als God niet komt - en dat is vanwege de 
dodelijke onderdrukking door de vijand een komen in wrake - is er geen enkele hoop 
meer. De boodschap van de wraak van God brengt de moeden kracht (vs. 3-4a), opent 
de weg naar de toekomst (vs. 8v.) en geeft de aanzet tot de eeuwige vreugde (vs. 10). 
Vreugde niet zozeer vanwege de ondergang van de onderdrukker (er is in Jesaja 35 geen 
spoor van leedvermaak), maar vooral vanwege het herstel van de onderdrukte (cf. 

(zie bijv. bij B. Duhm, Jes. (HKAT), 229) getuigen daarvan. Ook veel vertalingen doen tekort aan de 
bijzondere vorm en functie van Jes. X 4, wanneer zij via verbindende woorden (copula, preposities) van 
de vreugdeboodschap één lange mededeling maken. Het gebruik van enkele uitroeptekens in de vertaling 
van VS. 4 is zeker gerechtvaardigd. 

1. De visie van P. Wernberg-M0ller, 'Two Difficult Passages m the Old Testament', ZAW 69 (1957), 71 
e.v., dat DDTÓK in Jes 3.5:4 een verlengde vorm is van de prepositie btt + suffix, ('Behold, to you vengeance 
will come'), IS met overtuigend. 

2. H. Ringgren, 'Behold your king comes', VT 24 (1974), 207-211, wijst erop dat de formule K3 / Kir ran 
(die m gewijzigde vorm in Jes. 35:4 voorkomt) vaak gebruikt wordt als aanduiding van de onmiddellijke 
komst van de koning / Koning, die zijn vijanden overwint en zijn volk redt. Cf. bijv. Ps. 96:11-13,98:7-9, 
Jes. 30:27,40:9v., 52:7,62:1 Iv; Zach. 9.9. Zie over het 'komen' van God ook H.D. Preuss, "R-Q" in TWAT 
I, 562 e.v. 

3. Zie voor de ongebruikelijke vorm BLG 384c'; GKG § 65f en A.B. Ehrlich, Randglossen, 126; cf. de 
suggestie van P. Wernberg-Meller, a.art., 73, die in deze vorm een nomen van het qutl-type wil zien. 

4. De status constructus D"n^ Vio: is op te vatten als een genitivus subjectivus of auctoris: 'De vergelding 
die God bewerkt'. Voor de parallellie met Op: cf. Jes. 59:17v. 

5. Zie de artikelen s.v. in THAT I, 426-428 (G. Sauer) en TWAT II, 24-35 (K Seybold). 
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Dtn. 32:43), ja, ten diepste vreugde in God (Jes. 29:19w.). In het kielzog van het komen 
van Gods wraak vallen de boeien af (vs. 3), wordt dat wat het leven beknot weggedaan 
(vss. 5-6a) en bloeit de woestijn (vss. 1-2, 6b-7). Wat dood was, gaat leven (de natuur, 
de mensen) - en in het hart van deze grandioze vivificatio staat de wraak van God. 

Jes. 47:3 
"]nD"in nK~in Ol i r m i ? b^n 'Onthuld worde je schaamte, zichtbaar je schande! 
DIK yjQK N71 npK Dp] Wraak zal Ik nemen en geen mens die Mij tegenhoudt!' 

De ondergang van de wereldmacht Babel is geen historisch accident. De door de val van 
Babel veroorzaakte grote wending in Israels geschiedenis is niet het gevolg van een 
toevallige samenloop van omstandigheden, maar van doelbewuste goddelijke wraak. Jes. 47 
verkondigt de uitvoering, reden en bedoeling van deze wraak van God. 

De literaire vorm van Jes. 47 is tamelijk bijzonder en laat zich nog het beste vergelijken 
met die van de 'Fremdvölkerorakel'.' Tonen van het spotlied en de dodenklacht (het 
qinah-metrum overheerst), van het 'Scheltwort' en het 'Drohwort' versterken de ernst 
van de profetische dreiging die uitgaat van dit hoofdstuk. Men kan Jes. 47 in vijf strofen 
indelen: 1-4,5-7,8-9,10-11,12-15. Bij de eerste twee strofen gaat de gerichtsaankondiging 
aan de motivering vooraf, bij de derde en vierde strofe is dit omgekeerd; bij vs. 8 ligt zo 
een zekere cesuur (gemarkeerd door 7\T\'S^)} 

De kern van de profetie is te vinden direct in de eerste strofe, die opent met de dochter 
van Babel, wier naam verloren gaat (vs. 1) en sluit met de God van Israel, wiens naam 
geëerd wordt (vs. 4). De interne coherentie blijkt uit het herhaalde gebruik van de verba 
n?3 en n p 7 (vs. 2v.).' De strofe bestaat uit twee delen: l-3a (oordeel) en 3b-4 (grond 
van het oordeel). 

De oordeelsprediking werkt met het scherpe contrast tussen heden en toekomst. Het 
gepersonifieerde Babel tuimelt van de pauwentroon. Deze voormalige koningin hoort 
voortaan thuis op de grond, in het stof (vs. 1). Zij die aan een luxueus leventje gewend 
was, zal voortaan als de laagste slavin het minste werk moeten verrichten, blootgesteld 

1. Zo met o.a. C. Westermann, Jes. (ATD), 152v.; W.A.M. Beuken,7ej. (POT), 267; J.L. Koole,/ei. (COT), 
393; R.N. Whybray, Jes. (NCB), 118; J.L. McKenzie, Jes. (AB), 91; W. Grimm / K. Dittert, Deuterojesaja. 
Deutung-Wirkimg-Gegenwart, Stuttgart 1990,291 en H.D. Preuss, VerspottungfremderRebgionen im Allen 
Testament (BWANT 92), Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1971,223. De veel gebruikte typering 'spotlied' 
of 'triomflied' doet tekort aan de profetische ernst die dit hoofdstuk kenmerkt, cf. ook R.P. Merendmo, 
Der Erste und der Letzte. Eine Untersuchung von Jes 40-48 (SVT 31), Leiden 1981, 490v. Het is met 
eenvoudig om de deuterojesajaanse profetieën naar de bekende Gattungen in te delen, cf. E. Nielsen, 
'Deuterojesaja. Erwagungen zur Formkritik, Traditions- und Redaktionsgeschichte', VT20 (1970), 190-20.'i 
(ook in: Law, History and Tradition (Selected Essays), Kobenhavn 1983, l.')5-168) en A. Schoors, / am 
God your Saviour A Form-Critical Study of the Mam Genres in Is. XL-LV (SVT 24), Leiden 1973. 

2. Volgens W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 267, dichten vss. 1-7 een spotlied op Babel (waarbij het oordeel 
overheerst) en tekenen vss. 8-15 een rechtszaak tegen Babel (waarbij de beschuldiging domineert). Zie 
voor de verschillende visies op de structuur van Jes. 47 J.L. Koole, Jes. (COT), 393; C. Westermann, Jes. 
(ATD), 1,52; R.F. Melugin, The Formation of Isaiah 40-55 (BZAW 141), Berlin / New York 1976, 135v. 
en R. Martm-Achard, 'Esaïe 47 et la tradition prophétique sur Babylone', in: J.A Emerton (ed.). Prophecy 
(BZAW l.'iO, Fs G. Fohrer), Berlin / New York 1980, 87 e.v. 

3. Er is geen enkele reden om de Targum-lezing in vs. 3 DpK Dp: (zie BHK^) te volgen, zoals K, Marti, Jes. 
(KHCAT), 318 en A. van der Flier, Jes. (TU), 162 doen; cf. A.B. Ehrlich, a.w., 172. Vgl. de constructie 
npb + TKpi in Jer. 20:10. 
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aan grove behandeling en ontering (vss. 2-3a).' De vernedering is volmaakt. Zo wordt 
de machtige van de troon gestort en de hoogmoedige in de overlegging van haar hart 
verstrooid. Zij naar wie eens allen moesten luisteren laat nu de hoge toon wel varen (vs. 5). 
Het verderf zal dame Babel overvallen en op één dag al haar zekerheid en toekomst 
wegvagen (vss. 9,11). Wijsheid en cultuur, magie en mantiek (die Babels roem uitmaakten) 
vermogen niets (vs. lOw.). 

Dit oordeel is de voltrekking van de wraak van God. In vs. 3b wordt God sprekend 
ingevoerd: Het is Israels God die zich tegenover dit Babel plaatst.^ Vs. 6w. geeft de 
oorzaak van het wraakgericht aan: Babels wreedheid en hybris (cf. Dtn. 32:26w.; 
Jes. 10:5w.). Babel heeft de grenzen verre overschreden, toen het - in plaats van slechts 
instrument van Gods tuchtiging te zijn - een greep naar de allerhoogste macht deed, zie 
het D71J77 in vs. 7 ('eeuwige gebiedster') en de herhaalde uitroep' in vss. 8 en 10 
nia 'ODKT 'JK ('ik ben het en verder niemand', cf. Jes. 44:6-8, 45:5v., 46:9). 

Babels onbarmhartige, arrogante tyrannie vormt een aanslag op het volk van God èn 
op de God van dit volk. En daarom grijpt God in en neemt het op voor zijn volk en voor 
zichzelf.* Deze wraakneming betekent straffend rechtsherstel (retributie voor de grenze
loze onbarmhartigheid tegenover Israel)' en roept een halt toe aan Babels hemeltergende 
pretenties. De onduidelijke slotwoorden van vs. 3 DIN J73DN X v1 ('en niet zal Ik stoten 
op een mens') schijnen te willen zeggen dat niets en niemand deze goddelijke wraakneming 
nog kan verhinderen: Babel heeft geen helper meer (zie vs. 15 slot en 43:13).* 

De context werpt een bijzonder licht op de intentie van de wraak Gods over Babel. 
Deze wraak is geen vergelding om de vergelding, maar staat in het kader van Gods 
verlossingsplan met zijn volk. Het grote teken van de nabijheid van Gods ilJJIE^n voor 
Sion / Israel (46:13) is de boodschap dat er voor Babel geen VIÖID meer is (47:15). De 
slotwoorden van Jes. 46 klinken bij het oordeel over Babel m c. 47 nog door. De luister 
die God aan Israel geeft (46:13), staat in scherpe tegenstelling met de ontluistering van 
Babel in Jes. 47. De prediking van Babels val is een troostwoord' aan het adres van Sion, 
dat vernederd en verblind door de glans van de afgoden in Babel ten onder dreigt te gaan. 

1. Over de betekenis van ri^ in vs. 3a cf. J.L. Koo\e, Jes. (COT), 396, die dne mogelijkheden noemt: publieke 
strafoefening (cf. bijv. Ez. 16:37), gedwongen prostitutie en tentoonstelling op een slavenmarkt. 
W.A.M. Beuken,/ei. (POT), 269, wijst erop dat het dnemaal voorkomende rhi hier verschillende aspecten 
van het slavenbestaan beschrijft. 

2. Dat Israël zelf subject van de wraak in vs. 3b is, zoals gesteld wordt door P.-E. Bonnard, Le Second hale. 
Son disciple et leurs édileurs. Isaie 40-66 (Études Bibliques), Paris 1972, 193, is uiterst onwaarschijnlijk. 

3. Cf. M. Dijkstra, Gods voorstelling, 42. 
4. Fraai formuleert J.L. Koele, Jes. (COT), 391: 'Als Hij geen God van liefde was, waren wij verloren; als 

Hij geen God van recht was, was Hg zelf verloren'. 
.5. Cf. de LXX-vertaling van DpJ: TO SiKaiov. 
6. Zo met oa. P.A.H. de Boer, SecondIsawh's Message (OTS XI), Leiden 1956, 51; W.A.M. Beuken, ƒ«. 

(POT), 270 en EJ . Young, Jes. (NICOT), 233. Cf. de lezing van Symmachus en Vulgata; een wijziging 
van »aK m vsr is met nodig (J.L. Koole, Jes. (COT), 397: 'Het gebruik van de 1. p.-vorm kan uitdrukking 
zijn van Gods overmachtig handelen') Zeker is deze interpretatie met. Naast de preaeze betekenis van 
het verbum SID is in vs 3 ook het woord DTK omstreden (velen wijzigen in TOK en trekken dit bij vs. 4). 
Voor de talrijke suggesties t)etreffende het slot van Jes. 47:3 kan verwezen worden naar F. Delitzsch, Jes. 
(BCAT), 485; B. Duhm, Jes. (HKAT), 327; J.L. Koole, Jes. (COT), 397v.; J.D.W. Watts, Jes. (WBC), 
169 en 171; R.N. Whybray, Jes. (NCB), 120; M. Dijkstra, Gods voorstelling, 256; P. Maiberger, "»3a" m 
TWAT VI, 505 en D. Barthélemy, Critique Textuelle n, 348. 

7 Dit wordt terecht benadrukt door H.C. Spykerboer, 77ie Structure and Composition of Deutero-Isaiah. 
With Specuü Reference to the Polenucs agamst Idolatry, Meppel 1976,154 e.v., cf. J.L. Koole, Jes. (COT), 
392 en R. Martin-Achard, a.art., 92. 
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Jes. 47 vormt met Jes. 46 een eenheid; de val van Babels goden wordt gevolgd door 
de val van Babel zelf. Geheel ten onrechte willen sommigen Jes. 47 een authentieke plaats 
in Deutero-Jesaja ontzeggen:' 'Sans ce chapitre 47 il manquerait quelque chose au mes
sage du Second Esaie; la disparition de Babel est la condition de la realisation du plan 
de Yahvé en faveur de Jerusalem.'^ Na c. 47 wordt Babel nog slechts in c. 48 genoemd, 
in de heilsboodschap dat God zijn oordeel aan Babel voltrokken heeft en dat Jakob nu 
uit Babel moet wegtrekken (vss. 14,20v.).' De wraak van God over Babel brengt zo een 
hoogtepunt in de profetie van Jes. 40-55: Deze wraak ruimt het obstakel op dat Israels 
bevrijding in de weg staat, en beschaamt alle hybris. Niet het vertrouwen op beelden, goden 
en machten heeft de toekomst! Na de wraak van God over Babel rest nog slechts de 
exodus richting Sion (48:20v.). 

Het is stellig om deze reden, dat in de eerste strofe van Jes. 47 de fundering van het 
oordeel in vs. 3b gekoppeld wordt aan een exclamatieve doxologie, waarin God beleden 
wordt (door de profeet als representant van het volk?) als "137X3, 'onze Verlosser' (cf. 
41:14,43:14,44:6). Jes. 47:4 is het enige voorbeeld uit Deutero-Jesaja waar op deze wijze 
het suffix 1' persoon pluralis gebruikt wordt. Dit is niet zozeer een indicatie voor de 
mogelijkheid van een latere toevoeging'* als wel een onderstreping van het belang van 
deze passage: de doorbraak van het heil. De aankondiging van de wraak van God is het 
startsein van Israels verlossing. Er komt een eind aan de dwingelandij! Er komt een eind 
aan de waan. De wreker en de verlosser zijn één.' 

In het geheel van de deuterojesajaanse profetieën neemt het orakel tegen Babel een 
geheel eigen plaats m. Vaker wordt een woord tot de volkeren gericht, maar nergens tot 
één volk in het bijzonder. Onmiskenbaar vormt dit ene volk, gepersonifieerd als 'dochter 
van Babel' (47:1), de antipode van Gods volk, de 'dochter van Sion' (52:2). De oproep 
aan Sion in Jes. 52: Iv. biedt een precies tegenovergestelde beschrijving vergeleken met 
de oproep aan Babel in 47: Iw.: De slavin wordt een vorstin. Tegenover het verlies van 
dame Babel, die meende het weduwschap en de beroving van kinderen nooit te zullen 
meemaken (47:8v.) staat de belofte van Sions talrijk kroost (43:5-7, 49:19-23,54:1-3). Drukt 
misschien ook het herhaalde TÓi in 47:2, 3 door zijn fonetische overeenkomst met de 
betekenis 'in ballingschap gaan' uit dat de rollen van Sion en Babel nu worden omge-

1. BIJV. K. Elliger, Deuterojesaja m semem Verhdltnis zu Tntojesaja (BWANT 63), Stuttgart 1933, 106 e.v. 
en R.P. Merendino, a.w., 486 e.v. Men zie het pleidooi voor de authenticiteit van Jes 47 bij R. Martin-
Achard, a.art., 90 en CA. Franke, 'The function of the satiric lament over Babylon in Second Isaiah (xlvii)', 
VT 41 (1991), 408^18; cf. R.F. Melugin, aw, 136 

2. R. Martin-Achard, a.art, 90. Cf. R P. Merendino, a.w., 493: 'Die Erlösungstat Jahwes fur Israel ist 
untrennbar eins mit seiner Gerichtstat gegen die Unterdrücker Israels'. 

3. Cf W.AM. Beuken, Jes. (POT), 275 en H. Leene, De vroegere en de nieuwe dmgen bij Deuterojesaja, 
Amsterdam 1987, 211. Een en ander betekent overigens met, dat men de gang van zaken in Jes. 46w. 
op een tijdslijn precies zou kunnen uitzetten De samenhang van de capita 46-48 is primair profetisch, 
en met histonsch^hronologisch van aard. Zie de discussie hierover bij H. Leene, 'Deuterojesaja en de 
val van Babel* en het vervolgreferaat van W AM Beuken, beide in ACEBT 8, Kampen 1987, resp. 28-39 
en 40^*4. 

4. Zo bijv. W.AM. Beuken, Jes. (POT), 270; A Schoors, Jes. (BOT), 293; R.N. Whybray, Jes (NCB), 120; 
R. Martin-Achard, a.art., 89 n. 11; R.P. Merendino, a.w., 493 

5. Fct participium S« J wordt in Deutero-Jesaja 9x als epitheton van God gebruikt, aldus H. Ringgren, "bta" 
in TWAT I, 889, die meent dat in het gebruik van S«: m Jes. 40-5.'> de notie van de nieuwe exodus en 
die van het herstel van de gebroken verbondsverhouding uitgedrukt worden. Als ̂ : , 'Losser', brengt God 
terug, wat Hem van oudsher rechtens toekwam (JJ. Stamm, "'jKl" in THAT I, 391). Heeft het woord 
ook m Tnto-Jesaja deze kleur nog? Cf. de relatie tussen Dp3 en S« J in Jes. 59:17,20. Zie hierover verder 
bij de exegese van Jes. 63:4. 
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draaid?' De trekken waarmee Babel in Jes. 47 wordt getekend, verlenen deze stad een 
beeld dat ver boven het historischeenmalige uitreikt.^ Babel is zinnebeeld van alle 
onaantastbaarheidswaan en godvergeten machtswellust. De wraak van God over Babel, 
waarover Jes. 47 spreekt, is met de val van het Babyion van 539 v. Chr. niet uitgeput. 
Deze was slechts een voorbode, een prefiguratie, van de wraak Gods over het 'Babel' 
van alle eeuwen en ten diepste in het eindgericht (Openb. 17  19:5). 

Jes. 61:2 
mn'b IISTHJe? Kipb 'Om uit te roepen het jaar van het welbehagen 
irn'?^? DpO DV1 van YHWH en de dag van de wraak van onze God, 
D'73N"73 UUlh om te troosten allen die treuren.' 

In het hart van Jes. 6062,' waar het aanstaande rechtsherstel en heil voor Sion centraal 
staan, wordt vol vreugde de wraak van God aangekondigd: De lang verwachte bevrijding 
is nabij! Dit is de kern van het evangelie (MT: n&D; LXX: euaYyeAiaaaiSai) dat de 
profeetheilbode* aan de armen (D"'13i?, vs. lb) brengt.' Hij doet dat met goddelijke vol
macht, YHWH zelf staat achter hem (de m i rust op hem, hij is gezalfd (nitfO) en 
gezonden (n^ttf), vs. la, b). Na deze presentatie en legitimatie geeft de profeet in vss. 
lb3a met een zevenvoudig 7 t infinitivus het doel van zijn zending aan.* Woord en 
daad liggen hier ineen, verkondiging en vertroosting zijn niet te scheiden. De rest van 
het hoofdstuk geeft een schildering van de grote ommekeer, die het jaar van Gods wel

1. Zie W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 269 
2. Cf. over het Babelbeeld bij Jesaja: J L Koole, Jes. (COT), 391; R. MartmAchard, a.art. en C.T. Begg, 

'Babyion in the Bock of Isaiah', m: J. Vermeylen, Book of Isaiah, 121125. Zie ook de reeds genoemde 
artikelen van H Leene en W A.M. Beuken m ACEBT 8. 

■? Dat Jes 61 een integrerend bestanddeel van Jes. 6062 is en dat dit complex van een en dezelfde auteur 
afkomstig is, mag als vaststaand worden aangenomen (contra P. Volz, Jes. (KAT), 255), zie J. Fischer, 
Jes. (HSAT), 171 en 178; S. Sekine, a.w., 7680 en W.AM. Beuken, 7e5. (POT), 157. 

4. De vraag naar de identiteit van de profeet die in Jes. 61 spreekt, heeft velen beziggehouden  temeer daar 
er tussen dit hoofdstuk en DeuteroJesaja, inzonderheid de Knechtsliederen, een evidente samenhang is 
Overtuigend is de visie van W.A.M Beuken, die van mening is dat de 'profeet' van Jes. 61 bewust de 
trekken draagt van de Knecht en de vreugdebode uit DeuteroJesaja Over de relatie tussen Jes. 61 en 
Jes. 4055 en over de ratio achter deze samenhang zij behalve naar het werk van Beuken (zie naast zijn 
commentaar in POT en de artikelen 'Servant' en 'TritoJesaja' ook 'The Mam Theme of TritoIsaiah: 
"The Servants of YHWH'", JSOT 47 (1990), 6787) verwezen naar W. Zimmerü, 'Zur Sprache Tntojesajas', 
m: Offenbarung, 217233 (oorspronkelijk m Fs L. Kohier 1950,110122), id., 'Das "Gnadenjahr des Herm'", 
in: Studiën zwalttestamentlichen Theologie undProphetie GesanvnelleAufsittze II, München 1974,222234 
(oorspronkelijk in Fs K. Galling 1970, 321332); O.H Steek, 'Rachetag', 329 noot 22; A. Schoors, Jes. 
(BOT), 360v.; S. Sekine, a.w., 84 e.v; K. Pauntsch, a.w., 103 e.v.; W. Schottroff, 'Das Jahr der Gnade 
Jahwes (Jes 61,111)', in: L. en W. Schottroff (Hsgb.), Wer ist imser Gott'' Beitrdge zu emer Befreumgs

theologie im Kontext der "ersten" Welt, München 1986, 122136. 
5. Over de belangnjke vraag naar de implicaties van het feit, dat Jezus m de synagoge van Nazareth (Luc. 4:19) 

het citaat uit Jes. 61: Iv. na de woorden 'om te verkondigen het aangename jaar des Heren' afbreekt en 
(daar) dus bewust niet spreekt over de dag der wrake, zie H. Baarlink, 'Ein gnadiges Jahr des Herrn 

und Tage der Vergeltung', ZNW 73 (1982), 204220. Cf. verder J.A. Sanders, 'From Isaiah 61 to Luke 4', 
in. J Neusner (ed.), Chnslumity, Judaism and other GrecoRoman Culls, Part One (Fs M. Smith), Leiden 
1975, 75106 en R.B. Sloan, 77i« Favorable Year of the Lord. A Study ofJubilary Theology m the Gospel 
of Luke, Austin 1977. 

6 W.AM. Beuken, Jes. (POT), 198v, is van mening dat de zesde of de zevende mfinitivus een verklarende 
glos bij crb^ (slot VS. 2) IS Vgl 'Servant', 412 (dit artikel is grotendeels identiek aan de bespreking van 
Jes. 61 in POT). 
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behagen en de dag van GxDds wraak (vs. 2)' teweeg zullen brengen (3b-7) en een onder
streping van de profetie door de Here (8v.), waarop de profeet als voorloper van het 
nieuwe leven vol blijdschap inhaakt (lOv.). 

Tot wie richt de profeet zich? Deze vraag is van belang in verband met de vaststelling 
van het object van de wraak in Jes. 61. De profeet richt zich tot dat 'Sfon', dat in Jes. 
59:9-15a en Jes. 63:7-64 van zich laat horen; op dat volk van God (57:14), dat bij Hem 
schuilt (57:13), dat zich in Jakob van het kwade afkeert (59:20) en dat beeft voor Gods 
woord (66:2, 5). Het is het nieuwe Israël, waarbij God wil wonen (57:15), waar Hij naar 
omziet (66:2) en een eeuwig verbond mee sluit (59:21,61:8), nadat Hij zich heeft afgekeerd 
van zijn toomgericht over het oude Israel (57:16v., 60:10, 62:4w., 65:8w.). 

Dit volk voor wie de woorden van de profeet bestemd zijn, is er niet best aan toe. 
Enerzijds heerst nog steeds de algemene duisternis door het uitblijven van de totale, in 
Jes. 40-55 beloofde, verlossing (cf. Jes. 56:1). Het land ligt nog steeds in puin (58:12,61:4); 
de smaad, de schande, de verachting van Sion door de vijandige volkeren is nog steeds 
groot (60:14,61:7,62:8,63:18,64:10v.). Anderzijds is daar de ellende en het onrecht door 
het woeden der goddelozen in Israël; het volk zelf is bezoedeld (57:lv., 58:6w., 59:7,14v., 
60:18,63:17,64:5w.). Het gebed om Gods hand, die verlossing van de algemene duisternis 
moet brengen, kan niet verhoord worden, omdat de handen van het biddende volk vol 
bloed zitten; God hoort niet naar woorden waar onrecht en leugen vanaf druipen (59: Iv.). 
Er kan dus gesproken worden van een dubbele nood: de desastreuze nationale situatie 
waaronder het volk in zijn geheel nog steeds zucht, èn het onrecht dat de samenleving 
van binnenuit {perverteert, en waaronder in het bijzonder de armen zuchten. 

In de bewoordingen waarmee de profeet in Jes. 61:lb-3a zijn boodschap adresseert, 
sjjeelt deze dubbele nood een rol. De verschillende aanduidingen ('armen', 'gebrokenen 
van hart', 'gevangenen', 'gebondenen', 'treurenden') brengen te zamen de innerlijk-
geestelijke en de uiterlijk-sociale misère (cf. Neh. 5) van de rechtvaardigen / vromen tot 
uitdrukking.^ Het geknechte en verdrukte volk van God, dat de eigen schuld belijdt 
(59:9w.), snakt naar het licht, het recht en de verlossing. Zij treuren om Sion (73N, cf. 
57:18, 60:20, 61:2, 3, 66:10)^ terwijl de goddelozen feesten in Sion (56:12). 

Deze mensen, in de dagen van hun treurtijd (7DK "O", 60:20), ontvangen de proclamatie 
van 'het jaar van het welbehagen van YHWH en de dag van de wraak van onze God'. 
Aantrekkelijk is de hypothese,'' dat achter de uitdrukking rfliT'? ]13~l"n3l2? N"lp7 in vs. 2a 
de voorstelling van het jubeljaar schuilt. Een sterk argument voor deze gedachte is, dat 
in VS. Ib gesproken wordt van ~)^~^ 'vrijlating'. De 'uitroeping' (X"1p) van deze 'Vm èn 
van een bijzonder 'jaar' (]'l!S"l"n3E?) lijkt te herinneren aan de wet van Lev. 25:9w., cf. 

1. De dativi mrr'? en 1]T6K^ duiden op een possessieve verbinding. Het is het t)este om bij de vertaling het 
artikel te gebruiken ('het' jaar en 'de' dag); het gaat om de lang verwachte omkeer. 

2. Cf. P. Volz, Jes. (KAT), 258. Voor een bespreking van de verschillende termen, de achtergrond hiervan 
(cf. bijv. Jes. 42:7, 49:8v., 52:2) en vooral voor de vraag of men deze termen in letterlijke of figuurlijke 
zin moet uitleggen, zie W. Zimmerli, 'Gnadenjahr', 223-225,228; id., 'Sprache Tntojesajas', 228; S. Sekine, 
a.w., 84-86 en met name W. Schottroff, 'Jahr der Gnade'. 

3. Van belang is wat A. Baumann, "boH" in TWAT1,49, stelt: 'lm Bereich der Genchtsverkündigung (kann) 
bZK nicht emfach mit "trauem" wiedergegeben werden. Es geht um den Ausdruck des Gebeugt- und 
Gedemütigtseins unter dem erfahrenen oder angedrohten Gericht, zugleich aber auch um das Sich-Selbst-
Demütigen im Bliek auf die erwartete Wendung'. Het gaat dus in boH om meer dan alleen een gemoeds
uiting. Het 'treuren om Sion' is zowel reactie als actie. 

4. De belangnjkste advocaat van deze exegese is W. Zimmerli, 'Gnadenjahr', 225-229. Daarnaast vooral de 
nt.icus R.B. Sloan, a.w.. 
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Ez. 46:17. Zoals onder luid bazuingeschal in het jubeljaar 'vrijlating' voor alle schuldslaven 
wordt afgekondigd, zo verkondigt de profeet hier de grote vrijlating in het jubeljaar bij 
uitstek, de komende heilstijd. 

Toch zijn verschillende exegeten op dit punt terecht terughoudend.' Te bedenken 
is het volgende: a) Het woord HIIT is niet per se een specifieke jubeljaar-term (cf. 
Jer. 34:8, 15, 17); b) het is nog maar de vraag, of in vs. Ic met het woord " ) m wel aan 
het instituut van het jubeljaar is gedacht; de " i m betreft hier immers geen schuldslaven, 
maar gevangenen (D^IDttf); c) in de wet van Lev. 25 wordt niet letterlijk gesproken over 
het 'uitroepen' (Kip) van een jubeljaar; d) het woord HOK? in 61:2 lijkt eerder gekozen 
met het oog op de combinatie 'jaar-dag' (ilJtff - DV, cf. 34:8 en 63:4) dan in verband met 
een bewuste zinspeling op het jubeljaar. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de formuleringen 
van Jes. 61:1 w . meer een algemene herinnering bevatten aan een koninklijke promulgatie, 
zoals die in het bijzonder bij een troonsbestijging (algehele amnestie!) kon worden uitge
vaardigd.^ 

Als een bazuinstoot (cf. 58:1) klinkt het: De tijd^ van de verlossing is gekomen (cf. 
60:22)! Het welbehagen (]"1S"1 = genadige aanneming na het oordeel, cf. 60:10, 62:4v.) 
wordt met HJiff en de wraak met DV verbonden. Het is niet met zekerheid te zeggen, of 
hiermee bewust een temporeel-kwantitatief verschil tussen genade en gericht'' wordt 
beoogd - cf. Jes. 34:8, waar zowel 'jaar' als 'dag' op het gericht zien. Wel is het beslist 
niet toevallig, dat in de heilsprofetie van Jes. 61 het 'jaar van het welbehagen' voorop 
staat en in de onheilstekening van Jes. 63 de 'dag van de wraak'. Welbehagen /verlossing 
en wraak gaan hand in hand: God verlost door middel van de wraak. 

Maar wie is het object van de wraak? De tekst van Jes. 61:2 geeft geen nadere speciOcatie. 
Er zijn twee mogelijkheden: De binnenlandse of de buitenlandse vijanden, de goddelozen 
of de volkeren. Beuken kiest voor de eerste mogelijkheid en meent dat Jes. 61:2 de 
woorden van Jes. 49:8 actualiseert met behulp van Jes. 59:17v., waar zijns inziens 
uitsluitend van wraak op de goddelozen sprake is.' Steek daarentegen kiest voor de tweede 
mogelijkheid en meent dat in Jes. 61:2 het woord Dp] een redactionele ingreep vormt, 
die in deze heilsprofetie (die bij Jes. 49:8v. aansluit) de gedachte van het tweezijdige 
eschaton wil invoegen.* Bij beide visies speelt de idee, dat in de 'volken-vriendelijke' capita 
Jes. 60-62 een aankondiging van het gericht over de volkeren slecht past, een beslissende 
rol.' 

1. Zie R. North, " ITn" in TWAT II, 286; P. Volz, Jes. (KAT), 258; W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 201; 
O.H. Steek, 'Rachetag', 326 noot 10; K. Pauritsch, a.w., 110; R. de Vaux, Israel I, 313. 

2. Cf. R.B. Sloan, a.w., .54 e.v. en H. Niehr, Herrschen imd Richten, 278 en 338 e.v. Te vergelijken is de 
Akkadische miHarum-acle, een 'öffentliche Ankündigung eines königlichen Beschlusses, gewisse Mass-
regeln durchführen zu lassen (..) welche die Annulierung von Schulden, Erstattung von Gebieten und 
Steuern sowie Freiheit für gewisse Bevölkerungsteile beinhalteten' (Niehr, a.w, p. 338). Een dergelijk 
wetsdocument (bijv. het edict van Ammisaduqa) beoogde vooral het herstel van het economische evenwicht 
en het opruimen van sociale misstanden; cf. N P. Lemche, 'The manumission of slaves - the fallow year -
the sabbatical year - the jobel year', VT 26 (1976), 38-59 en E. Otto, 'Bedeutung der altorientalischen 
Rechtsgeschichte', 157 e.v. en 167v. 

3. Zie de uitleg van het woordpaar dag - jaar bij de bespreking van Jes. 34:8. 
4. Vgl Ps. 30 6 en Jes. 54:7v., waar dit wèl het geval is. 
5. W.A.M. Beuken, 'Servant', 424. Hij verklaart Jes. 59:18c als een corngerende interpolatie, zie Jes. (POT), 

146v. 
6. O.H. Steek, 'Rachetag', 336-338. 
7. Vgl. C. Westermann,/ei. (ATD), 243, die de gerichtswoorden over de volkeren als een latere, corrigerende, 

toevoeging aan Tnto-Jesaja beschouwt. Vele commentatoren na hem zitten op dezelfde lijn. 
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Zo wordt echter tekort gedaan aan de strekking van de tekst en van het hele hoofd
stuk, en in het bijzonder aan het gegeven dat de ontvangers van deze profetie in een 
tweevoudige nood verkeren (zie boven). Evenmin als in Jes. 59:17w. wordt in Jes. 61 
tussen de externe en de interne bedreiging precies onderscheiden. Deze twee vormen 
van nood hangen ook duidelijk samen (zie 59:lv., 9w.). Net als in Jes. 59:17v. betreft 
de aankondiging van Gods wraak op de vijand ook in Jes. 61:2 zowel de interne als de 
externe vijand en behoeft daarom het object niet gespecificeerd te worden. Als God 
komt, gaan alle - binnenlandse of buitenlandse - obstakels voor Israels heil aan de kant, 
cf. ook de wijze waarop in Jes. 66 het gericht over de goddelozen (5v., 14) overgaat in 
en vervloeit met het universele gericht (14w.). 

Dat de interne vijand in Jes. 61 mede bedoeld is, mag blijken uit sommige van de bewoor
dingen waarmee de profeet zijn gehoor aanspreekt (vss. lb-3a), ' en misschien ook uit 
VS. 8.^ Toch lijdt het geen twijfel dat de scopus van de IDTlbx? Dp] DV in Jes. 61:2 
primair het gericht over de volkeren is - zoals de scopus van Jes. 59:17v. primair het 
gericht over de goddelozen was. Te letten is op het volgende: 
1. In c. 61 zelf wordt de grote ommekeer direct verbonden met Sions rechtsherstel 

temidden van de volkeren, zie vss. 3b-7, 9, 11. 
2. De relatie tussen 61:2 en 63:4, waar hetzelfde woordpaar dag - jaar gehanteerd wordt, 

en daar in verband met het gericht over de volken, kan niet genegeerd worden.^ Te 
vergelijken is ook de wijze waarop in Jes. 35:4 de wraak ter sprake komt (daar 
evenmin gespecificeerd, in een gedeelte dat in alle toonaarden van het heil spreekt). 

3. De context van Jes. 61:2, het gedeelte Jes. 60-62, handelt over Sions heil D"'13n'7D 1^2 
(61:11) - steeds weer komt de veranderde relatie met de volkeren ter sprake. 

4. Het gericht over de goddelozen alleen zou het treuren over Sion (61:2, 3, 66:10) nog 
niet opheffen. De koppeling van wraak en welbehagen (]1S"1) in Jes. 61:2 is veel
zeggend. In 60:10, cf. 62:4v. wordt hetzelfde woord ]1ST gebruikt als aanduiding van 
Gods genadige toewending, waardoor de volkeren ingeschakeld worden om Israel te 
herbouwen. Pas wanneer de volkeren Israel niet langer smaden en verdrukken, maar 
herstellen, zal het treuren over Sion veranderen in vreugde over Sion (cf. 66:10). 

Dat de dag van de wraak die in Jes. 61:2 wordt uitgeroepen, primair de volkeren geldt, 
is niet in strijd met de zeer gunstige wijze waarop elders in Jes. 60-62 over de volkeren 
gesproken wordt. Stellig vervullen de volkeren in deze capita de positieve rol van dienst 
aan en participatie in Israels hernieuwd bestaan. Te bedenken is echter wel, dat alle 
nadruk hier valt op de heerlijke toekomst na het verlossende komen van God, dat in Jes. 
61:lw. nog wordt aangekondigd. De volkeren die naar Sion komen, hebben het gericht 

1. Zie met name de woorden voor Vrijlating', 'gevangenen' en 'gebondenen' (vs. lb). Het is onjuist de 
termen in vss. lb-3a uitsluitend m figuurlijke zm op te vatten en de zinspeling op concrete sociaal-
economische wantoestanden (cf. Neh. 5) te verwaarlozen, zo stelt terecht W. SchottrofT, 'Jahr der Gnade', 
passim. Cf. Jes. 51:18, 20, waar de categorieën 'treurenden' en 'goddelozen' expliciet tegenover elkaar 
gesteld worden. Zie ook H. Baarlink, Vrede op aarde. De messiaanse vrede m bijbels perspectief. Kampen 
198.5,63-68 en J.H. Le Roux, 'Two possible readings of Isaiah 61', in: P.G.R. de Villiers (ed.), Liberation 
Theology and the Bible, Pretoria 1987, 31-44. 

2. In vs. 8 is de vocalisering van LXX, Peshitta, Targum, versio Arabica te volgen (zo met BHK^ en BHS), 
cf. W.A.M. Beuken, 7sj. (POT), 21 Iv. De term Vn hoeft echter met noodzakelijk op binnenlandse situaties 
te zien, zo O.H. Steek, 'Rachetag', 32.'!. 

3. Zoals bijv. O.H Steek, 'Rachetag', 330, doet. Zulks op grond van de reeds vermelde visie, die men bij 
verschillende auteurs vindt, dat de rol van de volkeren in Jes. 63 schnl afsteekt bij die van de volkeren 
in Jes. 60-62. 
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over de Sionverdrukkende naties achter zich. Jes. 6062 roepen de armen op om met 
het oog op deze toekomst zich af te keren van een kwijnende geest (61:3) en zich vol 
vreugde en verwachting op de nabije verlossing te richten. Onmiskenbaar zijn ook in Jes. 
6062 indirectretrospectief de sf)oren van het gericht op te merken, zie 60:2, 11, 12,14, 
18, 61:2, 7v., 62:8v. Jes. 63:16 is een passend slot voor dit gedeelte: Het is een terugblik 
op dat gebeuren, dat de in Jes. 6062 zo uitbundig getekende en verwachte doorbraak 
van het heil forceerde: de wraak van God. 

Met het bovenstaande is tevens elke exegese afgewezen, die het spreken over de 
wraak van God in Jes. 61:2 poogt te neutraliseren of te minimaliseren. Dit gebeurt op 
verschillende wijze. Westermann vat Dp3 in 61:2 op als 'Wiederherstellung', in navolging 
van Muilenburg die DpJ parafraseert als 'the restoration of wholeness'.' De inhoud en 
het doel / gevolg van de wraak worden zo met elkaar verward. In dezelfde lijn, maar 
enigszins genuanceerder, stelt Beuken: 'Sc here "vengeance" means nothing else but an 
authoritative and strong action in order to realise the announced legal order, embodied 
in "liberty"'.^ De eliminering van het retributieve element van Dpi in Jes. 61:2 is echter 
ongeoorloofd. Nog minder navolging verdient de conceptie van Steek, die de woorden 
"irn^K? Dp3 DV in Jes. 61:2 beschouwt als een in de context slecht passend onderdeel 
van de eindredactie van het boek Jesaja, waarvan ook Jes. 35:4 en 63:4 producten zijn. 

De jubelroep over de dag der wrake heeft middenin de heilsaankondiging van Jes. 6062, 
waarin Sions rechtsherstel bezongen wordt, een onmisbare plaats. De heilstijd kan niet 
aanbreken, als over het recht heengelopen wordt. Men kan het Sion Gods niet straffeloos 
schofferen. God gaat aan de schending van de zijnen niet stilzwijgend voorbij  dat diepe 
besef ligt in het spreken over de wraak van God. De vreugdetoon van Dtn. 32:43 klinkt 
ook hier door: 'Verheugt u, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten (..) en verzoent 
zijn land, zijn volk'. Op de dag dat de wraak van God voltrokken wordt, breekt het 
nieuwe jaar aan: het jaar van zijn welbehagen. Nadat in Jes. 6062 dit jaar in alle toon
aarden is beschreven, volgt in Jes. 63:16 een terugblik op de dag die dit jaar inluidde. 

Jes. 63:4 
■'37D DpJ DV 'D 'Want de dag van de wraak was in mijn hart 
nX3 "71X3 nJE Î en het jaar van mijn bevrijding was gekomen.' 

Om de plaats en functie van Jes. 63:16 te bepalen, is het zinvol om de hoofdlijnen van 
TritoJesaja's prediking nog eens weer te geven, en wel aan de hand van het gebruik van 
het sleutelwoord K13, dat een signaalfunctie heeft: Dit 'komen' opent de toekomst. 

TritoJesaja zet in met de vreugdevolle boodschap dat Gods heil nabij is om te komen 
en zijn gerechtigheid om zich te openbaren (56:1). De verlossing (Sions herstel) blijft 
echter uit. Waarom? Vanwege het schreeuwende onrecht in Israël zelf. Maar ak dit 
laatste uiteindelijk erkend wordt ('de oprechtheid kan niet komen', 59:14) en de vromen 
bij God gaan schuilen, dan komt de doorbraak van heil en gerechtigheid (59:17). God 
komt! Zijn komst heeft twee zijden: Hij komt als een onstuimige rivier (in wraakgericht, 

1. C. Westermann, Jes. (ATD), 292; cf. J. Muilenburg, Jes. (IB), 710v. Muilenburgs visie gaat weer terug 
op die van G.E. Mendenhall. Dezelfde invloed is te bespeuren achter de vertaling van J.L. McKenzie, Jes. 
(AB), 179 ('deliverance'), cf. R.N. Whybray, Jes. (NCB), 242 en J.E. Lindsey, 'Vengeance' in IDB Suppl. 
Vol., Nashville 1976, 932v. Terecht wordt de mening van Westermann door K. Pauntsch, a.w., 111 en 
O.H. Steek, 'Rachetag', 323, afgewezen. 

2. W.A.M. Beuken, 'Servant', 421. Zjjn beroep op Jer. 20:10; Ez. 25:12, 15; Ps. 44:17 en Klaagl. 3:60 gaat 
met op, zie de exegese aldaar. 
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59:19) en Hij komt als Bevrijder (59:20). In 59:15b-21 is eigenlijk het beslissende gezegd. 
Het aspect van de verlossende komst, het opus proprium, wordt in zijn gevolgen vooral 
in 60-62 uitgewerkt. Nota bene de tekening van het heil in c. 60 (9x K13!) en de inclusio: 
'Uw licht komt' (60:1) - 'Uw heil komt' (62:11). Het aspect van de wrekende komst, het 
opus alienum, wordt vooral in 63:1-6 uitgewerkt: God komt uit Edom (63:1) - opnieuw 
valt, en nu voor de laatste keer, de woordcombinatie p l S en V0'' (63:1, cf. 56:1, 59:17, 
62:1). De verlossing is gekomen (63:4).' De gedachte dat er een spanning is tussen het 
volkeren-vijandige caput 63 en de volkeren-vriendelijke capita 60-62 (zo Westermann, 
Steek, Schoors e.a.), dient afgewezen te worden. 

Door de bijzondere vorm presenteert 63:1-6 zich nadrukkelijk als 'achterzijde' van het 
Sionsheil dat in 60-62 aangezegd, verwacht en reeds bezongen werd. Vanuit een retro
spectief standpunt (berichtgeving in de verleden tijd)^ wordt in het verlengde van Jes. 
59:15b-20 en 61:2 over het volkerengericht gesproken. Er is ook een meer directe aan
sluiting van Jes. 63 bij het voorgaande:' 
a. Sions heil (62:11) en Edoms onheil (63:1-6) horen bij elkaar (cf. de Sion-Edom 

thematiek in Jes. 34-35!); de nieuwe naam 'bevrijden van YHWH' (7KI, 62:12) zal 
pas klinken in het nieuwe jaar van de 'bevrijding' (7tO, 63:4). 

b. Jes. 62 heeft een open einde; de spanningsboog reikt vanaf het eerste 'totdat' {IV, 
VS. 1) via het herhaalde 'totdat' (ISJ, vs. 7) naar het slot (vs. lOv.), waar men de poort 
uittrekt om YHWH in te halen. Hij komt eraan! De climax van 62 roept om een 
vervolg. Dit vervolg wordt in 63 gegeven: Hij is gekomen. 

Dat er ook een bewuste verbindingslijn ligt tussen de literaire vorm van 63:1-6 - volgens 
sommigen een 'wachterslied' of 'Postenfrage'^ - en de vermelding in 62:6v. van aan
gestelde 'wachters' die roepen om en uitzien naar Gods heil, is niet met zekerheid te 
zeggen.* 

Met de vraag van 63:1 wordt gemformeerd naar de identiteit van een triomferende, 
majestueuze gestalte die uit Edom / Bozra komt. Door de etymologische samenhang met 
de woorden DIN 'rood' resp. "133 'druivenplukker' wordt in deze namen gepreludeerd 
op de pointe van de profetie: God heeft in Edom de wijnpers getreden - een bekende 

1. Opmerkelijk is dat hierna het sleutelwoord K13 alleen nog in het slothoofdstuk van Trito-Jesaja gebruikt 
wordt, en daar met een hoge frequentie (8x!). Op de functie van KID bij de samenhang van 59:15b - 63:6 
wijst ook (kort) o.a. W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 248. Voor de vele idiomatische dwarsverbindingen in 
deze capita zie naast het werk van Beuken ook P.-E. Bonnard, Le Second Isate, Fans 1972 en B. Gosse, 
'Détoumement de la vengeance du Seigneur contre Edom et les nations en Isa 63,1-6', ZAW 102 (1990), 
105-110. 

2. Cf B. Dicou, Jakob en Esau, UI (noot 387). 
3. Cf W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 246; K Marti, Jes. (KHCAT), 391 en F. Holmgren, 'Yahweh the 

Avenger. Isaiah 63:1-6', in: J J . Jackson / M. Kessler (ed.), Rhetorical Criticism (Fs J. Muilenburg), 
Pittsburgh 1974, 133-148. Contra o.a. J. Fischer, Jes. (HSAT), 187, A. Schoors Jes. (BOT), 368 ('geen 
enkel verband met het voorgaande') e.a. 

4. Zie C. Westermann, Jes. (ATD), 302v.; K. Pauritsch, a.w., 139 en 143v. en A. Schoors, Jes. (BOT), 368. 
5. Er IS met één ander voorbeeld van een wachterslied in het O.T., zoals C. Westermann, Jes. (ATD), 303, 

zelf toegeeft. Het beeld van een wachter die na het vaststellen van de identiteit (vs. 1) doorvraagt en 
informeert naar de kleur van de kleding, is wat vreemd. Waarschijnlijk gaat het hier gewoon om een 
dialoog-vorm die de bedoeling heeft de aandacht te scherpen. Te vergelijken is het verband tussen Jes. 
60:4 (het uitzien) en 60:8 (de vraag nSj 'o, cf 63:1 m "O). In deze dialoog worden een wie-vraag (lab) 
en een waarom-vraag (2) gesteld; Ic resp. 3 geven antwoord. Vss. 4-6 bieden een nadere motivatie (~s, 
vs. 4) van het tweede antwoord, waarbij 4 mm of meer parallel loopt met 3aa, 5 met 3ap en 6 met 3t3c. 
Cf. B. Dicou, Jakob en Esau, 109v. 
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beeldspraak voor een oordeelsvoltrekking.' Edom vervult hier, zo is terecht de mening 
van de meeste uitleggers, een sterk symbolische functie. Edom is de locatie waar de 
wraakoefening over de volkeren wordt voltrokken (vss. 3, 6). Het betreft hier de 
volkerenwereld in haar 'edomitisch' kaliber, met andere woorden de Gode- en Sion-
vijandige volkeren.^ Zijn in Jes. 63:1-6 bij deze volkeren de goddelozen in Israël mede 
inbegref)en?' Ofschoon het tekstgedeelte zelf hierover geen uitsluitsel geeft, suggereert 
de nadrukkelijke samenhang met de voorgaande capita dit wel (zie vooral de lijnen tussen 
59:16 - 63:5 en die tussen 61:2 - 63:4). Maar in deze eindfase van de Sion - Edom anti
these verdwijnen de goddelozen in Israel geheel achter de brede linie van de volkeren. 

Evenmin als de omvang van het object van de wraak komt de reden hiervan scherp 
in beeld. Over de exegese van het moeilijke vers 3a[J en de implicaties van de relatie 
tussen 59:16 en 63:5 wordt door de exegeten geheel verschillend gedacht.'' Toch kan er 
geen misverstand bestaan over de reden van het wraakgericht in 63:1-6, een gedeelte dat 
immers de 'achterzijde' van 60-62 vormt. Als God in wrake komt, brengt Hij vergelding 
aan zijn 'tegenstanders' en 'vijanden' (59:18). Scherpe contouren zijn niet nodig, omdat 
het voor ieder vanouds volstrekt duidelijk is waar het in de Sion-Edom-relatie om gaat: 
God voert Sions rechtsgeding (34:8). Achter de verheerlijking van Sion ligt de bestraffing 
van de Sion-belagende volkeren. De vraag waarom in 63:1-6 de IVS'S'T niet vermeld 
wordt, zoals in 34:8, behoeft niet gesteld te worden:* Uit het voorgaande blijkt het 
'Sionsgeding' zonneklaar (cf. de verdrukking in 60:14, de smaad in 61:7, de vijandschap 
in 62:8). De inhoud van de symbool-functie van Edom maakt een explicitering van de 
reden van de wraak Gods over Edom in feite overbodig. 

In de motivering van het treden van de wijnpers gebruikt 63:4 nauwelijks nieuwe bewoor
dingen. De relatie met 61:2 en 59:16w. is onloochenbaar. Het gedeelte 56:15b - 63:6 is 
één geheel, met één boodschap, omlijst door het 'zien' van God (59:15v., 63:5) en zijn 
'komen' in wraak Üp3 en verlossing 7N3 (59:17, 20, 63:4).* Eveneens is de thematische 

1. Cf. Jer. 25:30; KJaagl. 1:15; Joel 4:13; Openb 14:19, 19:15. Dat er ook voorbeelden van deze metafoor 
te vinden zijn in de Umwelt van Israel, wordt door de commentaren met vermeld. Zie echter J. Zandee, 
'Egyptological Commentary on the Old Testament', in: M.S H.G. Heerma van Voss, P.HJ. Houwink ten 
Cate en N.A. van Uchelen (ed.), Travels m the World of the Old Testament (Fs M.A. Beek), Assen 1974, 
281: 'Egyptian Texts show a clear connection between Shezmu, the god of the winepress, and a judgement 
on sinners with a bloody punishment' 

2. Zie verder de uitleg van Jes. 34-35. Waarom is hier Edom en met Babel het paradigma van de ten oordeel 
gedoemde volkerenwereld'' W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 258: Omdat Babel reeds gevallen is (Jes. 46-47). 
Maar waardevol is ook de onderscheiding die F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 631, maakt: 'Babel reprËsentiert 
die gewaltthatige tyrannische Weltmacht, Edom die gegen Isr. als Isr., als Volk Gottes feindselig gesinnte 
und so sich bethatigende Welt'. Typerend voor Babel is de greep naar de wereldmacht (cf. Jes. 47), 
typerend voor Edom is de greep naar het hart van Gods volk. 

3. Zo W.AM. Beuken, Jes. (POT), 259. 
4. Zie naast de commentaren hierovervooralS.Sekme, a w., 140-144. Verreikende gevolgen heeft C. Wester-

manns opvatting, dat het 'alleen' in vs. 3 een mythische trek is, 'der der mythischen Darstellung des 
Chaos-Kampfes entspricht' {Jes. (ATD), 304). Deze 'Urzeit - Endzeit' thematiek zou Jes. 63:1-6 een 
typisch apocalyptische kleur verlenen. Navolging krijgt Westermann van o.a. K. Pauritsch, a.w., 141 en 
A. Schoors, Jes. (BOT), 368. Zie voor de kritiek op de mening dat 63:1-6 apocalyptisch van aard is: 
R.N. Whybray, Jes. (NCB), 252v. en F. Holmgren, a.art. 

5. W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 253. Ovengens veronderstellen LXX, Symmachus en Vulgaat in Jes. 63:1 
de lezing m in plaats van 31, cf. B H K ' en J W. Olley, 'Notes on Isaiah xxxii 1, xlv 19,23 and ban 1', VT 
33 (1983), 452v. Zie verder B Dicou, JaJa>b en Esau, 115. 

6. Het IS dan ook met juist om te stellen, dat 63:1-6 bewerkt is door de redaaor, die de vervulling van het 
in 59 aangekondigde oordeel m 60 - 62 miste, en daardoor dit gedeelte het karakter van een inhaal-
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en literaire verwantschap met Jes. 34:8 evident.' Tussen 61:2 en 63:4 zijn twee kleine 
verschillen, die zich laten verklaren door de verschillende scopus van de gedeelten waarin 
deze teksten staan: 
a. In 61:2 staat niet de 'dag', maar het 'jaar' voorop. In 6062 voert dan ook de verlossing 

de boventoon, terwijl 63 over de wraak bericht. 
b. In 61:2 is geen sprake van 7K3, maar van ]^S^. Zo sluit 61:2 aan bij 60:10, cf. 62:4, 

terwijl 63:4 aansluit bij 62:12. Het woord 'welbehagen' zou in de gerichtsschildering 
van 63:16 ook niet passen, het woord 'bevrijden' wel. 

God motiveert het gericht met de verwijzing naar de geplande ("'373!)^ Dp3 DV en het 
gekomen ""bMil rjtff. De betekenis en de interpretatie van '71X3 stellen voor problemen. 
Gaat het om een verbale vorm ('mijn verlosten', Qal part. pass. plur.) of om een nominale 
vorm ('mijn verlossing')?' Gezien a) de vertaling van de oude versiones, b) de combinatie 
met het nomen actionis Dp3 en c) de parallelplaatsen 34:8 en 61:2 is zeer waarschijnlijk 
voor het laatste te kiezen, ook al is het substantief □■'71N3 een hapax. Het jaar van Gods 
'verlossing' is door de dag van de wraak ingeluid. Maar om welke verlossing gaat het? 
De vaak verdedigde uitleg van wM^i in 63:4 als aanduiding van de bloedwraak'* dient 
te worden afgewezen, en wel op de volgende gronden: 
1. De meest directe parallel in 61:2 wijst aan dat met ""blNJ geen straffende, maar een 

verlossende activiteit, in de lijn van ]1S1, bedoeld is. Ook is te letten op de lijn naar 
63:1 (machtig om te verlossen S''^^^0), cf. de synonymie in 35:9v. = 51:10v. 
(mn / ba:). 

2. Het O.T. heeft geen woord voor 'bloedwraak'; wanneer over de 'bloedwreker' 
gesproken wordt, gebeurt dat steeds met de toevoeging DIH.' De activiteiten van 
de Din"7tO worden nooit met behulp van het verbum bxj aangegeven. Deze 

manoeuvre gaf (zo W.A.M. Beuken, Jes. (POT), 253 en 257). Zie over de relatie tussen 59:16w. en 
63:4w. naast Beuken, 254v. ook Gosse, a.art., 108 e.v. 

1. In Jes. 3435 komt dezelfde thematiek voor als in Jes. 62:10  63:6 (maar dan omgekeerd): gericht 
over Edom, thuiskomst in Sion. Naast 63:1 is 34:5v. de enige tekst met het naampaar Edom / Bozra. 
De combinatie jaar  dag komt in het O.T. alleen m 34:8, 61:2 en 63:4 voor. Zie verder B. Gosse, 
'Isaie 3435'. 

2. Met het woord nb wordt hier bedoeld 'der Plan seines künfligen Handelns (..) die entschlossene Absicht', 
aldus H.W. Wolff, Anthropologie, 91. Voor de combinatie hart  toomgencht cf. Jer. 23:20, 30:24. 

3. De emendatie D"V»2 Vergelding' (zie B H K ' , n.a.v. de parallellie met 34:8) wordt door niemand meer 
gevolgd, evenmin als de suggestie van E. Merz, a.w., 68 noot 1, die "VIK: als part. pass. plur. opvat en 
parafraseert met 'diejenige, zu deren Blutrache ich verpflichtet bm'. De gedachte van L. Kohier, TVIKJ' , 
ZAW 39 (1921), 31.5v. (cf. KBL en HAL), dat het gaat om een plur. abstractus van het nomen ^ : , die 
het geëigende tijdstip van de handeling aangeeft (vertaling: 'Zeit wo einer als Blutracher waltet'), naar 
analogie van l ï ) 'jonge man'  D""i»; 'jeugd', cf. nViriD 'jonge vrouw'  D"Vin3 'Jungfrauschaft', is onlogisch: 
1) Aan woorden als v: en nVina is het tijdsbegrip inherent, aan St: niet en 2) de status constructus met 
n » 'jaar' zou dan een pleonastisch karakter knjgen. Beter is de opvatting van F. Delitzsch, Jes. (BCAT), 
634, die crb^ta opvat als een verbaalabstractum in de lijn van D"n "vivi' = 'vita'. 

4. Het verband tussen D^VIK: en de bloedwraak wordt gelegd door o.a. E. Merz, a.w., 68 noot 1; L. Kohier, 
a.art., KBL en HAL; D. Daube, Studies, 55; de commentaren van B. Duhm (HKAT, 435), A. Schoors 
(BOT, 369), C. Westermann (ATD, 305) en G. Fohrer (ZB, 246); O.H. Steek, Heimkehr, 52; L Fischer, 
a.w., 262; S. Sekine, a.w., 143 en F. Holmgren, a.art., 145148. Alleen Merz en Holmgren lichten hun 
mening toe. Merz zegt echter wel, dat zijns inziens behalve in Jes. 59 en 63 nergens anders in het O.T. 
"TK: de functie of titel van een goddelijke wreker is. Holmgren eindigt zijn bespreking met de opmerking, 
dat hij beseft, eigenlijk geen echte bewijzen voor zijn stelling te hebben kunnen geven (a.art., 148). 

5. Over bta 'bloedwreker' zonder mn in Num. 35:12 en over 1 Kon. 16:11 zie het excurs over NQM en de 
bloedwraak in Israel. 
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gegevens manen op zich al tot grote terughoudendheid bij de interpretatie van 63:4b 
als 'jaar van de bloedwraak'. 

3. De vertaling van LXX in Jes. 63:4 luidt èviaVTOq A-DTpcooetoq; voor de notie 
'bloedwraak' gebruikt LXX echter consequent de stam ayx^f^'^^'^iO^- Ook reeds LXX 
heeft in dit vers dus geen 'bloedwraak' kunnen bespeuren. 

4. De term Q"'blN) sluit aan bij n W "b'lHl in 62:12. Het feit dat deze Sionsgangers 
D'^llO 'bevrijden' zijn, is het gevolg van het jaar van Gods D''71i<3 'bevrijding'. 
Bloedwraak bevrijdt niet, maar bestraft. Bloedwraak levert geen bevrijden op, maar 
betekent slechts executie. 

5. Van niet één plaats in het O.T. (uitgezonderd Job 19:25?) is met zekerheid te stellen 
dat daar het beeld van de bloedwraak op het handelen van God wordt toegepast -
ook niet in de Dp3-teksten.' 

6. De verbinding ' ^WJ r\i0 pleit tegen de interpretatie 'bloedwraak'. De bloedwraak 
is een incidentele actie en neemt geen permanent karakter aan. 

Het jaar van de D'blKJ brengt geen bloedwraak, maar verlossing. Men kan erover twisten 
of het in Deutero- en Trito-Jesaja gebruikte 7K3 nog iets van de oorspronkelijke 
gedachte van het losserschap bevat. In een tekst als 52:3 misschien wel, elders toch niet 
(zie de koppeling van genade en 'verlossing' in 44:22, 54:5, 8). De indruk bestaat, dat 
7X3 'zum stehenden Gottesepitheton'^ is geworden, vrijwel synoniem met wortels als 
733, m D , JJIff"" e.d. Tenslotte: Er is geen grond om in de uitdrukking 'jaar van de verlos
sing' in 63:4 een zinspeling op het jubeljaar te beluisteren.' 

Zowel door vs. Ic als door vs. 4b wordt het grote kader aangegeven, waarbinnen de dag 
van de wraak Dp3 ÜV in Jes. 63 functioneert, en waardoor deze wraak gekleurd wordt. 
Geheel in de lijn van de in deze subparagraaf eerder besproken tekstgedeelten is Dp3 
aanduiding van een straffende vergelding. Maar deze 'wraak' is geen einddoel. Wat vindt 
plaats op de Dpi ÜV? Een strafgericht dat zijn weerga niet kent. De beelden van de 
krijgsheld in vss. 1, 5v., van de wijnpers-treder in vss. 3, 6 en van de beker des toorns in 
VS. 6 (? cf. Jes. 49:26; Jer. 13:12w., 25:15w.) spreken voor zich. Er zijn zaken aan deze 
Dp] DV voorafgegaan, die hun weerga ook niet kennen, en waarover God tot het uiterste 
ontzet is (D02?, cf. 59:16), die zijn non en *]{< in vuur en vlam hebben gezet. 

Het recht en de gerechtigheid waren geschonden, ja verdwenen. Edoms duisternis 
lag over Sion uitgestrekt. Maar God laat deze intense vijandschap, dit ten hemel 
schreiende onrecht niet tot in de eeuwigheid geworden! Hij grijpt in, straft, confronteert 
met de eigen daden en vereffent de schuld. Dat is Dp3 - de uitvoering van het recht. Dit 
Dp] heeft niets met onberedeneerde agressie, willekeur of despotisme van doen, maar 
alles met een weloverwogen (de Dp] DV in Gods 'hart'!), rechtvaardig toornen over dat 
wat niet langer mag bestaan."* 

1. Contra F. Holmgren, a.art., 147, die wijst op Dtn. 32:39-4.̂ ; Gen. 4:1.5; Ez. 24:8; Ps. 79:10; Jes. 47:3 en 
Jer. 51:36. Dat zovelen tamelijk klakkeloos in D"ViK3 de bloedwraak willen lezen, hangt ongetwijfeld samen 
met de associaties die worden gewekt door de combinatie van de woorden Svraak' Dp: en 'bloed' nsJ (geen 
m!) in de directe context. 

2. H. Ringgren, "'?K:" in TWAT I, 889. Cf. echter JJ . Stamm, "bni" in THAT I, 390v. 
3. Cf. GBH; K. Marti, Jes. (KHCAT), 392; EJ. Kissane, a.w., 266 en R.N. Whybray, Jes. (NCB), 254. Zie 

de bespreking van Jes. 61:2. 
4. Er ligt dan ook een hemetsbreed verschil tussen de God van Jes. 63:1-6 en de Ugaritische godin "̂ Anatu 

van KTU 1.3:11, die met veel vreugde tot aan haar kniefin waadt door het bloed van haar vijanden. Cf. 
M.C.A Korpel, a.w., 167, 183 en 500v. 
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Deze wraak gaat hand in hand met en staat in het teken van de verlossing. Het kader 
van de wraakoefening is het heil; het gevolg van de wraak is de bevrijding. Zo predikt 
Jes. 59:16 - 63:6 aan het volk waarvan de kracht vergaan is en waarbij van hoog tot laag 
allen hun einde hebben gevonden (Dtn. 32:36), een volk in ultimis, wie God is. Hij is een 
God die zijn beloften waarmaakt, die niet met zich laat spotten en die wil dat het licht 
wordt. Hij is YHWH. In de voor mensen onontwarbare kluwen van machtswellust, hoog
moed, onderdrukking, onrecht en geweld, en op de klacht van een volk dat levend dood 
is (59:10), komt Hij: De Wreker-Bevrijder. En dan wordt de vijand gestraft, het onrecht 
gebroken, het heil breekt aan. Dat is om te huiveren, maar is dat ook niet om te zingen? 
'Jubelt, gij natiën!' (Dtn. 32:43), 'tot zijn verheerlijking' (Jes. 60:21).' 

Jer. 46:10, 50:15, 28, 51:6, 11, 36. 
In de profetieën tegen de volkeren in Jer. 46-51 neemt de prediking van de wraak Gods^ 
een belangrijke plaats in. Zowel de eerste als de laatste profetie in deze bundel spreekt 
over de dag of de tijd der wrake. De eerste profetie (46:2-12) in de bundel is tegen 
Egypte gericht, de laatste (50:1 - 51:58) tegen Babel: de twee grootmachten van de 
toenmalige wereld. Door de wraak van God worden deze machten, die beide op brute 
wijze de wereldheerschappij nastreven (46:8 - 51:25, 49, 53), zozeer geraakt dat er geen 
genezing meer is (46:11 - 51:8v.). De bundel Jer. 46-51 opent met een profetie over de 
wraak Gods die gedateerd is en in het verleden ligt; de bundel eindigt met een profetie 
over de wraak Gods die in de nabije toekomst ligt. Net zo zeker als God in het verleden 
Egypte met zijn wraak confronteerde (begin van de bundel), zal Hij dat in de toekomst 
met Babel doen (eind van de bundel). Niet aan een van hen, maar aan Hem is de 
wereldheerschappij. 

Het zal niet toevallig zijn, dat de bundel volkerenprofetieën in Jer. 46-51 op deze 
wijze geopend en afgesloten wordt. Het Juda van Jeremia's dagen bewoog zich tussen 
deze twee machten: Egypte en Babel. Twee zeer belangrijke gebeurtenissen in Jeremia's 
leven waren de dood van Josia (in 609), die de opkomende macht van Egypte wilde 
stuiten, en de verovering van Jeruzalem (in 586) door de legers van het machtige Babel, 
dat niet meer te stuiten was. 

Door de opening van de bundel volkerenprofetieën in Jer. 46-51 met de profetie 
tegen Egypte wordt tevens een goede aansluiting gecreëerd met Jer. 42-44. Daar wordt 
verteld over de vlucht van een restant Judeeèrs (met Jeremia) naar Egypte en de 
herlevende afgodendienst (zie ook de profetie over Egypte's vernedering door Babel in 
43:8-13 en 44:30). 

Over de ratio achter de structuur van Jer. 46-51 zijn de meningen verdeeld; een 
chronologische of specifiek geografische rangschikking kan niet over de hele linie worden 

1. Zo kan in feite het gerichtswoord Jes. 63:1.6 als een heilsprofetie worden opgevat. Deze waardering staat 
haaks op het volslagen onbegrip voor de boodschap van de wraak Gods bij geleerden als G. Fohrer, die 
blij IS dat - zoals hij het zegt - de namen van de auteurs van deze en soortgelijke bedenkelijke profetie 
in de afvalemmer van de geschiedenis zijn verdwenen {Jes. (ZB), 246). Hij is van mening, dat in Jes. 63 
God voor hel karretje van dubieuze nationalistische wensdromen wordt gespannen. Cf. ook P. Volz, Jes. 
(KAT), 262 ('der religiose Wert nicht sehr gross'). De schrijver van het boek Openbaring is een andere 
mening toegedaan, gezien het feit dat hij de beelden van Jes. 63:1-6 toepast op het grote eindgericht 
(14:18w.) en op de eschatologische Rechter, het Woord van God (19:13, 15v.). 

2. In het boek Jeremia wordt in drieërlei verband over de wraak Gods gesproken: in de onheilsprofetie als 
gericht tegen Israel (§ 4.3.1.), m de confessiones als straf over Jeremia's vijanden (§ 4.3.3., cf. § 4.2.1.) 
en tenslotte in de volkerenprofetie als oordeel over heidense naties. 
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aangetoond.' Wel is duidelijk, dat de opbouw van de profetieën in h. 4651 in grote 
lijnen overeenkomt met de volgorde van de volkeren in Jer. 25:15w. Hoewel meestal 
wordt aangenomen dat de bundel volkerenprofetieen oorspronkelijk na 25:13 een plaats 
had (zoals in LXX), zijn er belangrijke argumenten aan te voeren voor de authenticiteit 
van de plaatsing in MT.̂  

Jer. 46:10 
mN33 mn" ■'3"TNb Kinn a r m 'Maar die dag is voor de Here, YHWH der heerscharen, 
V"ISQ üplTw 7\'0p'y DV een dag der wrake om wraak te nemen op zijn tegen

standers 
GDHD n n m nSJatol D^^ H^DNT  en het zwaard verslindt en het wordt verzadigd en het 

wordt dronken van hun bloed 
mK33 mn •'nX^ nai o ja, een slachtofferffeest) houdt de Here, YHWH der 

heerscharen, 
mDin]"bK ]"1D3 f|K3 in het Noorderland, bij de rivier de Eufraat.' 

In recente tijd wordt door vrijwel niemand het Jeremiaanse auteurschap van Jer. 46:312 
nog bestreden.^ Dit hangt mede samen met de exacte datering van de profetie in vs. 2: 

1. De bundel heeft overigens in LXX een andere structuur Over de compositie van Jer. 4651 zie BJ. 
Oosterhoff, Jer. (COT), 60v.; R.P. Carroll, Jer. (OTL), 757759; S. Herrmann, Jeremm. Der J^ophet 
und das Buch (EF 271), Darmstadt 1990, 163 e.v. en A, Dicou, 'De structuur van de verzameling 
profetieën over de volken in Jeremia 4651', in: ACEBT 10 (1989), 8487. 

2. Zie voor deze argumentatie B J . Oosterhoff, Jer. (COT), 61v. Ook Ch.R. Seitz, 'The Prophet Moses and 
the Canonical Shape of Jeremiah', ZAW 101 (1989), 327, opteert voor de ongmaliteit van de MT

structuur, echter op geheel andere, meer speculatieve, gronden dan Oosterhoff. Cf. de kntiek op Seitz 
bij B Gosse, 'Jérémie xtv et la place du recueil d'oracles contre les nations dans Ie livre de Jérémie', VT 
40 (1990), 145151. S. Herrmann, Jeremia, 163, houdt de kwestie open. 

3. Zie D.L. Christensen, Transformations of the War Oracle m Old Testament Prophecy. Studies in the Oracles 
Against the Nations, Missouia, 1975,217 Een uitzondenng vormt G Fohrer,'Vollmacht über Völker und 
Königreiche (Jer 4651)', m id.. Studiën zu alttestamentlichen Texten und Themen (19661972), (BZAW 
155), Berlin  New York 1981, 47 (oorspronkelijk in: Won, Lied und Gottesspruch (Fs J. Ziegler), 1972, 
II, 145153). Er is in de geschiedenis van het onderzoek een periode geweest (eind 19*, begin 20* eeuw), 
waarin men de volkerenprofetieen als epigonenwerk meende te moeten beschouwen Interessant is de 
argumentatie die men hierbij hanteerde, met name met betrekking tot de Godsvoorstelling in de volkeren

profetieen. Zo vergelijkt bijv. F. Schwally, 'Die Reden des Buches Jeremia gegen die Heiden XXV. 
XLVILI', ZAW 8 (1888), 177217, het Godsbeeld van de 'echte' Jeremia met dat van de volkerenprofe

tieen, met als conclusie dat er een grote discrepantie is tussen de verheven God van Jeremia die de 
ongehoorzaamheid van Israel straft en de 'Rachegott' van de volkerenprofetieen die de heidenvolken 
vernietigt. In deze lijn schrijft ook H Bardtke, 'Jeremia der Fremdvölkerprophet', ZAW 53 (1935), 231: 
'Auch als Fremdvölkerprophet hatte Jeremia Jahwe richten, nicht rachen lassen'. De sterk negatieve uitleg 
van het thema van de wraak Gods speelt de exegeten hier parten. Voor de geschiedenis van het onderzoek 
van de volkerenprofetieen zij verwezen naar de dissertaties van D.L. Christensen, Transformations, 214 
en F. Höffken, Untersuchungen zu den Begrundungselementen der Volkerorakel des Alten Testaments, Bonn 
1977, 1236. Het blijkt dat de exegeten nog lang geen overeenstemming hebben bereikt over herkomst, 
'Gattung' en functie van de volkerenprofetieen. Maar in ieder geval is door het moderne onderzoek wel 
duidelijk gemaakt dat men deze vorm van profetie onmogelijk als 'laat' of als 'particulanstisch  nationa

listisch' kan afdoen. Er is geen enkele reden om de volkerenprofetieen bij voorbaat aan de ot.ische schnft

profeten te ontzeggen en zeker met aan Jeremia, die met zijn woorden tegen de volken in een lange 
traditie staat, cf. Jer 1.5, 9v, 251.5w., 27.2w., 28:8, 36:2. Dit betekent intussen met dat de bundel van 
Jer. 4651 in zijn geheel van Jeremiaanse ongine is; naar algemeen oordeel dient rekening te worden 
gehouden met uitbreidingen (citaten uit andere profeten) en latere actualiseringen, cf. O. Eissfeldt, 
'Jeremias Drohorakel gegen Agypten und gegen Babel', in: A. Kuschke (Hsgb.), Verbannimg, 3137; 
C. de Jong, De volken bij Jeremia. Hun plaats m zijn prediking en m het boek Jeremia, Kampen 1978, 
passim; S. Herrmann, Jeremia, 164v en BJ Oosterhoff, Jer. (COT), 60v. 
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het jaar van de slag bij Karkemis (605 v. Chr.). De vraag of de profetie vlak voor of vlak 
na deze slag is uitgesproken en dus een voorspellend resp. retrospectief karakter heeft, 
wordt verschillend beantwoord.' 

De profetie kan in drie gedeelten worden verdeeld. Vss. 3-6 tekenen in contrast de 
voorbereiding tot de slag (de commando's) en de afloop ervan (de wilde vlucht); vss. 7-10 
geven een verdieping hiervan door uit te leggen wie zich zo voorbereidde (vss. 7-9) en 
Wie deze afloop veroorzaakte (vs. 10); vs. l lv. tenslotte vormt de afsluiting, die de ramp
zalige gevolgen voor de verliezer aangeeft - geen genezing en wereldwijde jammer. 
Opmerkelijk is de zeer levendige stijl, die veroorzaakt wordt door het gebruik van impera-
tivi in elk van de drie strofen.^ 

Een sleutelwoord in de profetie vormt het verbum T\hv 'opstijgen', 'omhoog komen'. 
In de eerste strofe moeten de ruiters 'opstijgen' (vs. 4). In de tweede strofe wordt op 
dubbelzinnige wijze Egypte's woeste expansiedrift vergeleken met het 'opkomen', het 
buiten de oevers treden van de Nijl (vss. 7, 8 (2x)) en worden de paarden aangevuurd: 
'Vooruit!' (vs. 9). Maar de strijd eindigt voor Egypte in de derde strofe in een heel ander 
'optrekken', nl. om genezing te zoeken (vs. 11). De rivier de Nijl wordt aan de rivier de 
Eufraat gestopt en gekeerd, met andere woorden Egypte door Babel verslagen. 

Centraal staat de motivering in vs. 10: God zelf heeft de oeverloze machtswellust van 
'de Nijl' bij de Eufraat vernietigd. De dag van de slag bij Karkemis is de dag van YHWH, 
de dag der wrake. Tussen de in Jer. 46:10 gebruikte beelden en de profetie in Jes. 34 
is sterke verwantschap; zie Jes. 34:5v. (het bloeddronken zwaard), 6 (het slachtoffer in 
het land van..) en 8 (de dag van wraak). Heeft Jeremia de formulering van de tekst aan 
Jes. 34 ontleend, of gaat het om traditionele bewoordingen?^ 

Het gaat niet aan om het woord over de T\npi DV in vs. 10a als een secundaire toe
voeging uit te rangeren."* Niet alleen omdat in Jes. 34 dezelfde combinatie van beelden 
voorkomt, maar vooral ook omdat vs. 10a uitstekend past in het geheel van de profetie. 
De tweede strofe (7-10) verdiept en expliceert de eerste (3-6); de wonderlijke en onver
wachte anticlimax in vs. 5v. vraagt om de nadere verklaring, die in vs. 10 gegeven wordt. 
In VS. 10a wordt de reden van de nederlaag van D"'~ISO - Egypte gegeven: Gods wraak 
op V"I30 'zijn tegenstanders' (woordspeling!). Egypte stond aan de Eufraat uiteindelijk 

1. Het eerste wordt gesteld door G.Ch. Aalders, Jer. (KV), 202; H. Lamparter, Jer. (BAT), 233; W. Rudolph, 
Jer. (HAT), 248 en A. van Selms, Jer. (POT), 15. Het tweede door F. Giesebrecht, Jer. (HKAT), 226 
en P. Volz, Jer. (KAT), 397. De keuzemogelijkheid wordt opengehouden door J. Bright, Jer. (AB), 308; 
A. Weiser, Jer. (ATD), 382 en J.A. Thompson, Jer. (NICOT), 688. 

2. Het poëtisch gehalte van Jer. 46:3-12 wordt hoog geroemd, zie J. Bright, Jer. (AB), 308 en R.P. Carroll, 
Jer. (OTL), 763. Een stilistische analyse biedt W.G.E. Watson, Hebrew Poetry, 379-383. Voor verschillende 
vormkritische visies op de tekst cf. R. Bach, Die Auffordenmgen zur Flucht und mm Kampf im alltesla-
menthchen Prophetenspruch (WMANT 9), Neukirchen 1962,72,79v. en J. Kegler, 'Das Leid des Nachbar-
volkes. Beobachtungen zu den Fremdvölkersprüchen Jeremias', in: R. Albertz, Werden und Wtrken, 274 
e.v. Zie ook C. de Jong, 'Deux oracles contre les nations, reflets de la politique étrangère de Joaqim', in: 
P.-M. Bogaert (éd ), Le hvre de Jérémie. Le prophete et son nuheu. Les oracles et leur transmission (BETL 
54), Leuven 1981, 369-379. 

3. Cf. EJ. Young, 'Isaiah 34', 108v.; H.-M. Lutz, a.w., 137 noot 1; C.F. Keil, Jer. (BCAT), 440; P. Volz, Jer. 
(KAT), 396 en A. Weiser, Jer. (ATD), 383. A van Selms, Jer. (POT), 16v., brengt vs. 10 in verband met 
de herdenkingsdag van de troonsbestijging van YHWH. 

4. P. Volz, Jer. (KAT), 396, beschouwt vs. 10a als een storende glos. Volgens B. Duhm, Jer. (KHCAT), 338, 
heeft de schrijver van vs. 10a er geen idee van hoe sterk hij hier van de inzichten van de profeet Jeremia 
afwijkt. Meestal wordt een 'Aufforderung zum Kampf - zo in vs. 9 - direct gevolgd door een met "D 
ingeleide motivering. Dat vs. 10a de samenhang tussen vs. 9 en de "3-zin met stoort, wordt door R. Bach, 
a.w., 79, duidelijk gemaakt. Cf. H.-M. Lutz, a.w., 136. 
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tegenover YHWH der heerscharen; de in vs. 10 tweemaal gebruikte volle benaming 
mK33 mn" " H K beklemtoont de geweldige grootheid van deze ene Tegenstander, waar
mee farao Neko niet gerekend had. Bij Karkemis kwam voor Egypte de grote afrekening; 
de nederlaag was het gevolg van Grods wraak. 

De vraag waarom Egypte met Gods wraak te maken krijgt, houdt de exegeten bezig. 
Sommigen zijn van mening, dat de reden te zoeken is in de dood van koning Josia in 609 
(slag bij Megiddo, waar Josia de legers van Neko poogde tegen te houden) en de daarop 
volgende Egyptische suprematie over Juda. Jeremia klaagde immers om Josia's dood 
(2 Kron. 35:25) en Joachaz' wegvoering naar Egypte (Jer. 22: lOw.). Aan deze klacht paart 
zich dan nu het verlangen naar wraak. Wraak, want Egypte heeft zich door deze daden 
immers vergrepen aan Gods volk!' En de Koning zal de verdrukte vazal krachtens de 
verbondsbepalingen willen en moeten wreken. 

De context zelf geeft echter geen aanleiding voor deze redenering. De wraak van God 
wordt hier niet expliciet gekoppeld aan de notie van het verbond; Israel wordt zelfs in 
het geheel niet genoemd.^ De reden van de wraak Cjods ligt niet zozeer in de houding 
van Egypte tegenover Gods verbondsvolk Israel en evenmin in het feit dat Egypte Gods 
voornemen met de Chaldeeën (cf. Jer. 25:11, 27:6w.) poogt te verhinderen,^ maar in 
Egypte's hoogmoedige en verderfzaaiende greep naar de wereldmacht (cf. Jes. 47!): Stad 
en land wil Egypte brandschatten (vs. 8). De fMi wordt echter niet bedekt door Egypte's 
macht (vs. 8), maar vervuld met Egypte's gejammer (vs. 10) - dankzij de wraak Gods. 

De profetie van vs. 10 ziet de geschiedenis van 605 v. Chr., de botsing van de wereld
machten Egypte en Babel, 'als der Selbstdurchsetzung Gottes gegen die überhebliche 
Hybris menschlicher Gewalt'.'' De hoogmoed van de wereldveroveraar wordt door de 
Rechter en Heerser der wereld afgestraft. Niet alleen in de profetie tegen Egypte, maar 
ook elders in de volkerenprofetieen wordt op soortgelijke wijze benadrukt, dat Hij regeert 
en een rechtsclaim op de volken heeft. De God van Israel is de God van de ganse aarde 
(Jer. 27:5). Tegenover Hem hebben allen rekenschap af te leggen: Hij heeft een rïb met 
de volken (Jer. 25:31). 

De wraak van God tegen de volkeren, die meestentijds in het kader van de rib van 
Sion staat (Jes. 34:8), krijgt in Jer. 46:10 nog grotere dimensies - de rechtsstrijd van de 
Schepper met zijn schepselen. Gods universele heerschappij maakt door de wraak een 
einde aan de machtswellust. Hij laat de verwoesting (vs. 8) niet straffeloos passeren. 
Typerend is dat de dubbele profetie over Egypte in Jer. 46 eindigt met een heilswoord 

1. Zie voor deze gedachten o.a. W. Rudolph, Jer (HAT), 249; E.W. Nicholson, Jer. (CBC), 169; A. Weiser, 
Jer. (ATD), 383, J.A Thompson, Jer. (NICOT), 689 en C.F. Keil, Jer. (BCAT), 440 (die de reden van 
de wraak Gods uitbreidt tot de eeuwenoude vijandschap van Egypte tegen Israel, cf. G.Ch. Aalders, Jer. 
(KV), 206). 

2. Het blijft natuurlijk mogelijk, dat de gedachte van wraak voor de schending van de verbondspartner 
impliciet in Jer. 46:10 meespeelt, maar hierop ligt niet het accent. 

3. Zo G.Ch. Aalders, Jer. (KV), 206 en B.N. Wambacq, Jer. (BOT), 261, cf. Th.L.W. van Ravesteijn, Jer. 
(TU), 138. 

4. A Weiser, Jer. (ATD), 383. Cf. W. Rudolph, Jer. (HAT), 249; H. Lamparter, Jer. (BAT), 234v.; 
G. von Rad, TTieologie II, 207; B.S. Childs, Introduction, 352 en G. Fohrer, 'Vollmacht', 51. Volgens 
P. Höffken, a.w., 266 e.v., wordt Egypte m Jer 46:7w. in de lijn van o.a. Jes. 30:6v. en Ez. 29:3w., 
32:2w, bewust getekend met de trekken van de bedreigende chaosmacht: 'Egypte gilt in diesem Spruch 
als "mythischer" Gegenspieler Jahwes, dem es in seiner politischen Existenz um das Ganze - die Welt-
herrschaft - geht' (p. 268, cf. p. 512 noot 89v.). 
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aan het adres van Israël (27v., cf. 30:10v.).' Het besef dat de God van Israël de God is, 
die ook de wereldmachten wrekend straft en inperkt, mag de vrees van verstrcxjiden en 
gevangenen voorgoed wegnemen. 

Jer. 50:15, 28; 51:6, 11, 36 
De lange profetie over de val van Babel in Jer. 50-51 wordt geheel beheerst door het 
thema van de goddelijke vergelding. Onder de vele uitdrukkingen en beelden die gebruikt 
worden om dit thema te ontvouwen, neemt de notie van de wraak van God stellig een 
zeer belangrijke plaats in. In vijf teksten verspreid over de profetie wordt de woordgroep 
Dp3 zelfs 9 maal gebruikt. Het onheil dat Babel treft, kan kortweg als mrt" DQp] (50:15, 
28, 51:11) worden aangeduid.^ Geen van de andere vergeldingstermen (^pD; D îtf; 703) 
die in Jer. 50-51 gehanteerd worden, heeft een dergelijke overkoef)elende functie. Het 
is bij uitstek de wortel üp] die door zijn associaties met de rechtsgedachte en de oorlogs
voering de mogelijkheid biedt om de boodschap van deze profetie, die als hoofdthema 
de vergelding over Babel en als subthema de verlossing van Israël heeft, met één 
samenvattende typering weer te geven: de wraak van Grod over Babel. 

Over het tekstgedeelte Jer. 50-51 wordt over het algemeen weinig positief gedacht. De 
kritische opmerkingen richten zich met name op het Jeremiaanse auteurschap en op de 
comfXDsitie van het geheel. Wat betreft het auteurschap van Jer. 50-51 wordt er soms op 
gewezen dat het overwicht van de wraakgedachte in deze capita haaks staat op de predi
king van Jeremia.^ Meer in het bijzonder acht men de boodschap van de wraak Gods 
over Babel in aperte tegenspraak met de positieve wijze waarop Jeremia elders over Babel 
spreekt als het strafinstrument in Gods hand.* Wat betreft de compositie van Jer. 50-51, 
zijn velen van mening dat het geheel nogal chaotisch is en slechts een wanordelijk conglo
meraat van hoogstens thematisch verwante eenheden vormt.' Deze kritische opmerkingen 
hoeven niet onweersproken te blijven. 

Wat het eerste betreft: Het is volstrekt willekeurig om aan Jeremia de wraak-gedachte 
te ontzeggen; ook in de confessiones en in de profetie tegen Israel spreekt de profeet 
over de wraak Gods. Dat de wraak van God in 50-51 tegen Babel is gericht, is niet in 
tegenspraak met de 'hamerfunctie' (51:20w.) die de profeet elders aan deze opkomende 
wereldmacht toekent. Te bedenken is dat Jeremia terdege ook over het gericht over Babel 
gepredikt heeft (25:12,27:7,22,29:10). Er is geen doorslaggevende reden om aan Jeremia 

1. Cf. P. Höffken, 'Zu den Heilszusatzen in der Völkerorakelsammlung des Jeremiabuches', VT 27 (1977), 
398-112. 

2. De mening van P.A.H. de Boer, 'mrr as epithet expressing the superlative', VT 24 (1974), 235, dat Tirr 
in Jer. 50:15 en 51:11 aanduiding van de superlativus is, dient gezien de overige Dp3-teksten afgewezen 
te worden. 

3 Zie reeds de bespreking van Jer. 46:10. Typerend is bijv. dat H. Bardtke, 'Jeremia der Fremdvölkerprophet', 
ZAW 54 (1936), 258, als een van de cnteria voor de vaststelling van een jong-Jeremiaanse kern in 50-51 
eenvoudigweg poneert: 'Der Gedanke der Rache Jahves kann nicht ursprünglich sein'. Deze vooringenomen
heid hangt samen met een ethische idealisering van de profeet en met een misverstaan van het thema 
van de wraak Gods. 

4. Het IS vooral op grond van dit argument, dat de capita 50-51 aan Jeremia ontzegd worden. Voor de uitwer
king van dit bezwaar zie F. Giesebrecht, Jer (HKAT), 243 e.v.; A. Weiser, Jer. (ATD), 427; W. Rudolph, 
Jer. (HAT), 274 en met name P Höffken, a w., 283v. ('Es (ist) dem Verf. nicht gelungen (..) den Aspekt 
von göttlicher Beauftragung mit dem der Verfehlung Babylons zusammenzudenken', p. 283). 

5. Cf. Th.L.W. van Ravesteijn, Jer (TU), 157; W. Rudolph, Jer. (HAT), 274; H. Lamparter, Jer. (BAT), 
265; K. Budde, Jer. (KHCAT), 360; J. Bnght, Jer. (AB), 359 en J.A. Thompson, Jer. (NICOT), 731. 
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een wraakprofetie over Babel te ontzeggen (cf. 51:59-64).' Dit betekent overigens niet 
automatisch dat de profetie van Jer. 50-51 in zijn geheel aan Jereraia toegeschreven kan 
worden.^ 

Wat het tweede betreft: Inderdaad moet gezegd worden dat Jer. 50-51 geen strakke, 
logische structuur heeft die zich kenmerkt door een thematische progressie. De compositie 
is echter minder chaotisch dan op het eerste gezicht lijkt.̂  Bovendien is het nog maar 
de vraag, of het ontbreken van een logisch - thematische ontvouwing als een manco 
aangemerkt kan worden. Het is zeer wel mogelijk dat de slotprofetie van Jeremia's boek 
bewust zo breed uitgemeten wordt en een kaleidoscopisch beeld biedt. Als in de profetie 
de grote tegenstander van Juda, de verwoester van de stad en de tempel Gods, de verdruk
ker der volken, tenslotte aan bod komt, gaan alle registers open. Verleden, heden en 
toekomst volgen elkaar in snel wisselende metaforen op; commando's tot de aanval en aan
sporingen tot de vlucht tuimelen over elkaar. Het geheel lijkt nog het meest op een 
muzikale compositie,'' waarin de thematische basiselementen in steeds wisselende combi
naties optreden om dat ene in alle kleuren en talen ten gehore te brengen: de vergeldende 
en bevrijdende wraak van God, die Babel straft en Israels recht herstelt. Met de exegese 
van de Dp3-teksten kunnen enkele momenten van deze compositie nader worden belicht. 

Jer. 50:15 
2^20 rfvW w i n 'Heft over haar rondom een gejuich aan: 
rtTT'ltPK r7Üi riT" riJflJ Zij geeft zich gewonnen, haar bolwerken 
nTIIOin lOiri] zijn gevallen, haar muren neergehaald! 
K̂ n mn' nopj o Dit is de wraak van YHWH -
ilD lOpin voltrekt de wraak aan haar! 
TO"WT3 nn2?JJ "lÜND Handelt met haar zoals zij (anderen) behandeld heeft!' 

De gehele boodschap van Jer. 50-51 wordt feitelijk in 50:2-5 al verwoord; wat volgt is 
een bonte verzameling variaties op dit thema. Na de oproep (aan Israël) tot de vlucht 
(50:8) komt de eerste oproep tot de strijd in 50:14. Deze commando's zullen in de twee 
capita voortdurend herhaald worden. Bij de eerste oproep tot de strijd in 50:14 wordt 
ook het diepste motief onthuld: Babel staat schuldig tegenover God en kan zich niet 
verschuilen achter Israels schuld tegenover God (miT'b Kün in 50:7 en 14!). In vs. 15 
verspringt het perspectief; de stad is reeds gevallen, het overwinningsgejuich klinkt 
rondom (JJII als in Ps. 41:12). De belegering en de val van Babel zijn de realisering van 
de mn^ nop l Gods wrekend straffen van Babel wordt in de omringende verzen direct 

Reeds in Dtn. 32 wordt in tweeërlei zin over het Vreemde volk' gesproken, als strafinstrument en als wraak-
object van God. Ook bij Jesaja ziet men beide gedachtenreeksen samengaan, cf. Jes. 10 en 47. Zie verder 
G.Ch. Aalders, Oud-Teslamenlische Kanoniek, Kampen 1952, 23 Iv.; O. Eissfeldt, 'Drohorakel', 34v.; 
B J. Oosterhoff, Jer. (COT), 60; K.A.D. Smelik, 'De functie van Jeremia .SO en 51 binnen het boek Jeremia', 
NTT 41 (1987), 273 en 276 en vooral B. Hartberger, a.w., 109 e.v. (zie in noot 134 de kritiek op 
P. Höffken). 
Te rekenen is met uitbreidingen en latere toevoegingen, met name door citaten uit andere profeten en 
uit 'eigen werk'. Vgl. B.J. Oosterhoff,/er. (COT), 60; W. Rudolph,/?/-. (HAT), 274; A. Weiser,/sr. (ATD), 
427; H. Lamparter, Jer. (BAT), 26.'5 en C. de Jong, a.w., 264 e.v. Zie echter de tegenargumentatie van 
CF. Keil, Jer. (BCAT), 496 e.v. en G.Ch. Aalders, Kanoniek, 231 e.v.; id., Jer. (KV), 272 e.v. 
Zie vooral de analyse van K.T. Aitken, 'The Oracles against Babylon in Jeremia .50-.'; 1: Structures 
and Perspectives', TynB 35 (1984), 25.63. Vgl. ook de indeling bij G. Fohrer, 'Vollmacht', 50v.; D.L. 
Christensen, a.w., 249 e.v.; C. de Jong, a.w., 276,287 en B. Hartberger, a.w., 94v. en 101. De laatstgenoemde 
auteur wijst tevens op thematische en structurele verschillen tussen c. 50 en c. 51 (p. 102-104). 
K.AD. Smehk, 'Jeremia 50 en 51', 270. 
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gekoppeld aan zijn omzien naar Israel, dat door Babel verslonden (73N, vs. 7, 17) en 
geplunderd (1102?, vs. 11) werd. Maar Israel is nog steeds Gods 7wT\2 (vs. 11, cf. 51:19). 
De wijze waarop Babel Israel heeft aangetast, stelt haar schuldig tegenover God (vs. 14) 
en heeft de toorn van God (vs. 1.1) opgewekt. Israels schuld is verleden tijd (vs. 20). 

De wraak van God wordt aan Babel voltrokken (Ni. imp. lOp^H) door het 'volk uit 
het Noorden' (vss. 3, 9).' Ook elders wordt het samengaan van de goddelijke wraak en 
de menselijke realisering daarvan expliciet aangegeven, cf. Num. 31:3 en Ez. 25:14. Maar 
meer dan een instrument is dit volk niet; de wraak is en blijft Gods werk (50:25, 51:10). 
De uitvoering van de wraak is sterk bepaald door de idee van de exacte wedervergelding. 
Net zoals in Ri. 15:7, 11 wordt dit met behulp van de formule van de talio uitgedrukt: 
ntffy "lüXD ntpy (cf. 50:29).' , 2 

Jer. 50:28 
□"Ü^DT D"D3 b ip 'Hoor.' Zij, die uit het land Babel 
]T'33 T J i l ? 7D3 'piXO gevlucht en ontkomen zijn, brengen in 
i r n ^ K mn" n o p r n x Sion de boodschap van de wraak van YHWH 
l^D'il r a p ] onze God, de wraak voor zijn tempel!' 

De boodschap van Babels val gaat als een lopend vuurtje de wereld door (50:2, 46) en 
bereikt ook Sion (50:28, 51:10). Het is de blijde mare van de wraak van 'onze God' 
(liTl^N). In deze bewoordingen klinkt de vastheid van het verbond door; God is zijn volk 
niet vergeten (50:5,11,17w.). Wat een boodschap: De God van een gedecimeerd volkje 
(50:17, 20, cf. Dtn. 32:36), die de wereldmachten ter verantwoording roept (50:18)! De 
wraak wordt gespecificeerd als vergelding voor de verwoesting van de tempel.^ Ongetwij

feld gaat het hier om de afbraak van de tempel van Jeruzalem in 586 v. Chr. (52:17w.).'' 
Voor het besef van Israel zal het antigoddelijke drijven van Babel zich juist in de 
tempelverwoesting hebben gemanifesteerd. God had Babel als strafinstrument gebruikt, 
mede tegen zijn eigen tempel (Jer. 7:14!). Maar net zoals eens Assur (2 Kon. 18:3335, 
19:16; Jes. 10:711) heeft ook Babel de maat overschreden en de levende God gehoond 
(50:24, 29). Het oordeel wegens de overmoed en machtswellust van Babel stelt dit vroegere 
strafinstrument van God ze//schuldig (cf. Dtn. 32:27w.). Als God wraak neemt voor zijn 
tempel, vergeldt Hij de hybris van de hamer die zich beroemt tegen Wie hem hanteert 
(Jes. 10:12v., 15; Dtn. 32:27). 

Het bezwaar dat K. Budde, Jer. (KHCAT), 362, tegen deze tekst heeft, nl. dat uitgerekend dit volk uit 
het Nc»rden geen enkele reden tot wraakneming heeft, snijdt geen hout. Het verbum Dp3 kan immers 
in meer algemene zm als aanduiding van oorlogsvoering gebruikt worden (zie § 4.2.3.). Bovendien handelt 
dit volk hier als het ware plaatsvervangend voor de door Babel onderdrukte volkeren (zie de talio in 50:15, 
29) en is instrument van Gods wraak. 
Vgl. voor deze formule bijv. Lev. 24:19; Dtn. 19:19; Ob. 15v.; een soortgelijke formule is TWil 1BK3 □'T», 
cf. Ri. 1:7 en Jer. 51:24. Het rechtsdenken dat in het lus talionis een specifieke toepassing krijgt, is diep 
geworteld in het O.T., aldus B. Maarsingh, 'lus talionis', 92. Dit wordt door H J. Boecker, Recht und Gesetz, 
149153 (excurs 'Zur alttestamentlichen Talionsformel'), met voldoende onderkend. Het verband tussen 
schuld en straf kan in de profetische prediking op verschillende wijzen worden aangegeven; in Jer 5051 
overheerst de 'talionic correspondence'. Zie hierover P.D. MiUer, Sm and Judgment m the Prophets. 
A Stylistic and Theological Analysis, Chico 1982,107, 111 e.v. en over het lus talionis verder J. Weismann, 
a art.; M. Stol, a.art. en F. Criisemann, '"Auge um Auge.." Ex.21:24f. Zum sozialgeschichtlichen Smn des 
Taliongesetzes im Bundesbuch', EvTh 47 (1987), 411426. 
De woorden ontbreken in LXX; eveneens in 51:11, waar LXX 'de wraak voor zijn volk' (Xaoi) aötou) 
leest. Er is echter geen reden om LXX hierin te volgen. 
Contra D.L. Christensen, a.w., 278, die onder verwijzing naar Jer. 51:51 stelt: 'References to vengeance 
for Yahweh's temple do not, in all cases, require the final destruction of that temple'. 

148 



Jer. 51:6 
7DD ']inD 103 'Vlucht weg uit Babel; redt uw leven, 
1ÖDJ 27'K lü^QT ieder voor zich! Komt niet om in haar 
niiya imn"bt< bestraffing! Want nu is het 
Tt^n•'b K'n nop: nw o de tijd der wrake voor YHWH, dit is 
TO D7IÖD Kin 7103 de vergelding die Hij haar brengt!' 

God laat Israel / Juda niet voorgoed in de steek (50:33v., 51:5). Opnieuw (cf. 50:8) klinkt 
de oproep om uit Babel te vluchten, zoals eens Lot uit Sodom en Gomorra (50:40).' 
Het woord ]1J? duidt hier de ongerechtigheid en de straf ineen aan. Dat niemand in de 
draaikolk van Babels ondergang meegezogen worde! Babels ongeluk is niet tijdelijk van 
aard, maar definitief, want de tijd (HSJ) van de wraak Grods is gekomen.^ Parallel aan 
de wraak staat de vergelding Gods, uitgedrukt met de combinatie obttf Pi. + 7lQ).' 

Jer 51:11 
Wt:hwr\ ixbo Cann nan 'Maakt de pijlen scherp, vult de 
niTriN mn T'i?n pijlkokers!^ YHWH heeft de geest 
'10 'D^a van de koningen van Medie opgewekt, 
nnniön? inara b33"ba"''D want tegen Babel is zijn plan, ter 
NTI mrf nOpr''D vernietiging. Ja, dit is de wraak van 
"IvDTl nap] YHWH, de wraak voor zijn tempel.' 

De identiteit van het volk uit het Noorden wordt hier temidden van de voortdurende 
snelle commando's onthuld. Met dezelfde woorden als in 50:28 tyjjeert de profetie Babels 
bedreiging en val als de realisering van de wraak van God. Deze wraak is geen uitbarsting 
van ongecontroleerde agressie, maar staat als uitvoeringvan het doelbewuste plan (HOTO, 
cf. 30:24) van God in dienst van recht en gerechtigheid (cf. 50:34, 51:9v.). 

Jer 51:36 
mn" nax na pb 'Daarom, zo zegt YHWH: "Zie, Ik ga uw 
■]3''n"nN DT'Jjn rechtszaak voeren en Ik zal zeker wraak 
"[noplTlX "riQpJT voor u nemen. 
nD'TlK "HDinm ik zal haar stroom droogleggen 
nmpO'riN TlC^Dm en haar bron doen opdrogen".' 

In dit vers spreekt de hemelse Rechter, op wie in ultimis een appèl wordt gedaan. Met 
een klacht heeft Sion de zaak aan God voorgelegd (cf. Klaagl. 3:58w.). Vs. 34 verwoordt 
de aanklacht tegen Babel, vs. 35 de roep om recht. Het is een zaak van OOn 'gewelddaad' 
en van DT 'bloed' / 'moord'.* Daarom gaat God ingrijpen ("Jjn + part. als aanduiding 
van een futurum instans). Hij 'strijdt' tegen de vijand van de appellant en voert diens 

1. R. Bach, a.w., 25, wijst erop dat de 'Aufforderungen zur Flucht' vnjwel uitsluitend in het txjek Jeremia 
te vinden zijn. 

2. Vgl. de 'dag der wrake' in Jer. 46:10; de 'tijd des ttx)ms' in 18:23; de 'tijd der bezoelcing' m 6:15, 8:12, 
10:15, 46:21, 49:8, 50:27, 31, 51:18. 

3. Cf. Jes. 59:18, 66:6; Spr. 19:17; Jofil 4:4 MT en Ps. 137:8. 
4. Voor de vertaling van a'x met 'pijlkoker' zie R. Borger, 'Die WaffentrSger des Kömgs Danus. Ein Beitrag 

zur alttestamentlichen Exegese und zur semitischen Lenkographie', VT 22 (1972), 385398. 
5. Cf. H. Chnst, a.w., 23 en 63, die meent dat het hier synoniemen betreft. 
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rechtszaak (']3"'"l'nt< Dl, cf. 50:34).' Hij verhoort de roep om recht, de 'wraakbede' van 
VS. 35, als Hij wraak neemt. De constructie np3 Pi. + nnpi + suffix is uniek. Het suffix 
na nop3, dat elders een gen. subjectivus aanduidt, is hier het beste als een gen. objectivus 
op te vatten ('wraak voor u', cf. de constructie in Num. 31:2). De uitkomst van Gods rib 
voor Israel kan niet twijfelachtig zijn; zijn wraak treft Babels levensader, de rivier de 
Eufraat (cf. Jes. 19:5 en Hos. 13:15). 

Jer. 50-51 is een profetie over de wraak van God, die zich op Babel richt. Terecht is er 
door enkele exegeten op gewezen, dat deze profetie eschatologische tonen heeft en dat 
Babel hier als type van de wereldmacht bovenhistorische trekken krijgt.̂  Babel is de grote 
tegenstander van Israel, van Israels God en van alle volken. Babel heeft Juda verslonden, 
vernield (50:7, 17, 51:34), Gods erfdeel geplunderd (50:11), tegen God gezondigd en 
overmoedig de strijd opgenomen (50:14, 24, 29, 31v., 36, cf. 51:53), verdrukt Juda nog 
steeds (50:33), dompelt de ganse wereld in leed (50:23, 34), is het 'hart van Gods 
tegenstanders' (51:1), de 'berg des verderfs' die de hele aarde verderft (51:25). De ÜDtẐO 
van Babel reikt dan ook tot de hemel (51:9); hemel en aarde juichen over Babels onder
gang (51:48). Resumerend kan van de wraak Gods over Babel het volgende vastgesteld 
worden: 
1. De m n ' nopj is een zaak van straffende wedervergelding. Dit wordt door het gebruik 

van de talio-formule en door frequent gebruikte parallelwoorden als IpD (10 x), boi 
(2 x), ablü (5 x) bevestigd. De God die de nnp] uitvoert, is ITl'̂ aJ bn (51:56). Op 
geen enkele manier staat deze wraak op gespannen voet met het recht; de wraak 
beoogt juist het herstel van het recht en breekt het onrecht (50:34, 51:10, 36). De 
wraak gaat gepaard met de heilige toorn van God (50:13, 25, 51:45) en is uitvoering 
van zijn plan (51:11). 

2. De mn"' nop3 ais vergelding over Babel is onlosmakelijk verbonden met: 
a. de handhaving van de eer van Gods naam (zijn tempel en volk werden aangetast) 
b. het rechtsherstel en de bevrijding van Juda / Sion (50:18v., 33v., 51:5v., 34w.); het 

'werk' van de wraak (50:25, 51:10) heeft Sions recht aan het licht gebracht (51:10, 
LXX aliter); aldus gedenkt God zijn verbond (cf. Lev. 26:40w.)' 

c. de verlossing voor alle volken (50:34, 51:48). 
3. De mn"" nf3p3 is duidelijk gemotiveerd door: 

a. de hoogmoed tegen God, zoals die in het bijzonder uitkwam in de verwoesting van 
de tempel 

b. de gewelddaad tegen Israël 
c. de verdrukking van de volkeren. 

4. De nin" nop3 kan in de hand van de volkeren (i.e. de Meden) worden gelegd, maar 
het eigenlijke subject is YHWH, die optreedt als Koning (51:27), als Rechter (50:34, 
51:36) en als Krijgsheld (passim). 

1. In het boek Jeremia wordt op vier manieren over de rib van God gesproken: de rib van God tegen Israel 
(2:9); tegen de vijanden van Jeremia (11:20,20:12); tegen de heidense volkeren (25:31) en tegen de vijand 
van Israel (50:34, 51:36). Zie verder G. Liedke, THAT II, 771-777. 

2. Cf. bijv. G. Fohrer, 'Vollmacht', 50v.; D.L. Christensen, a.w., 257 en 260. R. Martin-Achard, a.art., 102v. 
merkt op: 'La métropole chaldéenne tend par ailleurs S devenir une figure exemplaire, Ie type même de 
la puissance hostile è Yahvé et aux siens, la representation du mal contre laquelle une lutte d mort doit 
être finalement engagée' (p. 104). 

3. Op dit recht kan Israel overigens geen aanspraak maken. Het 'recht' van Israel is geen automatisch tiezit. 
Het IS recht dat bestaat bij de gratie van de genade van God, die zich ondanks Israel over Israel ontfermt: 
Jer. 50:20, 51:5. 
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Ez. 25:12, 14, 15, 17 
Evenals de andere grote profeten predikt ook Ezechiël naast en na de wraak van God 
over Juda / Jeruzalem (24:8) de wraak van God over vreemde volkeren (25:1217). De 
concentratie van de vocabel Dp3 in Ez. 25 is uniek: 10 x in twee korte profetieën (vss. 
1214; 1517).' H. 25 vormt de opening van de collectie volkerenprofetieén in Ez. 2532 
en richt zich tegen de omringende volkeren Ammon, Moab, Edom en Filistea.^ Vrij
wel unaniem dateert men de profetieën van Ez. 25 in de periode direct na de val van 
Jeruzalem in 587/6. De profetieën tegen Edom (vss. 1214) en Filistea (vss. 1517) lopen 
niet alleen inhoudelijk parallel maar zijn tevens naar dezelfde vorm gemodelleerd:^ 
a. Botenformel 
b. Scheltwort ( ]y  miffy) 
c. Drohwort (]Db + Botenformel ► T' ]n3; TVO) 
d. Erkenntnisformel. 
De correspondentie van het sleutelwoord Dp3 in aanklacht en oordeelsaankondiging ver
sterkt de notie van de talio in deze profetieën. 

Ez. 25:12, 14 
mn" "HK lOK HD 'Zo zegt de Here YHWH: "Omdat Edom in 
DpJ Dp3D DIIK mi&y ] y pure wraakzucht is opgetreden tegen het 
7\~<,'\'iV TC'^h huis van Juda en een zware schuld op zich 
WrO lOpJT DItÖK 102̂ X"'1 heeft geladen door zich op hen te wreken..".' 

ü n x a TlOprnX "rin^T 'ik zal mijn wraak leggen op Edom, door 
7N̂ ltf■' ""DJ? T S de hand van mijn volk Israel. Zij 
TlOnDI ''DKD D n t O 1B?yi zullen Edom behandelen naar mijn toom 
TiapJTN IVT"! en grimmigheid. En of ze mijn wraak dan 
rV\T 'JIK DK] zullen leren kennen! Woord van de Here YHWH.' 

Ez. 25:1214 is een profetie tegen Edom.* In 25:12a wordt Edoms optreden tegen Juda 
getypeerd met de constructie ntPSJ t D ( Dp3 (in figura etymologica) I p.^ Frequent 
wordt in het boek Ezechiël de combinatie Hiff S? (31 nomen gebruikt om een handelwijze 
aan te geven die gepaard gaat met en voortkomt uit een (kwade) gezindheid, zie bijv. 
8:18, 22:7, 23:25, 29. Zo ligt ook in 25:12a en 15a bij de vocabel Dpj het accent op de 

1. Met W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 586v. is MT in 25:1217 te prefereren boven de vananten in de versiones. 
2. De volkerenprofetieén in h. 25 wijken qua inhoud en vorm duidelijk af van die in h. 2632, cf. W. Zimmerli, 

Ez. (BKAT), 93. J.B. Geyer, 'Mythology and culture in the orades against the nations', VT 36 (1986), 
129145, neemt twee verschillende vormen van de volkerenprofetie aan, waarvan de ene vertegen

woordigd is in Am. 12 en Ez. 25 en de andere m de overige volkerenprofetieén. 
3. Cf. P. Höffken, a.w., 76; W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 595v.; H.G. Reventlow, Wachter, 139. Men herkent 

in deze profetieën de standaardvorm van het Erweiswort met de opbouw van aanklacht, oordeel en 
Erkenntnisformel; zie hierover W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 5561 en id., 'Das Wort des göttlichen 
Selbsterweises (Erweiswort), eine prophetische Gattung', in: id., Offenbarung, 120132. 

4. In h. 35 volgt een profetie tegen Edom, die met in de bundel volkerenprofetieén is opgenomen. De reden 
daarvan is, dat Edom in h. 35 veel meer dan in h. 25 exponent van de Israel en Godevijandige wereld 
IS. Nota bene het contrast tussen het gebergte van Selr in h. 35 en de tiergen van Israel in h. 36. Voor 
een vergelijking van de twee Edomprofetieen m Ez. 25 en 35 zie M.H. Woudstra, 'Edom and Israel in 
Ezekiel', CTJ 3 (1968), 2135. 

5. Dat na de prepositie a eerst een verbum (inf. abs.) volgt, is weliswaar ongebruikelijk maar met onmogelijk, 
cf. W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 586. De prepositie b wordt met door Dp: geregeerd, maar is rechtstreeks 
van het verbum TVSS afhankelijk, cf. de constructie TUBS + 3 + ^ in Ez. 22:7. 
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wraakzuchtige gezindheid.' Dit wordt in vs. 15 door de parallellie met woorden voor 
'leedvermaak' en 'vijandschap' bevestigd. 

De wraakzucht bracht Edom tot daden waarvoor het verantwoording schuldig is. De 
zware schuld (Dtf X) van Edom roept Gods oordeel op.^ Door zich aan Juda te vergrijpen 
heeft Edom schuld tegenover de God van Juda op zich geladen (cf. Jer. 2:3, 50:7). Hoe 
vergreep Edom zich aan Juda? De slotwoorden van vs. 12 geven dit aan: DHD 10p3\ Voor 
de constructie Dp3 ni. + 3 cf. Ri. 15:7; 1 Sam. 18:25 en Jer. 50:15. Een wijziging van het 
perfectum in een imperfectum of van DHl in Dpi is onnodig en onjuist.^ 

Uiteraard wordt door veel exegeten de vraag gesteld, waarvoor Edom (en in vs. 15 
Filistea) wraak neemt. Meestal koppelt men de wraak van Ez. 25:12 aan gegevens uit 
bijv. 1 Kon. ll:15v. of 2 Kon. 14:7,22.* In dat geval oefent Edom wraak voor specifieke 
gebeurtenissen in het verleden en betekent de wortel Dpi hier wedervergelding van door 
Israël toegebracht onheil. De tekst zelf geeft hiervoor echter geen nadere aanwijzing. 
Het is dan ook beter om Dpi in Ez. 25:12b en 15b in de lijn van de onder § 4.2.3. 
besproken tekstgedeelten op te vatten als aanduiding van een door de algemene revanche-
gedachte gevoede oorlogshandeling, samenhangend met de idee van oorlog-als-rechts-
geding. Dat deze als Dp] getypeerde krijgsverrichtingen gepaard gaan met rancuneuze 
gevoelens tegenover de vijand, is in Ez. 25:12, 15 wel bijzonder duidelijk. 

De aanklacht die in het Scheltwort van vs. 12 geformuleerd wordt, vat de oorzaak van 
Edoms schuld kort en bondig samen als Dpi: een agressief-rancuneuze gezindheid, die 
zich uit in haatdragende, vijandige handelingen. Ez. 35 concretiseert dit door te spreken 
over Edoms eeuwige vijandschap (15, cf 25:15), bloedvergieten (6), expansiedrift (10),' 
toom, nijd en haat (11) en hoogmoedige taal (12v.). De vele Edom-profetieën bij de 
andere profeten completeren dit weinig vriendelijke beeld (zie vooral Jer. 49:7-22; Ob.; 
Ps. 137:7 en Klaagl. 4:21v.). Het was juist het broedervolk Edom, dat zich in 586 tegenover 
Juda als een gier heeft gedragen. 

Net zoals de aanklacht tegen Edom, in vs. 12 ingeleid door 'jSJ'', werd geformuleerd met 
behulp van de vocabel Dpi, wordt ook het oordeel, in vs. 13 ingeleid door ]37, samengevat 
met behulp van hetzelfde woord Dpi: Edom zal behandeld worden zoals het gehandeld 
heeft. De in vs. 14a gebruikte constructie '?KnB>' 'Qü TD DTTIO "TlOprnK 'nnjT kan 
in grammaticaal opzicht in tweeërlei zin worden opgevat: 
a. God legt zijn wraak op Edom (d.m.v. de hand van Israël) of 
b. God legt zijn wraak (op Edom) in de hand van Israël. 
In het eerste geval is het verbum finitum "nriJI te betrekken op DIIKD, in het tweede 
geval op "Oy TD. De eerste mogelijkheid is te preferen, omdat 1) nergens het nomen 
n?3p3 rechtreeks met de prepositie 3 verbonden wordt (altijd met ]D) en 2) de constructie 

1. Cf. E. König, Worterbuch, 287 en P. Höffken, a.w., 95. Wat de semantische waarde van Dp: betreft, horen 
Ez. 25:12, 15 thuis in de onder § 4.2.1. besproken tekstgroep. 

2. Cf. R. Knierim, "DÖK" in THAT 1,256- 'Theologischen Charakter hat das Wort insofem, als des Menschen 
Haflbarkeit Ausdruck, Ursache und Folge göttlichen Urteilens oder Handelns ist..'. In dit woord komt wel
licht ook de ernst uit van het verbreken van het vertxjnd tussen 'broeders' (Dtn. 23:8, cf. Am. 1:9,11). LXX 
heeft - meer in de lijn van vs. 15 - vertaald met het verbum ^v'^mKaKe(o 'kwaadaardig / haatdragend zijn'. 

3. Zo met W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 586, die erop wijst dat het perf. consecutivum hier moet worden opgevat 
als een hypotactische omschnjving van de oorzaak van de daarvóór vermelde 'schuld' (DDK) van Edom. 
De verbale vorm heeft in dit vers bovendien een frequentatieve lading, cf. GKG § 112e-g. 

4. Zo bijv. W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 597; W. Eichrodt, Ez. (ATD), 244; A. van den Bom, Ez. (BOT), 160 
en A Noordtzij, Ez. (KV), 271. 

5. Het gebied dat Edom na 586 daadwerkelijk heeft geannexeerd, schijnt ovengens met erg omvangrijk te 
zijn geweest, cf. B. Harttierger, a.w., 138. 
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]n3 + riDpJ + D ( + wraakobject) ook elders gebruikt wordt (Num. 31:3 en Ez. 25:17). 
Vs. 14 wil dus niet zeggen dat God de wraakoefening aan een ander (i.e. Israël) uit

besteedt, maar dat Hij bij de voltrekking van de wraak een ander (Israël) als instrument 
gebruikt. Het verschil tussen deze twee opvattingen is subtiel, maar wel belangrijk. God 
blijft het eigenlijke subject van de wraak.' Daarom ook staat er in vs. 14 nadrukkelijk 
tweemaal TlOp], 'mijn wraak'. 

De profetie dat God Edom zal bestraffen met behulp van 'zijn volk Israël', is een woord 
vol beloften. Twee zaken worden hiermee verondersteld, nl. dat het in 586 vrijwel vernie
tigde Israël ooit weer een volksbestaan zal hebben en - nog wonderlijker - dat dit volk 
nog steeds Gods volk is, het volk van zijn verbond. Als Gods strafinstrument zal Israël 
Edom behandelen^ overeenkomstig de maat van de toom van God. In alle tekstplaatsen 
in Ezechiël waar de wraak van God ter sprake komt, vindt er een koppeling plaats met 
de notie van de toorn (non / *]N) van God. Achter de wraak van God ligt het vuur van 
de toorn over het onrecht en de aantasting van zijn eer. 

Verschillende exegeten zijn van mening dat in Ez. 25:14 de grenzen worden over
schreden. De vermelding dat God de voltrekking van de wraak aan Israël overdraagt, ziet 
men als een 'Rückfall in nationalistische Vergeltungssucht', die onverenigbaar is met 
Ezechiëls visie op Gods gericht.' Vs. 14 dient als een latere toevoeging of een glosse 
beschouwd te worden en weerspiegelt een eng-particularistische joodse wraakzucht. Hier 
is het volgende tegenover te stellen: 
a. Verwijdering van vs. 14 zou de structuur van de profetie over Edom verbreken en 

de parallellie met de profetie tegen Filistea geheel veronachtzamen. 
b. De wraak van God wordt niet aan Israël overgedragen, maar opgedragen. God blijft 

het subject van de wraak. 
c. Meermalen wordt in het O.T. de wraak Gods gerealiseerd door de hand van Israël 

(cf. Num. 31:2v.; Ps. 149:7v.) of een ander volk (cf. Jer. 50:15). Zie verder Jes. 11:14 
en Zef. 2:9. 

d. Edom heeft na 586 de facto Israëlitisch grondgebied bezet. Israël is dus de eerst 
aangewezene om Edom te verdrijven en te bestraffen (cf. Ob. 17v.; Am. 9:12). 

e. Het O.T. kent een wel zeer bijzondere relatie tussen Edom en Jakob / Sion.* 
f. In de profetie openbaart zich de toorn van God over de haat van Edom en het onrecht 

dat zijn volk werd aangedaan. Men kan deze openbaring niet zomaar verwisselen met 
een ervaring of expressie van kwalijke, menselijk-patriottische wraakzucht.' 

Vs. 14 heeft terdege een passende plaats in de profetie tegen Edom. 

De profetie wordt afgesloten met een variant op de bij Ezechiël veel voorkomende 
Erkenntnisformel: 'Zij zullen mijn wraak leren kennen'. Deze variant is opmerkelijk. 

1. Er IS dus geen sprake van een tegenstelling tussen vs. 13 en vs. 14, zoals bijv. J. Herrmann, Ez. (KAT), 
159, stelt. Cf. G.A. Cooke, Ez. (ICC), 285. 

2. Voor de constructie neu + 3 + object ('behandelen') cf. bijv. Jes. 5:4; Jer. 18:23; Ester 6:6 en Dan. 11:7. 
3. W. Eichrodt, Ez. (ATD), 254. Zo ook - met enige reserve - W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 597v. Cf. voorts 

A. Bertholet, Ez. (KHCAT), 134 ('Hier spricht recht deutlich der Israelit, dem der Hass gegen das Bruder-
volk im Blute steekt'); K.W. Carley, Ez. (CBC), 173; J.W. Wevers, Ez. (NCB), 198 en G.A. Cooke, Ez. 
(ICC), 285. 

4. Zie naast de tekst bespreking van Jes. 34:8 en 63:4 ook C.F. Keil, Ez. (BCAT), 22.5v., die echter ten onrechte 
van mening is dat Edom ook in Ez. 25 type van de onverzoenlijke vijandschap van de heidenwereld tegen 
Gods rijk is. 

5. Cf. M.H. Woudstra, a.art., 24. 
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W. Eichrodt ziet hierin een cynische afwijldng van de gebruikelijke formule, die eens te 
meer een andere schrijvershand verraadt.' Beter is de visie van W. Zimmerli, die hier 
een verkorte zegswijze vermoedt, welke de formule zoals die in 25:17 gebruikt wordt, 
in geconcentreerde vorm op Edom toepast? 

Ez. 25:15, 17 
mn" ""nx nON na 'Zo zegt de Here YHWH: "Omdat de Filistijnen in 
nOp33 DTIttf̂ D lywV ]y'' wraakzucht gehandeld hebben en met hartgrondige 
2?D]3 ÜKtÖ3 Dpi TOpn verachting wraak hebben genomen, door in 
0715? r3''N HTtttffi? oneindige vijandschap verderf te zaaien..".' 

rn^ll mQpJ DD TT'tsyT 'ik zal geweldige wraak aan hen oefenen 
non mnDiriD met toomgerickten. 
mn" "J^'O iyn"1 En ze zuilen leren inzien dat Ik YHWH 
D3 ■'nopJ'riK TIHD ben, als Ik mijn wraak op hen leg.' 

Ook in het Scheltwort van de profetie tegen Filistea heeft de vocabel DpJ een dubbele 
gerichtheid, nl. die van wraakzuchtige gezindheid (nOp33 TCWÜ, vs. 15a) en die van de 
daaruit voortvloeiende wraakhandelingen (Dp3 IQpn, vs. 15b). De in combinatie met 
Dp] gebruikte bewoordingen accentueren de vijandige wortels van de Filistijnse revanche. 
Filistea was erop uit Israel van de aardbodem te verdelgen.' Over de rol die de Filistijnen 
rondom de val van Jeruzalem in 586 in concreto hebben gespeeld, is verder niets bekend.'' 

De straf die God over Filistea brengt, wordt in vs. 17 getypeerd met de pluralis 
intensivus mopl Het intensieve element wordt nog versterkt door het adjectief m ^ n i 
Ook in de Filisteaprofetie gaat de wraak gepaard met de toorn van God: non m n s i r 
(pluralis intensivus of frequentativus?). Het van nS" afgeleide nnSIH betekent 'straf, 
'gericht' of 'tuchtiging'. De profetie wordt afgesloten met de Erkenntnisformel, die een 
uitbreiding krijgt met een herhaling van het aangezegde oordeel.' 

Zo bevat Ez. 25 een zeer geconcentreerde prediking van de wraak Gods. Deze prediking 
klinkt tegen de achtergrond van de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, de 
liquidering van het koninkrijk Juda, de wegvoering van het volk in ballingschap en vooral 
van het verraad en het leedvermaak van de volkeren rondom. Van de vier naburige volken 
die een ring van haat rond het land vormen, hebben alleen Edom en Filistea zich ook 
daadwerkelijk aan Juda vergrepen. Als er nu gesproken wordt van de wraak van God 
over Edom en Filistea, betekent dit dat de straf voltrokken gaat worden, die vergelding 
brengt voor het uit giftige wraakzucht begane onrecht. Terecht benadrukt W. Zimmerli 
hier een forensisch accent in het gebruik van Op]: 'Der eigenmachtigen Rechtseinforderung 

1. W. Eichrodt, Ez. (ATD), 245. 
2. W. Zimmerli, 'Erkenntnis Gottes', 52 noot 22. Overigens kan de Erkenntnisformel vaker een afwijkende 

vorm krijgen, zie p. 43. Zimmerli wijst ook op een analoge verkorting in Ez. 39:21. Merkwaardig is dat 
hij deze gegevens in zijn latere commentaar (BKAT) met vermeldt, maar daar een mening in de lijn van 
Eichrodt verdedigt. 

3. Andere tekstgedeelten laten zich vergelijken met deze beschuldiging: Jes. 11:14; Ez. 16:27, 57; Joel 44 
en Am. l:6w. 

4. G. Fohrer, Ez. (HAT), 148; B. Maarsmgh, Ez. (POT), 167 en M. Dijkstra, Ez. (TT), 36. 
5. De uitbreiding van deze formule is geen ontiekend verschijnsel, zie W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 59, die 

11 andere plaatsen noemt. 
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der zwei Nachbam Judas setzt Jahwe seine eigene heilige Rechtseinforderung entgegen'.' 
De God der wrake van Ez. 25 is niemand anders dan de toornige Rechter. Waarom spreekt 
God op deze wijze straffend recht? Er zijn hier twee redenen voor de wraak van God: 
a. De aantasting van Gods eer en naam. Edom in het bijzonder heeft de hand gelegd 

op het erfdeel van God (35:10, 36:5) en is tegen Hem hoogmoedig geweest (35:19). 
Het roepen van n x n - ha! (25:3) over Israel en de ontkenning van Israels bijzondere 
positie (25:8) raakt ten diepste Hem. Het gericht van de heilige Grod meent men te 
kunnen hanteren als bewijs tégen de bijzondere geschiedenis van God en zijn volk. 
Van belang is hier vooral 36:19w. De ondergang van Israel wordt niet geïnterpreteerd 
als straf van God, maar als zwakte van God. Gods naam wordt alom ontheiligd. Het 
is ten diepste niet om Israel, maar om zijn heilige naam, dat God gaat ingrijpen 
(36:22v., 32).^ 

b. De aantasting van Gods volk. Komt men aan Israel, dan komt men aan YHWH (cf. 
29:6). De verachting, het leedvermaak en de permanente vijandschap van Israels 
buurlanden zullen niet ongestraft blijven. Gods gericht over de landen rondom heeft 
als keerzijde het geven van ruimte en vrede aan 'zijn knecht Jakob' (28:25). Wraak 
en bevrijding gaan ook hier samen - zie met name het gedeelte 28:24-26, waarmee 
de profetieën tegen de volken rondom Israel afgesloten worden.' 

In dit licht is het te verstaan, dat de profetieën tegen Edom en Filistea afsluiten met de 
Erkenntnisformel. Deze voor Ezechiel zo karakteristieke formule brengt het diepste 
'Anliegen' van dit profetische geschrift tot uitdrukking: de volstrekt theocentrische 
prediking van de zelfhandhaving van God.'' In het geding tussen Israel en de volkeren 
is uiteindelijk zijn naam in het geding. Zo is de wraak van God verbonden met de heiliging 
van zijn naam en de verlossing van zijn volk. Het strafgericht staat in dienst van Gods 
eerherstel en Israels toekomst.' 

Mi. 5:14 
üpl n?3n3T *]ND T'tpyT 'En Ik zal in toom en grimmigheid wraak oefenen over 
15J02? VO ^27K D""13n"nK de volken die geen gehoor willen geven.' 

1 W Zimmerh, Ez. (BKAT), 599. 
2. Zo ligt de prediking van Ez. 25 geheel op één lijn met de profetie van Dtn. 32:26w. Cf. bijv. ook 

Num 14-13-19; Ps. 79:8-10 en JoCl 2 17. VoUtrekt af te wijzen is de visie van H.F. Fuhs,£z. (NEB), 139, 
die de profetieën in Ez. 25 karakteriseert als 'ein Machwerk, aus dem nicht prophetisches Geistwort, 
sondem nationalistischer Ungeist spncht' 

3 Van belang is het ook te letten op de plaats die de volkerenprofetieen in EzechiCl innemen: tussen de 
onheilsprofetieën tegen Juda in h. 1-24 en de melding van de val van Jeruzalem in h. 33 met de daarop
volgende heilsprofetieen. Deze compositie suggereert dat het volkerengencht voorbode van en voorwaarde 
voor Israels herstel is (cf. 34-27w., 36.2w.). Vgl W. Zimmerli, Ez. (BKAT), 93v.; GA. Cooke,£z. (ICC), 
281, A. Bertholet, Ez. (KHCAT), 131 en A van den Bom, Ez. (BOT), 158. Over de redactie van Ez. 
25-32 zie verder B. Gosse, 'Le recueil d'oracles contre les nations d'Ezéchiel XXV-XXXII dans la 
redaction du livre d'Ezéchiel', RB 93 (1986), 535-562. 

4 Zie hierover vooral W Zimmerli, Ez (BKAT), 61, id., 'Erkenntnis Gottes', 108; H.G. Reventlow, Wachter, 
136v enP Joyce,Divine/mnofive,89-95 B.Lang,£zec/ue/.Z)CT-f>opfte/unddajSuc/i(EF 153),Darmstadt 
1981, 96, is van mening dat Zimmerli's visie op de Erkenntnisformel als uitdrukking van het centrale 
Anliegen van Ezechiei correctie behoeft- '"Erkenntnis Jahwes" ist Ezechiels theologisches ceterum censeo, 
das geschichtlichen Ereignissen nichts von ihrem Rang und Selbstzweck mmmt'. 

5. H.G. Reventlow, Wachter, 136 e.v., 155 e v., meent dat het gebruik van de Erkenntnisformel in de volkeren-
profetieën een universalistische tendens onthult (ook de volken zullen Hem eens erkennen). Terecht wordt 
op dit standpunt kntiek geoefend door B. Lang, Ezechiel, 110 en vooral door P. Joyce, Divme Initiative, 95. 
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De uitleg van Mi. 5:9-14 heeft een dermate grote hoeveelheid uiteenlopende, soms vol
strekt tegenstrijdige meningen opgeleverd, dat gesproken kan worden van een exegetische 
verwarring.' Het hoofdprobleem wordt gevormd door de vraag naar de plaats en de functie 
van VS. 14, dat als afsluiting van de slotstrofe van h. 5 in eerste instantie een wat merk
waardige indruk maakt. Hoe ligt de relatie tussen vss. 9-13 en vs. 14? 

In formeel opzicht is er een goede aansluiting tussen vs. 14 en de voorafgaande verzen. 
Na het openingswoord ('En het zal op die dag geschieden - woord van YHWH..', vs. 9a) 
volgt een reeks perfecta consecutiva in de 1̂  pers. sing, masc, waarvan T^'Oyi (vs. 14a) 
de negende en laatste is. Ten opzichte van de rest van h. 5, waarin de 1' pers. sing. masc. 
niet eerder gebruikt werd, vormen vss. 9-14 in zekere zin een afgeronde eenheid met een 
eigen boodschap: 'Ik zal..' - Gods komen ten gerichte. 

In materieel opzicht zou de aansluiting van vs. 14 bij de voorafgaande verzen minder 
problematisch zijn, wanneer vss. 9-13 evenals vs. 14 zouden slaan op het volkerengericht. 
Dit laatste wordt wel gesteld,^ maar is niet waarschijnlijk: 'Formgeschichte und Inhalt 
lassen nur an Israel als Adressaten denken'.' Niet alleen zou een plotselinge aanspraak 
van de vijandelijke volken in de (in vss. 9-13 gebruikte) 2 ' pers. sing. masc. merkwaardig 
zijn, maar ook wordt de formule TTO Hi. -l- 3"npa (vss. 9,11) altijd gehanteerd met het 
oog op het volk Israel.'' De gedachte dat vss. 9-13 impliciet een oordeel over de naties 
bevatten, omdat paarden, strijdwagens, toverij etc. van niet-israelitische origine zijn,^ is 
wat vergezocht. Even onbevredigend is de visie, dat door een redactionele ingreep (vs. 14) 
de profetie van vss. 9-13, die oorspronkelijk tegen Israel gericht was, een herinterpretatie 
krijgt en nu tegen de volkeren gericht is.* In dat geval zou de redactor wel erg slecht 
werk hebben geleverd. 

Om het probleem van de materiele aansluiting van vs. 14 bij het voorafgaande op te 
lossen, kan ook de tegenovergestelde weg bewandeld worden door aan te nemen dat het 
in VS. 14, evenals in vss. 9-13, gaat om het gericht over Israël zelf. Op verschillende wijze 
wordt deze bewering verdedigd: 
a. In plaats van D'̂ IJH moet "1311 'het volk' of 7K"127'' gelezen worden; of men late D'̂ IJH 

gewoon weg.^ 

1. Een gedeeltelijk overzicht hiervan bieden de artikelen van J.T. Willis, 'The Structure of Micah 3-5 and 
the Function of Micah 5 9-14 in the Book', ZAW 81 (1969), 191-214 en 'The Authenticity and Meaning 
of Micah 5 9-14', ZAW 81 (1969), 353-368. Cf id., 'Micah IV 14 - V 5 - A Unit', VT 18 (1968), 529-547. 
Zie verder de literatuuropgave bij A van der Wal, Micah. A Classified Bibliography, Amsterdam 1990, 
155-160. Van een diepgaande bespreking van de diverse standpunten moet worden afgezien, omdat die 
te ver van het onderwerp van deze studie zou afvoeren. Tijdens de ontvouwing van de eigen exegese kan 
volstaan worden met een korte verwijzing naar de belangnjkste meningen over dit tekstgedeelte. 

2 Reeds Targum Jonathan heeft, gezien enkele toevoegingen, vss. 9-13 opgevat als een oordeelsaankondiging 
tegen de vijandige volkeren. Dit standpunt wordt tevens ingenomen door AS. van der Woude, Aft. (POT), 
180 e.v. en B. Renaud, Structure et attaches littéraires de MichéelV- V, Paris 1964, 13 Volgens Van der 
Woude behelst ook de profetie van Jes. 26-8, waarvan Mi. 5:9w afhankelijk lijkt te zijn, een oordeel over 
de volkeren. 

3. Zo terecht H.W. Wolff, Mi. (BKAT), 125. Zie verder J.T. Willis, 'Structure', 199 en N A Schuman, Mi. 
(VB), 120 

4. Zie over deze 'Ausrottungsformel' of 'Bannformel' W. Zimmerli, 'Die Eigenart der prophetischen Rede 
des Ezechiei', m: id., Offenbarung, 162v. en G F. Hasel, "rro" m TWAT IV, 362. 

5. Zo S. Mowinckel, zie de weergave bij J.T. Willis, 'Authenticity', 356 en H.W. Wolff, Mi. (BKAT), 133. 
6. Zo O. Eissfeldt, Emleitung, 554v.; A Weiser, Mi. (ATD), 232; A. Deissler, Mi. (NEB), 189v.; B. Renaud, 

Ml. (SoBi), 111-115 en H.W. Wolff, Mi. (BKAT), 132 e.v. 
7. Voorbeelden van deze aanpak bij J.T Willis, 'Authenticity', 355. 
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b. In plaats van D'lJH moet D"'13n 'de trotsen' (se. de Israëlieten) gelezen worden.' 
c. Met WMTi wordt het tienstammenrijk bedoeld.^ 
Geen van deze visies vermag te overtuigen, evenmin als de verlegenheidsoplossing dat 
VS. 14 een glosse is.' Het blijft een gegeven dat vss. 9-14 zich als een eenheid presenteren, 
waarbij het object van vss. 9-13 het volk Israel, en van vs. 14 de vijandige volkeren is. 
De exegeet staat voor de taak om de samenhang van zo verschillende uitspraken in één 
profetie te verstaan in het licht van het voorafgaande. 

De weergave van een precieze gedachtenlijn in het grote geheel van c. 4-5 levert echter 
veel problemen op. Deze capita maken de indruk van een verzameling thematisch 
verbonden profetieën, waarbij de overgang van het ene gedeelte naar het andere meer
malen voor veel vraagtekens plaatst.'' Duidelijk is, dat het gedeelte van c. 4-5 na de 
onheilsprediking van c. 1-3 grotendeels heilswoorden brengt.' De belangrijkste themata 
zijn die van Gods koningschap, de komende Heilsvorst en Israels toekomst. 

Tegen deze achtergrond moeten vss. 9-14 in hun geheel uitgelegd worden; met name is 
dan te letten op het verband met c. 5 in de huidige samenstelling. Afgezien van de vraag 
naar de intrinsieke coherentie van de onderdelen en van de aansluiting bij 4:14, zou men 
c. 5 in drieën kunnen indelen: 1-5 (de komende Heilsvorst), 6-8 (de positie van het 
toekomstige Israel) en 9-14 (Gods handelen in die toekomst). Het tweede en het derde 
gedeelte openen beide met HTn en sluiten nauw aaneen. 

Nadat in het eerste gedeelte gesproken is over de komende Davidische Vorst en de 
omkeer die Hij teweeg zal brengen, wordt in het tweede gedeelte de toekomstige plaats 
van de 'rest' van zijn volk Israel temidden (3"lp3) van de volkeren getekend. De relatie 
tussen Israel en de volkeren kwam ook in c. 4 uitvoerig aan de orde: Er zijn volkeren 
die naar Sion heenstromen (4:2), volkeren die tegen Sion vergaderd zijn (4:11) en volkeren 

1. JA. Bewer, Textkntische Bemerkungen zum Alten Testament', in: W Baumgartner e^. (Hsgb), Festschnft 
A. Benholel, Tubingen 1950, 68, overgenomen door W. Rudolph, Mi. (KAT), 103 

2. Zo T.H. Robinson, Mi. (HAT), 145 
3. De glosse-theone vindt men bij J M P. Smith, Mi (ICC), 113 en 116v.; L.H.K. Bleeker, Mi. (TU), 178; 

D.W Nowack, Mi. (HKAT), 214; H. McKeating, Mi. (CBC), 181; R. Vuilleumier, Mi. (CAT), 68; 
A. Weiser, Mi (ATD), 278 en E. Sellin, Mi. (KAT), 293. J. Jeremias, 'Die Deutung der Gerichtsworte 
Michas in der Exilszeit', ZAW 83 (1971), 343-346, heeft willen aantonen dat Mi. 5-9-13 met van de profeet 
Micha afkomstig kan zijn. Een ongegronde gedachte is dat vs. 14 slechts partieel zou zijn overgeleverd, 
zo D Deden, Mi (BOT), 223 en T.H. Robinson, Mi. (HAT), 145. Af te wijzen is de visie dat Mi. 5:14 
een nationalistisch - agressieve geest ademt (A.S. van der Woude, Mi. (POT), 180) of zelfs 'het ceterum 
censeo van het latere fanatieke Jodendom' vormt (K. Marti, Mi. (KHCAT), 291) Wat de opvatting van 
Van der Woude betreft, deze hangt direct samen met zijn hypothese dat in c. 4-5 meestentijds de tegen
standers van Micha aan het woord zijn Dat is z i ook in 5:7-14 het geval (vgl. zijn Profeet en Establishment. 
Een verklaring van het boek Micha, Kampen 1975, 90-93). 

4. Zie hierover met name de commentaar van A.S van der Woude, die deze interne spanningen verklaart 
met behulp van de reeds vermelde hypothese van een dispuut tussen Micha en zijn tegenstanders. De 
problemen worden vermenigvuldigd door het feit dat de tekst van het boek Micha 'leider verschiedentlich 
schwer zerstört' is (A. Weiser, Mi. (ATD), 232). 

5. De vraag naar de relatie van onheils- en heilsprediking bij Micha behoeft hier met verder aan de orde 
te komen. Zie over deze kwestie N A. Schuman, Mi. (VB), 87-89, die de meningen in drie groepen indeelt: 
De 'na elkaar theorie' (H W Wolff), de 'tegenover elkaar theorie' (A.S. van der Woude) en de 'naast 
elkaar theorie' (Schuman zelf), cf. J.L. Mays, 'The Theological Purpose of the Book of Micah', in: 
H. Donner, a w., 276-287. Voor een overzicht van de verschillende indelingen van het boek Micha zie 
met name D.G. Hagstrom, The Coherence of the Book ofMicah. A Literary Analysis, Atlanta 1988 (zie 
het excurs over de structuur van Mi 4-5 op p 72-84). 
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die door Sion verbrijzeld worden (4:13). C. 4 spreekt over de volkeren zowel in positieve 
als in negatieve zin. Het tweede gedeelte van c. 5 gaat hierop door met een paradoxale 
profetie over Israels positie temidden van de volkeren in de messiaanse toekomst: Zegen
rijk (vs. 6) ' èn majestueus / onaantastbaar zal Israël zijn (vs. 7). Deze profetie wordt afge
sloten met een woord (wens?, bede?)^ over de ondergang (HID) van alle vijanden (vs. 8). 

Het derde gedeelte (9-14) sluit nauw bij het tweede aan (HTn in vs. 6 en vs. 9; DID in 
vs. 8 en vs. 9w.; het herhaalde 3"1p3 in vs. 6v. en D"npQ in vs. 9w.) . Als de grote Davids-
zoon komt (Iw.), worden alle dingen nieuw (6-14). Aan Israels nieuwe positie temidden 
van de volkeren (3"Tp3,6-8) paart zich een noodzakeUjke inner/zyAK vernieuwing (uitroeien 
m p O , 9w.). Het rijk van de grote Davidszoon zal door externe (7v., 14) noch interne 
(9-13) bedreiging meer verstoord worden. Wil Israël temidden van de volkeren deze heer
lijke positie (vs. 6) bekleden, dan moet uit haar eigen midden elk vals politiek-religieus 
vertrouwen worden uitgeroeid (cf. Zach. 9:9v.). Daarvoor zal God zelf zorg dragen. Hij 
is het handelend subject van vss. 9-14. Niet meer op mensen, paarden, beelden of toverij 
zal Israël hopen, maar op YHWH alleen. 

Vss. 9-13 vormen een oordeelsaankondiging, die in dit kader functioneert als een heils-
woord: 'op die dag' zal de grote zuivering komen (vs. 9, cf. 4:1, 6).^ De achtergrond hier
van is nog steeds datgene waarvan vss. 6-8 spraken, nl. Israels nieuwe plaats temidden 
van de volkenwereld. Alleen als Sion volledig op YHWH vertrouwt, zal het die nieuwe 
plaats kunnen innemen. Maar als datgene wat een natie temidden van vijandige volken 
kracht biedt en zel&tandigheid garandeert (militair potentieel) uitgeroeid is (5:9-13), zullen 
de volken dan niet weer Sion overweldigen (cf. 4:11)? Neen, want YHWH, die eeuwig 
Koning op Sion is (cf. 4:7), zal het op Hem gestelde vertrouwen niet beschamen. Hij zal 
de vijandschap wreken en het onheil weren (5:14, cf. 4:10). 

Mi. 5:14 sluit de bundel heilsprofetieèn van h. 4-5 af. In de profetieën van h. 5 ging het 
om Gods toekomstig koningschap door de nieuwe Davidszoon, om Israels herstel en nieuwe 
positie temidden van de volkeren en om de verbreking van alle externe en interne macht 
die tegen het Sion Gods gericht is. Gezegd kan worden dat vs. 14 geen misplaatst, maar 
een passend slot van dit gedeelte vormt en goed aansluit bij de gedachtengang vanaf 5:6.* 

1. Over de precieze bedoeling van de woorden 'als dauw van YHWH' in vs. 6 gaan de meningen uiteen. 
Ziet dit beeld op de zegenrijke positie van Israel temidden van de volkeren, op de onontkoombare macht 
van Israel (cf. 2 Sam. 17:12), of op het geheim van Israels wonderlijke herstel? Gekozen werd voor de 
eerste visie. 

2. MT leest in vs. 8 een jussivus. Als dit de juiste lezing is, kan vs. 8 een zegenbede aan het adres van het 
nieuwe Israel zijn, of ook een bede tot God. 

3. De exegese van vs. 13 is zeer omstreden. De mening dat ook dit vers ziet op Gods straffend handelen 
aan de vijand (zo H.W. Wolff, Mi. (BKAT), 132v.), is af te wijzen. Waarschijnlijk gaat het eerder om een 
samenvatting van vss. 9-12, zo N.A. Schuman, Mi. (VB), 120 en W. Rudolph, Mi. (KAT), 105. Cf. 
K. Jeppesen, 'Micah V 13 m the light of a recent archaeological discovery', VT 34 (1984), 462-466. 

4. Voor de hier geboden exegese cf. o.a. L.C. Allen, Mi. (NICOT), 360 en J. Ridderbos, Mi. (KV), lOOv. 
Deze uitleg ligt ook enigszins in de lijn van de visie van J.T. Willis, 'Structure', 199v. en 'Authenticity', 
356. Willis vermoedt achter Mi. 5:9-14 een concrete noodtoestand (701 v. Chr.): 'An enemy army is 
attacking Israel, and Israel is retaliating with human power - both military and religious, thereby 
demonstrating her lack of faith in Yahweh. Yahweh declares that He Himself vni\ remove these objects 
of faith, and will grve Israel the victory over her oppressors' ('Authentiaty', 356). Deze tegenstelling 
'redding met door paarden, maar door YHWH' is m 5:9-14 wel aanwezig, maar minder nadrukkelijk dan 
Willis stelt. Navolging krijgt Willis van o.a. P.C. Craigie, Mi. (DSBS), 43 en B. Waltke, Mi. (TOTC), 188. 
Een alternatief pleidooi voor de eenheid van Mi. 5:9-14 vindt men bij CJ. Labuschagne, 'Opmerkelijke 
compositietechnieken in het boek Micha', in: F. Garcia Martfnez e.a. (red.). Profeten en profetische 
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Tegelijk vormt vs. 14 de afsluiting van het gehele eerste deel van het boek Micha (zie 
hierna).* 

De syntaxis van vs. 14 is gecompliceerd: ntffi? + 3 (+ nomen) + Dp] (= object) + HN. 
De verbinding van Hiff JJ en Dpi is uniek. De constructie HiffS? + 3 'handelen in .. (bijv. 
toorn)' komt veel voor, evenals de constructie ntffS? + nomen + flK '.. oefenen aan'.^ 
Mi. 5:14 biedt een ongebruikelijke combinatie van deze twee constructies; het gevolg is 
dat het object Dp3 vrij ver bij het predikaat vandaan komt te staan. De slotwoorden 
1SJ02? N7 "IttfK zijn niet afhankelijk van Dp] ('een wraak waarvan zij niet gehoord hebben') 
maar van het tweede object D^'liilTN ('volkeren die geen gehoor geven').'' 

De wraakoefening aan de volkeren gaat gepaard met de toorn van God. De reden van 
deze toornige wraak ligt in de woorden IJJOÖ ió.* Het verbum iJDÜ 'horen' heeft de 
algemene connotatie 'gehoorzamen'. Het 'horen' naar God loopt uit op en concretiseert 
zich in een leven van gehoorzaamheid aan de geboden. In de context van Mi. 5:14 klinkt 
echter nog meer mee.^ 

Het boek opent met de universele oproep aan de volken om te 'horen': God is getuige 
tegen de volken (1:2). Als Hij verschijnt om Samaria en Jeruzalem het oordeel aan te 
kondigen, gaat dat de hele wereld aan: 'Das ganze menschliche Universum wird unter 
die Anklage gestellt, die zuerst Israel traf.* In 5:14 wordt gesproken over volkeren die 
niet willen 'horen', God niet willen gehoorzamen. Ofschoon het verbum POttf in semantisch 
opzicht in 1:2 en 5:14 niet dezelfde functie heeft, suggereert de structuur van het eerste 
deel van Micha, dat er een relatie tussen het begin en het eind is. Bij het 'niet horen' 
in 5:14 is dan te denken aan datgene wat in h. 1-5 is geprofeteerd, over het gericht van
wege de zonde, Gods afkeer van het onrecht, Gods handelen om Israël een nieuwe plaats 
te geven en de toevloed van de volkeren naar Sion. Dat alles hebben de volkeren van 
5:14 in de wind geslagen.^ 

De houding van de volkeren in 5:14 staat in scherp contrast met die in 4:2. De volkeren 
over wie de wraak van God komt, miskennen Gods woord en werk, en volharden in de 
haat tegen Sion (4:11), waar YHWH Koning is (4:7). In het 'niet-horen' ligt de afwijzing 
van Gods universele aanbod van heil en zijn eschatologische heilswerk. Het niet-horen 
is een grootse demonstratie van de verharde afkeer van YHWH en zijn koninkrijk. Het 
kan niet anders of de toorn Gods ontbrandt hierover; Gods wraak brengt de straf voor 
dit bewuste, definitieve 'neen'. 

geschnften (Fs A.S. van der Woude), Kampen / Nrjkerk z.j., 100-116, die van mening is dat het boek Micha 
een zorgvuldige getalscompositie biedt. 

1. Zie de weergave van de structuur van het boek bij D.G. Hagstrom, a.w., 27. 
2. Voor de constructie rtey + nomen + m cf. Ri. 11:27 ('kwaad bedrijven jegens'); 2 Sam. 2:6; Jer. 33:9 

("weldaad doen aan') en Zach. 7:9 ('gunst bewijzen aan'). Het is onjuist om cruriTiK door np3 geregeerd 
te achten, zoals A.S. van der Woude, Mi. (POT), 189, meent. De nota accusatm is rechtstreeks van rwu 
afhankelijk; de constructie heeft de zin van 'iemand (met) wraak behandelen'. 

3. Zo met J.M.P. Smith, Mi. (ICC), 117 en W. Rudolph, Mi. (KAT), 103 contra A.S. van der Woude, Mi. 
(POT), 189. 

4. Het perfectum is op te vatten als een futurum exactum, cf. GKG § 106o. De nota relationis "i»K heeft 
een causale ondertoon: Gods wraak is bestraffing voor de ongehoorzaamheid. 

."i. Een mooie parallel voor dit tekstgedeelte is Jer. 12:14-17 (vgl. Mi. .5:14 met Jer. 12:17). 
6. H.W. Wolff, Mi. (BKAT), 24; cf. A. Weiser, Mi. (ATD), 236 en N.A. Schuman, Mi. (VB), 14 en 12.';v. 
7. Cf. N.A Schuman, Mi. (VB), 13.5: 'De volkeren en naties zijn met alleen getuigen van de profetieën 

die culmineren in de aanzegging van Sions ondergang (1-3), maar ook van die welke spreken over het 
nieuwe, toekomstige Sion (4 en 5)'; zie ook p. 124v. en vgl. verder H.W. Wolff, Aft. (BKAT), 133v. 
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Ook in Mi. 5:14 heeft het thema van de wraak van God dus twee zijden. Primair bestaat 
deze wraak in de vergeldende strafactie van God, die Koning is en de aantasting van zijn 
woord en de ontkenning van zijn werk niet zomaar laat geworden.' De keerzijde hiervan 
is de afbraak van alle externe anti-machten die de vreugde van het in de Messias gekomen 
vrederijk bedreigen. De wraak van God staat in het kader van de realisering van het 
eschatologische heil. 

Nah. 1:2 
m n ' Opj"! NIjp bn 'Een ijverig God en een Wreker is YHWH, 
non bysi mrr' Qp3 een Wreker is YHWH en een grimmig Heer; 
VIS? mri'' Dp3 een Wreker is YHWH voor zijn tegenstanders 
VD"'i<7 K i n ~IÜ13T en Hij voedt de toom tegen zijn vijanden.' 

Bovenstaande woorden vormen de opening van het boek van de profeet Nahum en zijn 
toonaangevend voor zijn profetie. Beheerst door deze inzet, kan het gehele boek naar 
zijn diepste intentie worden gekarakteriseerd als een theologie van de wraak Gods. 

Nah. 1 valt in twee gedeelten uiteen: vss. 2-8 en 9-14. In het eerste gedeelte heeft men 
- zij het met enige moeite - een partieel acrostichon herkend.'^ Na vele pogingen om ook 
na VS. 8 sporen van deze 'psalm' te vinden, is men terecht tot de conclusie gekomen dat 
met VS. 9 een nieuw gedeelte begint.^ Te bedenken is het volgende: a) na vs. 8 treedt 
een persoonswisseling op (aanspraak in de 2' f)ersoon); b) in vss. 2-8 wordt in hymnische 
stijl een beschrijving van Gods algemene handelen met name ten opzichte van zijn vijanden 
gegeven, in vs. 9w. gaat het over meer concrete zaken; c) de vss. 2-8 vormen in stilistisch 
opzicht een afgerond geheel. 

De formele structuur van 1:2-8 vertoont onmiskenbaar een zekere concentrische sym
metrie: Vss. 2-3a spreken over Gods wraak en lankmoedigheid; vss. 3b-6 schilderen Gods 
macht in de natuur en vss. 7-8 werken Gods goedheid en toorngericht uit. Het acrostichon 
is als een triade met resp. 3, 7 en 3 regels evenwichtig opgebouwd.* 

1. Fraai formuleert W. Rudolph, Mt. (KAT), 106- 'Die Warnung von V. 14: Wer so dummdreist ware, 
angesichts dieser Fülle der göttlichen Gnadengaben an seinem menschlichen Hochmut festzuhalten, den 
trafe der göttliche Zorn und die göttliche Strafe (..) denn unter dem Regiment Jahwes und seines Messias 
kann es keinen Ungehorsam geben.' 

2. Over Nahum 1 en over het acrostichon van vss. 2-8 is erg veel literatuur beschikbaar. Zie de uitvoerige 
opgaven bij A. van der Wal, Nahum, Habakuk. A Classified Bibliography, Amsterdam 1988,37 e.v. (p. 37-39 
alleen al over Nah. 1:2!); K. Seybold, Profane Prophetie Studiën zum Buch Nahum (SBS 135), Stuttgart 
1989,101-105 en D.L Chnstensen, 'The Acrostic of Nahum Reconsidered', ZAW 87 (1975), 17-30. Terajde 
kan vermeld worden dat Chnstensen zijn analyse uit 1975 herzien heeft in het artikel 'The Acrostic of 
Nahum Once Again. A Prosodie Analysis of Nahum 1,1-10', ZAW 99 (1987), 409-415, waarin hij echter 
ten onrechte vs. 2 van het acrostichon uitsluit 

3. Zie over de pogingen tot reconstructie van een compleet acrostichon C J . Goslinga, Nahwns Godsspraak 
tegen Ninevé, Zutphen 1923, 72-100 en D.L. Chnstensen, 'Acrostic Reconsidered', 17-21. Ook in Ps. 9 
IS een half acrostichon enigszins herkenbaar. Vernuftig is de suggestie van A.S. van der Woude om m de 
beginletters van vss. 2-8 een als het ware gecodeerde samenvatting van de prediking van Nahum te lezen 
{Nah. (POT), 81). 

4. Reeds CJ. Goslinga, Godsspraak, 150 e.v. geeft deze indeling. Voor de stilistische analyse cf. vooral 
R. Tournay, 'Recherches sur la chronologie des psaumes', RB 65 (1958), 321-357 (1. Le Psaume de 
Nahum: p. 328-335); SJ. de Vries, 'The Acrostic of Nahum in the Jerusalem Liturgy', VT 16 (1966), 
476-461 en B. Becking, 'Is het boek Nahum een literaire eenheid?', NTT 32 (1978), 109-111 (cf. ld., Nah. 
(VB), 11 e.v.). Becking wijst er terecht op, dat elk van de drie onderdelen van de hymne een eigen 
literaire achtergrond heeft: vss. 2-3a m de rechts- en verbondsterminologie; vss. 3b-6 in de beeldtaal van 
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Vaak wordt Nah. 1:2-8 getypeerd als een (omlijste) theofanie-hymne.' Het is echter 
de vraag of met deze typering de eigen bedoeling van de hymne wel geheel tot haar recht 
komt. Alles in vss. 2-8 is gericht op de tekening van de overweldigende, dreigende majesteit 
van God. Niet Gods komen, maar Gods macht staat centraal. Stellig wordt door het gebruik 
van de beeldtaal van de theofanie in vss. 3b-6 tegelijk ook een ten gerichte komen van 
God gesuggereerd, maar het is van belang dat nergens in de psalm in concreto sprake 
is van een komen of een verschijnen van God.^ Het kernstuk van Nahums psalm ligt dan 
ook niet in de (vermeende) theofanie in vss. 3b-6, terwijl de vss. 2-3a en 7-8 slechts de 
omlijsting daarvan vormen. Deze opvatting miskent de bijzondere functie van het bewust 
uitgebreide X-vers in vss. 2-3a. De rest van Nahums psalm is een illustrering en uitwerking 
van wat hier geproclameerd wordt. 

Vs. 2 functioneert met het drievoudig m n ' Dpi aan het begin van het boek Nahum als 
een gongslag. Direct wordt het meest wezenlijke van de profetie duidelijk gemaakt: wie 
deze God is voor zijn vijanden. De identificatie van de vijand en de oorzaken van Gods 
wrekend ingrijpen zullen pas langzamerhand ontvouwd worden.^ Met het noemen van 
Gods lankmoedigheid (D'DK "[^K) in vs. 3a, aangevuld door de woorden 'groot van 
kracht' (nD'7113), wordt niet de paradox heil - onheil gemtroduceerd, maar wordt de 
vertwijfelde vraag ondervangen waarom God, die toch Wreker is, het onrecht tot nu toe 
liet geworden.'' Gods lankmoedigheid wijst op geduld en niet op krachteloosheid; Hij 
heeft het gericht opgeschort, maar niet afgelast. 

De Wreker is groot van kracht. De vss. 3b-6 illustreren deze macht van God in hym-
nische taal, die ontleend is aan het theofanie-idioom.' Met name de macht van God in 
de natuur wordt geaccentueerd, waarbij in vs. 4 mythische voorstellingen (oer-chaosstrijd) 
wellicht meespelen. De in vs. 6a gestelde vraag, wie bij Gods toorn nog overeind kan 
blijven, vormt een atypisch element in een theofanieschildering. Dit behoeft echter niet 
te verwonderen. De profeet hanteert de traditionele taalvormen op vrije wijze. Het gaat 
hem in eerste instantie ook niet om de verkondiging van het verschijnen van God. Alle 
accent valt op de onweerstaanbare macht van de Wereldrechter. Het slot van de hymne 
tekent de effecten van deze macht van God (vss. 7-8). Met dezelfde ontzagwekkende 
majesteit die Hij in de natuur betoont, werkt God in de historie. Wie kan dan nog overeind 
blijven (vs. 6)? De vijand niet (vs. 8), maar wel allen die bij Hem schuilen (vs. 7). 

de theofanie-beschrijving en vss. 7-8 in de vertrouwenspsalmen en gerichtsaankondigingen. 
1. B. Bectang, a.art., 108; B. Renaud, 'La Comf)osition du livre de Nahum. Une proposition', ZAW 99 (1987), 

200, D.L. Chnstensen, 'Acrostic Reconsidered', 21; S J . de Vnes, a.art., 478; CA. Keller,Afa/i. (CAT), 109. 
2. AS. van der Woude, Nah. (POT), 83, wijst hier nadrukkelijk op (cf. K.-M. Beyse, "noiO" in TWAT V, 

801v.). Zie p. 133 noot 17: 'Een andere kwestie is of de oorspronkelijke psalm met een epifame (theofanie) 
beschreven heeft. De voor ons liggende hymne beschrijft echter het traditionele handelen van YHWH en 
IS dus eerder een "Lobpreis Jahwes" dan een "Lobpreis des Kommens Jahwes". Zowel de plaats van waaruit 
YHWH verschijnt (..) als een werkwoord voor komen (..) ontbreekt hier' Deze nuchtere exegese is te 
stellen tegenover die van H. Schulz,DasBuch Nahum. Emeredakttonsgeschtchlliche Untersuchung (BZAW 
129), Berlin / New York 1973, 75 e.v., die in de psalm de aankondiging van een eschatologisch, kosmisch-
universeel 'Weltgencht' leest. Zie de kntiek hierop bij o.a. J. Jeremias, Theophame. Die Geschichte einer 
alttestamentlichen Gattimg (WMANT 10), Neukirchen-Vluyn 1977^, 170 en 177. 

3. B. Becking, a.art., 122, wijst op Nahums gebruik van het literaire procédé van de langzame ontvouwing. 
4 Zo met CJ. Goslinga, Godsspraak, 157; A.S. van der Woude, Nah. (POT), 82; A. Deissler, Nah. (NEB), 

206 en W. Rudolph, Nah. (KAT), 154. Vs. 3 bevat zo de gedachte 'Gods molens malen langzaam'. Rudolph 
spreekt van 'eine Art Theodizee'. 

5. 'Die Darstellung der Theophame im Gewitter (dient dem Verfasser) als Explikation des gOttlichen Wesens', 
aldus K. Seybold, Prophetie, 79. Zie verder J. Jeremias, Theophanie, passim. 
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De boodschap aangaande de Wreker-God in het acrostichon vormt de achtergrond van 
het daarop volgende gedeelte 1:9-14. De verhouding is die van expositio en applicatie.' 
Na de vermelding van de totale ondergang van de vijand in vs. 14 en vóór de visionair-
profetische schildering van de val van Ninevé in 2:4 - 3:19 wordt in een notedop het gevolg 
van de wraak van God verkondigd: Juda's heil en Ninevé's onheil (2:1-3 MT). Dit in nauwe 
aansluiting bij de heil - onheil toespraak in vss. 9-14. 

Enerzijds veronderstelt 2:1-3 het voorgaande (terminologisch: TISJ nb in 2:1 en 1:12, 
14; bvb'Z in 2:1 en 1:11; m 3 in 2:1 en 1:14; inhoudelijk: Juda's herstel 2:lv., gevolg van 
de bevrijding 1:13 na de vernedering 1:12; het niet meer doortrekken van de vijand 2:1 
na het wegtrekken van de vijand in 1:11), anderzijds grijpt 2:1-3 vooruit op wat komt (zie 
de verbindingslijn 2:1 - 2:14 - 3:19, met het motief van de gezant die een boodschap brengt 
en het sleutelwoord SJOK?). 

Met de hier geboden exegese is tegelijk ook het standpunt afgewezen dat de hymne in 
Nah. 1:2-8 een secundaire theologische rationalisering van een oorspronkelijk seculiere 
oordeelsaankondiging zou zijn. Vanaf H. Gunkel in de vorige eeuw tot op heden wordt 
door velen de stilistische en religieuze discrepantie tussen h. 1 en h. 2-3 benadrukt.^ 

Nu is er stellig onderscheid tussen h. 1 en h. 2-3, maar dit hangt direct samen met 
het verschil tussen de meer reflexieve, confessionele stijl van de hymne en de zeer 
levendige, direct-concrete taal van de oordeelsprofetie. Het is zeer goed mogelijk dat de 
profeet op vrije wijze gebruik heeft gemaakt van een reeds bestaande psalm, of met behulp 
van traditionele liturgische formuleringen zelf een partieel acrostichon creëerde.^ De 
psalm in 1:2-8 is als een authentiek onderdeel van het gehele boek te beschouwen. Door 
de visie dat c. 1 een secundaire toevoeging is, wordt de profetie van Nahum in formele 
en inhoudelijke zin onthoofd. 

De wraaktekst Nah. 1:2 heeft een fraaie structuur. Vs. 2a vertoont een chiasme met in 
het midden mn*' Dp]; vs. 2b werkt in synthetisch parallellisme de notie van de wraak resp. 
de toorn uit.'* Driemaal wordt de naam YHWH gebruikt, driemaal in combinatie met 
het participium üp]. Deze frequentie, die niet toevallig is (cf. het trishagion in Jes. 6 en 
Ps. 99), onderstreept de plechtigheid en het gewicht van wat hier verkondigd wordt. Dit 
gebeurt eveneens door het min of meer confessionele taalgebruik betreffende Gods ijver, 

1. A.S. van der Woude, Nah. (POT), 79; et. B.S. Chrlds, Introduction, 444. Het aantal uitleggingen van dit 
gedeelte is legio Veel commentatoren spreken van een puzzel of van een slecht overgeleverd chaotisch 
stuk. Verhelderend is de visie van B. Becking, a.art., 111-114, die als sleutel voor de exegese het onder
scheiden gebruik van de tweede persoonsvorm masculinum (tegen Ninevé) of femininum (tegen Juda) 
hanteert. 

2. Laatstelijk door het werk van B. Renaud, Dieujaloux, 118; id., 'Composition', 208-210; id., Nah. (SoBi), 
263v en K. Seybold, Nahum, passim. Het is spijtig dat deze geleerden het pleidooi voor de authenticiteit 
van het acrostichon en voor de eenheid van het boek Nahum, zoals dat vooral door Nederlandse exegeten 
(CJ. Goslinga, A.H. Edelkoort, A.S. van der Woude, B. Becking) is gevoerd, negeren De taal zal wel 
het probleem zijn, nota bene de omissies in de ovengens zeer uitvoerige bibliografie van Seybold. Ook 
W. Rudolph,MjA.(KAT), 157 en D L.Christensen,'Acrostichon Again', 415, kritiseren de veronderstelling 
dat h. 1 later toegevoegd zou zijn. Cf ook W.A. Maier, The Book of Nahum. A Commentary, St. Louis 
1959, 50 e.v. 

3. Zn met bijv. BJ. Oosterhoff, BH 2B, 411 en AS. van der Woude, Nah. (POT), 80 Cf. J. Jeremias, 
Theophanie, 169v., die stelt dat de Nahumspsalm duidelijk de invloed van profetisch gedachtengoed 
verraadt. Voor de wijze waarop de profeet alvorens op concrete zaken in te gaan eerst m algemene termen 
over Gods macht spreekt, vergelijke men de opbouw van Josafats gebed m 2 Kron 20-6w. 

4. De m vs. 2b gebruikte prepositie b is nota dativi en duidt met rechtstreeks het object van de verba Dp3 
en -ca aan, contra GBH 502, KBL 613 en H. Madl, "-co" in TWAT V, 433. 

162 



toorn en lankmoedigheid. Het precies zeven cola tellende N-vers in vs. 2-3a is zorgvuldig 
opgebouwd. De wijd verbreide mening dat dit vers 'überfüUt' is door allerlei secundaire 
elementen mist elke grond.^ De bijzondere lengte van dit vers en de doorbreking van 
het metrum in vs. 3 functioneren bewust als accentuering van de 'gongslag' aan het begin 
van Nahums profetie. 

De wortel K3p, van God gebruikt, heeft weinig tot niets te maken met jaloezie en 
alles met een ijver die opkomt voor de handhaving en de doorzetting van de eigen rechts
aanspraak, 'die furchtbare Energie der göttlichen Forderung'.' God duldt de aantasting 
van het recht en van zijn naam niet. Hij kan daar niet koud of onbewogen onder blijven. 
In ijver keert Hij zich tegen Israel, dat in afgoderij of beeldendienst het verbond breekt, 
of tegen de vijand, die het volk van zijn verbond bedreigt. Zozeer is deze goddelijke 
energie kenmerkend voor YHWH, dat Hij als HMp 7K 'een ijverig God' beleden kan 
worden. Deze oude formule komt verder alleen nog in Joz. 24:19 voor, in parallellie met 
D'K l̂p DTIT'K 'een heilig Grod'.'* Het is mogelijk dat de formule de connotatie van toorn 
of gramschap heeft.' 

De formule K13p bn is chiastisch verbonden met de woorden non 7S?D, letterlijk 'heer 
van de toom'.* Het woord bl3'2 duidt in status constructus vaak de 'bezitter' aan als drager 
van een bepaalde eigenschap.' Door het gebruik van deze constructie wordt mede aan
gegeven, dat het bij Gods toorn niet gaat om een blinde, impulsieve agressie, maar om 
een wezenlijke reactie op het kwaad van zijn vijanden. Hetzelfde wordt uitgedrukt door 
het participium activum "1Ü13 in vs. 2b. Het verbum ^D3 heeft een duratief aspect;* de 
toom van God is hier een dispositie, geen incident.' Zijn toorn hangt rechtstreeks samen 
met zijn principiële afschuw van het onrecht. 

1 In VS. 3 wordt duidelrjk gerefereerd aan de belijdenis in Ex. 34:6v., die in verkorte of licht gewijzigde vorm 
meermalen in het O.T. wordt aangetroffen. Zie hierover H. Spieckermann, 'Barmherzig und gnSdig ist 
der Herr...', ZAW 102 (1990), 1-18. Het thema van de wraak van God is geworteld in het belijden omtrent 
God. 

2. Cf. het kritisch apparaat van BHS. Vooral het tweede mrr ap: in vs. 2a moet het ontgelden (dittografie, 
Cf. LXX) en vervolgens het gehele gedeelte vss. 2b-3. H. Gunkel, 'Nahum 1', ZAW 13 (1893), 226, zette 
de trend, door te stellen dat de glossator van Nah. 1 schrok van de gedachte dat God een wrekende God 
is en daarom maar snel toevoegde 'slechts voor zijn vijanden, verder is Hij lankmoedig'. Vs. 2b wordt vaak 
als ]-vers achter 1:9 geplaatst. Voor de mening dat vss. 2b-3a een glosse zijn, zie vnjwel alle oudere 
commentaren en voorts K. Seybold,M3/ium, 75v. en id., 'Vormasoretische Randnotizen in Nahum 1', ZAW 
101 (1989), 73; A. Deissler, Nah. (NEB), 206; J. Jeremias, Kultprophetie, 17v. en H. Schulz, Nahum, 
9 en 93. Voor de authenticiteit van vss. 2b-3a spreken zich uit B. Renaud, 'Composition', 202; id., Nah. 
(SoBi), 276, 278; CA. Keiler, 'Die theologische Bewaltigung der geschichtlichen Wirklichkeit in der 
Prophetic Nahums', VT 22 (1972), 418 noot 2; CJ. Goslinga, Godsspraak, 94; A.S. van der Woude, Nah. 
(POT), 80v.; O.T. Allis, 'Nahum, Nineveh, Elkosh', EvQ 27 (1955), 67-80; KJ. Cathcart, Nahum m the 
Light of Northwest Semitic (BiOr 26), Rome 1973, 39 en uitvoeng W.A. Maier, a.w., 154-160. 

3. W. Eichrodt, Theologie I, 133. Zie over deze wortel de literatuur genoemd bij H.G.L. Peels, "Jealousy, 
envy, zeal" in New Iruemational Dictionary of Old Testament Theology I (forthcoming). De parallellie Dp: -
Kjp komt verder alleen in Jes. 59:17 voor. 

4. Cf. de formule Kjp "?»« in Ex. 20:5 / Dtn. 5:9; Ex. 34:14; Dtn. 4:24, 6:15. 
5. KJ. Cathcart, a.w., 39: 'In the title 'el qannö', qannó' (..) seems to include a shade of meaning close to 

"fiinous, angry".' 
6. De vertaling 'een grimmig Heer' is van B. Becking. 
7. J. Kühlewem, " ^ 3 " in THAT 1,330, cf. GKG § 128u. Voor de lading van nnn 'wa (cf. Spr. 22:24,29:22) 

zie K. Scybold, Nahum, 78v. 
8. Cf. H MadI, a.art., 433. De combinatie TH - op: komt verder alleen in Lev. 19:18 voor. 
9. Cf Ps. 7:12 - God is mi Si 'te allen dage'. Deze psalm vertoont inhoudelijk veel overeenkomst met de 

Nahumsprofetie (Gods rechterschap over de volken, het neerslaan van de boosheid der goddelozen, het 
permanente toornen van God en zijn (oorlogs)stnjd tegen de vijand). 
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Het is stellig om dezelfde reden, dat in Nah. 1:2 over Gods Dp3 wordt gesproken met 
een driemaal herhaald participium. Het eerste Dp3 is niet afhankelijk van 7K, maar is 
zelfstandig en substantivisch op te vatten. Met het gebruik van het participium wordt hier 
niet een permanente actie, maar een continuéle kwaliteit of eigenschap (bijna: een functie) 
aangeduid. Zoals K13p een 'deugd' van God is, zo is het Dp]-zijn iets dat wezenlijk bij 
God hoort. Er wordt in uitgedrukt, dat Hij de God-van-het-uiteindelijke-recht is. Uit de 
context wordt het waarom en het hoe van de wraak van God duidelijk.' 

De rtiJT 'boosheid' van Ninevé terroriseerde de gehele aarde (3:19). Volken werden 
uitgezogen en leeggeroofd (het beeld van de leeuwen in 2:12-14), verleid en verkocht 
(het beeld van de hoer in 3:4-7). Hemeltergend was deze boosheid geworden, tegen God 
zelf ging het tenslotte (1:9, 11). Wanneer nu over Gods wraak gesproken wordt, ligt de 
oorzaak daarvan dus niet uitsluitend in de nood van Gods verbondsvolk, evenmin als dat 
het geval was in Jer. 46 of 50-51. De notie 'wraak' impliceert hier in geen geval de 
gedachte van de bloedwraak^ en hoeft ook niet opgevat te worden als een specifieke 
vergelding in verband met verbondsbreuk.' Het is de Rechter der volken (Ps. 7:9), die 
te allen dage toomt (Ps. 7:12) en wiens wraak de boosheid der goddelozen straft 
(Ps. 7:10).̂  Maar het oog van deze universele Heer is in het bijzonder op zijn verbonds
volk, op Juda gericht. Gods wraak over Ninevé maakt een eind aan Juda's verdrukking 
en vernedering en betekent een verbreken van Juda's juk en banden (l:12v.). Door de 
val van de bloedstad komt voor Jakob het herstel (2:3). De bevrijdende boodschap van 
de wraak Gods loopt uit op de opwekking feest te vieren (2:1). Wraak en verlossing gaan 
onder de koepel van het recht van God hand in hand. Er is dan ook geen enkele tegen
stelling of spanning merkbaar tussen Gods goedheid en Gods vergeldende toom (l:7v.). 

In de oudere literatuur wordt vaak erg negatief over Nahum geschreven. Hij zou een 
klassieke representant van de eng-nationalistische heilsprofeten zijn en zijn profetie een 
prototype van een religieus verpakte haatuitbarsting. Nahums zwijgen over Juda's zonden 
zou getuigen van een gebomeerd chauvinisme, dat kenmerkend is voor de tegenstanders 
van een Jeremia.' 

1. De suggestie van A.S van der Woude, Nah. (POT), 88v., om in 1:9b een taqtul-vonn van Üp3 voor de 
derde pers. masc sing. te lezen en m s op te vatten als een ace. personae ('met tweemaal za\ Hij de 
onderdrukkers wreken'), houdt geen rekening met het gegeven dat het object van Op3 elders de zaak of 
persoon aanduidt, die gewroken wordi. De weergave van LXX (èKSiKiioEi) is eerder een parafrase dan 
een vertaling. Er is geen doorslaggevende reden om Nah. 1:9 op dit punt te emenderen. Vgl. over de 
conjecturen bij dit vers CJ. Goslinga, Godsspraak, 184v.; W. Rudolph, Nah. (KAT), 152 en W.C. van 
Wyk, 'Prehistory and History in the Book of Nahum', in: Fructu Ons, 225. 

2. Zo K Seybold, Nahum, 78, die meent dat God met de benaming op: - Wreker 'm seiner Eigenschaft als 
Verwandter, Sippengenosse oder ahnliches' wordt aangesproken. 

3. B. Becking, a.art., 123, speculeert over de mogelijkheid om de profetie van Nahum te verstaan tegen de 
achtergrond van een door Assur verbroken vazalverdrag met Juda. De 'wraak' van God zou dan de 
verdragsvervloekingen uitvoeren (cf. op: m de Sefire-verdragen). Dat ovengens veel parallellen tussen 
traditionele verdragsvervloekingen en de Nahumsprofetie zijn aan te wijzen, is onbetwistbaar, cf. 
KJ. Cathcart, 'Treaty-Curses and the Book of Nahum', CBQ 35 (1973), 179-187. 

4. Cf. F.C. Fensham, 'Legal Activities of the Lord concerning to Nahum', m: A.H. van Zyl (ed.). Biblical 
Fssays (Proceedings of OTWSA), Potchefetroom 1969, 13-20. 

5. ; iC bijv. K. Marti, Nah. (KHCAT), 30.5v., C.L. Taylor, Nah (IB), 953v., 957 en J.M.P Smith, Nah. (ICC), 
281. Vele andere voorbeelden bij CJ. Goslinga, Godsspraak, passim. Vgl. de rake kntiek van J.L. Mihelic, 
'The Concept of God m the Book of Nahum', In 2 (1948), 199v.: 'If the critics of Nahum had lived in 
the last decade and witnessed the brutality that had been visited upon the helpless people in the European 
and Asiatic concentration camps, (..) they would rather have joined their voices with Nahum in his joy 
over the fall of the "bloody city", than have condemned his nghteous indignations in the comfort and the 
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In literatuur van meer recente datum is het inzicht doorgebroken, dat deze veroordeling 
niet terecht is. Terdege spreekt Nahum, zij het retrospectief, over Juda's zonden (1:12). 
Nahums blikveld is zeker niet door de grenzen van Palestina beperkt (3:19). Er is geen 
principieel verschil tussen de volkerenprofetieen van bijv. Jeremia en Nahums profetie. 
Wat echter nog belangrijker is: De oudere negatieve waardering is vrucht van een totaal 
misverstaan van Nahums diepste boodschap. Het is niet voor niets dat het boek met Gods 
Dpi begint (1:2) en eindigt met de HÏT van Ninevé (3:19)! 

De profeet leefde en profeteerde in een tijd, dat de tyrannieke wereldmacht van Assur 
ongebroken was, ja, wellicht op haar hoogtepunt (na de val van Thebe in 663 (3:8)) 
stond.' Als nooit tevoren in de geschiedenis drukt een wreed juk op de volkeren: de 
wurging door de leeuw Assur (2:13). Assur plundert de wereld leeg om als een leeuw 
zijn holen te vullen. Na de uitschakeling van Egypte blijft er geen enkele hoop meer over. 
Als in deze situatie de profeet het woord neemt, krijgt de profetie een uiterste concentratie 
op dat éne: Gods wraak - Hij komt ten gerichte. Geen mens kan nog helpen, maar het 
hemeltergende onrecht zal niet triomferen. Want: miT' Dp3, Wreker is YHWH! Dit is 
geen valse profetie vergiftigd door haat en 'wilde Schadenfreude' (W. Staerk). Dit heeft 
niets te doen met nationalisme, maar juist met hóóp, in uiterste nood. 

Het mag de exegeet niet ontgaan, dat enerzijds door de plaatsing van het acrostichon 
aan het begin van het boek de profetie van Ninevé's ondergang in een specifiek licht wordt 
gezet en dat anderzijds deze bloedstad bewust getekend wordt met de typische trekken 
van de opperste goddeloosheid. Terecht spreken vele uitleggers hier van een eschato
logische ondertoon. De val van Ninevé krijgt in het licht van 1:2-8 boven-historische 
trekken en is een anticifjerende realisering van Gods eindgericht over alle onrecht en 
goddeloosheid (vgl. het gericht over Edom in Jes. 34 en 63, en over Babel in Jer. 50-51).^ 

Het boek Nahum brengt een samengebalde profetie van de uitdelging van het kwade, 
aan het adres van hen die geen hoop meer kunnen hebben. Maar op de God, die de God 
der wrake is, kan men hopen! Op Hem die zich toornend - naijverig inzet voor de onder
drukten, tegen een onheilsmacht die zich zelfs vermeet tegen God op Belialsplannen te 
broeden (1:11). Door de wraak Gods kan het bevrijdingsfeest gevierd gaan worden. Deze 
theologie van de wraak van God op zijn vijanden is in wezen een theologie van de hoop. 

Conclusie 
D e in deze subparagraaf geexegetiseerde teksten ver tonen wat d e betekenis en functie 
van ü p ] betreft e e n homogeen beeld. In alle gevallen gaat het in de goddelijke Dp3-actie 

security of their ivory towers'. Cf. W.A. Maters afwijzing van alle negatieve kritiek op Nahum, a.w., 70-87. 
1. Over de datering van de profetie lopen de meningen uiteen. Een datering niet lang na 663 v. Chr. lijkt 

echter het meest voor de hand te liggen, cf CA, Keiler, 'Bewaltigung', 409. A.S. van der Woude, Nah. 
(POT), 67 denkt in navolging van C J. Goslinga aan 6.'i2 en B. Becking, Afa/i. (VB), 9, aan 640. Een datering 
vlak voor of na de val van Ninevé m 612 is onwaarschijnlijk. 

2 De Nahumspsalm aan het begin van het boek functioneert als hermeneutische sleutel voor het geheel 
van de profetie. In het licht van 1:2-8 is de profetie 'a dramatic illustration of the final, eschatological 
triumph of God over all his adversaries' (B.S. Childs,/n/roducfton, 445). Dat wil nog niet zeggen, dat Nahum 
de concrete historie relativeert en mythiseert, zoals CA. Keiler, 'Bewaltigung', 417v., stelt Het betekent 
wel, dat het historische gegeven een heenwijzende functie krijgt. Zoals God met deze bs'^ afrekent, zo 
zal HIJ door de wereldgeschiedenis heen en ten laatste dage met al zijn vijanden handelen. Over de typisenng 
van Nmevé en de eschatologische strekking van Nahums profetie zie E. Sellin, Nah. (KAT), 310v.; 
A.S. van der Woude, Nah. (POT), 7.'! en 126v.; CJ. Goslmga, Godsspraak, 67.69 en 136-139; H. Schuiz, 
Nahum, 73-90; J. Ridderbos, Hel Godswoord der profeten. Derde deel: Van Nahum totJeremm, Kampen 
1938, 21-23; K. Seybold, Nahum, 91v. 

165 



om een strafvergelding aan de vijandige volkeren. Het zijn volkeren die zich als vijanden 
van God opstellen, omdat zij zich vergrijpen aan het volk van Gods verbond (vooral 
Ez. 25), omdat zij in grenzeloze heerszucht een greep naar de wereldmacht doen (Assur 
in Nah. 1; Babel in Jes. 47 en Jer. 50-51; Egypte in Jer. 46) of omdat zij in hybris zich 
tegen God zelf verheffen (Dtn. 32; Jer. 50-51; Mi. 5; Nah. 1). Uiteindelijk gaat het om 
de eer van Gods naam (Dtn. 32). Hij waakt over het recht. God kan zich van menselijke 
instrumenten bedienen (Jer. 50; Ez. 25), maar Hij blijft het eigenlijke subject van de wraak. 
De wraak van God, die gepaard gaat met de hevige toorn van God (zoals meermalen 
expliciet vermeld wordt), brengt de straf voor alle geweld en onrecht. Zozeer is deze wraak 
verbonden met de verlossing van Gods volk, dat zonder enige spanning de notie van de 
wraak Gods een cruciale rol kan spelen in tekstgedeelten die uitsluitend over het heil 
van Sion spreken (Jes. 35,61). De wereld juicht om de wraak Gods (Dtn. 32). De wraak 
van God markeert de wending van onrecht naar vrede, van ondergang naar herstel. 
Onmiskenbaar is de eschatologische context waarin de wraak van God wordt aangekondigd, 
met name daar waar het vijandige volk typische trekken krijgt. Het theologoumenon van 
de wraak van God is een vroeg element van de ot.ische Godsopenbaring (Dtn. 32) en 
heeft diepe wortels in het belijden aangaande YHWH (Nah. 1). 

4.3.3. De roep om de wraak van God in de Psalmen en in de confessiones van Jeremia 

Een aparte tekstgroep wordt gevormd door enkele gedeelten uit de Psalmen en het boek 
Jeremia, die onderling sterke gelijkenis vertonen. In deze gedeelten staat centraal de roep 
om of de verwachting van de wraak van God over de goddeloze vijand.' De formulering 
hiervan kan zowel een exclamatieve vorm (Ps. 94:1,79:10; Jer. 15:15) als een affirmatieve 
vorm (Ps. 58:11,149:7; Jer. 11:20,20:12) krijgen. Hoezeer deze twee vormen samenhangen 
wordt bijvoorbeeld uit het verband van Ps. 58:11 duidelijk. Eerst worden de psalmteksten 
behandeld waarin rechtstreeks geroepen wordt om de wraak van God (Ps. 94:1 en 79:10), 
daarna die waarin het uitzicht op deze wraak geopend wordt (Ps. 58:11,149:7), tenslotte 
de teksten bij Jeremia.^ 

Ps. 94:1 
mn' maprbx 'God der wrake, YHWH, 
y D i n mQp3 b x God der wrake, verschijn lichtend!' 

De roep om Gods wraak aan het begin van Ps. 94 correspondeert met de zekerheid 
aangaande Gods vergelding aan het slot van de psalm. Ook in stilistisch opzicht lijken 
de aanhef (vss. 1-3) en de afsluiting (vs. 23) bewust op elkaar afgestemd.' Door deze 
inclusio wordt het hoofdthema van de wraak Gods in deze psalm beklemtoond. 

1. Ook 1 Sam. 24:13 zou gezien de inhoud bij deze tekstgroep gerekend kunnen worden. Vanwege de 
narratieve context en de samenhang met 2 Sam. 4.8 is het echter beter 1 Sam. 24:13 in de volgende 
subparagraaf aan de orde te laten komen 

2. Aangezien in Ps. 94:1 de bedoeling en strekking van de wraakbede het duidelijkst uitkomt, wordt deze 
plaats het eerst gefixegetiseerd. Algemene vragen betreffende herkomst, context en intentie van de roep 
om de wraak van God zullen in deze subparagraaf slechts kort aan de orde komen, omdat zij in het hierna 
volgende excurs over de wraakbede in het O.T. bredere behandeling knjgen. 

3. Zie de anadiplosis in vss. 1, 3 en 23. Het 'two-line staircase parallelism', dat in het O.T. naast Ps. 94:1, 
3 nog ongeveer twintig keer voorkomt, wordt vooral m de aanhef van een tekstgedeelte gebruikt en wel 
om de spanning te verhogen, aldus W.G.E Watson, a.w., 151 en 154. Cf. C.F. Whitley, 'Some Aspects 
of Hebrew Poetic Diction', UF 7 (1975), 500-502. 
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De opbouw van Ps. 94 is helder.' Na de aanhef in de eerste strofe (vss. 1-3) volgen 
vijf strofen van elk vier verzen. Drie hoofddelen zijn te onderscheiden. In het eerste deel 
( r + 2 ' strofe) wordt een appèl op de Rechter gedaan (1-3) op grond van een aanklacht 
tegen de goddelozen (4-7, inhoudelijk chiastisch). Het middelstuk (3 ' -I- 4 ' strofe) combineert 
een chokmatische vermaning aan het adres van de goddelozen (8-11) met een profetische 
bemoediging aan het adres van de rechtvaardigen (12-15). Het slotgedeelte (5'-1-6' strofe) 
biedt de troost van een persoonlijk ervaren uitredding (16-19) en vat de thematiek van 
de psalm samen (20-23). Opvallend is de grote variatie van stijl.'̂  Stellig heeft Ps. 94 een 
liturgische functie gehad (zie het 'onze God' in vs. 23, en het opschrift in LXX); een specifiek 
cultisch-institutionele achtergrond kan echter niet worden aangetoond.^ 

Het apf)èl op de God der wrake klinkt vanuit de diepste nood. Deze nood wordt 
veroorzaakt door het woeden van de goddelozen, die de rechtvaardigen (vs. 21) 
verdrukken. Hoewel de stereotiejie karakterisering van deze goddelozen en hun optreden 
een precieze identificatie onmogelijk maakt, geeft de psalm toch de indruk dat het gaat 
om machthebbers die hun bevoegdheden geheel misbruiken. Het recht verwordt in hun 
handen tot het hoogste onrecht: Er is een diepe kloof gekomen tussen DDtfO en i l p l S 
(vs. 15). De rechterstoel (]n"KOD Spr. 20:8, cf. Ps. 9:8,122:5) is nu de stoel van verderf 
(min X03, VS. 20a); de rechtspraak is dekmantel voor het stichten van büV (vs. 20b). 
De zwakken en de rechtvaardigen worden slachtoffer van 'Justizmord' (vss. 6, 21). 
Onverdraaglijk is de branie en het verwaten gebral waarmee de goddelozen hun rechts-
verkrachting begeleiden (vss. 3,4). En het betreft nota bene mede-Israelieten, leden van 
Gods verbondsvolk, die zo handelen (vs. 8: DJ?3, onder het volk)."* 

Wanneer door algehele corruptie het recht tot instrument van verderf gemaakt wordt, 
zijn de fundamenten van de samenleving aangetast. Waar geen recht meer is, gaat het 
volk te gronde. Er blijft voor de ten dode bedreigde zwakken en rechtvaardigen slechts 
één uitweg: het appèl op de opperste Rechter. Deze Rechter is geen neutrale instantie. 
Hij is de God van het verbond, die zijn volk en erfdeel (vss. 5, 14) niet straffeloos laat 
vertreden en in het bijzonder opkomt voor weduwe, wees en vreemdeling.' De zaak gaat 
Hem rechtstreeks aan; de hoogmoedige taal raakt Hemzelf (vs. 7). 

Ps. 94:1 kan in samenhang met vs. 2 beter als 'Appellationsruf (H.-J. Kraus) dan als 
'Hilfeschrei' (H. Gunkel) getypeerd worden.* Met de imp. energicus y o l H (de slot-H 

1. De visre van H. Schmidt, Ps. (HAT), 175v., dat Ps. 94 twee verschillende psalmen bevat, is onjuist. Zie 
naast de inclusio ook de samenhang tussen vs 5 en vs. 14. 

2 Cf H Gunkel, Die Psalmen, Göttingen 1968 ,̂ 413. 
3 Zo met W. Beyerlin, Die Retttmg der Bedrdnglen m den Femdpsalmen der Emzelnen auf instttutionelle 

Zusammenhdnge untersucht (FRLANT 99), Göttingen 1970, 32, contra H. Schmidt, Ps. (HAT), 176, cf. 
ld, 'Das Gebet der Angeklagten im Alten Testament', in: P.H.A Neumann, Zur neueren Psalmenforschung 
(WF 192), Darmstadt 1976, 163. Eveneens is de speculatieve visie af te wijzen dat het sprekend subject 
in de psalm de persoon van de koning is; zo S J L. Croft, TTie Identity of the Individual m the Psalms (JSOTS 
44), Sheffield 1987,97, die zich met deze mening aansluit bij de interpretatie van Ps 94 door S. Mowinckel 
en J.H. Eaton. 

4. Vergelijk Jes. 3:12-15, 5:7. Voor de afwijzing van de mening dat de goddelozen m Ps. 94 buitenlandse 
vijanden zijn, zie bijv. N.H. Ridderbos, De "werkers der ongerechtigfieid' m de mdividueele psalmen. Een 
beoordeling van Mowmckels opvatting, Kampen 1939, 279v. Cf. O. Glombitza, 'Betende Bew^ltigung der 
Gottesleugnung. Versuch einer existentialen Interpretation der drei Psalmen 79,94,137', NTT14 (1960), 
329-349 

5 Vgl. Ex. 22:21w., 23:6w. en Spr. 22:22v. Treffend is Ex. 22:23: 'Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker 
zal Ik, indien aj luide tot Mij roepen, hun geroep horen en mijn toom zal ontbranden'. 

6. Zie over de 'Hilfeschrei' of 'Zeterschrei' HJ. Boecker, Redeformen, 61-66. 
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is door haplografie weggevallen)* wordt de God der wrake opgeroepen zich te manifesteren 
(cf. Dtn. 33:2; Ps. 50:2, 80:2). Het is mogelijk dat in de wortel SJD' de gedachte aan een 
lichtfenomeen meespeelt (cf. Ps. 97:3v.).̂  De dichter gebruikt de taal van de theofanie.^ 

Uniek is het epitheton möp3 bx 'God der wrake'; te vergelijken is m7a3 7K in 
Jer. ShSó.* De status constructus duidt een gen. objectivus aan: 'God, die mDp3 geeft / 
oefent'. De pluralis flIOp] kan zowel een frequentatief als een intensief aspect hebben. 
Het laatste domineert hier: God oefent op zo'n volkomen wijze wraak dat er geen enkel 
brokje onrecht meer over blijft. Dat YHWH 'God der wrake' genoemd kan worden, is 
veelzeggend. De wraak is niet iets dat Hem vreemd is. Het epitheton zou men in dit 
verband als een functie-aanduiding kunnen opvatten. Als de grondslagen van de samen
leving wankelen en als er nergens meer recht is, dan blijft er Eén over die uiteindelijk 
het onrecht straft en het recht doet zegevieren. Dat is de hemelse Rechter, de 'God der 
wrake'. De vocabel Dp] heeft in Ps. 94:1 een bij uitstek forensische betekenis. 

Deze exegese van vs. 1 wordt bevestigd door de samenhang met vs. 2. In aansluiting aan 
y-Din gebruikt vs. 2 de imp. NüJH 'verhef U'.* 'God der wrake' is YHWH, wanneer Hij 
zich als 'Rechter der aarde' ('p^N t̂ £3DÜ) verheft om onrecht en geweld te vergelden 
(b'iOi 3''2?n). De wraak van God is hier rechtstreeks verbonden met Gods universele 
Rechterschap (cf. vs. 10).* Bij deze God is geen kloof tussen 'recht' en 'gerechtigheid' 
(vs. 15!): Hij richt de wereld in rechtmatigheid (passim). Het rechterschap en koningschap 
van God horen nauw bijeen; het is zelfs mogelijk de titel Y~\i<T] ÜDIÖ als 'Heerser der 
aarde' op te vatten.' Het zal wellicht om deze reden zijn dat Ps. 94 een plaats heeft 
gekregen in de bundel Ps. 93-99, waarin het Koningschap van God bezongen wordt. De 
thematiek van het heilzame richten Gods heeft hierin een vaste plaats (Ps. 96:10,13,97:2, 
8, 98:9, 99:4, 8, cf. Ps. 92:10). 

1. Zie voor deze vorm Ps. 80:2. Het is overigens met per se noodzakelijk aan haplografie te denken, zie Joüon 
§ 54c; GKG § S3m, § 69v en BLG § 46e'. 

2. C. Barth, "»D-" in TWAT III, 792. G.E. Mendenhall, 'Vengeance', 73, stelt de combinatie opj - »D" m 
Ps. 94 op één lijn met de samenstelling in de persoonsnamen Niqmepa (Ugarit) en Nqmwp'̂ i (Egyptische 
vervloekingsteksten). Het is echter de vraag of deze parallel wel juist is. Bij het Ugar. yp*̂  schijnt het om 
een andere wortel te gaan dan bij het Hebr. VO', zie C. Barth, a.art., 790 en E. Jenni, "»a"" in THAT 
I, 753v. 

3. J. Jeremias, Theophanie, 129v. en 178. Volgens J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 137, is de oproep in 
VS. 1 hyperbolisch op te vatten en wordt geen werkelijke theofanie bedoeld. 

4. De epitheton-vorming S< + substantief / (verbaal)adjectief treedt in het O.T. veelvuldig op. Een aparte 
groep vormen de epitheta met de samenstelling but. + substantief fem. plur. Zie F.M. Cross, "b#." in TWAT 
I, 276. 

5. Vgl. Ps. 7:7,35:2,23,76:9v. en Jes. 33:10. Was het usus dat de rechter voor het uitspreken van het vonnis 
zich verhief van de rechterstoel? Zo B. Gemser, Ps. (TU), 98. J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 137, denkt 
tevens aan het beeld van de strijder die opstaat voor de goede zaak. 

6. Dezelfde verbinding van Dp3 en ta», m dezelfde context van een 'Appellation des Beschuldigers' 
(HJ. Boecker), heeft 1 Sam. 24:13. Zie ook Jer. 11:20, 20:12; Ps. 58:llv. en Ri. 11:27 in samenhang 
met 11:36. Voor de belijdenis dat God (Wereld)rechter is, vergelijk verder Gen. 18:25; 1 Kon. 8:32; 
Job. 23:7; Ps. 7:9, 12, 9:5, 8v., 50:6, 82:8, 110:6 en Jes. 33:22. 

7. H. Niehr, Hemchen, 158v. Niehr wijst erop dat de titel tM8J m de pluralis een synoniem voor 'koning' 
IS (cf. Jes. 40:23; Ps. 2:10, 148:11). Over de relatie tussen Gods rechterschap en zijn koningschap zie 
A. Gamper,Gott als Richter in Mesopotamienundun Alten Testament. Zum VentitndmsseinerGebelsbitte, 
Innsbruck 1966, 224v.; M.Z. Brettler, God is King. Understanding an Israelite Metaphor (JSOTS 76), 
Sheffield 1989,113-116 en M.C.A. Korpel, a.w., 287-289. Cf. S. Mowinckel, The Psalms in Israel's Worship 
(omwerking van Offersang og Sangoffer, Oslo 1951), Oxford 1982,1, 146 e.v.; O. Keel, Die Welt der alt-
onentalischen Bildsymbolik und das Alle Testament. Am Beispiel der Psalmen, Zurich / Einsiedeln / Köln / 
Neukirchen 1972, 188v. en P J.N. Smal, Die universalisme in die psalms. Kampen 1956, 218-223. 

168 



De gerichten van God worden bejubeld (97:8), de schepping juicht om God die de 
aarde komt richten (96:13, 98:9). Als God niet als Rechter troont, zouden ÜDltfO en 
nplS voorgoed gescheiden worden (94:15) - en die zijn nu juist de grondslag van zijn 
troon (Ps. 97:2). Als Hij niet zou richten, zou de chaos de kosmos regeren (cf. 93:3). Dan 
zou de voet van de rechtvaardige (94:18), ja, de hele wereld (93:1, 96:10) wankelen. 

Het uitzicht op en de roep om de wraak Gods hangen niet samen met een destructieve 
rancune tegenover de medemens, maar met een grote bewogenheid om het lot van Gods 
volk en een diepe verontwaardiging over de goddeloze machten van het kwade. De roep 
om de wraak van God is niets anders dan het gebed tot YHWH om in deze situatie van 
uiterste, hemeltergende nood als Koning en Rechter te handelen overeenkomstig zijn 
eigen woord (Ex. 22:23, 34:7; Ps. 99:8); om wrekend en rechtsherstellend zich over zijn 
verbondsvolk te ontfermen. Dit gebed is de laatste uitweg. 

Ps. 79:10 
D'ljn nOS"' rrab Waamm zouden de volkeren zeggen: 
U?rr\bv. n"» "Waar blijft hun God nu? Laat de 
'\TT'sh W^y^ i?^V volkeren toch kennismaken - voor 

onze ogen! - met de wraak voor het 
IIDöri ']''lDy"D"I nop] vergoten bloed van uw knechten".' 

Waarschijnlijk is het 'Volksklagelied' Ps. 79 niet lang na de ondergang van de stad en 
de tempel van Jeruzalem in 586 v. Chr. ontstaan.' De psalmist (een Asafiet?) geeft in 
vss. 1-4 een tamelijk gedetailleerde beschrijving van de gruwelen die bij deze catastrofe 
plaatsvonden: sacrilegie, ruïnering, massa-executie zonder begrafenis, algemene hoon. 

De wending van klacht (vss. 1-4) naar bede (vss. 5-12) wordt gemarkeerd door de 
woorden ̂ 0"^JJ 'tot hoelang nog?' (cf. Ps. 74:10,89:47). De situatie van de overgeblevenen 
is wanhopig (vss. 7,8,11). In deze ellende worden door het volk de toom en de brandende 
ijver van God herkend (vs. 5); tegelijk worden de schuld der vaderen en de eigen zonden 
erkend (vss. 8, 9).^ En zal de God van het verbond niet horen, als zijn volk zo tot Hem 
roept (Lev. 26:40-42; Dtn. 4:29-31, 30:2v.; Jer. 29:12-14)? 

Ps. 79 wordt geheel beheerst door de gedachte van het verbond en door de zorg om de 
eer van Gods naam. Hoewel het woord 'verbond' zelf niet valt,' is de verbondsvoorstelling 
evident aanwezig, zowel in het gebruik van termen als 'uw erfdeel' (vs. 1), 'uw knechten' 
(vss. 2, 10), 'uw gunstgenoten' (vs. 2), 'uw volk', 'de schapen van uw weide' (vs. 13), als 

1. Zo met o.a. H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 7Uv., J. Rrdderbos, Ps. (COT), 303, N.A van Uchelen, Ps. (POT), 
296v. en J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 36v., contra F. Delitzsch, Ps. (BCAT), 502, H. Gunkel, Psalmen, 
349v. e.a., die Ps. 79 relateren aan een onbekende gebeurtenis na de ballingschap of aan de tijd van de 
Maccabeeen. De laatste datenng volgt een oude traditie die teruggaat op de Antiocheense school. 
B.D. Eerdmans, The Hebrew Book of Psalms, OTS IV (1947), 383v. denkt aan de periode van de inval 
van Sisak ten tijde van Rehabeam Cf. P. Beentjes, 'Deuterocanonieke gegevens voor een datenng van 
psalm 79', in: W. Beuken, A. Goddijn en M. Marlet (red.), Proef en toets. Theologie als experiment, 
Amersfoort 1977, 25-29. 

2. Het verwijt dat de psalm bij alle wraakzucht blind is voor eigen schuld, kan in het licht van de ondubbel
zinnige belijdenis in vs. 9 met gehandhaafd worden. Dit contra H. Schmidt, Ps. (HAT), 152 en J. Schartiert, 
'Das "Wir" in den Psalmen', in: E. Haag / F.-L. Hossfeldt (Hsgb.), Freude an der Weisung des Herm. 
Beitrdge zur Theologie der Psalmen (SBB 13, Fs H. Gross), Stuttgart 1987, 308 en 310. 

3. Het IS m dit verband met zonder betekenis dat Ps. 79 'm jeder Beziehung das SeitenstQck von Ps. 74' is, 
zoals F. Delitzsch, Ps. (BCAT), 502, terecht reeds stelde. Zie Ps. 74:20: rrab c a i (cf. 74:2). Cf. L. Jacquet, 
Psaumes, 553. 
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meer impliciet in vs. 6. Maar niet alleen appelleert de psalmist aan de trouw van de Ver
bondsgod; evenzeer gaat het hem om de eer van YHWH zelf. In de smadelijke aantasting 
van zijn volk wordt God zelf geraakt. Deze identificatie blijkt uit het veelvuldig gebruikte 
suffix 2 ' pers. sing. masc. ('Uw' erfdeel, tempel, gunstgenoten, etc.) en uit een vergelijking 
van VS. 4 en 12. Gods naam is in het geding (zie het gebruik van DÖ in vss. 6, 9!).' 

In het kader van het verbond en met het oog op de heerlijkheid van Gods naam (vs. 9) 
klinkt in Ps. 79 de roep om verlossing, verzoening en vergelding. Beide elementen (het 
verbond en de eer van God) komen in vs. 10 aan de orde. Het regardeert de eer van God, 
als de psalmist aan het blasfemische sarren van de heidenen (cf. Jes. 36:19) herinnert: 
DHTlbK n^K (cf. Ps. 42:4, 11, 115:2; Joel 2:17; Mi. 7:10).^ De heidenen mochten instru
ment van de toom Gods zijn, zij zelf erkennen dit niet, maar verheffen zich tegen God, 
cf. Dtn. 32:26w. 

De verwijzing naar het lied van Mozes in Dtn. 32 is mede gezien vs. 10b zeker op 
zijn plaats. Hier worden vs. 2 (lijkschennis van Gods knechten) en vs. 3 (Woed-bad) weer 
opgenomen en klinkt het gebed om Gods wraak voor het bloed van zijn knechten, in 
dezelfde bewoordingen als in Dtn. 32:43. De zin van deze wraakbede kan met H.-J. Kraus 
aldus omschreven worden: 'Die "Rache", die Israel erhofft, ist das auf den Hohn und 
Frevel der feindlichen Vólker antwortende Gericht Gottes. Dass Jahwe das Treiben der 
Feinde nicht zulassen, sich austoben und unbeantwortet hinnehmen moge - danach wird 
gerufen. Erwartet wird der Erweis der Macht Jahwes in der Welt der Volker.'^ 

Dat de wraak primair straffende vergelding van begane misdaden* is, komt ook in vs. 12 
uit. Het gebed om zevenvoudige vergelding in dit vers is niet te vergelijken met Lamechs 
snorkerij;^ het biddende volk ziet uit naar een totale vergelding van alle God-onterende 
smaad. 

Evenmin spreekt uit de bede dat Gods wraak "IJTSJ? 'voor onze ogen' (vs. 10b) 
voltrokken wordt, een 'wilde Rachgier', die 'in hochster, fast blutdurstiger Leidenschaft"* 
baanbreekt. Het 'voor onze ogen' onderstreept de noodzaak van de waarneembare 
realisering van het straffend oordeel Gods (cf. Ps. 91:8; Jer. 11:20, 20:12 en Mi. 7:10) 
en niet een twijfelachtig bloeddorstig genoegen aan de kant van het volk.' Zoals God 
in het verleden zijn grote daden verrichtte voor de ogen van Israël (bijv. Dtn. 1:30, 4:34, 
6:22; 1 Sam. 12:16) of voor de ogen van de volken (bijv. Jes. 52:10; Ps. 98:2), zo moge 
dat ook nu geschieden. De uitdrukking 13T5?b heeft hier een min of meer juridische lading 
en ziet op het ooggetuige-zijn bij de gerichtsvoltrekking.* Terecht is er op gewezen dat 

1. Cf. Jes. 48:9; Ez. 20:14, 44, 36:22w. 
2. Vergelijk voor dit gebedsmotief het pleidooi m Ex. 32:12; Num. 14:13w. en Dtn. 9:28. Zje verder E. Jenni, 

"ITK" in THAT I, 127 Tekstcorrectie van vs. 10 (zie het kntisch apparaat van BHS) is onnodig gezien 
de identieke formulering in Ps. 115:Z De 'waarom'-zin kan ook negatief-oonsecutief vertaakJ \worden: 'Opdat 
de heidenen met zeggen..', zie C. Brockelmann, Syntax, § 173 en M. Dahood, Ps. (AB), 249. 

3. H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, (BKAT XV / 3), 82. Verder zij verwezen naar de exegese van Dtn. 
32:43 in § 4.3.2. 

4. De uitdrukking 7lD»n m accentueert het schuldige karakter van de daad, zie H. Oinst, Blutvergiessen, 
61. 

5. Contra CA. Bnggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 200. 
6. R. Kittel, Ps. (KAT), 267. Het is niet verwonderlijk dat Kitte! deze psalm in religieus opzicht weinig relevant 

acht. Cf. CA. Bnggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 200 ('another exhibition of the Maccabean vindictrveness') 
7. Cf. A.A. Anderson, Ps. (NCB), .SSO. 
8. Cf. bijv. Gen. 23:11,18; Lev. 20:17; Num. 19:5,20:27; Dtn. 25:9,28:31; Jer. 28:5,11 en verder de teksten 

genoemd bij FJ. Stendebach, "1'»" in TWAT VI, 40v. Het ooggetuige-zijn impliceert ook de gedachte 
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de wraakbede in deze dringende vorm (irrSJ?) samenhangt met het beperkte zicht dat 
de ot.ische gelovige heeft op een hiernamaals en met het ontbreken van zekerheid over 
een eindoordeel in het eschaton.' 

De psalm eindigt in vs. 13 met een gelofte, die het uitzicht biedt op de Godslof. De 
wraak van God waar om gebeden wordt, werpt geen smet op Gods riTTtn, maar 
vermeerdert die. Want deze wraak, die het kwade straft, brengt de handhaving van Gods 
eer en de verlossing van zijn volk. 

Ps. 58:11 
Dpi mrf'D p ' n s notff" 'De rechtvaardige zal zich verheugen als hij de wraak ziet 

komen; 
yönri DHS Y^T VOWD zijn voeten zal hij wassen in het bloed van de goddeloze.' 

Ongetwijfeld is Ps. 58:11 een van de meest huiveringwekkende passages van het O.T. 
De combinatie van wraak, vreugde en een bloederig voetbad in één tekst verwekt een 
intuïtieve weerzin. Die is bij sommige exegeten dan ook duidelijk merkbaar: Ps. 58:11 
zou als produkt van onduldbaar religieus fanatisme een onverholen leedvermaak 
weerspiegelen en de donkere schaduw van kwaadaardigheid over de gehele psalm werpen.^ 

Het is echter de vraag of-de interpretatie van dit vers als een negatief-emotionele 
eruptie wel adequaat is. Deze primaire indruk vindt namelijk geen steun in de rest van 
de psalm, waarin niet persoonlijke ervaringen of gevoelsuitingen aan de orde komen, maar 
waarin de grote vraag centraal staat of er nog recht is op aarde (nota bene de inclusio 
van VS. 2v. en vs. 12). 

De uitleg van de psalm is afhankelijk van het antwoord op de vraag over wie het in vs. 2v. 
gaat. Hoe is het woord D7K in vs. 2 op te vatten?' 
1. 'stilte' 

De Masoretische vocalisering G7X geeft nauwelijks een goede zin: 'verstommen', 'in 
stilheid' (? cf. Ps. 56:1). Aquila vertaalt met CtXaA-ia (= übH). 

2. 'toch' 
LXX (dpa), Peshitta en Hieronymus (utique) lezen het adverbium G^K (= üb^H) 
'toch', 'dus', 'immers'. In syntactisch opzicht zou deze lezing nogal merkwaardig zijn.'' 

3. 'vergadering' 
Een oude vertaling (Symmachus, Kimchi, Calvijn, SV, KJV) is 'vergadering', afgeleid 
van D7K I 'binden'. Dit zou echter een hapax zijn. 

4. 'machtigen' 
Het woord D7K moet gelezen worden als CPU (= D''7''K) 'rammen', in figuurlijke zin 

'tijdens ons leven'. 
1. Zie o a. H. Lamparter, Ps. II (BAT), 393; H.A. Brongers, 'Die Rache- und Ruchpsalmen im Alten Testa

ment', OTS XIII (1963), 35v. en H.-J Kraus, Ps. (BKAT), 716v. 
2. A. Weiser, Ps. (ATD), 292. Cf. H. Schmidt, Ps. (HAT), 112; CA. Bnggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 46, 

beschouwen Ps. 58:11 als een glosse die een typisch Maccabeese mentaliteit verraadt. Nog radicaler is 
K. Seybold, 'Psalm Iviii. Ein Lösungsversuch', VT 30 (1980), 53-66, die m vss. 4, 6, 7, 11 een secundaire 
'Bearbeitungsschicht' vaststelt. De 'irriterende' tekst van vs. 11 komt uit de handen 'emes von starken 
Emotionen bewegten Menschen' (p. 65). 

3. Een inventarisatie van de overvloedige hoeveelheid interpretatie-voorstellen en emendaties biedt 
C.T. Begg, 'Ps 58,2a: A Forschungsbencht and a Proposal', ETL 64 (1988), 397-404. Cruciaal is de wijze 
van vocalisering. 

4. Zo terecht N.A. van Uchelen, Ps. (POT), 127. 
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'machtigen' (Ex. 15:15; 2 Kon. 24:15; Ez. 17:13,31:11 en 32:21). Dit zou goed passen; 
maar de veronderstelling van een dubbele scriptio defectiva in één woord verzwakt 
deze optie. 

5. 'goden' 
Door vele exegeten (als eerste J.D. Michaelis) wordt aangenomen dat D^X (= 0^bi<) 
'goden' te lezen is. 

De laatste lezing is naar alle waarschijnlijkheid de juiste. Doorslaggevend voor deze keuze 
is niet alleen dat de lezing 'goden' de eenvoudigste oplossing biedt, maar vooral ook de 
grote verwantschap van Ps. 58 met Ps. 82. 

Ervan uitgaande dat in vs. 2 goden worden aangesproken, moet nog steeds de vraag 
beantwoord worden om wie het nu precies gaat. Twee opvattingen staan hier tegenover 
elkaar. 

Volgens de meeste uitleggers richt de spreker in vs. 2v. zich tot mensen en is de 
aanspreekvorm 'goden' een benaming voor rechters of machthebbers die de rechtspraak 
uitoefenen.' Daarbij wordt het woord 'goden' verklaard als een soort eretitel voor hen 
die in Gods naam rechtspreken (cf. Dtn. 1:17; Rom. 13:1), dan wei als een uiting van 
sarcasme. Deze uitleg is echter niet geheel overtuigend. Nog afgezien van de vraag of 
de veronderstelde parallelteksten^ voor dit gebruik van het woord 'goden' de bewijslast 
van deze verklaring wel kunnen dragen, wordt door deze exegese tekort gedaan aan 
de duidelijke correspondentie tussen het begin en het eind van de psalm en aan de 
overeenkomsten met Ps. 82, waar een uitleg van 'goden' als rechters geforceerd (nota 
bene vs. 6v.) zou aandoen. 

Met het woord DPH in Ps. 58:2 worden terdege goden en geen mensen bedoeld.' Het 
betreft goden die de hun toevertrouwde taak, de rechtspraak over de mensen (D"tK'''33) 
niet goed uitoefenen en die in plaats van het recht juist het geweld (OOrt) op aarde 
bevorderen. In een hemels tribunaal worden zij door God (DTl^K, vs. 12) ter verant
woording geroepen. Ps. 82 biedt hetzelfde beeld; alleen is daar de forensische situatie 
nog duidelijker. De goden worden door God in een godenvergadering veroordeeld om 
hun onrechtvaardig richten. Buitenbijbelse, met name Ugaritische, literatuur levert 
verhelderende parallellen voor dit complex van voorstellingen.'* 

Met de vaststelling dat het woord übn op goden en niet op mensen doelt, is echter nog 
niet alles gezegd. De belangrijkste vraag is hoe dit gegeven in de psalm functioneert. 

1. Enkele exegeten die deze lijn van uitleg volgen: J. Ridderbos (COT), M. Dahood (AB), J.P.M, van der 
Ploeg (BOT), CA. Briggs / E.G. Briggs (ICC), N.A. van Uchelen (POT), E.S. Gerstenberger (FOTL), 
L. Jacquet, Psaumes en J.W. Rogerson / J.W. McKay (CBC). Ovenge namen bij C.T. Begg, a.art. (cf. 
N.H. Ridderbos, Werkers der ongerechtigheid, 247). 

2. Ex. 4:16, 7:1, 21:6, 22:8v.; 1 Sam. 2:Z5; 2 Sam. 14:17, 20; Jes. 14:12v.; Ez. 28:12w.; Zach. 12:8; Ps. 45:7, 
110:1. 

3. Zo terecht F.M.Th. Böhl, Ps. (TU), 98; H. Schmidt, Ps. (HAT), 111; H. Gunkel, Psalmen, 249; H.-J. Kraus, 
Ps. (BKAT), .'576; J. Jeremias, Kultp-ophetie, 121v.; S. Mowinckel, Worship I, 148v.; O. Keel, f einde, 205; 
S J.L. Croft, Identity, 25; A A Anderson, Ps. (NCB), 4.̂ 0 en K. Seybold, 'Psalm Iviii', 54. Vgl. ook H. Niehr, 
'Götter Oder Menschen - eine falsche Alternative. Bemerkungen zu Ps 82', ZAW 99 (1987), 94-98, die 
het alternatief goden of mensen afwijst op grond van de mening dat Ps. 58:2 een theologisch analogie-
denken kent (pantheon en mensenwereld handelen parallel). 

4. Literatuurverwijzingen bij H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 736v. en J. Milgrom, "rny" in TWAT V, 1079v. en 
1089. Zie verder F J. Stendebach, 'Glaube und Ethos. Überlegungen zu Ps 82', in: E. Haag / F.-L. Hossfeld 
(Hsgb.), a.w., 425-440; E.T. Muilen, Divine Council, 22f,-7AA en M.C.A. Korpel, a.w., 271v. 
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Meestal wordt de aanspraak in vss. 2-3 in realistische zin opgevat.' De psalmist zou de 
oorzaak van de corruptie van het recht en de algehele ontbinding van de samenleving 
zoeken in bovenaardse sferen. De transcendente oorsprong van het kwade wordt 
aangewezen bij de (lagere) goden, die zich niet als Gods rechtsfunctionarissen gedragen 
maar zich als demonische machten ontpoppen. Wanneer de goddelozen op aarde hun 
gang maar kunnen gaan, moet het in de hemel scheef zitten! 

Deze realistische interpretatie botst echter met de naadloze overgang van 'goden' 
(vss. 2-3) naar 'goddelozen' (vs. 4w.) en met het feit dat verder over een bestraffing 
van de goden met geen woord gesproken wordt. De psalmist heeft blijkbaar geen goden, 
maar mensen op het oog.^ De verzen 2-3 zijn daarom te beschouwen als een mytho-
poetisch fragment, dat de dichter gebruikt om het diabolische drijven der goddelozen te 
typeren.' Evenals psalmisten en profeten het mythologische materiaal van de chaosstrijd 
(bijv. Ps. 74:12w.; Jes. 51:9v.) kunnen verwerken, doet de dichter van Ps. 58 (en die van 
Ps. 82) dat met mythologische voorstellingen van een hemels tribunaal waar God de 
onrechtvaardige goden oordeelt. Deze voorstellingen zijn bij uitstek geschikt om 
toegepast te worden op mensen die zozeer door hun rechtsverkrachting de samenleving 
te gronde richten, dat de vraag van de theodicee opkomt. Het anti-goddelijke van de 
goddelozen krijgt door deze mythologische illustratie een bijzondere nadruk. 

De aanklacht tegen de goddelozen in vss. 4-6 is beeldend en stereotiep. Evenzo is dat 
het geval met de vloekbeden en -wensen in vss. 7-10. Het vermoeden dat in deze 
bewoordingen oude en bekende vloekformuleringen doorklinken,'' is zeker gerechtvaar
digd. Het slot van de psalm spreekt over de gevolgen van Gods straffend ingrijpen: de 
vreugde van de rechtvaardige (vs. 11) en de theodicee (vs. 12). 

De p' l iS, het tegenbeeld van de JJÜ"!, is het niet genoemde subject van de aanklacht 
en de bede in vss. 4-10. Dat is degene die verdrukt en vervolgd wordt, die het recht op 
aarde ten onder ziet gaan door het woeden van de onrechtvaardigen, die niet zelf naar 
het middel van de wraak grijpt, maar in de uiterste nood tot zijn God roept, zijn God 
die Rechter der aarde is. Het is erop of eronder: Is er nog een God die recht doet op 
aarde? Heeft het nog zin als p ' l S aan Hem vast te houden of triomfeert het kwade voor
goed? De grondslagen van het bestaan zijn in het geding. 

Tegen deze achtergrond moet de vreugde (n0I5) van de rechtvaardige in vs. 11 verstaan 
worden. Deze vreugde bij het zien van de wraak kan na de hiervoor geboden exegese 
van vs. 2v. niet meer - enigszins verontschuldigend - verklaard worden als blijdschap over 
de val van demonische machten.' Evenmin is deze vreugde een vorm van persoonlijk 
leedvermaak. De rechtvaardige is verheugd, wanneer^ God in wrake komt om de 

1. Zie H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 416; J. Jeremias, Kultprophetie, 122v.; H. Schmidt, Ps. (HAT), 111 en 
S. Mowinckel, Worship I, 148. 

2. Cf. Joh 10:34-36! Het is een misvatting te menen dat de goddelozen in Ps. 58 als organen of instrumenten 
van de onrechtvaardige goden getekend worden. Deze 'Agententheone' treft men over het algemeen aan 
bij hen, die een realistische opvatting van vs 2v. voorstaan. Het punt in kwestie is juist dat de voorstelling 
van het hemelse tnbunaal model staat voor de aanklacht tegen de goddelozen, waarmee de dichter zich 
tot God ncht. 

3 Zo met A. Ohler, Mythologische Elemenle, 210v. 
4. A Weiser, Ps. (ATD), 292; N.H. Ridderbos, Ps. (KV), 236 en O. Keel, BüdsymbolUc, 87. 
5. In deze richting denken H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 418 en H. Schmidt, Ps. (HAT), 112. 
6 De conjunctie ' s na mtt kan zowel een temporele als een causale betekenis hebben, cf. o.a. Job 31:25; 

Ps. 107:30 en Jes. 14:29. 
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heerschappij van de bozen te breken, het onrecht te bestraffen' en door dit rechtsherstel 
aan alle vertwijfelde vragen een einde te maken. Het is de vreugde en de eindeloze 
opluchting om het zien (mn) van de bevrijding, het herstel van het recht en de 
rechtvaardiging van God. 

Dit motief heeft in het O.T. een vaste plaats.^ Het voor moderne oren zo aanstoot
gevende vers 1 Ib wil niets anders dan in een krachtig beeld, ontleend aan de maar al te 
realistische situatie van een slagveld na de strijd ('waden door het bloed'), de totale onder
gang van de goddelozen onderstrepen.' 

Het subject van Dp] in vs. 11 is niet de rechtvaardige zelf, maar God. Om Gods wraak 
had de rechtvaardige gebeden. Door de wraak van God die de kwaden straft, blijkt dat 
de zaak van de p'^lS een rechtvaardige zaak is, die vrucht draagt. Vs. 12 is de slotsom 
van de psalm en verwoordt de scopus ervan; vs. 11 is zonder vs. 12 niet te verstaan. In 
de mythologie plegen goden onrecht op aarde; in de realiteit plegen goddelozen onrecht 
op aarde; maar in het geloof weet de p"'lS dat er een God is die recht doet op aarde. 
'Het geroep der ellendigen vergeet Hij niet' (Ps. 9:13): God is God en recht is recht. Als 
dat uiteindelijk in de wraak Gods zichtbaar wordt, verheugt hij zich. 

Ps. 149:7 
Ü"'"1DD 7\tiip1 ViWVh 'Om de wraak te voltrekken aan de volken 
□"OK'̂ D nnoin en strafgerichten aan de naties.' 

De belangrijke plaats die het zwaard der wrake in de afsluiting van het boek der Psalmen 
inneemt, heeft veel exegeten moeite bereid. Vaak ervaart men het spreken over de wraak 
aan het einde* van de Hallelbundel Ps. 146150, die toch de apotheose van het psalmen
boek vormt, als een schrille dissonans en een anticlimax. Hoe kunnen de lofverheffingen 
Gods en een tweesnijdend zwaard (van de wraak, vs. 6) nu samengaan? Een oude verkla
ring* die verwijst naar de mentaliteit van de partij der Chasidim of meer in het algemeen 
naar de tijd van de Maccabeeen, is onbevredigend. Er is geen reden om Ps. 149 te beschou
wen als een politieknationalistisch lied uit zo late tijd. Een bijdrage tot een beter verstaan 
van Ps. 149 kan geboden worden door het inzicht, dat het hier om een eschatologische 
psalm gaat* en (daarmee samenhangend) om een zeer specifieke wraakoefening. 

1. Het IS onjuist om Dp3 te vertalen als 'overwinning', zoals M. Dahood, Ps. (AB), 63, in navolging van 
W.F. Albright en G.E. Mendenhall voorstelt. 

2. Cf. Job 22:19; Ps. 5:12,9.3v., 35:27,40:17,52:8,53:6v., 54:9,59:11,64:11,91:8, 92:12; Jes. 14:8; Mi. 7:10; 
Nah. 2:1 en 3:19 (cf. Openb. 18:20). 

3. Cf. Ps. 68:24 en Openb. 14:20 (en Job 29:6). Het gaat om 'ein ins Ausserste übersteigertes Bild, das der 
Totalitat der Gerechtigkeitsforderung entspricht', aldus H.J. Kraus, Ps. (BKAT), 577. Voor parallellen 
uit Ugarit en Egypte zie de verwijzing bij H. Christ, Blutvergiessen, 205 noot 608. 

4. In zekere zin is Ps. 149 de laatste psalm, wanneer men Ps. 150 als de slotdoxologie van het vijfde psalmboek 
beschouwt. Elk van de psalmboeken wordt met een doxologie afgesloten, cf. 41:14,72:18v., 89:53 en 106:48. 
Voor de poëtische finesses van de tweedelige hymne van Ps. 149 cf. A.R. Ceresko, 'Psalm 149; Poetry, 
Themes (Exodus and Conquest), and Social Function', Bibl. 67 (1986), 177194. 

5. Zie o.a. F. Baethgen, Ps. (HKAT), 449; B. Duhm, ft. (KHCAT), 301; C A Briggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 
542 en R. Kittel, Ps. (KAT), 437. Kittel vat de wraak in vs. 6w. op als 'eine Fülle von heissem Hass', 
afkomstig van 'die leidenschaftliche racheglühende Phantasie des Volkes' (p. 438). B.D. Eerdmans, Psalms, 
608v., spreekt van een voorexilische partij der Chasidim. Deze theorie is achterhaald. De ITTOn van Ps. 
149:1, 5, 9 zijn identiek met het volk Israël (vss. 2, 4). 

6. Cf. PJ.N. Smal, a.w., 205; H. Gunkel, Psalmen, 620v.; A. Noordtzij, Ps. (KV), 268; H. Lamparter, Ps. 
(BAT), 381; R. Kittel, Ps. (KAT), 437; B. Gemser, Ps. (TU), 224; L.C. Allen, ft. (WBC), 319; D. Kidner, 
ft. (TOTC), 489 en J.P.M, van der Ploeg, ft. (BOT), 502v. (meer namen bij Van der Ploeg). Van belang 
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Van het Psalmboek in zijn geheel zegt B.S. Childs: 'The final form of the Psalter is highly 
eschatological in nature. It looks forward to the future and passionately yearns for its 
arrival'.' De taal van een koningshyrane (bijv. Ps. 72) of de plotselinge overgang in een 
klaaglied (bijv. Ps. 22:23w.) getuigt van deze eschatologische dimensie. Met name de 
afsluiting van het Psalmenboek heeft een sterke oriëntatie op de toekomst. De toon wordt 
gezet door Ps. 145, die zingt van de continuïteit van de Godslof door de tijden en 
geslachten heen (vss. 1-7), vooral met het oog op Gods eeuwige koningschap (vss. 10-13). 
Dat God als Koning universele lofprijzing toekomt, is het hoofdthema van Ps. 146-150. 
Hemel en aarde zullen verenigd zijn in de hulde aan deze Vorst en geen wanklank zal 
meer worden gehoord. Dit uitzicht op de ongestoorde Godsregering en de kosmische 
verheerlijking van Gods naam kan profetisch worden genoemd.^ 

Ook vertoont Ps. 149 sterke verwantschap met de eschatologische thematiek en het 
idioom van Ps. 96 en 98, en met de profetieën van Deutero-Jesaja.^ Doorslaggevend voor 
de eschatologische uitleg van Ps. 149 is tenslotte de wijze, waarop in het tweede deel van 
de psalm gesproken wordt over .de komende wraak in het licht van het 'beschreven 
strafgericht'. Hieruit spreekt de verwachting van een eindgericht. 

In het verlengde van het bovenstaande ligt de vaststelling dat de wraak in Ps. 149 niet 
een agressief-nationalistische revanche is, uitgevoerd door een volk dat eindelijk een lang 
onderdrukte wraaklust kan botvieren. Een eerste indicatie hiervoor is het forensisch-
juridische taalgebruik. Parallel aan nap3 staan nnsifl (vs. 7) en Ü22̂ D (vs. 9), in dit 
verband vrijwel synonieme woorden met de betekenis 'strafgericht'.^ De in vs. 7 gebruikte 
constructie nt&y + HQp] + 3 komt verder alleen in Ez. 25:17 voor, waar sprake is van 
Gods gericht over de Filistijnen. Ten tweede maakt het tekstverband duidelijk dat de 
vromen niet de eigen wraak uitoefenen, maar de wraak van God. Evenals de vorige psalmen 
staat Ps. 149 in het teken van het koningschap van God (vs. 2). Zijn soevereine richten 
vormt de achtergrond en de vooronderstelling van de wraak in vs. 6w.' Dit komt in het 
bijzonder uit in vs. 9, waar de wraak omschreven wordt als de voltrekking van DIHD ÜDttf O 
aan de volkeren / koningen.* 

Waaraan refereert de uitdrukking DIHD ÜDÜO? Men kan denken aan een in de hemel 
opgetekend vonnis, dat door Israël strafrechtelijk wordt uitgevoerd. In dat geval zin
speelt Ps. 149:9 op de voorstelling van de hemelse boekhouding, cf. Dtn. 32:34; Jes. 
65:6; Dan. 7:10; Mal. 3:16; Neh. 13:14 en Ps. 69:29.' Al deze teksten hebben een 

IS vooral N. Füglister, 'Ein garstig Lied - Ps. 149', in: E. Haag / F.-L. Hossfeld (Hsgb.), a.w., 81-105. 
1. B.S. Qiilds, Introduction, .518. Zie over de eschatologie in de psalmen H. Gunkel / J. Begrich, Emleitung 

m die Psalmen. Die Gattungen der religiösen Lynk Israels (HKAT Erganzungsband II), Göttingen 1933, 
329-361. 

2. Cf. N. Füglister, 'Psalm 149', 105. B.S. Childs, Introduction, 518, merkt op: 'The perspective of Israel's 
worship m the Psalter is eschatologically onented. As a result, the Psalter in its canonical form (..) joins 
with the prophets in announang God's coming kingship.' 

3. Dit wordt door N. Füglister, 'Psalm 149', 83 e.v., aangetoond; cf. L.C. Allen, Ps. (WBC), 319v. Boeiend 
maar minder overtuigend is Füglisters exegese van vs. 5, waarin hij de hoop op de opstanding leest (p. 101-
104). 

4. Cf. G. Mayer, "ra" ' in TWAT III, 627 en B. Johnson, "£3DBn" in TWAT V, 99. 
5. Zo terecht P J.N. Smal, Universalisme, 205. 
6. De suggestie van H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 1147, dat vs. 9 wellicht een glosse is, dient afgewezen te worden. 

Niet alleen omdat vs. 9 voor het juiste verstaan van de psalm onmisbaar is, maar ook om stilistische 
redenden (inclusio met vs. 1). 

7 Cf. H. Haag, "ariD" in TWAT FV, 395; H. Niehr, Herrschen, 300; B. Gemser, Ps. (TU), 225; B. Duhm, 
Ps. (KHCAT), 301 en R. Kittel, Ps. (KAT), 438. Vergelijk ook het zeer concrete geval van een 3in3 tx»a 
in Dan. 5:5, 24w. 
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eschatologische strekking. Met evenveel recht kan echter gedacht worden aan het door 
de profeten gesproken en opgeschreven oordeelswoord (cf. Jes. 34:16), met name aan 
de profetieën over de wraak Giods die de volkeren zal treffen (bijv. in Jes. 59-63; Jer. 
46,50-51; Ez. 25; Mi. 5). Met de uitdrukking DIHD £3Dt2?0 wordt dan bedoeld het universele 
Godsgericht over de goddeloze volkeren op de Dag van YHWH.' 

Samenvattend is te stellen dat de in vss. 6-9 aangekondigde wraakoefening aan de volken 
gezien moet worden in het kader van het eschatologische oordeel Gods over alle 
godevijandige machten. Het is de wraak op de door de profeten aangekondigde dag, dat 
de laatste tegenstand wordt neergeslagen en het rijk Gods in ongestoorde vrede aanbreekt. 
Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de lofverheffing en het zwaard (vs. 6) samen
gaan.^ Bij deze doorbraak van het heil zullen al Gods gunstgenoten delen in zijn victorie. 
De Koning schakelt zijn trouwe onderdanen in als zijn instrumenten. Dat is hun luister 
(~nn, VS. 9); zij zijn organen van het koninklijke richterschap.^ 

In de (eschatologische) profetie kan men deze gedachte van de participatie in de 
gerichtsvoltrekking vaker aantreffen.* H.-J. Kraus vermoedt dat Ps. 149 met deze gedachte 
aansluit bij de oude traditiecomplexen van de Völkersturm tegen Jeruzalem en de opstand 
der koningen tegen God.' N. Fuglister wijst op de rol, die de gezalfde vorst in de Psalmen 
vervult. Zoals David eens de volkeren onderwierp (cf. Ps. 18), zo zal het volk Gods in 
de toekomst over de wereld heersen.* Over de herkomst van de voorstelling van 
Ps. 149:6w. is echter niets met zekerheid te zeggen, evenmin als over de cultisch-rituele 
setting van de psalm.̂  

Tenslotte moet nader ingegaan worden op de intentie en de modus van het wraakgericht 
in Ps. 149. Dit naar aanleiding van de recente studies van Fuglister en Toumay, die elk 
op eigen wijze de ernst van de wraak in Ps. 149 enigszins afzwakken. 

Fuglister is van mening dat Ps. 149 jonger is dan Ps. 148 en aan deze p>salm ondergeschikt. 
Bij Ps. 148 komt de vraag op, hoe het mogelijk is dat alle koningen, volken etc. zullen 

1. Cf. J.P.M. van der Ploeg, Ps. (BOT), 506; CA. Bnggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 542; F. Delitzsch, Ps. 
(BCAT), 785; N. Fuglister, 'Psalm 149', 90v en RJ. Toumay, 'Le psaume 149 et la "vengeance" des 
pauvres de YHWH', RB 92 (1985), 349 Minder aannemelijk is de gedachte, dat het 'beschreven vonnis' 
zou slaan op de wetgeving in Dtn. 20:13 of op Dtn. 7.1 w., zoals gesteld wordt door A. Weiser, Ps. (ATD), 
581; M. Dahood, Ps. (AB), 357 en A.R. Ceresko, a.art., 188v. Ceresko ontdekt in Ps. 149 het exodus-thema 
(vss. 1-4) en het thema van de intocht (vss. 5-9). De "wraak' in vss. 6-9 verbindt hij met de penode van 
de verovenng van Kanaan onder Jozua. Dit is echter niet te njmen met het gegeven dat het subject van 
de wraak in Ps 149 de gemeente der 'ootmoedigen' en 'vromen' is. 

2. Te vergelijken is de wijze waarop het wraakthema in de context van Jes. 35:4 en 61:2 functioneert. 
3. Het inzicht dat het in Ps. 149 gaat om partinpatie in het wraakgencht van God, dat Hij op zijn tijd en 

op zijn wijze laat aanbreken, is van belang. Maar al te vaak werd Ps. 149 misbruikt als religieuze fundenng 
van een fanatieke oproep tot geweld. Voorbeelden uit de geschiedenis vindt men bij F. Delitzsch, Ps. 
(BCAT), 784 en RJ. Toumay, a.art., 351 noot 3. Ieder eigenzinnig en voortijdig hanteren van het zwaard 
der wrake in de naam van God valt onder het oordeel van Jezus in Mt. 26:52. 

4. De treffendste parallel is Jes. 41 15v.; zie verder Ez. 25:14; Ob. 17w.; Mi 4:13; Zach. 9:13w., 12:6 (en 
Dan. 7:22 LXX). In de literatuur van de intertestamentaire penode en van Oumran komt deze gedachte 
veelvuldig voor, cf. de verwijzingen bij N. Fuglister, 'Psalm 149', 95 noot 27-30. Wat betreft het N.T., zie 
Mt. 19:28; Luc. 22:30; 1 Cor. 6:2 en Openb 2:26; voorts 2 Tim. 2:12; Openb. 3:21, 5:10 en 20:4, 6. 

5. H.-J. Kraus, Ps. (BKAT), 1146. 
6. N. Fuglister, 'Psalm 149', 97v. 
7. Exegeten als H. Gunkel, H.-J. Kraus, S. Mowinckel, H. Schmidt en A. Weiser denken aan een specifiek 

cultisch feest als Sitz im Leben van Ps. 149 (troonsbestijgingsfeest of overwinningsfeest). 
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instemmen met de lof aan God (vs. 11). Deze vraag wordt door Ps. 149 beantwoord: 
'Indem sie durch die "frommen" und "gebeugten" "Söhne Zions" Jahwe unterworfen 
und ihm zugeführt werden'.' Het wraakgericht is een tuchtiging die de volken onder de 
heerschappij Gods brengt. 

Zo wordt de bedoeling van Ps. 149 toch niet geheel juist weergegeven. Het gaat terdege 
om een vernietigend strafgericht en niet om de onderwerping van de volken. Dit wordt 
alleen al door de gebruikte constructies aangegeven: HOp] niffJJ, verder alleen in Ez. 25:17, 
cf. Ri. 11:36 en Mi. 5:14; £3DE*Q Htol?, cf. Ps. 9:17, 119:84 en Ez. 39:21. Vervolgens moet 
de eigen plaats van de psalm verdisconteerd worden. De ondergang van de goddelozen 
is een subthema in de bundel Ps. 145-150 (145:20, 146:9, 147:6). Het gaat heen naar de 
universele lof aan God, waarin de hele schepping delen zal. In die schepping zal geen 
plaats meer zijn voor de verharde goddelozen, cf. Ps. 104:35. Tussen twee rimpelloze 
lofpsalmen in spreekt Ps. 149 ten laatste over de uitdelging van deze goddelozen. Het 
beschreven vonnis wordt uitgevoerd. De wraak is een vergeldend gericht voor hen die 
tegen God en zijn volk ageren. 

Op dit punt is ook te wijzen op de (bewuste?) correspondentie tussen Ps. 149 en Ps. 2? 
Aan het begin van het psalmenboek worden de tegen God en Gods rijk woelende volken 
en koningen gewaarschuwd, aan het eind komt de scheiding: tussen de volken en koningen 
die zich wel (Ps. 148:11) en die zich niet (Ps. 149:7v., cf Jes. 60:13; Jer. 12:17 en Mi. 5:14) 
lieten gezeggen (Ps. 2:10).' Tussen Ps. 148 en Ps. 149 is geen onderschikking, maar 
nevenschikking.'' Ps. 149 beschrijft het wraakgericht over hen die tot het uiterste toe 
weigeren in te stemmen met het lied van de ganse schepping tot Gods eer. 

Toumay is van mening dat het in Ps. 149 helemaal niet over een vergeldend wraakgericht 
gaat, maar over de krachtdadigheid van het gebed. De gelovigen van vs. 6 ontplooien 
niet twee activiteiten (lof en wraak), maar één: De lofverheffing Gods die is als een 
tweesnijdend zwaard. De copula in vs. 6 moet opgevat worden als een Vadaequationis 
of explicativus. Het effect van het (lof)gebed wordt vergeleken met de kracht van een 
scherp zwaard. Hier ligt een verbinding met 'Ie thème plus general de l'efficacité redou-
table de la Parole de YHWH' (Jes. 55:10v.; Ps. 33:6, 9, 148:5).* Toumay trekt de lijn 
door naar tekstgedeelten waar sprake is van 'het zwaard des woords'.* In realiteit wreekt 
alleen God; de gelovigen hebben slechts het woord als wapen. 

Deze uitleg is in grammaticaal opzicht misschien mogelijk, maar inhoudelijk onjuist. 
De vergelijking tussen het (profetische) woord en een tweesnijdend zwaard is zinvol; maar 
een tertium comparationis tussen de lofverheffing {bn niDOT), vs. 6) en een wrekend 
zwaard is moeilijk te vinden. Terdege gaat het om een richtend zwaard in de handen van 
het triomferende volk Gods. 

1. N. Füglister, 'Psalm 149', 94; cf. F. Delitzsch, Ps. (BCAT), 785. Füglister beroept zich vooral op Jes. 45:14, 
waar sprake is van Sabeeêrs die in boeien (cf. Ps. 149:8!) Israël volgen en komen tot de erkenning van 
de ware God. Deze parallel gaat niet op: de Sabeeërs in Jes. 45 zijn met, zoals Füglister op p. 97 
veronderstelt, eerst door Israel in de strijd verslagen. Zie de exegese van deze tekst bij W.A.M. Beuken, 
Jes. 2A (POT), 247. 

2. De vele terminologische en thematische raakvlakken worden uitgewerkt door N. Füglister, 'Ps. 146', 98v. 
Zie over Ps. 2 ook B.S. Childs, Introduction, 516. 

3. Heeft de dichter van Ps. 149 bij 'het beschreven vonnis' (vs. 9) ook gedacht aan het woord van Ps. 2:8w.? 
4. Cf. Openb. 15:3v. naast Openb. 16:5v. 
5. RJ. Tournay, a.art., 35 Iv. Deze visie vertoont veel overeenkomst met een oude traditie (cf. bijv. de 

kanttekeningen van de SV), die het zwaard van Ps. 149:6 uitlegt als een geestelijk zwaard, se. het woord 
Gods. 

6. BIJV. Jes. 49:2; Ef. 6:17; Hebr. 4:12; Openb. 1:16, 2:12, cf. Jes. 11:4; Hos. 6:5 en 2 Thess. 2:8. 
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Wel dient bedacht te worden dat Ps. 149:6w. in beelden spreekt. De modus van het 
gericht, waarin de vromen participeren, wordt niet nader aangegeven. Het zwaard der 
wrake ligt echter niet in de hand van rancuneuze beulsknechten, maar in de hand van 
de kinderen Sions, die jubelen over hun Koning (vs. 2), de p''1'2 ÜDB7 (Ps. 9:5). Het 
psalmenboek, dat vol is van het woeden der goddelozen en de dreigende ondergang der 
rechtvaardigen, van de dodelijke onderdrukking der armen en de hoon van de godevijan

dige machten, eindigt met het machtig perspectief van de wraak Gods. Er komt een einde 
aan het onrecht, de spot en het geweld. De goddeloze zal zijn gerechte straf niet ontgaan. 
God maakt alle dingen nieuw, opdat eens elke ademtocht tot zijn lof zal zijn (Ps. 150:6). 

Jer. 11:20, 15:15, 20:12 
Tot de zogenaamde confessiones rekent men gewoonlijk de gedeelten Jer. 11:1823, 
12:16, 15:1014, 1521, 17:12/1418, 18:1823 en 20:713, 1418. De ingeburgerde benaming 
'confessiones' dekt de inhoud, de stijl en het genre van deze teksten slechts zeer ten dele. 
Het zijn profetische dialogen met God of ook monologen, waarin het element van de 
klacht overweegt.' Hoewel Jeremia niet de enige ot.ische profeet is die over de zwaarte 
van zijn opdracht klaagt bij God (vgl. Mozes in Num. 11, Elia in 1 Kon. 19, Jona in 
Jona 4), zijn deze confessiones toch een uniek verschijnsel. Tot driemaal toe wordt in 
deze gedeelten om de wraak van God geroepen. Het spreekt voor zich dat de uitleg van 
deze roep om wraak beïnvloed wordt door de totaalinterpretatie van de aard en functie 
van de confessiones. De afgelopen decennia laten een uitgebreide en controversiële 
discussie over de confessiones van Jeremia zien.^ 

In de traditionele benadering werden de confessiones geïnterpreteerd als biografische 
documenten van de 'Seelenkampf of 'inner life' van Jeremia. Het resultaat hiervan is 
een psychologischindividualiserende exegese, die de nadruk legt op de emotioneel geladen, 
spanningsvolle relatie tussen Jeremia's persoon en zijn profetische ambt. Bij een dergelijke 
benadering kunnen de wraakbeden rechtstreeks worden uitgelegd als dubieuze uiting van 
een gekwelde ziel.' 

Het onderzoek nam een wending, toen er meer oog kwam voor de implicaties van het 
conventionele taalgebruik en de genrekarakteristieken van de confessiones. 

Een eenzijdig vormkritische benadering heeft de confessiones zelfs geheel en al aan 
Jeremia willen ontzeggen, door deze gedeelten op te vatten als een redactionele 
interpolatie, die de figuur van de profeet interpreteert. Het resultaat hiervan is een coUec

tivistische exegese, die de nadruk legt op de paradigmatische functie van de profeet als 
lijdende rechtvaardige. Bij een dergelijke benadering kunnen de wraakbeden worden 

1. Zie voor de kritiek op de gebruikelijke benaming B J. Oosterhoff,7er. (COT), 19; P.A.H. de Botx, Jeremia's 
twijfel. Leiden \951, 25 noot 29 en R.P. Carroll, Chaos, 107. 

2. Voor een 'Forschungsüberblick' zie F. Ahuis, Der klagende Genchtsprophet. Studiën zur Klage in der 
Überlieferung von den allleslamentlichen Gerichtsprophelen, Stuttgart 1982, 921; N. Ittmann, a.w., 418; 
K.H. Pohlmann, a.w., 422; F.D. Hubmann, Untersuchungen zu den Konfessionen Jer 11,18 ■ 12,6 und 
Jer 15,1021, Würzburg 1978, 1746, 179199 en S. Herrmann, Jeremia. Der Pro/^et und das Buch (EF 
271), Darmstadt 1990, 129140. Een vrijwel volledige bibliografie bieden S. Herrmann, a.w., 203221 
('nachgetragene' literatuur op p. 220v.!) en A.R. Diamond, The Confessions of Jeremiah in Context. 
Scenes of Prophetic Drama (JSOTS 4.'i), Sheffield 1987, 283291. 

3. Cf bijv. W. Baumgartner, Die Klagegedichte des Jeremia (BZAW 32), Giessen 1917, 32: 'Unter seinem 
weichen Gemüt schlummert doch das heisse morgeniandische Temperament; wehe, wenn dies einmal 
auflodert!.' Volgens G.Ch. Aalders, Jer. (KV), 14.S, wordt aan deze beden zichtbaar 'dat ook de heiligsten 
van Gods kinderen bloot stonden voor de zonde'. B. Duhm, Jer. (KHCAT), 1.58, ziet in deze "wutent

brannten Verwünschungen' de hand van de glossator, 'der den Geist Jeremias gar nicht begreift'. 
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uitgelegd als een dubieuze uiting van postexilische groeperingen die zich in een 
'Doppelkonflikt der inneren Anfechtungen und der ausseren Anfeindungen' bevinden 
en hun gevoelens projecteren op Jeremia als prototype van de eigen geloofsrichting.' 

Het alternatief van biografle of paradigma, individuele of collectieve interpretatie wordt 
doorbroken in de evenwichtige positiekeuze van A.R. Diamond, die recht zoekt te doen 
zowel aan de authenticiteit van de confessiones als aan de redactionele intenties achter 
de uiteindelijke formulering van deze gedeelten en hun rangschikking in de context van 
Jer. 1120.̂  

Gelet op de gecompliceerde problematiek van de confessiones en de omvang van de 
daarmee gemoeide vragen, zal de uitleg van de wraakteksten bij Jeremia beperkt moeten 
blijven en zich concentreren op de betekenis en functie van deze teksten in de confessiones 
zelf Vragen die betrekking hebben op de redactionele intenties, de verankering in de 
context, de omschrijving van het eigen genre, de precieze relatie tussen de confessiones 
onderling e.d. zullen buiten beschouwing blijven. Deze beperking mag verantwoord worden 
geacht, gezien het gegeven dat de roep om Gods wraak in de confessiones weliswaar een 
constant element is, maar geen structurerende functie heeft. 

Bij de exegese wordt  in het spoor van AR. Diamond e.a.  ervan uitgegaan dat 
de confessiones authentieke getuigenissen zijn, waarin een redactionele hand slechts 
marginaal aanwijsbaar is. Vervolgens dient de exegese niet psychologiserend, maar theo
logisch van aard te zijn, wat wil zeggen dat niet de innerlijke belevingen van de mens 
Jeremia centraal staan, maar de klacht en bede van de profeet Jeremia, als onderdeel van 
zijn verkondiging.^ 

Jer. 11:20 
p i s ÜDC rnxniJ rnn"! 'Maar, o YHWH der legencharen, Gij 
371 nv^S ]nD die rechtvaardig richt, die nieren en 
DHO "[flOpJ riNIK hart toetst, ik zal Uw wraak op hen zien, 
■'D"'"l"nt< TT'T'J "C^K ' a want bij U heb ik mijn rechtszaak openbaar gemaakt. ** 

Zo K.H. Pohlmann, a.w., 43v. De visie van A. Weiser, J J. Stamm en H. Graf Reventlow, die een cultische 
setting voor de confessiones aannemen, wordt door niemand meer gevolgd. 
A.R. Diamond, a.w., 177 e.v., ontdekt in Jer. 1120 een 'doubleaxis schema' met het centrale thema van 
de theodicee. Binnen dit interpretatiekader hebben de subthemata 'prophetic conflict', 'prophetic 
iconoclasm' en 'prophetic paradigm' een plaats (p. 185187). De redactiekntische analyse van de opbouw 
van Jer.1120 resulteert in het inzicht dat zowel het biografische als het paradigmatische betekenisniveau 
ondergeschikt zijn aan de apologetische functie: 'The confessions serve a distinctly apologetic purpose of 
constructing a theodicy of Yahweh's judgment upon Judah' (p. 189). Vóór Diamond hebben ook anderen 
reeds gewezen op het belang van een analyse van de verankenng van de confessiones in de context. 
Diamond zelf denkt vooral aan het werk van F. Ahuis (p. 181), cf. p. l%v. noot 20 en 33. 
Uiteraard worden hierdoor aan Jeremia innerlijke belevingen met ontzegd, maar deze liggen achter de 
meestal stereotiepe taalvormen. Zo kan men bijvoorbeeld uit de wraakteksten onmogelijk opmaken of 
deze beden een uiting van toom, of van angst, of van haat, etc. zijn. Deze wraakbeden zijn dan ook met 
in het boek Jeremia opgenomen als private getuigenissen van een persoonlijk gevoelen. Reeds in 1936 
opteerde G. von Rad voor een meer theologische interpretatie van de confessiones, waarin zijns inziens 
Jeremia spreekt 'mitten aus seinem Prophetenambt heraus' ('Die Konfessionen Jeremias', EvTh 3 (1936), 
273). Zie hierover verder BJ. Oosterhoff, Jer. (COT), 20v., B.S. Childs, Introduction, 348350 en 
DJ.A. Clines / D.M. Gunn, 'Form, Occasion and Redaction in Jeremiah 20', ZAW 88 (1976), 402. 
De vertaling met de vocativus (cf. LXX) wordt ingegeven door het vervolg van de zin ('uw wraak'). Bij 
de weergave van de tempus van het verbum fimtum riKlK kan men aarzelen tussen een lussivus of een 
indicativus. D.H. Bak, fOagender Gott  Klagende Menschen. Studiën zur Hage im Jeremiabuch (BZAW 
193), Berlin /New York 1990,111113, pleit sterk voor de laatste mogelijkheid. De veel gevolgde conjectuur 
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Hoewel Jer. 11:18-23 thematisch en terminologisch nauw samenhangt met 12:1-6, is dit 
gedeelte als een zelfstandige, afgeronde eenheid te behandelen.' Vss. 18-20 vormen een 
gebed, waarin elementen van klacht en dank samengaan; het onheilsorakel in vss. 21-23 
is het antwoord op dit gebed. Het geheel herinnert aan een profetische liturgie.^ 

Het gebed opent in vs. 18 vrij plotseling met de vermelding van Gods waarschuwing 
voor de daden van hen die Jeremia bedreigen. De vraag over wie het gaat wordt pas 
naderhand beantwoord.^ De klacht van vs. 19 is tegelijk een onschuldsbetuiging; het 
beeld van de vruchtdragende boom tekent de rechtvaardige (cf. Ps. 1, 52:10, 92:13-15; 
Jer. 17:8).̂  Dit loopt uit op het appèl aan de hemelse Rechter in vs. 20. Dit appèl 
combineert een vertrouwensuiting in hymnische participia (vs. 20a) met 'die Gewissheit 
der Erhórung' (vs. 20b). Gedachtengoed en taalgebruik laten zich vergelijken met die 
van de individuele klaagpsalmen.' 

Het gebruik van het epitheton mKD3 verleent het appèl extra kracht. De almachtige 
God is p i s ÜDttf, Hij die 'rechtvaardig rechtspreekt' of'tot gerechtigheid richt'.* Hij toetst, 
peilt (]n3) de diepste, meest verborgen motieven en intenties (nieren en hart); recht en 
feitelijke waarheid gaan bij Hem altijd samen.̂  Aan deze Rechter heeft Jeremia zijn 
rechtszaak (D'l) voorgelegd. God richt immers de zaak van de rechtvaardige (Ps. 35:1, 
23, 43:1; 1 Kron. 8:31v.; Jer. 51:36); Hij is tegelijk Advocaat en Rechter. 

Wanneer Jeremia nu in onmiddellijk verband hiermee de verwachting of de wens 
uitspreekt dat hij getuige zal zijn (HKI)* van de HOp] van Godswege op zijn belagers, 
dan wordt hiermee bedoeld de rechtvaardige bestraffing van de onrechtvaardige als 

"Dl'n (van % 'afwentelen') is af te wijzen; het verbum Thi 'openbaren' heeft hier de connotatie 'ontsluiten' 
of 'toevertrouwen', zo terecht reeds C.F. Keil, Jer. (BCAT), 162. Volgens H.-J. Zobel, "r6:" in TWAT 
1,1022, ligt in het gebruik van dit verbum hier een zinspeling op de situatie van het gericht. Cf. W. McKane, 
Jer. (ICC), 259 en D. Barthélemy, Critique Textuelle, 570. 

1. Met A.R. Diamond, a.w., 23 e.v., zijn de vele pogingen die ondernomen zijn om de teksten van 11:18 - 12:6 
in een logischer volgorde te herschikken, als onnodig en ongewenst te beschouwen. Zie zijn structuuranalyse 
van 11:18-23 op p. 25 (inclusio met 'zien' in vss. 18 en 20, met 'mannen van Anatot' in vss. 21 en 23). 
D.H. Bak, a.w., 119v., benadrukt de verschillen tussen 11:18-23 en 12:1-6. Er is geen grond om 11:20 aan 
een latere redactor toe te schrijven, zoals J. Vermeylen, 'Essai de Redaktionsgeschichte des "Confessions 
de Jérémie'", in- P.-M. Bogaert, l^ Livre de Jérénue. Le prophete et son milieu. Les oracles et leur trans
mission (BETL LIV), Leuven 1981, 257, meent. 

2. A.R. Diamond, 24 en 201 noot 24. Hij is van mening dat de verbinding tussen vss. 18-20 en 21-23 een 
redactioneel product is (p. 28). Cf. KM. O'Connor, The Confessions of Jeremiah- Their Interpretation and 
Role in Chapters 1-25, (SBL 194), Atlanta 1988, 15 e.v. 

3. Zie over deze literaire techniek H.-J. Hermisson, 'Jahwes und Jeremias Rechtsstreit. Zum Thema der 
Konfessionen Jeremias', m: M. Oemmg / A. Graupner (Hsgb.), Altes Testament und chnstliche 
VerkOndigung (Fs A.HJ. Gunneweg), Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1987, 311 en 328v. 

4. Cf. D.H. Bak, a.w., 105-115. 
5. Cf. N. Ittmann, a.w., 67; J.A. Thompson, Jer. (NICOT), 350v.; A. Weiser, Jer. (ATD), 100; R.P. Carroll, 

Chaos, 109 en H.-J. Hermisson, a.art., 317v. Over de relatie tussen de profeet Jeremia en de klaagpsalmen 
IS in het onderzoek veel te doen geweest. Het feit dat diverse uitspraken van Jeremia zich kenmerken door 
een liturgische stijl, hoefi nog niet te duiden op rechtstreekse ontlening aan bepaalde bekende psalmen, 
aldus W. Baumgartner, a.w., 86 en B J. Oosterhoff, Jer. (COT), 15. Jeremia maakt op eigen, geheel vrije, 
wijze gebruik van bekende 'Sprachmuster', cf N. Ittman, a.w., 56-63 en 187-189; H.-J. Hermisson, a.art., 
321-323 en W. Brueggemann, Jer. (ITC), 109 

6. D.; eerste vertaling vat pis op als adverbiale accusativus, cf. GKG § 118q. Voor de tweede vertaling zie 
N. Ittmann, a.w., 90 noot 299; G. Liedke, Gestall, 68 en B. Johnson, "pns" m TWAT VI, 910v. Cf. 
Dtn. 1:16; Spr 31:9 en vooral Ps. 9:5. De notie van Gods rechterschap kwam reeds bij de behandeling 
van Ps. 94:1 ter sprake. 

7. Cf. Ps. 7:10, 17:3, 26:2; Spr. 17:3; 1 Kron. 29:17; Jer. 12:3. 
8. Zie de tekstbespreking bij Ps. 58:12 en 79:10. 
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uitvloeisel en concretisering van Gods rechteriijke vonnis.' Het suffix in "^nOpJ is 
veelzeggend; Jeremia denkt niet aan eigen wraakneming, maar geeft zijn zaak over aan 
Hem, die rechtvaardig oordeelt (cf. 1 Petr. 2:23). De psychologiserende exegese die de 
profeet hier destructieve onlustgevoelens toedicht, is beslist inadequaat en mist de 
juridische setting van de wraakbede. Hier staan niet persoonlijke verhoudingen op het 
spel, maar de zaak van Giods profetische woord, zoals ook uit de samenhang met vs. 21 
blijkt. De rib van Jeremia staat niet los van de rib van God zelf (Jer. 2:9, zie onder). 

Jeremia's wraakbede wordt niet veroordeeld; integendeel, in de vorm van een 
onheilswoord volgt het goddelijke vonnis, waar de profeet om geroepen had (11:21-23).^ 
De wraak Gods zal gerealiseerd worden in het jaar der bezoeking (mpD).' De wraak 
zal naar de regel van de talio worden uitgevoerd (vergelijk vs. 19 met vs. 22).'* Deze wraak 
Gods brengt niet alleen de legitimering van het woord en de zaak van de Zender die achter 
deze profeet staat, maar ook de bevrijding van de rechtvaardige uit een dodelijke 
bedreiging. 

Jer. 15:15 
nyi"" nnx -Gij weet het [alles]! YHWH, gedenk 
"■npST ' jnsi mn*' mijner en zie naar mij om. Neem voor 
'DinO "? Dpjm mij wraak op hen die mij achtervolgen! 
''jnpr 1DK "jlX ?"7N Neem mij niet ten gevolge van uw lankmoedigheid 
nann "["hTS ^tWO JJT weg; weet, dat ik om U smaad draag!' 

Evenals Jer. 11:18-23 en 12:1-6 een nauwe relatie hebben en toch zelfstandige eenheden 
zijn, bestaat Jer. 15:10-21 waarschijnlijk uit twee gedeelten, vss. 10-14 en vss. 15-21. Deze 
tekstafbakening is overigens omgeven door grote problemen van zowel tekstkritische en 
exegetische (vs. llv.) als redactionele (vs. 13v.) aard.' Het is het beste om met vs. 15 
een nieuw gedeelte te laten beginnen,' dat bestaat uit een woord van de profeet (vs. 
15 een appèl; vs. 16 een onschuldsbetuiging; vs. 17v. een klacht) en een antwoordend 

1. Cf. de combinatie ap: en 3""l in Jer. 51:36 en 1 Sam. 24:13, 16. Deze exegese staat haaks op de visie 
van bijv. P. Volz, Jer. (KAT), 139, die het spreken van de wraak Gods verklaart als een restant 'aus der 
alten Zeit, in der Jahwe als naturhafte Gottheit mit wechselnden Stimmungen gedacht war', dat bewaard 
bleef ook nadat men zich God meer als 'elhisches Wesen' leerde indenken. 

2. Het lijdt geen twijfel, dat vss. 21-23 als antwoord op vs. 20 bedoeld zijn. Zie naast de grondige 
argumentering bij A.R. Diamond, a.w., 26, ook W. Rudolph, Jer. (HAT), 77; H. Lamparter, Jer. (BAT), 
126; W.L. Uol\aóay, Jer. (Hermeneia), 367; W. Brueggemann,/CT-. ( ITC) , 111; R.P. Carroll, Chaos, 108 
en N. Ittmann, a.w., 94. 

3. Cf. de combinatie ap: en ipa in Jer. .5:9, 29, 9:8. 
4. AR. Diamond, a.w., 24, wijst er terecht op dat de aanwezigheid van jundische terminologie (vooral 

in VS. 20) met de visie kan rechtvaardigen dat de confessiones bedoeld zijn als verwoording van een 
profetische rechtsprocedure ('lawsuit'), zoals gesteld wordt door o.a. S.H. Blank, 'The Confessions of 
Jeremiah and the Meaning of Prayer', HUCA 21 (1948), 331-354 en D.H. Wimmer, Prophetic Experience 
in the Confessions of Jeremia (diss. Univ. of Notre Dame, 1973). Voor kntiek op Blank cf. ook 
N. Ittmann, a.w., 14v. en D.H. Bak, a.w., 113 noot 53. Zie verder K.M. O'Connor, a.w., 88-92 over de 
'rib-language' in de confessiones. 

5. 'The material in 15.10-21 is probably the most complicated and ambiguous of the lament sequences. 
Neither its division nor its interpretation can be set out with any confidence', zo R.P. Carroll, Chaos, 
113; cf. N. Ittmann, a w., 70 noot 230. Geheel verschillend wordt gedacht over de vraag wie het subject 
van VS. 11 IS (afhankelijk van de lezing van MT of U(X), wat de precieze zin van de beelden in vs. 12 
IS en of vss. 13-14 hier wel op hun plaats zijn (cf. 17:3v.). 

6. Zo met o.a. J.A Thompson, Jer. (NICOT), 395 en AR. Diamond, a.w., 52-78 (met uitgebreide stilistische 
en exegetische argumenten), cf. C.F. Keil, Jer. (BCAT), 195. 
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Godswoord (vss. 19-21). Het thematische verband met 15:10-14 is evident. Het verschil 
tussen beide gedeelten is dat de toon in 15:15-21 ongemeen scherp wordt; de profeet 
klaagt, op het dieptepunt van zijn zelfbeklag en zijn aanklacht tegen de vijand, God zelf 
aan. De noodzakelijke correctie van deze profetische ontsporing vormt het hart van de 
confessio. 

Moeilijk zijn de beginwoorden van vs. 15 HBT' iintt, die in LXX ontbreken. Als het 
gaat om een inleidende frase, zou men een object mogen verwachten, cf. Jer. 12:3 (de 
profeet zelf), 17:16 (de profetische boodschap) en 18:23 (het moordplan van de vijand). 
Doet Jeremia een appèl op Gods kennis van zijn onschuld, op Gods bekendheid met de 
vijandschap tegen Jeremia of op Gods eigen beloften?' Het absolute gebruik van de 
zinsnede fiyT nriN zou ook kunnen wijzen op redactionele activiteit.^ De woorden zijn 
in VS. 15 (een roep om wraak) echter zeer passend en duiden op Gods kennen en 
doorgronden van de zaak die in het geding is (cf. Jer. 5:1, 6:18, 27, 11:18, 14:20). Het 
slot van VS. 15 gebruikt het verbum 131" nogmaals, zodat een zekere inclusio ontstaat. 

Met de imperativi "JlpDI ''i1'D^ roept de profeet om een actief-dynamisch ingrijpen 
van God te zijner gunste.' De vergelijking met de taal van de Psalmen dringt zich op.* 
Het ingrijpen waar Jeremia om smeekt, is de wraak van God over zijn achtervolgers. 
Ongetwijfeld doelt de profeet op hen, die hem vervloeken {bbp, vs. 10). Het zijn dezelfde 
lieden die in 11:19, 21, 17:15, 18:18 en 20:10 aan het woord zijn: Zij die uit alle macht 
de verkondiging van het woord Gods willen dempen door de spreekbuis ervan te stoppen. 

De constructie Dp] -l- ""7 (van de persoon van de profeet) + ]?3 (vijandelijk object) 
is uniek.' De prepositie b duidt een dativus ethicus aan. Jeremia bidt niet dat God hem 
wreekt, of dat hij zichzelf kan wreken, maar dat God zichzelf wreekt, hem ten goede. 
Uit de context blijkt nader, dat de naam en eer van God zelf in het geding zijn: De smaad 
die de gezondene draagt (vs. 15 slot), treft rechtstreeks de Zender. Jeremia staat in dienst 
van God; de grimmige onheilsprediking die hij brengt (6:11,15:17 slot), staat in het kader 
van de brandende toom van God (4:8, 26, 7:20, 13:14). De weerstand tegen zijn woord, 
de haat, vervloeking en dodelijke vijandschap tegen de profeet gelden God zelf. Zo baden 
ook de psalmisten ('uw' volk, erfdeel, etc). 

De geloofwaardigheid en het recht van God staan op het spel. Het appèl op God en het 
gebed om wraak over de vijand welt niet op uit een rancuneuze geest maar uit een 
aangevochten hart, dat twijfelt aan de gerechtigheid Gods, ziende dat Gods zaak te gronde 
gaat. Gods lankmoedigheid aan de vijand, zijn geduldig terughouden van het aangekon
digde gericht, wordt de ondergang van de profeet.* Maar dat is de omgekeerde wereld! 

1. Zie de bespreking bij F.D. Hubmann, a.w., 272v. en de verschillende suggesties bij H. Lamparter, Jer. 
(BAT), 153; C.F. Keil, Jer. (BCAT), 195; A. van Selms, Jer (POT), 214; P. Volz, Jer. (KAT), 172v.; 
B. Duhm, Jer. (KHCAT), 135 en J. Bright, 'A Prophet's Lament and Its Answer: Jeremiah 15:10-21', 
in: L.G. Perdue / B W. Kovacs (ed.), A Prophet to the Nations. Essays m Jeremiah Studies, Winona Lake 
1984, a.w., 327v. (= In. 28 (1974), 59-74). 

2. Zo A.R. Diamond, a.w., 230 noot 2; cf. E.S. Gerstenberger, 'Jeremiah's Complaints. Observations on 
Jer 15 10-21', JBL 82 (1963), 399v. 

3. Cf. dezelfde verba in Ps. 106:4; in Jer. 14:10 in straffende zin. Zie over de positieve intentie van de verba 
op deze plaats G. André, "ips" in TWAT VI, 718; R.E. Clements, "-cn" in TWATII, 573 en D.H. Bak, 
a.w., 135. 

4. Zie bijv. Ps. 8.5, 25:6, 74:2, 18-23, 8948, 51, 106:4. 
5. LXX las een vorm van np:, getuige de vertaling dOcpcooov. 
6. Een nadere bepaling kan tussen het partikel S» en de jussivus in staan, cf. Joüon § 160f. Emendaties in 

dit versdeel zijn overbodig, contra o.a. A van Selms, Jer (POT), 215 en W. Rudolph, Jer. (HAT), 96. 
Of de gebruikte uitdrukking m vs. 15c. een ironisch motief bevat, zoals A.R. Diamond, a.w., 75 en 236 
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Wat is nog recht en wat onrecht? Tegen deze achtergrond klinkt de roep om wraak in 
Jer. 15:15, die, ook al ontbreekt de juridische terminologie, dezelfde intentie heeft als 
de wraakbede in Jer. 11:20. 

De realisering van de wraak over de achtervolgers zal ook hier naast de bestraffing 
van de vijand de handhaving van Gods recht en de bevrijding van de vervolgde profeet 
ten gevolge hebben. Aan het slot van de confessio wordt dit de profeet concreet toegezegd. 
Vs. 20v. (het tweede deel van Gods antwoord) correspondeert chiastisch met de wraakbede 
van VS. 15 (het eerste deel van de profetische klacht).' Gods scherpe terechtwijzing in 
VS. 19 (het eerste deel van Gods antwoord) geldt niet de wraakbede van vs. 15, maar 
Jeremia's misverstaan van zijn roeping en aanklacht tegen God in vss. 1618 (het tweede 
deel van de profetische klacht). Er is geen sprake van, dat in vs. 19 de roep om Gods 
wraak als illegitiem of ethisch onwaardig wordt afgekeurd.^ 

Jer. 20:12 
pns ]n3 mX33 mnn 'Maar, o YHWH der legerscharen. Gij die de recht

371 nV7D HKT vaardige toetst, die nieren en hart doorziet, 
DHD "jriDpJ nK"lX ik zal Uw wraak op hen zien, 
■'3"'"l"riK ■'IT'b) "y^X "'S want bij U heb ik mijn rechtszaak openbaar gemaakt.' 

Velen zijn van mening dat Jer. 20:12 een secundaire inlassing uit Jer. 11 is, die in de 
huidige context maar slecht past. Terecht kunnen drie argumenten tegen deze visie in 
stelling worden gebracht:' 
a. Jer. 20:12 is niet identiek met 11:20"* 
b. vss. 11 en 12 zijn via de woorden 7D'' resp. HOp] met vs. 10 verbonden 
c. de confessio Jer. 20:713 vormt één geheel, dat sterke overeenkomsten met de 

individuele klaagpsalmen vertoont.^ De overgang van klacht (710) naar uiting van 
vertrouwen en lofprijzing (1113) is voor veel psalmen karakteristiek. 

Wellicht gaan de bewoordigen van Jer. 11:20 en 20:12 terug op een (liturgische?, 
juridische?) formule die vaker werd gehanteerd. Door het gebruik hiervan in de eerste 
en laatste confessio ontstaat een zekere inclusio, die begin en eindpunt van de worsteling 
van de profeet markeert.* Niet voor niets volgt juist hierna de lofprijzing.^ 

Na de vermelding van de wraakzuchtige plannen van de vijanden in vs. 10* komt de 
omkeer met de belijdenis van vs. 11: God staat als Krijgsheld zijn knecht terzijde, waar

noot 59, stelt, IS sterk te betwijfelen (cf. Jona 4:2!). 
1. Zie de structuuranalyse bij A.R. Diamond, a w., 68v. Vs. 20v. correspondeert eveneens met het begin van 

l.'):l21, nl. VS. 11. 
2. Zoals bijv. G.Ch. Aalders, Jer. (KV), 181v.; A. Weiser, Jer. (ATD), 134v. en J. Bright, 'Lament', 336, 

suggereren. 
3. Door DJ.A. Clines / D.M. Gunn, 'Form', 397v. Cf. de bespreking bij A.R. Diamond, a.w., 104108. 
4. De verschillen zijn overigens gering en betreffen alleen het eerste deel van het vers. In 20:12 staat 

dat God de 'rechtvaardige' toetst (of: de rechtvaardige toetser is), in 11:20 dat Hij in gerechtigheid richt 
(resp. pns en pTS). In 20:12 staat dat God hart en nieren 'ziet', in 11:20 dat Hij die toetst (resp. rwn en 
irn). De gedachtensfeer blijft dezelfde: God als de rechtvaardige Rechter die de motieven van aanklager 
en beschuldigde onderzoekt en doorgrondt. 

5. Zie DJ.A. Clines / D M . Gunn, 'Form', 392v. A.R. Diamond, a.w., 103 wijst tevens op de temporele 
sequentie verleden  heden  toekomst (79, 10, 1113). 

6. Zo KM. O'Connor, a w , 89. 
7. Jer. 20:1418 is een aparte eenheid Over de vraag waarom de confessiones met deze zelfvervloeking (cf. 

1.5:10) afsluiten lopen de meningen uiteen Cf. vooral H.J. Hermisson, a.art., 335337. 
8. Zie de bespreking van dit vers in § 4.2.1. 
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door zij niets tegen hem vermogen. Hun val en schande (vs. 11) zal het gevolg zijn van 
de wraak van God, die Jeremia's rib beslecht (vs. 12). Deze Krijgsheld is de opperste 
Rechter, op wie de profeet een appèl heeft gedaan. De vijand zoekt valse rechtsgronden 
om zich op Jeremia te kunnen wreken (vs. 10); God, die alles ziet, stelt de ware rechts
gronden vast om in wrake op te treden (vs. 12). Tegenover misbruik van het recht in 
menselijke wraakzucht staat handhaving van het recht door de wraak van God. Vs. 13 
is een passende afsluiting van dit gedeelte en verwoordt de keerzijde van de wraak 
Gods: bevrijding van de arme uit de macht der kwaden (zie dezelfde samenhang van 
wraak en bevrijding in Jer. 15:15 en 21).' Deze wraak is een zaak om van te zingen 
(vs. 13a). 

De confessiones werden niet zomaar als incidentele verslagen van subjectieve beleve
nissen in het boek van de profeet Jeremia opgenomen. Een van de belangrijkste functies 
die deze gedeelten hebben, is de 'illustratie' van de onvermijdelijkheid van het goddelijk 
gericht. De confessiones liggen als het ware in het verlengde van de onheilsprediking.^ 
Het is niet toevallig dat de bede om het oordeel over de vijand het enige element is dat 
alle confessiones gemeen hebben (11:20, 12:3, 15:15, 17:18, 18:21-23, 20:12). Op dit 
punt is het wellicht mogelijk een verband te leggen tussen de wraakbede in Jer. 11-20 
en de boodschap van de wraak Gods in Jer. 1-10. 

Wat zich in het leven van de profeet afspeelt, is - ten dele - een afspiegeling van de 
relatie tussen God en Israel in Jeremia's dagen. Naar Jeremia wil men niet horen, omdat 
men naar de woorden van het verbond en de God van het verbond niet meer wil horen 
(6:10,17, 19, 7:24, 26-28,11:3, 8,10). Daarom dreigt God met de vloek van het verbond 
(11:3-8), die doorklinkt in de onheilsprediking van Jeremia. Jeremia's omgeving, ja zijn 
eigen huis (12:6), smeedt plannen tegen hem (11:19,12:6), net zoals er een samenzwering 
van Gods erfdeel is tegen God (11:9, 12:7). Jeremia's rib hangt samen met Gods rib (2:9, 
29, 35); God klaagt zijn volk aan, zoals Jeremia zijn vijanden aanklaagt. In het kader van 
Gods rfb moet Jeremia zien, weten en toetsen (3:6, 5:1, 6:9, 27, 7:17, 8:6), zoals God bij 
Jeremia's rib ziet, weet en toetst (11:18, 20, 17:10, 20:12). De uitkomst van de rib is vol
strekt duidelijk: Niet bij God (2:4), maar bij Israel is het onrecht, niet bij Jeremia (18:20), 
maar bij zijn tegenstanders. Dit roept om wraak en bezoeking, als voltrekking van de vloek 
en de straf van het verbond (Jer. 5:9, 19, 9:8: DpO en ^ p 2 ) . Ook Jeremia roept in zijn 
rïb om Üp3 - de wraak van God, die resulteert in de bezoeking (IpD, ll:22v., 15:3). 

Uit de formulering van de aankondiging van de wraak Gods in 5:9, 29, 9:8 blijkt dat 
God zijn wraak niet van harte doet komen (nota bene de vragende vorm). Evenmin zijn 
de wraakbeden van Jeremia uit een wraakzuchtig hart afkomstig. Zoals de profeet weent 
om zijn volk, solidair is met zijn volk, bidt voor zijn volk en met dit volk tot het uiterste 
gaat,' zo gaat God met zijn volk, dat Hij liefheeft, tot het uiterste en roept Hij hartstoch
telijk tot omkeer (zie de metaforen in Jer. 2-3). Maar de goddeloosheid van het volk dat 

1. Ten onrechte reduceert G.E. Mendenhall, 'Vengeance', 97, het wezenlijke element van de vergelding m 
de wortel Dpi als hij stelt: 'It is deliverance from jeopardy of life that he requests, not merely retaliation 
for a wrong suffered'. Zijn exegese stoelt op de - vermeende - overeenkomst van Dp] in de confessiones 
met het gebruik van Dp: in de Amarna-literatuur ('entirely analogous') en houdt geen rekening met de 
eigen context in de Jeremiaanse teksten, die een juridisch-forensische beeldtaal gebruiken. Zie bijv. de 
talio m het onheilsorakel 11:21-23, dat het rechterlijke antwoord op de wraakbede is. 

2. H.-J. Hermisson, a art., 324v., wijst terecht op de overeenkomst tussen wraakbede en oordeelsboodschap 
bij Jeremia, maar stelt vervolgens ten onrechte dat het in de wraakbede gaat om de realisering van de 
(algemene) onheilsprediking. Zo wordt het persoonlijke element van de confessiones veronachtzaamd. 

3. Cf. Jer. 4:19, SA, 8:18 - 9:1, 10:19w., 13:17, 14:17 - 15:1, 17:16, 18:20, 20:9. 
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halsstarrig weigert te horen, overschrijdt alle grenzen, ten opzichte van Jeremia (moord
plan, 11:19) en ten opzichte van God (verbondsbreuk, 11:10). Het leven van de gezondene 
en de eer van de Zender staan op het spel. Hier moet het gebed voor het volk eindigen 
en plaats maken voor de vloek over het volk (7:16,14:11,15:1). Als God nu niet wrekend 
opkomt voor zijn profeet, zal Jeremia omkomen; als God niet wrekend opkomt voor zijn 
verbond en rechten, wordt de eer van zijn naam voorgoed geschonden (cf. 17:15). De 
dringende roep om Gods wraak over Jeremia's vijanden is nauw verbonden met de profetie 
van de onvermijdelijke wraak Gods over het verbondsvolk van God. 

Conclusie 
In de tekstgedeelten die in deze subparagraaf besproken werden, roepen mensen om de 
wraak van God, terwijl zij afzien van eigen wraakneming en alles verwachten van Hem 
die rechtvaardig oordeelt. De situatie waarin om Gods wraak gebeden wordt, is uiterst 
bedreigend: Goddeloze vijanden staan de dichter of profeet naar het leven en/of 
ontwrichten de samenleving zozeer, dat Gods volk ten onder gaat en het onrecht voorgoed 
lijkt te triomferen. De diepste drijfveer achter de wraakbede is het verlangen naar herstel 
van het recht en de eer van God, die hierbij op het spel staat. Nergens gaat het om de 
bevrediging van verbitterde haatgevoelens van verongelijkte mensen. De eigen zaak wordt 
gesteld in het licht van Gods zaak. De achtergrond hiervan is de verbondsidee: God komt 
naar zijn beloften op voor de rechtvaardige, zijn knecht, zijn volk. Daarmee verbonden 
is de centrale notie van het recht: God laat het onrecht niet zegevieren. Het is de God 
der wrake (Ps. 94), de hemelse Opperrechter, tot wie de wraakbede wordt gericht. In 
de context van vrijwel alle wraakbeden is juridisch-forensisch idioom en gedachtengoed 
duidelijk aanwezig. In dit licht is ook het spreken over het 'zien' van de wraak en de 
'vreugde' over de wraak te verstaan. De roep om de wraak van God paart zich aan de 
blijdschap over de realisering ervan, omdat deze wraak een einde maakt aan het onrecht 
en de vertwijfeling, de 'arme' en heel Gods volk verlost, de smet op Gods naam en de 
twijfel aan zijn macht wegvaagt en alle wanklank doet verdwijnen (Ps. 149). 

Excurs II 'De vloek- en wraakbede in het Oude Testament' 

Problematiek 
'The most troublesome dimension of the Psalms is the agenda of vengeance.'' Naast de 
reeds behandelde psalmen waarin expliciet om de mn" nOp3 geroepen wordt, zijn vele 
andere psalmen te noemen, waarin op een of andere manier en in wisselende vorm 
gebeden wordt om de beschaming, bestraffing of verbrijzeling van de goddeloze. Ter 
typering hiervan is de benaming vloek- en wraakbede te prefereren boven het spreken 
van vhek- ofwraakpsalmen. De wens of bede om vergelding komt namelijk in verschillende 
psalmsoorten voor; er zijn geen vloekpsalmen in reincultuur.^ Bovendien is de vloekbede 
niet beperkt tot de psalmen.^ De frequentie en intensiteit van de vloekbeden vormen 
voor de moderne bijbellezer geen gering probleem.'* 

1. W. Brueggemann, Praying the Psalms, Winona 1986, 67. 
2. G. Sauer, Strafende Vergeltung, 59, telt ± 100 (!) psalmen met het motief van de wraakbede. H. Gunkel / 

J. Begrich, Einleitung, 252, spreken weliswaar van 'Ruch- und Rachepsalmen', maar noemen als voorbeeld 
alleen Ps. 109 en Jer. 18:18-23. 

3. Cf. 2 Sam. 3:28v.; 2 Kon. 1:10, 12; 2 Kron. 24:22; Neh. 4:4v.; Jer. 15:15, 17:18, 18:21-23 en Am. 7:17. 
4. Een groot aantal studies is dan ook aan de bestudering van de vragen rondom de ot.ische vloekbede 

gewijd. De relevante literatuur wordt genoemd bij N. Lohfink (Hsgb.), Gewalt, 243v. en N.C. Bernardino, 
A Reconsideration of 'Imprecations' m the Psalms (unpubl. diss. Grand Rapids 1986), 108-112. Zie 
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De gangbare waardering van de vloekbede is negatief. Debet hieraan is de contrastering 
van het gebed om wraak in het O.T. met het gebod der liefde in het N.T. De wraak-
psaimen en -gebeden zijn 'ver verwijderd van de bede, welke Christus aan het kruis voor 
zijn vijanden uitsprak, en ver van de geest van het Onze Vader af.' De intuïtieve 
associatie van de ot.ische vloekbede met nt.ische gedeelten als Mt. 5:39,44 of Rom. 12:14 
stelt een scherpe antithese. De vloekbede wordt daardoor verstaan en uitgelegd als een 
echt menselijke, maar wel onoorbare uiting van persoonlijke wraakzucht. De dichter of 
profeet zou hiermee blijk geven van een gebrek aan liefde en vergevingsgezindheid. 
Vergoelijkende opmerkingen over de ruwere zeden in de tijd van het O.T. of over het 
emotionele woestijntemperament achter de formuleringen^ vermogen de vloekbede als 
element van de openbaring Gods in het O.T. niet te redden: 'Men kan er het karakter 
van boodschap, openbaring Gods niet aan toekennen en van de werking van de Heilige 
Geest, die in Jezus Christus openbaar wordt, niets bespeuren'.^ Niet zelden wordt de 
'onvolkomenheid' van het O.T. juist met een verwijzing naar de vloekbede geadstrueerd. 

Met H.-J. Kraus is te stellen, dat deze antithetische benadering van de vloekbede 
'keine sachgemassen biblisch-theologischen Entsprechungen und Zusammenhange 
erarbeitet',^ waardoor aan het O.T. noch aan het N.T. recht wordt gedaan. Tegen een 
uitleg die de ot.ische wraakbede als een immorele 'uitschieter' isoleert ('de psalmist ging 
even over de schreef)' en vervolgens individualiserend-subjectivistisch interpreteert ('de 

verder N.H. Ridderbos, 'De vloekpsalmen', Hor. 7 (1941), 176-181; J.L. Koole, 'Vloekpsalmen', Hor. 19 
(1956), 2-7; J. Ridderbos, 'De vloekgebeden in de Psalmen', excurs in Ps. (COT), 1,408-417; S Mowinckel, 
Worship, II, 44-52; H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 80 e.v., 123v., 233; W. Brueggemann, Praymg, 
67-80; E. Spiegel, a w., 131-138 en P. Maiberger, 'Zur Problematik und Herkunft der sogenannten Fluch-
psalmen', TTZ 97 (1988), 183-216. Ook in de literatuur die gewijd is aan het probleem van de 'vijand' 
in de psalmen, wordt meermalen op de vloekbede gereflecteerd, zo bijv. bij O. Keel, Femde und Gottes-
leugner. Studiën zum Image der Widersacher m den Individualpsalmen (SBM 7), Stuttgart 1969, 226-231. 

1. Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 303. 
2. Een overzicht van de beoordeling van de vloekbede in de psalmen sinds de Reformatie biedt het werk 

van G. Sauer, Strafende Vergeltimg Het is onthutsend te zien hoezeer sommige Duitse exegeten, die in 
hun verklaring van de vloekbede sterk psychologiserend te werk gaan, op dit punt tot onverhuld anti
semitische uitlatingen kunnen komen. Men zie de visie van F. Niebergall of van H. Gunkel, die de vloekbede 
interpreteren als produkt van 'der hassvoUe nationale Judengeist' (p. 36), resp. 'der glühende Hauch des 
alten Judentums, das sich auf Hass und Rache versteht' (p. 37). 

3. Th.C. Vnezen, i/oo/a/i/nen, 118. 
4. H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 233. 
5. Welke zouden immers de cntena zijn, waarmee in het O.T. onderscheid gemaakt kan worden tussen Geest 

en geest, openbanng en (al te menselijke) ervanng? Consequenter dan Th.C. Vriezen (zie de vonge pagina) 
IS F. BaumgSrtel, 'Der 109. Psalm in der Verkündigung', Monatschnft fUr Pastorat und TheokDgie 42 (1953), 
245v., als hij stelt: 'Wir können nicht anfangen wollen, gewisse Stücke des Alten Testaments als "unchrist-
lich" bzw. als "unterchnstlich" auszuscheiden. Das hiesse, den kanonischen Charakter der Schrift Alten 
Testaments aufgeben (..). Ein einziges Stuck aus dem Alten Testament herausgenommen als "nicht Wort 
Gottes" würde das ganze Alte Testament in solche Bewertung hinein und nach sich ziehen'. De weg die 
Baumgartel zelf wijst, is echter nog minder begaanbaar. Het héle O.T. getuigt voor hem van 'eine dem 
Christentum gegenüber andersartigen Religion' (p. 245v.). In een existentieel-dialectisch verstaan kan de 
ot.ische vloekbede als Woord Gods gehandhaafd blijven: 'Dieses alttestamentliche, ganz unevangelische 
Gebet rührt uns in unserer Glaubensexistenz tief an, es wird uns zum Gencht und es wird uns zum kOsthchen 
Trost' (p. 253). Het woord van de vloekbede ontdekt de nt.ische gelovige aan zijn 'oudtestamentische' 
mens-zijn, aan de verdorvenheid van zijn duistere vemietigingsdrang èn richt hem tegelijk op door de 
wetenschap, dat dit oudtestamentische woorden zijn: De nood achter de vloekbede is passé, Christus hééft 
overwonnen. In deze conceptie behoudt het O T. nog slechts als antithetisch getuigenis een eigen kerug-
matische waarde. Soortgelijke gedachten vindt men bij andere lutherse (!) geleerden als R. Bultmann en 
F. Hesse, zie hun bijdragen in de bundel van C. Westermann (Hsgb.), Probleme altlestamentlicher 
Hermeneutik. AufsOtze zum Verstehen des Alten Testaments, München 1963 (p. 28-53 resp. 266-294). 
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psalmist was ook maar een mens'), moet bezwaar aangetekend worden. Een in 
hermeneutisch opzicht verantwoorde exegese dient aandacht te hebben voor de eigen 
verstaanshorizon van de otische vloekbede, alvorens de relatie met het N.T. aan de orde 
te stellen.' Te letten is met name op de achtergrond, het kader en de intentie van de 
vloekbede. 

Achter^nd 
Voor de juiste interpretatie van de vloekbede is het van veel belang om oog te hebben 
voor de betekenis van de vloek in de wereld van het O.T. Nu is de benaming 'vloek
bede' of 'vloekpsalm' in zoverre inadequaat, dat de betrokken teksten geen vloek in de 
strikte zin van het woord bevatten.^ De psalmist vervloekt niet een ander, maar bidt tot 
zijn Grod. De formele en inhoudelijke verwantschap tussen de vloek en de vloekbede is 
echter onmiskenbaar; de laatste kan als 'uitloper' van de eerste beschouwd worden.' 
De vloekbede impliceert overigens het afzien van eigen wraakneming door middel van 
vervloekingen. 

Gesproken kan worden van een 'gemeinorientalische Ruchtradition', waaruit ook Israël 
putte.^ In het dagelijkse leven van het oude Midden-Öbsten speelde de vloek een grote 
rol. Op alle terreinen van het private leven en van de samenleving (sociaal-economisch, 
juridisch, cultisch, politiek) werd de praktijk van de vervloeking toegepast. De vloek moest 
de waarheid aan het licht brengen (bij juridische procedures, bijv. het ordaal), gehoor
zaamheid afdwingen (bij verdragen en verordeningen), dieven, plunderaars en vemiel-
zuchtigen afschrikken (inscripties op graven, grensstenen en bouwwerken), eerlijkheid 

1. De geschiedenis van de uitleg van de wraakbede toont uiteraard ook voorbeelden van een positieve waar
dering. De argumenten daarachter zijn echter vaak ontoereikend. Al oud is de gedachte dat Christus zelf 
in zijn voorvader David de vloekbeden op de lippen neemt. Ook is wel gesteld, dat de vloekbede een zaak 
van ambtelijk-jundische aard is: David is van Godswege als koning geroepen tot straffen. Even onbevre
digend IS de uitleg, dat het in de vloekbede zou gaan om profetie of om woorden die niet tegen mensen, 
maar tegen geestelijke machten gencht zijn. Zelfs heeft men vloekbeden als citaten van de vijand willen 
uitleggen. Al deze verklanngen van de vloekbede lijden aan hetzelfde euvel, namelijk dat zij deze bede 
met of nauwelijks in de eigen context en strekking pogen te verstaan. Zie voorbeelden van deze vormen 
van exegese bij G. Sauer, Strafende Vergeltung, passim; P. Maiberger, a.art., 86 e.v. en J.C. Laney, 'A Fresh 
Look at the Imprecatory Psalms', BiSa 138 (1981), 37 e.v. 

2. Terecht wordt hierop gewezen door o.a. N. Füglister, 'Gott der Rache', in: Th. Sartory (Hsgb.), 
Entdeckungen im Alten Testament, Göttingen 1970,117v.; O. Keel, Feinde, 228 en N.C. Bernardino, a.w., 
passim. 

3. F. Horst, "Segen und Fluch II. Im AT' in RGG 1, 1650. Cf. F. Büchsel, "dpa" in TWNT I, 449; 
S. Mowinckel, Worship II, 5 Iv.; H. Ringgren, Israëlitische Religion, Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz, 1982^, 
191v.; W. Eichrodt, Theologie 1, 107; L. Ruppert, 'Klagelieder m Israel und Babylonien - verschiedene 
Deutungen der Gewalt', in: N. Lohfink (Hsgb.), Gewalt, 148-150. Bij enkele psalmen, bijv. Ps. 58, 83 of 
109, kan men zelfe een direct gebruik van oude vloekformules vermoeden. 

4. Op de talrijke overeenkomsten tussen de vloek(bede) in het O.T. en in de Umwelt wijzen o.a. 
F. Steinmetzer, 'Babylonische Parallelen zu den Fluchpsalmen', BZ 10 (1912), 133-142 en 363-369; 
G.R. Dnver, 'Die Psalmen im Lichte babylonischer Forschung', in: P.H.A. Neumann (Hsgb.), a.w., 92-94; 
S. Gevirtz, 'West-Semitic Curses and the Problem of the Origins of Hebrew Law', VT11 (1961), 137-158; 
F.C. Fensham, 'Malediction and Benedictions in Anaent Near Eastern Vassal-Treaties and the Old 
Testament', ZAW 74 (1962), 1-9; id., 'Common Trends in Curses of the Near Eastern Treaties and 
KUDURRU-lnscnptiot)s Compared with Maledictions of Amos and Isaiah', ZAW 75 (1963), 155-175; 
D.R. HiUers, a.w.; J. Scharbert, Solidaritat en W. Schottroff, Fluchspruch. Terecht wordt overigens door 
verschillende auteurs benadrukt, dat het vloekwoord m het O.T. het magische ex opere operato - karakter 
grotendeels verloren heeft, cf ook K. van der Toom, Sin and Sanction in Israel and Mesopotamia. A 
Comparative Study, Assen / Maastricht 1985, 52-55. 
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garanderen (bij een economische transactie), etc.' De eed, die bij tal van gelegenheden 
werd afgelegd, is een vorm van zelfvervloeking. Ook de godheid kon zich van de vloek 
bedienen als preventief middel of ter bestraffing. Bij gebrek aan een sterk centraal gezag 
en een uitgebreid rechtsbestuurlijk apparaat is de vloek, zeker voor de zwakkeren in de 
samenleving, 'das einzige oder letzte Rechtsmittel um Rechtsbrecher und Frevler wirksam 
abzuschrecken oder auch das Recht zu finden'.^ 

De vloek functioneerde in veel opzichten dus als een rechtsmiddel. Geen Israëliet 
zou bij het horen van de vloekbede in de psalmen opgeschrikt zijn - daarvoor was hij tezeer 
gewend aan het gebruik van allerlei vloekformules in het dagelijkse leven. Nog minder 
zou hij deze vloekbede direct als immorele uiting van haatgevoelens ervaren hebben. Van 
belang is daarbij, dat in de wereld van het O.T. terdege onderscheid werd gemaakt tussen 
legitiem en illegitiem vloeken. De illegitieme vloek gold als verwerpelijk en was strafbaar.^ 
In de psalmen wordt juist de goddeloze vijand zulk illegitiem vloeken verweten (Ps. 10:7, 
59:13, 62:5, 109:17, 28). De psalmist vervalt met zijn vloekbede niet in dezelfde zonde 
als zijn tegenstanders. Zijn bede, inclusief de vloekformuleringen,* is principieel van een 
andere aard en stelt recht tegenover onrecht, het appèl op God tegenover de vervloeking 
van de goddeloze. 

Kader 
De vloek- en wraakbede van het O.T. staat in het kader van de unieke relatie tussen God 
en zijn volk, die in het verbond gestalte heeft gekregen. God is Israels Rechter, Wetgever, 
Koning en Herder; Israel is Gods erfdeel, eigendomsvolk, heiligdom en rijksgebied (zie 
bijv. Dtn. 32:8v.; Ps. 114:2 en Jes. 33:22). Als een rode draad loopt door het O.T. de 
verbondsformule 'Ik zal u tot een God en gij zult Mij tot een volk zijn'. 

Deze verbondsrelatie wordt voortdurend verondersteld en komt in de formuleringen 
van de vloekbeden vaak expliciet uit. Het subject van de vloekbede is de 'rechtvaardige', 
'arme', 'eenvoudige', die verdrukt en belaagd wordt, terwijl hij toch Gods verbond en 
getuigenissen bewaart (Ps. 25:10, 44:18, 103:18). Het object van de vloekbede is de 
'goddeloze', 'vijand', 'tegenstander', die inbreuk maakt op het verbondsrecht.' Het adres 
van de vloekbede is de God die zijn verbond gedenkt en over zijn 'knechten', 'gunst-
genoten', 'kinderen' waakt (Ps. 106:45,111:5,9). Typerend is in dit verband het veelvuldig 
gebruik van het possessieve suffix in de vloekbeden. 

In het verbond vallen cultus-, rechts- en volksgemeenschap samen. Geen enkel terrein 
van het leven is neutraal; de verbondswil (miD) van God is allesbeheersend. 'In Israel 
(..) ist die Verbindung von Religion, Recht und Moral (..) mit unmittelbarer Lebendigkeit 

1. Zie hierover vooral J. Scharbert, Solidarital, 37-44; id., "ITK" in TWAT1,437-451 en K. van der Toom, 
a.w., 45v. Veel voorbeelden van het gebruik van de vloek in het O.T. geven N.C. Bernardino, a.w., 59-61 
en P. Maiberger, a.art., 200 e.v. 

2. J. Scharbert, "nK" m TWAT I, 449; zie verder O. Keel, Feinde, 228 en W. Schottroff, Fluchspruch, 216. 
3. Zie Ex. 21:17; Lev. 24:11; Hos. 4:2, 10:4; Spr. 26:2; Job 31:30. Niet alleen in Israel, maar in de 

gehele Umwelt werd de illegitieme vloek veroordeeld, aldus W. Schottroff, Fluchspruch, 17 noot 2; 
Cf. J. Scharbert, "rÓK" in TWAT I, 284 en C J ^ . Keiler, " n ^ " m THAT I, 152. 

4. Het IS zeer de vraag in hoeverre de soms heftige bewoordingen van de vloekbede door de psalmist letterlijk 
tiedoeld zijn. Het cliché-matige en hyperbolische karakter van de formulenngen moet bij de uitleg wel 
steeds verdisconteerd worden. Cf. L. Jacquet, Psaumes, I, 132: 'Faire d'expressions "passionnées" des 
affirmations "raisonnées", c'est introduire un contresens dans Ie texte et fausser la pensee des auteurs.' 
Cf. L. Ruppert, a.art., 155 en N. Füglister, 'Gott der Rache', 128. 

5. De situatie is wezenlijk met anders, als in de collectieve klaagliederen gel)eden wordt om de bestraffing 
van de nationale vijand, die Israël / Jeruzalem bedreigd of geschonden heeft. De verbondsgedachte is hier 
zelfe nog sterker aanwezig (zie Ps. 44, 74, 79, 83). 

188 



empfunden; alle Gesetzesverletzung wird als Verschuldung gegen Gott aufgefasst.'' De 
heiliging van het hele leven vloeit voort uit de verbondenheid met een heilige God 
(Lev. 19:2, 20:7, 26). Daarom luistert het nauw bij de onderhouding van de D"'DD2?0 die 
het leven van de verbondsgemeenschap reguleren. 

Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan de geboden staan in correlatie met heil 
en onheil, genade en gericht, zegen en vloek. De notie van het gericht is inherent aan 
het verbond.^ Dit is niet alleen bij afzonderlijke geboden (bijv. Ex. 22:22w.; Lev. 20:4-7; 
Dtn. 27:15-25) het geval, maar geldt over de hele linie. Het verbond is - naar analogie 
van de oudoosterse verdragen - gesanctioneerd door vervloekingen. De vloek kan zelfs 
vrijwel een synoniem zijn van het verbond, cf. Dtn. 29:11, 13 en Neh. 10:30 MT. Op de 
goddeloze, ieder die het verbond niet onderhoudt, rust de vloek Gods.' Deze vloek kan 
zich ook keren tegen de vijand van het verbondsvolk (Dtn. 30:7, cf. Gen. 12:3). 

In de cultus werden de verbondsbepalingen steeds opnieuw ingescherpt (cf. Dtn. 
31:11). Woorden van leven en dood, zegen en vloek, waarop het volk met 'amen' ant
woordde (cf. Dtn. 27:l lw.; Ps. 106:48; Neh. 5:13, 8:7; Jer. 11:5). Er staat veel op het 
spel bij deze be-aming: 'Sprache Israel das Amen nicht, trafe der Fluch es selbst'.* 
Israel heeft in het verbond de heilige plicht zich van alle onreinheid en goddeloosheid 
te ontdoen, 'het kwaad weg te doen' (Dtn. 17:12, 19:19, 22:22v.). De brekers van het 
verbond dienen afgesneden te worden (zie de Ausrottungsformel met m S ) ' van de 
verbondsgemeenschap. Hun ongehoorzaamheid aan de geboden brengt namelijk het 
verbond, de n D I S en de Qlbc? in gevaar (cf. Num. 16:22; Joz. 7; Ps. 11:3, 82:5). 'Ihr 
Treiben (bringt) ganz Israel ins Unheil, weil sie die bestehenden religiösen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Normen des Zusammenlebens zerstören. Heil ist nur zu erwarten, 
wenn Jahwe alle Frevler vernichtet und damit dem menschlichen Zusammenleben sein 
Fundament zurückgegeben haben wird."* 

Het is in deze ruimte, dat de vloekbeden klinken. Het verbond wordt aangetast door 
het woeden der goddelozen. Niet zij, maar de rechtvaardigen worden gedood, en niemand 
grijpt in. Wanneer de psalmist in deze situatie de vloekbede aanheft en God bidt om 
bestraffing van de vijand, haakt hij als het ware in op Gods eigen verbondsvloek over 
de goddeloze. De vijand is een verbondsbreker en staat ipso facto reeds onder de vloek 
van God.' Tot datgene waartoe Israël geroepen was (het wegdoen of afsnijden van de 
goddeloze), is het verbondsvolk niet meer in staat. De psalmist bidt met de vloekbede, 
dat God zelf zijn verbond handhaaft door op te komen voor de verdrukten en zijn vloek 
over de verdrukkers te voltrekken (cf. Klaagl. 3:65!). 

Intentie 
Het beeld dat de psalmen zelf van de vloekbede geven, is stellig niet dat van een kwalijke 
eruptie van negatieve emoties. Tegen een uitleg die de ratio van de vloekbede zoekt in 

1. W. Eichrodt, Theologie I, 36. 
2. Cf. A. Weiser, Ps. (ATD), 21, 30, .SI e.v. 
3. Lev. 26:14-39; Dtn. 27:26, 28:16-68, 28:20w.; Jer. 11:3, Z3:10; Zach. .5:3; Dan. 9:11; Spr. 3:32-34. 
4. J. Jeremias, Kullprophehe, 132. 
5. G.F. Hasel, " m s " in TWATIV, 362-364. A. Weiser, Ps. (ATD), 31 e.v. spreekt over de 'Selbstreinigung 

der Jahwegemeinde'. J. Scharbert, "TIK" in TWAT 1,441, wijst erop dat de veel gehanteerde 'arOr-spreuk 
'eigentlich auch den Ausschluss aus der unter dem Segen stehenden Gemeinschaft (..) bezweckte'. 

6. J. Jeremias, Kultprophetie, 131. 
7. Cf. P. Maiberger, a.art., 210 en A.A. Anderson, Ps. (NCB), 434. A. Miller, 'Fluchpsalmen und israelitisches 

Recht', An. 20 (1943), 98, typeert het reciteren van een vloekpsalm bij het heiligdom als 'eine Art Wieder-
holung der eindrucksvollen Zeremonie von Sichem im Kleinen' (hierin bijgevallen door O. Keel, Femde, 
228). 
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de subjectiviteit, pleit al direct het gegeven dat de wraakbede van de individuele klaag
liederen inhoudelijk dezelfde - en bovendien stereotiepe - voorstellingen bevat als de 
collectieve klaagliederen, die nota bene vaak een plaats hadden bij publieke cultische 
gebeurtenissen (bijv. een boetedag). In feite zou het ook onbegrijpelijk zijn als liederen 
en gebeden, die gevoed worden door en blijk geven van een wraakzuchtige mentaliteit, 
zó massaal waren opgenomen in een canon van religieuze literatuur, waarin een dergelijke 
mentaliteit nadrukkelijk wordt afgewezen.' De bedoeling van de vloekbede is te verstaan 
vanuit de eigen context en achtergrond zoals die eerder geschetst werden. 

De vloekbede is in wezen niets anders dan een appèl op de God van het verbond om 
in te grijpen en zijn verbondswoord gestand te doen, om zijn getrouwen te bevrijden en 
de verbondsbrekers te straffen. Dit appèl wordt gegoten in conventionele taalvormen, 
die aansluiten bij de voorstellingswereld van de oudoosterse vervloekingen. Van belang 
is daarbij, dat de vloekbede wordt uitgesproken in een situatie van grote nood of van 
tergend onrecht, waarin de officiële kanalen van het recht onbegaanbaar zijn (geworden). 
Niets is zo erg als de corruptie van het recht.^ Opvallend en kenmerkend is de wijze, 
waarop juridische begrippen en themata in de klaagliederen zijn verwerkt.' Uit de 
vloekbede spreekt een diep vertrouwen in het rechter- en koningschap van God en het 
besef dat Gods wezen haaks staat op iedere vorm van onrecht. Als er één emotie is die 
de vloekbede kleurt, dan is het wel die van de toorn over het onrecht en de afschuw van 
het kwade, dat de samenleving aantast. De vloekbede is als het ware 'vol van de 
grimmigheid des HEREN' (Jer. 6:11).* 

Met het bovenstaande is het belangrijkste aspect van de ot.ische vloekbede echter nog 
niet aan bod gekomen, namelijk de worsteling om de gerechtigheid en de eer van God 
zelf.' De vloekbede komt op uit de verbijsterende ervaring dat de zegen en de vloek 

1. Te denken is bijv. aan Ex. 23:4v.; Lev. 19:17v; Job 31:29v.; Ps. 7:4v.; Spr. 175, 9, 20:22, 24:17v., 25:21v. 
Minder relevant is een verwijzing naar Davids vergevingsgezinde karakter, omdat er enerzijds geen zeker
heid IS over het auteurschap van vele psalmen en omdat anderzijds het optreden van deze vorst lang met 
altijd zo vlekkeloos was. Zie deze verwijzing bij o.a. N.H. Ridderbos, Ps. (KV), 49; id., 'Vloekpsalmen', 
176v.; J. Ridderbos, Ps I (COT), 413 en J C Laney, 'Fresh Look', 42. 

2. De rol die het recht in het leven van de Israëliet speelde, kan moeilijk overschat worden. Zie het klassieke 
opstel van L. Kohier, 'Die HebrSische Rechtsgemeinde', m: id.. Der Hebrmsche Mensch. Eine Skizze, 
Tubingen 19.')3, 143-171. Bekend is Köhlers uitspraak: 'Der HebrSer denkt in den Formen des Rechts' 
(p. 170). Israel is 'das Volk des Rechtes' met een 'tiefe Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit', aldus 
H.A. Brongers, 'Rachepsalmen', 37v. Zie verder H J. Boecker, Redeformen, 9 e.v.; id.. Recht und Geselz 
im Alten Testament und im Alten Onenl, Neukirchen-Vluyn 1976, 20 en F. Horst, 'Recht und Religion 
im Bereich des Alten Testaments', in: id., Gottes Recht, 260-291. 

3. Moeilijk te beantwoorden is de vraag of de vloekbede als onderdeel van een gebedsformulier een plaats 
had bij officiële cultisch-juridische gelegenheden. Bij de collectieve klaagliederen is dat wel zeer aannemelijk, 
maar bij de indrviduele klaagliederen niet. Men heeft de Sitz im Leben van sommige klaagliederen willen 
zoeken in sacrale instituties als de 'Gottesgerichtbarkeit' (H. Schmidt, W. Beyerlin) en de 'Krankenreinigung' 
(K. Seybold). Het bestaan van deze instellingen is echter omstreden. Zie H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 
162v. en 176; B. Janowski, Rettungsgewissheit, 6-10; E.S. Gerstenberger, Ps. I (FOTL), 60 en 66, J. Ridderbos, 
'De vijanden in de individuele Psalmen', excurs in Ps. I (COT), 403, O. Keel, Femde, 21-28; J.H. Eaton, 
'The Psalms and Israelite Worship', in: G.W. Anderson (ed.). Tradition and Interpretation, Oxford 1979, 
755 e.v.; L. Ruppert, a.art., 15 Iv. en P.D. Miller, Interpreting the Psalms, Philadelphia 1986,5 e.v. De typisch-
universele functie van de psaimen met hun generaliserende en stereotiepe taal maakt de vormkritische 
fixering van een specifieke Sitz im Leben tot een hachelijke onderneming, (cf. Miller, a.w., 8v., 23 en 51). 

4. J. Ridderbos, Ps I (COT), 412 en J.L. Koole, 'Vloekpsalmen', 6. 
5. Het IS juist op dit punt dat de ot ische vloekbede wezenlijk verschilt van vergelijkbare uitingen in de 

literatuur van de Umwelt. Zie hierover O. Keel, Femde, 152v. en 216 e.v.; J.H. V/a\ton, Ancient Israelite 
Literature m Its Cultural Context. A Survey of Parallels Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts, 
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van het verbond niet meer recht functioneren. De goddelozen gedijen, de rechtvaardigen 
gaan ten onder. De heidenen die Gods naam niet kennen, triomferen; Gods volk vergaat. 
Met andere woorden: De chaos dreigt alom. Te bedenken is hierbij, dat het O.T. slechts 
een beperkt zicht biedt op het leven na dit leven en de mogelijkheid van een recht
vaardiging na de dood.' De angstige vraag of het onrecht dan voorgoed zal overwinnen, 
was in de ot.ische situatie des te reëler. Dit maakt de vloekbede ook zo klemmend en 
dringend. Gods majesteit, eer en waarheid zijn rechtstreeks in het geding. Hij is toch de 
God van het verbond, die zijn woord van zegen en vloek sprak? Is er nog een God die 
recht doet op aarde (Ps. 58:12), die heerst in Jakob en tot de einden der aarde (Ps. 59:14)? 
Door de vloekbede heen klinkt de vraag van de theodicee. 

Het woeden der goddelozen is geen private kwestie; in de aantasting van het verbond 
raken ze aan de God van het verbond zelf (Ps. 119:126). Meer nog dan een vergrijp tegen 
de naaste is hun handelwijze een aanslag op God zelf. Het is maar niet een religieuze 
omlijsting van persoonlijke wraakzucht als de psalmisten steeds weer benadrukken dat 
hun vervolgers God zelf onteren. Zij zijn in het kader van het verbond zijn vijanden; de 
spot en haat tegen de rechtvaardige keert zich ten diepste tegen de God van deze recht
vaardige. De vijand die Israel wil vernietigen, heeft het ten diepste op God gemunt 
(Ps. 83:6).2 

De vraag wie de vijand in de psalmen precies is, zal wel nooit een geheel bevredigend 
antwoord krijgen.^ Belangrijker is de vraag, hoe de vijand is.* Niet de identiteit, maar 
het imago van de vijand is exegetisch het meest relevante gegeven. Het is niet toevallig 
dat het beeld van de vijand zoals de psalmen dat schilderen, een beeld is van de opperste 
goddeloosheid en uiterste kwaadaardigheid. Het door-en-door kwade, het anti-goddelijke 
springt in deze tekening in het oog.' De vijanden zijn terdege mensen, maar de aard van 
hun vijandigheid openbaart iets van het mysterium iniquitatis en heeft een tijd en plaats 

Grand Rapids 1989, 146v. en met name het genoemde artikel van L. Ruppert. 
1. HA. Brongers, 'Rachepsalmen', 35v en J Ridderbos, Ps. I (COT), 41 Iv. Zie over deze materie met name 

K. Spronk,Beatific Afterlife inAncient Israel and m the Ancient Near Easl{AOAT2\9),He\ikirchen-V\uyn 
1986, die constateert: 'Yahwism is remarkably silent with regard to the afterlife (..) this phenomenon is 
due to a reaction to the Canaanite conceptions in this matter' (p. 281). 

2. Zie H.A. Brongers, Rachepsalmen, 34v. over dit proces van identificatie en solidanteit. M.A. Beek spreekt 
over de Vrome haat', zie 'De haat als element van vroomheid in het psalmboek', in: L. van Reijendam-Beek 
(red.), 'Hier blijven half alle ogenblikken'. Keuze tut het werk van MA. Beek, Baam 1988, 40-42. 

3. Men heeft de Vijanden' willen identificeren als tovenaars (S. Mowinckel), nationale vijanden (H. Birkeland), 
chaosmachten (Myth and Ritual / Uppsala-school), aanklagers voor het gericht (H. Schmidt), een aparte 
klasse of partij (B.D. Eerdmans), etc. Voor de vloed van literatuur over het vijandprobleem zie de lijst 
bij N. Lohfink, Gewalt, 241 -243. Zie voorts J. Ridderbos, Ps. I (COT), 392^*08; N.H. Ridderbos, Werkers; 
0. ¥itt\,Feinde; id.,Bildsymbolik, 68-96; H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 156-170; E.S. Gerstenberger, 
Der bittende Mensch. Bittntual und Klagelied des Emzelnen tm Alten Testament (WMANT 51), Neukirchen-
Vluyn 1980,143-147. SJ.L. Croft, a.w.; K. van der Toom, a.w., 100-115 en H. Ringgren, "3"K" m TWAT 
1, 228-235. 

4. Zo terecht O. Keel, Femde, 33v. en P.D. Miller, Interpreting, 50 e.v. 
5. 'Das Wesentliche ist nicht die genaue Beschreibung der Feinde, sondem die theologische Einordnung ihres 

Wirkens als widergöttlich und chaotisch', aldus H. Ringgren, "3"»«" m TWAT 1,234.0. Keel, Feinde, 218, 
wijst erop dat de meest karakteristieke trek van het ot.ische vijandsbeeld ligt in de voortdurende pogingen 
die de vijand onderneemt om de gelovige aan te vechten in diens relatie met God en hem van God te 
scheiden. H.-J. Kraus, Psalmen, 165, merkt op: 'Das unheimliche Treiben der feindlichen Machte (..) 
bekommt einen dezidiert damonischen Charakter'. Het vijandbeeld in de psalmen heeft ajns inziens 
elementen van de mythische stnjd tegen de chaosmachten geabsorbeerd (a.w., 168). N. Füglister, 'Gott 
der Rache', 121, spreekt van een 'damonisch-eschatologische FSrbung' van de vijand in de psalmen. Cf. 
verder nog L. Ruppert, a.art., 140 en A.HJ. Gunneweg, Vom Verstehen des Allen Testaments. Eine 
Hermeneulik, Göttingen 1977, 139. 
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transcenderende tendens.' Nieuwtestamentisch gezegd: In de ot.ische vloekbede wordt 
men iets gewaar van de strijd tussen het rijk Gods en het rijk van de boze.^ 

De vloekbede is naar haar diepste intentie een roep om de doorbraak van Gods rijk, 
in bevrijding en wraak. Dat YHWH God is, dat Hij regeert, dat het recht in zijn hand 
veilig is en zijn woord waarachtig - om de erkenning daarvan gaat het de psalmist, die 
de vloekbede op de lippen neemt. Hij bidt om één zaak: de bevrijding uit de nood en 
de bestraffing van de goddeloze, als manifestatie van Gods rechtvaardig Koningschap 
(Ps. 10:16-18). De vloekbede kan dan ook een universeel perspectief krijgen, nl. dat de 
heidenen God zullen erkennen en alle knie zich voor Hem buigen zal (Ps. 58:12, 59:14, 
83:17, 19, 109:27). 

Concluderend kan worden gesteld dat de ot.ische wraakbede niet een grensoverschrijdende 
uiting van persoonlijke of nationale rancuneuze vijandschap is. Een faire beoordeling van 
deze bede dient rekening te houden met de cultuurhistorische achtergrond (plaats en 
betekenis van de vloek; situatie van het rechtsbestel), de heilshistorische context 
(verkiezing van Israel; verbondsrelatie) en de theocentrische intentie (vindicering van 
het recht Gods) van de vloekbede. 

Vloekbede in nt.isch licht 
Te vaak werd en wordt de waardering van de ot.ische vloekbede belast met een onjuiste 
tegenstelling tussen O.T. en N.T. als Testament der vergelding resp. der liefde. Bijbelse 
theologie noch ethiek zijn gediend met dergelijke 'aus bibelfremder Frommigkeitsgeschichte 
extrapolierte Dualismen'.^ Na het voorgaande moge duidelijk zijn dat het gebed om wraak 
in het O.T. en het gebod der liefde in het N.T. zich op verschillend niveau bewegen en 
dat een contrastering van ongelijksoortige tekstgedeelten slechts een vertekend beeld 
kan opleveren. 

Dat de vraag naar de geldigheid en waarde van de oudtestamentische vloekbede in 
de nieuH'testamentische situatie gecompliceerder ligt dan door de simplificatie van de 
antithese wraak - liefde wordt gesuggereerd, blijkt - nog afgezien daarvan dat ook het 
O.T. het gebod der liefde en een verbod van wraakzucht kent - uit het onbekommerd 
citeren van 'vloekpsalmen' door de nt.ische auteurs* en vervolgens uit het gegeven dat 
ook het N.T. vervloekingen /wraakbeden kent.* Het N.T. spreekt niet met minder, maar 
juist met nog meer ernst over de toorn van God, het gericht over de zonde en vijandschap 

1. Een indicatie daarvoor is de snelle wisseling m de beschnjvingen van de vijand: 'Der rasche Wechsel (..) 
bedeutet, dass keine bestimmte Person, dieser oder jener Feind, sondern die Feind-Macht, das "Femdliche" 
im Vordergrund steht. Das Subjekt, der Trager dieser feindseligen "Machtigkeit", bleibt unbestimmt' 
(O. Keel, Femde, 69, cf. p- 71). Zie verder H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 168. 

2. Cf. J. Ridderbos, Ps. I (COT), 406. 
3. H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 233 (in een beoordeling van H. Schmidts commentaar (HAT) op 

Ps. 2: 'Wie fremd ist das Bild des Königs, der Völker mit der Eisenstange zerschiagt, dem Bild des 
Gekreuzigten!'). Cf. N. Lohfink, '1st das neutestamentliche Liebesethos dem Ethos des Alten Testaments 
überlegen?', in: id., Unsere neuen Fragen und das Alle Testament. Wiederentdeche Lebensweisung, Freiburg 
i.B. 1989, 119-136, die de vraag in de titel ontkennend beantwoordt. 

4. Zie de loa atati vel allegati in E. Nestle / K. Alands Novum Testamentum Graece, Stuttgart 1979^, 752-757 
(het gebruik van bijv. Ps. 2, 35, 41, 69, 109, 110, 140). 

5. Te denken is bijv. aan Mt. 21:18-21, 25:41; Hand. 8:20, 13:10v.; Gal. l:8v.; 1 Cor. 16:22; Openb. 6:10. 
Cf. Mt. 11:21-24,23:33w.; Luc. 18:1-6,19:27; 2 Tim. 4:14; Hebr. 6:7v.; 1 Ptr. 2:14. Nota bene de volgorde 
van de liederen in Openb. 19. Ook de 'tuchtteksten' zijn hier van belang, cf. Hand. 5:1-11; 1 Cor. 5:4v.; 
1 Tim. 1:20. 
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tegen God, en de strijd tegen de machten der duisternis.' Over dit alles ligt nu veel 
duidelijker het gewicht van de eeuwigheid; de mogelijkheid van een eeuwig verderf 
(2 Thess. 1:9) kende het O.T. nog maar ternauwernood (cf. Dan. 12:2). 

Dit alles betekent echter niet, dat de ot.ische vloekbede met dezelfde frequentie en 
intensiteit in het N.T. kan terugkeren. Enerzijds is het aantal vloekbeden in het N.T. sterk 
beperkt; anderzijds ondergaat de vloekbede in het N.T. een modificatie; zij is nu betrokken 
op de voortgang van de evangelieverkondiging of op het eschatologische oordeel. De grote 
heilshistorische wending door de vervulling van de tijd en de komst van het Koninkrijk 
(Mc. 1:15; Gal. 4:4; Ef. 1:10) in de persoon en het werk van Jezus Christus is hier 
beslissend. 

De ot.ische roep om wraak was naar zijn diepste bedoeling een dringend gebed om 
de rechtvaardiging hic et nunc van Gods eer en recht, in de verlossing van de zijnen en 
bestraffing van de vijanden. Post Christum crucifixum et resurrectum móet dit gebed wel 
een modificatie ondergaan, omdat het kruis van Christus de definitieve, zichtbare open
baring van de gerechtigheid Gods is (Rom. 3:25v.). De vloek der wet tegen alle ongehoor
zaamheid kwam op Hem (Gal. 3:10), waardoor de zijnen verlost werden en de grote vijand 
verslagen was (Hebr. 2:14, cf. 1 Joh. 3:8). Het gericht Gods werd in Christus principieel 
en anticiperend voltrokken, in afwachting van de finale openbaring van dit gericht door 
Christus op de jongste dag (Jac. 5:9; 2 Thess. l:7w.). Des te ernstiger is in het licht hiervan 
de waarschuwing Hem die spreekt, niet af te wijzen (Hebr. 12:25). 

In de spanning van het 'reeds' en het 'nog niet' van het Koninkrijk en het gericht van 
God wordt het heden gekleurd als de tijd van Gods geduld en genade, die tot boetvaardig
heid wil leiden (Rom. 2:4; 2 Ptr. 2:9, 3:9, cf. Openb. 6:11 na 6:10). Het is de tijd, waarin 
het evangelie van Christus wereldwijd uitgaat om te behouden (Joh. 3:17,12:47). Onder
tussen groeien onkruid en tarwe samen op (Mt. 13:24-30, 36-43); de Zaaier (vs. 37) zal 
pas in de oogsttijd de Maaier (vs. 41) zijn.̂  De gemeente van Christus kan door het 
lijden om Christus' wil worden beproefd en gelouterd (cf. bijv. Hebr. 12:4w.; 1 Ptr. 3:17 
en 4:12-19). In deze tussentijd wordt de houding van de gelovige bepaald door de 
woorden: 'Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet' (Rom. 12:14) en is zijn 
gebed ten opzichte van de vijand enerzijds een overgave aan Hem die rechtvaardig 
oordeelt (1 Ptr. 2:23; Rom. 12:19) en anderzijds een gebed om vergeving en bekering 
(Hand. 7:60, cf. 8:22). 

Als algemene conclusie is te stellen dat het enerzijds onjuist is om vanuit het nt.ische ethos 
de staf te breken over de ot.ische vloekbede en dat het anderzijds onmogelijk is om in 
de nt.ische situatie de vloekbede op dezelfde wijze aan te heffen, als de psalmisten in 
het O.T. dat deden. 

1. In het N.T. komt de geschiedenis in het teken te staan met alleen van de liefde Gods (Joh. 3:16), maar 
zeker ook van de toorn Gods (Joh. 3:36; Rom. 1:18). Het evangelie van Jezus Christus redt van de komende 
toom (1 Thess. 1:10). God is een verterend vuur (Hebr. 10:29-31,12:29). Niet alleen de liefde van Christus 
dnngt de apostel tot de bediening der verzoening (2 Cor. 5:14), maar ook de wetenschap hoezeer de Here 
te vrezen is (2 Cor. 5:11). Terecht merkt H.N. Ridderbos, Paulus. Ontwerp van ajn theologie. Kampen 
1973 , 117, op dat juist de inhoud van het evangelie Paulus de ogen heeft geopend voor de geweldige 
werkelijkheid van de toorn Gods: 'De verwijzing naar de toom Gods (vormt) het indrukwekkende accom
pagnement van de evangelieverkondiging'. De sotenologie is in O.T. èn N.T. wezenlijk met het thema 
van het gericht verbonden. Zie verder L. Floor, Het gencht van God volgens het Nieuwe Testament, 
Amsterdam 1979. 

2. Cf. H.N. Ridderbos, De komst van het koninkrijk. Kampen 1972, 130-134. In dit licht is ook de passage 
van Luc. 9:51-56 te lezen; van een tegenstelling met 2 Kon. 1 is hier geen sprake. 
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In de ntische situatie is de achtergrond van de otische vloekbede vervaagd (ander 
rechtsbestel; verminderde functie van de vloek), is het kader van de otische vloekbede 
gewijzigd (niet langer vallen verbondsvolk en rechtsgemeenschap samen) en is de otische 
vloekbede naar zijn specifieke intentie niet langer noodzakelijk (Gods gerechtigheid is 
nu in Christus geopenbaard; zicht op het eindgericht). Onveranderd blijft echter ook in 
de nt.ische situatie de ijver voor de eer en het recht van God, het waken over de reinheid 
van de gemeente (de christelijke tucht!), het verlangen naar de volledige openbaring van 
Gods heerlijkheid en de vernietiging van het kwade. 

De christelijke vloekbede in de na-bijbelse tijd zou de vorm van een algemeen 
anathema over alle anti-machten kunnen aannemen. De christen bidt om de verlossing 
van de Boze, de totale verbreking van de duisternis en de komst van Gods Koninkrijk.' 
Deze eschatologiserende en deels spiritualiserende transformatie van de vloekbede 
betekent geen afwijking van, maar een aansluiting bij het diepste 'Anliegen' van de 
ot.ische gelovigen, die riepen tot hun God, die óók de God der Wrake is: mOp3 7K. 

4.3.4. De wraak van God in de historische literatuur 

De laatste tekstgroep die voorwerp van onderzoek is, bestaat voornamelijk uit passages 
van narratieve aard. In Num. 31:2v. en 2 Kon. 9:7 wordt in een specifieke historische 
situatie een goddelijke opdracht tot wraakneming gegeven. In Ri. 11:36; 2 Sam. 4:8 en 
2 Sam. 22:48 = Ps. 18:48 staat de constatering dat God wraak (map3) heeft geoefend 
voor of verleend heeft aan bepaalde personen. Vanwege de overeenkomsten met Ri. 11:36 
en de samenhang met 2 Sam. 4:8 wordt hier ook de wraakbede van 1 Sam. 24:13 bespro
ken. Een passende afsluiting van deze subparagraaf en van het gehele hoofdstuk is de 
exegese van Ps. 99:8, waar in een terugblik op de geschiedenis YHWH wordt beleden 
als God van vergeving en wraak. 

Num. 31:2, 3 
nXQ 7t<"l!tf' 'JS nop3 üp] Wreek de Israëlieten op de Midianieten; 
I'DV^K ^OXn "irtN D-J-TOn daama zul je tot je voorouders vergaderd worden. 
TtVh Dyn"b»< nön - imn Toen sprak Mozes tot het volk: 
N337 D''!Ö]K GSDNO isbnn "Laten manschappen uit uw midden zich 
]"'10"7y TTfl toerusten ten strijde tegen Midian 
"jnDD mn'TlDpj nn*? om de wraak van YHWH te leggen op Midian ".' 

De wraakexpeditie tegen Midian^ vindt plaats in de eindfase van de woestijnreis, als 
slotakte van Mozes' leven (vs. 2b, 27:13). Niet het geweld van de Amorieten (Num. 21), 
maar de bedreiging met de vloek en de verleiding tot afgoderij door de Midianieten / 
Moabieten (Num. 22-25) vormen de ernstigste barrière vóór het beloofde land Kanaan. 

Men realisere zich in het licht van 2 Thess. 1-5-10 welke de implicaties zijn van de bede 'Uw Koninknjk 
kome' Zie H.C. antw. 52, 123 en NGB art. 37. 
Hoewel Num. 31 uitsluitend over Midianieten spreekt, blijkt uit Num. 22-25 dat er een nauwe verbon
denheid was tussen Midianieten en Moabieten (cf. ook Gen. 36:35). Zie O. Eissfeldt, 'Protektorat der 
Midianiter über ihre Nachbam im letzten Viertel des 2. Jahrtausends v. Chr.', in: id., Heme Schriften, 
Tubingen 1973,5,94-105 (= JBL 87 (1968), 383-393) en WJ Dumbrell, 'Midian - A Land or a League?', 
VT 25 (1975), 323-337. Volgens Targum Pseudo-Jonathan vormden Midian en Moab m die dagen een 
personele unie (B. Maarsingh, Num. (TT), 118). In Joz. 13:21 verschijnen de vijf verslagen Midianitische 
koningen (Num. 31:8) als vazallen van Sihon van Hesbon. Dat in c. 31 de Moabieten met betrokken 
worden bij de wraakactie, zal samenhangen met het verbod dat in Dtn. 2:9 wordt overgeleverd. 
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Door de vloek zal Israël verlamd raken, zodat het verdreven kan worden (22:6). Vanwege 
zijn verbondenheid met YH WH kan dit volk echter niet vervloekt worden, zelfs niet door 
een beroeps als Bileam (23:21-23). Wie Israel vervloekt, wordt zelf vervloekt (24:9, cf. 
Gen. 12:3). Dan volgt, op instigatie van dezelfde Bileam (31:16), de poging een wig te 
drijven tussen dit volk en zijn God (Num. 25). De verleiding tot ontucht en afgoderij wordt 
nadrukkelijk als list (bD3, 25:18) getypeerd. In de tegenstand tegen Israel, zoals die in 
Num. 22-25 aan Midian wordt toegeschreven, wordt een anti-goddelijk drijven openbaar.' 
De vervulling van Gods beloften aan Israël komt door de aanslag van Midian in groot 
gevaar. 

Hoewel in Num. 31:2v. de reden van de wraakactie tegen de Midianieten niet expliciet 
vermeld wordt, maakt de aansluiting bij 25:16-18 duidelijk dat het gaat om een vergelding 
voor de bewuste verleiding tot ontucht en afgoderij (cf. 31:16).^ Ten eerste toonde Midian 
zo zijn vijandschap tegen Israël (25:18). Ten tweede heeft Midian zich hiermee vergrepen 
aan de eigendomsrechten die God op Israël heeft. Niet de nood van Israël en de roep 
om verlossing vormen de oorzaak van de wraak,^ maar de aantasting van Gods eer. 
Daarom gaat het in 31:2v. niet om de wraak van Israël, maar om de wraak van God. 

De constructie in 31:2: Dp3 (imp.) + TlQpi + gen. + flNO is uniek. De status construc-
tus 7i<"12?'' ""JD nop] kan grammaticaal zowel een gen. subj. (wraak van de Israëlieten) 
als een gen. obj. (wraak voor de Israëlieten) vormen. Dat hier stellig het laatste bedoeld 
is, blijkt daaruit: 
1. dat in alle overige gevallen de status constructus van HOpJ een gen. obj. aanduidt, 

behalve als het nomen rectum het tetragrammaton is 
2. dat in vs. 3 de wraak (van vs. 2) nadrukkelijk als miT' TDpJ wordt aangeduid 
3. dat God zelf met het bevel aan Mozes het initiatief neemt. 
Ook al heeft God in zijn toorn de verleide Israëlieten gestraft (25:4v., 9, 31:16), de ware 
schuldigen aan de dood van zovelen zijn de Midianieten. Daarom zal voor de Israëlieten 
(vs. 2a) wraak genomen worden, en wel door Israël. 

De constructie in 31:3: jDJ -I- HOp] -I- D is identiek aan die in Ez. 25:14, 17. Israël 
voltrekt Gods wraak aan Midian. God zelf is en blijft het subject. Israel is zijn instrument 
(cf. Ez. 25:14; Ps. 149:7). Midians vijandschap was van een bijzondere aard; nooit eerder 
ondernam een volk een poging om Israël van God te scheiden. Omgekeerd is de straf-
voltrekking aan Midian ook van een bijzondere aard:'' een select aantal strijders (vs. 5, 
cf. Ri. 7,12:10); een sacrale wijding (? vs. 6, cf. Joz. 6); een eclatante overwinning (vs. 49) 

1. H. Jagersma, Num. II (POT), l.S5v., merkt op: 'Het kan niet genoeg onderstreept worden, dat het in de 
persoon van Balak met slechts gaat om een "historische" figuur uit een ver verleden, maar om de 
verpersoonlijking van de anti-goddelijke macht, die zich m iedere tijd breed maakt'. G. von Rad, 'Die 
Geschichte von Bileam', in: id., Gottes Wirken m Israel. Vortrüge zum Alten Testament, Neukirchen-Vluyn 
1974, 44, ziet in Num. 22-24 de strijd tussen 'die Machte otierhalb des irdischen Kraftespiels'. 

2. B. Maarsingh, Num. (TT), l-SS, ziet ook het inhuren van Bileam als reden van de wraak. 
3. Contra G.E. Mendenhall, 'Vengeance', 99. 
4. Veelal wordt de historiciteit van de veldtocht in Num. 31 ontkend of geminimaliseerd, zie bijv. 

H. Jagersma, Num. (POT), 94 e.v.; G.B. Gray, Num. (ICC), 418 ('not history, but midrasj'); DJ. Budd, 
Num. (WBC), 333; J. de Vaulx, Num. (SoBi), 35.5; N.H. Snaith, Num. (NCB), 324 en H. Holzinger, Num. 
(KHCAT), 148. A.H. Edelkoort, Num. (TU), 195, beschouwt c. 31 als 'een in historische vorm gekleede 
wet, hoe te handelen met den oorlogsbuit'. M. Noth, Num. (ATD), 198, houdt het echter toch voor 
mogelijk dat het krijgsbencht in vss. 1-12 de kern van c. 31 vormt. A. Noordtzij, Num. (KV), 321, 
vermoedt dat de auteur uit een breder verhaal het militaire gedeelte sterk heeft ingekort. Algemeen is 
men van mening dat c. 31 van late datum is, cf. F. Stolz, Knege, 75, en N. Lohfink, 'Die Schichten des 
Pentateuch und der Krieg', in: id. (Hsgb.), Gewalt, 104-108. W.H. Gispen, Num. ƒƒ (COT), 218, betwijfelt 
de validiteit van de bij deze datering gehanteerde aiteria. 
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en een totale bestraffing (vss. 7, 17v., cf. Ri. 21:10w.; 1 Sam. 15).' Zo vergeldt de wraak 
van God de lèse-majesté, Hem in de verleiding van zijn volk aangedaan. 

2 Kon. 9:7 
y:~tH 2KnK rr'STK nrr^Dm 'Het huis van Achab, je heer, zul je 
D^N'Djn "nDy "QT "rmpaT ombrengen; zo zal ik het bloed van 
miT' ' ' lDy"73 "QTl mijn knechten, de profeten, en het bloed van alle 
h'ZVX l-Q knechten van YHWH wreken van de hand van Izebel.' 

De staatsgreep van Jehu, die over Omriden en Baaivereerders gruwzame strafgerichten 
(ÜD2? Ni., 2 Kron. 22:8) houdt, wordt door 2 Kon. 9-10 geheel in profetisch perspectief 
beschreven. De woorden Gods tegen het huis van Achab gaan in vervulling; tot driemaal 
toe is Jehu zelfde sprekende getuige daarvan (9:25v., 36v., 10:10). Welke andere motieven 
er ook in het optreden van Jehu c.s. geïmpliceerd mogen zijn,^ voor de bijbelschrijver 
is het profetisch-religieuze motief primair: Jehu ijvert voor YHWH (10:16), hij is straf-
instrument van de wraak Gods (9:7).^ 

Met de zalving van Jehu (9:6) wordt het laatste deel van de drievoudige opdracht die 
Elia bij de Horeb ontving (1 Kon. 19:15v.) vervuld, zij het pas op een veel later tijdstip. 
Elisa stuurt een jonge profeet naar de verblijfplaats van Jehu, na een korte en duidelijke 
instructie (9:3). De uitvoering hiervan wordt in 9:6, 10b vermeld. Algemeen wordt het 
gedeelte van vss. 7-10a gehouden voor een redactionele, i.e. deuteronomistische uit
weiding, die de stereotiepe fraseologie van eerdere oordeelswoorden (1 Kon. 14:10v., 
16:4, 21:23v.) hier toepast."* Inderdaad is er een opmerkelijk verschil tussen Elisa's 
opdracht in vs. 3 en de uitvoering in vss. 6w. Dit neemt niet weg dat in de 'Endgestalt' 
van de tekst de vss. 7-10a een functionele plaats innemen. Direct bij de zalving wordt 
de nieuwe vorst ingeprent, dat hij niet als usurpator (cf. 1 Kon. 15:29, 16:11), maar als 
verlengstuk van het wrekende rechterschap van God het huis van Achab zal ombrengen. 

De maat van de ongerechtigheid van Achabs huis is nu blijkbaar vol. In het kielzog 
van de regering van Achab en Izebel bloeien afgoderij, moord, willekeur en machtswellust, 
meer dan ooit tevoren (1 Kon. 16:30-33,19:10,14, 21:lw., 25v.; 2 Kon. 9:22). Met name 
door de Baalsdienst heeft Achab Israël in het ongeluk gestort (1 Kon, 18:18,21:22). Niet 
voor niets zinspeelt het woord van de profeet in 9:6 op de verbondsformule.' Jehu wordt 
gezalfd in de naam van YHWH, 7K12;"' TI^N, als koning over Israël, mri"' DJ? (nota bene 
de uitbreidingen ten opzichte van vs. 3). Hij moet het verbondsvolk weer terugvoeren 
tot God (cf. de teleurstellende constatering in 10:29, 31). 

1. Ondanks verschillende punten van gelijkenis, is de wraakactie van Num. 31 niet hetzelfde als de vol
trekking van de ban (Din), zie W.H. Gispen, Num. (COT), 216; cf. C.H.W. Brekelmans, a.w., 105v. 

2. J.M. Miller, 'The fall of the house of Ahab', VT 17 (1967), 307-324, denkt - daartoe geïnspireerd door 
A. Alt - aan de 'charismatic-dynastic controversy' in de geschiedenis van Noord-Israei. G.H. Jones, Kon. 
(NCB), 4.';3, wijst ook op de factor van de internationale politiek. 

3. Zie over de spanning tussen 2 Kon. 9-10 en Hos. 1:4 vooral J. Jeremias, Hos. (ATD), 30v., die meent dat 
Hos. 1:4 de revolutie van Jehu met on sich ter discussie stelt, maar hanteert als model van het geweld dat 
typerend is voor het koningschap in Hosea's dagen. De meer traditionele uitleg verbindt Hos. 1:4 met het 
gegeven dat Jehu's bloedbad (cf. 2 Kon. 10:11,14) de grenzen van zijn opdracht verre overschreden heeft. 

4. Zie bijv. M. Cogan / H. Tadmor, Kon. (AB), 117v.; J. Gray, Kon. (OTL), 487; J. Robinson, Kon. (CBC), 
82v.; G.H. Jones, Kon. (NCB), 4.56 (met literatuur) en vooral S.L. McKenzie, The Trouble with Kinp. 
The Composition of the Book of Kings in the Deuteronomistic History (SVT XLII), Leiden / New York / 
K0benhavn / Köln 1991, 70v. Weinig overtuigend is C. van Gelderen, Kon. (KV), 143, die deze verzen 
beschouwt als een vrucht van de meditatie van de jonge profeet. 

.5. Zo terecht C. van Gelderen, Kon. (KV), 140; cf. H.A. Brongers, Kon. (POT), 88. 
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De eerste taak van de nieuwe koning is van (scherp)rechterlijke aard. Het huis van 
Achab, de bron van verleiding tot afgoderij en verbondsbreuk (1 Kon. 19:10), moet 
'geslagen' (HDJ) worden.' Door de subjectwisseling in vs. 7 wordt geaccentueerd dat Jehu 
slechts medium van Gods wraak is. De parataxis van vs. 7 heeft een consecutieve nuance 
(zie de vertaling).^ 

De diepste drijfveer van het gericht over de dynastie van Achab is de wrekende vergel
ding van de massale moordpartijen die op instigatie van Izebel waren ondernomen 
(1 Kon. 18:4, 13, 19:2, 21:25; 2 Kon. 9:22). Het zwaard van Jehu (1 Kon. 19:17) wreekt 
de dood van YHWH-profeten, die met het zwaard gedood zijn (1 Kon. 19:10,14). Bewust 
wordt in 2 Kon. 9:7 de pluralis 'DT gebruikt om de misdadigheid van het bloedvergieten 
te onderstrepen.^ Het gaat om het bloed van Gods knechten (D'̂ IDS? - cf. Dtn. 32:43; 
Ps. 79:10). In zijn naam waren zij opgetreden. De moord op de profeten was een krenking 
aan het adres van YHWH, zoals de afgoderij een inbreuk was op de rechten van YHWH. 

Niet alleen de profeten, maar alle vermoorde 'knechten' van God moet Jehu wreken. 
Het is niet nodig bij de zinsnede mn" "IDy'^D ""011 aan een glosse te denken, die in 
de tekst een zinspeling op Naboths dood wil invoegen.'' De onheilswoorden in 
2 Kon. 9:8w. werden immers juist naar aanleiding van Naboths dood gesproken 
(1 Kon. 21:21w., zie ook 2 Kon. 9:25v.). Aan het huis van Achab kleeft de bloedschuld 
van vele knechten Gods, van hen, die het verbond met God trouw bleven. 

In het wraakgericht dat Jehu voltrekken moet, vraagt God rekenschap over alle wan
daden van Izebel. De gedachte van het opeisen van het bloed wordt door de constructie 
Qp3 -I- T'O' gesuggereerd (cf. de uitdrukking TTi Z ÎT / tffpD). De wraak van God is de 
straffende reactie op de aantasting van de zijnen. Hij gedenkt zijn verbond. Niet het 
onrecht zal het laatste woord hebben (cf. Openb. 6:10). 

Ri. 11:36 
nrT'SD ' a s rb^ nam 'Toen zd dj tegen hem: "Mijn vader, 
"b n&y mn^'^N "['D nx u hebt YHWH een gelofte gedaan - handel 
-1!ÖN nnK -["Da NS"' ̂ B'JO dan met mij naar wat u beloofd hebt, nu 
mn' l*? nê S? YHWH ten gunste van u in wrake gehandeld 
]'1DSJ ""iao ']"'D"'NO niQpJ heeft met de Ammonieten, uw vijanden".' 

De korte dialoog van Jefta en zijn dochter in vs. 35v. vormt het dramatische hoogtepunt 
van Ri. 11:29-40. Het radeloze woord van de vader en het heroïsche antwoord van de 
dochter sluiten nauw bij elkaar aan, zowel door de formulering (""D ÏTSD, 'de mond openen', 
SC. om een gelofte af te leggen) en de aanspraak ('mijn dochter', vs. 35 - 'mijn vader', 
VS. 36) als door de contrastering (egoisme in vs. 35 - altruïsme in vs. 36). Het is 
onwaarschijnlijk dat tussen de twee verzen een gedeelte is weggevallen.* Dat Jefta's 
dochter in vs. 36 precies op de hoogte is van de inhoud van Jefta's gelofte, hangt ook 

1. Gezien het veelvuldig gebruik van rD3 in 2 Kon. 9-10 is de versie van LXX, die in 9:7 rro in plaats van 
rD3 leest, af te wijzen. 

2. Er IS geen reden om in de lijn van LXX de 1' pers. sing. van "nspjl te wijzigen in de 2* pers. sing. 
3. H. Chnst, a.w., 64. 
4. Zie het kritisch apparaat van BHS; E. Würthwein, Kon. (ATD), 325; I. Benzinger, Kon. (KHCAT), 150; 

G. Hentschel, Kon. (NEB), 41v. en J-A. Montgomery, Kon. (ICC), 404. H. Chnst, a.w., spreekt zichzelf 
op dit punt tegen (noot 154: geen glosse - noot 539: wel een glosse). 

5. Deze constructie komt in het O.T. verder met voor, maar wel in Sefire III, 11. 
6. Zo K. Budde, Ri. (KHCAT), 87. 
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niet samen met fijnzinnige vrouwelijke intuïtie,' maar met de geserreerde verhaaltrant 
van deze perikoop.^ 

De wanhoop van Jefta is het gevolg van het vaste besef, dat hij gebonden is aan de 
letterlijke uitvoering van zijn gelofte: DWb 73W K71 (vs. 35).^ Het is de tragiek* van 
een mens die ten gevolge van eigen dwaasheid in één ogenblik zijn toekomst afgesneden 
ziet worden. Met een dubbele eed tegenover God had hij zijn toekomst veilig willen stellen 
(11:11, 30). De roekeloosheid van de tweede (onnodige!, cf. 11:29) eed stort hem in het 
ongeluk: Met zijn dochter verliest hij niet alleen zijn enige kind (vs. 34), maar ook de 
potentiële moeder van zijn kleinkinderen (zij sterft als maagd, vs. 39). 

Tegenover Jefta's machteloze vertwijfeling staat de resolute consequentie van zijn 
dochter (vs. 36). God heeft gedaan wat Jefta vroeg (vs. 30, de protasis van de gelofte), 
laat Jefta dan nu doen wat hij beloofd heeft (vs. 31, de apodosis van de gelofte).' De 
wijze waarop Jefta's dochter het handelen van God formuleert, is van betekenis. Ten 
onrechte hebben de Nederlandse bijbelvertalingen (SV, LV, NBG) de constructie ntffSJ 
+ ~p + niDp] + ]0 weergegeven met 'wraak op .. verschaffen / verlenen aan u' (cf. 
mop3 ]T\: in 2 Sam. 4:8,22:48).* Het woord "[b is dativus ethicus; God zelfheeft de wraak 
voltrokken ten gunste van Jefta. De overwinning op de Ammonieten was niet Jefta's wraak, 
maar Gods wraak. Jefta was het instrument. God het eigenlijke subject van de wraak. 

Er is een nauwe samenhang tussen Ri. 11:36 en 11:27, tussen Gods wraak (Dp3, vs. 36) 
en Gods richten (DD0, vs. 27). Vs. 27 vormt aan het slot van 11:13-27 een appèl op God 
als Rechter, zie de grote gelijkenis met 1 Sam. 24:13; Jer. 11:20 en Ps. 94:lv. Het diplo
matieke verkeer tussen Jefta en de koning der Ammonieten in 11:13-27 heeft de trekken 
van een rechtstwist (D"'̂ , cf. 11:26 en 12:2). De claim van Ammon (vs. 13) wordt door 

1. Zo G.F. Moore, Ri. (ICC), 302. 
2. De bondige verhaaltrant hangt samen met de afechuwwekkende zaak die m Ri. 11:29-40 aan de orde is 

en kan misschien worden opgevat als een indicatie van de visie die de bijbelschrijver op het offer van Jefta 
heeft: Hij spendeert er geen woord teveel aan. Dit kan echter ook aanleiding geven tot misverstand, zoals 
uit de geschiedenis van de exegese blijkt. Tot de 12* eeuw heeft men algemeen het offer van Jefta in letter
lijke zin opgevat. Pas bij R Joseph Kimchi (overleden ± 1170 te Narbonne) komt een vergeestelijkende 
uitleg op: Jefta's dochter zou levenslang in celibataire dienst aan God gewijd zijn. Het is stellig niet zonder 
betekenis, dat juist in Kimchi's tijd voor het eerst de bloedbeschuldiging aan het adres van de Joden wordt 
vernomen, aldus J. Barbas, 'Jcftha's gelofte', Theologische Studiën 27 (1909), 137-143. Een uitputtende 
behandeling van alle pro- en contra-argumenten van de letterlijke en figuurlijke exegese van Jefta's offer 
biedt D. Marcus, Jephtah and hts vow, Lubbock 1986 (literatuurlijst op p. 70-73). Marcus maakt van de 
nood een deugd als hij van mening is dat de bijbelschrijver in het verhaal van Jefta bewuste dubbelzinnig
heden heeft ingebouwd (p. 52-55). Zie verder K. DTon}iicn, Hel mensenoffer m de oud-testamentische wereld, 
Baam z.j, 46-53; B G Webb, The Book of the Judges. An Integrated Reading (JSOTS 46), Sheffield 1987, 
60-69; J.C. Exum, 'The Tragic Vision and Biblical Narrative: The Case of Jephtah', in: id. (ed.). Signs and 
Wonders. Biblical Texts m Literary Focus (The Society of Biblical Literature Semeia Studies), 1989,59-83, 
W.L. Humphreys, 'The Story of Jephtah and the Tragic Vision. A Response to J. Cheryl Exum', in id., 
a.w., 85-96 en B. Becking, 'Iphigeneia in Gilead, over het verstaan van Richteren 11,29-40', KeTh 41 (1990), 
192-205. Voor een literair- en redactie-kntische analyse van de Jefta-cyclus zie U. Becker, Richterzen und 
KOmgtum (BZAW 192), Berlin / New York 1990, 209-222. 

3. Cf. Num. 30:3 MT, Dtn. 23:21-23; Pred. 5:3-5. De vraag of Jefta aan de onverbrekelijkheid van zijn gelofte 
in deze situatie terecht vasthield, werd reeds door de oude rabbijnen ontkennend beantwoord (D. Marcus, 
a.w., 60 noot 15). Over de gelofte zie O. Kaïser, '"n:" m TWAT V, 261-274. 

4. Zie de discussie tussen J C. Exum en W.L Humphreys over de toepasselijkheid van de literaire categorie 
'tragedie' in Ri. 11 (J.C Exum (ed), a.w.). 

5. Zie de correspondentie tussen 'b mv (vs. 36a) en "p DB» (vs. 36b), waarbij overigens 'b een accusativus 
aanduidt en "f? een dativus ethicus. Cf. ook de syntaxis van Num. 30:3 MT (slot). 

6. De verbinding van nixf)i en TVsil duidt een actief voltrekken of uitvoeren van de wraak aan, zie Ps. 149:7; 
Ez. 25:17 en Mi. 5:14. 
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Jefta geargumenteerd afgewezen; omgekeerd beschuldigt hij Anunon van onrecht en eindigt 
met een beroep op de universele ÜDIÖ.' De totale aCstrafGng (mOp], pluralis intensivus) 
van de Ammonieten is uitvloeisel van het rechterlijke oordeel van God. Deze afloop van 
de strijd is te danken aan de mop3 bn (Ps. 94:1), die recht doet op aarde (Ps. 58:12).^ 

Het woord Dp3 heeft dus ook hier een juridische lading en duidt op de actie van de 
Rechter, die de schuldige straft en de onschuldige rechtvaardigt. Ten onrechte vat 
G.E. Mendenhall het woord Dpi in Rl. 11:36 als een soteriologische term;^ het gaat om 
de Tcchtsvergelding aan de Ammonieten. Niet door het woord zelf, maar door de functie 
ervan in de context wordt Dp3 gekoppeld aan de notie van de verlossing. De straf over 
de schuldige betekent redding voor de verdrukte. Het grote kader waarin de wraak (DpJ) 
staat, is de verlossing van Israel (S?2?\ zie 2:16,18; de Ammonieten bedreigen nota bene 
het kemland van Israel, 11:9). 

De prediking van het boek Richteren komt op uit de cyclische periodisering van de 
geschiedenis door gericht en genade, door de ontrouw van Israel en de trouw van God. 
Kenmerkend voor deze tijd van herhaalde verbondsschending (2:20) is het refrein aan 
het slot van het boek (17:6,21:25, cf. 18:1,19:1): 'Ieder deed wat goed was in zijn ogen'. 
Daarom kan de verlossing die God geeft slechts tijdelijk van aard zijn - zelfs de verlossers 
die God zendt, blijken onvolmaakt te zijn (Baraks aarzeling, 4:8; Gideons efod, 8:27; 
Abimelechs geweld, 9:5; Jefta's gelofte, 1 l:30v.; Simsons hoererij, 16:1,4w.). Als zodanig 
past het verhaal van Jefta's offer goed in de boodschap van het gehele boek. Het zwijgen 
van God aan het slot (vs. 39) is sprekend en maakt elk moreel commentaar overbodig.'* 

1 Sam. 24:13, 2 Sam. 4:8 
Vrij algemeen rekent men 1 Sam. 24 en 2 Sam. 4 tot het traditiecomplex dat in navolging 
van L. Rost de naam 'Aufstiegsgeschichte Davids' gekregen heeft.' Hierin wordt tegen 

1. Precies dezelfde opbouw van de 'Appellauonsrede des Beschuldigten' heeft 1 Sam. 24:9w.: Verteidigungsrede 
des Beschuldigten - Unschuldserkiarung - Beschuldigung des Obeltaters - Appellation an das Gencht. 
Zie HJ. Boecker, Redeformen, 4S-51 en H. Niehr, Herrschen, 92v. 

2. Cf § 4.2.3., bij de bespreking van Joz. 10 13 
3 GE. Mendenhall, 'Vengeance', 85 In navolging van Mendenhall bijv. ook E.G. Webb, aw., 67 en 

R.G. Boling, Rl. (AB), 209 (beiden vertalen ninpj met 'deliverance'). Cf. W.T. Pitard, a.art., 20v. 
4. Cf. B. Becking, 'Iphigeneia', 204; B G. Webb, a.w., 63 en 230 noot 75 en W.L. Humphreys, a.art., 94v. 

Vele exegeten trekken de histonateit van Jefta's offer in twijfel en wijzen op het universele verhaalmotief 
van het mensenoffer na de roekeloze eed, zoals dat in de sprookjes- en sagenliteratuur voorkomt. Zie 
W. Baumgartner, 'Israelitisch-Gnechische Sagenbeziehungen', in: id., Zum Alten Testament und seiner 
Umwell, Leiden 1959,153v.; D. Marcus, a.w., 40-43, J.A. Soggin, J?i. (CAT), 188 en B. Becking, 'Iphigeneia', 
202. Gangbaar is de uitleg van Ri. 11:29-40 als een etiologisch verhaal, dat bestemd is om een van oorsprong 
heidens klaagfeest dat in Noord-Israël gepraktizeerd werd (vs. 40 - een 'nte de passage'?, een vegetatiefeesf, 
beide?) historisch rationaliserend te verklaren. Zie bijv. F Stolz, Kneg, 124; B. Becking, 'Iphigeneia', 200v.; 
J.D. Martin, Ri. (CBC), 146 en K. van der Toom, Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst 
m het leven van de Israélutsche en de Babylonische vrouw, Baam 1987, 111. Terecht wordt door bijv. 
B.S. Childs, 'The etiological tale re-examined', VT 24 (1974), 396v. en F.W. Golka, 'The aetiologies in 
the Old Testament Part 1', VT 26 (1976), 410, gewaarschuwd tegen de apnon ontkoppeling van 
etiologie en histonciteit. Waardevol is op dit punt de visie van PJ. van Dyk, 'The Function of So-Called 
Etiological Elements in Narratives', ZAW 102 (1990), 19-33, die in navolging van H. Gressmann en 
W.F Albright de 'etiologische' elementen in de ot ische histonografie een rhetonsche functie toekent 'as 
a didactic or mnemonic device' (p. 19) Hetgeen wil zeggen dat met het verhaal dient om het fenomeen 
te verklaren, maar dat omgekeerd het fenomeen dient om het verhaalde te illustreren of in te scherpen 

5. Zowel over de grenzen van dit traditiecomplex als over de vraag of het hier een oorspronkelijke literaire 
eenheid betreft, wordt verschillend gedacht Zie het overzicht bij J.H. Gronbaek, Die Geschichte vom Aufstteg 
Davids (1 Sam. 15 - 1 Sam. 5) Tradition und Komposition, Copenhagen 1971, 11-36; F. Crüsemann, 
Der Widerstand gegen das Kömgtum. Die antikóniglichen Tate des Alten Testamentes und der Kampf um 
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de achtergrond van verkiezing en verwerping (1 Sam. 13:13v., 15:23,27w., 16:lw.) verhaald 
over de gang van David tot de troon en de ondergang van Saul en zijn huis: 'The Crossing 
Fates'' van de twee gezalfden. De apologetische tendens van dit werk blijkt uit de nadruk 
waarmee de volstrekte loyaliteit van David jegens Saul en de groeiende erkenning van 
de legitimiteit van Davids (toekomstige) koningschap getekend worden. Deze thematiek 
speelt een grote rol ook in de capita 1 Sam. 24 en 2 Sam. 4, die elk op eigen wijze met 
de notie van de wraak van God een belangrijk moment in de geschiedenis van Davids 
opkomst markeren. 

1 Sam. 24 brengt een keerpunt in de geschiedenis. Hier kruisen de 'lotslijnen' en raken 
de twee gezalfden elkaar. God geeft niet David in Sauls hand (23:14), maar Saul in Davids 
hand (24:5, 11, 19). Het afsnijden van de slip van de koningsmantel is een symbolische 
handeling met verreikende betekenis (cf. 1 Sam. 15:27v.).̂  Voor het eerst komt nu ook 
uit Sauls mond de erkenning van Davids koningschap (vs. 21).^ De zaak die speelt tussen 
een wantrouwige vorst en een voortvluchtige vazal, komt in dit hoofdstuk op hoger niveau 
en wordt een rechtszaak voor God. Met de roep om recht en om de wraak van God gaat 
de 'AuEstiegsgeschichte' een nieuwe fase in. De rechtszaak is geopend. Vanaf dit moment 
zal de ster van David steeds verder rijzen en die van Saul dalen. Deze beweging zet zich 
vanaf 1 Sam. 24 voort (cf. 2 Sam. 3:1) tot op het moment dat in 2 Sam. 4 de moordenaars 
van de overgebleven Saulide zichzelf presenteren als de rechtsdienaren die de uiteindelijke 
wraak Gods voltrokken hebben. Hierna vindt de zalving van David tot koning over geheel 
Israël plaats (2 Sam. 5:1). 

1 Sam. 24:13 
irDT  r a mn ÜDÜ' 'Moge YHWH recht doen tussen mij en u 
■[OD mn'' ""MpJT en moge YHWH mij aan u wreken! 
"jaTITin xb 'TT Maar mijn hand zal niet tegen u zijn.' 

Behalve de in en uitleidende woorden in vss. 13,23 bestaat 1 Sam. 24 uit twee gedeelten: 
De scène in de spelonk (vss. 48) en de daarop volgende dialoog (vss. 922), die uiteenvalt 
in een lange rede van David (vss. 1016) en het antwoord van Saul (vss. 1722). Frappant 
is de overeenkomst tussen 1 Sam. 24:1016en Ri. ll:1527.*Beide tekstgedeelten bevatten 
een 'Appellation des Beschuldigten'. De rede van David is sterk juridisch gestileerd en 
bevat forensische terminologie (zie vs. 16: 3"!; T^HI; ]"!■, ÜSB?).' 

David staat als het ware voor het gericht. Hij formuleert de beschuldiging tegen zijn 
persoon (vs. 10), weert deze af met de bewijzen van zijn onschuld in de hand (vss. 11, 

denfriihen israelitischen Slaat, NeukirchenVluyn 1978, 128 e.v.; A. van der Lingen, David en Saul m II 
Samuel 16  Il Samuel 5. Verhalen in politiek en religie, 'sGravenhage 1983, 38. Voor de bestudenng 
van de Samufilboeken is van bijzondere betekenis het standaardwerk van J.P. Fokkelman, Narrative Art 
and Poetry m the Books of Samuel (verder NAPS), voor 1 Sam. 24: Vol. II The Crossing Fates (I Sam. 
1331 & II Sam. 1), Assen / Maastricht / Dover 1986 en voor 2 Sam. 4: Vol. III Throne and City (II Sam. 
28 & 2124), Assen / Maastncht 1990. 

1. Aldus de treffende titel van J.P. Fokkelman, NAPS II. 
2. Niet voor mets spreekt na deze handeling Davids geweten (vs. 6). Cf. J.P. Fokkelman, NAPS II, 457459 

en F. Stolz, Sam. (ZB), 154. 
3. Cf. T. Veijola, Die ewige Dynastie. David und die Entstehung seiner Dynastie noch der Deuteronomistischen 

Darstellung, Helsinki 1975, 93. 
4. HJ. Boecker, Redeformen, 4851 en H. Niehr, Herrschen, 92v. 
5. Zie ook vs. 18, waar Saul met zegt dat David rechtvaardiger is dan hij (zo NBG), maar dat David in zijn 

recht staat tegenover hem (jns in forensische zin, zoals in Gen. 38:26, cf. Dtn. 25:1; 2 Sam. 4:11; Spr. 17:15, 
24:24; Jes. 5:13). Vgl. verder J.P. Fokkelman, NAPS II, 469 e.v. 

200 



12a) en buigt de beschuldiging om naar Saul zelf (vs. 12b). Vervolgens gaat hij in appèl 
bij de hemelse Rechter (vs. 13), in voortdurende betuiging van zijn onschuld (vs. 14) en 
van het fanatisme van Saul (vs. 15). Vs. 16 is een recapitulatie en toespitsing van de hele 
rede. 

Het hoogtepunt van Davids rede vormt het appèl in vs. 13. Minder juist is het om 
de verbale vormen van dit vers met een futurum te vertalen (zo bijv. SV, LV). David 
spreekt niet zozeer een zekere verwachting aangaande de toekomst uit, maar vertrouwt 
zijn zaak toe aan God. De koning zelf is partij in dit geding, daarom rest slechts het beroep 
op de hemelse Rechter (]■"!, vs. 16). De uitkomst van het geding (ÜDttf + ]D (2x),' cf. 
bijv. Gen. 16:5) is, gezien het vervolg in het perf. cons. ''MpJ'l, voor David niet twijfelach

tig.^ David kan en mag niet het recht in eigen hand nemen ('mijn hand zal niet tegen 
u zijn', cf. vss. 7, 11,13,14). Daarom bidt hij dat God dit recht zal doen zegevieren, door 
de beschuldigde onschuldig te verklaren en de schuldige te straffen (i.e. te wreken). 

De constructie Dp] + suffix + ]D laat zich vergelijken met die in Jer. 15:15. Wraak 
staat hier geheel in de context van het recht als de tenuitvoerlegging van de straffende 
veroordeling van de rechter.^ De combinatie met woorden als S'H; yi en ÜDtff geven 
het spreken over de wraak Gods een specifiek juridische betekenis (vgl. Ri. 11:27, 36; 
Jes. 34:8; Jer. 11:20,51:36; Ps. 58:1 Iv., 94:lv.). Zo is 1 Sam. 24:13 een wraakbede in optima 
forma. Niet de dorst naar bloed^ maar de dorst naar recht is het beheersende motief. 

2 Sam 4:8 
m^'tÜ^H. E?N*TnK ItO'^l 'En zij brachten Isbosets hoofd naar 
TlïiX''1 ^nDn TIT7K David te Hebren en ze zeiden tegen de 
nü3"e>'K 2?X) rtjn i b o n " ' ? ^ koning: "Ziehier het hoofd van Isboset, 
ItÖK '\2''H 7'lN!tf']D de zoon van Saul, uw vijand, die u 
mn ]n"'1 IC^arnX ttfpa naar het leven stond. Zo geeft YHWH 
m?2p3 "]7an ' n x b heden aan mijn heer de koning wraak 
lyimi 71Ne^0 m n Ol-n op Saul en zijn geslacht".' 

Na de dood van Abner is het gedaan met de macht van de Saulidendynastie. Bij Israël 
leefde al langer de overtuiging dat David koning moest zijn (2 Sam. 3:17v., 5:2). Zelfs 
de Benjaminieten waren hiervoor aanspreekbaar (3:19). Het is tekenend dat het juist 
Benjaminieten (4:2) zijn, die Isboset vermoorden. 

Uitgekiend en psychologisch berekenend is de wijze waarop de moordenaars, met hun 
gruwelijke last in de handen, zich tot David richten. Met de deur in huis vallend, raken 
ze direct aan de pijnplek bij David door hem te herinneren aan de geleden smaad en 
ellende wegens Sauls vijandschap. De nota relationis 12?N heeft stellig betrekking op Saul 
en niet op Isboset,* maar door de zinsbouw wordt gesuggereerd dat ook Isboset een 

1. Cf. G. Liedke, RechtssOtze, 63 e.v. 
2. Vgl. de functie van ÜDO in vs. 16b: 'recht verschaffen' in de zin van 'genoegdoening geven', cf. G. Liedke, 

Rechtssdtze, 69v. In deze lijn wordt in de psalmen vaak gebeden, zie bijv. Ps. 43:1. J.N. Musvosvi, a.w., 
83, relateert Gp3 in 1 Sam. 24:13 aan een veronderstelde verbondsrelatie van God met David: 'God was 
David's protector and would take responsibility over his life'. Cf. S.M. Kang, a.w., 195v. 

3. Zie vs. 13 in LXX, die ODB met SiicTiCTai en Dp: met èKSiKTioai vertaalt. 
4. Het vermijden van bloedschuld is juist een van de belangrijkste themata in 1 Sam. 2426, zo stelt terecht 

R.P. Gordon, 'David's Rise and Saul's Demise: Narrative Analogy in 1 Samuel 2426', TynB 31 (1980), 
3764. 

.5. Zo CJ. Goslinga, Sam. (COT), 83, cf. 1 Sam. 20:1, 22:23, 23:15, 25:29. 

201 



gevaarlijke vijand voor David was.' Zo stellen zij hun uit opportunisme en winzucht 
ontsproten misdaad in het licht van de controvers Saul - David. 

In vs. 8b spelen de moordenaars een sterke troef uit door hun daad voor te stellen 
als de tenuitvoerlegging van de wraak Gods. Hiermee rechtvaardigen zij zich als instru
menten van het goddelijke gericht. In de dood van Isboset heeft God, aldus de suggestie, 
David eindelijk recht verschaft (cf. 2 Sam. 18:19, 31). De pluralis mOp] klinkt hier niet 
gezwollen (zo Goslinga), maar is op te vatten als een pluralis intensivus ('volkomen wraak') 
of een pluralis diversitatis (wraak op Saul èn zijn geslacht).^ Hoewel er tussen 
1 Sam. 24:13 en 2 Sam. 4:8 niet een rechtstreeks verband van structurele aard is, kan men 
toch een verbindingslijn trekken. Had David zelf niet in een appèl op God om recht en 
wraak op Saul gebeden? Welnu, het hoofd van Isboset is een late verhoring van dit gebed -
aldus Baana en Rekab. Hun theologie laat zich vergelijken met die van de vrienden van 
David in 1 Sam. 24:5 en 26:8: Vox diei vox Dei? 

Zoals David eerder in krachtige bewoordingen van deze redeneertrant afstand nam 
(1 Sam. 24:7,26:9), zo doet hij dat ook nu (vs. 9). Niet de gedachte dat God hem verlost 
en wraak verschaft heeft, wijst David af (zie 2 Sam. 22:48!), maar dat Hij dat op deze 
wijze en door deze lieden zou hebben gedaan.'' Als koning - rechter (vs. 11)̂  onderkent 
David dat hier geen recht (= wraak), maar groot onrecht (zie het woordpaar p lS - SJtÖ") 
in VS. 11) is gedaan, en oordeelt navenant. De wraak van God heeft met onrecht niets 
gemeen. Dit goddelijk prerogatief kan niet ongestraft misbruikt worden in het kader van 
menselijke winzucht.* 

2 Sam. 22:48 = Ps. 18:48 
De verschillen tussen 2 Sam. 22 en Ps. 18 liggen vooral op het orthografische en idioma
tische vlak en zijn voor de exegese van minder belang. De vraag welke van de twee teksten 
origineel is, kan niet met zekerheid beantwoord worden.^ Wel is duidelijk dat de tekstvorm 
van Fs. 18 in het algemeen jonger is dan die van 2 Sam. 22.* Aan kwesties betreffende 
datering, auteurschap en plaatsing in de context, die de interpretatie van de 'wraaktekst' 
in VS. 48 niet nader bemvloeden, kan hier voorbijgegaan worden.' 

2 Sam. 22:48 
' 7 nr3p3 ]r3n bxn 'Die God, die mij volkomen wraak gegeven 
"Jnnr D^OJJ T ' I O I heeft en die volkeren aan mij onderworpen heeft..' 

1. J.P. Fokkelman, NAPS III, 130. 
2. Er IS geen dwingende reden om vs. 8b met A. van der Lmgen, a.w., 99v., als latere invoeging te zien. 
3. H.W. Hertzberg, Sam. (ATD), 217 en C J. Goslinga, Sam. (COT), 83, menen ten onrechte dat de moorde

naars zakelijk toch wel enigszins gelijk hebben. De ondergang van de Sauliden-dynastie heeft wel met de 
verwerping Gods (1 Sam. 13:14, 15:23), maar niet met de wraak Gods te maken. 

4. David had nota bene een eed gezworen ten gunste van Sauls nageslacht, 1 Sam. 24:22v., cf 20:15w. Het 
wraakget)ed van 1 Sam. 24 betrof uitsluitend de rechtszaak met Saul persoonlijk. 

5. Cf. Ch. Mabee, 'David's Judiaal Exoneration', ZAW92( 1980), 89-107 en W.T. Koopmans, 'The Testament 
of David in 1 Kings ii 1-10', VT 41 (1991), 447. 

6. De wijze waarop in 2 Sam. 4:8 de wraak Gods geannexeerd wordt, herinnert aan Lamechs woorden in 
Gen. 4:24. 

7. F. Stolz, Sam. (ZB), 287 en P.C. Craigie, Ps. (WBC), 171. 
8. J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 121; A. van den Bom, Sam. (BOT), 211; P.C. Craigie, Ps. (WBC), 172 

en L. Jacquet, a.w., 433. 
9. Zie over deze kwesties de commentaren en verder J.P. Fokkelman, NAPS III, 10-14 en 333 e.v. en 

F.-L. Hossfeld, 'Der Wandel des Beters in Ps 18. Wachstumsphasen eines Dankliedes', in: E. Haag / F.-L. 
Hossfeld, a.w., 171-190. Zie de literatuur over 2 Sam. 22 /Ps. 18 bij E.S. Gerstenberger, Ps. (FOTL), 100. 
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Het koninklijke danklied van David heeft een hymnische inleiding (vss. 2-4) en finale 
(vss. 47-51), die - met de woorden OOn, SJS?"' en 11S - een inclusio vormen. Verder bestaat 
de psalm uit twee delen: vss. 5-31 en 32-46. In het eerste gedeelte beschrijft de dichter 
een uitredding (schildering van de nood en epifanie), uitlopend op een verklaring van 
onschuld en een uitspraak over Gods handelen in het algemeen. In het tweede gedeelte 
beschrijft de dichter hoe God hem kracht verleende voor en in de strijd en hoe Hij zijn 
weg tot de universele heerschappij effende. Een messiaans-eschatologische ondertoon 
is met name in het slot van het lied te vernemen.' 

In de context van 2 Sam. 22 fungeert het danklied van David als een retrospectieve 
samenvatting van zijn leven. In de opbouwvan het lied kan men een zekere chronologie 
waarnemen. Het eerste deel beschrijft Davids redding uit de hand van Saul, het tweede 
deel zijn overwinningen op de volkeren en alle vijanden.^ De lijn loopt van het nederige 
begin (de dood rondom, vs. 4v.) tot het grootse einde (volkeren onder hem, vs. 48v.).^ 
'Den ganzen Psalm hindurch horen wir: Gott schenkt seinem Gesalbten, der sich an seine 
Wege halt, Befreiung und Heil; denen aber, die sich gegen seinen Gesalbten und damit 
gegen ihn selbst erheben, ist er furchtbar.'* Het hele leven van Gods gezalfde komt zo 
te staan in het licht van Gods reddende handelen (zie de frequentie van het woordveld 
'bevrijding' in dit lied). Zijn leven wordt een heenwijzing naar die God (7X11 met demon
stratief artikel, in vss. 31, 33, 48), die zijn trouw betoont.' 

Vss. 48-49 geven met vijf verba een kort resumé van Gods uitreddingen (nyittf"', 
VS. 51), waarbij vs. 48b met vs. 49b correspondeert (heerschappij) en vs. 49a met vs. 49c 
(bevrijding). Kernachtig staat voorop in vs. 48a, dat God aan David flDpJ heeft verleend.* 
Sommigen vatten de woorden ''b HOp] ]n3n in deze zin op, dat God David de gelegenheid 
of de ruimte heeft gegeven, zichzelf te wreken.^ Dit geeft echter de bedoeling niet juist 
weer. Het gaat ook hier om de wraak die God genomen heeft, ten gunste van zijn gezalfde. 
Dit blijkt behalve uit het verband van vs. 48v. (zie ook het opschrift in vs. 1), waar het 
duidelijk om een opsomming van de werken van God gaat, uit een vergelijking met de 
enige andere plaats waar de constructie HOp] ]r3 gebruikt wordt: 2 Sam. 4:8. Het geven 
van wraak ziet op het vindiceren van het recht van David door de bestraffing van zijn 
vijanden. De controverse tussen David en de hem bedreigende vijanden was een zaak 
die door God beslecht werd. Dat God daarbij van David zelf gebruik gemaakt heeft 
(vs. 35w.), is met deze uitleg niet in tegenspraak (cf. Ez. 25:14). De uitslag van de strijd 
is het teken van de goddelijke rechtsvoltrekking (cf. 2 Sam. 18:19, 31).* 

Het is niet noodzakelijk, de wraak die God aan David verleend heeft, uitsluitend te 
betrekken op de controverse met Saul.' De directe context pleit er eerder voor om bij 

1. E.S. Gerstenberger, Ps. (FOTL), 99 en A. van den Bom, Sam. (BOT), 217. 
2. Zo met N.H. Ridderbos, Die Psalmen. Stilistische Verfahren und Aufbau mit besonderer Benicksichtigung 

von Ps 1-41 (BZAW117), Berlin / New York 1972,165 (id., Ps. (KV), 189v.) en J. Ridderbos, Ps. (COT), 
147. 

3. a . N.H. Ridderbos, Die Psalmen, 163 en J.P. Fokkelman, NAPS HI, 337. 
4. N.H. Ridderbos, Die Psalmen, 164 (id., Ps. (KV), 191). 
5. H.W. Hertzberg, Sam. (ATU), 328. Treffend noemt hij het lied het theologische commentaar bij de 

geschiedenis van David (p. 324). 
6. De participium-vorm in \Kü\ kan in deze context perfectisch vertaald worden, cf. GKG § 116d. 
7. Zo bijv N.A. van Uchelen, Ps. (POT), 116 (die vertaalt: 'Die God - die de wraakoefening aan mij liet') 

en J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 119 (die vertaalt: 'De God, die mij wraak heeft doen nemen'). 
8. In feite is er dus geen inhoudelijk verschil tussen wraak geven (]n:) en oefenen (n»», cf. Ri. 11:36). Wellicht 

speelt op de achtergrond de gedachte van het verbond van YHAVH en zijn gezalfde mee (2 Sam. 7, 23; 
Ps. 89, 132 e.a.). 

9. Zo meent bijv. N.H. Ridderbos, Die Psalmen, 173. 
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deze wraak te denken aan de strijd tegen de vijandige volkeren. Dat Dpi in verband met 
de oorlogsvoering gebruikt kan worden, bleek reeds eerder.' 

De overwinning op de vijand is de wraak, waardoor tevens de gezalfde gered en de 
tegenstand bestraft wordt, en de volkeren hem onderdaan worden. In de tekening van 
de wraak op de vijand en de vestiging van de wereldheerschappij van de gezalfde vorst 
klinken ongetwijfeld de gedachtenwereld en de beeldtaal van oudoosterse konings-
ideologieèn door.^ Van wezenlijk belang is, dat het in de universele heerschappij van 
de Davididen en in de wraak op de volkeren gaat om de realisering van de universele 
heerschappij van God, de Schepf)er en Heer der wereld (cf. Ps. 2,21,72,89,110). Terecht 
merkt H.-J. Kraus op: 'Alles, was der erwahlte Kónig ist, wirkt und erstrebt, hat in Jahwe 
selbst seinen Grund. Darin wird das Geheimnis des Messianischen kund.'^ 

Ps. 99:8 
DrT'Oy nriN ^yr\bn mrr YHWH ome God, U hebt hen geantwoord! 
ÜTw r ' T I Nü] bü Een vergevend God bent U voor hen geweest 
Dr\T7''bv'bv ÜpJI en een wrekend God, wegens hun wandaden. ** 

De YHWH-is-Koning psalmen (Ps. 47, 93, [95], %-99) ' krijgen in de lofverheffing en 
de proskynese van Ps. 99, die door het trishagion getoonzet wordt, een indrukwekkend 
culminatiepunt. De heilige God van Israel, de Koning der wereld, wordt om zijn recht
vaardige heerschappij drievoudig geroemd.* Het tönp-refrein bepaalt de driedelige 
structuur van de psalm: vss. 1-3, 4-5, 6-9.' 

In deze driedelige poëtische structuur ontwikkelt zich een eigen dramatiek en 
zeggingskracht.* In de eerste strofe wordt Gods koningschap bezongen met de oproep 

1. Cf. Joz. 10.13; 1 Sam. 14:24, 18:25 en vooral Ri. 11:36. Ook hier zal het concept van de oorlog als 
'rechtsgeding' het gebruik van Dp: mede bepaald hebben. Er is geen reden om met J.N. Musvosvi, a.w., 
100, Dp: in deze tekst te vertalen met 'redden'. 

2. H. Rmggren, Religion, 201-218; O. Keel, Bildsymbolik, 270-285 en H.-J. Kraus, Psalmen, 152 e.v. 
3. H.-J. Kraus, Psalmen, 154. 
4. Ps. 99:8 is de enige plaats waar Dp: met de prepositie ^ verbonden is. Taalkundig hoeft dit geen probleem 

op te leveren, cf. bijv het gebruik van bs in de betekenis "wegens' in Jer. 1:16. 
5. Deze psalmen werden m de 20* eeuw onderwerp van een levendige discussie, die verstrekkende gevolgen 

kan hebben voor de visie op de godsdienst van Israel. Een overzicht van de stand van het onderzoek en 
een lijst met de belangrijkste literatuur biedt B. Janowski, 'Das Königtum Gottes in den Psalmen. 
Bemerkungen zu einem neuen Gesamtentwurf, ZThK 86 (1989), 389-454. Literatuur over Ps. 99 vindt 
men bij R. Scoralick, Tnshagion und Gottesherrschaft. Psalm 99 als Neumterpretation von Tora und 
Propheten (SBS 138), Stuttgart 1989, 120-124 en O Loretz, Ugant-Texte und Thronbesteigungspscümen. 
Die Metamorphose des Regenspenders Baal-Jahwe (UBL 7), Munster 1988, 370v. 

6. Afgezien van het Bnp-refrein, speelt het getal 3 in Ps. 99 ook verder een belangrijke rol: De psalm telt 
3 x 3 verzen en is de derde en laatste psalm die opent met de woorden "pa mrr, de eerste strofe heeft 
3 X een optatief; de tweede strofe heeft 3 rechtstermen; de derde strofe noemt 3 bemiddelaars, etc. 

7. Over de structuur van de psalm wordt overigens verschillend gedacht. Voor een tweedeling (vss. 1-5,6-9) 
opteren J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 161; J. Ridderbos, Ps. (COT), 455; H. Gunkel, Psalmen, 429; 
E. Beaucamp, Ps. (SoBi), 133 en P.R. Raabe, Psalm Structures. A Study of Psalms with Refrains (JSOTS 
104), Sheffield 1990,202v. De meeste uitleggers prefereren echter terecht een driedeling, cf J. Jeremias, 
Das Kömgtum Gottes m den Psalmen. Israels Begegnung mU dem kanaanüischen Mythos m de Jahwe-König-
Psalmen (FRLA>rr 141), Göttingen 1987, 115. R. Scoralick, a.w., 54-58 poogt een tussenstandpunt in 
te nemen door te stellen dat Ps. 99 wel drie delen heeft, maar slechts twee strofen (vss. 1-3 zijn de inleiding). 
De zorgvuldige optouw en samenstelling van de psalm maken het uiterst onwaarschijnlijk dat vs. 6w. een 
latere toevoeging zijn, zoals gesteld wordt door CA. Briggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 309; O Loretz, a.w., 
366 en M Z. Brettler, a.w., 191 noot 40. Wel is waar dat Ps. 99 door de historische uitweiding m vss. 6-8 
afwijkt van de overige YHWH-is-Koning psalmen, zo R. Scoralick, a.w., 79. 

8. Vergelijk R. Scoralick, a w., 54-58 en 82-85. 
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om Hem te eerbiedigen. In de tweede strofe wordt het thema van Gods koningschap ont
vouwd met het oog op de koninklijke deugd bij uitstek, de liefde voor het recht.' De 
derde strofe werkt het 'recht in Jakob' van vs. 4 nog verder uit en concretiseert Gods 
rechtvaardig koningschap met de vermelding van Giods woorden (verbondsgetuigenissen, 
VS. 7) en Gods daden (verbondsomgang, vs. 8) in de geschiedenis van zijn volk. Onmis
kenbaar heeft de psalm zo een zekere climax en kan vs. 8 als de spits van het geheel gezien 
worden. Hier klinkt de belijdenis aangaande de openbaring van de heilige God zelf in 
genade en gericht, de twee zijden van zijn rechtvaardig koningschap. 

Het koningsrecht van God werd in Jakob (vs. 4) realiteit door bemiddeling van mensen, 
die in het verkeer met God (ilJSJ - i<"lp, vs. 6) zijn woord ontvingen: een Mozes, Aaron 
of Samuel. Tweemaal is sprake van het antwoorden (7\1V, vss. 6, 8) van God. Gods ant
woorden resulteerde in de openbaring van zijn wil (vs. 7) en - meer nog - in zijn 
zelfopenbaring in de geschiedenis (vs. 8). In vs. 8 verbreedt zich het perspectief.^ Enerzijds 
gaat het nog steeds over dezelfde Gguren van vs. 6 (zie het suffix derde pers. masc. plur.), 
anderzijds herkent de belijdenis (zie de verbondsaanspraak 'YHWH onze God', cf. Ps. 95:7, 
98:3) in Gods handelen aan hen een constante in de geschiedenis van de openbaring. 
Zo is God altijd voor heel zijn volk geweest, en zo is Hij nu nog - vergevend en wrekend.^ 

YHWH is een vergevend God, K273 7K. Hij draagt (Xi2?3) de zonden van het volk. Komt 
in deze elliptische constructie de gedachte mee dat God zijn volk draagt (Ex. 19:4; 
Dtn. 1:31, 32:10v.)?* Maar niet alleen vergeeft God, Hij wreekt ook. Het part. act. Dp3 
kan zelfstandig genomen worden (zoals in Nah. 1:2) of adjectivisch (te trekken bij 7K). 
Het laatste is te prefereren, gezien de zinspeling op tekstgedeelten als Ex. 20:5v., 34:6v. 
(zie onder), waar een gelijke formulering (7K + participia) gebruikt wordt. 

Het tweede deel van vs. 8 wordt door veel exegeten als storend ervaren. De notie van 
de wraak botst te zeer met de context, waarin Gods genade benadrukt wordt. Over het 
algemeen acht men de nevenschikking van vergeving en wraak, HiD2 en Dp3, niet acceptabel 
en wenst men zich een voortzetting van vs. 8b in de lijn van bijv. Ps. 85:3. Langs verschil
lende wegen is naar een oplossing van dit probleem gezocht: 
1. Toevoeging van de negatie iÓ in vs. 8c: 'en géén Wreker wegens hun daden'.' 
2. Punctuering van Dp3 als üpil (Qal part. act. van T\pi 'onschuldig verklaren', 'reinigen' 

+ suffix) of Djpjl (Pi. perf. van Tipi); de prepositie 75? heeft separatieve betekenis: 
'en die hen reinigde van hun daden'.* 

3. Lezing van een PI in plaats van een p in Dp3: 'en die zich erbarmde over / ondanks 
hun daden' (van het verbum ÜUT)J 

4. Aannemen van een andere semantische waarde van üpl, nl. 'beschermen': 'en die hun 
ondernemingen beschermde'.* 

1. Cf. bijv. Ps. 45:8, 72; Spr. 16:12, 29:14; Jes. 9:6; Jer. 22:15v., 23:5. 
2. Cf. J.P.M, van der Ploeg, Ps. (BOT), 164; J. Ridderbos, Ps. (COT), 459 en R. Scoralick, a.w., 110. 
X De vraag over welke daden van Samuel God wrekend recht heeft gesproken, is dan ook irrelevant. 
4. Zo meent R. Scoralick, 111. 
5. R. Kittel, Ps. (KAT), .̂ 21 en S. Mowinckel, Worship, 156 noot 138. Contra: Dit is volstrekt willekeung. 
6. CF. Whitley, 'Psalm 99 8', ZAW 85 (1973), 227-230 (naar een voorstel van BHK^). Anderen voor hem 

waren reeds in deze lijn (namen bij E. Lipirtski, Royauté, 289 noot 7). Zie ook A Noordtzij, Ps. (KV), 
104 en M. Dahood, Ps. (AB), 370. Contra: Qal np: heeft geen transitieve betekenis en komt overigens 
slechts eenmaal voor (Jer. 49:12); een Pi'̂ el perf. in de 3" persoon is in vs. 8c merkwaardig na vs. 8b, waar 
een verbum in de 2* persoon staat. 

7. Oudere exegeten als H. Graetz en F. Baethgen; zie de verwijzing bij C.F. Whitley, a art., 228. Contra: 
geen steun in de tekstoverlevering. 

8. E. Lipirtski, Royauté, 292; ld., "Op:", 604. (vertaling: 'Sauvegardant leurs entreprises'). Contra: Nergens 
heeft Dpi deze betekenis; het woord m'r'TS wordt vnjwel altijd sensu malo gebruikt (contra J. Vollmer, 
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5. Verklaring van het suffix in Dm7"'7JJ als een gen. objectivus: 'en die de daden tegen 
hen (verricht) wreekte'.' 

6. Weglating van het suffix in Dny"?!?: 'en een wreker van wandaden'.^ 

MT in Ps. 99:8 wordt door alle versiones gesteund en geeft geen aanleiding tot het 
vermoeden van tekstcorruptie. De vele voorstellen tot tekstwijziging hangen dan ook samen 
met theologische bezwaren tegen de tekst, ten diepste tegen een belijdenis die van geen 
innerlijke contradictie tussen Gods vergeving en Gods wraak wil weten. Hiertegenover 
dient gesteld te worden, dat vs. 8 juist een zeer passend slot is van een psalm, die handelt 
over Gods koningschap en heiligheid, Gods recht en verbondsgetuigenis. 

Men kan in vs. 8 een zinspeling zien op de (cultische) decaloog, waar het tweezijdige 
handelen van God - analoog aan de zegen en de vloek van het verbond - op dezelfde 
wijze als hier ter sprake komt (cf. Ex. 20:5v. en vooral Ex. 34:7 en Num. 14:18). Genade 
en gericht gaan samen in de eeuwenoude verbondsomgang van God en zijn volk; zo heeft 
Israël zijn God ook leren kennen (cf. bijv. in Ps. 78 tussen het oordeel in vss. 31, 33 en 
VS. 59w. de verzoening in vs. 38v.!).' 

Het gaat niet aan om vergeving en wraak in een evenwichtsconstructie te stellen, of 
om de vergeving voor de zwakheidszonden en de wraak voor de grote overtredingen te 
reserveren." De belijdenis van Ps. 99:8 is een recapitulatie van het optreden van God 
in de geschiedenis van Israel, die bevrijding en herstel, maar ook oordeel en vernietiging 
laat zien. 'Hier findet sich der Kern der Heiligkeit Jahwes: es ist seine persönliche, 
liebende Zuwendung, die den Ernst des Gerichts nicht aus-, sondem einschliesst.'' 

De Koning, voor wie de volkerenwereld beven moet en zal (vs. 1), is de God van Israël, 
die spreekt, antwoordt en handelt. Intensief is Hij betrokken op het leven van zijn volk 
en deze wereld, in zijn heiligheid en majesteit. Hij heeft het recht lief - dat wil zeggen: 
Hij wil de vrede, het leven en de vreugde. Maar alle vijandschap tegen dit koningschap 
heeft de God der wrake te duchten. Vergeving en wraak, genade en gericht, dit tegen 
de achtergrond van Zijn heilige liefde tot het recht: Alles dringt tot de eerbiedige aan
bidding. Het besef van de realiteit van de wraak Gods doet geen afbreuk aan, maar biedt 
mede een stimulans voor de lofprijzing van God: H^Ti itfnp - 'Want heilig is YHWH 
onze God'. 

Conclusie 
De in deze subparagraaf besproken tekstgedeelten sluiten aan bij het door de exegese 
tot hier toe geschetste beeld van het thema van de wraak Gods en bevestigen dat. In 
tegenstelling tot de voorgaande paragrafen, waarin de profetie over of de inroeping van 
de wraak van God werd behandeld, spreken de in deze paragraaf behandelde gedeelten 

'•bsü" in THAT II, 464). 
1. Reeds Symmachus en R. David Kimchi; zie vooral R.N. Whybray, '"Their wrongdoings" in Psalm 99 8', 

ZAW 81 (1969), 237-239; cf. B. Duhm, Ps (KHCAT), 235 en H.-J. Fabry, "V?»" in TWAT VI, 155. 
Contra: Wanneer een suffix als gen. objectivus bedoeld is, blijkt dit altijd duidelijk uit de context 
(CF. Whitley, a.art., 228v.). 

2. CA. Bnggs / E.G. Bnggs, Ps. (ICC), 309. Contra: Dit is willekeurig. 
3. Er zijn dus geen argumenten van inhoudelijke aard om vs. 8b met J. Jeremias, Kömgtum, 119, als een 

latere additie te beschouwen. 
4. Zie bijv. H. Gunkel, Psalmen, 430. 
5. R. Scoralick, a.w., 112. Cf. A. Weiser, Ps. (ATD), 441: 'Dieses für menschliche Gedanken unfassbare 

Nebeneinander von Gottes Gencht und Gnade, dieser Bliek in die Wirklichkeit Gottes, der die Sünde 
genau so ernst nimmt wie ihre Vergebung, das ist der innerste Kern der Heiligkeit Gottes, vor der die 
Gemeinde anbetend niedersinkt.' 
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over de verwerkelijking van de wraak van God in de geschiedenis. Steeds weer blijkt de 
verbondsgedachte daarbij een belangrijke rol te spelen: God wreekt de aanslag op zijn 
verbondsrelatie met Israël, zoals die van buiten af door de Midianieten (Num. 31) en 
van binnenuit door Achabs huis (2 Kon. 9) wordt ondernomen. De aantasting van de 
verbondsknechten blijft niet ongestraft (2 Kon. 9; 1 Sam. 24). God geeft zijn gezalfde 
bevrijding van de vijanden (2 Sam. 22). Bij dit alles is Gods eer in het geding. De hele 
geschiedenis door betoont Hij zich een God die handelt naar zijn verbondswoorden, 
vergevend en wrekend (Ps. 99). Vervolgens hangt de notie van de wraak nauw samen 
met die van het recht: Gods wraak is de tenuitvoerlegging van zijn straffend oordeel, 
hetzij in een persoonlijke situatie (1 Sam. 24; 2 Sam. 4), hetzij in een zaak tussen 
volkeren (Ri. 11). Ook als God gebruik maakt van menselijke instrumenten, geeft Hij 
de wraak niet uit handen. Met name Ps. 99 geeft het kader aan waarin de wraak Gods 
functioneert: Gods koning- en rechterschap, zijn heiligheid en verbond. De wraak van 
God heeft zo een vaste plaats in de openbaring van en het belijden aangaande God in 
het O.T. 
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5. DE BETEKENIS VAN DE WOORDGROEP NQM 

Het in deze studie verrichte onderzoek naar de wraak van God in het O.T., dat 
hoofdzakelijk exegetisch en theologisch van aard is, heeft ook een filologisch aspect: de 
vaststelling van de semantische waarden van Dpi, de wortel die in het O.T. gebruikt wordt 
om de wraakgedachte uit te drukken. De aanleiding om de vraag naar de betekenis van 
üpi te stellen ligt in de sterk negatieve vulling die het woord 'wraak' voor het moderne 
taalgevoel heeft. Welke notie stond de bijbelschrijvers voor ogen, toen zij de woordgroep 
Dpi gebruikten (zie § 1.1.)? In meer directe zin is de vraag naar de betekenis van Dpi 
noodzakelijk vanwege de theorie van Mendenhall, die van mening is dat Dpi een ambiva
lent semantisch waardenpatroon heeft (zie § 1.3. en § 3.3.). 

5.1. D E SEMANTISCHE WAARDEN VAN Dp] 

Het exegetische onderzoek dat in h. 4 werd ondernomen, is beslissend voor de bepaling 
van de betekeniswaarden die Dpi in verschillende context kan krijgen. Op grond van de 
exegese van de Dp]-teksten kan geconstateerd worden, dat de traditionele opvatting van 
de betekenis van Dpi, zoals die in de lexica (zie § 2.1.) tot uitdrukking komt, de 'word-
sense' van deze wortel redelijk goed benadert. De vertaling met het woord 'wraak' kan 
gehanteerd worden, mits men dit woord wel in positieve zin verstaat. Slechts in een enkel 
geval heeft Dpi een evident negatieve lading. 

Over het algemeen kan Dpi worden geparafraseerd als straffende, rechtvaardige 
vergelding. Daarmee is de wortel Dpi getypeerd als een van de termen die te zamen het 
woordveld voor de vergeldingsgedachte vormen (zie onder). Het eigene van Dpi ten 
opzichte van de andere vergeldingstermen ligt in de sterke associatie met de rechtsgedachte 
en de idee van rechtsherstel. In tegenstelling tot de moderne opvatting van de betekenis 
van 'wraak' wordt Dpi in het O.T. bepaald door de notie van legitieme, rechtvaardige, 
ja, noodzakelijke strafvoltrekking door een bevoegde autoriteit. Deze gedachte is soms 
manifest, soms meer latent aanwezig. Het is tekenend dat het subject van Dpi vrijwel altijd 
God is, en verder de rechtsinstantie of de koning. Daar waar het kader van legitimiteit 
ontbreekt, krijgt de wortel een pejoratieve zin ('wraaklust', 'zich wraakzuchtig gedragen') 
en typeert Dpi de houding van een vijandig individu of vijandige groep. 

De wrekende vergelding die de wortel Dp] aanduidt, kan naar gelang de context een eigen 
kleur of gevoelswaarde krijgen.' Globaal zijn vijf toepassingsterreinen van Dp] aan te 
wijzen, die elkaar overigens meermalen overlappen. Te onderscheiden zijn de specifieke 
'juridische wraak', de meer algemene 'retributieve wraak', de 'bevrijdende wraak', de 
'emotionele wraak' en de 'rancuneuze wraak'. 

1. De juridische wraak: 
Dp] als vergelding die de uitkomst van een rechtszaak aangeeft. In de context van de 

1. Over de betekenis die de gevoelswaarde van een woord voor het semantische onderzoek kan hebben, cf. 
P. Cotterell / M. Turner, a.w., 294-299; K. Koch, 'Lmguistik und Formgeschichte. Ein Nachwort', in: id., 
Was ist Formgeschichte. Methoden der Bibelexegese, Neukirchen-Vluyn 1974^, 326v. en A.C. Thiselton, 
'Semantics and New Testament Interpretation', in: LH. Marshall, New Testament Iraerpretation. Essays 
on Principles and Methods, Exeter 1979, 93. 
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DpMekst of in combinatie met Dp] staan woorden als £3D!tf, ] ' ^ , 3''1. Het accent ligt 
op de rechtshandhaving; de metafoor van de rechtszaak is soms expliciet aanwezig. 

2. De retributieve wraak: 
Dp3 als vergelding die in meer algemene zin de rechtvaardige bestrafBng van de zondaar 
of vijand brengt. In de context van de Dp3-tekst of in combinatie met Dp] staan 
synoniemen als IpD, HD', bü\ S'Stfn, üb^; antoniemen zijn bijv. Hp] en Ktffl 
Betekenisverwant zijn woordcombinaties met Dl, bijv. Dl D'tP of DT ]n]. Het accent 
ligt op de afstraffing van geweld, onrecht of rebellie. 

3. De bevrijdende wraak: 
Dp] als vergelding die de verdrukte de bevrijding brengt. In de context van de Dp]-tekst 
of in combinatie met Dp] staan woorden als HplS, VW^, ü ?D, 7X3, verder bijv. 
]"I3"1, ]i1, riQiO. Het accent ligt op de verlossing uit de nood en het rechtsherstel. 

4. De emotionele wraak: 
Dp] als vergelding die genoegdoening brengt. In de context van de Dp]-tekst of in 
combinatie met Dp] worden termen uit het woordveld 'toom' gebruikt: '̂ K, ID], Hon, 
verder bijv. TlHip of DPI]. Het accent ligt op de emotionaliteit, waarmee de vergelding 
wordt geoefend. 

5. De rancuneuze wraak: 
Dp] als vergeldingsdrang die de bevrediging van rancunes zoekt. In de context van 
de Dp]-tekst of in combinatie met Dp] worden termen uit het woordveld 'vijand' 
gebruikt, zoals T13 of 3''K, verder 1ü] en H2V. Antoniem is bijv. 3nK. Het accent 
ligt op de vijandige attitude. 

Deze toepassingsmogelijkheden geven Dp] afhankelijk van de context verschillende 
gevoelswaarden, die zich echter - uitgezonderd de laatstgenoemde - ternauwernood in 
verschillende betekenisaspecten laten vertalen. 

De hierboven geboden semantische schets van Dp] blijft op het niveau van een synchrone 
benadering. De vraag of een diachroon onderzoek wezenlijke veranderingen in dit beeld 
aanbrengt, is negatief te beantwoorden. Nog afgezien van het feit dat een diachroon 
onderzoek bij een vocabel als Dp], die in geringe frequentie voorkomt, eigenlijk niet goed 
mogelijk is, geeft de exegese geen aanleiding om een bepaalde betekenisontwikkeling 
te vermoeden, bijv. van een juridische naar een meer emotionele vulling van Dp]. Wel 
kan gesproken worden van verschillende accentuering of nuancering in het gebruik; bijv. 
bij Jesaja ligt de nadruk meestal op de 'bevrijdende wraak', in de Psalmen op de 'juridische 
wraak' en bij Ezechiël op de 'emotionele wraak'. 

Het semantisch waardenpatroon van Dp] blijkt dus een slechts geringe variatie te hebben; 
overheersend is de gedachte van rechtvaardige, eventueel juridische, vergelding. Een 
bevestiging hiervan biedt het onderzoek naar het buitenbijbelse gebruik van NQM, dat 
in h. 3 werd verricht. In de Westsemitische nomenclatuur wordt NQM bij voorkeur 
gekoppeld aan de hoogste autoriteit, de godheid. In de besproken Mari-brief en de 
Aramese documenten wordt NQM gebruikt in het kader van resp. het strafrecht, het 
verdragsrecht en het sacrale recht. Zowel het O.T. als de Umwelt-literatuur vertonen 
voor wat betreft de betekenis van Dp] een eenduidig beeld. 

5.2. DE THESE VAN G.E. MENDENHALL 

Ongetwijfeld is Mendenhall de invloedrijkste scribent over Dp] en het wraakthema. De 
hoofdlijn van zijn opvatting dienaangaande is, dat Dp] als specifieke verbonds- /verdrags
term het tweezijdige semantische beeld van het Latijnse vindicatio heeft: enerzijds 
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'redding', 'bevrijding', 'verdediging* (defensive vindication) en anderzijds 'herstel', 'genoeg
doening', 'straf (punitive vindication). Fundament van deze theorie is het veronderstelde 
parallelle gebruik van NQM in de literatuur van El-Amarna, 

In § 3.3. werd de filologische basis van Mendenhalls opvatting bestreden met de door
slaggevende argumenten van Pitard. De exegese van h. 4 bevestigt vervolgens Pitards 
mening dat in het O.T. de wortel Üpi verstaan dient te worden als aanduiding van een 
iustitia retributiva.' 

Afgezien van de onjuiste filologische argumentatie die hij hanteert, kan Mendenhall 
verweten worden dat hij tussen de betekenis van Dpi en de functie van de Dp]-teksten 
niet voldoende onderscheid heeft gemaakt.^ De these van Mendenhall is wat de 
semantische onderbouwing betreft af te wijzen. Wat het theologische gehalte ervan betreft, 
zal zijn mening dat Dp3 een specifieke verbondsterm is, nadere toetsing behoeven. Deze 
kritiek doet echter het waardevolle element van Mendenhalls visie niet teniet, nl. dat hij 
aandacht vraagt voor de positieve wijze waarop in het O.T. over de wraak gesproken wordt. 
Terecht wijst hij de koppeling van Dpi aan het instituut van de bloedwraak af. Evenzeer 
is het terecht, dat hij de wraakuitoefening als een prerogatief van de hogere autoriteit 
beschouwt. In h. 7 zal hierop nog nader worden ingegaan. 

1. W.T. Pitard, a.art., 24v. 
2. Hetzelfde verwijt treft E. Lipirtski, wanneer hij Bp: met 'beschermen' vertaalt; zie § 3.2.1. 
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6. DE WRAAK VAN GOD IN DE OUDTESTAMENTISCHE 
THEOLOGIE 

Alvorens in h. 7 een theologische synthese van de resultaten van het exegetische onderzoek 
van h. 4 te beproeven, is het mede ter voorbereiding daarvan zinvol om na te gaan, hoe 
het thema van de wraak Gods eerder in de zgn. theologieen van het O.T. werd verwerkt. 
De reden dat hier een geschikt terrein van onderzoek ligt, is dat deze literatuur globaal 
gesproken een totaalbeeld van de boodschap of de geloofswereld van het O.T. beoogt 
te geven. Gezien de eigen plaats en functie die - naar het exegetische onderzoek uitwees -
het theologoumenon van de wraak Gods in het O.T. inneemt, mag verwacht worden dat 
juist deze ot.ische theologie aan het wraakthema aandacht geeft. In § 1.3. werd 
geconstateerd dat de ot.ische wetenschap zelden direkte aandacht heeft besteed aan het 
thema van de wraak Gods; slechts enkele studies van geringe omvang werden hieraan 
gewijd. Dit zesde hoofdstuk onderzoekt nu of en in hoeverre op meer indirekte wijze het 
ot.ische spreken over de wraak Gods is verwerkt. In twee paragrafen worden eerst de 
contouren van het onderzoeksterrein geschetst (§ 6.1. en § 6.2.), voordat in een derde 
paragraaf de eigenlijke vraag aan de orde komt, op welke wijze in de ot.ische theologieen 
gereflecteerd wordt op het thema van de wraak Gods (§ 6.3.). Een vierde paragraaf vat 
concluderend de resultaten samen (§ 6.4.). 

6.1. PROBLEMATISCHE CATEGORIE 

Met de benaming 'oudtestamentische theologie' wordt de theologische discipline bedoeld 
die - grosso modo aangeduid - zich bezighoudt met de systematische bestudering van de 
inhoud en de boodschap van het O.T. Belangrijke vruchten van deze wetenschap zijn 
de 'theologieen van het O.T.' Een nadere omschrijving van wat onder een theologie van 
het O.T. verstaan moet worden, is nauwelijks te geven; daarvoor lopen de meningen over 
dit studievak nog steeds te zeer uiteen.' Identiteitsvragen betreffende principe, object 
en methode van de ot.ische theologie blijven de aandacht opeisen.^ 

Het definiëren van de aard of het principe van een theologie van het O.T. wordt bemoei
lijkt door het feit, dat beide componenten van deze benaming nogal problematisch zijn. 

1. Terecht merkt P.B Dirksen over de ot.ische theologie op: 'Het is een vakonderdeel dat nog steeds op 
zoek IS naar zijn eigen identiteit' ('De mogelijkheid van een theologie van het Oude Testament', NTT 
36 (1982), 279) Vgl. C van Leeuwen, 'Theologie van het Oude Testament', 211, in: AS van der Woude 
(red), Inleiding, 211-227 In veel studies treft men opmerkingen aan over de cnsis, de verlegenheid of 
de onzekerheid op dit terrein 

2 Behalve naar de prolegomena van de diverse ot ische theologieen zelf is te verwijzen naar de fundamentele 
behandeling van de vragen aangaande deze discipline bij R.C Dentan, Preface to Old Testament Theology, 
New York 1963^; H.-J. Kraus,DieBiblische Theologie IhreGeschtchieundProblematik, Neukirchen-Vluyn 
1970; B.S. Childs, Biblical Theology in Cnsis, Philadelphia 1970; H. Graf Reventlow, Hauptprobleme der 
altteslamentlichen Theologie im 20 Jahrhunden (EF173), Darmstadt 1982; J.H. Hayes and F C. Prussner, 
Old Testament Theology Its History and Development, London 1985; G F. Hasel, Old Testament Theology 
Basic Issues m the Current Debate, Grand Rapids 1987^; J H0genhaven, Problems and Prospects of Old 
Testament Theology, Sheffield 1987 Cf ook W. Zimmerli, "Biblische Theologie I" in TRE VI (1980), 
426-455 en W.H. Schmidt, Emfllhnmg m das Alte Testament, Berlin / New York 1989*, 367-372. 
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Wat betekent 'theologie' in deze samenstelling? Vormt de verbinding 'theologie van het 
O.T.' een genitivus subjectivus of een genitivus objectivus? Voor velen valt de theologie 
van het O.T. vrijwel samen met een godsdiensthistorie of -fenomenologie; een vak dat 
de 'theologie'* bestudeert die het O.T. zelf bevat ('van het O.T.' is genitivus subjectivus). 
In dit geval is de ot.ische theologie primair een descriptieve wetenschap, die een weergave 
biedt van de religieuze of theologische ideeën, tradities etc. Anderen zien de ot.ische 
theologie meer als een normatieve wetenschap, nl. dat deel van de theologie, dat zich 
in het bijzonder op het O.T. richt ('van het O.T.' is genitivus objectivus) en de prediking 
of de boodschap daarvan tracht te formuleren. In dat geval zoekt men naar het kerugma-
tisch gehalte van het O.T. en naar de betekenis daarvan voor de Christelijke kerk. 

Ook kan de vraag worden gesteld, of een theologie van het Oude Testament eigenlijk 
wel mogelijk is. Niet slechts omdat het O.T. niet één, maar vele theologieen zou bevatten,^ 
maar ook omdat het O.T. pas in samenhang met en vanuit het N.T. theologisch op de 
juiste wijze te verstaan is.̂  De benaming 'Oude Testament' impliceert de bredere context 
van de gehele bijbel. De roep om een bijbelse theologie en hernieuwde aandacht voor 
de theologisch-hermeneutische betekenis van het canonbegrip hebben het onderzoek van 
de afgelopen twee decennia in asmzienlijke mate bemvloed. In ieder geval zal een theologie 
van het O.T. de kwestie van de relatie van O.T. en N.T. niet meer onbesproken kunnen 
laten, zoals in veel oudere werken het geval was. 

Wanneer over het principe van de ot.ische theologie al zo verschillend gedacht wordt, 
is begrijpelijkerwijze ook de bepaling van het object of de blikrichting van deze vakweten
schap een problematische zaak. Moet de ot.ische 'Glaubenswelt' (Eichrodt) onderzocht 
worden of de 'Zeugniswelt' van Israel (Von Rad), de boodschap Gods in het O.T. 
(Vriezen) of het theologisch substraat van de bijbelse geschriften (Breukelman)? De 

1. Terecht wordt echter opgemerkt, dat het O.T. in stnkte zin geen theologie (een systematische wetenschap!) 
bevat, zo PJ. Roscam Abbmg, Inleiding tot de bijbelse theologie, Amsterdam 1983, 5; J. de Groot / 
A.R. Hulst, a.w., 38; Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 152. Pnncipieel gezien is het O.T. met pnmair een vrucht 
van theologische of religieuze activiteit, maar van openbanng van God (waarmee niet ontkend wil zijn, 
dat deze openbanng de theologische reflectie van de bijbelschnjvers in dienst heeft genomen). Het hanteren 
van de term 'theologie van het O T ' brengt een dubbel nsico met zich mee: enerzijds de verwaarlozing 
van de factor van de goddelijke openbanng en anderzijds het met genoeg rekening houden met de histo
rische aard van deze openbanng. In de gereformeerde traditie prefereert men daarom vaak in navolging 
van A. Kuyper de benaming 'histona revelationis', zie J. Douma (red.), Onématie m de theologie. Kampen 
1987,32 e v., J.A. Heyns en W.D Jonker, Op weg met die teologie, Pretona 1974,28.5-286 en J.L. Helt5erg, 
Ou Testamentiese teologie m verleentheid^ (Twee studies oor uitgangspunt en metode), PotcheÊstroom 1976, 
24. Weer anderen handhaven het gebruik van de term '(bijbelse) theologie van het O.T.,' maar omschnjven 
deze dan inhoudelijk als histona revelationis, zo bijv. E J. Young: 'We may define Old Testament Biblical 
Theology as the study of God in His progressive self-revelation in history' ('What is Old Testament Biblical 
Theology?', EvQ 31 (1959), 141; id.. The Study of Old Testament Theology Today, London 1958, passim), 
in navolging van G. Vos, Bibliccd Theology. Old and New Testaments, Grand Rapids 1948, 11-27. 

2. Zo menen velen, bijv. J. Vermeylen die in zijn hiema te bespreken theologie uitgaat van een 'conflict van 
theologieen' in het O T. De Hebreeuwse bijbel kent z.i. slechts een oppervlakkige en enigszins teleurstel
lende eenheid. Cf G von Rad, Theologie des Alten Testaments Band I. Die Theologie der geschichtlichen 
Uberheferungen Israels, München 1987 ,̂ 128. 

3. 7ie bijv. J Goldingay, 'The study of Old Testament theology: its aims and purpose', TynB 26 (1975), 34-52; 
B.S. Childs, Cnsis, 216-219 en J.L. Koole, 'Overwegingen bij een "Theologie van het Oude Testament'", 
GTT 73 (1973), 1-15, die van mening is dat de complexiteit van het O.T. eerst vanuit het N.T. als eenheid 
verstaan kan worden. Voor de hermeneutische bezinning op recente pogingen om in bijbelse theologieen 
O.T. en N.T. te verbinden, is van belang o.a. M. Oeming, Gesamtbiblische Theologien der Gegenwart, 
Stuttgart 1987^. 
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grenzen met enerzijds de godsdiensthistorische wetenschap en anderzijds de dogmatiek 
zijn hier in het geding. Een belangrijke vraag is daarbij, of men in het O.T. met een 
complexe diversiteit van voorstellingen zonder intrinsieke eenheid te doen heeft, of dat 
bij de aanpak van een theologie van het O.T. uitgegaan kan worden van een zeker 
'midden' van het O.T.' 

Niet minder problemen levert de vraag op, volgens welke methode een theologie van het 
O.T. op de meest adequate wijze de stof dient te benaderen en te verwerken in een 
overzichtelijk geheel. Tussen de uitersten van een puur historische benadering, waarbij 
theologische of religieuze inhouden besproken worden in het kader van een schema dat 
vrucht is van historisch onderzoek, en een geheel systematische benadering, waarbij de 
onderzoekscategorieèn gemodelleerd zijn naar dogmatische begrippen, zijn vele variaties 
mogelijk. De meeste recente theologieën zoeken een synthese van de historische en de 
systematische opzet, waarbij men poogt zowel aan de diversiteit als aan de continuïteit 
van de ot.ische prediking recht te doen. 

De identiteitsvragen met betrekking tot de discipline van de ot.ische theologie zijn met 
vele te vermeerderen; van een consensus op dit terrein kan zeker nog niet gesproken 
worden. Gevolg van de genoemde problemen is, dat de grenzen van deze literatuur 
moeilijk te bepalen zijn; in niet weinig gevallen kan men erover twijfelen of een werk 
tot de categorie theologie van het O.T. gerekend kan worden. 

Toch is het om twee redenen zinvol om op dit gebied een onderzoek in te stellen naar 
de verwerking van het thema van de wraak van God. Ten eerste omdat het deze literatuur 
is, die een totaaloverzicht van de boodschap van het O.T. beoogt te geven als 'hermeneu
tische horizon voor de exegese'^ en die een 'samenvattende interpretatie en verklaring 
van de ot.ische geschriften of groepen geschriften'' vormt. Ten tweede (meer in het 
bijzonder) omdat het deze literatuur is, waarin de otische Godsopenbaring of verkondiging 
aangaande God op min of meer systematische wijze bestudeerd wordt. Programmatisch 
wordt dit aangegeven door de eerste woorden van W. Zimmerli's theologie: 'Eine »alt-
testamentliche Theologie» hat die Aufgabe, das at. Reden von Gott in seinem inneren 
Zusammenhange darzustellen'.* Op dit éne punt kan misschien een groeiende consensus 
geconstateerd worden onder beoefenaars van de ot.ische theologie: 'God is the dynamic, 
unifying center of the OT'.^ 

1. Zie voor de discussie over het 'midden' van het O.T. naast de reeds genoemde hoofdwerken vooral 
R. Smend, Die Mine des Alten Testaments (ThSt 101), Zurich 1970 en W. Zimmerli, 'Zum Problem der 
"Mitte des Alten Testaments'", EvTh 3.5 (197.'i), 97-118. Terecht wordt er overigens op gewezen, dat de 
geometrische term 'midden' weinig gelukkig is, cf. H.-J. Kraus, Biblische Theologie, 383v.; id., Geschichte 
der historisch-kritischen Erfonchung des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 1982^ 55'i e.v. 

2. F.H. Breukelman, Bijbelse Theologie. Deel I, 1. Schrift-lezing, Kampen 1980, 9, 20 en 24. 
3. G.F. Hasel, a.w., 178. 
4. W. Zimmerli, Grundriss der alttestamentlichen Theologie (TW 3), Stuttgart 1978', 9. Zo ook o.a. 

C. Westermann, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen (ATD Erganzungsreihe 6), Göttingen 
1978, 5 en Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 160. 

5. G.F. Hasel, a.w., 140. H. Graf Reventlow, Hauptprobleme, 145v., geeft een lange lijst van moderne 
onderzoekers die op deze wijze YHWH als het eigenlijke 'midden' van het O.T. beschouwen. Een soort
gelijke visie heeft H.-J. Kraus, Biblische Theologie, 384: 'Nicht nach »der Einheit*, sondem nach »dem 
Einen« ist zu fragen'. Kritiek op dit standpunt o.a. bij D.H. Odendaal, 'Covenant - the centre of the Old 
Testament?', NGTT 30 (1989), 143-1.51. 
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6.2. BEPERKING EN AANPAK 

Gezien de omvang van de in aanmerking komende literatuur dient het onderzoek naar 
de verwerking van het thema van de wraak Gods in de ot.ische theologie zich te beperken, 
ook al omdat de grenzen van deze literatuur moeilijk te markeren zijn. Een tweetal 
beperkingen is noodzakelijk. 

De eerste beperking is kwalitatief van aard. Alleen die werken worden in het onderzoek 
betrokken, die in meer eigenlijke zin als theologie van het O.T. te kwalificeren zijn. 
Werken die eerder tot de categorie godsdienstgeschiedenis te rekenen zijn, blijven buiten 
beschouwing. Een godsdienstgeschiedenis is immers louter descriptief van aard en zal een 
thema als dat van de wraak Gods hoogstens en passant vermelden, als religieus idee dat 
voorkomt in een of meer perioden van Israels geschiedenis. De bedoeling van dit hoofdstuk 
is echter, te ontdekken, op welke wijze men het thema van de wraak Gods verwerkt heeft 
in de weergave van de ot.ische boodschap aangaande God - het theologoumenon van 
de wraak Gods als onderdeel van de ot.ische Godsopenbaring. Voor dit onderzoek leent 
een theologie van het O.T. zich wel, een godsdienstgeschiedenis van Israel niet. 

Nu is het een hachelijke zaak, een precies onderscheid te willen maken tussen deze 
twee takken van wetenschap. Sinds de opkomst van de ot.ische theologie heeft de proble
matiek van de relatie met de godsdiensthistorie een rol gespeeld.' In de 19^ eeuw werden 
beide vakken vaak met elkaar verward en verschenen werken die onder de titel theologie 
van het O.T. in feite een beschrijving van de godsdienst van Israël gaven.^ In het begin 
van de 20' eeuw is een zekere tweeslachtigheid te constateren; verschillende auteurs 
schrijven zowel een theologie van het O.T. als een godsdienstgeschiedenis, soms in één 
band.^ De nieuwere werken zoeken meer naar een synthese; het nauwe verband tussen 
revelatio en historia in het O.T. blijkt steeds weer te noodzaken tot de combinatie van 
theologische interpretatie en historisch onderzoek. 

Toch is het mogelijk een zekere boedelscheiding tussen een theologie van het O.T. 
en een geschiedenis van Israels godsdienst te maken, mits daarbij voortdurend bedacht 
wordt, dat er overlappingen en grensgevallen zijn. Als globale criteria kunnen daarbij 
gelden a) dat de eerste over het algemeen een meer systematische en de tweede een meer 
historische opzet heeft en b) dat de doelstelling van de eerste meer theologisch is (de 
ontvouwing van de geloofs- of openbaringsinhouden van het O.T.) en die van de tweede 
meer descriptief (de beschrijving van de religie in de geschiedenis van het volk Israël).'' 

1. Zie J.H. Hayes en F.C. Prussner, a.w., passim (vooral p. 264-267); H.-J. Kraus, Biblische Theologie, 309-312; 
N.W. Porteous, 'Old Testament Theology', in: H.H. Rowley (ed.), The Old Testament and Modem Study, 
Oxford 1961, 311-345; F.F. Bruce, 'The Theology and Interpretation of the Old Testament', in: 
G.W. Anderson (ed.). Tradition and Interpretation, Oxford 1979, 385^16 (vooral p. 387-390). Cf. ook 
R. Rendtorff, 'Alttestamentliche Theologie und israelitisch-jüdische Religionsgeschichte', m: E. Wolff 
(Hsgb.), Zwischenstation (Fs K. Kupisch), München 1963, 208-222. 

2. Voorbeelden o.a. bij C. van Leeuwen, a.art., 214-216. 
3. BIJV. E. König, E. Sellin, O. Procksch, later Th.C. Vriezen en G. von Rad. 
4. Met J.H. Hayes en F.C. Prussner kan het verschil tussen beide disciplines als volgt worden aangegeven: 

'Theologies seek to be vertically and synthetically organized whereas histories of religion seek to be 
horizontally or longitudinally organized. A history may tje said to be written to be read and used in 
association with the study of the history of the people whereas a theologj' may be said to be written to 
be read and used in association with general theological study or perhaps as a frame of reference for 
reading the Old Testament' (a.w., 267). Cf. F.F. Bruce, a.art., 389 en G.F. Hasel, a.w., 92v. Zie verder 
R. Rendtorff, 'Theologie des Alten Testaments. Uberlegungen zu einem Neuansatz', in: id.. Kanon 
und Theologie. Vorarbeilen zu einer Theologie des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 1991, 1-14 ( = 
NGTT 30 (1989), 132-142). 
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De tweede beperking is kwantitatief van aard. Alleen die theologieen van het O.T. worden 
in het onderzoek betrokken, die geschreven zijn na de Eerste Wereldoorlog. Rond 1920 
zette namelijk een kentering in de ot.ische theologie in.' Terecht kan gesteld worden, 
dat eerst in de 20^ eeuw deze bijbelwetenschap volwassen is geworden.^ Was in de 18* 
eeuw de ot.ische theologie - generaliserend gesproken - de ancilla van de dogmatiek, waarbij 
de historie als het ware in de openbaring onderging, in de negentiende eeuw kwam de 
ot.ische theologie sterk in de ban van de geschiedenisfilosofie en de Religionsgeschichte, 
waarbij de openbaring als het ware in de historie onderging. In de twintigste-eeuwse werken 
poogt men over het algemeen toch meer aan de beide elementen van revelatio en historia 
recht te doen en is de otische theologie pas werkelijk een zel&tandige wetenschap geworden. 

De aanpak van het onderzoek naar de verwerking van het thema van de wraak Gods in 
de ot.ische theologie is tweeerlei: 
1. Een thematische werkwijze: Te onderzoeken is - eventueel via een woord / zaakregis-

ter - of de notie van de wraak Gods in een theologie van het O.T. genoemd wordt 
en zo ja, op welke wijze en in welke samenhang. 

2. Een onderzoek via het tekstregister: Na te gaan is of het tekstmateriaal, waarin de 
woordgroep Dp3 voorkomt, in een theologie van het O.T. een rol speelt en zo ja, welke 
rol (hierbij komen dus ook de wraakbeden aan de orde). 

6.3. D E T H E O L O G I E E N VAN H E T O U D E TESTAMENT OVER DE WRAAK VAN G O D 

Sinds de Eerste Wereldoorlog is een groot aantal theologieen van het O.T.' verschenen, 
die met Hayes / Prussner in drie 'golven' kunnen worden ingedeeld: 

1. In de literatuur die een overzicht van de geschiedenis van de ot.ische theologie biedt, wordt gesproken 
over een 'revival' of 'rebirth' in de jaren dertig van deze eeuw Van veel belang waren hierbij de rede van 
R Kittel, 'Die Zukunft der Alttestamentlichen Wissenschaft', ZAW 39 (1921), 84-99, en de artikelen van 
W. Staerk, 'Religionsgeschichte und Religionsphilosophie in ihrer Bedeutung für die biblische Theologie', 
ZThK 4 (1923), 289-300; C. Steueraagel, 'Alttestamentliche Theologie und alttestamentliche Religions
geschichte', m: Vom Alten Testament (BZAW 41, Fs K. Marti), Giessen 1925, 266-273 en O. Eissfeldt, 
'Israelitisch-jüdische Religionsgeschichte und alttestamentliche Theologie', ZAW 44 (1926), 1-12. In de 
jaren dertig begint de 'golden age' (Hasel) van de ot.ische theologie De verschijning van het werk van 
E. König in 1922 luidde als het ware een nieuw tijdperk in (et. echter H G Reventlow, Alttestamentliche 
Theologie, 13 'Dieses Werk bedeutet nicht einen Neuanfang, sondem eher eine Kunositat', in navolging 
van R C. Dentan, Preface, 62v.). Deze heroriëntatie is met het minst daaraan te danken, dat weer meer 
ernst werd gemaakt met het openbaringskarakter van het O.T., cf. J L. Helberg, a.w., 1; G.F. Hasel, a.w., 
31, BJ. Oosterhoff, Openbanngsicarakter, 4-8 en J L. Koole, 'Ontwikkelingen op het gebied van de oud
testamentische theologie', GTT 67 (1967), 18-26. 

2. PJ Roscam Abbing, a.w., 10. 
3. De bespreking ncht zich grotendeels op de onder § 6 1 genoemde theologieen en streeft dus met naar 

volledigheid Vanwege het taalprobleem worden de theologieen van M.G. Cordero, Teologta de la 
Bélia I Antigua Testamento, Madnd 1970 en van LP. Seierstadt, Gammeltestamentlig bibelteologie I, 
Oslo 1957 niet behandeld. De meest recente theologie kon met meer verwerkt worden: H.D. Preuss, 
Theologie des Alten Testaments. Band 1 JHWHs envdhlendes und verpflichtendes Handeln, Stuttgart / 
Berlin / Köln 1991 Niet te verknjgen waren P.F. Ceuppens, Theologia Biblica, Rome 1938v.; J.B. Payne, 
The Theology of the Older Testament, Grand Rapids 1962 en J. Blenkinsopp, A Sketchbook of 
Biblical Theology, London 1968 Kortere en soms voor een breder publiek geschreven studies als die van 
Ph Kohnstamm, Het Oude Verbond. Een inleiding m Oud-testamentische theologie, Amsterdam 1945; 
H.W Robinson, The religious ideas of the Old Testament, London 1947'; A. Gelin, Les Idees 
Mmtresses de I'Ancien Testament (Lectio Dmna 2), Pans 1948, J.N. Schofield, Introducing Old 
Testament Theology, London 1964 en N.H. Snaith, a.w.. New York 1975* blijven buiten beschouwing. 
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1. De theologieen uit de jaren 1920-1950, die in tegenstelling tot de theologieèn uit de 
19" eeuw over het algemeen een systematische aanpak hebben. Hiertoe zijn te rekenen 
de werken van Konig (1922), Sellin (1933), Eichrodt (1933-1939), Kohier (1936), MoUer 
(1938), Heinisch (1940), Burrows (1946), Vos (1948), Baab (1949) en Procksch (1950). 

2. De theologieen uit de jaren 1950-1960, die hetzij een meer systematische, hetzij een 
meer historische aanpak hebben. Hiertoe zijn te rekenen de werken van Vriezen 
(1949), Van Imschoot (1954-1956), Jacob (1955), Von Rad (1957-1961) en Knight 
(1959). 

3. De theologieen uit de jaren 1970 en later, die op nieuwe wijze het dilemma 'systematisch 
of historisch' proberen te boven te komen.' Hiertoe zijn te rekenen de werken van 
Lehman (1971), Deissler (1972), Fohrer (1972), Zimmerli (1972), McKenzie (1974), 
Hinson (1976), Kaiser (1978), Clements (1978), Terrien (1978), Westermann (1978), 
Martens (1981), De Vries (1983), Childs (1985) en Vermeylen (1986). 

6.3.1. De theologieen uit de jaren 1920-1950 

E. Konig 
Hoewel Konigs theologie van het O.T.̂  door de historisch-genetische en kritisch-
vergelijkende aanpak veel affiniteit met een Religionsgeschichte vertoont, kan toch met 
recht gezegd worden, dat dit werk weer ernst wil maken met de benaming theologie.^ 
Na het eerste, historische, hoofddeel biedt het tweede hoofddeel een 'Entfaltungs-
geschichte der ein2elnen Faktoren der wahren Religion Israels'. De systematische methode 
is door de indeling God - mens - zonde - heil dogmatisch bepaald.'* 

In het eerste hoofdstuk ('Theologie im engeren Sinne') van dit tweede deel gaat Konig 
uitgebreid in op de ot.ische Godsleer. Van de eigenschappen Gods worden dan met name 
de heiligheid en de gerechtigheid besproken. Gods gerechtigheid heeft twee zijden; de 
strafgerechtigheid uit zich in Gods ijver en toorn.' Een uitvoerige paragraaf bespreekt 
de vraag of het oudisraelitisch Godsbegrip zich niet kenmerkt door onberekenbare wille
keur en machtsvertoon (o.a. door de ongemotiveerde uitbarstingen van de toom Gods). 

Konig spreekt echter nergens over de wraak. De wraakteksten* spelen in de theologie 
van Konig geen enkele rol. Wel wordt een passage gewijd aan de wraakpsalmen, die voor 
Konig een voorbeeld zijn van de onvolkomenheid van de ot.ische ethiek.' 

1. Zie de titel van het artikel van W. Brueggemann, 'A Convergence in Recent Old Testament Theologies', 
JSOT18 (1980), 2-18 Over het algemeen zijn de theologieen van na 1970 minder uitgebreid dan de werken 
uit de decennia daarvoor. 

2. E. KOnig, Theologie des Alten Testaments kntisch und vergleichend dargestellt, Stuttgart 1922. 
3. W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments l, 3. 'Man muss es daher als eme mutige Tat bezeichnen, 

dass E. König es gewagt hat, 1922 eine Theologie des Alten Testaments erscheinen zu lassen, die wieder 
mit diesem Namen ernst machen will.' 

4 Het eerste werk dat onder de naam 'theologie van het O.T.' werd gepubliceerd (door G.L. Bauer, Leipzig 
1796) hanteerde reeds deze indeling theologie - antropologie - sotenologie. Meer bijbelse theologieen in 
de 19* eeuw volgden, zo bijv ook nog Sellin en Kohier. De eerste die met dit schema volledig brak, was 
Eichrodt. Cf. G.F. Hasel, a w., 42v. en 53. 

.5. A.W., 190v. 
6. Vier wraakteksten worden door König geateerd; het gaat hem daarbij echter met om het moment van 

de wraak, maar om andere elementen uit deze teksten (zo wordt bijv. Jer. 11:20 op p. 168 geateerd in 
het kader van een twspreking van de alwetendheid Gods). 

7. A.W., 278v. Hoewel hij enkele opmerkingen maakt ter verschoning van de wraakpsalmen, is het voor König 
op dit punt toch duidelijk, 'dass der prophetische Geist nicht vom Zentrum aus bis zur ganzen Peripherie 
der alttestamentlichen Anschauungen und Gcfühle hmdurchdringen konnte' (p. 277). 
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E. Sellin 
Alleen het tweede deel van Sellins werk* is hier van belang; het eerste deel is een gods
dienstgeschiedenis. Sellins theologie wil de kroon van de godsdienstgeschiedenis zijn, 
'indem sie vom Standort des Evangeliums aus in systematischer Zusammenfassung das 
erausstellt, was in der vielgestaltigen geschichtlichen Entwicklung der alttestamentlichen 
Religion das gottlich gewollte Endziel gewesen ist'.^ 

In de Godsleer wordt de heiligheid van God beschreven als Gods eigenlijke, diepste 
wezen. Bij de goddelijke affecten van de naijver, toorn, haat en wraakzucht dient men 
steeds te bedenken dat deze 'Auslaufer seiner Heiligkeit' zijn, die bovenal samenhangen 
'mit der Beseitigung des Gottwidrigen auf Erden, dessen, was sich dem Ziele des Heiligen 
in den Weg stellt'.^ Sellin verliest dit door hem aangegeven theologische verband echter 
zelf uit het oog, als hij de wraakzucht (nota bene: niet de 'wraak'!) van God bespreekt.^ 
Deze vormt voor hem de climax van de vier genoemde goddelijke affecten; in de wraak-
teksten ziet hij de 'specifieke joodse geest van wraakzucht' weerspiegeld. 

In de soteriologie, bij de bespreking van het gericht over Israel, komt de wraak Gods 
opnieuw aan de orde. Sellin ziet het soms mateloze en grenzeloze van Gods gericht juist 
in de notie van de goddelijke wraakneming zo scherp uitkomen.' 

W. Eichrodt 
De theologie van Eichrodt* is naast die van Von Rad de meest invloedrijke van de 20* 
eeuw.' Het gaat Eichrodt erom 'die alttestamentliche Glaubenswelt in ihrer strukturellen 
Einheit zu begreifen und unter Berucksichtigung ihrer religiösen Umwelt einerseits, ihres 
Wesenszusammenhanges mit dem Neuen Testament andererseits in ihrem tiefsten Sinnge-
halt zu deuten'.* De structurele eenheid wordt voor Eichrodt bepaald door de notie van 
het verbond; de wezenlijke samenhang met het N.T. ligt voor hem in de gedachte van 
de doorbraak van de koningsheerschappij van God in deze wereld. Met behulp van een 
dwarsdoorsnede' van de ot.ische 'Gedankenwelt' wil Eichrodt de wezenlijke van de minder 
belangrijke zaken scheiden en een totaalbeeld van deze 'Gedankenwelt' presenteren. 

Binnen dit totaalbeeld is ook plaats ingeruimd voor het thema van de wraak Gods.'" 
Deze plaats is echter gering. Gezien het feit dat Eichrodt veel aandacht besteedt aan de 
Godsleer, aan de profetische prediking van het gericht, aan de eschatologie en aan de 
ethiek, zou verwacht kunnen worden dat de wraak Gods meermalen aan de orde komt. 
Er wordt echter slechts terloops over gesproken en er wordt geen aparte behandeling 
van gegeven. In drie verbanden komt de wraak Gods ter sprake. 

1. E. Sellm, Alttestamentliche Theologie auf religionsgeschtchtlicher Gnmdlage II Theologie des Alten 
Testaments, Leipzig 1933 (gebruikf 1936^). 

2. A.W., I, 2 en II, 1. 
3. A.W., II, 31. 
4. A.W., II, 32v. 
5. A.W., II, 88. 
6 W Eichrodt, Theologie des Alten Testaments. Teil I - III, Leipzig 1933 - 1939. Gebruikt wordt: Teil I, 

Stuttgart 1968* en Teil II / III, Stuttgart 1974*. 
7. Zijn werk is dan ook vele malen geanalyseerd en bekritiseerd, zie de literatuurlijst bij H.G. Reventlow, 

Alttestamentliche Theologie, .54v. Met de waardenng voor Eichrodt bij J H. Hayes en F.C. Prussner is in 
te stemmen: 'For thoroughness of treatment, for range and amount of material discussed, and for 
persistence m trying to give Old Testament thought some form of systematic coherence, Eichrodt's 
monumental study knows no superior' (a w, 183). 

8 A.W., I, 4. 
9. A.W., I, 1 Deze systematische methode wordt door de historische methode gecomplementeerd (p. 4). 
10. In beide delen (I en II / III) is in het zaakregister het woord wraak opgenomen. Een deel van de wraak-

teksten wordt door Eichrodt aangehaald en is in de (zeer onvolledige!) tekstregisters vermeld. 
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Allereerst in het verband van de Godsleer. In I, § 6 en 7 tekent Eichrodt 'das Wesen 
des Bundesgottes', waarbij in § 6 'Die Aussagen über das göttliche Sein' en in § 7 'Die 
Aussagen über das göttliche Handeln' aan de orde komen. In de laatste paragraaf wordt 
gesproken o.a. over Gods macht, gerechtigheid, heiligheid, over God als krijgsheld, de 
schrikwekkendheid Gods en het 'Unheimlich - Überwaltigende' in het Godsbeeld, zonder 
dat de notie van de wrekende God genoemd wordt. Dit gebeurt wel in § 7.V, bij de 
behandeling van de toom Gods. In tegenstelling met de Umwelt, zo merkt Eichrodt op, 
heeft in Israël de goddelijke toom het element van het onberekenbare en willekeurige 
verloren, omdat hier de verbondsgedachte allesbepalend is. De toom is vergelding voor 
begane zonde, een handelen van God na schending van het verbond met als doel het 
herstel van het verbond. Dan volgt de zinsnede: 'Das aussert sich sehr deutlich in der 
Bezeichnung des góttlichen Einschreitens als Rache für angetane Beleidigung'.' De wraak 
Gods krijgt hier een positieve waardering: gerechtvaardigde goddelijke strafactie, tot 
herstel van het verbond. 

Ten tweede komt de wraak Gods aan de orde in het verband van de postexilische 
gerichtsverwachting (I, § 10 'Bundesbruch und Gericht'). Na de temgkeer uit het exil, 
aldus Eichrodt, wordt het verbond als een eeuwige, onveranderlijke relatie gezien. De 
onheilsverwachting wordt dan in eerste instantie betrokken op de vernedering van de 
heidenen. De gedachte van Jahwe's zege over de vijandelijke machten 'gerat in die Gefahr, 
durch nationalistische Rachsucht getrübt und verzerrt zu werden'.^ Soms komt dan 'das 
befriedigte Rachegefühl (..) unschön zum Ausdrack'.^ Aan de nawerking van de onheils-
prediking van de grote profeten is het te danken, dat de gerichtsverwachting tenminste 
nog enigszins met Israels lot wordt verbonden; naast de wraak Gods over de heidenen 
komt ook de loutering van het volk van God. 

Op dezelfde - negatieve - wijze wordt ten derde over de wraak gesproken in het kader 
van de ot.ische ethiek (Il / IE, § 22). In de jongere delen van het O.T. krijgt een particula-
ristische stroming, die de cultusgemeente verabsoluteert, de overhand;'* onbeteugelde 
wraakwensen voortvloeiend uit kwalijke gevoelens ten opzichte van de heidenen worden 
dan geuit' 

Samenvattend: In Eichrodts theologie komt de wraak Gods ter sprake als uiting van 
de toom van God en als element van de postexilische eschatologie en ethiek. In het eerste 
geval wordt het wraakthema pxjsitief gewaardeerd, in het tweede en derde geval negatief. 
Van dit verschil in waardering wordt geen nadere motivering gegeven. De aandacht die 
het theologoumenon van de wraak ontvangt, is beperkt. 

L. Kohier 
Het dogmatisch-systematische karakter van Köhlers theologie* wordt direct in het voor
woord aangegeven: 'Mit Theologie des Alten Testaments kann man ein Buch bezeichnen, 

1. A.W., 1,169. Deze opmerking wordt verder niet uitgewerkt; in een noot worden aileen enkele wraaicteksten 
genoemd. 

2. A.W., I, 317. Zulks onder verwijzing naar teksten als Jes. 47:lw., 61:7; Ez. 25:41; Joel 4:2v.; Zach. 1:15. 
3. A.W., I, 317. 
4. A.W., II / III, 238. Deze stroming zal volgens Eichrodt typerend worden voor het 'Spatjudentum'. Eichrodt 

schetst over het algemeen een weinig positief beeld van het postexilische jodendom. J.H. Hayes en 
F.C. Prussner spreken van een karikatuur (a.w., 276-279), cf. ook P.B. Dirksen, a.arl., 281-283. 

5. Tegenover de negatieve waardenng van de wraakbeden staat overigens weer een positieve waardenng, 
wanneer gesteld wordt, dat het in wraakteksten als Jer. 11:20 en 1 Sam. 24:13 om Gods tiescherming en 
handhaving van het recht gaat (a.w., I, 159 resp. II / III, 117). 

6. L. Kohier, Theolope des Alten Testaments, Tubingen 1936 (gebruikt wordt 1966*). 
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wenn es eine durch ihren Inhalt gerechtfertigte, in den richtigen Zusammenhang gebrachte 
Zusammenstellung derjenigen Anschauungen, Gedanken und Begriffe des AT bietet, 
welche theologisch erheblich sind oder es sein können'.' Het eerste deel over de Godsleer 
is (ook in vergelijking met latere theologieen) zeer uitgebreid. Kohier heeft zeker ook 
oog voor de 'duistere' zijde van de ot.ische Godsopenbaring.^ De wraak van God komt 
echter in het geheel niet aan de orde en is dus voor Kohier blijkbaar niet 'theologisch 
erheblich'. In het derde deel, over de soteriologie, worden - zonder nadere bespreking -
in de paragraaf 'Heil durch Gericht' enkele wraakteksten (over de dag der wrake, Jer. 
46:10; Jes. 61:2, 63:4) geciteerd.' Vermeldenswaard is de opmerking in het begin van 
deze paragraaf: 'Auch das Gericht (ist) Heil. Denndas Gericht ist Wiederherstellungvon 
Gottes Ehre und Heiligkeit.'* 

W. en H. Möller 
De titel van het werk van vader en zoon Möller^ geeft de strekking van hun theologie 
aan: Een tekening van de heilsgeschiedenis van het O.T. in nauwe samenhang met het 
N.T. Van ieder bijbelboek wordt het theologisch gehalte aangegeven, waarbij voor de 
theologie van de Pentateuch meer dan de helft van het boek is ingeruimd. De wraak Gods 
komt niet ter sprake. Wat de wraakpsalmen betreft, wordt kort gewezen op het legitieme 
moment: het verlangen naar de openbaarwording van de gerechtigheid Gods en de hand
having van zijn eer.* 

P. Heinisch 
De theologie van Heinisch^ biedt een sterk dogmatische beschrijving van de 'openbarings
religie* van het O.T. In het eerste hoofddeel, de Godsleer, wordt met geen woord over 
de wraak van God gesproken.* Elders wordt dit thema wel genoemd,' maar niet nader 
behandeld. Dat geldt ook voor het slotdeel over de eschatologie, waarin nota bene enkele 
wraakteksten worden geciteerd. Voor de menselijke wraak en de kwestie van de wraak-
beden heeft Heinisch meer aandacht.'" Hoewel enerzijds argumenten worden aange
dragen om de wraakbeden begrijpelijker te doen overkomen, is het anderzijds voor 
Heinisch toch bij voorbaat duidelijk, dat op deze punten het O.T. zeer onvolkomen is 
en 'dem NT weit unterlegen'." 

1. A.W., V. 
2. Zie § 4 'Gottestypen' (p. 6-10) en § 15 'Der furchtbare Gott' (p. 36-38). 
3. A.W., 211. Kohier onderscheidt tussen 'Heil durch Gericht' (§ 56, p. 209-218) en 'Heil durch Erlösung' 

(§ 57, p. 218-231). 
4. A.W., 209. 
5. W. en H. Möller, Bihlische Theologie des Alten Testaments in hetlsgeschichllicher Entwicklung, Zwickau 

1938. Niet zonder ontzetting leest men het slotgedeelte van dit boek (vooral p. 514 e.v.), waar in 
onverbloemd antisemitische terminologie de historisch-kritische wetenschap van tafel wordt geveegd als 
een produkt van de infiltrerende joodse geest (nota bene het jaar van uitgave). 

6. A.W., 437. 
7. P. Heinisch, Theologie des Alten Testaments (HSAT ErgSnzungsband I), Bonn 1940. 
8. Opmerkelijk is dat evenmin een bespreking van de toom of de naijver van God wordt gegeven. Stellig 

hangt dit samen met de visie van Hemisch op de antropomorfismen in het O.T. In § 6.3., een paragraaf 
over het antropomorfisme, merkt hij met betrekking tot Gods toorn, ijver, berouw e.d. op: 'Alle diese 
Wendungen (wollen) nur Bilder sein' (a.w., 32, cf. p. 33). 

9. BIJV. op p. 183 en 242. 
10. Namelijk in het derde hoofddeel, dat de ethiek en de cultus ('Lebensführung') behandelt. Zie vcwral a.w., 

1.59 en 182-185. 
11. A.W., 182. 
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M. Burrows 
De bijbelse theologie van Burrows onderzoekt het O.T. en N.T. om 'the essential nature 
and basic features, the real fundamentals, of biblical religion' vast te stellen.' Het thema 
van de wraak van God hoort hier niet bij; het wordt wel genoemd, maar niet nader uit
gewerkt.^ Met de wraakteksten gaat Burrows enigszins tweeslachtig om, wanneer hij zowel 
een tegenstelling als een overeenkomst met het N.T. constateert.^ 

G. Vos 
Voor het grootste gedeelte is het werk van Vos'* gewijd aan de bijbelse theologie van 
het O.T.,^ die hij indeelt in een mozaïsche en een profetische periode van openbaring. 
Een belangrijk onderdeel van de bespreking van de profetische openbaring is de paragraaf 
over 'the Nature and Attributes of Jehovah'.* Hoewel vrij uitvoerig over de heiligheid 
en de gerechtigheid van God gesproken wordt, komt het thema van de wraak Gods niet 
aan de orde. Dit gebeurt evenmin bij de behandeling van de profetische eschatologie.^ 
De wraakteksten spelen in de theologie van Vos geen rol van betekenis.* 

O.J. Baab 
Om de geest en het perspectief ('the spirit and perspective') van het O.T. te ontdekken, 
wil de theologie van Baab' de religieuze ervaringen van Israel formuleren en systema
tiseren. Uitgangspunt daarbij is de Godservaring.'*' Deze komt meermalen aan de orde; 
naast het tweede hoofdstuk (de eigenlijke Godsleer) vooral in het vijfde en zesde (resp. 
over 'Salvation in the Old Testament' en 'the Kingdom of God'). Hoewel het zaakregister 
het woord 'wraak' niet vermeldt, wordt toch, zij het kort, enkele malen over de wraak 
Gods gesproken. Opmerkelijk genoeg gebeurt dit in het vijfde hoofdstuk. Baab is gestuit 
op het gegeven, dat er in het O.T. een samenhang is tussen heil en wraak. Dit positieve 
gegeven wordt echter enigszins terughoudend uitgewerkt." 

1. M. Burrows,^/! outline of biblical theology, Philadelphia 1946, 3. 
2. A.W., 251. 
3. A.W., 174 en 2.51, cf. ook p. 285v. (over de schreeuw om recht in o.a. Ps. 94). 
4. G. Vos, Biblical Theology - Old and New Testaments, Grand Rapids 1948. Helaas heeft dit werk maar 

weinig aandacht ontvangen; B.S. Childs, Biblical Theology en H.-J. Kraus, Biblische Theologie vermelden 
nog met eens de naam van deze auteur. Overigens geldt ook van andere theologieen, die min of meer 
dezelfde lijn volgen (zoals die van W. en H. Möller, C.K. Lehman, W.C. Kaïser), dat zij m de weten
schappelijke discussie nauwelijks het woord krijgen. Men zie bijv. de behandeling die C.K. Lehman krijgt 
bij H.G. Reventlow, Haupiprobleme, 62v.: 'Als ernsthafter wissenschaftlicher Gesprachspartner ist diese 
vor allem noch in den USA verbreitete Richtung nicht anzusehen' 

5. Bijbelse theologie is voor Vos de tak van exegetische theologie die zich bezig houdt met het proces van 
de zelfopenbaring Gods in de bijbel (a w, 13). Slechts vanwege het feit dat de term volledig ingeburgerd 
IS, verdient hij de voorkeur boven de term historia revelationis (zie het Voorwoord). 

6. A.W., 253-276 (deel II, hoofdstuk 6A). 
7. A.W., 307-318 (deel II, hoofdstuk 6D). 
8. Alleen Jes. 59:17 en 63:3-6 worden aangehaald, en wel m het kader van de '"emotional" or "affectional" 

dispositions in Jehovah's nature' (a.w., 275). Het gaat hier, aldus Vos, om een sfeer vol van antropxa-
morfismen. Hij voegt eraan toe, dat deze antropomorfismen terdege een kern van waarheid bevatten, 
die nog slechts in meer theologische taal moet worden overgezet om onze kennis van God te kunnen 
verrijken. Vos laat dat echter zelf na 

9. OJ. Baab, The Theology of the Old Testament, Nashville 1949. 
10. 'Critical and constructive research begins, then, with the central and controlling experience of the men 

of Israel - the experience of God - and goes on from that point to identify the major concepts of religious 
experience' (a.w., 22). 

11. Zie a.w., 116, over Ps. 18 = 2 Sam. 22 en de passage op p. 1Z5, waar Jer. 15:15 wordt geciteerd in het 
kader van de bespreking van 'God as Father' Sprekend over 'God as Saviour' citeert de auteur Jes 35:2-4, 
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o. Procksch 
De postume theologie van Procksch' maakt onderscheid tussen de 'Geschichtswelt' en 
de 'Gedankenwelt' van het O.T., tussen de openbaringsgeschiedenis (wajirin de godsdienst
geschiedenis is opgenomen^) en een systematische dwarsdoorsnee. In geen van beide 
gedeelten van dit boek komt het thema van de wraak Gods ter sprake. De wraakteksten 
leveren geen enkele bijdrage aan de weergave van de geschiedenis of de leer.^ Wel 
worden de klacht en de worsteling in de confessiones van Jeremia driemaal breed behan
deld/ maar op de wraakbede zelf gaat Procksch niet nader in. 

6.3.2. De theologieen uit de jaren 1950-1960^ 

Th.C. Vriezen 
De wijze waarop Vriezen het christelijk-theologische uitgangspunt van zijn ot.ische 
theologie' invult, is bij voorbaat beslissend voor de visie op en de verwerking van het 
thema van de wraak (van God). De ot.ische theologie heeft de prediking van het O.T., 
met name het openbaringselement daarvan, in haar grondtrekken te tekenen. Aan deze 
descriptief-fenomenologische werkzaamheid paart zich een normatieve taak. Van de 
ot.ische verkondiging dient een eigen waardering gegeven te worden op grond van het 
christelijke uitgangspunt, een beoordeling vanuit de prediking van het N.T.' Vriezen 
concretiseert dit met het pleidooi voor een immanente, materiele theologische kritiek 
op het O.T.* Deze kritiek moet gezien worden 'als doorzetting van de herwaardering, 
waarvan principieel reeds het N.T. blijken geeft'' en is dus niet alleen geoorloofd, maar 
ook geboden. Te bedenken is uiteindelijk 'dat de christelijke theologie zich niet 
onvoorwaardelijk binden kan aan de inhoud van de o.t.-ische canon, aan de totstandkoming 
waarvan de kerk zelf niet actief heeft meegewerkt'.'" 

m de weergave van deze verzen laat hij juist het element van de goddelijke wraak (het kernpunt in Jes. 35!) 
weg (p. 121). Enkele wraakteksten worden aangehaald in de paragraaf over 'God as Redeemer'; zonder 
nader commentaar wordt vermeld dat Gods wraak onderdeel is van de verlossing (p. 131). 

1. O. Procksch, Theologie des Alten Testaments, Gütersloh 1950. 
2 A.W., 17. 
3 Ook niet in de paragrafen over Gods gericht en Gods toom, zie a.w., 577 e.v. en 642 e.v. 
4. A.W., 268v., 573v. en 647. 
5 Studies uit deze periode die zich meer op methodologische dan op theologisch-inhoudelijke zaken nchten 

zijn die van E J. Young, Study en G.E Wnght, God Who Acts. Biblical Theology as Recital (Studies in 
Biblical Theology 8), London 1962*. 

6. Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageningen 1949 (gebruikt wordt 1974'*). 
Voor de confessionele standpuntbepaling inzake object en methode zie vooral p. 157-160. 

7. A.W., 158v., vgl. 105v. 
8. A.W., 100 en 118v. 
9. A.W., 119. Direct bij de aanvang van zijn boek werkt Vnezen de 'kntiek' van het N.T. op het O.T. uit. 

Zowel Jezus als Paulus zouden zich soms boven de heilige Schnften stellen of daar tegen ingaan, kntisch 
durven te prediken en zich niet altijd aan de letter van de Schnft gebonden achten (p. 11-14). Voor kntiek 
op dit standpunt zie bijv. B J. Oosterhoff, Openbanngskarakter, 1 Iv.; H.M. Kuiten, De mensvormx^id 
Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heüige Schnft, Kampen 
1%2, 48v. en E.E. Ellis, The Old Testament m Early Chnstumity. Canon and Interpretation m the li^t 
of Modem Research (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 54), Tubingen 1991,125-
138. Wanneer Vnezen in andere verbanden benadrukt dat er tegenstellingen tussen O T. en N.T. zijn 
(botsende geloofsvoorstellingen, p. 146) en dat er lijnen in het Oude Testament zijn die van Chnstus kunnen 
afleiden (p. 106, vgl. 128), is de samenhang met de inzet van zijn theologie met uit het oog te verliezen. 

10. A.W., 118v. Vnezens theologisch-hermeneutische positie stoelt op een canonkntisch standpunt (zie a.w., 
12 noot 1; 16 noot 1; 55), zoals dat vooral door A.C. Sundberg, The Old Testament of the Early Church 
(HTS 20), Cambndge 1964, verdedigd werd. Bij dit standpunt, dat aan de zgn. synode van Jamnia beslis-
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Wanneer op grond van dit alles dan scheiding gemaakt moet worden 'tussen wezenlijk 
en perifeer, oorspronkelijk en secundair'' is het niet twijfelachtig welke waardering het 
thema van de wraak zal ontvangen. Op de eerste bladzijde van zijn theologie verwijst 
Vriezen als bewijs voor de stelling, dat Jezus de overgeleverde tekst vrij gebruikte en 
daardoor 'de geest boven de letter' stelde, naar Luc. 4:18v., waar Jes. 61:2 wordt geciteerd 
zonder de woorden 'de dag der wrake van onze God'.^ Jezus' veronderstelde impliciete 
kritiek wordt door Vriezen gevolgd; in de rest van zijn theologie komt de wraak Gods 
namelijk niet aan de orde. Wel wordt aan de noties van Gods heiligheid, zelfhandhaving, 
toorn en gerechtigheid en ook aan de zgn. demonistische elementen in het Godsgeloof 
van het O.T. veel aandacht besteed.' 

Het is vooral ten aanzien van het verschijnsel van de vloekbede dat Vriezens uitgangspunt 
zich wreekt. Een onmiddellijke veroordeling van deze beden maakt nadere analyse en 
bespreking ervan overbodig.'' Deze veroordeling wordt vergemakkelijkt door Vriezens 
canonkritische visie, volgens welke het Woord-Gods-karakter van de Ketubim niet op 
de voorgrond staat.' Geponeerd wordt dat de wraakbeden een wel zeer sterk menselijk 
stempel dragen, produkt van de joodse volksgeest (Ps. 137) zijn: ver verwijderd van 
Christus' bede aan het kruis.* Mede met het oog op deze beden schrijft Vriezen: 'Node 
zou men deze gedeelten missen in de verzameling der oudtestamentische geschriften, maar 
men kan er het karakter van boodschap, openbaring Gods niet aan toekennen en van 
de werking van de Heilige Geest, die in Jezus Christus openbaar wordt, niets bespeuren'.^ 

Vriezens hermeneutische positie verhindert hem om inzake het thema van de wraak Gods 
en de wraakpsalmen de eigen exegetische adviezen* op te volgen (o.a. de tekst in zijn 
geestelijk verband en milieu te zien) en door te vragen naar de samenhang van dit thema 
met het door hem aangegeven 'diepste drijvende motief in het O.T.', nl. het uitzicht op 
het Koninkrijk Gods.' 

sende betekenis in de canonwording toekent en de afsluiting van het derde canondeel enkele tientallen 
jaren na het ontstaan van de christelijke gemeente (en wel mede als afweer tegen de christelijke prediking!) 
plaatst, kunnen in het licht van het recente onderzoek veel vraagtekens worden geplaatst. Vergelijk 
H.G. Reventlow, Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20. Jahrhundert (EF 203), Darmstadt 1983, 
125-137; R.T. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and its Background in 
Early Judaism, London 1985; id., 'A modem theory of the Old Testament canon', VT 41 (1991), 385-395 
en de bijdragen van R.T. Beckwith en E.E. Ellis m: MJ. Mulder (ed.), Mikra. Text, Translation, Reading 
and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity (Compendia Rerum 
ludaicarum ad Novum Testamentum II, 1), Assen / Maastricht / Philadelphia 1988 (resp. h. 2 en 18). 
Zie ook E.E. Ellis, a.w., 125v. 

1. A.W., 20, vgl. 106v. 
2. A.W., Uv. Zie verder § 7.7.3. 
3. A.W., 322-336. Vnezen zal de notie van de wraak Gods rekenen tot de 'beneden-profetische elementen 

in het O.T.', die Voor een theologie op kritische basis' nauwelijks meer relevant zijn (326v., vgl. 120 noot 1). 
4. Een magere aanzet tot nadere reflectie op de wraakbede vindt men op p. 432 e.v., waar gewezen wordt 

op de samenhang van exclusieve religie en ethiek in het O.T. en op de streng doorgevoerde idee der 
gerechtigheid. De passage loopt echier uit opeen contrastering met het in dezen 'geestelijk sterkere' N.T. 
(p. 435). 

5. A.W., 87; vgl. p. 55 waar gesproken wordt van het 'secundair canoniek karakter' van de Ketubim. 
6. Vgl. a.w., 118, 303 en 341. 
7. A.W., 118. 
8. A.W., 137w. 
9. A.W., 121. 
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p. van Imschoot 
Slechts twee van de drie geplande delen theologie' konden verschijnen; na het eerste 
deel over de Godsleer (theologie) en het tweede deel over de mensleer (antropologie) 
zou het derde deel over gericht en heil (eschatologie) gaan.̂  Van Imschoot beoogt met 
zijn strak dogmatisch gestructureerde theologie 'un groupement logique des doctrines 
de l'Ancien Testament', waardoor 'la continuité et les similitudes des deux revelations, 
mais aussi les lacunes et les imperfections de l'ancienne' uitkomen.' Nergens blijkt dat 
hij de wraak Grods tot deze onvolkomenheden rekent. 

In het O.T. worden, aldus Van Imschoot, vele menselijke gevoelens aan God toege
schreven; gevoelens die ook voortvloeien uit de goddelijke eigenschappen (attributs).'* 
Eén van de gevoelens (sentiments) van God is de toom, die nauw samenhangt met de 
heiligheid van God. In het kader van de bespreking van Gods toom komt de wraak aan 
de orde: 'Tres souvent Ie déchainement de sa colère est présenté comme la vengeance 
d'une injure faite a sa majesté'.' Dit wordt door Van Imschoot jKJsitief gewaardeerd: 
Juist uit het spreken over de wraak Gods blijkt dat de toom van God geen explosie van 
het slechte humeur of de jaloezie van een grillige god is; 'Car Yahweh est un Dieu juste'.* 

Een tweede verband waarin de wraak Gods ter sprake komt, is het gebed.^ Van 
Imschoots benadering van het wraakgebed is ambivalent. Enerzijds ziet hij in dit gebed 
een legitiem afweermiddel van de zwakke, een appèl op de wraak Gods tegen onrecht
vaardige agressie of verdrukking; anderzijds benadrukt hij het blijvende verschil met de 
nt.ische wet der volmaaktheid (Mt. 5:38v., 43v.).* In dezelfde lijn ligt zijn behandeling 
van de schuldvergeving in het boek Spreuken: De spreukendichters manen tot afzien 
van persoonlijke wraak, omdat God wel wraak zal nemen (bijv. Spr. 20:22, 24:29). 'Ces 
sages sont encore loin de la doctrine du Christ.'' 

Zo waardeert Van Imschoot de wraak Gods positief als uiting van Gods toorn en uit
vloeisel van de heiligheid van God; minder positief beoordeelt hij de roep om de wraak 
Gods. 

E. Jacob 
Voor de behandeling van het thema van de wraak van God levert de theologie van 
Jacob'" niets op. Ofschoon de Godsleer als centraal gegeven in het O.T. het ordenings
principe vormt, uitgewerkt in de twee themata van de presentie en de actie van God," 

1. P. van Imschoot, Théologie de l'Ancten Testament Tome I / II, Toumai 1954 / 1956. Helaas ontbreekt 
daarom ook een tekst- en zaakregister 

2. A.W., I, 5 Van Imschoot sluit zich hier aan bij de oude indeling, hij noemt Sellin en Kohier met name 
3. A.W., I, 2. 
4. A.W., 1,80 Van de in § 3 genoemde antropopathismen, waaronder wraak van God, worden in § 9 (Les 

sentiments de Dieu) alleen liefde, berouw, jaloezie en toom Gods besproken. 
5 A.W., I, 88 (onder vermelding van zestien wraakteksten). 
6 A.W., I, 88. 
7 A.W., II, § 3.4.C. 
8. A.W., II, 169v. Over de haat tegen de vijand merkt hij hier op, dat deze enerzijds verboden is (bijv. 

Lev. 19:17v.), maar anderzijds normaal geacht werd (bijv. Ps. 139). Het onderscheid tussen persoonlijke 
en religieuze haat, zoals bijv. Th C Vriezen, Hoofdlijnen, 34Iv. maakt, kent Van Imschoot met Vgl. hierbij 
ook M.A. Beek, 'Haat als element van vroomheid m het Psalmboek' in: Hier blijven half alle ogenblikken 
(Keuze uit het werk van M.A. Beek), Baam 1988, 40^2. 

9 A.W., II, 224v. 
10. E. Jacob, Théologie de l'Ancien Testament, Neuchfltel 1955. 
11 Het eerste deel van de theologie behandelt 'Les aspects caracténstiques du Dieu de l'Ancien Testament' 

(o.a. ook over de heiligheid, gerechtigheid en toom van God), het tweede deel 'L'action du Dieu de 
l'Ancien Testament' en het derde deel 'Contestation et tnomphe final de Taction de Dieu'. Bij nader 
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komt de wraak van God nergens aan de orde en worden de wraakteksten niet in de 
overwegingen betrokken. 

G. vort Rad 
De tweedelige theologie van Von Rad' geeft na een korte beschrijving van de geschie
denis van het Jahwistische geloof en van de sacrale instituties in Israel een theologisch 
overzicht van de geschiedkundige en profetische tradities van Israël. Nadrukkelijk 
distantieert Von Rad zich van de z.i. in de ot.ische theologie gebruikelijke vorming 
van ideeëncomplexen via generalisering en abstrahering.^ Niet de religie of de geloofs
wereld van Israël is object van de ot.ische theologie, maar dat wat Israel zelf aan
gaande God en diens handelen in de geschiedenis gelooft en belijdt, de kerugmatische 
intentie van de geschriften. De meest legitieme theologische methode is die van het 
navertellen.' Want het gaat erom 'das Alte Testament noch mehr, als es bisher 
geschehen ist, ausreden und seine Sache selbst sagen zu lassen, statt ihm dauemd ins 
Wort zu fallen'.'* 

Teleurstellend is, dat Von Rad ten aanzien van het thema van de wraak Gods zijn 
taakstelling niet waarmaakt. Hetzelfde geldt overigens globaal ook voor aanverwante 
themata.* In de zaak- en woordregisters is het woord 'wraak' resp. Dp3 niet opgenomen. 
Uit het tekstregister blijkt, dat de wraakteksten geen rol van betekenis spelen. Wat het 
O.T. zelf over de wraak van God zegt, komt in Von Rads theologie volstrekt niet aan 
bod. 

GA.F. Knight 
De theologie van Knight,* die een bewust christelijke oriëntatie heeft, besteedt veel aan
dacht aan de Godsvoorstellingen van het O.T. (met name aan de metaforen). Uitvoerig 
komen de heiligheid, de toom, de ijver en de gerechtigheid van God aan de orde,^ evenzo 
de eschatologische verwachtingen.* De wraak Gods krijgt echter geen behandeling, wordt 
zelÉs nergens genoemd. De wraakteksten functioneren in Knights theologie op geen enkele 
wijze. 

toezien blijkt hier het oude schema theologie - antropologie - sotenologie door te werken. 
1. G. von Rad, Theologie des Allen Testaments. Band I Die Theologie der geschichtlichen Uberlieferungen 

Israels, München 1957; Band IT Die Theologie der prophetischen Uberlieferungen Israels, München 1960. 
Gebruikt wordt 1987'. Door H.-J. Kraus is Von Rads theologie aangewezen als 'zur Zeit das herausragende 
und bedeutendste Werk unserer Disziplm' (Biblische Theologie, 133). De synthese van de resultaten van 
de mleidingswetenschap en de bijbelse theologie zal met weinig hebben bijgedragen aan de populariteit 
van dit werk, dat vele tientallen besprekingen kreeg (D.G. Spnggs, Two Old Testament Theologies, London 
1974, 103) Voor kritiek op Von Rads theologische benadering zie bijv. J.H. Hayes / F.C. Prussner, a.w., 
237 e.v., G.F. Hasel, a w., passim en BJ. Oosterhoff, Fea of interpretatie. Kampen 1%7. 

2. Zie vooral a.w., I, 117 e.v. en (meer terughoudend) II, 7. 
3. A.W., I, 134v. Later zal Von Rad hierop minder nadruk leggen, cf. G.F. Hasel, a.w., 73. 
4. Zo schrijft Von Rad in het 'Vorwort', p. 11, van de tweede druk van deel II van 1961. 
5. R. Schwager, Brauchen wiremen Sündenbock^ Gewalt und Erlosung m den biblischen Schriften, München 

1978, 56, noteert als groot minpunt van Von Rads theologie 'dass Themen wie Eifersucht, Zom, 
Gewalt, Rache, Zusammenrottung, Projektion usw. zwar in den alttestamentlichen Schnften standig 
wiederkehren, in der Theologie von Rads aber kaum oder nur am Rand behandelt werden'. Dit gaat wat 
betreft het thema van de wraak wel op, maar wat betreft het thema van de naijver met (zie de paragraaf 
'Das 1. Gebot und Jahwes Eiferheiligkeit' in I, 216-225). 

6. GA.F. Knight,^ Christian Theology of the Old Testament, London 1959. 
7. Zie bijv. § 12 'The Wrath of God' en § 22 'Our God is a Consuming Fire'. 
8. Zie de uitgebreide § 25 'At That Day...'. 
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6.3.3. De theologieën uit de jaren 1970 en later 

C.K. Lehman 
Van Lehmans bijbelse theologie in twee delen is hier alleen het eerste deel' van belang. 
Met de eenheid en de historische progressie van Gods of)enbaring als uitgangspunt worden 
de drie delen van de ot.ische canon op hun theologische relevantie doorgelicht.^ Op 
verschillende plaatsen komt het wraakthema aan de orde: 

Ten eerste in het kader van de ethiek. Lev. 19:18 word geciteerd als latere uitwerking 
van het zesde gebod.' Ook komt de wraak Gods zijdelings ter sprake in een merkwaardige 
passage over de ethische aspecten van de verovering van Kanaan.'' Vervolgens wordt een 
aparte paragraaf aan de wraakpsalmen gewijd.^ 

Ten tweede in het kader van Jesaja's verkondiging aangaande God.* Zowel de eerste 
als de tweede Jesaja spreken ook over de God van het gericht. Sterk wordt benadrukt 
dat er geen sprake is van een spanning of tegenstelling tussen gerichtAvraak en liefde/ 
genade. In het bijzonder prediken de capita 40-66 de twee-eenheid van het evangelie 
der redding en de dag van wraak en gericht, van Gods liefde en gerechtigheid. 'This defi
nite unfolding of God's nature constitutes the highest peak of Old Testament revelation.'' 

Ten derde in het kader van de eschatologische profetie, in het bijzonder bij de 
bespreking van de Dag des Heren.* Het betreft hier, aldus Lehman, een fundamenteel 
concept in de theologie van de profeten. Gods gericht staat in relatie met Gods regering, 
die de omverwerping van de macht van Gods vijanden vereist.' Lehman vermeldt, dat 
het N.T. de latente waarheid in de uitdrukking 'dag der wrake' bevestigt.'" 

A. Deissler 
De bescheiden theologie van Deissler" wil een totaaloverzicht geven dat het eigene 
van de diverse ot.ische tradities tot zijn recht laat komen en deze tradities tegelijkertijd 
bundelt tot een geheel.'^ Door alle getuigenissen van het O.T. loopt als een rode draad 
de boodschap van de enige God (Dtn. 6:4), die een transcendente, heilige en persoonlijke 

1. C.K. Lehman, Biblical Theology I. Old Testament, Scottdale 1971. De affiniteit met het werk van G. Vos 
IS voortdurend merkbaar (zie p. 7, 26w., 38). 

2. Terecht acht G.F. Hasel, a.w., 47, de combinatie van verschillende methoden bij Lehman ('a mixture of 
tripartite canonical structure, with a topical and/or book-by-book approach') weinig gelukkig. Cf. ook 
J.H. Hayes / F.C. Prussner, a.w., 248. 

3. A.W., 130 en 164. 
4. A.W., 176. Als 'consistent answer' op de moeilijke vragen over de verdelging van de Kanaanieten wijst 

Lehman op het onderontwikkelde geestelijke stadium, waarin Israël zich in die tijd nog zou bevinden. 
Onlogisch IS de kern van de passage: 'God used Israel as His agents for this destruction because they had 
not advanced sufficiently to grasp the meaning of Jesus' words, "Love your enemies" or of Paul's 
exhortation, "Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God.." (Rom. 12:19)'. 

5. A.W., 438-440. Ofschoon hier enkele waardevolle gegevens (grotendeels ontleend aan A.F. Kirkpatrick) 
aangereikt worden om de wraakpsalmen beter te verstaan, is het geheel toch onbevredigend. Opnieuw 
(zie de vorige noot) hanteert Lehman het hislorisch-genetische verklaringsprincipe. 

6. A.W., 247v. en 309v. 
7. A.W., 310. 
8. Zie a.w., 263-267, 319v., 326 en 341v., waar diverse wraakteksten uit Jesaja, Jeremia en Micha geateerd 

worden (vgl. ook het citaat van Mi. .'S: 14 op p. 293). 
9. A.W., 265. 
10. A.W., 319v. 
11. A. Deissler, Die Grundbolschaft des Allen Testaments. Ein theologischer Durchblick, Freiburg i. Br. 1972 

(gebruikt wordt 1973^). Zelf noemt hij zijn werk een torso (p. 151). 
12. A.W., 7v. 
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God is, en een 'God voor mens en wereld'. Op één plaats' komt de wraak Gods ter 
sprake. Wanneer Deissler het getuigenis van de bijbelse 'Urgeschichte' samenvat in de 
noties 'Jahwe als Schöpfergott' en 'Jahwe als Heilsgott', ziet hij o.a. in Gen. 4 een 
aanwijzing, dat God een heilbrengende God is: 'Nach dem Brudermord erweist sich Jahwe 
als "Blutsverwandter" und damit als "Blutracher" des unterdrückten Abel (Gn 4,9), damit 
das durchgehende biblische Thema vom göttlichen " Anwalt der Gebeugten" eröffnend'.^ 

G. Fohrer 
De theologie van Fohrer^ ontvouwt slechts enkele grondlijnen van het O.T. en schetst 
de betekenis daarvan voor het heden. In de vele 'Daseinshaltungen', die in de verschillende 
ot.ische geschriften tot uiting komen, is te spreken van een eenheid of middelpunt: 'Das 
Miteinander von Gottesherrschaft und Gottesgemeinschaft'.'* 

De bespreking van de Godsheerschappij is tamelijk fragmentarisch; aan de orde komen 
hier Gods naijver, heiligheid en verbond, zijn rechter-, koning- en herderschap.' Dat 
God wrekend in Israels geschiedenis kan ingrijpen wordt eenmaal, onder verwijzing 
naar 2 Kon. 9, vermeld.* Verder wordt op de wraak Gods of de wraakgebeden niet 
gereflecteerd. 

W. Zimmerli 
De theologie van Zimmerli^ wil niet over het O.T. spreken, maar het O.T. zelf aan het 
woord laten. Centraal staat dan het ot.ische spreken over God; het is de taak van een 
theologie van het O.T. om de innerlijke samenhang hiervan te ontdekken en te 
ontvouwen.* Zimmerli wijst op de beperktheid van een 'Grundriss': 'Es gilt auszu-
wahlen (..). Es gilt Akzente zu setzen, wo man meint das Wesentliche gesagt zu finden.'' 
Onder de wezenlijke elementen van het ot.ische spreken over God die geaccentueerd 
moeten worden, valt voor Zimmerli niet het thema van de wraak Gods.'" Weliswaar 
worden enkele wraakteksten geciteerd, maar op de eigenlijke notie van de wraak van 
God of op de wraakbeden wordt nergens nader ingegaan. 

J.L. McKenzie 
De taak van de ot.ische theologie is volgens McKenzie te onderzoeken 'in what ways Israel 
according to its literary records, experienced Yahweh'." Maar deze Godservaring dient 

1. Het zaakregister vermeldt het woord wraak niet, een tekstregister ontbreekt. 
2. A.W., 58v. 
3. G. Fohrer, Theologische Gnmdstniktwen des Alten Testaments, Berlin 1972. Een tekst- of zaakregister 

ontbreekt. 
4. A.W., 98 e.v.; de invloed van W. Eichrodt en Th.C. Vriezen is merkbaar. 
5. A.W., 102-107. 
6. A.W., 141. 
7. W. Zimmerli, Grundriss der alttestamentliche Theologie (TW 3), Stuttgart 1972 (gebruikt: 1978^). 
8. A.W., 9. In de systematische opbouw van Zimmerli's werk komt dit voortdurend uit. 'Perhaps no modem 

interpreter takes theology as speech about God so seriously as Zimmerli!' (J.H. Hayes / F.C. Prussner, 
a.w., 254). 

9. A.W., 7. 
10. Merkwaardigerwijs evenmin theologoumena als de heiligheid of de naijver Gods. Wel komt - met name 

in het slothoofdstuk over de profetische prediking ('Krise und Hofïnung') - meermalen het gericht Gods, 
de toorn van God en de yöm YHWH aan de orde; zo ook de notie van God als Krijgsheld (p. 49-53). 

11. J.L. McKenzie,/l Theology of the Old Testament, New York 1974, 32. De situaties waarin Israël God 
ervoer vormen de indelingscategorieën van zijn theologie: cultus, openbaring, geschiedenis, natuur, 
wijsheid, politieke en sociale instituten, toekomst. 
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wel genuanceerd beschouwd te worden: 'Not every biblical exjjcrience of Yahweh, not 
every fragment of God-talk, is of equal profundity'.' In het bijzonder kan het geloof in 
de reddingsmacht en -wil van God gemakkelijk 'a vehicle for religious and ethnic self-
centeredness' worden.^ Zo wordt bijvoorbeeld het boek Nahum getypeerd als 'poem of 
hatred' en de orakels tegen de volkeren in het algemeen als 'a blind alley'.^ De gehan
teerde beoordelingscriteria worden niet nader omschreven. Het thema van de wraak 
wordt niet behandeld. De theologische conceptie van McKenzie zou trouwens bij voorbaat 
een adequate benadering van dit thema onmogelijk hebben gemaakt. 

D.F. Hinson 
Het voor breder publiek geschreven werk* van Hinson heeft een specifiek educatief doel; 
de inhoud (een variatie op de oude systematische indeling God-mens-heil) is dan ook 
kort en bondig. Ot.ische theologie is voor Hinson 'all that God revealed about Himself, 
about mankind, and about the world, which is contained in the books of the Old Testa
ment'' en heeft tot taak 'discovering the Truth about God and His purposes which 
underlies the whole of the Old Testament'.* Bij de beschrijving van deze waarheid krijgt 
het thema van de wraak Gods geen enkele plaats.^ 

W.C. Kaiser 
In het begrip 'belofte' zoekt Kaiser het centrum en structurerend principe van zijn 
theologie.* De canon van het O.T., in elf perioden ingedeeld, wordt bestudeerd vanuit 
het ene gezichtspunt van het goddelijk heilsplan, zoals dat zich in de voortgang van de 
'blessing-promise' thematiek ontvouwt. De notie van de wraak Gods krijgt hierbij nauwe
lijks aandacht. Slechts worden enkele wraakteksten geciteerd in de paragraaf over de 
Jesajaanse eschatologie** en wordt een opmerking gemaakt over de vertaling van Dp i 
in Nah. 1:2.'" 

R.E. Clements 
Meer een prolegomenon dan een eigenlijke theologie biedt het werk van 
R.E. Clements," dat vooral voor methodologische vragen van belang is.'^ De eenheid 
van het O.T. ligt voor Clements in 'the nature and being of God'. ' ' Toch hanteert hij 

1. A.W., 35. McKenzie voelt zich verwant aan theologen als Von Hamack en Bultmann (vgl. p. 319: 'I wrote 
the theology of the Old Testament as if the New Testament did not exist'). 

2. A.W., 149. Elders spreekt hij van religieus-ethische 'narrowness' en zelfs 'prejudice' in het O.T., zie p. 166 
e.v., 198. 

3. A.W., 171v. In zulke profetieën ziet McKenzie een uiting van 'the arrogant indifference of the Israelites 
towards the nations' (p. 168). 

4. D.F. Hinson, Theology of the Old Testament (TEF Study Guide 15, Old Testament Introduction 3), London 
1976. 

5. A.W., XI. 
6. A.W., 15. 
7. Ook met in het hoofdstuk over de gevolgen van de zonde (p. 78-85), waar Gods toom, gencht, straf en 

de dag van YHWH behandeld worden. De wraakteksten zijn met verwerkt (zie het tekstregister). 
8. W.C. Kaïser jr., Toward an Old Testament Theology, Grand Rapids 1978 (gebruikt: 1981^). 
9. A.W., 218. 
10. 'He was the Judge, the "Vindicator" (nóqem, not "avenger")' (a.w., 222), onder verwijzing naar 

Mendenhall. Overigens vertaalt Kaïser op p. 221 wel met 'avenger'. 
11. R.E. Clements, Old Testament Theology. A Fresh Approach, London / Atlanta 1978. 
12. Vier van de acht hoofdstukken betreffen prolegomena van de oudtestamentische theologie (1, 2, 7, 8) 

Het middenstuk bespreekt de themata God, volk, wet en belofte. 
13. A.W., 23. 
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dit gegeven niet als organiserend principe voor zijn theologie; in één hoofdstuk wordt 
de Godsleer nader uitgewerkt. Hierin wordt wel gesproken over Gods handhaving van 
recht en gerechtigheid, zijn onpartijdig rechterschap en afkeer van de zonde,' maar van 
zijn wraak wordt niet gerept. De wraakteksten worden niet geciteerd. 

S. Tenien 
De innoverende theologie van Terrien^ benadert het O.T. door middel van het dynamische 
en unificerende principe van 'the elusive presence', de dialectiek van de Deus absconditus 
atque praesens. Het thema van de goddelijke presentie in het O.T. wordt uitgewerkt via 
een bespreking in historische lijn van epifanie, theofanie, visioen etc. Over de wraak van 
God of het komen van God in wrake (bijv. Jes. 35, 63; Nahum!) wordt niet gesproken 
(over de toom van God, God als Krijgsheld en de dag van YHWH zeer kort); de 
wraakteksten worden vrijwel niet geciteerd.^ 

C. Westermann 
Een typisch voorbeeld van een theologie die de problematiek 'systematisch of historisch' 
te boven wil komen, is die van Westermann.'* Zijn werk wordt gedragen door een 
uitgebalanceerde dialectiek. Kenmerkend zijn de elkaar veronderstellende en bepalende 
polaire paren redden/zegenen, geschiedenis/schepping, gericht/erbarmen. Godswoord/ 
mensenwoord, enz. Toch meent ook Westermann dat temidden van alle verscheidenheid 
en veelvormigheid te spreken is van een samenhang: het één-zijn van God.' Een theo
logie van het O.T. heeft daarom de taak 'zusammenzufassen und zusammenzusehen, was 
das Alte Testament als ganzes, in allen seinen Teilen von Gott sagt'.* Maar wat het 
O.T. over de wrekende God zegt, komt in Westermanns theologie niet aan de orde. De 
wraakteksten worden in zijn weergave van 'das Geschehen zwischen Gott und Mensch' 
in het geheel niet verdisconteerd. 

EA. Martens 
Van Ex. 5:22 - 6:8 als een cruciaal tekstgedeelte uitgaande, hanteert Martens' als sleutel 
voor het O.T. de notie van Gods viervoudige 'design' (plan, ontwerp): bevrijding, 
verbondsgemeenschap, kennis Gods en land. De noties van God als Krijgsheld en God 
als Koning krijgen veel aandacht, evenals de themata van de YHWH-oorlog en de dag 
van YHWH.* Het thema van de wraak wordt echter slechts eenmaal genoemd.' 

1. A.W., 60v. 
2. S. Temen, The Elusive Presence. The Heart of Biblical Theology (Religious Perspectives 26), San Franasco 

1978. Innoverend is deze theologie, omdat hier voor het eerst de componenten cultus en geloof, wijsheid 
en geschiedenis op dialectische manier in het totaalbeeld geïntegreerd worden. Temen ziet zijn werk als 
een prolegomenon voor een nieuwe bijbelse theologie 'that in its turn may play a central part in the birth 
of an authentically ecumenical theotogy" (a.w., 43, cf. xnx). Voor de dialectische aanpak cf W. Brueggemann, 
a.art., 4-6 en G F. Hasel, a.w., 81-83. 

3. Alleen in een noot over God als Krijgsheld worden een drietal wraakteksten aangehaald, echter zonder 
nader commentaar. 

4. C. Westermann, Theologie des Alten Testaments m GrundzUgen (ATD Erganzungsreihe 6), Göttingen 1978. 
5. A.W., 25-27. 
6. A.W., 5. De invloed van Von Rad is tastbaar, als Westermann beklemtoont dat de theologie van het Oude 

Testament met een nominale maar een verbale structuur moet hebben. 
7. EJi. Martens, Plot and purpose m the Old Testament, Leicester 1981. De titel van de Amerikaanse uitgave 

sluit beter aan bij de terminologie die in het boek gehanteerd wordt: God's Ztesign. A Focus on Old 
Testament Theology, Grand Rapids 1981 

8. Deze zaken komen aan de orde onder het hoofdthema 'lievnjding' (het eerste onderdeel van Gods plan), 
dat bij elk van de door Martens geschetste dne perioden (premonarchaal, monarchaal, postmonarchaal) 
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SJ. de Vries 
Een brede aanpak heeft het werk van De Vries', die met verwerking van vele gegevens 
uit de Umwelt, het N.T., de rabbinica en ander materiaal een vijftal 'distinctive insights' 
van het ot.ische geloof uitwerkt. Israel had ondanks het vele gemeenschappelijke met 
de Umwelt een specifiek zicht op God, mens, maatschappij, geschiedenis en de eindigheid 
van het leven. Het thema van de wraak van God wordt niet behandeld; de wraakteksten 
worden in het geheel niet geciteerd. 

B.S. Childs 
Ook in de theologie van Childs^ gaat het om 'a construal of the whole'.^ Childs benadert 
in heel zijn oeuvre het O.T. als canon, als heilige en autoritatieve Schrift van de gelovige 
gemeente. Materiaal voor een theologie van het O.T. is voor hem dan ook niet 'the events 
or experiences behind the text, or apart from the construal in scripture by a community 
of faith and practice'.* Het wraakthema komt niet aan bod in Childs' theologie. Slechts 
worden enkele wraakteksten geciteerd in het kader van de bespreking van het zesde gebod 
(ter illustratie van de moeite die een christen heeft met de soms oorlogszuchtige beelden 
van God in het O.T.). 

/. Vermeylen 
Vermeylens werk* wil een middenweg bieden tussen een godsdienstgeschiedenis en een 
theologie in eigenlijke zin. Enerzijds gaat het hem om een afbakening van de geesteswereld 
waarin de verschillende theologische denksystemen tot uitdrukking komen, om een 
weergave van het religieuze denken van het oude Israel. Anderzijds wil hij, en daarom 
is zijn werk toch ook tot de theologieen te rekenen, zoeken naar de grote verbindingslijnen 
en de samenhang van de geloofsuitingen in het O.T. In zekere zin ligt Vermeylens werk 
in de lijn van de theologie van Von Rad. Als zwakke kant van Von Rads theologie ziet 
Vermeylen het verbergen of als onbeduidend voorstellen van conflicten tussen de verschil
lende theologische benaderingen binnen de godsdienst van Israel zelf.* Deze fout wil 
Vermeylen vermijden; in geen enkele andere theologie wordt zozeer de nadruk gelegd 
op het 'conflict der theologieen' in het O.T., op het gebrek aan samenhang en zelfs de 
tegenspraak tussen de religieuze voorstellingen en verwachtingen, dan in de zijne. 

Vermeylen deelt de geschiedenis van Israel in vier perioden in: de tijd van de zeker
heden (tot 587 V. Chr.), de tijd van de ontworteling (587-±450), de tijd van de beproeving 
(±450-±300) en de tijd van de confrontatie (na ±300). Vervolgens ziet hij door de hele 
geschiedenis heen twee typen van theologie met twee verschillende benaderingen van 
God, die van de 'intuition sacrale' en die van de 'intuition prophétique'. De sacraal
priesterlijke stroming legt de nadruk op continuïteit, instituten, hiërarchie, goddelijke heer

van het O T. besproken wordt Zie bijv a w, 44 e v., 60 e v., 204v. 
9. Aw., 128 (zonder nadere bespreking) 
1. S J de Vnes, The Achievements of Biblical Religion. A Prolegomenon to Old Testament Theology, Lanham / 

London 1983 
2 B.S. Childs, Old Testament Theology in a Canonical Context, London 1985. 
3 A.W., 1. 
4. A.W., 6. Daarbij is het zoeken naar een 'midden' bij voorbaat kansloos; 'there is no one henneneutical 

key for unlocking the biblical message, but the canon provides the arena in which the struggle for 
understanding takes place' (p 15). 

5. J Vermeylen, Le Dieu de la promesse et Ie Dieu de I'alliance. Le dialogue des grandes intuitions théologiques 
de I'Ancien Testament, Pans 1986 (vertaling: Hel geloof van Israël. Theologie van het Oude Testament, 
Brugge 1989). 

6 A.W., 10 en 325v. 
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schappij, enz. en de profetische stroming op discontinuïteit, bekering, menselijke verant
woordelijkheid, enz. De sacrale stroming beheerst het hele leven; de profetische boodschap 
is niet zozeer een concurrerende denkrichting alswel een protest, een aanbrengen van 
'scheuren' in de sacrale theologie.' Door deze twee religieuze lijnen te combineren met 
de vier historische perioden creëert Vermeylen acht grote theologisch-literaire eenheden.^ 

Opmerkelijk is dat Vermeylen het thema van de wraak van God vrijwel uitsluitend 
in het derde deel van zijn theologie, dat correspondeert met de derde periode van Israels 
geschiedenis, aan de orde stelt.' In de 'tijd der beproeving' valt Israels geloof ten prooi 
aan het lange stilzwijgen van God. Binnen het volk komen spanningen op, partijschappen 
tekenen zich af. Vermeylen onderscheidt in deze periode de 'theologie van de kleine rest 
van Israël' en de 'theologie van de armen van JHWH' (die steeds meer de overhand krijgt). 
In het kader van de laatste krijgt het wraakthema een plaats. 

Sprak de 'theologie van de kleine rest* nog in profetische lijn over boete en bekering, 
en over verzoening met Israels tegenstanders, de groepering van de armen van JHWH 
is zeer radicaal: 'Le malheur ne conduit plus è l'auto-accusation et au désir de la conver
sion, mais a I'attente impatiente du jour de la grande revanche'.* In de voortdurende 
strijd met de tegenstanders vindt een stigmatisering plaats; er komt een scherp onder
scheid tussen goddelozen en rechtvaardigen. De vijanden of goddelozen worden terzijde 
geschoven. De verwachting spitst zich toe op de grote ommekeer: De vijand zal worden 
vernietigd, het ware Israel verhoogd. 

Vermeylen ontdekt deze denkrichting in herinterpreterende passages in de profetische 
boeken en in vele psalmen.' Hoe Vermeylen zulke gedeelten waardeert is wel duidelijk, 
als hij opmerkt: 'Tous ces textes véhiculent un même d'état d'esprit, oü domine one 
hostilité profonde a l'égard des Israelites inGdèles. Désormais, le mot "salut" est compris 
d'abord dans son sens le plus négatif: Yahvé sauve les siens de leurs ennemis, exerce sa 
vengeance, couvre de honte, humilie et va jusqu'a massacrer les malfaisants. Le bonheur 
n'est plus imagine qu'en termes de revanche.'* 

Samenvattend is te zeggen dat Vermeylen het thema van de wraak Gods: 
a) lokaliseert als een specifiek postexilisch (nader: midden vijfde tot slot vierde eeuw) 

verschijnsel 
b) karakteriseert als een theologisch denkprodukt van een bijzondere (nader: extreem-

radikale) religieuze richting 
c) moreel afkeurt als een zelfbevestigende, onverzoenlijke geloofsuiting. 

1. A.W., 21. 
2. Zje de inhoudsopgave (a.w., 371-375) of de conclusies (p. 325-330). 
3. Op één andere plaats komt de wraak Gods ter sprake, nl. bij de bespreking van de zgn. optimistische 

theologie van het begin van het Perzische tijdperk. Na het einde van de ballingschap openen de perspec
tieven zich weer; er zijn tekenen van een naderend herstel van de kosmische orde; de breuk met God 
was maar tijdelijk. Weldra zal God de triomferende vijanden temeerwerpen, enz. Vermeylen vermeldt 
m dit verband de hoop van Mi. 5:14 als een typisch produkt van deze theologie: De volkeren zullen 
onder de goddelijke wraak komen (a.w., 171). Vermeylen beschrijft niet alleen, maar waardeert ook; in 
deze 'optimistische' theologie ziet hij 'le fatalisme et le conservatisme de la pensee sacrale pré^enlique' 
(p. 171) terugkeren. 'La littérature "optimiste" n'est en nen mobilisatnce' (p. 192). 

4. A.W., 253. 
5. Als zodanig noemt hij de toevoeging van Jes. 34:1 - 35:7, die Proto-Jesaja afeluit, en van Jes. 63:1-6 

(p. 250); de confessiones van Jeremia en de toevoegingen in Jer. 51 (p. 252). 
6. A.W., 250. Vergelijk p 258v. waar o.a. Ps. 58 besproken wordt. Voor een nadere beoordeling van deze 

theologie (of: mentaliteit?) der armen zie de karakterisering op p. 27 Iv.: 'Un discours rassurant et ordonné 
au conservatisme'. 
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6.4. R E S U L T A A T EN CONCLUSIE 

Ten aanzien van drie punten kunnen de resultaten van het onderzoek naar de verwerking 
van het wraakthema in de otische theologie samengevat worden: 

Ten eerste voor wat betreft de frequentie waarmee het wraakthema aan de orde wordt 
gesteld. In iets meer dan de helft van de onderzochte theologieen (vijftien van de 
negenentwintig) wordt dit thema op een of andere wijze genoemd. In vijf gevallen' betreft 
dit echter vrijwel uitsluitend de - meer ethisch dan theologisch ingekleurde - problematiek 
van de wraakbede. Voorts is onderscheid te maken tussen het zonder inhoudelijke 
bespreking vermelden van en het nader ingaan op het thema van de wraak Gods. Het 
laatste is in slechts zes theologieen^ min of meer het geval. De omvang van deze nadere 
bespreking is meestal niet erg groot. Nergens wordt de behandeling van het thema van 
de wraak van God in een aparte paragraaf ondergebracht. 

Ten tweede voor wat betreft het kader waarin de theologieen van het O.T. het wraakthema 
aan de orde stellen. Het maakt op dit punt uiteraard nogal verschil of in een theologie 
een historische of een systematische methode gevolgd wordt; vooral in het laatste geval 
is de plaats die men het wraakthema in het geheel van de ot.ische Godsopenbaring 
toekent, meer concreet aan te geven. Wat de wraakbede betreft, deze wordt vrij alge
meen' in het kader van de ot.ische ethiek behandeld, soms expliciet in een afdeling over 
de tekorten of onvolkomenheden van de ot.ische moraal.'' Het thema van de wraak Gods 
komt vooral in de Godsleer en in de soteriologie/eschatologie aan de orde. In de Godsleer 
als een van de affecten/eigenschappen van God of als een van de handelwijzen van God 
met mens en wereld.' De wraak Gods wordt dan door de een gezien als uiting van Gods 
toorn, door de ander als uiting van Gods heiligheid. Wanneer in de soteriologie of 
eschatologie de wraak Gods ter sprake komt, vindt dit vaker in het kader van de 
gerichtsverwachting dan van de heilsverwachting plaats. Slechts zelden wordt de wraak 
Gods in verband gebracht met centrale noties als het verbond, de gerechtigheid en het 
Koninkrijk Gods. 

Ten derde voor wat betreft de wijze waarop het wraakthema beoordeeld wordt. Een drietal 
benaderingen is te onderscheiden. Bij een negatieve beoordeling ziet men de notie van 
de wraak Gods als produkt van de (postexilisch-)joodse geest van wraakzucht of als type
ring van een excessief goddelijk gericht.* Een enkele maal wordt in positieve zin over 
de wraak Gods gesproken, als zijnde een gerechtvaardigde en op herstel gerichte goddelijke 
strafactie, instrument ter verlossing, keerzijde van Gods liefde en reddingswil, enz.' 

1 BIJ König, Möller, Heinisch, Burrows en Vriezen. 
2. BIJ Sellin, Eichrodt, Baab, Van Imschoot, Lehman en Vermeylen. Bij Heinisch, Burrows, Vriezen, Deissler, 

Fohrer, Kaïser en Marlens wordt het thema van de wraak Gods slechts en passant genoemd. 
3. Een uitzondering vormt de theologie van Van Imschoot, waar de wraaktiede in het kader van de cultus 

behandeld wordt. Vriezen brengt de wraakbede verschillende malen ter sprake, om te illustreren dat de 
ot icus zich met op een theologisch maximum (contra Von Rad) maar op een theologisch optimum heeft 
te richten. 

4. Zie König en Vriezen. 
5. Vooral Eichrodt brengt de wraak Gods in verband met het 'handelen' van God en niet zozeer met het 

'zijn' van God 
6 Zie vooral Sellin en Vermeylen, ten dele Eichrodt 
7. Zo bij Eichrodt (ten dele), Baab, Van Imschoot, Deissler, Lehman. De enige theologie die - in positieve 

zin - de lijn van het thema van de wraak Gods naar het N T. doortrekt, is die van Lehman. Elders wordt 
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Daarnaast kan men ook een ambivalente waardering aantreffen.^ 
Ten opzichte van de wraakbede tonen de ot.ische theologieèn dezelfde lijnen van 

waardering; over het algemeen neemt men een negatief-afkeurende houding aan en wordt 
de discrepantie met het N.T. onderstreept.^ Een enkeling spreekt meer positief over de 
wraakbede en wijst op de diepste intentie ervan, nl. de roep om het recht Gods.' Weer 
anderen geven een ambivalente waardering van dit thema.* 

In h. 1 werd geconcludeerd dat de ot.ische wetenschap slechts in geringe mate direkte 
aandacht heeft besteed aan het thema van de wraak Gods; samenhangend met de 
conclusies van h. 6 mag gesteld worden dat dit thema eveneens ternauwernood op meer 
indirekte wijze verwerkt is. Juist in de theologieèn van het O.T., die een totaalbeeld van 
de ot.ische boodschap (in het bijzonder: prediking aangaande God) pogen te bieden, zou 
men een weergave van de plaats en functie van de wraak Gods mogen aantreffen.^ Dit 
te meer daar andere 'donkere' trekken van het ot.ische Godsbeeld wel behandeld worden. 
Wanneer de wraak Gods in een enkel werk ter sprake komt, gebeurt dit kort, fragmen
tarisch en zelden met meer diepgaande theologische bezinning. De eerder vermelde 
constatering van een lacune in het ot.ische onderzoek wordt hierdoor nog bevestigd.* 

hoogstens de discontinuïteit ten opzichte van het N.T. benadrukt. 
1. Met name bij Sellin, Eichrodt en Baab. 
2. Zo vooral bij König, Heinisch, Vriezen en Vermeylen. 
3. Zie o.a. Möller en Lehman. 
4. Eichrodt, Burrows en Van Imschoot. 
5. Merkwaardigerwijs wordt juist in de theologieèn van Von Rad, Zimmerli en Westermann, die het sterkst 

de pretentie voeren dat wat het O.T. zélf over God zegt te willen weergeven, met geen woord over de 
wraak Gods gesproken. Typerend is ook het feit dat het boek Nahum in vrijwel geen ot.ische theologie 
wordt besproken of zelfs maar geciteerd. 

6. Ook in bijbels-theologische studies die zich meer in het bijzonder richten op het ot.ische Godsbeeld, ont
breekt een bespreking van de wraak van God. Zo bij J. de Groot en A-R. Hulst, a.w.; D. Barthélemy, 
Dieu et son image. Ebauche d'une théologie bélique, Pans 1964; W.H. Schmi(il,AlttestamerUlKher Glaube 
und seme Umwelt. Zur Geschichte des alttestamenthchen Gottesverstöndmsses, Neukirchen 1968; 
R.C. Den tan, The Knowledge of God m Ancient Israel, New York 1968; D. Patrick, The rendering of God 
in the Old Testament, Philadelphia 1981; H. Seebass, Der Cott der ganzen Bibel, Freiburg / Basel 1982 
en T.N.D. Mettinger, In Search of God. The Meaning and Message of the Everlasting Names (vertaling 
van Gudsbeteckningar och gadsbild i Gamla Testamentet), Philadelphia 1988. Men krijgt steeds weer de 
indruk dat het thema van de wraak Gods in het onderzoek bij voorbaat is uitgerangeerd door een intuïtieve 
negatieve invulling van deze notie. 
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7. DE PLAATS EN DE FUNCTIE VAN DE WRAAK VAN GOD 
IN DE GODSOPENBARING VAN HET OUDE TESTAMENT 

7.1. INLEIDING 

De probleemstelling van deze studie werd in h. 1 geformuleerd als de tweeledige vraag 
naar de betekenis van het wraakbegrip in het O.T. en naar de plaats en functie van het 
thema van de wraak Gods in het geheel van de ot.ische Godsopenbaring. Het eerste deel 
van de vraag kon na de bestudering van de wortel NQM in de Umwelt (h. 3) en de exegese 
van het relevante tekstmateriaal in het O.T. (h. 4) beantwoord worden met behulp van 
een kort semantisch overzicht (h. 5). Het tweede deel van de vraag zal beantwoord worden 
in dit hoofdstuk (h. 7), dat zich richt op het theologisch gehalte van het in de Dp]-teksten 
verwoorde thema van de wraak Gods. Het vorige hoofdstuk (h. 6) liet zien dat dit theolo
gisch gehalte in de ot.ische theologie niet erg hoog wordt aangeslagen, getuige het feit 
dat het ot.ische spreken over de wraak Gods door deze discipline slechts in zeer geringe 
mate is verwerkt. In het licht van de resultaten van het exegetische onderzoek in h. 4 
moet dit laatste beslist als een omissie worden aangemerkt Het wraakthema blijkt enerzijds 
in de literatuur van het O.T. op belangrijke plaatsen aan de orde te worden gesteld en 
anderzijds als een specifiek element in de ot.ische Godsopenbaring een eigen gewicht 
te hebben gekregen. Een en ander wordt duidelijk door een theologische synthese van 
de gegevens die de exegetische analyse heeft opgeleverd. 

H. 7 bevat zeven paragrafen. Na deze inleiding (§ 7.1.) is het allereerst noodzakelijk 
om een nadere bepaling te geven van de verhouding tussen goddelijke en menselijke wraak 
en in samenhang daarmee van de eigen aard van het ot.ische wraakbegrip (§ 7.2.). Op 
§ 7.3., waarin de plaats van het wraakthema in de literatuur van het O.T. wordt aangege
ven, volgt als kern van het hoofdstuk § 7.4., waarin de functie van de wraak van God in 
de ot.ische ojjenbaring wordt besproken via een schets van de belangrijkste themata die 
te zamen het kader van de wraak Gods vormen: Gods koningschap, Gods verbond, Gods 
heiligheid en gerechtigheid. Daarna wordt de relatie met Gods heilswerk en liefde aan 
de orde gesteld. Het aldus verkregen beeld kan vervolgens geconfronteerd worden met 
de theorieën van P. Volz (het 'demonische' in God) en K. Koch (ontkenning van de ver
gelding in het O.T.). Evenals eerder de vraag naar een semantische ontwikkeling in het 
ot.ische Dp3 beantwoord moest worden, gaat nu § 7.5. in op de vraag of een theologische 
ontwikkeling in het wraakthema geconstateerd kan wordea Hermeneutische vragen betref
fende aard en waarde van het otische spreken over de wraak Gods komen in § 7.6. aan 
bod. § 7.7. vormt de afronding van dit hoofdstuk met een beknopt overzicht van de 'Nach-
geschichte' van Dp] in Qumran, de apocriefe en pseudepigrafische literatuur en het N.T. 

7.2. GODDELUKE EN MENSELUKE WRAAK 

Een inventarisatie van de manier waarop in het O.T. over de wraak van God en de wraak 
van mensen wordt gesproken, wijst uit, dat in overwegende mate God zelf het subject 
van Dp] is of achter het subject van Dp] staat. De vocabel Dp] komt 79 maal voor: 
- 45 maal is God het subject 
- 11 maal is het subject onbepaald of onpersoonlijk 
- 23 maal is de mens het subject. 
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Bij nader onderzoek blijkt het volgende: Van de 11 maal dat het subject van Dp3 onbepaald 
of onpersoonlijk is, gaat het in 7 gevallen' om de wraak van God en in 4 gevallen^ om 
de wraak van het officiële gerecht. Te bedenken is hierbij, dat de rechtspraak werd 
uitgeoefend 'voor YHWH' (2 Kron. 19:6v., cf. Dtn. 1:17). Van de 23 maal dat Op: een 
expliciet menselijk subject heeft, gaat het in 11 gevallen^ om de wraak die op bevel of 
in dienst van God, of in de context van de YHWHoorlog wordt verricht en in 12 geval
len^ om een vijandige, haatdragende wraak. Hoezeer het Qp] van de mens in dienst van 
Gods Dp2 kan staan, blijkt uit tekstgedeelten als Num. 31:2,3 (wraak op de Midianieten), 
2 Kon. 9:7 (wraak op Izebel en Achabs huis), Jer. 50:15 (wraak op Babel), Ez. 25:14 
(wraak op Edom) en Ps. 149:7 (de eindwraak), waarin Gods wraak en de menselijke wraak 
als zijn instrument in één adem genoemd worden of waarin God expliciet aan mensen 
het bevel tot wraakneming geeft.' 

Uit het bovenstaande is de conclusie te trekken, dat in ± 85% van de gevallen God het 
(eigenlijke) subject van Dpi is, hetzij direct, hetzij in afgeleide zin. 'Wraak' is in het O.T. 
een prerogatief van God of van de door God gebruikte instrumenten (de richter, de vorst, 
het gerecht, het volk). Aan de wortel Dp] is de gedachte van legitimiteit en bevoegde 
autoriteit eigen. Uiteraard is misbruik van het 'recht' tot wraakneming daarmee niet uit
gesloten. De wraakactie Dp3 kan de dekmantel zijn voor onzuivere bedoelingen en onrecht
vaardige handelingen  zie 2 Sam. 4:8; Gen. 4:24; 1 Sam. 18:25. Achter de persoonlijke 
motivatie van de wraak bij een figuur als Simson kunnen vraagtekens gezet worden. Dit 
alles neemt echter niet weg, dat de 'legitimate power to act"* karakteristiek is voor de 
wortel Dp], zoals ook het onderzoek naar het gebruik van NQM in de Umwelt liet zien.^ 
Wanneer een particuliere of illegitieme wraakneming (wraak door 'onbevoegden') in het 
geding is, zijn er twee mogelijkheden: 
a. Het gebruik van de wortel Dpi wordt vermeden, zo bijv. in Gen. 34 (wraak voor Dina 

op Sichem) en 2 Sam. 3 (wraak voor Asael op Abner), cf. 1 Sam. 25 (Davids wraak 
op Nabal). 

b. De wortel Dp] wordt pejoratief gebruikt, wat duidelijk wordt gemaakt door de combi
natie met woorden die een negatiefemotionele betekenis hebben (haat, vijandschap, 
zie Ps. 8, 44; Ez. 25) of blijkt uit de strekking van de context (Klaagl. 3; Jer. 20). In 
Lev. 19:18 wordt dit Dp] expliciet verboden. In ± 15% van de gevallen duidt Dp] op 
deze wijze een vijandige, destructieve gezindheid en handelwijze aan. Zodra de context 
van legitimiteit en bevoegde autoriteit ontbreekt, krijgt Dp] een negatieve waardering. 

1. Gen. 4; Lev. 26; Jes. 35; Ps. 58 en 79. 
2. Ex. 21 en Spr. 6. 
3. Num. 31; Joz. 10; 1 Sam. 14, 18; Ri. 15,16; Jer. 50; in Ester 8 in eerste instantie bij koninklijk decreet. 
4. Lev. 19; Ps. 8, 44; Jer. 20:10; Klaagl. 3; Ez. 25:12, 15. 
5. Vgl. ook gedeelten als Joz. 10 of Ri 16, waar God de mogelijkheden tot wraakneming geeft. 
6. G.E. Mendenhall, "Vengeance', 75 en 95. 
7. Het IS dan ook met juist om de ot.ische wraak te typeren als 'die typische Privatstrafe' en in het spreken 

van de nnp3 van God een voortjeeld te zien van een rechtsbegnp dat de religieuze taal 'dem Bereich der 
pnvatrechtlichen Detiktsahndung und Sachverfolgung entnimmt' om toe te passen op Gods straffend 
ingrijpen, zoals F. Horst, 'Recht und Religion', 275 en 289, stelt Cf. id., "Vergeltung IL lm AT' in RGG 
6, 1344; W. Dietnch, 'Rache', 451 en A.S. van der Woude, Nah. (POT), 93v. Deze mening stoelt op de 
verbinding van het ot ische Dp: met de bloedwraak. Terecht wordt de bloedwraak als 'Pnvatrache' een 
typische vorm van pnvaatstraf genoemd. Ter aanduiding hiervan gebruikt het O.T. echter nergens de vocabel 
□pj (wellicht vanwege het feit dat de bloedwraak privaatrechtelijk van aard is!). Dp: is in het jundische 
taalgebruik van het O.T. eerder een zaak van het publieke recht dan van het privaatrecht. Zie verder het 
excurs over de bloedwraak en de definities van privaatrecht en publiek recht bij J. Weismann, a.art., 348v. 

234 



In Rom. 12-13 wordt over drieërlei wraak gesproken: de particuliere wraak (12:19a), de 
wraak van God (12:19b) en de wraak van de bevoegde overheid (13:4). De gelovigen 
worden door de apostel vermaand af te zien van eigen wraak, te wachten op Gods wraak 
en zich te onderwerpen aan de overheid, die als toornige wreekster in dienst van God 
optreedt. Deze nt.ische passage zou men kunnen beschouwen als een resumé van wat 
het O.T. over de goddelijke en de menselijke wraak in hun onderlinge relatie te zeggen 
heeft. 

7.3. D E PLAATS VAN HET WRAAKTHEMA IN HET OUDE TESTAMENT 

De discipline van de otische theologie heeft in haar weergave van de prediking van het 
O.T. de notie van de wraak van God grotendeels laten liggen. Dit gebrek aan interesse 
doet vermoeden, dat het wraakthema in het O.T. slechts een marginale plaats inneemt. 
Niets is minder waar. Uit het totaalbeeld dat door de exegese van de Dp]-teksten geboden 
wordt, blijkt dat de wraak van God in de boeken van het O.T. een niet te verwaarlozen 
rol speelt, en dat zowel in literair als in theologisch opzicht. Het een hangt uiteraard nauw 
met het ander samen. De plaats die de wraak Gods in de otische literatuur inneemt, zegt 
tevens veel over de theologische waarde die dit thema in het O.T. heeft gekregen. In 
§ 7.3. wordt het eerste belicht, in § 7.4. het laatste. 

Wat betreft de plaats van de wraak in de literatuur van het O.T. is te wijzen op het 
volgende: 
1. Het belang van het wraakthema blijkt al direct aan het begin van het O.T. uit de 

manier waarop in de geschiedenis van Kaïn en Abel de twee delen van het verhaal 
door middel van het begrip Dp] verbonden worden. Gods wraak betekent goddelijke 
rechtsbescherming in een gevallen wereld; Lamechs wraak betekent het dieptepunt 
van de menselijke zelfhandhaving. 

2. De notie van de wraak van God speelt in het slotgedeelte van het lied van Mozes 
(Dtn. 32), dat niet ten onrechte een compendium van de profetische theologie wordt 
genoemd, een kardinale rol. De toekomst van de geschiedenis van God en zijn volk 
wordt hier in het perspectief van Gods wraak gezet. Door Gods wrekend ingrijpen 
wordt zijn volk voor de ondergang behoed, wordt zijn land verzoend en zal de wereld 
juichen. Zonder de wraak Gods is er geen toekomst - zo luidt de impliciete prediking 
van dit lied, dat als verbondsgetuige de geschiedenis van Israël begeleidt. 

3. Opvallend is voorts dat Dp3 frequent gebruikt wordt in de periode van de verovering 
van en de consolidatie in Kanaan, ter markering van beslissende momenten in de 
YHWH-oorlog: Num. 31; Joz. 10; Ri. 11,15,16; 1 Sam. 14,18; 2 Sam. 22, cf. Ester 8. 

4. Bij Jesaja krijgt de prediking van de wraak Gods een plaats in gedeelten die in zekere 
zin sleutelposities in het boek innemen. Ten eerste in het inleidende hoofdstuk Jes. 1, 
dat een samenvattend-programmatisch karakter heeft. Dat betekent dat de Jesajaanse 
prediking mede tegen de achtergrond van de verbondswraak van God gelezen en 
verstaan dient te worden. Ten tweede komt de wraak Gods ter sprake in de 'kleine 
apocalyps' aan het eind van Proto-Jesaja als het scharnier tussen de oordeelsprediking 
van Jes. 34 en de heilsboodschap van Jes. 35: Gods richtend en verlossend komen staat 
in het teken van de wraak. Ten derde brengt de wraak van God over Babel in Jes. 47 
een hoogtepunt in de profetie van Deutero-Jesaja: Na de wraak over Babel staat niets 
de terugkeer naar Sion meer in de weg. Ten vierde heeft de wraakthematiek in Trito-
Jesaja een centrale positie gekregen en bepaalt zowel structureel als inhoudelijk-
theologisch de prediking aangaande Sions nieuwe toekomst in Jes. 59-63. 
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5. Ook bij Jeremia is de wraaknotie niet van ondergeschikt belang. Ten eerste kan bij 
hem de hele genchtsprediking op de noemer van de wraak Gods worden gebracht, 
zie het dnevoudige refrein in Jer. 5 en 9. Dit refrein vindt als het ware een echo m 
de dnevoudige roep om Gods wraak m de confessiones (Jer. 11, 15, 20). Ten tweede 
vormt de boodschap van de wraak van God de mclusio van de bundel profetieën waar
mee het boek Jeremia afisluit (Jer. 46-51). Deze mclusio accentueert m de prediking 
aan de volkeren de majesteit van God, die als soeverem Heer de grootmachten van 
de wereld (Egypte, Babel) ter verantwoordmg roept. 

6. Midden in het boek Ezechiel markeert het wraakthema 'Ende und Wende' tegelijk. 
Met de afsluiting van het eerste deel van Ezechiel klinkt de onverbiddebjke boodschap 
van het einde van Gods geduld met Israel: zijn wraak komt (Ez. 24) Het is stellig met 
toevallig, dat in de compositie van het boek direct hierna en hiernaast, aan het begin 
van het tweede deel van Ezechiel (Ez. 25), een sterk geconcentreerde prediking van 
Gods wraak wordt gebracht aan de volkeren die zich aan Juda vergrepen Het einde 
van Gods geduld met Israel valt nog met samen met het einde van Gods genade voor 
Israel. 

7. In het boek Micha is slechts eenmaal, maar dan wel op een belangnjke plaats, van 
Gods wraak sprake De wraak over de ongehoorzame volkeren m Mi. 5-14 vormt het 
culminatiepunt en de keerzijde van de heilsprofetieen van h. 4-5. Deze boodschap 
aangaande Gods wraak is tegelijk de a&luiting van het eerste deel van het boek Micha, 
in correspondentie met het opemngswoord aan de volkeren m Mi. 1:2. 

8 Het boek Nahum kan in zijn geheel worden gekarakteriseerd als een theologie van 
de wraak Gods, die beheerst wordt door de inzet, de 'psalm' waarm de profeet de 
belijdenis van God-die-Wreker-is dnevoudig uitbazuint (l:2w.). 

9 In het boek der Psalmen wordt Gods wrekend handelen eerbiedig beleden (Ps. 99) 
en vestigt men zijn hoop op de God der wrake (Ps. 58, 79, 94). Sprekend is tenslotte 
de plaats die de toekomstige wraak in de apotheose van het boek der Psalmen knjgt, 
in Ps. 149 Bij Mozes, de profeten en de Psalmen vormt de wraak Gods over de vol
keren een onmisbaar element van de hoop die zich ncht op het eschaton. 

Uit dit overzicht blijkt, dat wraakteksten met Dp} als signaalwoord een beheersende positie 
kunnen knjgen aan het begin en/of het slot van grotere teksteenheden, in de verbinding 
tussen capita en op keerpunten m bijbelboeken De plaats die de wraak van God in de 
ot.ische literatuur inneemt - ook al gaat het om een relatief genng aantal tekstgedeelten -
IS van dien aard dat een systematisch-theologische weergave van de theologie, prediking 
of boodschap van het O.T deze thematiek onmogelijk mag negeren. 

7.4. D E FUNCTIE VAN HET WRAAKTHEMA EM DE OUDTESTAMENTISCHE GODSOPENBARING 

7.4 1. Omschrijving van de wraak van God 

Onmiskenbaar is er samenhang tussen de plaats en de waardering van het wraakthema. 
Uit de plaats die de schrijvers en samenstellers van het O.T. aan de wraak Gods toekenden, 
blijkt hoezeer zij oog hadden voor de eigen theologische waarde van deze notie. Wat is 
de waarde en functie van dit theologoumenon in het O.T.? In welk verband, om welke 
reden en met welke bedoelmg neemt God wraak? Hoe is de relatie met andere aspecten 
van Gods handelen met de mens? Met andere woorden- Welke bijdrage levert de predikmg 
van de wraak Gods aan het geheel van de ot ische Godsopenbanng'' Wat zegt dit alles 
over God zelf? 
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Deze paragraaf schetst op systematische wijze de functie van de Dp3-teksten in het 
kader van de ot.ische Godsopenbaring. Allereerst wordt een poging ondernomen om een 
samenvattende omschrijving te geven van wat het O.T. verstaat onder de wraak van God. 
De (beeld)taal van het O.T. levert hiervoor in hoofdlijnen zelf het materiaal. 

Bij de exegese van de Dp3-teksten werd duidelijk, dat de menselijke wraak zich afepeelt 
op twee terreinen, nl. de rechtspraak en de oorlogsvoering.' In zekere zin kan hetzelfde 
van de goddelijke wraak gezegd worden; ook die staat meestal in het kader van het recht 
en van de strijd.^ Frequent worden in de context van de Dp3-teksten met goddelijk subject 
de twee metaforen van God als Rechter en God als Krijgsheer / Strijder gebruikt. Beide 
zijn manifestaties of functies van Gods koningschap. Hiermee is een van de belangrijkste 
noties van het O.T. aan de orde gesteld: God is Koning. Mettinger hanteert met het oog 
op de reikwijdte van deze notie de treffende typering 'root metaphor'.' De gedachte van 
Gods koningschap ligt ten grondslag aan een complex van beelden en voorstellingen. 

God is de Koning die in majesteit regeert en die alle hulde waard is. De Koning is 
de Rechter die wetten geeft, recht spreekt en vonnis velt. De Koning is de Strijder die 
de wapens opneemt om zijn volk te bevrijden. Koning, Rechter en Strijder zijn één.'' 
'Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij 
zal ons verlossen' (Jes. 33:-22). De kinderen Sions juichen over hun Koning, wanneer zij 
het door de Rechter beschreven vonnis in het gevolg van de Strijder wrekend zullen vol
trekken (Ps. 149, resp. vss. 2, 9 en 7v.). 

De wraak van God kan alleen dan juist verstaan worden, wanneer dit thema geplaatst 
wordt in het eigen ot.ische kader van Gods handelen als Koning, Rechter en Strijder. 
Zo kan de wraak van God omschreven worden als: 

'De straffende vergelding van God 
die in koninklijke soevereiniteit 
- trouw aan zijn verbond -
richtend en strijdend 
opkomt voor de eer van zijn naam, 
waakt over de handhaving van zijn recht en 
werkt aan de verlossing van zijn volk.' 

De hierna volgende subparagrafen § 7.4.2. t/m § 7.4.5. bieden een uitwerking van de 
verschillende elementen die in deze omschrijving zijn geïmpliceerd. 

1. Dit afgezien van de eerste tekstgroep (§ 4.2.1.), waann vooral van een persoonlijke of vijandige wraakzucht 
sprake was. 

2. Het pejoratieve gebruik van Dp: (zie de vonge noot) vindt geen parallel in de teksten die God als subject 
hebben. 

3. T.N.D. Mettinger, In Search of God. The Meaning and Message of the Everlasting Names (vertaling van 
Gudsbetecknmgar och gudsbild i Gamia Testamentet, Örebro 1987), Philadelphia 1988,92, die deze term 
expliceert. 'A metaphor that serves as a basic analogy or model (..). A root metaphor feeds a whole family 
of extended metaphors; it comprises the genetic code for a broad complex of ideas. In other words, the 
Lord as "King" is a metaphor that generates other, related metaphors; it supports an entire tree and its 
attendant ramifications'. Cf. id., 'Fighting the Powers of Chaos and Hell - Towards the Biblical Portrait 
of God', StTh 39 (1985), 21-38. Zie over de hiërarchie van gerelateerde metaforen M.C.A Korpel, a.w., 
48e.v. 

4. Terecht merkt P.D. Miller, Sin and Judgment, 103, op: 'The roles of Yahweh as king, judge, and warrior 
(..) can be distinguished and may be accented at particular points but are not always separated'. Hij ziet 
een correspondentie met de taken van de 'heavenly assembly' die functioneert 'as royal court, judicial court, 
and heavenly army'. 

237 



7.4.2. Gods wraak en Gods koningschap 

God als Koning 
Stellig behoort het koningschap van God tot de grondlijnen van de Godsopenbaring van 
het O.T.' In alle toonaarden wordt over Gods koningsheerschappij gesproken, in de his

torie, in de Psalmen en in de profetie. YHWH is groot Koning boven alle goden (Ps. 95:3), 
Koning van de schepping (Ps. 95:4w.), Koning van de volken in het algemeen en van 
Sion / Israël in het bijzonder (Ps. 99:2). Wanneer God als Koning verschijnt, beeft de 
aarde (Ps. 99:1) en moeten de goden (Ps. 97:7), de volken (Ps. %:7, 9) en zijn eigen volk 
(Ps. 95:6) voor Hem neerbuigen. Zo is er een universeel en een particulier koningschap 
Gods. Dit koningschap is een duurzaam, eeuwig koningschap^ èn het is een actief

dynamisch koningschap, waarvan de profeten de doorbraak en voltooiing in de toekomst 
verwachten: 'Die Verwirklichung der allumfassenden Gottesherrschaft ist das Proton und 
Eschaton Israels'.^ 

Om de gedachte van Gods koningschap aan te duiden zijn de ot.ische schrijvers niet 
uitsluitend op de woordgroep I^Q aangewezen. Verschillende epitheta (bijv. ]!!{<, mKD^J), 
woorden (bijv. DD!Ö, 72?Q) en beelden (bijv. God als Herder; de troon van God) staan 
hiervoor ter beschikking. Het fundamentele besef van Gods koningschap, zo kan in het 
algemeen gezegd worden, 'lies beneath the surface of numerous texts, even of some that 
do not use "king", "to rule", "throne", and so forth'.'* Gods koningschap, opgevat als 
zijn soevereine, majestueuze heerschappij in de schepping en de geschiedenis, doordringt 
het gehele O.T. en vormt de basis en de diepste inhoud van de profetische prediking aan

gaande het eschatologische koninkrijk Gods.' Hierin ligt tegelijk ook een van de sterkste 
schakels tussen het O.T. en het N.T.* 

1. Sommigen zoeken in dit concept zelfs het 'midden' van het O.T., zo bijv. S. du Toit, 'Die koninkrylc van 
God in die Ou Testament', m : S. du Toit e.a. (red.), Die koninhyk van God, Potchefstroom 1969, 11 
e.v.; G. Klein, '"Reich Gottes" als biblischer Zentralbegnfr, EvTh 30 (1970), 642670 en J.L. Helberg, 
a.w., 19 e.v. Voor de overvloedige literatuur over het koningschap van God zie de opgaven bij K. Seybold, 
"■f?0" in TWAT rv, 926930 en M.C.A. Korpel, a.w., 283. 

2. Zie Ex. 15:18; Ps. 29:10, 14.5:13, 146:10; Jer. 10:10; Dan. 4:34; 1 Kron. 29:11, cf. 1 Tim. 1:17, 6:15v. 
3. M. Buber, Königtum Gottes, m: Werke. Il Schriften zur Bibel, München / Heidelberg 1964, 538 (in het 

voorwoord bij de derde oplage). Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 121, acht het uitzicht op het koninkrijk Gods 
'het diepste drijvende motief in het O.T.' (cf. p. 366) Aan de discussie over de ouderdom en de ontwikkeling 
van de idee van God als Koning kan hier voorbijgegaan worden. Slechts zij vermeld dat de gedachte, dat 
deze idee eerst ni de opkomst van de monarchie door Israel in het Godsbeeld werd geïntegreerd en in 
godsdiensthistorisch opzicht dus een laatkomer is, in recente tijd steeds meer bestnjding vindt. BJ. 
Oosterhoff, Het koningschap Gods in de Psalmen, Alphen a/d Rijn 1956,4v., stelt terecht, dat het geloof 
in het koningschap Gods vanaf de vroegste tijden heeft behoord tot het wezen van Israels Godsgeloof. 
Zie verder o.a. M.C.A. Korpel, a.w., 281286; T.N.D. Mettinger, a.w., 92v.; J.C. de Moor, Rise of 
Yahwism, 108 e.v. (vooral p. 220); M. Weinfeld, "nia" in TWAT I, 804808 en K. Seybold, "T^" , 948. 

4. T.N.D. Mettinger, a.w., 93. 
5. Zje over de relatie koningschap Gods  koninkrijk Gods Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 475v. 
6. Cf. H.N. Ridderbos, De komst van hel koninkrijk. Jezus 'prediking volgens de synoptische evangeliën, Kampen 

1972^, 2429. Dat de uitdrukking 'koninkrijk der hemelen' in het O.T. ontbreekt en de uitdrukking 
'koninkrijk van God' in het O.T. nauwelijks voorkomt, is een feit. 'Toch liggen de wortels van het spraak

gebruik, maar bovenal van de zich daarin manifesterende idee, diep in de Oudtestamentische Godsopenba

ring en geloofsverwachting verborgen' (p. 24). Cf. H.J. Kraus, 'Das Reich Gottes zuerst! Von den Wurzeln 
des Evangeliums im Alten Testament', m: id., Rückkehr zu Israel. Beitrdge zum christlichjüdischen Dialog, 
NeukirchenVluyn 1991,124 e.v.; W. Eichrodt, Theologie I, MI; Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 112 e.v., 121; 
T.N.D. Mettinger, a.w., 92; WJ. Snyman en L. Roor, 'Die Koninkryk van God m die Nuwe Testament', 
in: S. du Toit, a.w., 34 e.v.; G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, Grand Rapids 1975^, 4548. 

238 



Als van deze God, die Koning is, gezegd wordt dat Hij zich wreekt, kan het niet meer 
gaan om een kwade luim, een tyrannieke willekeur of een eruptie van rancunes. Gods 
wraak is koninklijke wraak. Als Hij wraak oefent, doet Hij dat als de hoogste autoriteit 
die strafgerichten uitvoert. De wraak van God is een actie van God-als-Koning in de 
realisering van zijn soevereine heerschappij. Deze actie richt zich tegen hen, die Gods 
majesteit schenden door de aantasting van zijn eer, zijn recht of zijn volk. 

Gods majesteit wordt geschonden door de verbondsbreuk van zijn volk, dat onge
rechtigheid pleegt. Zo wordt Gods grote naam ontheiligd en zijn rechtsclaim op Israël 
met voeten getreden. Dan kan de Koning, die een vergevend en een wrekend Verbondsgod 
is (Ps. 99), een zwaard zenden dat wraak neemt voor het verbond (Lev. 26). 

Gods majesteit wordt veracht wanneer de volkeren, waarover Hij de beschikking heeft, 
zijn werk loochenen en in zichzelf roemen (Dtn. 32); met name als zij een greep doen 
naar de allerhoogste macht, de wereldheerschappij (Egypte in Jer. 46; Assyrië in Nahum; 
Babel in Jes. 47 en Jer. 50-51). Dan roept Gods wraak aan hun hybris een halt toe. Als 
de volkeren naar de boodschap van God die zijn koningsheerschappij en zijn vrederijk 
op de Sion vestigt, uiteindelijk niet willen horen, zal Gods wraak hen treffen (Mi. 5). 

Gods majesteit staat op het sjjel wanneer de goddelozen of de volken zijn verbondsvolk 
bedreigen (Jes. 59, 63; Ez. 25), verleiden (Num. 31) en zijn knechten doden (2 Kon. 9; 
Ps. 58, 79). Dan komt de Koning, YHWH der heerscharen, in actie (Jes. 1, 47; Jer. 11, 
20) en worden door zijn wraak de bozen gestuit en de zijnen bevrijd. Eens komt de dag, 
dat Gods gunstgenoten in de luister van zijn koningschap zullen delen; dan zal door de 
wraak Gods het recht voltrokken worden en zullen de ootmoedigen de kroon des heils 
ontvangen (Ps. 149). 

God als Rechter 
De Koning is ook Rechter. Regeren en rechtspreken kunnen niet gescheiden worden.' 
Hoewel de aard en reikwijdte van zijn rechtsfunctie omstreden zijn,̂  is het onloochenbaar 
dat de koning die Israel richt (1 Sam. 8:5v., 20), ook bepaalde juridische taken had.̂  Nog 
afgezien van een concrete koninklijke jurisdictie is de vorst vooral in de brede zin van 
het woord 'rechter', nl. als degene die recht en gerechtigheid in het land bevordert en 
in het bijzonder waakt over de zwakken. Hij helpt weduwe, wees en vreemdeling aan hun 
recht.'* Als de hoogste gebieder heeft hij de eind-verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de rechtshandhaving in het land. Het strekt de koning tot eer als hij het recht liefheeft 
(Ps. 99:4). 

Zo is ook de goddelijke Koning Rechter: Hij bemint het recht.' In de YHWH-malak-
psalmen wordt Gods koningschap met zijn rechterschap verbonden.* Gerechtigheid en 
recht zijn de grondslag van zijn troon (Ps. 89:15, 97:2). Gods rechterschap omvat zijn 

1. Cf. de semantiek van de wortel aso, dre zowel een administratief-politieke als een forensische toepassing 
kan knjgen (H. Niehr, Herrschen imd Richten, 396-400). 

2. Cf. HJ. Boecker, Recht und Gesetz, 32-40 en H. Niehr, 'Grundzüge der Forschung zur Genchtsorganisation 
Israels', BZ 31 (1987), 206-227. 

3. Zie bijv. 2 Sam. 4:11, 15:2, 6; 1 Kon. 3:11, 16-28, 7:7; Spr. 20:8; Ps. 122:5. 
4. Jer. 21:12, 22:15v.; Ps. 72; Spr. 29:14, 31:5, 8, 9 (zie het beeld van de messiaanse koning in Jes. 11 en 

Jer. 23). 
5. Ps. 33:5, 3728; Jes. 61:8, cf. Jes. 30:18, Ps. 7-12, 50:6, 75:8. Over God als Rechter zie o.a. A. Gamper, 

a.w., 210-233; O. Keel, Bildsymbolik, 187-189 en M.CJV. Korpel, a.w., 286-289. Tot de terminologie van 
de God-is-Rechter voorstelling behoren vooral de wortels DO», yi, 3~i en ro". 

6. Zie vooral de lijn van Ps. 99. Dat Ps. 94 in deze bundel is opgenomen, hoewel deze psalm Gods koningschap 
met vermeldt, is daarom ook niet vreemd. 

239 



heilrijk en zijn straffend richten' en kan zowel collectief als individueel gericht zijn. God 
richt de goden (Ps. 82:1). Als Wereldrechter^ richt God de volkeren (Ps. 7:9, 9:8v.). Hij 
richt zijn volk Israel (Jes. 3:13v.) en treedt als Rechter voor de enkeling op (Ps. 7:9; 
1 Kon. 8:31 v.). Omdat God Koning en Rechter is, is Hij een burcht voor de zwakke en 
de verdrukte in tijden van nood.̂  

Van belang is hier ook de rïb-voorstelling: God voert de rechtsstrijd van Israel 
(Jer. 51:22) en van de gelovige (Klaagl. 3:58v.). Als Aanklager en Rechter tegelijk* heeft 
Hij een rib met de volkeren (Jer. 25:31), met Israel (Jes. 41:21; Jer. 2:9) of met de vijand 
van de gelovige (Ps. 35:1). Gods richten krijgt een vaste plaats in de eschatologische heils-
en gerichtsverkondiging (Jes. 2:4, 66:16). 

Zowel terminologisch als inhoudelijk is er op vele plaatsen een duidelijke verbinding van 
Gods wraak met zijn rechterlijke optreden.' De wraak van God is exponent van het recht 
van God. Zijn wraak heeft niets illegitiems, maar brengt juist het straffend oordeel van 
de koninklijke Rechter,* die in actie komt om de schending van zijn recht te wreken en 
de verdrukten te redden. 

De wraak van de Rechter-Koning is de laatste hoop van de ellendigen en de vromen, 
die van aardse rechters niets meer te verwachten hebben. Als Hij niet wreekt, is er geen 
recht meer op aarde (Ps. 58) en gaan recht en gerechtigheid voorgoed uiteen (Ps. 94). 
De wraak van God, die hart en nieren toetst, beslist de rechtszaak van de zijnen 
(1 Sam. 24; Jer. 11,20) en vormt zelfs voor de broedermoordenaar nog een rechterlijke 
bescherming (Gen. 4). 

Op de wraak van de Rechter-Koning hoopt het volk Israel. Gods richtend oordeel 
in de controverse tussen Israel en Ammon verschaft Jefta volkomen wraak (Ri. 11). 
Wanneer God het bloed van zijn knechten wreekt aan de vijandige volkeren (Dtn. 32:43; 
Ps. 79), doet Hij verlossend recht aan Israel (Dtn. 32:35v.). Zijn wraak als het gericht 
over zijn tegenstanders (Dtn. 32:41; Nah. 1) staat in het kader van Sions rechtsgeding 
(Jes. 34-35). Hijzelf voert Israels rechtszaak en neemt met grimmige straffen wraak 
(Jer. 50-51; Ez. 25). De eschatologische eind-wraak is niets anders dan de uitvoering van 
een beschreven rechtsvonnis (Ps. 149). 

De wraak van de Rechter-Koning kan zich ook tegen het volk Israël zelf keren. De 
wraak is de uitvoering van het recht van de Verbondsgod (Lev. 26; Ps. 99). De hele 
geschiedenis door betoont Hij zich de Koning-Rechter, die vergevend en wrekend met 
zijn volk omgaat (Ps. 99). Als in Israel het recht der armen verkracht wordt en weduwe, 
wees en vreemdeling verdrukt worden, is God ontzet (Jes. 1, 59), dan móet Hij zich wel 
wreken (Jer. 5, 9). Hij zorgt ervoor dat het onrecht niet bedekt kan worden (Ez. 24) en 
brengt de wraak, opdat Sion weer een 'stad der gerechtigheid' genoemd kan worden 
(Jes. 1). 

1. 'An den HeidenvOlkern und Sündem ist seine RichtertStigkeit ein Strafgencht, an seinen Getreuen 
Rechtsschutz und Beistand' (V. Hamp, "]l" in TWAT II, 204). 

2. Zje de bij de exegese van Ps. 94 genoemde teksten. 
3 Ps. 9:10, 10:16w., 68:6, 14013. 
4. Cf. K. Nielsen, Prosecutor and Judge, 74-83. 
5. Zie de combinatie van np: met mB, ]"l, 3-i en m- in tekstgedeelten als Ri. 11; 1 Sam. 24; Ps. 58; Jer. 11; 

Ez. 25 etc. 
6. C. Westermann, "Rache" in BHH 3, 1546, vat de wraak van God op als 'eine Funktion seines Richter-

amtes' De oorspronkelijke tjetekenis van "wraak' zou zijn 'Wiederherstellung der Ganzheit oder des 
Heilseins einer Gemeinschaft'. Het eerste is - ofechoon de formulering een beperking inhoudt - in pnncipe 
juist; het tweede verwaarloost echter het gegeven dat in Gods wraakgericht het accent primair op de 
straffende vergelding ligt. 
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God als Strijder 
De Koning is cx)k Strijder. Regeren en strijden kunnen niet gescheiden worden. De 
oorlogsvoering is een van de belangrijkste taken van de koning in Israël (1 Sam. 8:20). 
De koning is de opperste krijgsheer en voert de zijnen aan in de strijd.' De strijd kan 
zowel een offensief als een defensief karakter hebben. 

Zo is ook de goddelijke Koning een Strijder:^ 'Wie is toch de Koning der ere? De 
HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd' (Ps. 24:8). God is 'krijgsheld', 
non^D Ü-K (Ex. 15:3); 'de sterke', 1133 (Zef. 3:17) en God van de 'legerscharen', mK3S 
(Ps. 24:10).' God voert oorlogen (1 Sam. 18:17, 25:28; Jes. 42:13); er is zelfe sprake van 
een 'boek van de oorlogen des HEREN' (Num. 21:14). Gods vijanden vluchten voor zijn 
aangezicht (Num. 10:35; Ps. 68:2). Geducht zijn Gods wapens (helm, boog, zwaard, pij
len, wapenrusting, etc.).* De Koning strijdt tegen de chaos-krachten bij de schepping 
(Ps. 74:12w.), in de exodus (Ps. 114:2w.), rond de stad Gods (Ps. 46:5w.) en op de grote 
dag die komt (Jes. 27:1).' God is Heer van Israels legerscharen. Hij beveelt vijandelijke 
legers. Hij leidt een hemels leger, of Hij strijdt alleen: zowel tegen Israël als tegen de 
vijand van Israël.* 

De metafoor van God als Strijder wordt door het gehele O.T. heen frequent gebruikt: 
'The language and understanding of God as warrior dominated Israel's faith throughout 
its course'.^ Dit betekent niet, dat de God van het O.T. als een oorlogsgod (zoals Istar, 
Ares, Mars) beschouwd kan worden. Nergens wordt de strijd verzelfstandigd, laat staan 
verheerlijkt. Het gaat deze goddelijke Strijder om de vestiging, erkenning en doorzetting 
van zijn koningsheerschappij en om de bescherming van zijn volk.* Alle vijandschap die 
zich tegen zijn Rijk verheft, heeft zijn geduchte macht te vrezen. Dit wordt met name 
in de eschatologische profetie aangaande de dag van YHWH breed uitgewerkt. 

Niet alleen komt de wraak van God meermalen in het kader van de oorlogvoering ter 
sprake, maar ook wordt deze wraak zelf vaak met behulp van militaire terminologie gete
kend als een krijgsactie van God. In de strijd handhaaft God als Koning zijn rechten, straft 
Hij de tegen Hem gerichte hoogmoed af, maakt Hij ruimte voor de zijnen en beschermt 
Hij zijn volk. De wraak van God heeft een plaats in de worsteling van het koninkrijk Gods 
met alle anti-machten. 

YHWH staat de zijnen terzijde. Jeremia's vijanden struikelen, want God die met hem 
is 'ak een geweldige held' zal de wraak doen komen (Jer. 20:11). De God, die David wraak 
heeft verleend, is de Krijgsheld die zijn pijlen schiet en de bliksem slingert, de handen 
van zijn gezalfde oefent ten strijde en volken onder hem brengt (Ps. 1 8 / 2 Sam. 22). 
YHWH kan ook tegen zijn eigen volk als een wrekende strijder optreden en voor Israël 
een vijand worden (Jes. 63:10v.). Als Israel de Heilige Israels versmaadt (Jes. 1:4) en zich 
aldus schaart in de rijen van Gods vijanden, komt YHWH der legerscharen, de Machtige 

1. E. Lipirtski, Royauté, 463, meent dat de oudste betekenis van het begrip "pa 'koning' gedeeltelijk slaat 
op het voeren van oorlog. 

2. Voor literatuur over het thema God-als-Stnjder zie de verwijzingen bij de exegese van Joz. 10:13 en bij 
H.D. Preuss, "nnrfjo" m TWAT IV, 914v. 

3. Zie over deze epitheta verder S.-M. Kang, Divme War, 197-204. 
4. Cf. M.CA. Korpel, a.w., 507-517. 
5. Cf. T.N.D. Mettinger, a.w., 97 e.v. 
6. Zie H. Frederiksson, a.w., 7-67. 
7. Aldus P.D. Miller, Divme Wamor, 171. 
8. 'It IS the establishment of Yahweh's eternal rule and sovereignty that is the ultimate goal of Yahweh's 

wars' (P.D. Miller, Divine Wamor, 174). 
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Israels, in wrake (Jes. 1:24). Als God ontzet is over de corruptie van het recht en de afval 
van Hem, trekt Hij de goddelijke wapenrusting aan (Jes. 59). 

Meestal echter is sprake van Gods 'oorlogswraak' tegen de volkeren. De zegevierende 
Krijgsheld die van Edom komt, is YHWH, wiens dag van wraak was gekomen (Jes. 63). 
Het leger van Egypte wordt op de dag van YHWH der legerscharen, de dag van de wraak 
op zijn tegenstanders, vernietigend verslagen (Jer. 46). De Koning, wiens naam is YHWH 
der legerscharen (Jer. 51-.57), verwoest Babel (Jer. 51:55). Uit de mond van deze goddelijke 
Veldheer klinken in Jer. 50-51 de commando's aan het leger dat de wraak Gods aan het 
trotse Babel zal voltrekken (Jer. 50:15). Nahum schildert de wraak Gods over zijn vijanden 
met de kleuren van Gods majesteit over de natuur en zinspeelt op de oer-chaosstrijd. 
De eindwraak zal gerealiseerd worden in een strijd tegen de volkeren, die niet willen delen 
in het halleluja van de ganse schepping aan het adres van YHWH (Ps. 149). 

Verleden, heden, toekomst 
Niet altijd spreekt het O.T. op dezelfde manier over Gods wraak. De redenen van Gods 
wraak verschillen: schending van het verbond, verdraaiing van het recht, lastering van 
Gods eer, verdrukking van Israël of de vromen, vervolging van Gods knechten, de greep 
naar de wereldheerschappij. De doeleinden van Gods wraak als straffende vergelding 
verschillen: herstel van het verbond, rechtshandhaving, tuchtiging, loutering, verlossing 
van Gods knecht of (de vromen in) Israël, erkenning door de volkeren. Ondanks de 
variatie in motivering, object, situatie en realisering van de wraak bieden de Dp3-teksten 
een totaalbeeld van de wraak Gods, dat zich geheel en al laat inpassen in de verkondiging 
van God als Koning, Rechter en Strijder. 

Gods wraak in verleden, heden en toekomst staat in dienst van de koningsheerschappij 
van deze God. In de historie wordt het verleden van Gods wraak verhaald: wraak over 
Moab (Num. 31), Ammon (Ri. 11), Achabs huis (2 Kon. 9), etc. In de Psalmen wordt 
geroepen om Gods wraak in het heden: De manifestatie van de heerschappij van God 
die 'voor onze ogen' de macht van het onrecht breekt. In de profetie wordt Gods toe
komstige wraak geproclameerd: De dag der wrake komt, voor Israël en voor de volkeren. 
Juist in de eschatologische profetie heeft het thema van de wraak Gods een grote plaats. 
De definitieve doorbraak van zijn koninkrijk is onmogelijk zonder het neerslaan van alle 
anti-machten. Zijn wraak baant de weg naar het rijk van de vrede. 

Geconcludeerd mag worden, dat het thema van de wraak van God in het O.T. geen 
'Fremdkórper' vormt, maar geheel en al is ingebed in de ot.ische Godsojienbaring en in 
het bijzonder in de prediking van de komst van Grods koninkrijk. 

7.4.3. Gods wraak en Gods verbond 

In tegenstelling tot een oudere lijn van uitleg die het ot.ische Qp3 koppelt aan het instituut 
van de bloedwraak, stelt Mendenhall, dat deze term bij uitstek aan de notie van het ver
bond gerelateerd moet worden. Zoals NQM in de literatuur van El Amama ziet op een 
verlossende of straffende actie van de suzerein in het kader van het vazalverdrag, zo 
functioneert z.i. ook Dp3 in het O.T. primair als een specifieke verbondsterm.' De 
schending van het verbond noopt God tot wraak: wraak over Israël bij verbondsbreuk, 
wraak over de vijandige volkeren bij een aanval op de verbondspartner Israël. Ook al 
kan de filologische onderbouwing van Mendenhalls uitleg bij nadere analyse niet 

1. Zie § 1.3., § 3.3. en § 5.2. Vgl. de waardenng van G.E. Mendenhalls studie bij J.N. Musvosvi, a.w., 16: 
'His greatest contribution hes in his making the conceptual connection between vengeance and covenant'. 

242 



standhouden,' de lijn die hij trekt tussen verbond en wraak is relevant. Is Dp] een 
'verbondsterm'? 

Stellig is er in het O T . een nauwe verbinding tussen Gods wraak en zijn verbond (nota 
bene de status constructus in Lev. 26:25). Dit maakt Dpi echter nog niet tot een specifieke 
verbondsterm, evenmin als dat het geval is met andere woordgroejjen die het reddend 
of straffend ingrijpen van de God van het verbond aangeven. Het is bij voorbaat te ver
wachten dat de notie van Gods wraak veelal functioneert in het kader van het verbond. 
Evenals het thema van Gods koningschap heeft immers ook het thema van het verbond 
een belangrijke plaats in het O.T. 

Gods koningsheerschappij over Israël en Gods verbond met Israël zijn geen twee van 
elkaar onafhankelijke themata (cf. bijv. Ex. 15:16-18,19:3-6; Dtn. 33:5; 1 Sam. 12:12-15).^ 
Op dit punt zijn de onmiskenbare parallellen tussen de vormgeving van het verbond in 
het O.T. (vooral in Dtn.) en de structuur van de oudoosterse vazalverdragen niet zonder 
betekenis.^ De God die zich bij de Sinaï met Israël verbond, is Hij die vorstelijk voor 
zijn volk uittoog; de 'God van Israel' is 'mijn Koning' (Ps. 68). En omgekeerd: De Koning 
die groot is in Sion, is Hij die zich in de verbondsomgang als een vergevend en wrekend 
God deed kennen (Ps. 99). De prediking van Gods soevereine koningschap over en zijn 
verbond met Israël vormt het theologisch substraat van grote delen van het O.T.* Tegen 
deze achtergrond dient de wraak van God verstaan te worden. In veel gevallen bestaat 
Gods wraak uit zijn majestueuze ingrijpen om de interne of externe bedreiging van het 
verbond te straffen. 

Gods verbondsomgang met Israël staat in het teken van zijn koninklijke heiligheid en 
brengt zegen of vloek, genade of gericht, vergeving of wraak (Ps. 99). Als Israël volhardt 
in het kwade en het verbond breekt, zendt God het zwaai d der wrake (Lev. 26). Met 
name als de zwakken onder de corruptie van het verbondsrecht bezwijken, komt God 
om wraak te nemen (Jes. 1,59; Jer. 5,9). Onrecht in Jeruzalem kan voor Hem niet verbor
gen blijven (Ez. 24). Hij heeft niets gemeen met de 'zetel van het verderf (Ps. 94, 58). 
De wraak van God over Israël is de straffende vergelding voor de aanranding van het 
verbond met Hem. Door de wraak handhaaft God zijn rechten op zijn volk en wordt de 
verbondsgemeenschap met Hem tot zijn doel gebracht. 

Niet alleen door Israël zelf, maar ook door de vijand van Israël kan Gods verbond 
veracht worden. Wie een wig poogt te drijven tussen God en zijn verbondsvolk, heeft 
Gods wraak te duchten (Num. 31). In het verbondsgetuigenis van Dtn. 32 wordt de wraak 
van God over de vijand die Israël teistert, getekend als een recht doen aan 'zijn' volk 
(cf. Ps. 79 en Ez. 25). God neemt het op voor Sion tegenover alle volken (Edom voorop), 
die uit zijn op Israels ondergang: 'Zie uw God!' (Jes. 34-35, 61, 63). De trots van Babel 
dat zo onbarmhartig was jegens Gods verbondsvolk, loopt stuk op de wraak van 'onze' 
Go'el, de Heilige Israels (Jes. 47). De Koning die in het lied over de wraak op Babel het 
bevel voert, is de God van Israël, die zich over 'de stam zijner erfenis' ontfermt 
(Jer. 50-51). De keerzijde van Gods wraak over Ninevé is de verlossing van Juda (Nah. 1). 

1. Zie § 3.3. 
2. M. Buber heeft zelfs het Smal-verbond als 'Königsbund' willen typeren (a.w,, 518 en 662); zo ook G. Quell, 

"SiaÖTiKTi" m TWNT II, 123. Cf. W. Eichrodt, Theologie I, llv. en Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 381. 
3. Volgens M. Weinfeld werkt ook in de verbonden met Abraham en met David de koningsgedachte door. 

HIJ ziet hierin typische voorbeelden van de koninklijke 'covenant of grant' ("n""iD" in TWATI, 799 e.v.). 
4. Cf de opzet van G. Fohrers theologie, die het centrum van het O.T. vindt in de combinatie van de 

voorstellingen van Gods heerschappij over en Gods gemeenschap met de mens. 
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Een groot deel van het onderzochte tekstbestand geeft aldus blijk van een nauwe 
verbinding tussen het wraakthema en de notie van het verbond. Toch zou het onjuist zijn 
om met Mendenhall en Musvosvi de wraak van God theologisch onder de ene noemer 
van het verbond Gods te brengen. De scopus van het wraakthema is breder. God is niet 
alleen Koning over Israel, maar ook Koning over de volkeren, ja, Koning van hemel en 
aarde. Zoals er een lijn loopt van Gods (particuliere) koningschap naar het verbond, loopt 
er ook een lijn van Gods (universele) koningschap naar de schepping. Israel is Gods 'eigen' 
volk, maar ook de edelen der volken zijn bijeenvergaderd 'als volk van Abrahams God' 
(Ps. 47:10,' 102:23; Jes. 19:24v. en Am. 9:7). Ook over de volkeren heeft YHWH het 
voor het zeggen. Daarom kan Gods wraak 'buiten Israel om', zonder dat het verbond 
van God met zijn volk in het geding is, de volken treffen. Dat is het geval, als de volkeren 
Gods universele recht^ schenden en Gods naam smaden. 

In Dtn. 32 ligt de primaire reden van de wraak niet in de verbondsverplichting tegen
over Israel, maar in de vindicatie van Gods eer (cf. Jes. 47). Als God in wrake komt, verlost 
Hij niet alleen Israel, maar ook de volkeren (Jer. 50-51; Nahum). Zijn wraak beslist het 
geding tussen twee volken (Ri. 11). In Jer. 46 en Mi. 5 ligt de reden van de wraak geheel 
en al in de ontwrichte relatie tussen God en de volken. De universele Rechter beschermt 
de broedermoordenaar met zijn toezegging van wraak (Gen. 4). Zijn wraak zet een defini
tieve streep onder de rekening van de geschiedenis (Ps. 149). 

Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden, dat de vocabel Dp3 weliswaar in veel 
gevallen in het kader van Gods verbond met zijn volk gehanteerd wordt, maar niet kan 
worden opgevat als een 'verbondsterm', die een uit de verbondsbepalingen voortvloeiende 
specifieke (eventueel verlossende) strafactie van de suzerein aanduidt. Gods wraak is niet 
alleen gericht op hen die het verbond breken of bedreigen, maar op allen die op welke 
wijze dan ook Gods soevereine heerschappij verachten.^ 

7.4.4. Gods wraak en Gods heiligheid; Gods wraak en Gods gerechtigheid 

Terwijl titels als Koning, Rechter en Strijder meer het werk van God en zijn relatie met 
mens en wereld beschrijven, worden met predikaten als 'heilig' en 'rechtvaardig', toegepast 
op God, uitspraken gedaan 'die, zoal niet zijn wezen zelf, dan toch aspecten van zijn wezen 
kwalificeren'.'' 

Heilig is de Koning, een heilige God is YHWH (1 Sam. 6:20). De verheven majesteit van 
Israels God wordt met het trishagion beleden: 'Heilig is Hij' (cf. Ps. 99). De Koning die 
regeert over de volken, zit op zijn heilige troon (Ps. 47:9). Het zicht op de Koning, YHWH 

1. Zo met MT; LXX leest 'met het volk van Abrahams God'. Heeft LXX hoc loco een theologische correctie 
of heeft MT een haplografie? 

2. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de principiële onaantasttjaarheid van het menselijk leven, Gen. 9:6, 
cf. Am. 2: Iw. God is de 'Rechter der ganse aarde'. Zie vooral F. Horst, 'Naturrecht und Altes Testament', 
in: ld. Golles Recht, 235-259, die terecht de gedachte van een autonome lex naturae afwijst: 'Auch das 
Recht der Fremdvölker gründet in emem göttlichen Herrschaftsverhaltnis, das sich Recht setzend und 
R echt schützend dem Menschen zuordnet, ihn als Menschen will' (p. 245). Cf. L. Floor, 'The wider context 
of the social prophets in the Old Testament', In die Skriflig 22 (1988), 2-23. 

3. Hiermee is ook de visie van R.H. Swartzback, a.art., 456 ('The passages which deal with the vengeance 
of God must always be interpreted in light of God's purpose m choosing Israel') wegens haar eenzijdigheid 
afgewezen. 

4. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 322. 
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der legerscharen, driewerf heilig op een hoge en verheven troon (Jes. 6), is bepalend voor 
de gehele prediking van de profeet Jesaja. God is voor hem bij uitstek de 'Heilige Israels', 
7K")lff'' lÖTTp. De heiligheid is God zozeer eigen, dat het 'hierbij in diepste zin niet (gaat) 
om één aspect naast andere, niet om een afgrenzing, maar om een aspect van totalitair 
karakter'.' God als de Heilige is de Gans Andere: ontzagwekkend, onvergelijkelijk, majes
teitelijk, volstrekt andersoortig, ongenaakbaar (de 'priesterlijke' lijn) en vervolgens ook 
zedelijk volkomen (de 'profetische' lijn).̂  

Dat de heiligheid van God tot de grondlijnen van de otische Godsopenbaring behoort, 
is ook bij de doordenking van het thema van de wraak Gods niet uit het oog te verliezen. 
God kan in zijn heiligheid de verbondsbreuk, het onrecht of de ontering van zijn naam 
niet velen. Gods wraak is heilige wraak, de wraak van een heilige Koning.^ Een enkele 
maal wordt deze relatie tussen wraak en heiligheid in (de context van) de wraakteksten 
expliciet aangegeven. 

Voor de Koning die zich ook als wrekend God openbaart, buigt het volk zich neer 
in de belijdenis van zijn heiligheid (Ps. 99). De wraak komt over Sion, omdat het gebroed 
van boosdoeners de Heilige Israels versmaadt (Jes. 1:4,30:11) en omdat recht en gerechtig
heid, waardoor de heilige God wordt geheiligd (Jes. 5:16), ontbreken. Achter het zwaard 
van de verbondswraak over Israel (Lev. 26) staat de heilige God (Lev. 19:2, 20:26,21:8). 
Niet alleen Israel, maar ook de volkeren kunnen met de wraak van deze heilige God te 
doen krijgen. Wanneer zij zijn heilige tempel ontwijden (Ps. 79:1), neemt de Heilige Israels 
wraak (Jer. 50:28v.). De Heilige Israels, de Koning, stoot Babel van de troon (Jes. 47:3v., 
cf. 43:15, 49:7 en 52:10). De naam van Hem die in wrake komt en Sion heil brengt 
(Jes. 59-63), is 'de Heilige', die in den hoge en in het heilige woont (Jes. 57:15). Gods 
heiligheid kan zich uiten als (na)ijver en als toorn. 

Een bijzondere gestalte van Gods heiligheid is Gods naijver (nHip)* De heilige God 
is een naijverige God (Joz. 24:19) die de zonde niet duldt, zijn rechten op Israel niet met 
anderen deelt (cf. Jes. 42:8,48:11) en brandend van toom en liefde voor zijn volk opkomt. 
God vraagt als Koning absolute loyaliteit van de zijnen. Een andere heer (god) mag voor 
Israël gewoon niet bestaan. Het is niet verwonderlijk dat juist in de context van de 
verbondsbepalingen en de dreiging van afgoderij God als de Naijverige beleden wordt 
(Ex. 20:5,34:14; Dtn. 4:24,5:9,6:15). Daarnaast betekent Gods naijver een bescherming 
van zijn volk; vol ijver komt de Koning de zijnen verlossend te hulp.' 

1. J. de Grcwt en A.R Hulst, a.w., 176 Met het woord 'heilig' 'spreken we alles uit, wat over God gezegd 
kan worden. Zijn liefde is heilige liefde, zijn toom heilige toom, omdat zij resp. de liefde en de toom van 
de Heilige zijn' (p. 171). Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 322, merkt op: 'De heiligheid is het meest typerend 
voor het oudtestamentische Godsgeloof. Cf. W. Eichrodt, Theologie 1,176 en 179 en R.C. Dentan, a.w., 
165. 

2. W. Eichrodt, Theologie I, 176-185. Zie verder Tli.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 322 e.v.; H.-P. Muller, "»Tp" 
in THAT II, 589-609 en B J. Oosterhoff, De vreze des Heren in het Oude Testament, Utrecht 1949, 1 lOv. 

3. Cf. H. Wildberger, Jes. (BKAT), 249- 'Jahwes Heiligkeit ist eine durcbaus dynamische Grosse, nicht eine 
statische "Eigenschaft" Sie realisiert sich im Zerbrechen der Widerstande, die der Mensch Gott 
entgegensetzt Sie ist sein unbedmgter Wille, seine Königsherrschaft inmitten seines Volkes, ja der 
Völkerwelt zur Anerkennung zu bnngen.' 

4. In navolging van J. Hanel spreekt G. von Rad van de 'Eiferheiligkeit' en noemt die de allerpersoonlijkste 
openbaring van Gods wezen {Theologie 1,220) W. Eichrodt, Theologie 1,133 noot 15, ziet in Gods naijver 
'die Grundkomponente des ganzen alttestamentlichen Gottesbegnfb'. T.N.D. Mettinger, In Search of God, 
152, acht 'God's majesty, holmess, and exclusiveness {..) the three most decisive characteristics of God 
in the Bible'. Over de relatie tussen Gods heiligheid en ijver zie verder B. Renaud, Z)i«u;a/oui;, 145-147. 

5. Dit komt vooral uit in jongere teksten die dateren uit de periode rondom het exil. 

245 



In deze laatste zin gebruikt, staat Gods HKJp twee maal parallel aan Gods wraak. In 
Nah. 1 is de drievoudig wrekende God de naijverige God. Hij zal de onderdrukking van 
zijn volk en de volken op aarde niet onbewogen aanzien. Hetzelfde is het geval in Jes. 59, 
waar de straffende zijde van de wapenrusting die God aantrekt, bestaat uit wraak en ijver. 
Te denken is verder aan de prediking van Ezechiel: In zijn naijver (Ez. 35:11,36:6v.) zegt 
God de volken rondom Israel zijn wraakgerichten aan (Ez. 25). Gods wraak over Jeruzalem 
(Ez. 24) hangt samen met zijn brandende naijver (Ez. 5:13, 23:25). De prediking van 
Zacharia herinnert aan het lied van Mozes (Dtn. 32): God keert in zijn ijver voor Sion 
vol erbarmen naar zijn gedecimeerde volk terug (Zach. 1:14, 8:2). Deze ijver voor Sion 
gaat gepaard met Gods gericht over de volken die te ver zijn gegaan. 

De krenking van Gods heiligheid wekt zijn toom op.' De diepste wortel van de profetische 
prediking van de goddelijke toorn ligt in het besef van de gekwetste heilige liefde van 
God, de God van het verbond.^ Vaak is de (na)ijver van God de innerlijke drijfveer of 
het synoniem van zijn toom.^ Door het gehele O.T. heen wordt over de ira Dei gesproken 
als de bron van gericht en straf. De zedelijke motivatie van Gods toom is in enkele oudere 
teksten weliswaar niet direct duidelijk, maar de grote lijn is stellig, dat deze toom een 
reactie is op de wandaden van de mens. God neemt de mens ook in zijn daden volstrekt 
serieus; zonde valt niet te bagatelliseren. De toorn is geen permanente 'eigenschap' van 
God, maar is evenmin 'on-wezenlijk' voor God: Hij is 'een God, die te allen dage toornt' 
(Ps. 7:12), 'vol van grimmigheid' (Nah. 1:2). Hij toomt als Koning (Jer. 10:10), als Rechter 
(Ps. 7:12) en als Strijder (Jer. 21:5). 

In een groot deel van het onderzochte tekstmateriaal blijkt de wraak van God gepaard 
te gaan met zijn toom en grimmigheid. Het affectieve moment dat in de toom van God 
meekomt, ontbreekt bij de notie van Gods wraak, die een meer juridische lading heeft. 
Dit neemt echter niet weg, dat de toom van God in veel gevallen de wraak begeleidt. 
Als God straffend gericht oefent, doet Hij dat niet 'emotieloos'. Hij is dan zeer vertoornd 
over zonde, onrecht en Godslastering. Gods wraak is geen onpersoonlijke kille strafmaat
regel, maar een vergelding waarin de gloed (B?K) van Gods diepe verontwaardiging soms 
tastbaar is. 

Sprekende voorbeelden van Gods toornige wraak over Israel of de volkeren zijn te 
vinden bij de profeten Jesaja (Jes. 34, 59, 63) en Ezechiel (Ez. 24, 25). Israel roept om 
Gods grimmigheid en wraak over de heidenen die zijn erfdeel verwoesten (Ps. 79). De 
belijdenis van Gods ijver, wraak en toom is het laatste houvast van een geknechte wereld 
(Nah. 1). De volken die tot het uiterste toe weigeren te horen, zullen Gods toornige wraak 
leren kennen (Mi. 5). 

Tot het theologische kader waarin de wraak van God functioneert, behoort ook de gerech
tigheid (p^25 of ^p^3) van God. De begripsbepaling van deze in het O.T. zo fundamentele 

1 Het O T heeft een grote hoeveelheid termen ter beschikking voor de gedachte van de toorn, zie 
B E Baloian, a w, 17-25, E. Johnson, "13K" in TWAT1,379-383 en O Grether / J Fichtner, "ópm" m 
TWNT V, 392-394 

2. Th C Vriezen, Hoofdlijnen, 332. Terecht brengt hij de toom van God ter sprake bij de behandeling van 
het thema van Gods heiligheid J Fichtner, "öpYTi", 408v omschrijft de toom van God als 'das Andnngen 
des heiligen Gottes, der seinen absoluten Herrschaftsanspruch geitend macht und durchsetzt'; daarnaast 
wijst hij ook op de relatie met de verbondsgedachte (p 396) Cf H M Ohmann, aw, 25 ev 

3 J de Groot / A.R Hulst, a w, 174; Th C Vnezen, Hoofdlijnen, 328; J Fichtner, "ópyii", 410, B Renaud, 
Dieu jalowc, 147v 
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notie heeft sedert het begin van deze eeuw veel stof tot discussie gegeven.' Ofschoon 
een consensus nog niet werd bereikt, heeft het recente onderzoek verhelderend gewerkt. 
Niet langer is het mogelijk om Gods TfpI'S op te vatten als een strikt juridische gerechtig
heid in de zin van een mechanisch-statische iustitia distributiva, die ieder het zijne geeft 
(ius suum cuique tribuere). De voorstelling van een onpartijdige, aan een ideële norm 
georiënteerde gerechtigheid moet worden opgegeven. In het O.T. is Gods gerechtigheid 
allereerst en bovenal iustitia salutifera, een soteriologisch gerichte hoedanigheid en 
handeling van de God van het verbond. Dit betekent echter niet, dat de gerechtigheid 
zozeer door Gods heilswerk geabsorbeerd wordt, dat het retributieve element geheel 
afwezig is.̂  Het tegendeel is het geval. 

Voor het juiste verstaan van de gerechtigheid Gods in het verband van deze studie 
is uit te gaan van Gods optreden als Koning, Rechter en Strijder.' De Koning bevordert 
recht en gerechtigheid (Ps. 72:lv.); zijn rechterhand is vol van gerechtigheid (Ps. 48:11); 
de hemelen verkondigen de gerechtigheid van de grote Koning (Ps. 97:6); de grondslag 
van zijn troon is gerechtigheid (Ps. 89:15). Zijn komst om de wereld in gerechtigheid te 
richten brengt heil, vrede en vreugde (Ps. 96:10w., 98:4w., cf. Jes. ll:4w.). Wanneer 
de Koning als Strijder voor zijn volk intreedt en de weg voor de zijnen baant, kunnen 
zijn krijgsdaden als 'rechtvaardige daden' (mp^S) gekarakteriseerd worden (Dtn. 33:21; 
Ri. 5:11; 1 Sam. 12:7; Ps. 71:16, 19). Deze heilsgerechtigheid biedt de Krijgsheer hulp 
(Jes. 59:16). Maar in het bijzonder is het de Rechter, die in gerechtigheid rechtspreekt.* 
God is p i s DD12? (Ps. 9:5), die hart en nieren toetst (Ps. 7:10,12). 'Zu beachten ist, dass 
das Alte Testament richterliche Entscheidungen vor allem als erlósende Entscheidungen 
zugunsten Unterdruckter, Ausgebeuteter, unschuldig Angeklagter und weniger als Straf-
sentenz für zu Recht Angeklagte betrachtet.'^ Gods rechtvaardig richten betekent in de 
eerste plaats hulp, verlossing en rechtsherstel voor de vervolgde. Daarom verwachten de 
psalmisten het van Gods gerechtigheid, die al hun hoop en hun heil is (Ps. 31:2,35:23v., 
143:2). 

Als Koning, Rechter en Strijder oefent God gerechtigheid. Hij laat de zijnen recht 
wedervaren en doet, wat van Hem op grond van zijn woord en zijn verbondsbeloften mag 

1. De belangnjkste scnbenten over dit onderwerp zijn: E. Kautzsch, F. Nötscher, K. Cramer, H. Cremer, 
K.H. Fahlgren, A. Dunner, K. Koch, H.H. Schmid, F.V. Reiterer, B. Johnson en J. KraSovec. Een kort 
overzicht van de belangrijkste standpunten bieden H.G. Reventlow, Rechtfertigung un Horizont des Alten 
Testaments (BEvTh 58), München 1971,33-36; F.V. Reiterer, GerechtigkeU als Heil. SdqbeiDeuterojesaja. 
Aussage und Vergleich rmtderalttestamentltchen Tradition, Graz 1976,208-212 en J. KraJovec, a.w., 12-18. 
In de discussie spelen begrippen als 'Normgemassheit' (Kautzsch), 'Gemeinschaftsverhaitnis' (Fahlgren) 
en 'Weitordnung' (Schmid) een grote rol. De vraag naar de invloed van de categone van het recht in het 
O.T. IS hierbij van veel belang. 

2. Zo stellen o.a. G. von Rad, Theologie 1,389 ('Der Begnff einer strafenden s'daqah ist nicht zu belegen; 
er ware eme contradictio m adiecto'); F Horst, "Gerechtigkeit Gottes. II. lm AT und Judentum" m RGG 
2, 1404 en K. Koch, 'Vergeltungsdogma', in: id., Pnnzip, 165 (later genuanceerder in zijn artikel "VlpTl" 
in THAT II, 517v.). 

3. Gods gerechtigheid heeft te doen met 'the integnty of his character as a judge, and as sovereign ruler 
of both his people and the universe', aldus R C. Dentan, Knowledge, 168. Cf. Th.C. Vnezen, Hoofdlijnen, 
421: 'De woordstammen voor gerechtigheid (.) drukken de taak van de vorst en de rechter uit, die het 
recht moeten herstellen (.); zij bezorgen de sedaqa, d.i. laten de gerechtigheid zegevieren.' 

4. 'GewKs, Jahwes Gerechtigkeit ist Heilserweis und Inbegnff von Gemeinschaflstreue. Aber es muss ausgegangen 
werden vom Richten Gottes', zo H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 51 (cf. p. 194). In dezelfde lijn merkt 
J. Scharbert, "Gerechtigkeit I. Altes Testament" in TRE 12, 408 op: 'Auch wenn Termini der Wurzel 
sdq auf Gott bezogen werden, ist vom forensischen Gebrauch auszugehen. Gott wird zunSchst als oberster 
Richter verstanden.' Cf. verder O. Weber, Gmndlagen der Dogmatik I, Neutarchen-Vluyn 1977, 474v. 

5. J. Scharbert, a.art., 408. 
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worden verwacht. Dat God rechtvaardig is, wil zeggen, dat de mens op Hem aan kan en 
bij Hem terecht kan. In dit alles is Gods gerechtigheid gericht op (het herstel van) het 
recht en de verlossing. Aan het 'opus proprium' van Gods gerechtigheid paart zich een 
'opus alienum': het gericht en de vergelding. Deze zijde van de gerechtigheid Gods wordt 
in het O.T. weliswaar weinig belicht, maar is niet te verwaarlozen.' In de betoning van 
Gods gerechtigheid ter verlossing van de zijnen is de straffende vergelding over de vijand 
die hen benauwt, geïmpliceerd. 

Zo functioneert ook de wraak van God in enkele passages min of meer expliciet als 
het strafinstrument van Gods gerechtigheid. Jeremia roept de rechtvaardige Rechter aan 
in de zekerheid dat Hij wraak zal nemen en hem zo verlossen zal (Jer. 11, 20). Achter 
vele wraakpsalmen ligt de worsteling om de gerechtigheid van God (bijv. Ps. 58,94). God 
komt voor Sion als Verlosser in een wapenrusting die bestaat uit gerechtigheid en wraak 
(Jer. 59, cf. Jes. 1). Het wraakgericht over Edom is een bevrijdingsactie van God, die in 
gerechtigheid spreekt (Jes. 63:1). Op al deze plaatsen gaat het in de uitvoering van de 
gerechtigheid Gods om verlossing, herstel en heil. Om dat te bereiken kan de gerechtig
heid zich bedienen van de wraak.^ 

De conclusie van deze subparagraaf is, dat Gods wraak, in plaats van een wezensvreemd 
element te zijn, een wezenlijk onderdeel vormt van de otische Godsopenbaring. De wraak 
van God is uitvloeisel van zijn heiligheid en ijver, gaat gepaard met zijn toom en staat 
in dienst van zijn gerechtigheid.' 

7.4.5. Gods wraak en Gods liefde 

De wraak die God aan zijn tegenstanders oefent, is een diep ernstige zaak. In vlammende 
toom zendt Hij het zwaard der wrake (Lev. 26; Ps. 149). Zijn wraak brengt verderf 
(Dtn. 32), verdelging (Jes. 1), uitroeiing (Ez. 25) en zevenvoudige vergelding (Ps. 79). 
Hoe is deze prediking van de wraak van God te rijmen met het ot.ische evangelie van 
Gods liefde?* Het in de vorige subparagraaf geschetste beeld van de God van het O.T. 
was eenzijdig: YHWH is niet alleen de heilige God, die in toom ijvert voor zijn volk of 
zijn eer en die in gerechtigheid voor de zijnen opkomend de goddelozen straft, maar Hij 
is allereerst en bovenal de God die het licht in de duisternis doet overwinnen (Gen. 1). 
Hij is genadig (]13n) en barmhartig (Dim), lankmoedig (D'DK ~\~^) en groot van goeder
tierenheid (ion). Hij is voor allen goed (31Ü) en zijn barmhartigheid is over al zijn werken 
(Ps. 145:8v.). Hij verlangt ernaar zijn volk genadig te zijn (Jes. 30:18). Hij is een God 

1. Te denken is aan tekstgedeelten als Ps. 7:12w., 9:5w., ll:6v., 129:4; Ezra 9:15; Klaagl. 1:18; Dan. 9:14; 
2 Kron. 12:6; Jes. 5:16, 10:22; Mi. 7:9v.; Zef. 3:5. Tegen de ontkenning van het bestaan van een lustitia 
vindicatnx in het O.T. wordt thans door de meeste exegeten geopponeerd. Zie bijv. B J. Oosterhoff, Jer. 
(COT), 310; H. van Oyen, a.w., 50-58; H.-J. Kraus, Theologie der Psalmen, 51v. en 194v.; LJ. Kuyper, 
'Righteousness and salvation', SJTh 30 (1977), 237 e.v.; N.A. Schuman, a.art., 107 e.v.; Th.C. Vnezen, 
Hoofdlijnen, 333v. Niet zonder reden bespreekt Vnezen de gerechtigheid Gods in het kader van de 
heiligheid Gods (cf. Jes. 5:16); zie echter p. 333 noot 1. Vergelijk ook J. Kra&jvec, a.w., 257. 

2. 'Die Vemichtung der Gegner geschieht nicht um der Geltung einer absoluten Norm willen, sondem dient 
dem Heilswillen Gottes an den Seinen', aldus E. Osterloh, Gottes Gerechngkea und menschliches Recht 
im Alten Testament, München 1940, 15. 

3. Met de hier verdedigde opvatting van Gods gerechtigheid als de dynamische verlossingswil van God die 
zijn vergelding met uit- maar insluit, is tegelijk de visie afgewezen van K.H. Fahlgren, die het wraakbegnp 
rekent tot de antoniemen van npis (a.w., 64-66). 

4. Het woord 'liefde' wordt hier gebruikt als chiffre voor het totaal van Gods goedheid, ontferming, liefde, 
genade, trouw, etc. 
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die zijn volk liefheeft (Hos. 1-3; Jer. 2-3, cf. Ez. 16, 23). Welk verband is er tussen de 
God der wrake en de God der liefde? 

Het is zaak deze vraag zuiver te stellen. In tegenstelling tot het moderne spraakgebruik 
vormen wraak en liefde in het O.T. geen contradictoir paar. Enerzijds heeft Gods wraak, 
zoals het onderzoek aantoonde, niets van doen met onberekenbare, wrede of haatdragende 
vernietigingsdrang. Anderzijds gaat de liefde van God niet op in goedige affecties, maar 
kan zich uiten als toorn en naijver; Gods liefde is zijn dynamische, heilige liefde.' Welke 
plaats heeft de wraak in het door Gods heilswil gedragen handelen met mens en wereld? 

De wraak van God is exf)onent van zijn soevereine heerschappij over Israel en de vol
keren. Een goed koning, die ook rechter en krijgsheer is, kenmerkt zich ten overstaan 
van zijn volk enerzijds door liefde en trouw, hulp en bijstand (Spr. 20:28, 31:5w.) en 
anderzijds door een streng oordeel over boosdoeners (Spr. 20:26,25:5; Ps. 101). Het zou 
van weinig liefde voor zijn volk getuigen als de vorst zich het lot van zijn onderdanen 
niet zou aantrekken en de vijand maar zou laten tekeergaan. Zo heeft ook de hemelse 
Vorst, de God van het verbond, zich geopenbaard als een God van barmhartigheid, genade, 
trouw en vergeving en als een God die de schuldige niet onschuldig houdt en ongerechtig
heid straft (Ex. 34:6v., zie de prioriteit van de 'liefde' in de reeks). Deze tweezijdige 
betrekking tot de mens is door het gehele O.T. heen manifest. YHWH is een God van 
zegen en vloek, liefde en toorn, genade en wraak. Ook in de wraakteksten komt dit uit. 

In een terugblik op de geschiedenis wordt de God van het verbond beleden als een God 
van vergeving en wraak (Ps. 99). Gods wraak over Sion en verlossing van Sion gaan samen 
(Jes. 1). Gods wraak als uitkomst van de rechtszaak van David (1 Sam. 24) en Jeremia 
(Jer. 11, 20) betekent de rechtvaardiging en verlossing van de appellanten. Pleitend op 
Gods verbondstrouw roepen psalmisten om de God der wrake, die hun burcht en toevlucht 
is (Ps. 94). 

Gods wraak over de vijanden van zijn volk hangt meestal direct samen met zijn verlos
sende liefde voor en ontferming over Israel. Dit wordt in Dtn. 32:35v. expressis verbis 
bezongen en in het tweeluik Jes. 34-35 breed uitgemeten. Ook de wraak over Babel in 
Jes. 47 en Jei. 50-51 heeft als keerzijde de verlossing van Sion en de volkeren. Nog sterker 
wordt dit in Jes. 59-63 aangegeven, waar God in zijn komen als Verlosser voor Sion en 
als treder van de wijnpers voor Edom gehuld is in één wapenrusting, die uit tweeërlei 
elementen bestaat (heil en wraak). Niet anders ligt het in de psalm van Nah. 1, waar 
YHWH beleden wordt in zijn wraak, naijver en toorn enerzijds en in zijn lankmoedigheid 
en goedheid anderzijds. 

Met name uit de psalmliteratuur blijkt, dat het ot.ische geloof in de God van trouw 
en liefde niet door de realisering, maar door het uitblijven van Gods wraak soms onder 
druk komt te staan. 

In het O.T. zijn Gods wraak en Gods liefde geen botsende, onverzoenlijke voorstellingen. 
Het is echter evenmin mogelijk de samenhang tussen deze twee 'reeksen' in een gesloten 
theologisch denkkader te brengen.^ De prediking aangaande de levende God onttrekt 

1. 'Es 1st Jahves verletzte heilige Liebe, die in ihm den Zom erweckt', aldus J. Fichtner, "öpyTi" in TWNT 
V, 404; zo ook W. Eichrodt, Theologie I, 162-168. Cf. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 337 en AJ. Heschel, 
The Prophets, New York 1962,297: 'Divine anger is not the antithesis of love, but its counterpart, a help 
to justice as demanded by true love.' 

2. 'Het IS met het een of het ander, maar het een en het ander. En - het kan zelfs zijn het een m en door 
het ander; er moet een synthese zijn, al is die voor ons, logisch redenerende mensen, vaak moeilijk te vatten', 
aldus J. de Groot / A.R Hulst, a w., 167. 
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zich uiteindelijk steeds weer aan een logische systematisering. Tussen Gods wraak en liefde 
is geen tegenstelling, maar soms wel spanning; het meest pregnant komt dit uit in de 
omkering ("löH) van Gods hart in Hos. 11:8.' Tussen wraak en liefde is geen evenwicht; 
het overwicht van Gods trouwe liefde is in het gehele O.T. evident: Hij heeft behagen 
(l'Dn) in het doen van goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde (Jer. 9:23 MT) 
en geen behagen in de dood van de goddeloze (Ez. 33:11). Een ogenblik van zijn toom 
komt niet in mindering op zijn eeuwige liefde (Ps. 30:6; Jes. 54:7v.).^ Niet van harte (D?) 
verdrukt hij de mens (Klaagl. 3:33). Toorn en wraak zijn variabelen, de liefde is een 
constante in Gods relatie met de mens. Gods geduld en lankmoedigheid jegens de godde
loze zijn soms zo groot, dat de profeet (Jer. 15) en de psalmist (Ps. 58, 79) welhaast tot 
wanhoop gebracht worden: Wanneer grijpt God toch eindelijk wrekend in, hoelang nog? 
Dezelfde spanning ligt achter Nah. 1:3. Pas als Israël aan zijn einde is, komt God in 
wrake (Dtn. 32:20, 29, 36). God wreekt zich niet van harte, maar eerst als het niet 
anders meer kan (Jer. 5, 9). 

De wraak van God krijgt in het O.T. hoofdzakelijk een plaats in de oordeelsprofetie 
over Israël en de volkeren. Op slechts weinig plaatsen wordt de wraak van God ook 
metterdaad gerealiseerd; zijn wraak ligt voornamelijk in de toekomst. In de oordeels
profetie over Israël zoekt God het behoud van de zondaar: 'Weil (..) der angekündigte 
Untergang Gottes Eingreifen ist, ist er im Gesamtwirken, im Plan Gottes begründet, der 
Israel, sein Volk, aus der Gefahrdung seiner Existenz herausreissen will'.' In de oordeels
profetie over de volkeren zoekt God het behoud van zijn volk en de eer van zijn naam. 
Nooit kan Gods wraak worden losgemaakt van zijn heilige liefde en van zijn heilsgedachten 
(Jer. 29:11, cf. Jes. 55:9). 

Dat Gods wraak in dienst van het heil staat, blijkt nog het meest uit het verlangen 
naar en de vreugde over deze wraak, waarin overigens geen spoor van leedvermaak is 
aan te wijzen. De volkerenwereld jubelt over de wraak Gods, die verzoening brengt (Dtn. 
32:43). De wraak effent de weg naar de eeuwige blijdschap in Sion (Jes. 34-35) en is mede 
inhoud van de blijde boodschap (Jes. 61). Het boek Nahum loopt uit op de mondiale 
vreugde. De wraak van God brengt troost, verlichting en uitzicht (Ps. 58,79,94) en neemt 
de laatste hindernissen voor de eeuwige lofzang van alle creatuur weg (Ps. 149). 

De God der wrake en de God der liefde zijn één. Hij is de Heer die in recht en genade 
zijn rijk doet komen. 

7.4.6. Gods wraak en het 'demonische' (P. Volz) 

In 1924 hield P. Volz op een conferentie voor ot.ici in München een voordracht onder 
de titel Das Ddmonische in Jahwe* waarin hij aandacht vroeg voor het 'demonische' als 
een duister, maar constitutief element van het ot.ische Godsgeloof.' Volz gebruikt het 

1. Cf. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 343 en J. de Groot / A.R. Hulst, a.w., 167. 
2. Cf. Jes. 12:1,57:16; Jer. 3:5; Mi. 7:18; Ps. 103:8v. en het paradoxale 'Gedenlc in de toom aan ontfermen' 

(Hab. 3:2). Het O.T. spreekt wel over Gods 'eeuwige' goedheid maar niet over Gods 'eeuwige' toom (cf. 
echter Jer. 17:4 en Mal. 1:4). 

3. C. Westermann, Theologie, 111; cf. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, 218 ('Zelfe het oordeel dat Hij met eigen 
hand voltrekt is teken van Gods gemeenschap met Israel') en AJ. Heschel, a.w., 295, die Gods toom 
omschrijft als 'suspended love'. 

4. Uitgegeven als nr. 110 in de reeks Sammlung GemeinverstSndlicher Vortrüge und Schriften aus dem Gebiet 
der Theologie und Religionsgeschichte, Tubingen 1924. 

5. Hoewel de naam van de ot.icus Volz aan het gebruik van het begrip van het 'demonische' is verbonden, 
hielden in zijn tijd ook veel godsdienstwetenschappers zich met deze materie bezig, zo bijv. M. Weber, 
N. Söderblom, R. Otto en G. van der Leeuw. 
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woord demonisch 'nicht in dem allgemeinen Sinn des Erhabenen, Machtvollen und 
schlechthin Unbegreiflichen, sondem in dem beschrankteren Sinn des Unheimlichen, 
Grauenvollen, Verderblichen, Grausamen, Feindlichen und fast Satanischen' (p. 4). Het 
is van belang te zien dat hij dit begrip duidelijk afgrenst ten opzichte van de zedelijke 
heiligheid en de toom van God, die op de zonde reageert. 

De Godsopenbaring bij de Sinai toont al direct hoe 'unheimlich' en 'unheilvoU' God 
is. Hij is in donder, vuur en bliksem een elektriScerend natuurgeweld. Wie Hem te na 
komt, gaat ten onder. Men beleeft God vooral in catastrofen en in abnormaliteiten (bijv. 
bezetenheid); in het schrikwekkende, de strijd, ziekte en ondergang is YHWH. Angst en 
ontzetting gaan van Hem uit. Hij vernietigt en verplettert zijn vijanden. In de profetische 
prediking is Hij de God van de nationale ondergang: Onder zijn grimmigheid gaat alles 
te gronde. 21elfs zijn dienaren hebben iets van dit demonische: Mozes (Ex. 32:27), Samuel 
(1 Sam. 15:33), Elia (1 Kon. 18:40), Jeremia (Jer. 6:11). De verharding van farao (Ex. 7:3), 
de Eliden (1 Sam. 2:25), het volk Israel (Jes. 6:9v.); de derwisj-achtige extase bij de pro
feten; de furor bij de door de goddelijke m i aangevuurde krijgshelden - allemaal tekenen 
van het demonische in YHWH. Het is dan ook niet verwonderlijk dat angst en een gevoel 
van onmacht de 'Grundstimmung' van de vrome in het O.T. vormen. Het is voor hem 
erg moeilijk 'sich Jahwe als einen gerechten und weisen Vater zu denken' (p. 40). 

Ter verklaring van het demonische in YHWH wijst Volz op een viertal zaken: a) de 
oorsprong van YHWH: God was een woestijngod 'und das Grauen das der fromme Mensch 
in den Erscheinungen der Wuste erlebte, bleibt an ihm haften' (p. 26); b) de eerste schrik
wekkende ervaringen die funderend werden voor het Godsgeloof: de YHWH-openbaring 
in het vuur (Ex. 3), bij de Schelfzee (Ex. 14) en op de Sinai (Ex. 19); c) de theologische 
creativiteit van Mozes, die het polytheisme, het demonengeloof en de magie uit de religie 
verwijderde. Mozes verkondigde YHWH als 'die einzige Kausalitat des Lebens' (p. 27). 
Alles wat men elders aan demonen toeschreef, werd nu op YHWH overgebracht en in 
Hem samengevat (de 'Jahwisierung des Damonischen'). Omdat YHWH al het demonische 
heeft geabsorbeerd, kent het O.T. niet of nauwelijks demonengeloof en magie; d) de 
bemvloeding door godsbeelden uit de Umweltreligies (bijv. Hadad).' 

Israels godsdienst, die het waagt met een God die 'etwas Ungeheures' is en op wie 
men toch tegelijk vertrouwt, wordt door Volz positief gewaardeerd als 'die Fuhrerreligion, 
die Religion der starken Gottesmenschen' (p. 33v.). Ook als in de geschiedenis zich een 
ontwikkeling aftekent van een langzame ethisering en vergeestelijking van het Godsbeeld 
(p. 34-39), blijft het demonische een wezenlijk element van YHWH uitmaken: 'Der 
Sinaivulkan ist nie ganz erloschen' (p. 39).̂  

Stellig heeft Volz op een belangrijk aspect van de ot.ische Godsopenbaring gewezen: het 
soms huiveringwekkende en vreselijke (N1"I3) in het handelen van YHWH, die de Gans 
Andere is. Er is een mysterium tremendum in Gods oordelen en richten. De hantering 
van de term 'demonisch' is echter verre van gelukkig. Behalve kritiek op het gebruik van 
dit begrip is ook op andere punten kritiek op de thesen van Volz te leveren:^ op de 

1. Op dit punt heeft Volz enige aarzeling. 
2. Zelfe Jezus heeft nog een rest van het demonische (p. 25). 
3. Vgl J. de Groot / A.R. Hulst, a.w., 169-173; Th C. Wnszen, Hoofdlijnen, 325-331; W. Eichrodt, Theologie 

1,168-176; E. Noort, 'JHWH und das Böse', 136 noot 56 en vooral de studie van F. Lindström, die geheel 
aan het vraagstuk van de pancausaliteit en van 'the demonic into YHWH' is gewijd {God and the Ongm 
ofEviL A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence m the Old Testament, Lund 1983). Cf. ook 
J.L. Crenshaw, Prophetic Conflict Its Effect Upon Israelue Religion (B2AW124), Berlin / New York 1971, 
77-90. AJ. Heschel, a.w., 303v., ziet in de gedachten van Volz een herlevend marcionitisme en verwijt 
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'religionspsychologische' karakterisering van YHWH als een woestijngcxl; de evolutio-
nistische schets van de ontwikkeling van het Godsbeeld; de these van de pancausaliteit 
van God en de speculatieve visie, dat demonenverhalen in de voorstelling van YHWH 
werden geïntegreerd en demonische eigenschappen op God geprojecteerd; de exegese 
van veel teksten; de vertekening van het ot.ische geloof als religie van de angst. 

In het verband van deze studie gaat het echter niet om een kritische doorlichting van 
Volz' opvattingen, maar om de vraag hoe in het licht daarvan het thema van de wraak 
van God te waarderen is. Is de voorstelling van de wraak Gods een 'demonische' trek 
in het ot.ische Godsbeeld? Het is duidelijk dat Volz deze vraag direct positief beantwoordt, 
ook al vermeldt hij de wraak Gods niet expliciet. Vele wraakteksten worden door hem 
echter genoemd.' Met name de beelden van de God der wrake, die strijdt tegen Israël 
(Ez. 24) of de volken (Dtn. 32), die de wijnpers treedt (Jes. 63) of die een offermaaltijd 
houdt (Jes. 34), zijn voor hem schoolvoorbeelden van het demonische in YHWH. Wat 
Volz in een monografie op wetenschappelijke wijze verdedigt, ligt zonder twijfel op één 
lijn met de intuïtieve inzichten van de theologisch niet geschoolde bijbellezer: Gods wraak 
is iets demonisch. 

Na het onderzoek naar de betekenis en functie van Dpi in het O.T. dient Volz' visie op 
de wraak Gods volstrekt te worden afgewezen. Niet omdat de wraak van God geen 
huiveringwekkende zaak zou zijn, maar omdat dit thema door hem in de sfeer van het 
irrationele wordt getrokken. Hier wreekt zich dat Volz 'in bewusster Einseitigkeit' zijn 
studie heeft geschreven. Hij heeft een specifiek facet van het otische Godsbeeld zo belicht, 
dat dit tegelijkertijd uit zijn theologische verband wordt losgemaakt en van een dubieuze 
godsdiensthistorische basis voorzien. De problematiek van een enkel tekstgedeelte 
(Gen. 32:22w.; Ex. 4:24w.; 1 Sam. 6:19w.; 2 Sam. 6:6w. e.a.) brengt hij over op vele 
andere plaatsen, waar van Gods oordelend ingrijpen sprake is. Wanneer hij dit vervolgens 
als 'demonisch' typeert, miskent hij de relatie met Gods heiligheid en recht, Gods verbonds-
handelen, Gods providentia en Gods straffende toorn. Hierdoor vindt een vertekening 
plaats, die gevaarlijke gevolgen kan hebben.^ 

De wraak van God is in het O.T. allesbehalve irrationeel of demonisch en heeft een 
duidelijke plaats in de heilsopenbaring. Het ontzagwekkende van het wraakgericht is 
omgeven door Gods soevereine handelen als Koning, Rechter en Strijder. Het is die actie 
van de heilige en rechtvaardige God, waarmee Hij de goddelozen straft, waardoor Hij 
de zijnen verlost en zijn rijk doet komen. 

7.4.7. Gods wraak en de vergeldingsleer (K. Koch) 

Aan het begin van deze paragraaf werd de wraak van God omschreven als een bijzondere 
vorm van Gods straffende vergelding. Het begrip vergelding kan zowel in positieve (goed 
voor goed) als in negatieve (kwaad voor kwaad) zin genomen worden. Uiteraard gaat het 
bij de wraak om het laatste, de straffende vergelding. Als 'vergeldingsterm' heeft de wraak 
in het O.T. een juridisch coloriet in het kader van Gods verlossend handelen. Mede gezien 
de frequentie van parallelwoorden van Dpi als übltf, boi, 3''ttfn, IpD en nS"' lijkt het 
alleszins verantwoord om ter omschrijving van de wraak het woord vergelding te gebruiken. 

hem, dat hij van de God van Israel een Moloch maakt. Te bedenken is wel, dat Volz zijn studie bewust 
eenzijdig heeft opgezet (a.w., p. 25). 

1. Dtn. 32; Ri. 11; Jes. 34, 63; Jer. 46, 50-51; Ez. 24; Nah. 1; Ps. 94. 
2. Het is veelzeggend dat juist een joods geleerde als AJ. Heschel op de visie van Volz ongemeen fel reageert 

(a.w., 303-306). 
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Door K. Koch is echter ontkend, dat in het O.T. de idee van de vergelding voorkomt. 
In een beroemd geworden artikel uit 1955, 'Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten 
Testament?'', attaqueert hij de gangbare voorstelling dat het geloof in de vergelding van 
God in het O.T. een grote rol speelt. Het is van belang te zien, dat Koch het woord 
vergelding in strikt juridische zin opvat: 'Ein abgestuftes Lohnen oder Strafen nach einer 
vorgegebenen Norm', waarbij loon en straf die 'sowohl dem Wesen des Taters wie dem 
Akt seiner Tat fremd' zijn, door een rechtsinstantie worden opgelegd.^ Het (westerse) 
vergeldingsbegrip is volstrekt inadequaat ter beschrijving van het (ot.ische) denken over 
de nauwe relatie tussen daad en lot van de mens ('Tun-Ergehen-Zusammenhang'). De 
goede/slechte daad vormt een 'Sphare von dinglicher Stofflichkeit' om de mens, die tot 
ontwikkeling komt en resulteert in heil resp. onheil (de 'Schicksalwirkende Tatsphare'). 
Over het lot van de mens wordt door zijn daad beslist, omdat in de daad het lot reeds 
is geïmpliceerd (cf. het beeld van zaad en vrucht). 

Deze intrinsiek-wetmatige effectiviteit van het goede/boze wordt weerspiegeld in de 
typerende ambivalentie die vele" Hebreeuwse vocabels in semantisch opzicht eigen is 
(bijv. Kün betekent zowel 'zonde' als 'onheil'). Woorden als ÜDB?, übiS e.d. laten zich 
geheel in deze vorm van denken inpassen. God is niet passief tegenover deze immanente 
causaliteit.^ Hij is terdege 'eine dem Menschen übergeordnete Grosse'; Hij verricht 
echter niet het werk van een rechter die vonnist, maar als het ware de dienst van een 
vroedvrouw."* Gods handelen bestaat niet uit een vergelding die van buitenaf een 
'vreemde' straf of beloning oplegt, maar uit een 'In-Kraft-Setzen und Vollenden' van 
wat reeds in nuce aanwezig is: God waakt over het effect van de Tun-Ergehen-
Zusammenhang. 

Twijfel over de validiteit van dit denkschema komt volgens Koch pas aan de rand van 
het O.T. voor (Job, Prediker). Debet aan het groteske misverstand van de vergeldingsleer 
van het O.T. is de vertaling van LXX, die de oude opvatting van de daad - lot eenheid 
niet meer verstond.' Voorzichtigheidshalve benadrukt Koch, dat zijn studie een 'Aus-
schnitt', slechts één aspect van het religieuze denken van het oude Israel behandelt.* 
Deze wetenschap heeft hem er echter niet van weerhouden om het vergeldingsdenken 
over de hele linie van het O.T. te ontkennen en daarmee 'der angeblich so rechtliche 
Charakter israelitischen Gottesverstandnisses' van een stevig vraagteken te voorzien. 

Kochs visie is van belang als correctie op een rechtsmonistisch lezen van het O.T. en een 
extreem forensische invulling van het ot.ische Godsbeeld. Inderdaad is moeilijk te spreken 
van een 'leer' of 'dogma' der vergelding in het O.T. Naar algemeen oordeel heeft Koch 

1. Gepubliceerd in ZThK 52 (1955), 142 (= K. Koch (Hsgb.), Um das Pnrmp der Vergeltung m Religion 
und Recht des Alten Testaments (WF 125), Darmstadt 1972, 130-180 (de paginaverwijzing in citaten is 
naar deze bundel). Van belang is ook zijn artikel 'Die Israëlitische Auffassung vom vergossenen Blut', VT 
12 (1%2), 396-416 (= Prinap, 432-456). Koch heeft zich naderhand op onderdelen van zijn visie laten 
corrigeren, maar de hoofdlijn beslist vastgehouden. Cf. enkele artikelen van zijn hand m THAT (Don en 
p n ) en in TWAT (KöTl en pv). Koch bouwt voort op de resultaten van ethnologische en sociologische 
studies (Lévy-Bruhl) en het werk van J. Pedersen en S. Mowinckel. In het bijzonder is te noemen K.H. 
Fahigren, die in zijn dissertatie uit 1932 reeds sprak van de 'synthetische Lebensauffassung' in het O.T. 

2. A.art., 133, cf. id., 'Auffassung', 438 e v. 
3. A.art., 167. In 'Auffassung', 435, heeft Koch de door hem gehanteerde termen 'immanentie' en 'mecha

nisme' teruggenomen. 
4 A.art., 135. 
5. 'Hier, m dem Septuaginta, wird die Religion in Rechtsbegriffe gefasst, nicht schon im Alten Testament' 

(p. 176). 
6. Aart., 180; cf. 'Auffassung', 436. 
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gewezen op een belangrijk aspect van het O.T. (de nauwe samenhang van daad en gevolg, 
vooral in de chokmatische teksten), dat nog te weinig aandacht had ontvangen. Toch is 
door velen' terecht kritiek geoefend op het gewicht, dat Koch aan zijn these heeft 
toegekend, als zou hiermee het juridisch-forensische denken uit het O.T. geëlimineerd 
kunnen worden. Ook de wijze waarop hij met filologische gegevens omgaat, roept vragen 
op. Het hoofdpunt van kritiek is, dat de rol die Grod in het proces van de Tun-Ergehen-
Zusammenhang krijgt toebedeeld, niet strookt met het veelzijdige getuigenis van het O.T. 
aangaande zijn verbondsmatige (straffende of zegenende) ingrijpen. De vrijmacht van 
Gods handelen wordt hier beslist tekort gedaan. Het resultaat van de discussie over Kochs 
opvatting is, dat het woord vergelding in de weergave van het otische denken onmogelijk 
gemist kan worden. 

In het verband van deze studie gaat het echter niet om een kritische doorlichting van 
Kochs thesen, maar om de vraag hoe in het licht daarvan over het thema van de wraak 
Gods te oordelen is. Volgens Koch werd door LXX het juridische vergeldingsdenken in 
het O.T. geïntroduceerd. Pas wanneer LXX de vocabel Qp3 vertaalt met SIKT], duikt voor 
het eerst een woord voor 'straf in het O.T. op.^ Eerder werd dus Gods handelen niet 
door het toebrengen van vergelding of straf (die immers de gedachte van een ingreep 
van buiten inhoudt) gekenmerkt. Het thema van Gods wraak wordt in Kochs studie geheel 
buiten beschouwing gelaten.^ 

Het onderzoek naar de betekenis van Dp2 en de functie van de DpMeksten liet zien, 
dat het ot.ische wraakbegrip vaak een sterk juridische lading heeft en bij uitstek ziet op 
de voltrekking van een straffend oordeel in reactie op toegebracht leed (zo al in oude 
teksten als Gen. 4 en Ex. 21). Gods wraak brengt een 'vreemde' straf, van buiten opgelegd: 
het zwaard (Lev. 26). In het kader van de strijd oefent God wraak over de vijand, een 
wraak die niet bestaat uit een voltooiing van een door een vijandelijke daad in werking 
getreden onheilsproces, maar uit een straffende vergelding voor bedreven wandaden. Zijn 
wraak beslist het rechtsgeding der volken (Ri. 11) en voert het beschreven vonnis uit 
(Ps. 149). 

Het rechts- en vergeldingsdenken wordt niet als innovatie van LXX in het O.T. inge
dragen, maar is in de Dp3-teksten reeds duidelijk aanwezig. Het is een interessante vraag, 
of Kochs studie dezelfde resultaten gehad zou hebben, wanneer hij enerzijds met een 
minder positivistisch gekleurd rechtsbegrip zou hebben gewerkt en anderzijds het thema 
van de wraak Gods wel had verdisconteerd. 

1. Kochs artikel heeft een brede discussie over de vergeldmgsleer en de invloed van het rechtsdenken in het 
O.T. op gang gebracht. Naast enige bijval (cf. G. von Rad, Theologie I, 278v. en 396v.; id., Weishea, 170 
e.v.) ontving Koch van velen kntiek. Behalve op de in Pnnap opgenomen artikelen van H. Gese, 
J. Scharbert, F. Horst en H.G. Reventlow is in het bijzonder te wijzen op de kntiek van P. Zerafa, 
'Retnbution in the Old Testament', An. 50 (1973), 464-494 en P.D. Miller, Sm and Judgment in the 
Prophets. A Stylistic and Theological Analysis (SBL-senes 27), Chico 1982 (zie vooral p. 134-137!); cf. 
ThLZ 110 (1985), 174 noot 4. Zie verder N.A. Schuman, 'Gods gerechtigheid en de "wet" van de vang-
kuil (Psalm 7:11-17)', in: M.H. van Es e.a. (red.), Loven en Geloven (Fs N.H. Ridderbos), Amsterdam 
1975, 95-110; J.K. Kuntz, 'The Retnbution Motif in Psalmic Wisdom', ZAW 89 (1977), 223-233 en 
C.A. Keller, 'Zum sogenannten Vergeltungsglauben im Proverbienbuch', in: H. Donner, Beitrdge, 223-238. 

2. A-art., 176; cf. p. 164 
3. Later schrijft Koch ('Auffassung', 438 noot 10) dat Gods wraak, Gods vloek en Gods handelen in de 

Tat-Ergehen-Zusammenhang elkaar met uitsluiten, maar aanvullen. Hij kan dit zeggen omdat zijns inziens 
wraak en straf niet hetzelfde zijn: Wraak is het pnmitieve equivalent van de straf, 'straf heeft een juridische 
lading, "wraak' blijkbaar met. Uit het geheel van het artikel blijkt, dat Koch bij Op] pnmair aan bloedwraak 
denkt 
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7.5. ONTWIKKELING IN DE WRAAK VAN GOD? 

Gods openbaring is niet tijdloos, maar is de geschiedenis ingegaan. Cultuurhistorische 
processen en heilshistorische ontwikkelingen impliceren de mogelijkheid van verandering, 
verbreding of verdieping. Is dit laatste ook het geval met het theologoumenon van de 
wraak Gods? Met andere woorden, kan van de wraak van God een 'Begriffsgeschichte' 
worden getekend? 

In § 5.1. werd de vraag of de woordgroep Dpi een sjjecifieke semantische ontwikkeling 
vertoont, ontkennend beantwoord. Kan dan wellicht, niet wat de betekenis van Gp3, maar 
wat de functie van de Dp3-teksten betreft, een inhoudelijke ontwikkeling geconstateerd 
worden? Naar de mening van Dietrich zijn er inderdaad 'Anzeichen einer geschichtlichen 
Entwicklung'.' In de vroegste tijd van het O.T. wordt de wraak vaker door de mens zelf 
voltrokken of gezocht (Gen. 4; Joz. 10; Ri. 15, 16; 1 Sam. 14, 18); in latere tijd worden 
plicht en recht van de wraak meer aan God toegeschreven (door profeten en theo-
logenAromen in de (post)exilische tijd). Dietrich vermoedt overigens wel, dat hierachter 
eerder een politiek-sociale dan een religieus-geestelijke verandering ligt. 

Dat Dp3-acties met een menselijk subject voor het grootste deel in de vroegste tijd 
plaatsvinden, is in dit verband in feite echter niet relevant. Ten eerste omdat het 
menselijke Dp] in veel gevallen een element is in de YHWH-oorlogen, die juist in deze 
eerste periode van Israels bestaan plaatsvonden. Ten tweede omdat achter de menselijke 
wraak expliciet (opdracht) of impliciet (kader van de YHWH-oorlog) de wraak van God 
staat. Ten derde, omdat ook in latere tijd de wraak (van God) niet zelden door mensen 
kan worden voltrokken, cf. 2 Kon. 9; Ps. 149; Ester 8; Ez. 25; Jer. 50.̂  De relatie tussen 
menselijke en goddelijke wraak is niet van dien aard, dat een historische differentiëring 
zinvol is.̂  Van een wezenlijke ontwikkeling in het ot.ische wraakthema kan niet gesproken 
worden."* 

1. W. Dietrich, 'Rache', 459. 
2. Men kan zich van dit gegeven niet afmaken door te stellen, dat wraakteksten als Ps. 149 of Ester 8 'jedoch 

eher von reicher Phantasie als von wirklichen Taten [zeugen]', zoals W. Dietnch, 'Rache', 459 noot 63, 
meent. 

.3. Zje § 7.2. 
4. Deze constatering komt overeen met de conclusie die B.E. Baloian, a.w., 272, trekt ten aanzien van het 

ot.ische thema van de toorn van God: 'There appears to be no traditio-historical development of the 
theological understanding of anger'. Volgens R.C. Dentan, Knowledge, IX, blijft door het hele O.T. heen 
'the character of Israel's God (..) remarkably constant'. 
De categorie van de ontwikkeling speelt een belangrijke rol in de recente literatuur over het geweldthema 
De gedachte van een stijgende lijn die in Christus het hoogte- en eindpunt vindt, wordt vaak geponeerd 
(zo reeds GJ. Heering): Het O.T. zou van de 'oorlogen des HEREN' heengroeien naar de "vrede des 
HEREN', van het geweld naar de geweldloosheid, van het mede-strijden naar het stil-zijn. Dit laatste wordt 
overigens door J.C. de Moor in een recensie van P.D. Millers studie Divme Wamor krachtig ontkend (UF 
7 (1975), 609v.), cf. H.D. Preuss, "rran^" in TWAT IV, 923. Anderen menen dat er in het O.T. twee 
onverbonden lijnen zijn, die van het geweld en die van de vrede, terwijl het N.T. de laatste lijn voortzet 
en een geweldloze lezing van het O.T. bevordert. Men zie voor deze materie N. Lohfink, 'Der gewalttatige 
Gott des Alten Testaments und die Suche nach einer gewaltfreien Gesellschafl', JBTh I, 106-136; 
R. Schwager, Brauchen wir emen Sündenbock' Gewall und Erlósung m den biblischen Schriften, Munchen 
1978 (over het O.T. op p. 54-142); J. Ebach, Das Erbe der Gewalt. Eme biblische RealUdt und ihre Wirkungs-
geschichte, Gütersloh 1980 (over het O T op p. 14-56); E. Noort, Geweld m hel Oude Testament. Over 
woorden en verhalen aan de rand van de kerkelijke praktijk (TS 28), Delft 1985; A.WJ. Houtepen, 'De 
vrede van God en de oorlogen der mensen', in: P. van Dijk, A.W J. Houtepen en H. Zeldenrust, Geloof 
en geweld. De vrede van God en de oorlogen der mensen. Kampen 1988, 79-122 en E. Spiegel, Gewalt-
verzicht. Gnmdlagen einer biblischen Fnedenstheologie, Kassei 1987 (zie vooral het grote excurs 
'Exemplarische Auseinandersetzung mit der Vorstellung eines gewalttatigen Gottes' op p. 114-168). Nogal 
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7.6. AARD EN WAARDE VAN HET SPREKEN OVER DE WRAAK VAN GOD 

Bij de probleemstelling in § 1.1. kwam de vraag aan de orde, of de 'wraak' van God in 
het O.T. in letterlijke of in figuurlijke, oneigenlijke zin verstaan moet worden. Op deze 
vraag, waarmee men het brede terrein van de hermeneutiek (aard en waarde van de wijze 
waarop de bijbel over God spreekt) en de dogmatiek (relatie tussen aseüas dei en deus-in-
revelatione) betreedt, kan slechts kort worden ingegaan. Onvermijdelijk bedienen de bijbel
schrijvers zich in hun spreken over God van symbolisch-antropomorfe taal: 'The meta
phorical nature of the biblical descriptions of God has long been recognized'.' Welke 
cognitieve inhoud heeft de metafoor van Gods wraak als de strafactie van de Koning, 
Rechter en Strijder? Het is van belang dat een geleerde als A.B. Ritschl juist mede met 
een beroep op het antropomorfe karakter van de bijbeltaal de notie van de toom van 
God in zijn theologisch denken heeft uitgerangeerd.^ 

Wat is het realiteitsgehalte van metaforisch taalgebruik in het algemeen? De oude 
'substitution-view of metaphor'' wil op basis van het zogenaamde tertium comparationis 
het antropomorfisme als menselijk-inadequaat vervangen door passender - meestal 
abstracte - begrippen. Meer realiteitswaarde heeft het antropomorfisme bij de 'interaction-
view of metaphor': 'Israel's anthropomorphic language about God (..) hints at certain 
essential qualities of God without confining him to the imagery used'.'' Berkhof heeft 
ter aanduiding hiervan de verhelderende terminologie 'analoog-adequaat' gebruikt. De 
taal van de openbaring is 'relevant en transparant'.^ Enerzijds moet ervoor gewaakt 

vergaand is de visie van A.WJ. Houtepen, die een nieuw ontmythologiseringsprogram \OOT ogen staat: 
de ontmihtarisering van het Godsbeeld. 'In Christus zijn een aantal Godsvoorstellingen definitief achter
haald als inadequaat, zoals er ook al in Israel een geleidelijke uitzuivering van het Godsbegrip heeft 
plaatsgevonden' (a.art., 108) Het gaat om mets meer of minder dan het uitfilteren van het vergeldingsden-
ken uit het Godsbegrip (p 104). Houtepens axioma is: 'In God is geen geweld' (p. 82). 
Een bijzonder aspect van het geweld in het O.T. is het theologoumenon van Gods wraak. Wraak impliceert 
het gebruik van geweld. Van een ontwikkeling van de wraak in de richting van de vreedzaamheid is geen 
sprake. In later tijd is er zelfs een toename van profetieën aangaande Gods wraak. Bedacht dient te worden 
dat het wraak-geweld ontdaan is van elke vorm van willekeur en samenhangt met het diepe verlangen 
naar de realisering van Gods verlossingswerk, de komst van zijn rijk. Het geweld van Gods wraak is geweld 
in dienst van het recht en de vrede. Het is geweld, dat de tyrannic van de anti-machten breekt; goddelijk 
geweld, noodzakelijk vanwege de duistere realiteit van zonde en goddeloosheid. 

1. M.C.A. Korpel, a.w., 4, die wijst op o a. Thomas van Aquino, Calvijn en Bavinck. H. Bavinck, Gereformeerde 
Dognmiek 2, Kampen 1976*, merkt op. 'De gansche Schnft is antropomorfistisch' (p. 68), en 'Al ons 
spreken van onzienlijke dingen is dus metaphora, t)eeld, gelijkenis, poëzie. (..) Ditzelfde geldt ook m religie 
en theologie. Adaequate kennis van God is er met' (p. 75). Zie verder a.w., 128 en 149 en deel 1, 281. 
De studie van Korpel is voor de vragen die hier aan de orde komen van veel belang, met name (de samen
vatting van) de theoretische doordenking van het verschijnsel metafoor op p. 4-76. De systematische 
theologie en de moderne linguïstiek hebben in recente tijd veel onderzoek naar de aard van het metaforisch 
taalgebruik verricht. Cf. A. Haverkamp, Theone der Metapher (WF 389), Darmstadt 1983. 

2. Onder het antropomorfisme verstaat Ritschl een menselijke ervaringsvoorstelling waaraan geen werkelijk
heid beantwoordt, cf. H.M. Kuitert, De mensvomugheid Gods. Een dogmalisch-hermeneutische studie over 
de anthropomorfismen van de Heilige Schnft, Kampen 1962, 17 e.v. Terecht merkt Kuitert op: 'De term 
anthropomorfisme kan de verzamelnaam en vergaarbak worden voor alles wat een bepaalde theoloog 
met gebruiken kan' (19). 

3. De hier gebruikte termen zijn ontleend aan M.C.A. Korpel, a.w. 
4. M CA. Korpel, a w., 615v., 627v. en 631-635. De metafoor is het ideale instrument om over God die 

niemand ooit gezien heeft (Joh. 1:18) te spreken, 'because of its special capacity to hint at a truth that 
cannot be described adequately in terms of general human experience' (p 77 en 619). 

5. H. Berkhof, Christelijk Geloof. Een mieidmg tot de geloofsleer, Nijkerk 1990*, § 14 'De symbolische taal 
van de openbaring' (p. 69-75, cf. p. 109 e.v.). Deze aanduidingen zijn te verkiezen boven de bewoordingen 
bij Vnezen, die meent dat de antropomorfismen bewijzen zijn van het inadequate van het menselijke 
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worden de antropomorfismen al te letterlijk op te vatten; ook de bijbelschrijvers zelfwaren 
zich duidelijk bewust van het beeldende en ontoereikende in hun beschrijving van God.' 
Anderzijds mag de metaforische taal niet abstraherend-spiritualiserend van haar zeggings
kracht beroofd worden en ak 'oneigenlijk' beschouwd worden. De metafoor is weliswaar 
geen absoluut-adequate, maar wel een analoog-adequate beschrijvingswijze van God. 

Wanneer het bovenstaande toegepast wordt op het ot.ische spreken over de wraak Gods, 
blijkt dat de hermeneutische bezinning aansluit bij de resultaten van de exegese. Enerzijds 
dient voor een juist verstaan van het thema van de wraak Gods verdisconteerd te worden, 
dat er een duidelijk verschil is tussen goddelijke en menselijke wraak. Menselijke wraak 
kan gepaard gaan met rancune/haatdragendheid, of zelfs daarin opgaan. De goddelijke 
wraak is echter ontdaan van elke gedachte van rancune of haatdragendheid.^ Anderzijds 
duidt de wraak van God terdege op een werkelijkheid: de straffende vergelding die God 
in zijn toorn kan oefenen. Met andere woorden: Het besef dat de ot.ische openbaring 
aangaande de wraak Gods niet in volstrekt adequate taal verwoord wordt, kan niet in 
mindering gebracht worden op het realiteitsgehalte van deze wraak. Net zo werkelijk als 
de liefde, trouw of genade van God is zijn toom of zijn wraak. 

Welke waarde heeft het oLische spreken over Gods wraak voor de verkondiging aangaande 
God, Gods werk en zijn relatie met mens en wereld? Daar de beantwoording van deze 
vraag in feite vooral voor rekening van de dogmatiek komt, moet volstaan worden met 
het trekken van enkele gedachtenlijnen: 
1. De werkelijke betrokkenheid van God op de geschiedenis van deze mensenwereld 

wordt door het theologoumenon van de wraak Gods onderstreept. God is niet ver 
weg, maar nabij. Hij is geen projectie of abstractie, maar de Levende, die persoonlijk-
reagerend met de mens omgaat. Dat betekent ook, dat Hij bij wijze van spreken geen 
schone handen houdt, maar in een wereld van zonde en schuld actief-reëel in woord 
en daad handelend optreedt. 

2. Gods ontzagwekkende heiligheid, zijn vlammende toom, zijn gepassioneerde naijver, 
de kracht van zijn liefde en de vastheid van zijn gerechtigheid krijgen door de prediking 
van de wraak Gods nog meer diepte. YHWH is God, Hij laat niet met zich spotten. De 
wraak Gods accentueert de majesteit van God, voor wie alle volken zich eens zullen 
neerbuigen. 

3. Door de wraak Gods wordt tegelijk aangegeven, dat het God volkomen ernst is met 
zijn woord, zijn verbond, zijn heilsgedachten en de komst van zijn koninkrijk. Hij laat 
zijn volk niet definitief ondergaan in ongerechtigheid, 'van binnen uit' noch 'van 
buitenaf. Zijn wraak baant de weg naar zijn toekomst. 

4. Gods wraak opent het zicht op de afgrond van de zonde en de onpeilbaar diepe ernst 
van onrecht, machtsmisbruik, hoogmoed, geweld en onderdrukking. God die het recht 
en de gerechtigheid liefheeft, blijft niet onbewogen bij de schending daarvan. Hij neemt 
de mens, die onrecht pleegt, in zijn handelen volstrekt serieus en stelt hem verantwoor
delijk voor zijn daden. 

5. Gods wraak is het postulaat van de gerechtigheid in een wereld vol onrecht. Zijn wraak 
biedt uitzicht aan troostelozen en hoop aan verdmkten: 'Dat God het kwaad uiteinde

spreken over God {Hoofdlijnen, 34S). 
1. H. Berkhof, a.w., 72. De bewijzen hiervoor worden geleverd door M . C J \ . Korpel, a.w., 82-87. 
2. Vgl. de wijze waarop in het O.T. het begnp van Gods 'berouw' (Dm) ontdaan is van de gedachte van 

willekeur en Gods 'naijver' (K3p) van de gedachte van jaloezie. 
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lijk niet ongestraft laat, is de troost bij uitstek voor de talloze beroofden en bedrogenen 
van onze geschiedenis'.' Deze wetenschap weerhoudt de mens ook van het verlangen 
om het recht in eigen hand te nemen. De belofte dat Gods wraak tenslotte al het 
kwade wegdoet, is bron van vreugde en geeft reden tot lofprijzing. 

7.7. D E WRAAK VAN GOD IN DE INTERTESTAMENTAIRE LITERATUUR EN IN HET NIEUWE 
TESTAMENT^ 

7.7.1. Qumran 

In de Qumrangeschriften, die stammen uit de 3' eeuw v. Chr. tot en met de eerste helft 
van de 1' eeuw n. Chr.,^ komt de vocabel Dp3 regelmatig voor,^ hoofdzakelijk in de Regel 
der Gemeenschap (IQS), het Damascusgeschrifl (CDC) en de Regel van de oorlog (IQM). 
In de lijn van het O.T. worden hierin drie gedachten onderstreept: 
a. De mens mag zichzelf niet wreken; het is tekenend voor de goddeloosheid van Juda's 

vorsten dat zij zich in nijd en wraak uitleven.* 
b. De wraak is het prerogatief van God; Hij zal de kinderen van de duisternis straffen 

(eventueel door zijn engelen).* 

1. A.S van der Woude, Zach (POT), 119. 
2. Deze subparagraaf beoogt slechts een globale indruk te geven van de 'Nachgeschichte' van Dp3 en het 

wraakthema, en streeft in de weergave van de gegevens niet naar volledigheid. Een exa« overzicht is 
vanwege het probleem van de terminologie ook nauwelijks mogelijk. In de intertestamentaire literatuur 
en in het N.T. is het onderscheid tussen de specifieke wraakgedachte en de meer algemene vergel

dingsgedachte namelijk met altijd helder. De oorzaak hiervan ligt in de vertaling van LXX, die voor op: 
met consequent dezelfde vocabel èKSiKEiv gebruikt en omgekeerd èKStKetv als vertaling van meer 
Hebreeuwse woorden kan hanteren. LXX vertaalt cp: vrijwel altijd met èicSiiceiv, maar een enkele keer 
ook met èKSiKa^eiv, dvTanoSiSovm, dflcaow, <i|iDveiv, Kpimv KOieiv, TtoXejieiv, SIKTJ en SiKato^ 
En omgekeerd: LXX gebruikt èicSiiceiv in de meeste gevallen voor Op:, maar ook vaak voor ipD en 
daarnaast een enkele keer voor ass, 3"n, ro", npa en 8"n. In de weergave van de ot ische rechtstermen 
IS LXX duidelijk inconsequent en 'msofern problematisch, als hier ganz verschiedene Rechtsauffassungen 
aufeinander bezogen werden' (U Falkenroth, "Strafe, Rache" in ThBNT II/2,1186). Er is geen duidelijke 
reden aan te wijzen, waarom LXX niet een meer 'einheitliche' vertaling van Dp3 heeft gegeven. Was er 
behoefte aan vanatie in de vertaling? Was het onderscheid tussen de verschillende rechtstermen vervaagd? 
Was het Griekse èKSiKCiv toch met in elke context een goed equivalent voor het Hebreeuwse Dp]? Ook 
moet rekening worden gehouden met het feit, dat verschillende handen van verschillend niveau in 
verschillende tijden aan de LXXvertaling hebben gewerkt en bovendien met het gegeven dat LXX soms 
een sterk parafraserend karakter heeft. Bij elke relevante tekstplaats moet daarom opnieuw de vraag 
gesteld worden, of de gedachte van de wraak daann een rol speelt. In § 7.7.2. en 7.7.3. zullen hoofd

zakelijk tekstgedeelten met èKSiKeiv aan de orde komen Voor de betekenisontwikkeling van èKSiiceiv 
■wreken', 'recht verschaffen'. Vergelden', 'straffen' zie Falkenroth, 11851187 en G. Schrenk, s.v. in 
TWNT II, 440444 en verder de lexica van H.G Liddell / R. Scott (Oxford 1989') en W. Bauer (Berlin / 
New York 1988*). 

3. J.T. Nells, 'Joodse literatuur uit de periode tusen Oude en Nieuwe Testament', m BH 2B, 148. 
4. Twee maal komt api in een pCSer voor: IQpHab DC, 2 en (waarschijnlijk) 4QpNah I, 7. Zie de opgaven 

bij K.G. Kuhn (Hsgb.), Konkordanz zu den Qunvantexten, Göttingen 1960, 146 en bij J. Carmignac / 
E. Cothenet / H. Lignée, Les Textes de Qumran tradiuts et annates. Paris 1963, 2,397. Daarnaast wijst 
M. Baillet, Qunv&n Grotte 4 UI [4Q 482  4Q 520] (Oscovenes m the Judaean Desert VII), Oxford 1982, 
nog op 4QM' 10,11,15, 4Q 501; 4Q 505, 122, 2 en 4Q 511, 35, 11. Cf. voor de overige vindplaatsen nu 
J H. Charlesworth (e.a), Graphic Concordance to the Dead Sea Scrolls, Tubingen / Louisville 1991,200, 
228, 287 en 427. 

5. Zie CDC VIII,5, IX,24 (een commentaar op Lev. 19:18), XIX,18; IQS VII,9, X,19. 
6. Zie IQS 1,11,11,6,9, rv,12, V,12; CDC 1,17, IX,5, XIX,13 (cf. VIII,12 en XIX,24). Daarom roepen de 

gelovigen om de wraak van God 4Q 501 
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c. De grote wraak Gods ligt in het eschaton: de tijd of de dag der wrake, die samenvalt 
met de eindstrijd tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis.' 
De kinderen van het licht moeten gereed zijn om in deze strijd op te treden als het 
instrument van de wraak Gods. 

Uit de verschillende geschriften blijkt dat vooral Lev. 19:18 (afwijzing wraaklust), Lev. 
26:25 (zwaard van de verbondswraak), Dtn. 32:35 / Nah. 1:2 (de wraak is aan God) en 
de profetisch-eschatologische teksten aangaande de dag der wrake de Qumran-gemeen-
schap hebben geïnspireerd. De qua frequentie van het O.T. afwijkende accentuering van 
de wraaknotie zal samenhangen met de antithetisch-dualistische en separatistische 
levensinstelling van deze sekte.^ 

7.7.2. Apocriefen en pseudepigrafen 

Ook de apocriefe en pseudepigrafische literatuur sluit wat betreft het thema van de wraak 
in grote lijnen aan bij het O.T.: 
a. Eigenhandige menselijke wraak dient te worden afgewezen.' 
b. De strijd tegen de vijand die zich wil wreken op Israël,^ krijgt het karakter van een 

heilige oorlog waarin het volk gewroken moet worden.' 
c. De wraak komt aan God toe, Hij is de Wreker van de verdrukten.* Zoals eens Gods 

wraak Israël trof vanwege de overtreding van de verbondswet,' zo zal God in de 
toekomst, op de grote dag der wrake, de naties en alle goddelozen met zijn wraak 
bezoeken.* Maar Hij kan dat ook in het heden doen, ter verlossing van zijn volk;' 
dan trekt Hij de wapenrusting van de wraak aan.*" God tuchtigt zijn volk, opdat het 
ontkomen zal aan de grote eindwraak." Bij de uitvoering van zijn wraak kan God 
gebruik maken van (menselijke) instrumenten.'^ 

d. De gelovigen roepen om Gods wraak, wanneer ze in uiterste verdrukking verkeren 
of wanneer Gods eer geschaad wordt.'^ 

Toch kenmerken verschillende geschriften uit deze literatuur zich door een klimaat, dat 
ten aanzien van het wraakthema afwijkt van het O.T. Met name is te denken aan Judith 
en 1-4 Makkabeeèn. In deze boeken wordt veelvuldig aan mensen het recht van de wraak 
toegekend, waarvan uitbundig gebruik wordt gemaakt. Deze - tegen de historische achter-

1. Zie IQS 1,11, IX,23, X,19; IQM 111,6,7, IV,12, VII,5, XV,6, XIUC?). 
2. Cf. G. Sauer, "npj", 109. H. Kosmala, Hebrüer-Essener-Chnsten. Studiën zur Vorgeschichte der frühchrist-

lichen Verkündigung (Studia Post-Biblica 1), Leiden 1959,396, is van mening dat de hoop op Gods wraak 
over de vijanden een centrale plaats had in de Qumran-theologie. Te vergelijken is de grote aandacht die 
de Dag der wrake krijgt in de tradities van de Samantaanse gemeenschap, cf. J.C.H. Lebram, 'Nach-
biblische Weisheitstraditionen', VT 15 (1965), 20.5v. 

3. Sir. 28:1; Test. Gad 6:7; Ps. Phoc. 77; Sib. Or. 2, 145; 2 Hen. 50:4. 
4. Jud. 1:12, 2:1, 6:5; 1 Makk. .3:15, 6:22, 7:9, 9:26; cf. Sir. Z5:14. 
5. 1 Makk. 2:67,7:24,9:42,13:6,15:21; cf. WJ. Heard, 'The Maccabean Martyrs' Contnbution to Holy War', 

EvQ 58 (1986), 291-318. 
6. Sir. 5:3, 12:6; Ps. Philo 55:2; Test. Mozes 9:7,10:2, 7; Test. Ruben 6, 6; 3 Makk. 7:9; 4 Makk. 9:24,32, 

Cf. 11:23. 
7. Sir. 48:7; 2 Bar. 77:3v. 
8. Jud, 16:17; Sir. 5:8, 18:24; 2 Bar. 82:2; 1 Hen. 25:4. 
9. Jud. 8:35; Sap. 11:25. 
10. Sap. 5:17w. 
11. 2 Makk. 6:15; Jud. 8:26. 
12. Simeon (Jud. 9:2); Jozua (Sir. 46:2); Gideon (Ps. Philo 35:4v.); de wraakengelen (1 Hen. 62:11); cf. Sir. 

39:30w. 
13. 1 Makk. 7:38, cf. 2 Makk. 8:3v., 4 Ezra 4:33w. en 1 Hen. 22:5, 7, 47, 99:3, 104:3. 
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grond begrijpelijke - anticipatie op de eschatologische wraak van God ademt een andere 
sfeer dan het O.T., dat op dit punt juist zeer terughoudend is.' 

7.7.3. Het Nieuwe Testament 

Op de grens van O.T. en N.T. staat de figuur van Johannes de Doper (Luc. 16:16), die 
met de proclamatie van de nabijheid van het koninkrijk der hemelen (Mt. 3:3) aansluit 
bij de profetische verwachting van de doorbraak van Gods koningsheerschappij. Dit 
betekent voor hem primair dat het gericht aanstaande is (Mt. 3:7,10,12). De komst van 
het koninkrijk is ook in Jezus' verkondiging het centrale thema, zijn 'evangelie' (Luc. 4:43, 
8:1). Maar tot vertwijfeling van Johannes (Mt. 11:3) blijft het gericht uit. De inzet van 
Jezus' prediking lijkt zelfs een vraagteken te zetten achter de legitimiteit van het thema 
van de wraak Gods. 

Wanneer Jezus in de synagoge te Nazareth het tijdstip van de grote vervulling als 
definitief ingegaan voorstelt (aT||i.epov Jie7cA,T|pcOTai, Luc. 4:21), beëindigt Hij zijn 
lezing uit Jes. 61 met de zinsnede over het aangename jaar des HEREN (Luc. 4:18v,). 
Het in Jes. 61:2 direct daarop volgende en onlosmakelijk daarmee verbonden woord over 
de 'dag der wrake van onze God' (vs. 2b) noemt Jezus niet. Ofschoon de bewoordingen 
van Jes. 61:lv. (LXX) niet precies gevolgd worden,^ kan het afbreken van de lezing 
midden in dit vers moeilijk aan toeval te wijten zijn. Bewust spreekt Jezus niet over de 
dag der wrake! Hieruit blijkt echter niet, dat Hij 'de geest boven de letter' van het O.T. 
stelt' of dat Hij de wraak als element van 'een zeker nationaal joods particularisme"* 
aan de kant schuift. Uit dit gedeelte blijkt, dat wat in het profetisch perspectief van het 
O.T. (en van de Doper) nog ineen lag, in het evangelie van het N.T. een differentiatie 
krijgt in een reeds vervuld heden en een nog te verwachten toekomst.' 

De dag der wrake wordt door Jezus niet 'afgeschaft' maar 'opgeschort'. Het heden 
is het heden der genade, waarin de Bruidegom aanwezig is (Luc. 5:34) en het evangelie 
aan allen gepredikt wordt (Luc. 4:43). Het is het in Christus aangebroken aangename 
jaar des HEREN (Luc. 4:19, cf. 2 Cor. 6:2), het jaar van zijn liefdevolle geduld (Luc. 13:8), 
de tijd dat God naar zijn volk omziet (Luc. 19:41, 44). Dit betekent niet dat Gods wraak 
uit het zicht verdwijnt. Juist in het evangelie naar Lucas wordt de wraak van God door 
Jezus nadrukkelijk aan de orde gesteld, in Luc. 18:1-8 (zie onder) en Luc. 21:22: De 
Tmepai èKÖlKTiaecoq liggen in de nabije toekomst.* Achter de formulering 'dagen van 
de wraak' in Luc. 21:22 staan ot.ische gedeelten als Dtn. 32:35, Jes. 61:2, Jer. 46:10 en 
Hos. 9:7. 

Er loopt een duidelijke lijn van de gerichtsprofetie in het O.T. naar Jezus' eschato
logische prediking. In overeenstemming hiermee krijgt het gericht van God in het 

1. Over de excessieve wraakverwachtingen in de mtertestamentaire literatuur, cf. W. Klassen, 'Vengeance 
in the Apocalypse of John', CBQ 28 (1966), 305 e.v. 

2. Jes. 61:1c is weggelaten; een deel van Jes. 58:6 is geplaatst na vs. ld. 
3. Zo Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen, llv. 
4. Zo J.T. Nielsen, Luc. (PNT), 134. 
5. H.N. Ridderbos, Komst, 60-68 H. Baarlink, 'Ein GnSdiges Jahr des Herm - und Tage der Vergeltung', 

ZNW 73 (1982), 204-220, zet de beperking van de lezing uit Jes. 61 m het licht van de zorgvuldig 
geredigeerde structuur van het Lucasevangelie. Heilshistorische en redactiekntische exegese vullen elkaar 
bij de verklanng van Luc. 4:18v. aan. 

6. Terecht ziet H. Baarlink een betrekking tussen Luc. 4:19 en 21:22: 'Der in Lk. 4 19 ausgelassene Teil der 
Prophetie aus Jes 61 wird beinahe wörtlich aufgenommen in 21 22 und ergibt dort zusammen mit der 
in 4 21 genannten ErfUllung die Erfüllung von allem, was geschneben ist' (a.art., 219). 
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nt.ische kerugma een belangrijke plaats.' Dit gericht wordt in Christus principieel en 
anticiperend voltrokken. Hij drinkt de beker des tooms. Op Golgotha wordt de ernst 
van Gods wraak ten volle duidelijk.̂  Christus' dood om de zonden betekent verlossing 
en leven voor het volk van God; de verachting van Christus' werk betekent de eeuwige 
dood. De Opgestane is Hij, die als Koning heerst, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn 
voeten heeft gelegd (1 Cor. 15:25). Hij staat als wrekende Rechter al voor de deur 
(Jac. 5:1-9). Lam en Leeuw zijn één (Openb. 5:5v.). 

Dat de God en Vader van Jezus Christus ook de God der wrake is, behoort tot de 
vooronderstellingen van het gehele N.T. en wordt ook tweemaal met een citaat uit 
Dtn. 32:35 expliciet aangegeven, in Rom. 12:19 en Hebr. 10:30. Paulus betuigt in 
1 Thess. 4:6 nadrukkelijk (5ia|iapT\)po|iiai) dat God een Wreker (èKSiKO^) is. 

Deze wetenschap is mede richtinggevend voor de ethiek, de visie op de overheid en 
de toekomstverwachting. De aansporing tot een heilige levenswandel krijgt een extra 
impuls door het besef van de wraak van God (1 Thess. 4:3-6). Dit besef weerhoudt de 
gelovige ervan het recht in eigen hand te nemen (Rom. 12:19): God komt de wraak toe. 
God wil bij de uitvoering van de wraak in het heden gebruik maken van de overheid, 
die als deot) 5iaKOVO(; tevens èic5iK0<; tic, ópynv behoort te zijn (Rom. 13:4). 
Dezelfde gedachte van de 'ambtelijk-juridische' wraak komt voor in 1 Petr. 2:14.̂  De 
wraak Gods kan zich in het heden manifesteren (cf. Luc. 21:22), maar is vooral op de 
toekomst betrokken. Ingaand op de vervolging van de gemeente Gods spreekt 2 Thess. 
1:5w. over de komende vergelding. Bij de ctTtOKaA-DVK; van Kurios Jezus (cf. Jes. 66:15) 
zal wraak worden geoefend (8i5ovai èKSiKTjaiv = nnpi ]T)i, Num. 31 en Ez. 25) over 
de goddelozen, die het evangelie niet wilden gehoorzamen (vs. 8, cf. Mi. 5:14! en Rom. 
2:5-9). 

Er is een direct verband tussen de verdrukking van Gods volk, de goddeloze tegenstand 
tegen het evangelie en de komende wraak. In de vervolging van de gelovigen openbaart 
zich ten diepste de vijandschap tegen God zelf; in het onrecht, de gemeente aangedaan, 
wordt het recht van God aangetast. Wanneer de gelovigen roepen om de wraak van God, 
gaat het dan ook niet om de bevrediging van persoonlijke gevoelens van wraaklust. Om 
de realisering van datgene wat 2 Thess. 1:5w. verkondigt, kunnen de gelovigen verlangend 
roepen: de doorbraak van Gods koningsheerschappij, het slechten van alle vijandschap 
en het terecht komen van alle dingen. Drie plaatsen zijn hierbij in het bijzonder te 
noemen: Luc. 18:1-8; Openb. 6:10 en 19:2. Zowel levenden (Luc. 18) als overledenen 
(Openb. 6) roepen om Gods èK5iKT|Ol(;. 

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in Luc. 18:1-8 krijgt in het licht van het O.T. 
en tegen de achtergrond van de eschatologische prediking in Luc. 17:20-37 (zie 18:8b) 

1. Zie over het gericht in het N.T.: A.T. Hanson, The Wrath of the Lamb (SPCK), London 1957; L. Floor, 
Hetgenchivan God volgens het Nieuwe Testament (Zicht op de Bijbel 17), Amsterdam 1979 en S.H. Travis, 
Chnst and the Judgment of God. Divme Retnbution in the New Testament, Basingstoke 1986. 

2. Door het kruis wordt dus met, zoals W. Dietnch stelt ('Rache', 469v.), een vraagteken achter de legitimiteit 
van het spreken over de God der wrake geplaatst. Golgotha vormt juist een onderstreping van de ernst 
van deze wraak: 'Uiteindelijk vecht Hij de toom over de zonde (..) in Christus als vere Deus en vere homo 
met zichzelf en ons uit. Maar de genade van God die de wereld m Christus met zichzelf verzoenende was 
door hun hun zonde niet toe te rekenen (II Cor. 5:19), werkt met automatisch. Wie de genade verwerpt 
en bij God met schuilt, blijft onder de toom' (A.S. van der Woude, Nah. (POT), 95v.). 

3. Vgl. ook 2 Cor. 7:11 en 10:6, waar de woorden èKStKT)(n; resp. èKSticeiv wellicht op de toepassing van 
de kerkelijke tucht slaan. 
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een diepe inhoud. Als zelfs al een onrechtvaardige rechter de roep van een weduwe, die 
onrecht lijdt, hoort en haar 'wreekt' (= recht verschaffen, èKÖlKeiv),' hoeveel te meer 
zal (a peiore ad melius) de goddelijke Rechter, die immers bij uitstek een verdrukte 
weduwe verhoort (Ex. 22:23), zijn rechterlijke wraak doen komen! Zoals de verdrukte 
weduwe in de gelijkenis tot de rechter om recht roept (cf. Ps. 43:1), zo richten in het 
O.T. de verdrukte armen en rechtvaardigen hun wraakbede tot YHWH, die flUT] ÜDIttf 
en mopJ bn is (Ps. 94: Iv.), en zo bidt het nt.ische volk van God (de 'uitverkorenen', 
Luc. 18:7) dag en nacht tot God om recht en verlossing.^ God zal het onrecht dat de 
zijnen werd aangedaan wreken en zijn gemeente spoedig (vs. 8, cf. Luc. 17:24, 30) 
verlossen. 

De Openbaring van Johannes verkondigt God op unieke wijze als de grote Koning, 
Rechter en Strijder en schildert de definitieve doorbraak van Gods koningschap.' Een 
belangrijk aspect daarvan is de wraak over het vergoten bloed van Gods knechten (cf. 
Dtn. 32:43; 2 Kon. 9:7 en Ps. 79:10), verbonden met de publieke vindicatie van hun en 
Gods recht (zie 6:9: 'geslacht om het woord van God'). Hierom wordt geroepen met de 
wraakbede van 6:10; de vreugde over de realisering van de wraak culmineert in het hemelse 
hallel van 19:2. In beide teksten is de juridische setting onmiskenbaar: Gods wraak is de 
uitkomst van zijn oordeel (Kpiveiv, 6:10) in de rechtszaak van de heiligen (TO Kpi|na 
Ï)|1(0V, 18:20), cf. 15:4, 16:5-7 en 18:24. De ot.ische wraakprofetieen tegen Ninevé 
(Nahum), Babel (Jes. 47; Jer. 50-51) en Edom (Jes. 34, 63) worden in Openb. 17-19 
geactualiseerd. De prediking van Gods wraak biedt de gelovigen een diepe troost: Al het 
onrecht dat niet hersteld werd, alle verdrukking en tegenstand, alle smaad, angst en 
vertwijfeling - God maakt er een einde aan. Het probleem van het kwaad wordt in het 
wraakoordeel van God volledig weggedaan. Pas na het oordeel over en de val van de 
hoer kan het feest van het Lam en de bruid beginnen - voor eeuwig ongestoord 
(Ps. 104:35). Zo is het laatste bijbelboek niet een 'terugval in het Judaïsme', maar een 
machtige afsluiting van de prediking van O.T. en N.T. 

Wat het N.T. inzake het onderscheid tussen menselijke en goddelijke wraak, het kader 
waarin deze wraak functioneert en het gebed om en de lofprijzing over Gods wraak 
verkondigt, ligt op één lijn met het wraakthema in het O.T. 

1. Volgens G. Schrenk, 'èKSiKEiv', 442, sluit Lucas zich aan bij het forensische gebruik van èKSiKEiv in de 
papyri. Dat dit een bestraffing van degene die onrecht pleegt kan inhouden, toont Hand. 7:24. 

2. Cf. H.N. Ridderbos, Komst, 172. 
3. J. de Vuyst, De Openbaring van Johannes. Het laatste bijbelboek ingeleid en, voorzien van aantekening^ 

vertaald. Kampen 1987, 17. Treffend spreekt De Vuyst over de voorbereiding, volvoenng en uitwerking 
van Christus wrekend handelen in Openb. 15:1 -19:10 (zie het schema op p. 143). Over het wraakthema 
in Openb., cf. J.N. Musvosvi, a.w., 177-267; W. Klassen, a.art.; H. Hoeksema, Behold, He Cometh! 
An Exposition of the Book of Revelation, Grand Rapids 1969,225-229; T. Longman, 'The Divine Warrior: 
The New Testament Use of An Old Testament Motif, WTJ 44 (1982), 290-307 en A.Y. Collins, 
'Persecution and Vengeance in the Book of Revelation', in: D. Hellholm (ed.), Apocalypticism in the 
Mediterranean World and the Near East, Tubingen 1983, 729-749. 
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SAMENVATTING 

HOOFDSTUK 1 
Het thema van de wraak van God in het O.T. draagt een problematiek in zich, die zowel 
een taalkundige als een theologische zijde heeft. Taalkundig, omdat het moderne wraak-
begrip negatief geladen is. Theologisch, omdat het wraakthema aan het geheel van de 
ot.ische Godsopenbaring een grote spanning lijkt te verlenen. Corresponderend met deze 
tweeledige probleemstelling ligt de doelstelling van dit onderzoek in de ontvouwing van 
het ot.ische thema van de wraak Gods naar betekenis en functie: Welke semantische 
waarden kent het ot.ische wraakbegrip en welke plaats hebben de 'wraakteksten' in de 
ot.ische verkondiging aangaande God? 

De relevantie van een dergelijk onderzoek behoeft in het licht van de discussie over 
de relatie tussen O.T. en N.T., de herlevende ontmoeting tussen kerk en Israël en de 
toenemende onzekerheid inzake de Godsvraag in de huidige tijd, geen betoog. De ot.ische 
wetenschap vertoont ten aanzien van het theologoumenon van de wraak Gods echter 
een lacune: Tot nu toe werd slechts een enkele kortere studie aan dit onderwerp gewijd. 
Vermeldenswaard is met name het werk van G.E. Mendenhall, die op grond van een door 
hem ontdekte equivalentie van het ot.ische Qp3 en de wortel NQM in de El-Amama 
literatuur van mening is, dat Dpi in het O.T. een ambivalent semantisch waardenpatroon 
heeft (verlossen en straffen) en als een specifieke verbondsterm moet worden opgevat. 

De weg die dit proeEschrift aflegt, is bepaald door de noodzaak van een gedetailleerd 
onderzoek van de Dp3-teksten. De exegetische analyse, die het grootste deel van deze 
studie uitmaakt, mondt uit in de vaststelling van de betekeniswaarden van Dp] en van 
de theologische plaats en functie van het wraakthema. 

HOOFDSTUK 2 
Na de inleiding van het onderwerp (h. 1) wordt eerst in h. 2 via een lexicologische en 
statistische verkenning enig voorwerk verricht: de bepaling van het te onderzoeken tekst
bestand en van een voorlopig instrumentarium voor de exegese (semantiek, frequentie, 
spreiding en grammaticale constructies van het vocabulaire). 

De technische term voor de wraakgedachte is de vocabel Dpi. Andere wortels (zoals 
DPI], S'H, B?pD, 2^"n of buy) zijn in sommige teksten betekenisverwant, maar kunnen beter 
niet met de woorden 'wraak' of 'wreken' vertaald worden. De studie zal zich richten op 
de 59 Dp]-teksten in het O.T.; aanverwante woordgroepen worden meer zijdelings bij 
het onderzoek betrokken. Het BHS-apparaat reikt bij 1 Kon. 2:5, Ester 9:16 en Joel 4:21 
ten onrechte de lezing van DpJ aan. De statistiek van Dp] wijst uit, dat deze woordgroep 
een zeer gevarieerd gebruik kent, dat bovendien niet beperkt is tot geschriften uit een 
bepaalde tijdsperiode of van een bepaald genre. Met name bij de grote profeten treft 
men de vocabel Dp] veelvuldig aan. 

HOOFDSTUK 3 
Voordat in h. 4 de exegese van de Dp]-teksten verricht wordt, onderzoekt h. 3 het gebruik 
van de wortel NQM in de Umwelt van het O.T., nader bepaald de Noordwestsemitische 
literatuur afkomstig uit een jjeriode die gelijktijdig is aan die van het O.T. De wortel NQM 
komt voor in de nomenclatuur van het tweede millennium v. Chr., in twee Mari-brieven, 
in Hebreeuwse epigrafische fragmenten en in twee Aramese documenten (Sefire III en 
een juridische tekst uit Elefantine). Vanwege de schaarste aan vindplaatsen kan als enige 
zekere conclusie gelden dat de woordgroep NQM in de tot nu toe bekende Umwelt-
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teksten bij voorkeur een juridische connotatie heeft en geassocieerd dient te worden met 
rechtshandhaving en rechtsherstel. In h. 3 wordt tevens de invloedrijke visie van 
G.E. Mendenhall geconfronteerd met de kritiek van W.T. Pitard, met als gevolgtrekking 
dat het filologische fundament van Mendenhalls these ondeugdelijk blijkt te zijn. 

HOOFDSTUK 4 
Met behulp van de gegevens van h. 2 en in vergelijking met de gegevens van h. 3 wordt 
in h. 4 het relevante tekstbestand aan een exegetisch onderzoek onderworpen. 

4.1. Gelet op het subject van de handeling valt het tekstmateriaal uiteen in twee delen 
(§ 4.2.: menselijk subject; § 4.3.: goddelijk subject), die vervolgens worden onderverdeeld 
op grond van de inhoud en de functie van de teksten, zodat in totaal zeven tekstgroepen 
ontstaan (drie met menselijk, vier met goddelijk subject). De exegetische vraagstelling 
is toegespitst op de semantiek van Dpi en op de intentie, de functie en het kader van 
de Dp3-teksten. 

4.2. Bij de Dp3-teksten die een menselijk subject hebben, zijn drie tekstgroepen te 
onderscheiden. 

Eeneerstetekstgroep (Lev. 19:18;Ps.8:3,44:17;Klaagl.3:60en Jer. 20:10,cf. Ez. 25:12, 
15) hanteert Dp3 in een pejoratief-emotionele zin, als aanduiding van een vijandige en 
destructieve gezindheid jegens de ander ('wraakzucht'). Het specifiek retributieve bete
keniselement ontbreekt hier meestal. Van belang is vooral, dat in het hart van de Heilig-
heidswet deze vorm van Dp3 expliciet wordt afgewezen (Lev. 19:18). 

In een tweede tekstgroep (Gen. 4:15, 24; Ex. 21:20, 21 en Spr. 6:34) duidt de wortel 
Qp3 in een juridische context op de uitvoering van een rechtsmaatregel (doodstraf). De 
overeenkomst met het gebruik van de wortel NQM in de Umwelt van het O.T. is hier 
het grootst. In Gen. 4:15 en in Ex. 21 treedt het subject van de wraak in de plaats van 
de bloedwreker, die niet kan functioneren. De officiële 'wraak' vervangt de particuliere 
bloedwraak. In het verlengde van deze tekstgedeelten wordt in een excurs de kwestie van 
de bloedwraak in het O.T. besproken. Samenhangend met de verstrengeling van religie 
en recht in oud-Israël wordt de bloedwraak enerzijds als een bijzondere, heilige plicht 
gezien en anderzijds door verschillende wettelijke bepalingen gereguleerd. Afgezien van 
de aanduiding m n 7K3 is van een bijzondere bloedwraak-terminologie in het O.T. niet 
te spreken. Ook de woordgroep Dpi wordt nergens rechtstreeks met de gedachte van 
de bloedwraak verbonden; hoogstens in contextuele zin zijn er raakvlakken. 

In een derde tekstgroep (Joz. 10:13; 1 Sam. 14:24,18:25; Ester 8:13; Ri. 15:7 en 16:28) 
staat de wortel Dpi in het kader van de oorlogsvoering. Ook hier is een juridisch coloriet 
aanwezig: De als Qp3-actie getypeerde oorlogshandeling is te verstaan vanuit de revanche-
gedachte, die samenhangt met het 'volkerenrecht' en waarschijnlijk in het bijzonder met 
de metafoor van de oorlog als rechtsgeding. Van belang is hierbij, dat de Dp3-actie als 
onderdeel van de YHWH-oorlog een plaats krijgt in Gods verlossingswerk aan Israël (cf. 
echter het misbruik in 1 Sam. 18:25!). 

4.3. Bij de Dp]-teksten waarin God subject van handelen is, zijn vier groepen te onder
scheiden. 

Een vierde tekstgroep (Lev. 26:25; Jes. 1:24,59:17; Jer. 5:9,29,9:9 en Ez. 24:8) behelst 
de profetische aankondiging van de wraak van God tegen zijn volk Israël. In elk van deze 
teksten is er een duidelijke relatie tussen de wraak en de gedachte van het verbond. De 
wraak van God, die soms gepaard gaat met sterke emoties van toorn en naijver, komt op 
uit een intense betrokkenheid op het wel en wee van Gods verbondsvolk en van de 'armen' 
in het bijzonder, en reageert op de aantasting van het recht en de schending van het ver
bond. Deze wraak heeft meestal een disciplinair karakter en beoogt herstel van het recht 
en het verbond. 
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In een vijfde tekstgroep, die tevens de grootste is, wordt geprofeteerd over Gods wraak 
tegen de volkeren (Dtn. 32:35, 41, 43; Jes. 34:8, 35:4, 47:3, 61:2, 63:4; Jer. 46:10, 50:15, 
28, 51:6,11, 36; Ez. 25:14, 17; Mi. 5:14 en Nah. 1:2). De aankondiging van de (eschato
logische) wraak in het lied van Mozes (Dtn. 32) is in zekere zin paradigmatisch voor de 
hele tekstgroep. Gods Dp]-actie is een strafvergelding aan vijandige volkeren die zich in 
hybris tegen Hem verheffen, die zich aan zijn volk vergrijpen of die in grenzeloze heers
zucht een greep naar de wereldmacht doen. Gods wraak maakt een einde aan de verdruk
king, verlost Israël of de volken in het algemeen, herstelt het recht en handhaaft de eer 
van zijn naam. Zijn wraak markeert de wending van ondergang naar herstel, van onrecht 
naar vrede en kan als zodanig object van vreugde of inhoud van mondiale jubel zijn. 

Een zesde tekstgroep kenmerkt zich door de roep om, het verlangen naar of het 
vreugdevolle uitzicht op de wraak van God (Ps. 58:11, 79:10, 94:1, 149:7; 1 Sam. 24:13; 
Jer. 11:20,15:15 en 20:12). Deze passages impliceren (in een situatie van uiterste bedrei
ging!) een afzien van eigen wraakneming en een alles overgeven in de hand van Hem 
die rechtvaardig oordeelt. Nergens gaat het om een bevrediging van haatgevoelens van 
verbitterde mensen. In de context van de roep om Gods wraak is steeds weer juridisch-
forensisch idioom aanwezig. In het kader van het verbond strekt men zich uit tot zijn God, 
die naar zijn beloften opkomt voor de rechtvaardige, zijn knechten, zijn volk. YHWH 
laat het onrecht niet zegevieren: Hij is de God der wrake. Zijn wraak op de goddeloze 
is de bevrijding van de rechtvaardige. In het verlengde van deze tekstgedeelten wordt 
in een excurs de kwestie van de ot.ische vloek- en wraakbede breder behandeld. De 
vloekbede is te verstaan tegen de achtergrond van de 'gemeinorientalische Fluchtradition' 
en de functie van de vloek als rechtsmiddel. Het kader van de vloekbede is de unieke 
verbondsrelatie tussen God en zijn volk; het gehele leven staat onder de spanning van 
de zegen en de vloek van het verbond. De vijand als verbondsschender heeft ipso facto 
Gods vergelding te duchten. Met name is de specifieke intentie van de vloekbede te 
honoreren: het appèl op de God van het verbond om zijn woord gestand te doen; de 
worsteling om de gerechtigheid en de eer van God zelf. De vloekbede is naar zijn diepste 
intentie een roep om de doorbraak van Gods rijk, in bevrijding en wraak. Het excurs wordt 
afgesloten met een bezinning op de implicaties van de relatie tussen O.T. en N.T. ten 
aanzien van de waardering en de geldigheid van de ot.ische vloekbede. 

Een zevende tekstgroep verhaalt tenslotte de realisering van de wraak van God in 
Israels historie (Num. 31:2, 3; Ri. 11:36; 2 Sam. 4:8; 2 Kon. 9:7; 2 Sam. 22:48 / Ps. 18:48 
en Ps. 99:8). De hele geschiedenis door betoont God zich als een God die handelt naar 
zijn woord, een God van vergeving èn van wraak. Hij is een God van recht en genade. 
Ook als Hij bij het gericht gebruik maakt van menselijke instrumenten, geeft Hij de wraak 
niet uit handen. Met name Ps. 99 geeft aan in welke verbanden Gods wraak functioneert: 
zijn koning- en rechterschap, zijn verbond en heiligheid. 

HOOFDSTUK 5 
De eerste vrucht van het exegetische onderzoek ligt op filologisch gebied: de mogelijkheid 
om de 'word sense' van Dp3 vast te stellen. Deze wortel heeft in semantisch opzicht een 
slechts geringe variatie. Óver het algemeen duidt Dp3 de straffende vergelding aan; de 
sterke associatie met de rechtsgedachte is karakteristiek. Dit komt overeen met de wijze 
waarop in de Umwelt van het O.T. de wortel NQM gebruikt wordt. Naar gelang de context 
kan Dp3 wel een eigen gevoelswaarde krijgen; te onderscheiden zijn de juridische, de alge-
meen-retributieve, de bevrijdende, de emotionele en de rancuneuze wraak. De moderne 
begripswaarde van de wraak heeft in het O.T. slechts bij een beperkte en bovendien speci
fieke tekstgroep een equivalent en is nooit van toepassing op de notie van Gods wraak. 
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De visie van G.E. Mendenhall (Dp] vertoont een tweezijdig semantisch beeld) is af 
te wijzen. In de overigens verdienstelijke studie van deze geleerde wordt niet voldoende 
onderscheid gemaakt tussen de betekenis van Dp] en de functie van de Dp3-teksten. 

HOOFDSTUK 6 
Ter voorbereiding van de theologische synthese (de tweede vrucht van het exegetische 
onderzoek) in h. 7 gaat h. 6 na, hoe de wetenschap van de ot.ische theologie, die een 
totaalbeeld van de boodschap of de gelooÉswereld van het O.T. beoogt te geven, het thema 
van de wraak van God heeft verwerkt. Na een korte schets van de hoofdproblemen 
rondom de categorie 'theologie van het O.T.' (betreffende principe, object en methode) 
worden de drie 'golven' theologieën (1920-1950, 1950-1960, 1970-heden; in totaal 29 
werken) besproken. 

De resultaten van dit onderzoek wijzen uit, dat de otische theologie in kwantitatief 
opzicht erg weinig aandacht aan het thema van de wraak Gods heeft besteed. Vervolgens, 
dat over dit thema meestal wordt gesproken in het kader van de Godsleer, de soteriologie/ 
eschatologie en de ethiek. Tenslotte, dat dit thema over het algemeen een negatieve 
waardering ontvangt (de wraak Gods als uitvergroting van menselijke wraakzucht). 

HOOFDSTUK 7 
7.1. In dit slothoofdstuk worden de resultaten van de exegese systematisch geordend 

en uitgewerkt met het oog op de theologische verbanden waarin het thema van de wraak 
Gods ter sprake komt. 

7.2. Het is niet toevallig, dat in 85% van de gevallen God het (eigenlijke) subject 
van de wraak is. Aan de wortel Dp] is de gedachte van legitimiteit en bevoegde autoriteit 
eigen. Bij de wraakoefening kan God van menselijke instrumenten gebruik maken. Bij een 
(menselijke) particuliere of illegitieme wraakneming wordt het gebruik van Dp] vermeden 
of krijgt deze vocabel een negatieve klank, hetgeen uit de context ook duidelijk blijkt. 

7.i. Uit een overzicht van de plaats die de Dp]-teksten in de literatuur van het O.T. 
hebben gekregen, blijkt dat het thema van de wraak van God meermalen op cruciale pun
ten aan de orde wordt gesteld of als verbinding tussen boekdelen een belangrijke positie 
inneemt. Hieruit blijkt tevens het belang van deze notie. 

7.4. In nauwe samenhang met de plaatsing van de Dp]-teksten in het O.T. staat de 
waardering en de functie van het wraakthema in de ot.ische Godsopenbaring, waarover 
in deze paragraaf uitvoerig gesproken wordt. Geconstateerd werd, dat het menselijke Dp] 
op twee terreinen toegepast wordt (het recht en de oorlog) en dat in de context van het 
goddelijke Dp] frequent de twee metaforen van God als Rechter en God als Strijder 
worden gebruikt. Deze beelden hangen samen met de 'root metaphor' van Gods koning
schap. Zo kan de wraak van God omschreven worden als de straffende vergelding van God, 
die in koninklijke soevereiniteit - trouw aan zijn verbond - richtend en strijdend opkomt voor 
de eer van zijn naam, waakt over de handhaving van zijn recht en werkt aan de verlossing 
van zijn volk. 

Gods wraak is de wraak van de Koning, de actie van Hem die zijn soevereine heer
schappij realiseert tegenover hen die zijn majesteit schenden door de aantasting van zijn 
eer, zijn recht of zijn volk. Gods wraak is de wraak van de Rechter, de actie van de Vorst 
die het recht liefheeft, zijn volk en in het bijzonder de zwakke richt en als Wereldrechter 
desnoods een rib tegen de volkeren voert. Gods wraak is de wraak van de Strijder, de 
actie van de Vorst die de tegen Hem gerichte hoogmoed straft, ruimte maakt voor de 
zijnen en zijn volk beschermt. Gods wraak vormt in het O.T. geen 'Fremdkörper', maar 
staat geheel en al in dienst van de koningsheerschappij van God. Het is onjuist om de 
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wraak Gods op te vatten als een specifieke verbondsnotie (zoals Mendenhall stelt); zijn 
wraak richt zich op allen die op welke wijze dan ook zijn soevereiniteit willen schenden. 

Gods wraak staat in nauw verband met zijn 'deugden'. De wraaknotie is geen wezens
vreemd element in de ot.ische Godsopenbaring, maar is uitvloeisel van zijn heiligheid en 
ijver, gaat gepaard met zijn toorn en staat in dienst van zijn gerechtigheid. Van een 
tegenstelling tussen Gods wraak en Gods liefde is geen sprake; met name uit het verlangen 
naar en de vreugde over Gods wraak - waarin geen enkel leedvermaak is te bespeuren -
blijkt hoezeer deze wraak in dienst van het heil staat. 

Deze centrale subparagraaf wordt afgesloten met een korte kennismaking met en een 
kritische reactie op de gedachten van P. Volz (het 'demonische' in God) en K Koch (het 
O.T. kent geen vergelding). 

7.5. Het thema van de wraak van God vertoont globaal gezien door het gehele O.T. 
heen een inhoudelijke consistentie; van een wezenlijke ontwikkeling kan niet gesproken 
worden. 

7.6. In een korte paragraaf worden enkele hermeneutische vragen rondom het thema 
van de wraak Gods in het O.T. aan de orde gesteld, die de aard en de waarde daarvan 
betreffen. De erkenning van het metaforisch karakter van de wijze waarop de bijbel over 
God spreekt, kan niet in mindering worden gebracht op het realiteitsgehalte van het 
theologoumenon van de wraak. De waarde van het ot.ische spreken over de wraak van 
God is niet te onderschatten. 

7.7. Het onderzoek naar de wraak van God in het O.T. wordt afgerond met een over
zicht van de 'Nachgeschichte' van Dp3 in de Qumran-geschriften, de apocriefe en pseudepi-
grafische literatuur en het N.T. Qua frequentie en intensiteit van het wraakthema wijkt 
de literatuur van Qumran en van de intertestamentaire periode af van het O.T. Wat het 
N.T. over de wraak van God en mensen verkondigt, ligt op één lijn met de diepste tonen 
van de Godsopenbaring van het O.T. 
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SUMMARY 

CHAPTER 1 
The Old Testament theme of the vengeance of God has two problematic aspects. Firstly, 
for modern readers the word 'vengeance' has a very negative connotation. Secondly, the 
theme of vengeance seems to create a great tension within the whole of the divine revela
tion in the O.T. This twofold (linguistic and theological) problem is the starting point 
for this study, which is aimed at enhancing both the meaning and the function of the O.T. 
theme of the vengeance of God: What are the semantic values of the O.T. word for 
'vengeance' (Dp]) and what is the place of the 'vengeance-passages' in the whole of the 
O.T. message about God? 

It goes without saying that such a study is highly relevant in view of the discussion 
on the relation between O.T. and N.T., the renewed encounter between the church and 
Israel and the increasing uncertainty these days about the nature of God. However, in 
O.T. studies the theologoumenon of the vengeance of God has been largely neglected. 
Until now, only a few short studies have been devoted to this subject. Special mention 
should be made of the work of G.E. Mendenhall. He discovered that the root NQM in 
the El Amarna literature is equivalent to the root Dp] in the O.T., which led him to believe 
that the semantic pattern of the O.T. concept of Dp3 is in fact ambivalent (i.e.: to rescue 
and to punish). According to Mendenhall 'vengeance' belongs to the specific covenant 
terminology. 

The largest part of this dissertation is devoted to studying in detail the Dp3-passages. 
The exegetical analysis will then enable us to determine the exact meaning of the root 
Dp] and the theological place and function of the concept of vengeance. 

CHAPTER 2 
After the introductory remarks (Ch. 1) some preparatory work is undertaken in Ch. 2: 
a lexicological and statistic analysis of the object of our study. We have to determine which 
passages exactly should be dealt with and we have to create a provisional instrument for 
our exegetical analysis (the semantics, the frequency, the spread and the grammatical 
constructions of the vocabulary in question). 

The technical term for vengeance is Dp3. In some passages there are other roots which 
have a more or less similar meaning (such as DPI], D"""!, ttfp3, UIT or ^KS), but these cannot 
be translated adequately as 'vengeance' or 'to avenge'. In our study we concentrate on 
the 59 Dp3-passages in the O.T. Related word groups are taken into consideration only 
in passim. In 1 Kgs 2:5, Esther 9:16 and Joel 4:21 the critical apparatus of BHS wrongly 
suggests the reading Dp]. The statistics of Dp3 show that this word group is used in a wide 
variety of meanings and that its usage is not limited to one historical period or literary 
genre. The word group appears most frequently in the writings of the major prophets. 

CHAPTER 3 
Before we can turn to the exegesis of the Dp3 passages (Ch. 4), attention is paid to the 
usage of the root NQM in the Umwelt of the O.T., especially in the Northwest-Semitic 
literature that historically coincides with the O.T. period. The root NQM appears in the 
nomenclature of the second millennium B.C., in two Mari letters, in a few Hebrew epi-
graphic fragments and in two Aramaic documents (Sefire III and a legal text from Elephan
tine). Given the scarcity of its occurrence, only one sure conclusion can be drawn: as far 
as we know, in the passages from the Umwelt of the O.T. the word group NQM seems 
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to have been preferred for its legal connotations and should therefore be associated with 
the maintenance of justice. Also in Ch. 3 we discuss the critique of W.T. Pitard on the 
view of G.E. Mendenhall. This leads us to the conclusion that the filological foundation 
of Mendenhall's thesis appears to be defective. 

CHAPTER 4 
With the findings of Ch. 2 in mind, and in comparison with the findings of Ch. 3, we can 
now focus on the vengeance passages in the O.T. for a detailed exegesis. 

4.1. The passages can be divided into two categories and into three and four sub
categories respectively. The key for the main division is, whether the subject in a passage 
is human (§ 4.2.) or divine (§ 4.3.). The subdivisions are based on the varying contents 
and functions of the passages in question. Our exegetical task is to clarify the semantics 
of Dp] and to enhance the intention, the function and the context of the Op] peissages. 

4.2. The Dp3-passages in which the subject is human, are divided into three sub
categories. 

In the/irjr subcategory (Lev. 19:18; Ps. 8:3,44:17; Lam. 3:60; Jer. 20:10, cf. Ezek. 25:12, 
15) Dp] is used in a pejorative-emotional sense. It denotes a hostile and destructive attitude 
towards someone else ('revengefulness', 'vindictiveness'). The word is hardly ever used 
in a specifically retributive sense. It is important to note that in the heart of the Holiness 
Law this kind of Dpi is explicitly rejected (Lev. 19:18). 

In the second subcategory (Gen. 4:15, 24; Exod. 21:20f; Prov. 6:34) the root DpO is 
placed in a judicial context and refers to the implementation of a legal decision (e.g. 
a death penalty). Here, more than anywhere else in the O.T., we discover a striking 
similarity with the usage of the root NQM in the Umwelt of the O.T. In Gen. 4:15 and 
Exod. 21 the acting subject of the vengeance replaces the blood-revenger who cannot 
act as such. The official 'vengeance' substitutes the private blood revenge. In an additional 
section the issue of blood revenge in the O.T. is discussed. In ancient Israel religion and 
law were largely intertwined. Therefore, blood revenge was seen as a special, sacred duty 
but at the same time subjected to various legal regulations. Except the term DTH bui 
there is nothing of a specific blood revenge terminology in the O.T. Nowhere the Dpi 
word group is explicitly related with the idea of blood revenge. There are only a few 
contextual links. 

In the f/ijrd subcategory (Josh. 10:13; 1 Sam 14:24,18:25; Esther 8:13; Judg. 15:7,16:28) 
the root Dp] is placed in the context of warfare, while it also has a judicial connotation. 
These passages define warfare as the execution of Dpi, which should be understood as 
a kind of vengeance in the context of international law. This manner of speaking is closely 
related to describing war metaphorically as a 'lawsuit'. It is important to notice that the 
act of Dpi as part of the 'war of YHWH' has a place in Gods redemptive dealings with 
Israel (cf however the abuse of this in 1 Sam 18:25!). 

4.3. The Dpi passages in which the subject is God, are divided into another four sub
categories. 

In the fourth subcategory (Lev. 26:25; Isa. 1:24, 59:17; Jer. 5:9, 29, 9:9; Ezek. 24:8) 
the vengeance of God against his people Israel is prophetically announced. Each of these 
passages clearly links the vengeance with the idea of the covenant. The vengeance of God, 
which sometimes involves intense emotions of anger and jealousy, reveals God's deep 
concern for the weal and woe of his covenant people, especially for the fate of the 'poor'. 
His vengeance is his response to the violation of justice and the infringement of the 
covenant. In most cases the intention is disciplinary, namely to bring about justice and 
to restore the covenant relationship. 
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In the fifth and largest subcategory (Deut. 32:35,41,43; Isa. 34:8,35:4,47:3,61:2,63:4; 
Jer. 46:10, 50:15, 28, 51:6, 11, 36; Ezek. 25:14, 17; Mic. 5:14; Nahum 1:2) prophets 
announce the vengeance of God against the nations. The annunciation of the (eschato-
logical) vengeance in the Song of Moses (Deut. 32) is in a sense paradigmatic for all the 
passages in this group. God's act of Dpi is a punitive retribution for hostile nations, who, 
in their hybris, have risen against Him, who have made war against His people and some 
of whom have even tried to gain world dominance. The vengeance of God will put the 
tribulations of Israel to an end, deliver Israel or the nations, restore justice and vindicate 
the honour of His name. His vengeance will turn downfall into restoration, injustice into 
peace and as such it can function as an object of joy and a reason for worldwide jubilation. 

The sixth subcategory (Ps. 58:11, 79:10, 94:1, 149:7; 1 Sam. 24:13; Jer. 11:20, 15:15, 
20:12) is characterized by the call for, the longing for or even the joyful prospect of the 
vengeance of God. Whilst in a very threatening situation, people refrain from taking 
revenge and leave everything in the hands of Him whose judgements are righteous. This 
call for God's vengeance nowhere aims at satisfying the revengeful feelings of embittered 
people and always takes place in a legal or forensic context. The covenant people wait 
for God, who has promised to defend the cause of the righteous, his servants, his people. 
YHWH will not allow injustice to prevail. He is the God of vengeance. His vengeance 
against the ungodly is at the same time the liberation of the righteous. In an additional 
section detailed attention is paid to the issue of the imprecatory psalms and prayers in 
the O.T. This phenomenon should be seen against the background of the curse-tradition 
in the ancient Near East ('gemeinorientalische Fluchtradition') and the functioning of 
the curse as a legal instrument. The context of these prayers is the unique covenant rela
tionship between God and his people; all aspects of the people's existence are, in some 
way or another, tied up with the tension between the blessings and the curses of the cove
nant. An enemy is a violator of the covenant, and as such he must fear God's retribution. 
The specific intention of a imprecatory prayer must always be kept in mind: It is an appeal 
for the covenant God to vindicate His word; behind the imprecatory prayer lies the 
struggling for God's righteousness and honour. A imprecatory prayer is at heart a call 
for the coming of God's Kingdom, in liberation and punishment. At the end of this section 
we ask what lasting value the O.T. maledictory prayers may have, in view of the relation
ship between O.T. and N.T. in general. 

The seventh subcategory (Num. 31:2f; Judg. 11:36; 2 Sam. 4:8; 2 Kgs. 9:7; 2 Sam. 22:48 / 
Ps. 18:48, Ps. 99:8) deals with the realization of the vengeance of God in the history of 
Israel. Throughout history God appears to be the God who acts according to his word, 
a God of forgiveness and vengeance. He is a God of justice and grace. Even when He 
passes judgment through human instruments. He always keeps the vengeance in his own 
hands. Ps. 99 offers a striking example of the contexts in which the vengeance of God 
functions: his kingship, his judgeship, his covenant and his holiness. 

CHAPTER 5 
The first fruit of our exegetical analysis is of a filological nature: we can now determine 
the word sense of Dpi Semantically, this root offers a very limited variety of meanings. 
In general. Dpi denotes punitive retribution and is closely related with the idea of justice 
and legality. This corresponds with the usage of the root NQM in the Umwelt of the O.T. 
At the same time, the meaning of Dpi is coloured by the varying contexts in which it is 
used. We can distinguish between a forensic, a generally retributive, a liberating, an emotio
nal and a vindictive vengeance. Only in a few passages, which are found in one specific 
subcategory, there is an equivalent to the modem understanding of vengeance; this is 
never applied to the notion of the vengeance of God. 
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The view of G.E. Mendenhall, that Dp] offers an ambivalent semantic picture, should 
be rejected. However laudable his monograph, in it he does not sufficiently distinguish 
between the meaning of Dp3 and the function of the QpJ-passages. 

CHAPTER 6 
Before we can make a theological synthesis, the second fruit of our exegetical analysis, 
we must take a look at the so-called science of the O.T. theology, a discipline aimed at 
offering an overall picture of the faith or the message of the O.T. We are curious to learn 
how scholars in this field have treated the theme of the vengeance of God. After an outline 
of the main problems in connection with the principle, the object and the method of the 
study of O.T. theology, three 'waves' of O.T. theologies (1920-1950, 1950-1960, 1970-
present, 29 works in all) are discussed. 

This review shows, firstly, that in the study of O.T. theology very little attention has 
been paid to the theme of the vengeance of God. Secondly, that this subject is dealt with 
in the sections of the doctrine of God, the soteriology / eschatology and the O.T. ethics. 
Thirdly, that in O.T. theologies it is almost commonplace to view the vengeance of God 
in a negative way as just a projection of human lust for revenge. 

CHAPTER 7 
7.1. In this last chapter the results of our exegetical analysis are put in a systematic 

order. The theological contexts in which the theme of the vengeance of God occurs, are 
elaborated. 

7.2. It is not a coincidence that in 85% of the Dp3-passages the (main) subject is God. 
The root Dp3 is intrinsically linked with the idea of legitimacy and appropriate autho
rity. In executing his vengeance, God may use human instruments. In ceises of (human) 
individual or unauthorized vengeance, the use of Dp3 is avoided or loaded with a negative 
connotation, as app)ears from the context. 

7.3. From a review of the place occupied by the DpJ-passages in the whole of O.T. 
literature, it appears that repeatedly at crucial moments the issue of the vengeance of 
God is raised. At times it serves as an important link between the different parts of a 
book. At the same time this is an indication for the significance of this notion. 

7.4. Closely related to the position of the Dp^-passages in the O.T. is the value and 
the function of the theme of vengeance in the O.T. message of God. This question is 
discussed in depth. It was found that human Dp3 is applied to the two areas of justice 
and warfare, and that divine Dp3 is frequently linked with the two metaphors of God the 
Judge and God the Warrior. Tliese images are bound up with the 'root metaphor' of God 
the King. So we can describe the vengeance of God as the punitive retribution of God, 
who, as the sovereign lung, true to his covenant, judges and fights for the vindication of 
his glorious name, who watches over the maintenance of his justice and who acts to save 
his people. 

The vengeance of God is the vengeance of the King, who realizes his sovereign kingship 
over and against those who withstand his honour, his justice or his people and thereby 
violate his majesty. The vengeance of God is the vengeance of the Judge, who is devoted 
to seeing justice prevail, who defends the cause of his f)eople, especially the cause of the 
weak. Being the Judge of the world, He is, if necessary, prepared to have a rib against 
the nations. The vengeance of God is the vengeance of the Warrior, the Prince, who 
punishes the proud, who makes way for his people and who protects his own. The ven
geance of God is not an alien element in the O.T., but serves as an essential instrument 
in the realization of the kingship of God. Contrary to what G.E. Mendenhall proposes, 
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the idea of the vengeance of God is not specifically tied up with the covenant. The venge
ance of God is directed against all those who in any way try to violate his sovereignty. 

The vengeance of God is closely related to the 'virtues' of God. The idea of vengeance 
is not alien to the O.T. concept of God ('Gottesbild') but evolves from the holiness and 
the zeal of God, is connected with his anger and serves to show his righteousness. There 
is no contradiction between the vengeance of God and the love of God. The longing and 
the joy for the vengeance of God - that are in no way an enjoyment of others' mishaps -
give witness to the fact that the vengeance of God is subservient to His salvation. 

This central paragraph ends with a short introduction to and a critical appraisal of 
the ideas of P. Volz (the 'demonic' in the nature of God) and K. Koch (denial of the 
doctrine of retribution in the O.T.). 

7.5. Throughout the O.T. there is a consistency of meaning as far as the theme of 
the vengeance of God is concerned. There are no signs of an essential development of 
thought. 

7.6. This short paragraph raises some hermeneutical issues regarding the vengeance 
of God. What is its nature? What is its value? The character of all biblical 'God talk' 
certainly is metaphoric, but this does not diminish the reality of the theologoumenon of 
his vengeance. The value of the O.T. message about the vengeance of God should not 
be underestimated. 

7.7. At the end of our study we shortly review the 'Nachgeschichte' of Dp3 in the litera
ture of Qumran, the Apocrypha, the Pseudepigrapha and the N.T. As far as the frequency 
and the intensity of the theme of vengeance is concerned, there is a difference between 
the O.T. on the one hand and the intertestamental and Qumranic literature on the other 
hand. The N.T. message regarding the vengeance of God and man is in complete harmony 
with the deepest aspects of the divine revelation in the O.T. 
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