IM ANFANG SCHUF GOTT DEN HIMMEL UND DIE ERDE
dat de aarde levende ziel voortbrenge naar hun aard:
vee, kruipend gedierte en wildleven der aarde naar hun aard;
Het verhaal van de schepping in Genesis I : I - 2 : 3
als verkondiging van een daad van God

en het was alzo.
God maakte het wildleven der aarde naar zijn aard en het vee naar
zijn aard en al wat kruipt op de akker naar zijn aard.
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En God zag dat het goed was.
En God zeide:
dat wij mensen maken in ons beeld, naar onze gelijkenis;
dat zij regeren over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels
en over het vee en over heel de aarde en over al het kruipend gedierte
dat kruipt op de aarde.
En God schiep de mens in zijn beeld,
in het beeld Gods schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.
En God zegende hen en God zeide tot hen:
weest vruchtbaar en wordt talrijk en vervult de aarde,
onderwerpt haar en regeert over de vissen der zee en het gevogelte
des hemels en over al het levende dat kruipt op de aarde.
En God zeide:
zie, ik geef u al het zaad zaaiende kruid, dat over het aanschijn van
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heel de aarde is,
en alle boom waaraan zaad zaaiende boomvrucht is:
voor u zal het zijn tot spijze;
en aan al het wildleven der aarde en aan al het gevogelte des hemels
en aan al wat kruipt op de aarde, waarin levende ziel is:
al het groene tot spijze;
en het was alzo.
En God zag alles wat hij maakte, en zie: het was zeer goed!
En het was avond en het was morgen - de zesde dag.

2

3

4

Voleindigd waren de hemel en de aarde en al hun heir.
God voleindigde op de zevende dag zijn werk dat hij maakte
en hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij maakte.
En God zegende de zevende dag en heiligde die,
want daarop rustte hij van al zijn werk dat makende God schiep.
Dit zijn de verwekkingen van de hemel en de aarde toen zij

I.

INLEIDING:

DE KERUGMATISCHE STREKKING VAN HET
GEHEEL

Het scheppingsverhaal aan het begin van de Bijbel laat ons een heel bepaalde verkondiging horen. De heilsbetekenis van het N?~ van C~0·'!5 wil de
verteller in dit verhaal ons te verstaan geven. Als uitdrukking van ci~ze verkondiging is dit scheppingsverhaal, waarmede het Boek Genesis wordt geopend, een uiterst weloverwogen gecomponeerd geheel, waarbinnen alle delen
en onderdelen zeer zinvol functioneren. De verkondiging van dit verhaal kunnen we alleen dan ten volle verstaan, wanneer we enerzijds ons rekenschap
geven van de wijze waarop de verteller alle delen van het verhaal binnen het
geheel laat functioneren, en anderzijds letten op de rol die hij allerlei woorden
en begrippen en stijlfiguren binnen het geheel van de compositie laat spelen.
Bij de verklaring van deze tekst is derhalve een zeer gedetailleerde bespreking
niet te vermijden.
Wij beginnen echter met ons de kerugmatische strekking van het geheel van
deze compositie door de verkondiger te laten aanwijzen door aandacht te
schenken aan de wijze waarop hij de twee werkwoorden N':J en iJllJ17 in het
verhaal laat voorkomen.
Zes maal horen we in verschillende vormen het werkwoord N"l:J klinken
(op vier plaatsen: 1 : 1 1 : 21 I : 27 2 : 3), en acht maal eveneens in verschillende vormen het werkwoord i1llJ17 (1:7 I: 16 I :25 I :26 1:31 2:2 2:2 2 :3)
Machtig laat hij het verhaal beginnen met . . . C"0·'~ N?~ n~tqN'j~ "Im
Anfang schul Gott den Himmel und die Erde". In V.7 horen we dan echter
niet ... C~0'~ N?1-:~ maar ... C~0·'~ ilJ~:1, "Gott machte das Gewölb", en in
V.16 wederom .. C~0·'~ ilJ~:~ "Gott machte die zwei grossen Leuchten'" in
V.21 daarentegen .. C~0·'~ N?1-:~ - na V.I hier voor het eerst weer het ver~um
N"l:J -, "Gott schul die grossen Ungetüme". In V.25 wordt dan echter weer
. .:: ilJ17"
___ " G 0 tt mach te d as W'ldl
1 eb ende des Erdlands nach seiner
gezegd . . C~i1·'N
Art", en in V.26 .. C7~ i1~~~, "Machen wir den Menschen ... ". Maar in
V.27 horen we nu niet hetgeen we na V.26 verwachten, n1. .. C~0·'~ ilJ~:~ doch

geschapen werden.
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mll)~,

... c7~y-n~ c'D',~ N?:t:!, waarna onmiddellijk het werkwoord N,::1 nog twee-

maal wordt herhaald:
Gott schuf den Menscllen in seinem Bilde,
im Bilde Gottes schuf er ihn,
männlich, weiblich schul er sie.
Bij de beschrijving van de voltooiïng van heel het werk wordt dan echter

"SI.

mo d 0

0 bservantes

fecerint" (frem. Junius), maar "si

drukking '7:lN', dicendo, en disant, di sant. In een voetnoot vermeldt hij dan Gen. 2: 3 :

mll)~' C'il,N N,::1 'Il)N ,n~N'7:I '~7:I n::11l) signifierait: il cessa tout son travail que Dieu
avait créé en faisant (non: qu'il avait fait en créant)". Er zijn enkele vertalingen, waarin
we de tekst van Gen. 2: 3 op deze wijze tot uitdrukking gebracht vinden. Tremellius en
Junius bijv. vertalen: "opus quod creaverat Deus faciendo", en de EIberfeIder Bibel: "er

in V. 31 weer het woord illV~ gebruikt:
Gott sah alles, was er gemacht hatte:

ruhte von all seinem Werk, dass Gott geschaffen hatte, indem er es machte". En Grotius
maakt bij n'Il)~', "ut faceret" de aantekening: "id est, faciendo, è~'I7Y'l7.l"WÇ, per expli-

ja, es war sehr gut.
In het slotgedeelte van het verhaal (2: 1-3) laat de verkondiger het woord
illl)~ nog drie maal voorkomen, maar ook nog één maal het woord N'::1:
Vollendet waren der Himmel und die Erde, und all ihre Schar.
Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte,
und feierte am siebenten Tag von all seiner Arbeit, die er machte.
Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,
denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die machend Gott schuf
In de eerste plaats moeten we er nu op letten, dat de verteller de woorden
C'il"N N'l uit het machtige begin (C'D"~ N?~ n'lr?Nj~) aan het slot van het
ve~h~al i~ de laatste regel herhaalt (nii.V~~ C'D"~ N?~-'~~), Deze herhaling
van de woorden c';:i'~ N?~ aan het slot laat de verteller zo opvallend mogelijk
zijn door middel van een zeer verrassende variatie, die hij daar laat voorkomen.
Nadat we daar namelijk hebben gehoord: "Vollendet hatte Gott am siebenten
Tag seine Arbeit, die er machte, / und feierte am siebenten Tag von all seiner
Arbeit, die er machte" - dus twee maal achter elkaar "seine Arbeit, (all seine
Arbeit,) die er machte - verwachten we ook in de laatste regel ditzelfde nogmaals te horen: ,,' .. denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die er machte".
In plaats daarvan zegt hij nu echter plotseling: "von all seiner Arbeit, die
machend Gott schuf". Zo zet hij heel het verhaal binnen de omlijsting van de
woorden C'D"~ N?~: "Im Anfang schuf Gott ..... die machend Gott schuf"·
Een goede verklaring van de woorden n'Il)~' C'il'N N,::1 'Il)N biedt Paul Joüon in
zijn Grammaire de I'Hébreu biblique Par. 124/0 (p. 363), waar hij zegt: "L'infinitif avec ,
est très employé après un verbe pour exprimer une action qui précise ou explique la précédente; il équivaut alors au gérondif latin en -do, p.ex. faciendo = fr. en faisant (Ie , a ici
Ie sens de "relativement à", "quant à"). - Hij noemt dan teksten als Ex. 31 : 16 Gen. 18: 19
Deut. 13: 9 I Sam. 12:17 14:33 19:5. Men zie ook een tekst als Ps. 103: 20 , waarbij Franz
1
De litzsch opmerkt: ,,~'7:lIl)' ist Bestimmung nicht des Zweckes, sondern der Weise: obediendo,
wie Gen. 2: 3 perficiendo", of een tekst als 2 Kon. 2I : 8, waarin de woorden CN

,,7:lIl)' niet betekenen

modo observaverint faciendo". Joüon wijst in bovengenoemde paragraaf ook op de uit-

p'

cationis modum"; en Seb. CasteIlio: ad verbum "creaverat faciendo", nam Lamed saepe
Gerundium facit.
In de eerste editie van de Verdeutschung der Tora (1926) meende ook Buber nog, dat
de verteller met mll)~' C'il'N N'::1 'Il)N bedoelde te zeggen'• qU "11 aval't ,alt
C •
•
en creant.
Hij vertaalde toen namelijk:
Arbeit /

0

••

/

"0"/ und feierte am siebenten Tag von aller getanen

denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit: Gof/es schaffender Tat". In de

tweede uitgave (1930) zien we hem deze slotwoorden echter opvatten als "qu'il avait créé
en faisant", want nu vertaalt hij: .. . / und feierte von all seiner Arbeit, die er gemacht
hatte / . .

0

/

denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die machend Gott hatte geschaffen".

Om nu ook in de vertaling de correspondentie tussen C'il'N N'::1 aan het begin en

C'il'N N'::1 aan het slot hoorbaar te maken, verandert hij in de derde editie (1954) de
woorden "die er gemacht hatte" en "die er geschaffen hatte" in "die er machte" en "die
er schuf" (vgl. Luther), zodat we nu te horen krijgen: "
von all seiner Arbeit, die er machte / .
die machend Golt schuf".

0

0

0

/

.0. / und

feierte am siebenten Tag

denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit
'

Het is buitengewoon boeiend en leerzaam om telkens deze drie edities van de Verdeutschung der Tora met elkaar te vergelijken en dan na te gaan, hoe Buber met de problemen van de tekst en met de problemen van diens adaequate weergave heeft geworsteld.

Het verhaal begint dus met de woorden "Im Anfang schuf Gott ... " en
het eindigt met de woorden " ... die machend Gott schuf". Aan het slot van
de zes werkdagen horen we in I : 31 'N/? ::1i!ril~D1 ili.V~ 'tP.~-':ll-~ C'il"N N'"'
"Gott sah alles, was er gemacht hatte: / ja, es wa~ s;hr g~t·". ,~All'sein~ Arb~i~'
die er machte" wil zeggen: "All seine Arbeit, die machend Gott schuf". Doo;
aldus geheel aan het slot van het verhaal de twee woorden N'::1 en illl)~ naast
elkaar te laten voorkomen, geeft de verkondiger ons te verstaan dat in al
het illl)~, in al het "maken" van C';:t"~, in "all seiner Arbeit, die e~ machte",
eens en voor goed zijn onvergelijkelijke N'::1 geschiedde. Met heel het verhaal
wil de verteller niets anders dan ons het heil verkondigen, dat reeds in deze
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eerste daad van de God van Israël besloten ligt.
In KThWzNT 111 S. I006ff. geeft Wemer Foerster s.v. ",·dCstv een overzicht van de "Schöpfungsterminologie und Schöpfungsvorstellungen". Van de
tien werkwoorden, die hij daar noemt, gebruikt de verkondiger van dit scheppingsverhaal slechts de twee woorden N':l en iW. .:I7. In de regel wordt in de
Tenakh gezegd: "Die de hemel en de aarde gemaakt heeft" (Psalm I I 5: 15
121: 21 24: 8 134: 3 136: 5-6146: 6; voorts Ex. 20: II 31 : 17 Jes. 37: 16 Jer. 32 : 17)
Wanneer nu de verkondiger in het scheppingsverhaal aan het begin van de
Bijbel het werkwoord N':l in plaats van iltO:17 gebruikt en dus niet zegt - zoals
de LXX doet - "In den beginne maakte God de hemel en de aarde", waarom
gebruikt hij dan in I: 1-3 1 niet overal dit woord N':l? Waarom zegt hij dan
niet ook in I: 7, 1: 16 en 1: 25 C'0',~ N~1:!, gelijk hij het in I: 21 en 1: 27 doet,
en waarom zegt hij in I: 26 niet c7~ N~1~, "schaffen wir den Menschen" in
plaats van c7~ ili1?~t "Machen wir den Menschen"; er volgt immers in 1: 27
"Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, / im Bilde Gottes schuf er ihn, /
männlich, weiblich schuf er sie". En waarom zegt hij aan het slot van de zes
werkdagen in 1: 31 niet: "Gott sah alles, was er geschaffen hatte .. " in plaats
van "Gott sah alles, was er gemacht hatte .. "? Het antwoord op deze vraag
moet zijn: De verkondiger reserveert dit bijzondere woord N':l voor een bijzondere dienst. De dienst, die hij dit woord laat verrichten, bestaat hierin,
dat hij het aan het begin en aan het slot van het verhaal laat klinken om er het
thema van het geheel mee aan te duiden: Im Anfang schuf Gott . . . die
machend Gott schuf. In al het vele dat God "maakte" geschiedde het éne
onvergelijkelijke N~~! Omdat het verhaal als geheel met zijn vele delen niets
anders doet dan ontvouwen wat in dit éne - Gott schuf! - besloten ligt, wordt
in het verhaal zelf niet het bijzondere woord N':l, maar het algemenere woord
iltO:17 gebruikt. Waarom de verteller nu toch ook in het verhaal zelf gedurende
de laatste twee werkdagen in V.21 en in V.27 plotseling twee maal het woord,
dat het thema van het geheel aanduidt, gebruikt, en C'0'~ N~1:! zegt in plaats
van c'ry·,~ jz}~~!, zal ons verderop duidelijk worden.
Het werkwoord N':l I "scheppen" komt 48 maal voor (II maal in Genesis 1-6 en 20 maal
in Jesaja 40-65). Het bijzondere van dit werkwoord, waardoor het zich van alle overige
woorden der bijbelse scheppingsterminologie onderscheidt, wordt door W. Eichrodt goed
aangeduid, wanneer hij zegt: "Das Verbum N':l ist im Unterschied von iltO:17 der terminus
technicus für das göttlich lVunderbare Schaffen, durch das etwas überraschend Neues hervorgebracht wird. _ hoor bijv. drie maal N':l in Jes. 65: 17-18! - Unabhängig von der unsicheren
Etymologie des Wortes ist festzustellen, dass es nie vom menschlichen Hervorbringen ge-
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braucht wird oder mit dem Akkusatif des Stoffes verbunden wird" (T.A.T. 11 S.51; zÎe ook
Otto Procksch in T.A.T. S-454ff. over de schepping als" Wunder"). Met betrekking tot het
feit, dat dit werkwoord nimmer een zgn. acc.materiae bij zich heeft, zegt echter Prof. N. H.
Ridderbos terecht: "Hieraus darf man nicht ableiten, dass es immer creare ex nihilo bedeutet: ein einziger Bliek auf die Objekte von N':l zeigt uns, wie unrichtig diese Schlussfolgerung sein würde" (Oudtestament. Studiën, deel XII, p. 220).
Ook in het scheppingsverhaal van Gen.

I: 1-2: 3

gaat het dus over het N':l van C'iI'N

als "göttlich wunderbares Schaffen, durch das etwas überraschend Neues hervorgebracht
wÎl·d" . In onderscheid van alle overige N':l van C'iI'N gaat het hier echter om het N':l,
dat in den beginne geschiedde.

Dit N?~ van C'lJ',~, dat in den beginne geschiedde, is het N~~, waardoor
"de hemel en de aarde" zijn geworden: Im Anfang schuf Gott den Himmel
tinddie Erde. De hemel is als de goddelijke sfeer de voor de mens op de aarde
volstrekt ontoegankelijke en verborgen sfeer van de invisibilia. Met "aarde"
wordt daarentegen de voor de mens toegankelijke sfeer der visibilia aangeduid
(vgl. Col. I: 16). Het kwalitatief verschil tussen beide sferen is dermate groot,
dat ze in de bijbelse taal hoogst zelden op één noemer worden gebracht. Het
bijbelse hebreeuws heeft geen woord voor "wereld" in de zin van universum.
Ook de verteller van dit scheppingsverhaal houdt zich streng aan de regel,
dat een mens op de aarde uitsluitend kan spreken over de visibilia. Over de
hemel zal hij dan ook in V.6-8 uitsluitend spreken voor zover deze voor de
mens op de aarde zichtbaar is. Hij spreekt derhalve in die verzen uitsluitend
over de ~'n, het (hemel-) gewelf als de voor de mens op de aarde zichtbare
onderkant des hemels.
De ~'n is het, die de grens tussen de beide sferen markeert. In deze diacritische functie laat de verteller de ~'~~ in heel het verhaal, gelijk we zullen
zien, een buitengewoon belangrijke rol spelen. De ~'~~ representeert de hemel.
Voor de mens op de aarde de hemel representerende is hij echter pars pro
toto de hemel zelf, zodat aan het slot van V.6-8 gezegd kan worden: "dem
Gewölb rief Gott: Himmel I" . Door hetgeen de verkondiger over de ~'~~ als
de zichtbare onderkant des hemels zal weten te zeggen, zal hij toch alles
kunnen zeggen van de hemel zelf: als beveiligende overkoepeling van de aardr
is de hemel de sfeer van het volstrekt verborgene, van waaruit heil te verwachten is, "das Woher des zu uns kommenden Reiches" (K. Barth, KD 111, 3
S. 517).
Het eerste verhaal van de Bijbel spreekt dus over het N~~, dat in den beginne geschiedde als een daad van God, als de eerste van zijn vele daden.
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In heel het verhaal is alles er op gericht, dat de mens gaat verschijnen . . .
daar waar God voor hem plaats heeft bereid. Door zijn onvergelijkelijke en
volstrekt wonderbare ~?~ is de God van Israël bij machte geweest om voor
zijn mens plaats te bereiden door - onder krachtige afwending van al het
dreigende geweld van de duistere chaos - onder de hemel de n~ toe te bereiden als plaats, waar Hij met hem zal zijn en waar heil is te verwachten,
omdat het de plaats is, waar God Zijn dag als dag des Heils voor zijn mens
wil doen aanbreken. Durch das ~?~ von c~:,',~ als wunderbares Schaffen geschah im Anfang das Wunder der göttlichen Landgabe unter dem Himmel
(Psalm lIS: 16). Göttliche Landgabe und menschliche Landnahme staan in de
Tora aan het begin van heel het dialogisch verkeer tussen de goddelijke en de
menselijke partner in de geschiedenis van het Verbond (zie bijv. Gen. 15:7!
Psalm 13 6 : 21 en heel het Boek Deuteronomium). Als göttliche Landgabe is
de schepping de inauguratie van deze geschiedenis.
Moffatt, die Gen. 2:4a vóór

I: I

plaatst, begint zijn bijbelvertaling aldus: "This is the

story of how t/ze universe was formed. When God began to form the universe, the world
was void and vacant .. .". Het woord

r'~

wordt in deze vertaling niet meer gehoord.

De woorden "de hemel en de aarde" worden op één noemer gebracht: "the universe";
en

r'~iI in V.2 wordt met "the world"

weergegeven. Het is niet te ontkennen, dat Moffatt

hiermede de gangbare exegese in de vertaling heeft gezet. "Das Objekt et-hassamajim
we' et-ha' are~ umschreibt wie auch sonst häufig den Begriff des Universums oder des Kosmos,
1
für den dem Hebräischen ein besonderes Wort fehlt", zegt bijv. W. Eichrodt (o.c. S.5 ).
En op gelijke wijze uiten zich de meeste exegeten. Zie bijv. de paragraaf "Gott schafft die
Welt" in L. Köhlers T.A.T.; en een omschrijving van het thema van het scheppingsverhaal

als die van U. Cassuto: "The purpose of the Torah in this section is to teach us that the
whole world,

C"~iI '::>, and all that it contains were created by the word ofthe One God,

according to his will, which operates without restraint". Commentary, From Adam to
Noah, p. 7)·
Aanduidingen als "das Wunder der göttlichen Landgabe" of "toebereiding van de
onder de hemel als

C'P~,

r'~

als plaats die God voor zijn mens heeft bereid", zijn in hun con-

creetheid zakelijk veel juistere omschrijvingen van de däbhär, die in dit scheppingsverhaal
wordt verkondigd. Want niet een Welt-anschauung wordt in dit scheppingsverhaal verkondigd, maar een daad van God: de inauguratie van de Bundesgeschichte door het
van

~':l

C~iI'~. Een elders te verklaren regel van de bijbelse theologie luidt:

Die ganze Bundesgeschichte in der Zeit wird als sieghafte Verwirklichung des Heils im
Raum inauguriert durch die gättliche Landgabe und die menschliche Landnahme. In de taal
van de Bijbel is

r'~

niet primair een geologisch of kosmologisch, maar een theologisch,

ein bundesgeschichtlicher Begriff: r'~ is plaats, die God voor zijn mens bereid heeft om
daar met hem te zijn, plaats voor de ontmoetingen van aangezicht tot aangezicht en voor
het dialogisch verkeer tussen de partners van het verbond, plaats voor de Geschichte von
Ich und Du.
Op tal van plaatsen in de Tenakh wordt de stad van een mens zijn C'P~, zijn "plaats"
genoemd, in de azkenasische uitspraak: "mokum" (zo was voor de Joden Amsterdam
"mokum" I). Maar ook de

Y'N

als geheel kan de C'P~ worden genoemd, die God voor

zijn mens heeft bereid (zie bijv. \ere~ als "mokum" in teksten als Ex. 23:20 Gen. 30:25
Richt.

II: 19

Ex. 18: 23

pars pro toto y'~iI

I Sam.

12: 8). We hebben hierbij te bedenken, dat de l~l::> Y'~

,::> is (zie bijv. Psalm 74: 12), gelijk het volk Israël pars pro toto de

mensheid en gelijk de door de Tenakh verkondigde Bundesgeschichte pars pro toto die
Weltgeschichte is. Met het onlosmakelijk verband tussen "Menschenvolk" und "Erdland"
zullen we telkens weer te maken Icrijgen.

Bij "In den beginne" mag dus uitsluitend aan het ~?~ van c~:"'~ worden
gedacht, waardoor onder de hemel het wonder van de "göttliche L~ndgabe"
geschiedde. Daarmede is in de eerste plaats iets gezegd, dat ongehoord positief
is: Het heilzame ~?~ van C~;:i'~ is van kracht met betrekking tot heel de werkelijkheid, die de mens omringt, in al haar regionen en met al haar aspecten,
zodat de mens op de aarde in al wat hem omringt met louter schepselen te maken heeft, zowel in de voor hem toegankelijke sfeer van de
visibilia als in de ontisch en noëtisch transcendente en daarom voor hem volstrekt ontoegankelijke en verborgen sfeer van de invisibilia.
Dit positieve betekent echter tegelijk een even krachtige negatie: De mens
op de aarde heeft onder de hemel in al wat hem omringt en in al waarmee
hij wordt geconfronteerd niet met goden te maken en evenmin met een overmachtige vijand, 'met manifestaties van het duistere geweld van de chaos. Het
~?~ van C~:"'~, dat in den beginne geschiedde betekent namelijk negatief
tegelijk de volstrekt effectieve afweer van de dreiging, die in V.2 wordt aangeduid met de woorden ~iI~~ ~ilh en ciilJ;l ~~9-'~ ':JWh,
Die Erde abel' war Irrsal und Wirrsal.
Finsternis über Urwirbels Antlitz.
Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.
Alleen het woord n~o wordt hier in V.2 herhaald. Er wordt dus niet gezegd: En de hemel en de aarde waren ~iI~~ ~ilh, maar: En de aarde was
~iI~~ ~ilh . Want hoe God onder de hemel de aarde toebereidde als plaats voor
zijn mens, daarover zal het in heel het verhaal nu verder gaan.
De kortste en duidelijkste samenvatting en verklaring van heel de ver kon135
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diging, die we in het verhaal te horen krijgen, biedt Deuterojesaja in de woorden: (45: 18):
Nicht als Insal hat er sie (die Erde) geschaffen,
.
. geb'ld
t
zum Besledeln
hat er Sle
Ie.

i'I~?~ ~i1i:\-~'
i'I,:S' n::1w,
TT:

.,' .,' T

Het woord i'I~?~, "er hat sie (die Erde) geschaffen" houdt de krachtige
Verneinung in: ~i1n-~" "nicht als Insal" ! Deze Verneinung is echter de keerzijde van de Bejahung: "zum Besiedeln hat er sie gebildet".
Als "wasserlose, unwegsame Wüste" (Köhler) - Buber: "lrrsall" - is het 20 maal voorkomende woord

~i1n

een aanduiding voor" Un-Land" : daar waar een mens niet gaan en

niet staan en niet "zitten", niet, ,siedeIn" kan. Op drie plaatsen wordt dit begrip ~i1n versterkt
door het er aan toegevoegde woord
lmd Wüste"): Gen.

I: 2

sprake in verband met

~i1::1

(Buber: Irrsal und Wirrsal; eerste editie: "Win'nis

Jer. 4: 23 Jes. 34: I I. Op elk van deze drie plaatsen is van

r'~.

~i1::1~ 'i1n

We zullen deze plaatsen echter niet hier, maar aan het slot

van het hoofdstuk bespreken in verband met wat U. Cassuto in zijn commentaar over

,i1::1, 'i1n in Gen.

I: 2

zegt.

In heel het verhaal, dat ons het ~?~ van C'i)·'~ verkondigt, is alles er op
gericht, zo zeiden we, dat de mens gaat verschijnen ... daar waar God voor
hem plaats heeft bereid ... de mens als HET schepsel, dat dool' louter schepselen wordt omringd.
Degenen nu, tot wie de verteller zich richt om hun in dit verhaal het l:eil
te verkondigen, dat reeds in het ~?~ als eerste daad van God besloten lIgt,
kunnen een vraag niet onderdrukken, een vraag, die om beantwoording roept het is de vraag van het aangevochten vertrouwen: Is dit heilzame ~?~ van
c'i)'~ waarlijk van kracht met betrekking tot heel de ons omringende werkelijl~heid in al haar regionen en met al haar aspecten? De verkondiger beantwoordt deze vraag door de wijze waarop hij nu toch ook binnen het verhaal zelf het verbum ~'::1 op twee plaatsen laat voorkomen, in V. 2I en in

V.27·
.
Gedurende het laatste tweetal werkdagen doet de i1!lJ 11)~~ onder de hemel
haar intrede. Op de zesde dag gaat de mens op de aarde verschijnen als laatste
in deze stoet der i1!lJ w~~. Op de vijfde dag wordt deze stoet echter geopend
door de gevaarlijke en verbijsterende C'?'~t1 c'~'m, "die grossen Ungetüme"
(Buber), "die grossen Meerungeheuer" (Mendelsohn). Bij ~et begin van deze
stoet en bij het einde ervan zegt de verteller nu niet c'i)'~ 11)~:l, "Gott mach..'
. V 6
k' V
d t
r C'i1·'~ ~,::1~'
te ... ",zoalshiJdatmV.7
. .,': .. .-,
enm .1 enoo m .25 oe,maa
"Gott schul die grossen Ungetüme .... Gott schul den Menschen .. ". Zo laat

de verkondiger het woord ~'::1 , dat in I: I en 2: 3 omlijstend de strekking van
het geheel aanduidt, nu toch ook op twee plaatsen in het verhaal zelf voorkomen - namelijk daar waar aan het slot gedurende de laatste twee werkdagen heel de verkondiging van het ~?~ van C'0·'~ zich gaat toespitsen - om
ons te verstaan te geven, dat in heel de ons omringende werkelijkheid met
iets anders dan dit heilzame ~?~ niet te rekenen valt: als het schepsel is de
mens op de aarde onder de hemel door louter schepselen omringd.
Hoe weloverwogen de verkondiger het werkwoord ~'::1 op vier plaatsen in
het verhaal laat vo~rkomen hebben we hiermede voor ogen gekregen. Enerzijds laat hij het klinken aan het begin en aan het einde van het verhaal als
geheel, en anderzijds gedurende de laatste twee werkdagen bij het begin en
bij het einde van de stoet der ;"I!lJ w~;. Heel het verhaal verkondigt het heil,
dat reeds in het ~?~ als eerste daad van C'~·'~ besloten ligt, waardoor de mens
als het schepsel op de aarde onder de hemel in alle regionen door louter
schepselen is omringd.
Gelijk we tot het eerste Bijbelboek als geheel toegang zullen krijgen door
aandacht te schenken aan de wij ze waarop het begrip ni'7 il'l daarin functioneert, hebben wij thans toegang gekregen tot het scheppingsverhaal aan het
begin v~n dit Bijbelboek door aandacht te schenken aan de wijze waarop de
verkondIger het werkwoord N'::1 daarin laat voorkomen.
Op grond van betgeen wij hierboven hebben betoogd moeten we nu twee opvattingen
betreffende de woorden N'::1 en

;"IW~,

zoals ze in het scheppingsverhaal voorkomen, onjuist

achten. De ene opvatting is, dat het eigenlijk geen verschil maakt of de verteller nu ~':J
of ;"111)37 zegt. De andere opvatting, die we vooral bij vroegere exegeten aantreffen, houdt
het tegengestelde in: in de woorden

~'::1

en ;"I11):\) gaat het niet om twee verschillende aan-

duidingen van hetzelfde handelen van God. Volgens deze opvatting wordt met het woord
~'::1

iets heel anders bedoeld (creatio ex nihilo!) dan met het woord ;"I11):\) .

De eerste opvatting vinden we bijv. bij August Dillmann, wanneer hij bij het woord
11):\)" in V. 7 opmerkt: "wie V. 16.25; dass aber zwischen ibm und ~'::1" V.2I.27 kein wesent-

licher Unterschied sein soli, zeigt V.21 im Vergleich mit V.25".
Met betrekking tot hetgeen Dr. H . A. Brongers op blz. 13V. van zijn boek "De scheppingstradities bij de profeten" (1945) zegt - namelijk: ,,~':J wordt volkomen promiscue met

;"IW:\) gebruikt en heeft kennelijk precies dezelfde betekenis" - maakt Prof. N . H. Ridderbos
in zijn reeds genoemde studie over Gen.

I: 1-2

terecht de volgende "Bemerkung über den

Gebrauch von ~':J im "ersten Schöpfungsbericht": Brongers vernachlässigt m.E. das
Besondere von

~':J .

Genau wie andere leitet er zu viel ab von dem promiscue gebraucht

werden mit Verben wie

~11):\),

,:S' usw.:

es besteht doch auch noch sa etwas wie die Stilfigur
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i1W~~~' i1~"":J~

der Abwechslung. Was Geil.

I

betrifft ist es die Frage, ob es hier willkürlich gebraucht wird".

lW~"i1

(cursivering van ons, Br.). Ridderbos laat er nu op volgen: "Dass es in Gen. 1:1, 2:3,4(?)
im Zusammenhang ruit "Himmel und Erde" gebraucht wird, braucht keiner näheren Be-

C,":J

"creating" and "making" - from the "creation"

~":JW i1~"":Ji1 l~

which he wrought on the fust day, and from

C"~"i1 "~W:J i1W~W i1W~~i1 1~'

the "work" which he did on the rest of the days.
(Vert. van Jacob Newman in "The com-

leuchtung. lst es zufällig, dass V.27 es dreimal unruittelbar hintereinander gebraucht im

mentary of Nachmanides on Gen. 1-6"

Zusammenhang mit der Schöpfung des Menschen? Es ist schwerlich anzunehmen. lch würde
diese Frage gewiss verneinend beantworten, wenn nicht auch V.21

Leiden, 1960)

~":J gebrauchte. Aber

I : I I : 21

en

I : 27

spreekt Nachmanides over ~":J als creare ex nihilo C1"~~ W" ~":J).

~":J im "ers ten Schöpfungsbericht" muss sicherlich
an die Möglichkeit gedacht werden, dass V. 21 ~":J gebraucht, weil hier zum ersten Mal

Ook bij

von der Schöpfung lebender Wesen berichtet wird. (So z.B. G. von Rad, Das erste Buch

Niet onvermeld mag blijven de verklaring, die Rashi van

angesichts des ganzen Gebrauchs von

Mose (ATD) 1953, S.43). Hierbei muss man Rechnung tragen ruit der Tatsache, wie in
Gen.

I

alles wohlüberlegt ist: "Hier ist nichts von ungefähr; alles ist überlegt, ausgewógen

und präzis zu nehmen" (v. Rad a.a.O. S.36)" ·
De vraag, waarom de verteller het werkwoord ~" :J ook in het verhaal zelf op twee

door lbn Ezra en anderen). Omdat het woord

n"W~.,

I: I

heeft gegeven (daarin gevolgd

meestal in de status constructus met

een er op volgend woord verbonden staat, meent Rashi, dat dit ook hier in Gen.

I: I

het

geval is. Hij wil daarom hier C"i1'~ ~.,::!
n"W~":J lezen alsof er stond C"i1'~ ~.,::! n"W~":J
T T :
zodat we moeten vertalen, gelijk de Leidse Vertaling en Moffatt hebben gedaan: "Toen

plaatsen laat voorkomen, wordt op ongeveer dezelfde wijze door O. Procksch beantwoord:

God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde - de aarde was woest en

Der Darsteller braucht den Begriff der Wunderschöpfung innerhalb des Schöpfungsganzen

vormloos, duisternis heerste op de oceaan, en Gods geest dekte het water - sprak God:

:och zweimal, näm1ich bei der Entstehung des Lebens (I : 21) und des Menschen (I: 27)·
Das ist gegenüber dem sonst gebrauchten Machen (V. 7.16.25. 26 i1W~) gewiss nut Absicht

Er zij licht! en er was licht." De twee voornaamste bezwaren, die men tegen deze verklaring

geschehen, um anzudeuten, dass das Leben und dass der Mensch als Ebenbild Gottes sich

zinnen tot drie keer toe wordt teruggezien op al wat in heel het verhaal werd verteld - eerst

nicht aus der Naturentwicklung erldären lassen, sondern eines neuen Wunders Gottes

in

bedürfen. Im Wunder der Welt steht also unableitbar das Wunder des Lebens, und in diesem

zelfstandige zin,waarin al wat in heel het verhaal zal worden verteld, wordt aangekondigd.

das des Menschen". (T.A.T. S.455f.). We hebben geen reden om deze verklaring van

V. I kan dus niet syntaktisch behoren tot een zin, die het geheel van V. 1-3 omvat, en waarin

Procksch zonder meer onjuist te achten. Er is echter, zoals we reeds gezien hebben, méér

dan V.2 als parenthese voorkomt (een zin dus, zoals we die in 2:4-7 aantreffen); 2. Rashi

aan de hand. De juistheid van de v<!rklaring, die wij zelf hebben gegeven, zal echter moeten
blijken bij de hierna volgende exegese van de onderdelen van het verhaal.
De andere, door ons niet juist geachte opvatting van de wijze waarop de verteller de
twee werkwoorden ~" :J en i1W~ in het scheppingsverhaal laat voorkomen, bestaat hierin,
dat het werkwoord

~":J

als creare ex nihilo iets anders aanduidt dan het werkwoord

i1W~ ,

zodat deze twee werkwoorden niet twee verschillende aanduidingen zijn van dezelfde
handeling. We vinden deze opvatting weerspiegeld in de wijze waarop in sommige vertalingen
2: 3 werd weergegeven : "und ruhte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte"

moet hebben, zijn volgens ons:
I: 3I,

I.

Gelijk aan het slot van het verhaal in drie zelfstandige

daarna in 2: I en tenslotte in 2: 2-3 -, wordt het verhaal ook geopend met een

heeft niet gelet op de correspondentie tussen C"i1'~ ~":J aan het begin en C"i1'~ ~":J
aan het slot.

De strekking van de verkondiging, die we in het scheppingsverhaal aan het
begin van de Bijbel te horen krijgen, hebben we nu leren kennen, doordat we
gelet hebben op de bijzondere dienst, die de verkondiger het woord ~":J in
dit verhaal laat verrichten. Thans kunnen we dus overgaan tot de bespreking
van de onderdelen van het verhaal.

(Luther, Auth. Version, M. Mendelsohn), of: " ... die God schiep om te maken" (St.Vert.).
Een heldere formulering van deze opvatting geeft Nachmanides, wanneer hij bij 2: 3 opmerkt:

'W'''"~ i1~"l "',
,n::l~'~ ' ::l ~ n:Jww
1"~~

W" ~":J .,W~
C"W~~i1 ,::l 'l~~ n,w~'
C"~"i1 nww:J C'''::lTli
n:Jw "::l .,~~ i1lm

To me, however, the explanation seems to be:
"He rested from all his work, which consisted
in creating "something from nothing" in order

Il. BESPREKING VAN DE ONDERDELEN

to make fr om it all the works mentioned in the
six days.
Thus it says that he rested

from

both

Doordat we op de beschrijving van de kerugmatische strekking van het verhaal als geheel de verklaring van de delen laten volgen, wordt het exegetisch
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betoog door een heel bepaalde wisselwerking beheerst: gelijk we vanuit de
kerugmatische strekking, die aan het geheel eigen is, de delen zullen verklaren, zal omgekeerd de verklaring van de delen aantonen, dat we de kerugmatische strekking van het geheel op de juiste wijze hebben beschreven.

A. HET EERSTE DRIETAL WERKDAGEN
De eerste dag
We zeiden reeds : In heel het verhaal, waarin ons het ~?~ van e'iJ',~ wordt
verkondigd, is alles er op gericht, dat de mens gaat verschijnen ... daar waar
God hem plaats heeft bereid . .. en waar God Zijn dag als dag des heils voor
hem wil doen aanbreken. Het gaat dus om de toebereiding van de n~ onder
de hemel ter voorbereiding van deze dag. Daarom wordt het werk, dat God
ter voorbereiding van die dag doet, beschreven als een werk van zes dagen.
De verkondiger moet derhalve beginnen met te vertellen hoe God de dag
heeft gemaakt, de dag, die als de levenstijd des mensen de tijd is voor het
geschieden van de debhärîm, want al wat er tussen God en de mensen zal geschieden, dat zal geschieden van dag tot dag. Voordat de verkondiger dus
kan spreken over wat in Psalm 89 : 12 wordt gezegd met de woorden "Dein
ist der Himmel, dein auch die Erde", ntt 97-t'Jl5 e;~~ 97, moet hij het eerst
hebben over wat in Psalm 74: 16 wordt gezegd met de woorden "Dein ist der
Tag, dein auch die Nacht", i1?~? ~7 - 'W ei' 97. Daarom begint hij het verhaal
J.

van de zes dagen als volgt:
Gott sprach: Licht werde! Licht ward.
Gott sah das Licht, das es gut war.
Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis.
Gott rief dem Licht: Tag! und der Finsternis rief er: Nacht!
Abend ward und Morgen ward: ein Tag.
Gott sprach ... ; Reeds onmiddellijk dit eerste handelen van de God van
het verbond, Zijn handelen als Schepper, is gelijk aan het geschieden van een
däbhär, waarin Hij zegt wat Hij doet en tegelijk doet wat Hij zegt. Uiterst
zinvol wordt deze volledige Entsprechung tussen wat God zeide en hetgeen
prompt geschiedde op deze eerste dag tot uitdrukking gebracht in de woorden: Licht werde! Licht ward. (Bij V.6 zullen we daar nog nader op ingaan).
Gott sprach . . . ; Dat we bij "In den beginne" uitsluitend mogen denken
aan een däbhär, die God sprak en deed, brengt het verhaal zo krachtig mogelijk
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tot uitdrukking door ons in de eerste vier regels te laten horen:
e' ::i'~ '~~;l Gott sprach .. .
e'iJ',~ ~';l:J. Gott sah . . .

C'iJ',~ "~:l
C'iJ',~ N?R~l

Gott schied .. .
Gott rief .. .

Gott sprach: Licht werde .. . ; Nadat op de tweede dag het gewelf tot
"hemel" zal zijn benoemd, zal op de derde dag gezegd worden: "Das Wasser
unterm Himmel staue sich an einen Ort, / und das Trockne lasse sich seJm!"
Al het "sich sehen lassen" en "gesehen werden", alle cpavé(!watç, alle openbaring heeft God als schepper mogelijk gemaakt door als eerste woord te
spreken: Licht werde! :rr;av yà(! ià cpavê(!OVfU"VOv cpwç la'uv. (Eph. 5: 14). "Wo
immer Offenbarung geschieht, da geschieht der Dienst des nach Gen. I: 3 von
Gott geschaffenen Lichtes" (Barth S. 133).
Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Het woord "duisternis"
krijgen we pas te horen, nadat tevoren reeds vier maal het woord "licht" heeft
geklonken. Met dat het licht wordt geschapen en God het licht ziet, dat het
goed is, is er plotseling ook de duisternis als vijand en tegenpartij der, die het
licht oneindig bedreigt en waartegen God het licht moet beschermen en verdedigen door tussen het licht en de duisternis te "scheiden", want, daar het
een schepsel is, heeft het licht de mogelijkheid van te bestaan niet in zich
zelf. "Nicht das Licht und die Finsternis, sondern Gott und die Finsternis, d.h.
sein Schöpferwille und das durch ihn Verworfene bilden den echten, ursprünglichen Gegensatz, in weIchen dann das geschaffene Licht erst eintritt, und
zwar dienend : dem göttlichen Schöpferwillen entsprechend und unterworfen
eintritt" .
Gott rief dem Licht: Tag! Vragen we aan het licht zelf: waartoe ben je er
eigenlijk, wat ga je doen, wat is de zin van je bestaan?, dan kan het licht
zelf ons daarop geen antwoord geven. Het kan slechts radeloos zijn, wanneer
het als eerste aller schepselen de verschrikkelijke ontdekking doet van de zinloosheid van zijn bestaan. Het licht heeft de zin van zijn bestaan niet in zich
zelf evenmin als het de mogelijkheid van zijn bestaan in zich zelf heeft. Daarom
moet God voortgaan met voor het licht in te treden door een zin te geven
aan hetgeen in zich zelf geen zin heeft: Dem Licht rief Gott: Tag!
Evenals straks de yéVêatÇ van de zoon wordt dus ook reeds de y évwtç van
het licht voltooid met het roepen van zijn naam, en ook bij het licht is deze
voltooiïng van zijn yéVêatÇ tegelijk de aanvang van zijn "Dasein in der Geschichte" in het spelen van zijn rol: het licht zal - van harte en met vreugde

en volhardend, in een volstrekte eenheid van eW en .,~~, in een volstrekte
eenheid dus van "persoon" en "werk", van wat dit wezen is en wat het doetdag-licht zijn!
. ... und der Finsternis rief er: Nacht! Ook aan de duisternis wordt een
naam toegeroepen: Nacht! want hij krijgt niet de kans om anoniem als woest
en ordeverstorend element te vagebonderen; Dein ist der Tag, dein auch die
Nacht! Slechts "nacht" mag de duisternis zijn, herinnering aan een dreiging,
die teniet werd gedaan; want "nacht" is de duisternis, die elke "morgen"
moet wijken voor het licht van de nieuwe dag. Immers, door hetgeen God had
gesproken en gedaan was er niet een dag geweest en het werd nacht, maar:
het werd avond en het werd morgen - een dag! De dag strekt zich uit van de
morgen tot aan de morgen van de nieuwe dag. De dagen reiken elkaar de
hand. Het licht dóet het totdat ditzelfde licht het weer opnieuw gaat doen:
daglicht zijn ... voor Gods mensen. Zo is elke dag tegelijk de belofte van een
nieuwe dag.
Gott sah das Licht, dass es gut war. Vijf maal zullen we hierna nog horen:
"God zag, dat het goed was" (y. 10. 12 . 18 . 21 .25), en aan het slot: "God
zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed" (V.3 I ). Dit zal dan
een zesvoudige bevestiging zijn van hetgeen we hier in V·3-5 voor de eerste
keer te horen krijgen: "En God zag het licht, dat het goed was". "Goed"
zullen alle werken van God zijn, omdat ze kinderen des lichts en kinderen
des daags zullen zijn.
Abend ward und Morgen ward: ein Tag, '~1;5 ei" één dag, maar met de belofte van een volgende dag; zo zal de mens leven op de aarde en zo zullen de
debhärîm geschieden: van dag tot dag. (V gl. de 13 maal in de Tenakh voorkomende uitdrukking i~;'~ ci'-"~7, bij v. Ex. 16: 4 5: 13, 19; vgl. Matth. 6: 34)·
In de verklaring van de woorden "Abend ward und Morgen ward: ein Tag" zijn we
U. Cassuto gevolgd. Zowel in de verhalen van de Bijbel als in de rituele voorschriften begint
de dag niet met de avond om te duren tot aan de avond van de volgende dag (Ibn Ezra),
maar met de morgen om te duren tot aan de morgen van de volgende dag (Rashbam). Het
feit dat de viering van bepaalde dagen werd begonnen op de avond van de er aan vooraf-

ga~nde dag, verklaart Cassuto als volgt:

"the

meth~d of counting the day from the evening,

which is customary among nomads, was the older usage; but when in civillife a new system
came into force, which regarded sunrise as the commencement of the day in accordance
with the conditions prevailing in the Land of Canaan, the change did not affect the religious
tradition" .
Göttliche Landgabe und menschliche Landnahme vormt als inauguratie van de Bundes-

geschichte de voortdurende achtergrond en ondergrond van al wat in de Tenakh wordt
verteld en betuigd. We hebben bij de verklaring van deze teksten er voortdurend mee te
rekenen, dat we in de zonen Israëls met in het cultuurland sesshaft geworden halfnomaden
te doen hebben.

Pas nadat de hemel en de aarde zijn geworden kunnen op de vierde dag
de ni.,iN/? verschijnen, "die 1euchten am Gewölb des Himmels über die Erde
zu 1euchten". Maar ., iN i.;1, "das Licht" is er reeds voordat de hemel en de
aarde er zijn en dus ook voordat de e:~~i] ~'R?~ n"lN/? er zijn! Omdat de verkondiger het verhaal wilde laten beginnen met de wording van de dag, moest
hij het reeds over .,iNi.;1 hebben nog voordat de ni.,iN/? als dragers en distribuanten van het licht er waren. Bij de bespreking van het werk van de vierde
dag zullen wij hierop nader ingaan. Het licht en de dag zijn van God. Als
inaugurator van de geschiedenis is God de gever van de tijd. "Dein ist der
Tag, dein auch die Nacht" .
Nu God de dag heeft gemaakt als tUd voor zijn mens, gaat Hij vervolgens
voor zijn mens plaats bereiden door op de tweede dag de hemel en daarna
op de derde dag de aarde te maken. Na "dein ist der Tag, dein auch die Nacht"
volgt dus nu: "dein ist der Himmel, dein auch die Erde".
De tweede dag
Nadat de dreiging, dat de dag des mensen door een niet meer eindigende
nacht wordt verzwolgen, is afgewend, wordt ook op de tweede en op de derde
dag een dreiging afgewend, nu echter een dreiging niet van temporele, maar
van ruimtelijke aard, de dreiging van boven en vanuit de diepten rondom.
De afweer van de dreiging van boven op de tweede dag zal echter de beslissende zijn! Deze zal namelijk zo effectief zijn, dat daardoor ook vanuit
de diepten rondom de n1;5 geen dreiging meer te vrezen zal zijn.
Gott sprach:
Gewölb werde imnitten der Wasser
und sei Scheide von Wasser und Wasser!
Gott machte das Gewölb
und schied zwischen dem Wasser das unterhalb des Gewölbs war und
dem Wasser das oberhalb des Gewölbs war.
Es ward so.
Dem Gewölb rieff Gott: Himmel!
Abend ward und Morgen ward: zweiter Tag.
In V. 3-5 hoorden we tot vijf maal toe het woord "licht" en aan het slot de
2.
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naam, die aan het licht werd toegeroepen: dag! Hier in V.6-8 horen we nu
tot vijf maal toe het woord "gewelf" en aan het slot ook hier weer de naam,
die aan dit wezen werd toegeroepen: hemel!
Het woord ~'v.~ komt 17 maal in de Tenakh voor en daarvan negen maal
in dit verhaal van de schepping aan het begin van de Bijbel (op de tweede,
de vierde en de vijfde dag, in de verzen 6.7.7.7.8. 14· 15. I7 . 20). Door het
N~~ van C'iJ~~, dat in den beginne geschiedde, zijn de hemel en de aarde geworden. De ~'~~ markeert de grens, die deze twee sferen, de goddelijke en
de menselijke sfeer, de sfeer van de invisibilia en die van de visibilia van
elkaar scheidt. Als deze grens tussen de beide sferen speelt de ~'~~ in het geheel van dit scheppingsverhaal een buitengewoon belangrijke rol. Het verstaan van de verkondiging, die in dit verhaal klinkt, hangt in hoge mate mede
hiervan af, dat we de rol begrijpen, die de verkondiger de l1'p? in dit verhaal
laat spelen.

Het elf maal voorkomende werkwoord

17V"

betekent in de Qal: stampen met de voet,

vaststampen, "zerstampfen"; en in de intensieve vorm, de pi'el: "breit hämmern". Op drie
van de zes plaatsen, waar het in de Qat staat, heeft dit verbum het woord

y.,N

als object

(Jes. 42: 5 44: 24 Psalm 136: 6). Ed. König omschrijft de betekenis op deze drie plaatsen
met : breithämmern und dessen schliesslicher Effekt ist: hillbreitell; en Zorell met de woorden:
quasi calcando pedibus rem extendere simul et jirrllare (Deus terram). Buber heeft derhalve
in Jes. 42:5 en 44:24 "der die Erde breitet" en in Psalm 136:6 "der das Erdland dehnte";
de Zürcher Bibel echter: "der die Erde befestigt" en "der die Erde gründet".

:;)'1''' verklaart als "Ö3 .,::1"
17'V" van Genesis I hetzelfde wordt bedoeld

We begrijpen nu , hoe het mogelijk is, dat lbn Ezra het woord
res extensa sive expansa (alsof met het begrip

als wat we in Jes. 40: 22 horen - de tekst, die lbn Ezra ter verduidelijking vermeldt: "wie
als Zelt zum siedeln spreitet er sie (sc. die Himmel; Vuig. qui extendit velut nihiJum coelos
et expandit eos sicut tabernaculum ad inhabitandum). Hij verklaart het woord als expansum,
uitspansel, Ausdehnung, omdat volgens hem met

.,'mil N'il -,

17'V"

de lucht wordt bedoeld -

17'V"

de lucht, die scheiding maakt tussen de wateren boven in de wolken en de

wateren beneden in de zeeën. Dezelfde verklaring vinden we bij Calvijn, die het woord met
extensio en expansio weergeeft (de twee woorden van Jes. 40: 22 in de VuIg.), en bij vele
exegeten na hem (ook bijv. in de Biur en bij Franz Delitzsch). Ook B. Jacob heeft evenals
Moses Mendelssohn

17'V"

Ofschoon in het begrip

met "Ausdehnung" weergegeven.

17'V"

de notie expanSUll1, uitgestrektheid, Ausdehnung stellig

mede begrepen is, is de weergave van dit woord met CJ7:8(!iWfW (LXX), firmamenturn (VuIg.),
Feste (Luther), Vault (Moffatt), Gewölb (Buber) toch beter, daar met
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:17'1'''

in de eerste

plaats iets wordt bedoeld, dat "gehämmert" of vastgestampt en dus stevig, sterk, stabiel
en soliede is . Dat horen we in Job 37: 18, waar het werkwoord

liP"

in de hif'îl wordt

gebruikt met betrekking tot de hemel:
Kannst du mit Ihm die Lüfte breithämmern,
sie wie einen gegossenen Spiegel festen?
De alleen op deze plaats voorkomende hif' il is misschien een verbum denominativum
van

lI'V".

Door het

lI'V.,il -

Buber: "breithäll1mern" - worden de

,,fest wie ein gegossener Spiegel", p:lm~ 'N.,::l

C'Vtn.

C'VnllJ,

"die Lüfte",

Wij houden de weergave van

17'V"

met "gewelf" voor de beste, omdat in de eerste plaats de notie vast-stevig-soliede-stabiel
er door wordt uitgedrukt, maar tegelijk toch ook de notie expansum.

Bij de ~'~? van dit scheppingsverhaal gaat het om het soliede en stabiele,
in den brede alles overkoepelende gewelf, dat als C;~~? c:~ l'~ "7!;1~, als
,;Scheide von Wasser und Wasser" "der geschöpfliche Garant des Be~tandes
der unteren Welt" en "die technische Grundbedingung irdischer Existenz" is
(K. Barth, lIl, 1 S. 153, 155). Voordat we echter op de zin van dit alles nader
kunnen ingaan, moeten we eerst enkele bijzonderheden bespreken, waardoor
het verhaal van deze tweede dag zich onderscheidt van dat van de andere dagen.
, Kenmerkend voor het geheel van dit scheppingsverhaal is de strakke architectuur met zijn vaste herhalingen en strenge regelmatigheden. Juist dat geeft
de verteller echter de gelegenheid om ons op zinvolle wijze vele malen te
verrassen door middel van een hele reeks variaties. Bij elke variatie afzonderlijk
hebben we ons af te vragen, wat de verkondiger er mee bedoelt, omdat hij
binnen het raam van de strenge regelmaat juist door middel van de vele
variaties zijn verkondiging tot uitdrukking brengt.
Een heel belangrijke verrassende variatie leerden we reeds kennen, toen we
2: 1-3 bespraken, waar we eerst twee maal aan het slot van een regel de
woorden il~~ .,~~ ;l1=?N?~ C~~) hoorden, en daarna plotseling aan het slot
van de laatste regel afwijkend n;iV~? C'0'~~ N?~-"~~ ;l1=?N?~ -~~ .
Met een niet minder belangrijke variatie komen we nu in V. 6-8 in aanraking.
Nadat we namelijk in V.3-5 gehoord hebben .. '0~1 .. '0~ (es wercle .. es
ward .. ), wordt dit hier in V.6-8 gevarieerd, doordat de verteller nu niet
opnieuw ... '0~1 .. '0~ zegt, maar ... C'0'~~ iV;,7~l .. '0~, "es werde .. Gott
machte . .". Was het zinvol om bij het licht te zeggen .. '0~1 . . '0~, "Licht
werde! Licht ward", even zinvol is het om bij het massale gewelf te zeggen
. . C'0',~ iV~~ .. '0~, "Gewölb werde ... Gott machte das GewÖlb". Met deze
variatie begint de verteller ons echter voor te bereiden op nog een andere
variatie, namelijk die, door middel waarvan hij, gelijk we straks zullen zien,
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de pointe van heel zijn verkondiging tot uitdrukking zal brengen. We bedoelen
de variatie, die hierin bestaat, dat de verteller hier in V.7 en eveneens hierna
in V. 16 en nog een derde maal in V.25 . . C"ï:1',~ W;!:l zegt, "Gott machte",
daarentegen in V. 21 en in V. 27 twee maal plotseling niet wederom .. c"ï:1',~ W;!:l,
maar .. C"ï:1'~ ~?~:l, "Gott schul · .. " .
De variatie .. W;!:l .. "ï:1~ van V.6-8 is echter ook van gewicht als verklaring
van .. "ï:1~1 .. "ï:1~ van V. 3-5. We hebben hier beslist niet met een oneffenheid
te maken: die v~lgens Gerh. von Rad, Martin Noth (Überlieferungsgeschichte
S. 10) en anderen hierin zou bestaan, dat een oudere voorstelling "Gott
machte" en een jongere voorstelling "Gott sprach" - twee voorstellingen, die
eigenlijk niet geheel met elkaar zouden overeenstemmen - in het verhaal naast
elkaar voorkomen. We hebben hier juist met de kern van de bijbelse verkondiging te doen: in het geschieden van een ,~, zegt God wat Hij doet
om te doen wat Hij zegt. Er kan namelijk worden gezegd, dat de ,~" die
God gesproken heeft, geschiedt, maar er kan ook worden gezegd, dat God
de ,~" die Hij gesproken heeft, doet. In een parallelisme vinden we dit in
Psalm 33: 4 als volgt tot uitdrukking gebracht:
Denn gerade ist

SE/NE Rede,

alles was er macht ist in Treuen.

Ofschoon Buber het woord iliP.~~ in het Psalmboek meestal met "Tat' , of
"Tun" vertaalt (22 van de 39 n~a~l), heeft hij het nomen ~iliP.~~-'~ op deze
plaats terecht met "alles was er macht" weergegeven in verband met wat we
even verder in de Psalm horen (V. 6):
Durch SElNE Rede sind die Himmel gemacht.
Nog weer even verder (V.9) horen we dan "und es ward":
Denn er ists der sprach und es ward,
er der gebot und es erstand.
(vg!. Ps. 148: 5)
Wetende wat hij doet laat ook de dichter van Psalm 33 "Gott sprach" en
Gott machte" naast elkaar voorkomen, de eerste keer zelfs in een parallelisme.
" geschieden van een ,~, betekent altijd de volstrekte eenheid van Woord
Het
en Daad, en dat geldt ook en allereerst van het ~?~ van c"ï:1',~, dat ons in
Gen. I: 1-2: 3 wordt verkondigd.
Toch wordt het "ï:1~1 van V. 3-5 - ';~-"ï:1~1 ,;~ "ï:1~; Licht werde! Licht ward door de verkondiger ook hier in V. 6-8 herhaald. Hij doet dat door na "Gewölb
werde .. " en "Gott machte das Gewölb .. " l:;?-"ï:1~j te laten volgen, "Es ward

so". Om dit 1:;? -"ï:1~1 van V. 7 ook in de vertaling met het ,;~ "ï:1~1, "Licht ward"
van V.3 te laten overeenstemmen, heeft Buber het terecht met "Es ward so"
vertaald, en niet met "Es geschah so" gelijk Luther, de Zürcher Bibel, Menge
en Kautzsch hebben gedaan.
In de verzen 9 . II . IS . 24 en 30 keert dit 1:;? - "ï:1~1 nog vijf maal terug.
Wanneer we ,;~ "ï:1~1 van V. 3 meerekenen, komen de woorden 1:;? -"ï:1~1 dus
zeven maal voor. We moeten hen horen samenklinken met de woorden
:li~-",? c"ï:1',~ ~~:l, die eveneens op zeven plaatsen voorkomen (V. 3 . 10 . 13 .
18 . 21 . 25 . 31). Het woord, dat God telkens spreekt, is keer op keer de
uiting van hetgeen Hij wil, dat geschieden za!. Zoals Hij sprak, zo geschiedde
het; zoals Hij wilde, dat het worden zou, zo werd het ook, zo en niet anders,
eens en voor goed; en zo was het goed.
Wanneer we nu echter het verhaal van deze tweede dag vergeIljken met dat
van de andere dagen, dan vallen ons twee bijzonderheden op. De eerste bestaat
hierin, dat 1:;? -"ï:1~1, "es ward so", op deze tweede dag niet staat waar het op
al de andere dagen voorkomt, namelijk onmiddellijk na hetgeen God zeide
en vóór hetgeen God deed (zie V. 13 . 18 . 21 . 25 . 31). De verteller laat het
op deze tweede dag pas horen, nadat hij eerst ook heeft verteld wat God
deed, aan het slot dus van V.7, en niet daar waar we het verwachten, aan het
slot van V.6. De vraag moet dus worden beantwoord, waarom hij dit heeft
gedaan : waarom heeft hij dit "es ward so" niet ook hier, zoals overal elders,
onmiddellijk na wat God zeide gezet, waarom laat hij het op deze tweede dag
pas horen, nadat hij eerst ook nog wat God deed heeft verteld?
De tweede bijzonderheid bestaat hierin, dat "Gott sah, dass es gut war"
op deze tweede dag ontbreekt, terwijl het op alle andere werkdagen voorkomt,
op de derde en op de zesde dag zelfs twee maal. De tweede vraag, die beantwoord moet worden, is dus: waarom krijgen we de woorden "Gott sah,
dass es gut war" op deze tweede dag niet te horen?
Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden - de vraag dus, waarom de
woorden "Es ward so" niet reeds aan het slot van V.6, maar pas aan het slot
van V7. voorkomen -, moeten we eerst nogmaals het geheel van de woorden
van V.6 en V.7 horen.
De verzen 6-7 beginnen met C~'Bi] 1in~ ~"n "ï:1~. In overeenstemming
met het begin van V.3-5 "Licht werde . .. " vertaalde Buber ook dit begin
van V.6-8 zeer schoon met "Gewölb werde . . .". Het is echter jammer, dat
daardoor de woorden "Gewölb" en "inmitten der Wasser" van elkaar gescheiden raakten. Ze vormen namelijk met elkaar één begrip (B. Jacob,
K. Barth) : het-gewelf-daar-waar-het-functioneert: temidden van de wateren.
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Waarin dit functioneren van de ;!"p.~ bestaat, wordt gezegd .met de woorden,
die de verteller er onmiddellijk op laat volgen: C~~? c~~ 1"~ ~":rf~ "D"1, "und
sei Scheide von Wasser und Wasser"; "and let it be a separator", "and let
it serve as a means of separating / the waters fr om the waters" (U. Cassuto)
("das bilde eine Scheidewand zwischen den Wassern", G. von Rad). Dat de
existentie van de ~"R~ geheel samenvalt met en identiek is met zijn functie
als ''':r 7~, brengt de verteller tot uitdrukking door beide regels met "D~ te
laten beginnen: .. "D"1 .. "D~. In de Verdeutschung kon Buber dit niet laten
horen, daar hij moest vertalen met: Gewölb werde .. und sei ...
In de nu volgende omschrijving van hetgeen God deed, horen we eerst
uiterst kort: "Gott machte das Gewölb", en daarna uitvoerig en nauwkeurig:
"und schied zwischen dem Wasser, das unterhalb des Gewölbs war, und dem
Wasser, das oberhalb des Gewölbs war". In deze beschrijving van hetgeen
God deed horen we dus twee imperfecta consecutiva ... "P:1 ... C"D',~ tv~:1,
"Gott machte ... und schied .. ". Daarmee wil de verteller echter niet twéé
afzonderlijke handelingen vermelden, zodat "en hij scheidde" als tweede
handeling op "en God maakte" als eerste handeling zou volgen. Met de
woorden "En God maakte het gewelf en scheidde tussen ... " wil hij zeggen:
door de ~"R~ te maken als gewelf-temidden-van-de-wateren scheidde God
tussen de wateren die onder de ;?"n zijn en de wateren die boven de ;?"R~ zijn.
(Wij vertalen liever met "de wateren, die onder het gewelf zijn . . die boven
het gewelf zijn" dan met "das Wasser, das unterhalb des Gewölbs wal' ...
das oberhalb des Gewölbs war").
Iets dergelijks krijgen we eveneens op de vierde dag te horen, waar hetgeen God deed
eveneeris met twee imperfecta consecutiva
C"i1'~ Cl1~

111""

wordt

beschreven:

C"i1'~ 1ZI17'" ...

.,.

am-Gewölb-des-Himmels", zoals ze in V.14 en in V. IS bij wat God zeide tot twee keer
toe worden genoemd.

En nu pas, nu ook beschreven is wat God deed, nu pas kan aan het slot
van Vers 7 1:;?-"D~1 volgen, "Es ward so". Gelijk overal elders in dit verhaal
heeft dit "Es ward so" ook hier betrekking op hetgeen God zeide. Het heeft
dus betrekking op de woorden .. ''':r7~ "D"1 .. ~"R~ "D~ van V.6, "Gewölb
werde ... und werde Scheide ... Es ward so". De woorden "Es ward so"
aan het slot van V.7 zeggen dus: en nu ging geschieden hetgeen God had
gesproken, want nu ging de ~"R~ permanent functioneren als ''':r711. Eerst
moest doordat God de ~"R~ maakte, de scheiding tussen de wateren, die onder
de ~"R~ zijn, en de wateren, die boven de ~"R~ zijn, effectief zijn voltrokken,
voordat de ;?"R~ als permanente C:~7 c:~ 1"~ ''':r7~ kon gaan functioneren,
waardoor de eenmaal voltrokken scheiding van dag tot dag werd bestendigd.
Daarom moet "Es ward so" aan het slot van V.7 staan en niet aan het slot
van V.6.
Na de woorden van V. 6: ... ''':rf~

"D"1 .. . ;?"R~ "D~ C"D',~ '~~;'l volgt dus in V.7 niet:
''':r1~ "D~~ ~"R~v-l1~ C"D',~ tv;?:1, maar: . ... "1:1 ;?"R~v-l1~ C"D',~ tv;?:!.
Het verschil tussen ''':r1~ "D"1 van V.6 en "1:1 van V.7 wordt door B. Jacob goed
. ..

aangeduid, doordat hij met betrekldng tot het eerste van een "dauernde Zweckerfüllung
und Funktion" spreekt, en met betrekking tot het tweede van een "erstmatige Leistung".
Opvallend is het nu, dat we na de woorden ....

"1:1

~"R~v-l1~ C"D',~ tv~:1 niet

het woord C"D"~ te horen krijgen! (vgl. V.3-S). We kunnen derhalve V.7 op twee manieren
lezen. We kunnen lezen, zoals de meeste vertalers doen : "En God maakte het gewelf en
Hij scheidde tussen ... "; dat wil dan zeggen: door de ~"R~ te maken is God het, die
"erstmalig" effectief de scheiding voltrekt tussen de wateren, die onder de ;?"R~ zijn, en

"und Gott machte ... (und) Gott gab sie .. ." (V. 16-17):

Gott machte die zwei grossen Leuchten,

de wateren, die boven de ;?"R~ zijn. We kunnen echter ook lezen, zoals B. Jacob doet

die grössre Leuchte

(waarin K. Barth hem is gevolgd): "Da machte Gott die Ausdehnung und sie schied

ZUl'

Waltung des Tags und die kleinre Leuchte

ZUl'

Waltung der

zwischen ... ", hetgeen dan wil zeggen: doordat God hem maakte is het de ;?"R~, die de

Nacht,
und die Sterne.

scheiding effectief voltrekt als "erstmalige Leistung". Als sterk argument voor zijn opvatting

Gott gab sie ans Gewölb des Hirnmels,

wordt door hem het volgende aangevoerd: (S.23): ... bis zur Vollendung der Schöpfung

über die Erde zu leuchten ...
Ook hier wordt niet bedoeld, dat God eerst de

wird zujedem Verbum, dessen Subjekt Gott ist, Elohim namentlich hinzugesetzt (dreissigmal),

l1'N/?

maakte en daarna hen "gab ans

Gewölb des Himmels, / über die Erde zu leuchten". Ook hier gaat het om twee dingen,

es sei denn, dass dasselbe Verbum in einem Nachsatz im Perfektum wiederholt wird, so dass
es kei ne fortschreitende Handlung, sondern eine blosse Ergänzung ist (V.S. 10.27)".

die tegelijk gebeuren: Toen God hen maakte stelde hij hen aan het gewelf des hemels om

Toch zijn wij van mening, dat ook hier in V.7 God het subject is van "1:1 evenals in V. 4.

licht te geven over de aarde. Hun wording is tegelijk hun aanstelling. God maakte ze daar

Wat "het licht" betreft is het God, die op de eerste dag "erstmalig" effectief de scheiding

waar ze hebben te functioneren. Zo werden ze tot C:~~tJ ;?"R~~

voltrekt tussen het licht en de duisternis (V.4 C"D',~

l1'N/?,

tot "Leuchten-

"1:1).

Op de vierde dag zijn het

in sommige van zulke gevallen de weergave met een meervoud een door de tekst niet geëist

dan de "Leuchten-am-Gewölb-des-Himmels" door middel waarvan God de eens en voor

hebraïsme is, menen wij toch, dat hier in Gen.

goed effectief voltrokken scheiding voortaan van dag tot dag wil bestendigen (tot twee maal

c;~

Precies eender is het nu eveneens op de tweede dag God, die eerst door de ~~P? te maken
zijn, effectief voltrekt

~~P?

zijn en de wateren die boven de

<'11:1!), om dan daarna door middel van de ~~P?

het woord

c:~

op alle plaatsen beter met

een meervoud kan worden weergegeven, zoals Aquila en Hieronymus hebben gedaan (vgl.

toe horen we op de vierde dag '~:r1tJ7, "om te scheiden tussen ... ", V.14 en V.18).
de scheiding tussen de wateren die onder de

I

in Ex. 14-15 en Jozua 3-4).

~~P?

als permanente

'~':l~ ook hier deze eens oen voor goed voltrokken scheiding voortaan van dag tot dag

. :

te bestendigen.
Nadat we hebben gezien op hoe weloverwogen wijze de verkondiger de woorden

r?-~D~l niet aan het slot van V.6, maar aan het slot van V.7 laat voorkomen, verbazen we
ons o~er de aantekening, die Rud. Kittel in het tweede apparaat van Kittels Biblia Hebraica
bij het slot van V.6 geeft: "insere l?-~D~lex 7; cf LXX et 9.11.15.24.30". Hij volgt hier o.a.
E. Kautzsch, die in "Die Heilige Schrift des AT" 1922, bij V.6 de aantekening maakt: "und
es geschah" steht im MT hinter V. 7, gehört abel' nach V.9· 11.15 usw. hinter den Schöpfungsbefehl". Ten onrechte hebben de ZÜIcher Bibel, Menge en de Bible de Jér. in de weergave
van de tekst dit bevel van Kittel opgevolgd en "und es geschah so" aan het slot van V. 6
gezet. De lectio difficilior van de MT is echter de juiste lezing.
In al wat nog volgt zal ons keer op keer blijken, dat de LXX in de weergave van Genesis

I

in vele opzichten meer een de bedoelingen van de tekst verduisterende paraphrase biedt dan
een getrouwe overzetting van de hebreeuwse tekst, en daarom als tekstgetuige bij Gen. I: 12: 3 volstrekt geen vertrouwen verdient. (Zie over Paul Kahle's opvatting van de LXX als
een griekse "Targum" Ernst Würtwein o.c. S. 62ff., en Paul Kahle zelf in "The Cairo Geniza"
Chapter lUB The Septuagint, p. 209-264).
Tenslotte moeten we hier nog de weergave van het woord c:~ bespreken. Evenals het
woord ~~P? komt ook het woord c;~ hier in V.6-8 vijf maal voor (en voorts op de derde
dag nog twee maal en op de vijfde dag nog drie maal). In V.6-8 heeft de LXX het woord

c;~ op alle plaatsen met de singularis -rà fJJwe weergegeven. (Aquila heeft de pluralis
-rà fJJa-ra) . Op al deze plaatsen heeft Hieronymus de singularis aqua van de oudlatijnse
vertaling in de pluralis aquae veranderd. Alle vertalingen wijken op dit punt van elkaar af.
Evenals Symrnachus heeft Buber alleen de eerste keer, wanneer het gaat over de nog niet
van elkaar gescheiden "wateren", het meervoud "die Wasser": "Gewölb werde inmitten
der Wasser"; op de overige vier plaatsen, wanneer het gaat over de van elkaar gescheiden
wateren, het enkelvoud "das Wasser;'. Ook in de verzen 9. 20 . 21 .22 heeft hij het enkelvoud.

Dat in de verzen 9.20.21 het werkwoord in een meervoudsvorm staat, vormt geen argument
tegen de weergave met een enkelvoud, daar het woord c;~ practisch overal waar het als
subject voorkomt een werkwoord in een meervoudsvorm bij zich heeft (zie bijv. Ps. 69: 2
Jona 2:6; de "wateren" zijn in zekere zin altijd c~~':I c;~, "vele wateren", 2'oals ze in het
Psalmboek op zeven plaatsen worden genoemd, bijv. 18:17 29:3 32 : 6 77: 20). Ofschoon

Wij moet~n ~u eerst nader ingaan op de diacritische betekenis van de ~~R?,
waardoor hl] bmnen het geheel van dit scheppingsverhaal zo'n belangrijke rol
speelt. De ~~R? markeert de grens, die de sfeer van het voor de mens toegankelijke scheidt van de voor hem volstrekt ontoegankelijke en verborgen
sfeer (van de invisibilia en incomprehensibilia). Een dreiging vanuit dit verborgene, door Kar! Barth aangeduid als "het metaphysische gevaar", is een
dreiging, waartegen de mens op de aarde zich niet zou kunnen verweren. Met
déze dreiging heeft echter om zijnentwil niemand l1lÎnder dan God zelf zich
geconfronteerd om die van zijn mens af te wenden. Want God wil zijn mens
op de aarde niet laten leven als een dakloze, die permanent wordt bedreigd
door stortbuien van boosaardig geweld, maar als een die beveiligd is onder de
oersoliede overkoepeling van zijn machtige hemel.
Op twee vragen bedoelt de verkondiging in dit verhaal een antwoord te
geven: wij mensen, waar zijn wij? en : wat hebben wij te verwachten? Het
antwoord luidt: Wij zijn onder de hemel op de n~ als "mokum", als cip~,
hetgeen wil zeggen: daar waar God voor zijn mens "plaats" heeft bereid om
daar met hem te zijn; daar waar God zijn mens wil verrassen, niet boosaardig:
met het vernietigend oergeweld van de chaos, maar met zijn heil; de mens is
daar waar vanuit het verborgene des hemels van Godswege heil is te verwachten, i1?~~ i1~~lÓ~ en n~f Ci,W, bevrijding in de benauwdheid en vrede
op de aarde, bevrijding als beginnende vrede en vrede als voltooide bevrijding.

Zo horen we in Psalm 74: 12
Ist doch Gott mein König
von ureinst her,
der Befreiungen wirkt
im Innern des Erdlands.
en in Psalm 115: 2-3 en 12
Warum sollen die Weltstämme sprechen:
"Wo ist doch ihr Gott?"!
U nser Gott ist im Himmel,
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er macht alles, wies ihm gefällt.

:n~lJ f~~-'l1{~ ?:.,

Deus - creatura spiritualis - corporalia - homo ex spirituali et corpora/i compositus. Tegen
deze weltanschauliche achtergrond wordt dan (nog vóórdat over Jezus Christus wordt

. d segnen..
""'1 .. :lT': ~liT:>T T:
_ ER hat unser gedacht, er wu'
en dat wil zeggen: (Psalm 29: I I):
ER wird sein Volk segnen mit Frieden.
C;?~~ ;~;1-Tl~ 1j~~

mn'

gesproken!) in Pars II de motus rationalis creaturae in Deum beschreven.

mn'

Leidse Synopsis in de locus de ho mine (XIII) onmiddellijk aan het begin (These 2) wordt

Ook in de protestantse dogmatiek vinden we dit alles weer terug, bijv. wanneer in de

(vgl. Num. 6: 22-27)
Evenmin echter als de mens tegen "het metaphysische gevaar" zich zou
kunnen verweren, is hij bij machte om vanuit het verborgene des hemels dit
heil te doen verschijnen en de dag des heils te doen aanbreken. De ;1'i<? markeert dus evenzeer de grens, die de mens op de aarde vanuit de voor hem toegankelijke sfeer niet zal transcenderen. De schepping is niet een einheitliche
'K6afloç, een makrokosmos, die zich in de mens als een mikrokosmos zou
weerspiegelen. Het kwalitatief verschil tussen "hemel" en "aarde" is dermate
groot, dat deze twee grootheden slechts bij hoge uitzondering op één noemer
worden gebracht (zie bijv. ?:"iJ, "das All" in Jer. 10: 16 Psalm II9:9 I). Het
bijbelse hebreeuws heeft geen woord voor "wereld" in de zin van universum.
Pas in het nabijbelse hebreeuws wordt onder invloed van het griekse begrip
'K6afloç het hebreeuwse woord C?;~ in deze zin gebruikt. (In het bijbelse hebr.
heeft het woord C?;~ nooit een suffix (op één plaats na, Pred. I2: 5); in het
nabijbelse hebreeuws staat het herhaaldelijk met een suffux verbonden - "Zijn",
"Mijn" wereld -; vgl. KThWzNT III S.88I.3Iff.). De mens is niet een
mikrokosmos, maar Gods partner in de door God geïnaugureerde geschiedenis:
"der Bundesmensch" (K. Barth KD lIl, 2). Het primaat van het temporeelgeschichtliche ten opzichte van het ruimtelijk-lokale zet zich ook door ten
aanzien van de bijbelse anthropologie. De bijbelse mens krijgt niet de kans om
zich heimelijk met "het al" te identificeren. De ;1'i<? betekent een forse streep
door deze rekening. Het menselijke bestaan is begrensd, niet alleen in temporele
zin _ de dagen des mensen -, maar ook lokaal-ruimtelijk. De mens is niet een
potentieel grenzeloos wezen, hij leeft niet een grenzeloos bestaan in een
grenzeloze "wereld", want dan zou hij niet "geschichtsfähig" zijn, niet in de
conditie om partner te zijn in de door het N?~ van C'i)'?~ geïnaugureerde

gezegd: Et sane homo est inferioris naturae consummatio et finis, superioris congener, totius
compendium et vinculum, quo coelestia terrenis conjunguntur. Of in de Gereformeerde
Dogmatiek van Bavinck (11 S. 471): "In de mens sluiten geestelijke en stoffelijke wereld
zich saam". Aliter docet Carolus in KD III,2!
Dezelfde opvatting van de mens als "totius naturae vinculum, quo coelestia terrenis
conjunguntur" vinden we ook bij de rabbi's. Zo lezen we bijv. in de tannaïtische Midrasch
Siphre Deut. Par. 306 (132a) bij Deut. 32 : 2:

'i n'n
'Ni::lltlJ m'i:l ?:>

Rabbi Simaj (± 210) zei: bij alle schepselen,

C'~Wl1 1~

himmlichen Substanzen; Billerb.) geldt, dat

i~'N 'N~'O

C'~tlJn 1~ CEl'~'

CtlJEll
'Ni:lltlJ m'i:l ?:>,
fiNn 1~
yiNn l~ CEl'~' CWEll

nm

1~

anschauliche Lehre vom Menschen" dan een "bundesgeschichtliche Lehre vom Menschen"
geweest.
We denken bijv. aan het schema van de Pars I van de Summa van Thomas van Aquino:

15 2

zowel hun ziel als hun lichaam van de hemel
afkomstig zijn; en bij alle schepselen, die uit
de aarde geschapen zijn, geldt, dat zowel hun
ziel als hun lichaam uit de aarde afkomstig

f'"
'tlJElltlJ

zijn. De mens echter vormt een uitzondering!

f'Nn 1~ 'El'~'
ni'Tl C'N ,~? 1:>'El"
l:I'~tlJ:ltlJ ":JN l'~i ntlJ~'
n"~~ ?tlJ Tl",:J:> N,n 'in
CTlN c'n'N 'Tli~N 'lN i~NltlJ
C:>?:> 1"?~ 'l:J'
ni'Tl ,~? N?
C'~tlJ:JtlJ ":JN 1'~' ntlJ~ N?'
m~~?tlJ Tl"i:J:> N,n 'in

lichaam uit de aarde. En daarom geldt: leert

C'Nn

C'~tlJn 1~

l'Tl'~Tl

C'N:> 7:>N

'~NltlJ

Zijn ziel is namelijk uit de hemel en zijn
hij Tora en doet hij de wil van zijn Vader,
die in de hemel is, dan zal hij zijn als de
schepselen van omhoog, zoals er is gezegd:
"Ik, ik heb gesproken: gij zijt goden, zonen
van de Allerhoogste zijt gij allen" (Ps. 82: 6).
Leert hij echter niet Tora en doet hij niet de
wil van zijn Vader, die in de hemel is, zie,
dan zal hij zijn als de schepselen van omlaag,
zoals er is gezegd: "voorwaar, als "mens"
zult gij sterven" (Ps. 82: 7).

(tekst van Malbim)

(ook bij Billerbeck II S.430 bij Joh. 3:31)

geschiedenis als "Geschichte von lch und Du".
De leer aangaande de mens is in de kerkelijke dogmatiek doorgaans meer een "welt-

die uit de hemel zijn geschapen (d.h. aus

In Psalm 82:7 a hoorde men dus: ge zult als C7~, d.W.Z. als het wezen, wiens lichaam
volgens Gen. 2:7 a uit de aarde is, sterven . Gen. 2:7 werd nl. dualistisch opgevat: Gen. 2:7 a
- ER Gott bildete den Menschen, Staub vom Acker
als een wezen uit de aarde; en Gen.

2: 7 b

=

spreekt over het lichaam , over C'Nn
TT T

spreekt over "de ziel" (n~~~), die uit de hemel is.
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In dit fragment zien we dus de mens als lichaam en ziel met zijn Iiberum arbitrium gesteld

C"l''''!J:"I 1~ N'::l "lW::l
'm !J"P' ":"I" C":"I'N '~N'"

tussen boven en beneden, tussen hemel en aarde, tussen leven en dood.
In Genesis R. VIII, I I vinden we dezelfde opvatting van de mens als een wezen met
een dubbele oorsprong. In het fragment uit Siphre werd eenvoudig geconstateerd, dat de
mens zulk een wezen is. In Gen. R. VIII, I I krijgen we nu echter te horen, dat God na rijp
beraad besloot om hem zó te scheppen:

NnN " CW::l '",~n "
'N,::ll C"l''''!J:1
n'~'::l' C'~::l
C"::l" C"'~ ll"N'
C"::l" C"'~ C"l,nnnm
n'~'::l' C'~::l 'N'::ll N"
"l"':1 :1"::ljm '~N
n'~'::l' C'~::l 'N"::l
C"l''''!J:1 1~
:1::l" :1'~
C"l,nnn:1 1~
NnN " CW::l "",~n "
:1"::lp:1 '~N
C"l''''!J:1 1~ 'I11N "lN N"::l CN
n~ 'l"N' "n N':1
C"l,nnn;, 1~ CN'
'In 'l"N' n~ N':1

R. Taphrai (wann?) hat im Namen des R.Acha

(tekst van Theodor-Albeck)

creations were of the celestial world: "And
God said: Let there be a firmament, etc.

C"l,nnn:1 1~ N'::l "W"'W::l
'''l' Y'N:"I NW,n C":"I'N '~N'"
C"l''''!J:"I ~ N'::l "!J"::l,::l
l"l1"'N~

(urn 320) gesagt: Die Oberen wurden im Bilde

forth grass (ib. I I)"; on the fourth, of the
celestial: "Let there be light (ib. 14)"; the
fifth, of the terrestial: "Let the waters swarm,

und sie pflanzen sich nicht fort; die Unteren

C"~:"I ,~'W"

etc. (ib. 20)" . On the sixth day, He came

pflanzen sich fort, sind aber nicht im Bilde

C'N:1 nN I11N'::l' N::l "W"W::l
C"l''''!J:"I 1~ ,n,N "lN N,,::l ON '~N
C"l,nnn:"l '!J C"::l, C"l''''''!J
C"!J::l C,'W l"N' TlnN :1",::l
1:l Cl C"l,nnn;, 1~ CN'
C"l''''!JiI 1~ N"::l "1"':"1 N'N
C"l,nnn:"l 1~'
C,'W '''::lW::l
C"i1'N """ ,~"'" '''i1:"1
:"I~'N:1 l~ '~!J C'N:1 nN
c""n n~Wl '''~N::l n~",

und nach der Ähnlichkeit (Gottes) erschatfen
worden. Gatt sprach: Siehe, ich will ihn (den
Menschen) im Bilde und nach der ÄhnIichkeit
nach der Art der Oberen erschatfen, und er
solI sich fortpflanzen nach der Art der Unteren.
R. Taphrai hat im Namen des R.Acha gesagt:
Gatt sprach: Wenn ich ihn (den Menschen)
nach der Art der Oberen (de engelen) erschatfe, sa bleibt er am Leben und stirbt

1~

":"I"

(Gen. I: 6)"; on the third, they were of the
terrestial: "And God said: Let the earth put

"W"~n::l

C"l,nnn:"l

und nach der Ähnlichkeit (Gottes) geschatfen,

N'::l

nicht; wenn nach der Art der Unteren (de
dieren), sa stirbt er und wird nicht wieder
lebendig (bei der Auferstehung der Toten);

'N"::l "l"':1 N'N
C"l'Tlnn;, 1~' O"l''''!J:1 1~
n,~" N~n" CN
:1"n" N~n" N' CN'

earth". (And everything that followed was
derived from these). On the second day, His

to create man. Said He: "IT I create him
belonging to the celestial world, this wiJl
outnumber the terrestial by one creation,
and there will be na peace in the universe ;
while if he is of the terrestial world it will
be likewise. But la! I wil! create him as
partaking of bath the celestial and the
terrestial worlds, for the sake of peace".
Hence it is written, "Then the Lord formed
man of the dust of the ground (d.i. uit de
wereld van omlaag!), and breathed into his
nostrils the breath of life (ib. 2 :7)", which

C"l''''''!J:"I 1~
,n~, 'W~:"I W"P' W", '~N'

'm

cited : "Dominion and fear are with Him; He

'~!J

make th peace in His high places" (Job 25 :2).

(tekst van Theodor-Albeck)

(vert. The Soncino Midrash, Dr. H.Freedman).

aber siehe, ich will ihn nach der Art der
Oberen und der Unteren erschatfen: wenn er

is of the upper world. And sa Resh Lakish

sündigt, soli er sterben, und wenn er nicht
sündigt, soli er leben.
(vert. Billerbeck a.a.O.)

In dit fragment worden dus "de hemel en de aarde" en het geheel van de C,,~;,,~~ en de

C"~;t-l~lJ

op één noemer gebracht, wanneer God zegt: "en zo zal er geen vrede

wereld" (and there wil! be na peace in the uni verse, C?;!J~ C;,o/
Tussen "Oberen" en "Unteren" in, tussen engelen en dieren in, staat dus ook hier de

1"tt1).

z~j~

in de

In de Yalqut

Shim'oni (Par. 18) heeft het woord C?;!J een suffix. Daar luidt de tekst namelijk: en er zal

De woorden van het goddelijk beraad in dit fragment vinden we nu ook in Gen. R. XII, 8.

geen vrede tussen hen zijn (nI. tussen de C"~;"7~ en de C"~it-l~lJ) en er zal geen vrede zijn
in mijn wereld ("~?;!J~ C;,o/ 1"tt1 C(j"~"~ C;,o/ 1"~1).

Hier komen ze echter voor in een beschouwing over het scheppingsverhaal, waarin heel

Ditzelfde fragment komt in vrijwel dezelfde vorm ook voor in Lev.R. IX,9 als een

mens met zijn Iiberum arbitrium tussen hemel en aarde, tussen leven en dood.

dit verhaal wordt verklaard als fundering van de dualistische anthropologie:

:1N'., :1nNW :1~ ,:l,
1:1 Y'Nm t:I"~W:1 111",n
"l" C":1'K.. N'::l n"WN'::l 'lW
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Now all that you see are the offspring of
heaven and earth, as it is said, "In the beginning God created the heaven and the

uitspraak van Shim'on ben Chalaphta (Tannaïet 190). Naar aanleiding van Lev. 7:II-I2

(C"~?~i] n?! n'Jit-l nNt1,

"Und dies ist die Weisung der Friedmahlschlachtung") vinden

we hier tien fragmenten, die allen beginnen met "Groot is de vrede, want . .. " . Daarom
begint het stuk in déze Midrasch als volgt:
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l"l'~~jf, "in den beginne" werd op grond van Spr. 8: 22 en 3: 19 verstaan als il~~Of,

~l"lD,n 1:l tl)"'~

Rabbi Shim' on b~n Chalaphta zei: Groot is

il":lPil ~':ltl)::ltl) 1:J"tl) "il

de vrede, want toen de Heilige-gezegend-zij-

"met wijsheid". Dat God op de eerste dag met wijsheid de hemel en de aarde heeft geschapen,

,~"~ l"l~

Hij zijne!) wereldeI) schiep, maakte Hij vrede

blijkt op de zesde dag: Hij sticht l:Ji'~ (in de zin van evenwicht) tussen de wezens daarboven

l:J'l"'~il 1':l 1:J"tl) iltl)~

tussen de wezens omhoog en de wezens

en de wezens hier beneden door de mens te scheppen als een wezen, dat zowel van boven

~':l l'tl)~'il 1:J,':l l:J'l'l"lnl"l'
l:J'l'l"lnl"ll"l 1~' l:J'l"'~il 1~
l:J'il'~ ~':l l"l'tl)~':l i"ilil

omlaag. Op de eerste dag schiep Hij wezens
van de lagere

als van beneden is! Noch die van boven, noch die van beneden hebben dan reden om boos
te zijn.

regionen, gelijk geschreven staat: "In den be-

Bij deze teksten, waaruit de dualistische opvatting van de mens bij de rabbijnen blijkt,

f'~il l"l~' 1:J'~tl)il l"l~

. . . ~':l 'ltl):l

van de hogere en wezens

ginne schiep God de hemel en de aarde".

hebben we echter wel te bedenken, wat R. Meyer zegt in KThWzNT s.v. aáe $ VII S.

Op de tweede dag schiep Hij . . . etc.

"Doch darf aus dem Gesagten nicht geschlossen werden, dass die unbestreitbare Aufnahme

11 7:

hellenistischer Vorstellungen im Rahmen der rabbinischen Anthropologie zu einem
konsequenten Dualismus geführt hätte, wie dies in der alexandrinischen Theologie der

In de Tanchuma (editie Salomo Buber) vinden we nogmaals ditzelfde fragment, maar

Fall ist. In der rabbinischen Spekulation wirkt offensichtlich das altüberkommene ganz-

nu in een geheel andere vorm: (BBresîth 15)

heitliche Denken, wonach diesel' Welt der einzige Ort fUr die entscheidende Begegnung

f,~m 1:J'~tl)il m",l"l il'~
:l'l"l::lil ,~~tl) ,m
f'~

iO'

il":lPil

il~::ln:l

'il

1:Jtl):l

de aarde. Dit is hetgeen de Schrift zegt in
Spr. 3: 19 "DuI'ch

variëren, en ook om de verschillende vormen van eenzelfde fragment met elkaar te vergelijken, zoals we ook de verschillende vormen van dezelfde logia in de synoptische evangeliën

~':l il~::ln:l

Heilige-gezegend-zij-Hij met wijsheid hemel

met elkaar vergelijken.

il"T~

I:J'~' iltl)~n

en aarde geschapen heeft. Rabbi Azarja

,~~

(Pal. ± 380) zei in naam van Resh Laqish

I:J,':I
""l"ltl)l

en aarde. Vijf dagen bleven nog over. Telkens

"

(± 250): op de eerste dag schiep Hij hemel

il'~~'~ in~ ~':l

schiep Hij één werk bóven en één werk

'ltl):l N':l il~~'~ inN'

benéden: op de tweede dag schiep Hij het

1'~~'~ ~'P'

gewelf, daar boven; op de derde dag: "Dat

1~~'~ 1:J'~il "P'

de wateren zich verzamelen ... ", dat is be-

l"l"'~~ 'il' '~':l':l

neden. Op de vierde dag: "Leuchten seien ... ",

'tl)'~n:l l'~~'~

dat is weer daar boven. Op de vijfde dag: "Dat

)

l~~'~ 1:J'~il '~'tl)'
l"l'~':lil'~ 'tl)tl)il I:J,' '''l''ltl)l

Over bleef nog één dag waarop geschapen

'~N

moest worden, de zesde. De Heilige-gezegend-

7'~~'~ N":l 'lN I:JN

zij-Hij zeide: Als ik iets van boven schep,

l"lTl'l"l~

wordt de aarde vertoornd, en als ik iets van

il":lPil

il":lPil

Het is boeiend om de rabbijnen zulk een thema als de-mens-als-Iichaam-en-ziel te zien

Weisheit hat ER die

Erde gegründet". Gij vindt nl., dat de

f'~' 1:J'~tl) ~':l l'tl)~'il

,tl)"tl):l

zwischen Gott und Mensch ist, entscheidend nach". (zie ook KThWzNT VI S. 375).

~~,~ ill"l~

f'~' 1:J'~tl)

tl),p, tl)"

Dit zijn de verwekkingen van de hemel en

de wateren wemelen ... ", dat is weer beneden.

f'Nil
1~~'~ ~":I 'l~ I:J~'

beneden schep, wordt de hemel vertoornd.

iltl)~ il~ 1'Tl'l"l~ 1:J'~tl)il

Wat deed de Heilige-gezegend-zij-Hij? Hij

1~~'~ l:JiN ~':I

schiep de mens van beneden. en de ziel van

'~'N "il 1'~~'~ il~tl)l'
f'~ iO' il~::ln:l 'il

boven. Dat is het wat bedoeld is met: "Met
wijsheid heeft de HERE de aarde gegrond".

Nu wij de diacritische betekenis van de :;?'P? als in alle opzichten heilzame
grens nog weer beter hebben begrepen, verbaast het ons des te meer, dat nu
juist op deze tweede dag de woorden "En God zag, dat het goed was" ontbreken. Om echter op het ontbreken van deze woorden in V.6-8 nader te
kunnen ingaan en daarmede de tweede vraag, die wij hierboven hebben gesteld,
te kunnen beantwoorden, moeten we eerst de woorden, die na 1;?-';:J~1 volgen,
bespreken:
Dem Gewölb rief Gott: Himmel!

I:J:~~ :;?'P?? 1:J';:J"!;l ~?R~1

Nadat we in V.6-8 vijf maal het woord :;?'P' hebben gehoord, horen we aan
het slot de naam, die aan dit wezen werd toegeroepen: I:J:~~! Dat is het dus,
wat de :;?'P? in het spelen van zijn rol te doen staat en wat hij in een volstrekte
eenheid van tltp en '~7 (van "persoon" en "werk") dan ook ilR.7~!;I, "ingerechtigheid" bestendig en volhardend en deugdelijk doen zal: hij mag de
hemel van God voor de mens op de aarde representeren. Pars pro toto is
hij voor de mens op de aarde de hemel zelf. Van nu af aan zullen "al de
dagen" (tot aan de voleinding van het saeculum, Matth. 28: 20) - om het met
de woorden van Deut. I I: 21 te zeggen - "dagen des hemels boven de aarde"
zijn (vg!. Psalm 89: 39; zie ook Gen. 8: 22).
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Het roepen van namen reserveert de verteller voor het eerste drietal dagen.
Hij laat het dus alleen voorkomen bij de wording van de dag (V·3-5) en bij
de wording van de hemel (V.6-8) en bij de wording van de aarde (V.9- IO).
Wat betreft dit roepen van namen is er nu een belangrijk verschil tussen enerzijds de eerste en de derde dag en anderzijds de tweede dag. Op de eerste dag
wordt aan het licht de naam toegeroepen, maar ook aan de duisternis. Op de
derde dag is dat weer zo: aan het droge wordt de naam toegeroepen, maar
ook aan de wateren, die onder de hemel zijn. Daarentegen wordt nu op de
tweede dag alleen aan het gewelf de naam toegeroepen. Op deze dag worden
dus niet twee namen geroepen, zoals op de eerste en op de derde dag. Op
deze dag wordt slechts één naam geroepen, omdat, wanneer het op deze tweede
dag over de hemel gaat, niet ook aan de wateren, die boven de ~"P? zijn, een
naam wordt toegeroepen, gelijk wel, wanneer het op de derde dag over de
aarde gaat, een naam wordt toegeroepen aan de wateren, die onder de ~"P? zijn.
De betekenis hiervan is niet gering!
Indien op de tweede dag ook aan de wateren, die boven de ~"R? zijn, een naam zou zijn
toegeroepen, hoe had die naam dan moeten luiden? In "eine exegetisch-Iexikalische Studie"
van I928, getiteld MabbüI (herdrukt in "Gesammelte Studien zum Alten Testament",
München I964) heeft Joachim Begrich op deze vraag een antwoord gegeven. Begrich heeft
in deze studie aannemelijk gemaakt, dat het woord ~~::I~, dat nu in het Boek Genesis de
zondvloed aanduidt uit de dagen van Noach, oorspronkelijk de naam was van de wateren,
die boven de ~"R? zijn: "Mabbul ist ei ne alte Bezeichnung des Himmelsozeans". (Het
resultaat van Begrichs studie heeft L. Köhler in zijn Lexicon s.v. ~~::I~ overgenomen. Op

)

grond van Begrichs studie vertaalt G. von Rad in zijn commentaar Gen. 6: I7 met de woorden
"leh aber lasse die (Himmels)fllIt auf die Erde herlll1terkommel1 ... "

Wanneer aan een wezen een naam wordt toegeroepen <7 ct!! ~':'R.), waarmede
zijn naam tegelijk in het openbaar wordt uitgeroepen (i~~ - l"l~ N?R.), betekent
dit als de voltooiïng van zijn yévwtç de aanvang van zijn Dasein in der
Geschichte in het spelen van zijn rol. Het is nu van buitengewoon groot
gewicht, dat, terwijl op de eerste en op de derde dag twee namen worden
geroepen, op de tweede dag slechts één naam wordt geroepen. Want niet
wordt ook aan de wateren, die boven de ~"R? zijn, een naam toegeroepen.
De duisternis van de eerste dag en de wateren, die onder de ~"R? zijn, van
de derde dag, werden door de benoeming in dienst genomen om onder de hemel
te fungeren als wezens, die de mens op de aarde constant de dreiging indachtig
moeten maken, die God als Schepper van zijn mens heeft afgeweerd. De oer-

dreiging zelf echter van het geweld der wateren, die boven de ~"n zijn, dit
"schlechthin Böse" (lI'J) kan onder de hemel geen enkele dienst verrichten en
zal daarom volstrekt geen rol hebben te spelen. Het is van alle Dasein in der
Geschichte en van alle mee-doen en mee-spelen in wat er tussen alle wezens
gaat gebeuren, volstrekt uitgesloten. God heeft dit geweld zo effectief van zijn
mens afgewend, dat deze er niet mee in aanraking zal komen en het voor hem
volstrekt verborgen zal blijven, zodat hij het niet zal "kennen", hetzij dan in
de ~~::I~ als het geweld van de toorn Gods, die van de hemel openbaar wordt
(Rom. 1: 16, Jes. 54:9). Wanneer de ontwikkeling van het gebruik van het
woord ~~::I~ in de taal van de bijbelse vertellers en verkondigers inderdaad zo
is geweest als Begrich aannemelijk heeft gemaakt, dan moet van deze ontwikkeling worden gezegd, dat zij theologisch zinvol, ja, noodzakelijk was.
Tot de ~"n riep God: hemel! De hemel voor de mens op de aarde representerende is de ~"P? pars pro tot de hemel zelf. Wordt onder de hemel
de dag des mensen bedreigd door de duisternis, en de aarde des mensen door
de wateren rondom, de ~"R?, die de hemel van God representeert, wordt door
niets bedreigd; integendeel: hij is het juist, door wie God effectief en definitief
alle dreiging heeft afgewend. De door de ~"R? gerepresenteerde "hemel" is
als effectieve afweer van het schlechthin Böse het volstrekte tegendeel van de
oerdreiging van een ~~::I~, die de aarde ~n~~ ~n,r., doet zijn. In zoverre als "al
de dagen der aarde" (Gen. 8: 22) "dagen des hemels boven de aarde" zullen
zijn (Deut. 11: 21) is het uitgesloten, dat de aarde ~n~~ ~nl:i zal wezen. De
hemel is zo zeer het volstrekte tegendeel van de oerdreiging, die de aarde
~n~~ ~:1,r., doet zijn, en hij is zo zeer de volstrekt effectieve afweer van deze
oerdreiging, dat er niet aan valt te twijfelen, of hij wel :liö is! Zelf niet bedreigd,
doch alle dreiging afwerend is de hemel de goddelijke sfeer, van waaruit slechts
"heil" is te verwachten. Met betrekking tot deze "hemel" was het daarom
niet nodig, ja, volstrekt overbodig en zou het geheel misplaatst zijn geweest
om te zeggen: En God zag, dat het goed was.
Door na te gaan, waarom op de tweede dag slechts één naam wordt geroepen
en waarom op deze dag niet ook aan de wateren, die boven de ~"R? zijn, een
naam wordt toegeroepen, zijn we de diacritische functie van de ~"R? nog weer
scherper gaan zien en zijn we tevens gaan begrijpen, waarom de woorden
"En God zag, dat het goed was" op deze tweede dag ontbreken. Toch moeten
we op dit laatste nog wat nader ingaan.
Nadat op de tweede dag de hemel is geworden, wordt op de derde dag,
wanneer het over de aarde gaat, onmiddellijk aan het begin het woord "hemel"
herhaald in de woorden C~~Wi] l"ll]lJ~ , "onder de hemel"; "Gott sprach: / Das
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Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort .. ". Over de hemel zelf spreekt
de verteller slechts voor zover deze voor de mens op de aarde zichtbaar is.
In heel het verhaal spreekt hij verder uitsluitend over de visibilia onder de
hemel. Tot die visibilia onder de hemel behoort nu allereerst het licht van de
eerste dag, waardoor er überhaupt van visibilia sprake kan zijn: het zijn op
de vierde dag de "Leuchten am Gewölb des Himmels", die - gelijk we zullen
zien - dit licht onder de hemel over de aarde doen schijnen. Vervolgens behoort
daartoe de aarde op de derde dag, en de l'\;";N~, die Leuchten am Gewölb
des Himmels van de vierde dag, en de i1~1] tzj~~ van de vijfde en de zesde dag,
en tenslotte op de zesde dag als laatste onder de i1~1] tzj~~ de mens op de aarde.
Met betrekking tot al deze wezens onder de hemel zegt de verkondiger nu :
"En God zag, dat het goed was"; met betrekking tot de hemel zelf zegt hij
dit echter niet. Dat de door niets bedreigde, zelf daarentegen alle dreiging
afwerende hemel, die God gemaakt heeft, goed is, daaraan wordt door Israël
niet getwijfeld (vgl. Psalm 96: 5). Daarover gaat het dan ook niet in de verkondiging van dit scheppingsverhaal. Het zou een deze verkondiging storende
nivellering zijn geweest, wanneer ook op de tweede dag met betrekking tot
de hemel zou zijn gezegd: En God zag, dat het goed was. Daarom kregen we
in V.2 ook niet te horen: "En de hemel en de aarde waren tohuwabohu",
maar: "En de aarde was tohuwabohu". Dat vanwege het N?~ van c'ry·~~ alles
onder de hemel "goed" is, dat onder de hemel de aarde "goed" is als plaats,
die God voor zijn mens heeft bereid, "goed", ofschoon zij - afgezien van de
hemel - de alom oneindig bedreigde aarde is, dáárover gaat het in de verkondiging van dit scheppingsverhaal.
I
De juiste exegese geeft ook hier Jes. 45: 18, wanneer we dit vers nu in zijn
geheel horen:
Ja deun,
so hat ER gesprocheu:
Der den Himmel schafft,
er eb en ist der Gott;
der die Erde bildet und sie macht,
er eb en erhält sie;
nicht als Irrsal hat er sie erschaffen,
zum Besiedeln hat er sie gebildet leB bins und keiner sonst.

'~

anders is dan zijn relatie tot de aarde (vgl. K. Barth KD lIl, 3 Par. 51,2 "Das
Himmelreich"). Bij de exegese van Gen. 24 zullen we zien, hoe God als de God
des hemels in hetgeen Hij vanaf de hemel doet ook de God der aarde is (Gen.
24: 3 en 7)· Omdat "dein ist der Himmel", daarom is "dein auch die Erde". Hier
in Jes. 45: 18 blijkt dit uit het feit, dat na "Der den Himmel schafft" gezegd
wordt: / c'ry'~~v N~i1, "er eben ist der Gott" - en dat is het dus, wat de geschapen
hemel mag vertolken! -; daarentegen wordt na "Der die Erde bildet und sie
macht" gezegd : "er eben erhält sie" - want dat is het, wat vanuit den hoge de
aarde van dag tot dag wedervaart: i'1~~i::I N~i1 , "er erhält sie", Hij houdt haar in
stand en doet haar stand houden, zodat toch niet gebeurt wat voortdurend
dreigt te gebeuren, namelijk: dat zij wankelt (vgl. Ps. 93: I en Ps. 96: 5 en 10).
Waarom God vanuit den hoge dit doet, wordt dan in de twee volgende regels
gezegd met de woorden: "nicht als Irrsal hat er sie geschaffen, / zum Besiedeln
hat er sie gebildet". Als C~~~~ :!t;!i' (Ps. 2 en Ps. 123) wil God Zijn mens een
n~~ :!t;!i' doen zijn (vgl. Ps. 1I3 "Der Sitz hat" = "Der Sitzgibt"). En "Zum
Besiedeln hat er sie gebildet" betekent nu negatief: i'1~?f ~i1h-N." "nicht
als Irrsal hat er sie geschaffen". In twee zinnen, die beiden met N'~ beginnen, wordt dit ~i1h-N'~ nu nader verklaard:
Nicht im Verborgnen habe ich gered et,
'T;l,~:r .,tJÇ1~ N'~
in einem Orte des Finsterlands,
':J~i'1
ciV~~
nicht gesprochen zu Jaakobs Samen:
:!p~~ l1'Ji.7 'T;l,~~ N'~
Sucht mich im Irrsal!
,~~tzj~~ ~i1h
Het woord ~i1h wordt hier herhaald. Hij heeft de aarde niet ,:als Irrsal"
geschapen, omdat Hij niet wil, dat Israël Hem "im Irrsal" zal zoeken, want
"meine Wahrheit ist nahe, / meine Freiheit fuhr aus" (Jes. 51:5); "Dein Gott
trat die Königschaft an" (52 :7), en dat wil zeggen: Hij is nabij als helper ter
bevrijding om recht te verschaffen en vrede te stichten, als ;?'tqi~~ V':r~-~15,
"Gottheit, wa/1I'haft und befreiend" (45: 21).
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Over het verband tussen God als Schepper en God als Verlosser en Bevrijder bij
Deuterojesaja, zie G. von Rad TAT II S.254ff.

i'1o/~1 f?~v .,~;

i'1lli::l N~i1
"~i1h-N'~
i'1N.,:!
TT:

breken ~an de woorden "En God zag dat het goed was" op deze tweede dag hebben gegeven.

i'1"~'
l'\:!tzj~
TT :
... .,. T

Indieri'de verkondiger deze woorden ook op de tweede dag in het verhaal had willen laten

We moeten hier nu nog iets zeggen over de verklaring, die andere exegeten van het ont-

voorkomen, waar had hij hen dan moeten laten klinken? Om die vraag te beantwoorden
moeten we het verhaal van deze tweede dag met dat van de derde dag vergelijken. Op de

Heel de Tenakh laat ons telkens merken, dat Gods relatie tot de hemel
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derde dag krijgen we de woorden "En God zag, dat het goed was" te horen, nadat de namen
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zijn geroepen. Indien de verkondiger deze woorden ook op de tweede dag had willen laten
voorkomen, had hij hen dus moeten laten klinken, nadat aan de ~~i<':1 de naam "hemel"
was toegeroepen, in het midden van V.8 derhalve. Op die plaats heeft de LXX hen dan
ook ingevoegd.
Zowel Rudolph Kittel in het tweede apparaat van de Biblia Hebraica als E. Kautzsch
in "Die Heilige Schrift des AT" geven een aantekening met betrekking tot het ontbreken
van de woorden "En God zag, dat het goed was". Ze doen dit echter niet daar, waar ze
het hadden behoren te doen, namelijk in het midden van V.8, maar aan het slot van V.7·
. van Kittel
.
I'd'
d I 1~-~i1~'
De aantekenmg
UI t. " e e ..
'.:_ et 1'nsere :lil.?-~~.C~i1"N
' .:; N'"'
: - cf 4· 10, 12
etc et LXX ad 8"; en die van Kautzsch luidt (bij V. 7): "Am Schluss ist wahrscheinlich

'l~N '~ll
'N"~~:l

~l1)~'l1):l' ,:l,l.?,

C~~i1 n~N'~ '~1ll1)

tooid is, is niet in
haar volmaakten en
goeden staaf; maar bij den

derden (dag), toen het (scheppings-)werk

,~~, ,~nnm

van het water voltooid was en Hij (tevens)

i1,nN i1~N'~
:l,l.? ~~ ,:l ,~~

een ander werk begonnen en voltooid had,

'~l' nnN C~~l)~ ~nl1)

nnN' ~ll1)i1 n~N'~

C'~i1 n~N'~ '~l'

verdubbelt hij het: :lil.? ~:;>, (zegt hij het)
tweemaal: éénmaal voor de voltooiïng
van het werk des tweeden (dags) en éénmaal
voor de voltooiïng van het werk van de dag

durch und es geschah so" die Billigungsformel (siehe 4· 10. I 2 usw) verdrängt". Dat r:1-~:'~l

(zelf). -

aan

(Vertaling A. S. Onderwijzer)

h;~ slot van V.7 in de masoretische tekst de

woorden

:lil.?-~:;> C~:",~ N~:l verdrongen

zou hebben, kan niet de reden zijn van hun ontbreken in deze tekst, daar de verkondiger,
wanneer hij hen ook op deze tweede dag had willen laten voorkomen, hen niet aan het slot

De meeste exegeten sluiten zich hierbij aan. De aandacht is bij deze verklaring uitsluitend

van V.7, maar in het midden van V.8 zou hebben gezet, waar de LXX hen heeft ingevoegd.

gericht op "de wateren". Zo zegt bijv. H. Gunkei : "Der Verfasser hat die Formel hier vielleicht

Evenals echter de vertalers van de LXX l:;?-~:'~l ten onrechte van het einde van V.7 naar
:lil.?-~~ C~i1"N N'"'
het einde van V.6 verplaatsten, hebben zij ten onrech te de wo or den
. ' .,': :-in het midden van V.8 ingevoegd, want de verkondiger wilde hen op deze tweede dag niet

B. Jacob drukt zich krachtiger uit, wanneer hij zegt: "Für das Fehlen der Formel "Gott sah,

laten klinken.
Van het ontbreken van de "Billigungsformel" op de tweede dag geeft de Midrasch Rabba
(Gen.R. IV,6) o.a. de volgende verklaring:
~ll1):l :l,n~ l~N i1~'
Waarom staat er bij de tweede dag niet
'N'~l1) "

'~N ?:l,l.? ~~

i1,~1l N'l1) ~~, :l~nl':l

mit Willen ausgelassen, weil die unteren Wasser noch ungeschieden, noch nicht "gut" sind".
dass es gut war", hat den einzig richtigen Grund bereits der Midrasch (Ber.r.) angegeben:
weil das Werk des Wassers am zweiten Tage noch nicht vollendet war" ("the work of the
waters had not yet been completed", U. Cassuto).
Het werk van de tweede dag wordt door de Midrasch en in navolging van de Midrasch
eveneens door Rashi, B. Jacob en U. Cassuto C;1@ij n~N7~, "das Werk des Wassers",

geschreven dat het goed was?

"the work of the waters" genoemd. Dit (scheppings-)werk van het water was op de tweede

Rabbi Samuel bar Nachman (Palestijn, omstr.

dag nog niet voltooid (i1':1~~ N"), en een werk dat niet voltooid is, is nog niet "goed".

:l,n~ ,~~~, C~~i1 n~N'~

260) zeide: omdat het werk van de

water~n

Deze verklaring kunnen we echter niet juist achten. Gelijk we aan het slot van het geheel

C~~l)~ ~ll1) :l,l.? ~~ ~l1)~'l1):l

nog niet was voltooid. Daarom staat er op de

van de zes werkdagen met een voltooid werk te doen hebben (zie in 2: 1-2 .. ,~~,
.. ~,~~,
-:\ :-,

derde dag tot twee maal toe :lil.? ~:;> geschreven,

"Vollendet waren . . . Vollendet hatte Gott ... "), zo ook aan het einde van elke dag af-

C~~i1 n~N'~' ,nN

C'~

'l1)

n~N'~' ,nN'

een maal met betrekking tot het werk van de

zonderlijk. Dit geldt zeer in het bijzonder voor het werk van de tweede dag! Het gaat op

wateren en een maal met betrekking tot het

de tweede dag niet om "de wateren", maar om de

werk van de dag zelf.

~~K~,

waardoor God het geweld der

wateren keert: dem Gewölb rief Gott: Himmel! Hoe voltooid, hoe af dit werk is en wat
dat betreft: hoe "goed" het is, dat zal uit al wat in heel het verhaal verder volgt, blijken!

Deze verklaring van de Midrasch wordt door Rashi als volgt verduidelijkt:
'~Nl N' i1~ ~l~~
Om welke reden wordt er niet gezegd:

geduid met de uitdrukking C;1@ij n~N7~, "das Werk des Wassers", noch wat betreft het-

:lil.? ~:;> bij den tweeden dag? omdat

geen op de tweede dag noch wat betreft hetgeen op de derde dag geschiedde. Met betrekking

i1'~1l i1~i1 N'lZJ ~~,

het (scheppings-)werk van het water niet

tot hetgeen op de tweede dag geschiedde, zou men moeten spreken van 1in1 ~~K~~ n~N7~

~l1)~'l1) C'~ 'l) C~~i1 n~N'~

voltooid was vóór den derden dag, terwijl Hij

C;1@ij, "das Werk des Gewölbs inrnitten der Wasser" - "und dem Gewölb rief Gott: Himmel I"

~ll1):l i1:l ,~nnil ~,m

er mede begon op den tweeden (dag); en

Ook op de derde dag gaat het niet om het "goed"-zijn van de wateren (Gunkei; en ook

een zaak, die niet vol-

niet om een van elkaar scheiden van de wateren - zoals Gunkel zegt), maar om het "goed"-

~ll1) C'~:l :l,l.? ~~

N'l1) ,:l"
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De i1~N~~ van God, "die Arbeit die er machte" (2: 2-3) wordt niet op de juiste wijze aan-

zijn van de aarde, gelijk op de eerste dag niet van de duisternis van de nacht, maar van het
licht van de dag wordt gezegd, dat het goed was. We behoren dus het achterwege blijven
van de Billigungsformel op de tweede dag niet te verklaren in verband met "de wateren",
maar in verband met waar het op de tweede en op de derde dag over gaat, en dat is: de
hemel, en "onder de hemel" de aarde.

3. De derde dag
Omdat God er wil zijn voor zijn mens is de hemel er voor de aarde (Psalm
103: 19). Nog voordat de aarde op de derde dag "zichtbaar wordt", staat het
reeds vast, dat "al de dagen der aarde" (8: 22) "dagen des hemels boven de
aarde" zullen zijn (Deut. 11: 21). In heel het verhaal zien we "het gewelf des
hemels" nu boven de aarde staan. Zinvol wordt onmiddellijk aan het begin
van de derde dag, wanneer het over "de aarde" gaat, alleen de naam C;~~
herhaald in de woorden C;~~iJ nlJl]~: onder de hemel! Op de vierde en op de
vijfde dag keert echter ook vier maal het woord ;1'~? terug, maar nu in de
combinatie C;~~iJ ;1'~7, "Gewölb des Himmels", veelbetekenend, gelijk we
zullen zien, drie maal op de vierde dag, en niet minder veelbetekenend ook
nog een maal op de vijfde dag (en deze woordcombinatie C;~~iJ ;1'~7 betekent

zoveel als: de de hemel representerende ;1'R?).
De afweer van de oerdreiging door de C;~~iJ ;1'~7 in den hoge is zo effectief,
dat de kracht ervan doorwerkt tot in de donkerste diepten (ni~ii1~, die Urwirbel,
Psalm 77: I7, 148: 7; i1~'J cii1~, der grosse Wirbel, Gen. 7: 11 Psalm 36 : 7
Jes. 51:8 Amos 7:4). Het wonder van de "göttliche Landgabe" onder de
hemel door het N?~ van C'i)',~ is nu mogelijk geworden:
Gott sprach:
Das Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort,
und das Trockne lasse sich sehn!
Es ward so.
Dem Trocknen rief Gott: Erde! und der Stauung der Wasser rief er: Meere!
Gott sah, dass es gut war.
Ook op deze derde dag worden we weer verrast door zinvolle variaties. Op
de eerste dag hoorden we een 'i)~, toen gezegd werd .. 'i)~1 .. 'i)~, "Licht
werde! Licht ward". Op de tweede dag klink er weer een 'i)~, toen gezegd
werd .. irJ;1:1 •. 'i)\ "Gewölb werde . . . ; Gott machte das Gewölb ... ". Maar
nu op de derde d~g horen we niet voor de derde maal een 'i)~, doordat bijv.
zou worden gezegd: C:~~V nlJl]~ c;~iJ 1in~ i1~~~ 'i)~, "Trocknes werde inmitten
der Wasser unterm Himmel", neen, nu krijgen we plotseling iets heei anders
te horen, een "sich sehen lassen": " ... das Trockne lasse sich sehn!" Kijk,

dat dit zou kunnen gebeuren, dat het droge zich zou laten zien, daar Was
gedurende het eerste drietal dagen alles op gericht. Opdat dit zou kunnen
gebeuren, moest aan twee voorwaarden zijn voldaan: er moest licht zijn
- Licht werde! -, en er moest een beveiligde ruimte zijn - Gewölb werde!-.
Op de derde dag behoeft nu slechts een geringe belemmering te worden
opgeheven - Gott sprach: / Das Wasser unterm Himmel staue sich an einen
Ort, / und . . . en nu kan het gebeuren: das Trockne lasse sich sehn! Hoe
verrukkelijk is op deze plaats het woord i1~?lj, "lasse sich sehn", met betrekking tot het droge, tot hetwelk n~, "aarde!" zal worden geroepen. (Dit
"sich sehen lassen" van Bubers Verdeutschung is beter dan het "apparere"
van de Vulgaat en het "te voorschijn komen" van de NV, en ook beter dan
het "sichtbar werden" van de Zürcher Bibel). Dit scheppingsverhaal wordt
algemeen opgevat als een uiting van priester-wetenschap. En dat zal wel juist
zijn. Maar nog veel meer dan vertolker van priesterwetenschap is de man,
die hier spreekt, een dichter, wiens fantasie volstrekt beheerst en beteugeld
wordt door de zaak van de verkondiging, die hij in het geheel van de compositie
van dit verhaal weerspiegeld wil hebben.
Op de derde dag, zo zeiden we, behoefde nog slechts een geringe belemmering
te worden opgeheven. Het C'i)"~ ':r~:1, het "Gott schied .. " van de eerste
en van de tweede dag wordt op deze derde dag niet herhaald! Zo effectief
heeft God door de ;1'~? te maken de wateren van elkaar gescheiden en zo
deugdelijk functioneert nu de ;1'~? als C;~,? C;~ 7'~ "'P~, dat uit kracht van
die op de tweede dag voltrokken scheiding op deze derde dag slechts een
bevel voldoende is: "Das Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort, /
und das Trockne lasse sich sehn!" Zo prompt en onmiddellijk gebeurt het,
dat de uitvoering niet eens meer behoeft te worden vermeld. Met enkel het
kortel::?-';:J~l, "so ward es", kan hier worden volstaan.

Ook hier heeft de LXX echter weer alles bedorven door na "al lyéY8"Co ov"Cwç nog
de woorden "al aVY1]x(h] "Co vowe "Co vno"á"Cw "CoiJ oveayoiJ elç "((lç avyaywyàç

av"Cwy, "al wq;()'YJ

~

ç'YJeá in te voegen. Het tweede krit.app. van de Biblia Hebraica

beperkt zich er ditmaal toe deze lezing van de LXX enkel te vermelden. Er klinkt ditmaal dus geen bevel: "insere" , voeg in!
De wateren onder de hemel tonen geen neiging tot rebellie, integendeel: prompt zien
we hen zeer gewillig aan het bevel om "sich zu sammeJn" gehoor geven. Met Buber en vele
anderen vatten wij de op deze plaats twee maal in het verhaal voorkomende Nif' al als een
Reflexivum op - staue sich, lasse sich sehn - en niet, gelijk B. Jacob, als een passivum.

Volgens hem gaat het hier om "eine von aussen kommende Bewegung, und das ausführende
ürgan ist kein anderes als der Wind Gottes" uit V. 2.

Dem Trocknen rief Gott: Erde! und der Stauung der Wasser rief er: Meere !
Dat is dus de rol, die "het droge" te spelen krijgt: in een volstrekte eenheid
van c,!! en '~7 zal het droge gewillig en van harte en in grote bestendigheid
r?~ zijn, hetgeen wil zeggen: plaats waar de mens zal kunnen :lW", want "zum
Besiedeln hat er sie gebildet". Onder alle bedrijven door zal deze n~ de Ci,W
verwachten.
De andere naam is opvallenderwijs een meervoud c'~~. Bij c~ wordt in de
Tenakh nu eens het meervoud en dan weer het enkelvoud gebruikt. Zo wordt
in Psalm 46:3 c'~~ :l7.~ gezegd (im Herze der Meere), in Ex. 15:8 echter
C~-:l7~ (im Herze des Meers); in Psalm 78:27 Job 6:3 c'~~ ,in (Sand der
Meere), in Gen. 32: 13 41:49 echter C~iJ ,in (Sand des Meers). Verschillende
vertalingen hebben hier in Gen. I: 10 evenals bijv. in Psalm 46: 3 het enkelvoud
"zee" (Moffatt, Luther, Zürich). In Bubers Verdeutschung daarentegen en in
andere vertalingen treffen we het meervoud aan: "Meere". (Zie ook L. Köhler,
Lexicon s.v. C~: 2. C'~~ = Meer). Het gaat om de éne zee als "Stauung der
Wasser" op één plaats, deze éne zee echter als menigte van wateren en als
veelheid van "zeeën".
De aarde is er dus nu (Psalm 95: 4-5). Haar luister, de groene tooi ontbreekt
echter nog. Het werk van deze derde dag is derhalve nog niet voltooid, want
alleen in haar groene tooi kan de n~ een c':IJ(i]) n~, een land des levens
en een land der levenden zijn.
Gott sprach:
Spriessen lasse die Erde Gespross,
Kraut, das Samen samt, Fruchtbaum, der nach seiner Art Frucht macht
darin sein Same ist, auf der Erde!
Es ward so.
Die Erde trieb Gespross,
Kraut, das nach seiner Art Samen samt, Baum, der nach seiner Art
Frucht macht darin sein Same ist.
Gott sah, dass es gut war.
Abend ward und Morgen ward: dritter Tag.
Met een zinvolle paronomasie begint dit gedeelte. Om het verrassende uit
te drukken van de groene tooi, waarin de aarde zich mag hullen, zegt de
verteller: "Spriessen lasse die Erde Gespross", Nlf,''J n~;;:r NW7~ (de eerste
lettergreep van NW7r;J heeft het nevenaccent, de metheg, opdat de daleth

duidelijk uitgesproken worde). Zo zegt hij het alleen aan het begin, want bij
de uitvoering van het bevel horen we: "die Erde trieb Gespross ... ",
N~'J n~;;:r N~;r-l1 (vg!. Jes. 61: I I, Mal. I: I I).
De woorden :li??~ N~'J vormen niet een eenheid, gelijk de vertalers van de
LXX en ook Hieronymus dachten: {Jo.áv'YJv X6(;rCOV, herbam pabuli (VL),
herbam virentem (Hier.). Het verbum NW7tl heeft echter ook niet drie objecten
(N~'J, :li??~, r~), gelijk Ed. König meende. Wat eerst in het woord N~'J wordt
samengevat, wordt daarna nader aangeduid met de twee begrippen :li??~ en r~
(vgI. I: 29; aldus Delitzsch, Gunkei, Cassuto).
Het werk van de derde dag vormt, wanneer het voltooid is, een eenheid:
de aarde in haar groene tooi. En zó, in haar groene tooi en in het licht als
het licht des levens, zal de n~ onder de hemel een c':IJ(iJ) n~ kunnen zijn,
een land des levens en der levenden, het tegendeel van een n~~7~ 1~h) n~
als duister land des doods en der doden (Jes. 9: 1 Jer. 2: 6 Job 10: 2IV. 3: 5;
zie c':ry n~ in Psalm 27: 13 52: 7 Jer. II: 19 Ez. 26: 20 32: 23,24,26,25,27,32,
en C':lJiJ n~ in Jes. 38:II 53 :8 Psalm II6:9 142:6 Job 28:13). Door het
N?~ van C'D'~ is de n~ onder de hemel het tegendeel van ~i1~! ~i1h :1~?1 ~i1h
"nicht als Irrsal hat er sie geschaffen" -, als c':IJ(iJ) n~ is zij
de plaats, die God voor zijn mens heeft bereid - :1?~~ n1~?, "zum Besiedeln
hat er sie gebildet".
Bij het eerste gedeelte van deze derde dag (V. 9- 10) hoorden we aan het
begin in V.9 de woorden C;~WiJ nlJtl~, "unterm Himmel": "Gott sprach: /
Das Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort, . ."; en bij het tweede
gedeelte van deze derde dag (V. II-I3) hoorden we aan het begin in V. II
de woorden 1"?~;;:r-'~, "auf der Erde": "Gott sprach: / Spriessen lasse die
Erde Gespross, / . . .. . au! der Erde" (bij de uitvoering worden deze woorden
n~;;:r -'~ niet herhaald). Zo laat de verkondiger ons horen, waar we nu op
deze derde dag zijn: onder de hemel op de aarde! (Vg!. 6: 17, waar we de
woorden n~;;:r-'~ en C;~WiJ nlJtl~ eveneens naast elkaar zien voorkomen).

(}
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De beschrijving van het werk van het eerste drietal dagen hebben we thans
besproken. Het roepen van namen heeft de verkondiger voor dit eerste drietal
dagen gereserveerd. Het in zijn anonimiteit spookachtige geweld van de chaos
is teniet gedaan. Het krijgt geen rol te spelen, het is van alle mee-doen en
van alle Dasein in der Geschichte uitgesloten. Het licht is er om elke morgen
opnieuw "dag!" te zijn voor de mens, en de ~'~? is er om "hemel!" te zijn,
waaronder God zijn mens beveiligd wil doen leven, en het droge is er om
"aarde!" te zijn, de aarde, die God aan de mensenkinderen heeft gegeven

1

(Psalm lIS: 16). In dezelfde volgorde als waarin ze in het verhaal van de
schepping voorkomen, vinden we deze drie begrippen dag - hemel - aarde
met elkaar verbonden in Deut. II :21, de tekst, die we reeds enkele malen
citeerden: al de dagen des hemels boven de aarde. De verkondiger laat dit
element van het roepen van Namen nu verder in het verhaal niet meer voorkomen, omdat in de drievoudige benoeming van dit eerste drietal dagen het
gehéél van de menselijke levenswerkelijkheid begrepen is.

Heerlijk is het om hier in Deut.

II :21

te horen over "de dagen van de hemel boven de

aarde". Aan de Bijbel en aan de mensheid voor wie hij bestemd is wordt een slechte dienst
bewezen, wanneer vele vertalingen een tekst als Deut.

II

:21 weergeven met : "auf dass

ihr . .. in dem Lande... lange Iebel, sa lange als der Himmel über der Erde steht"
(Zürcher Bibel). Zoals Buber doet moeten we hier het woord "dagen" ook in de vertaling
drie maal laten klinken. Anders verhinderen wij de Schrift om ziehzelf uit te leggen. Wij
moeten bij de woorden van Gen. 1:3-13 ook in de vertaling die van Deut. 11:21 kunnen
horen meeklinken, en ook die van Deut. 4: 32 (de enige plaats waar in het Boek

Op enkele dingen, die hierboven in verband met het verhaal van het eerste drietal werkI.

Daar is allereerst de tekst, die wij enkele malen hebben geciteerd, nl. Deut.

Deuteronomium het werkwoord N':l voorkomt):
Denn frage doch nach bei frühen Tagen, die vor dir waren,

dagen ter sprake zijn gekomen, moeten wij nu nog wat nader ingaan.
II:

21.

Deze tekst luidt:
Legt diese meine Reden an euer Herz und an eure Seele,

nach vom Tag, da Gott einen Menschen schuf auf der Erde,
nach vom Rande des Himmels bis zum Rande des Himmels,
ob etwas geschah wie dieses grosse Ding,
oder ob et was erhört ward wie es . ...

damit sieh mehren eure Tage und die Tage eurer Söhne auf dem Boden, den ER
euren Vätern zuschwor, ihnen zu geben,
wie die Tage des Himmels über der Erde.
Op blz. 134 noemden we het Boek Deuteronomium reeds als het Boek, waarin het gaat

Ook hier is weer sprake van "tijd" en "plaats". Na "Denn frage doch nach bei frühen
Tagen, die vor dir waren" horen we eerst ,,(frage) nach vom Tag, da Gott einen Menschen
schuf auf der Erde", en daarna ,,(frage) nach vom Rande des Himmels bis zum Rande
des Himmels" (zie ook Ps.

II 3:

1-3).

over "die göttliche Landgabe und die menschliche Landnahme". In 30: 19-20 horen we nu:
wähle das Leben,
damit du lebst, du und dein Same:

2. Toen we op blz. 152 e.v. er op wezen, dat de leer aangaande de mens in de kerkelijke

INH deinen Gott zu lieben,

dogmatiek doorgaans een min of meer "weltanschauliche Lehre vom Menschen" is geweest,

auf seine Stimme zu hören,

zeiden we: Aliter docet Carolus in KD 111,2. Ook op dit punt moeten we hier nu nog wat

an ihm zu haften,

dieper ingaan.

denn das ist dein Leben und Länge deinel' Tage
beim Siedeln auf dem Boden, den ER deinen Vätern, Abraham, Jizchak, Jaakob,
zuschwor ihnen zu geben.

In het eerste deel van "Die Lehre von der Schöpfung" - 111,1 Kap. 9 "Das Werk der
Schöpfung" - maakt Barth duidelijk, dat deze leer niet een "zeitIose Wahrheit" heeft te
ontvouwen, een "Weltanschauung", "eine angeblich offenbarte Kosmosophie mehr meta-

Wat hier in 30 : 20 met een nomen wordt gezegd - ~.,~~ ':JjN, "die Länge deiner Tage" -,

physischer oder mehr naturwissenschaftlicher oder auch gemischter Richtung" (S. 64f.).

dat wordt overal elders in het Boek op 11 plaatsen met een verbum tot uitdrukking gebracht

Een handelen van God moet worden verteld: het handelen van de God van het Verbond

(':J"'!~m,

hetzij dat gezegd wordt: ,,(dass es gut dir ergehe .. .) und damit du Tage längerst

als Schepper. Niet een Weltanschauung moet in deze leer worden beschreven, maar een

auf dem Boden, / den ER dein Gott dir gibt". (4: 40 4: 26 5: 30(33) 11:9 17: 20 22: 7 30: 18

daad van God. En in die beschrijving moet dan vooral worden duidelijk gemaakt wat het

32:47), hetzij dat gezegd wordt: "damit sich längern deine Tage auf dem Boden ... "

karakter, de zin, de heilsbetekenis van déze daad van God is in onderscheid van, maar

(5: 16 6: 2 25: IS, vgl: Ex. 20: 12). Op één plaats in het Boek - II :21 - wordt nu echter van

ook in onlosmakelijk verband met al zijn vele andere daden.

"uw dagen" niet slechts gezegd "damit sie sieh längern", maar: "damit sie sieh mehren"

Daar "Die Lehre von der Schöpfung" nu toch ook moet spreken over het resultaat van

en zó vele worden "wie die Tage des Himmels über der Erde"! De mens leeft van dag tot

dit handelen van God als de Schepper, wordt zij in 111,2 vanzelf tot "eine Lehre vom

rj~.

Eveneens van dag tot dag staat daar nu om zijnentwil de hemel boven de

Geschöpf" (111,2 Kap. 10 "Das Geschöpf"!). Maar waarover zal het nu moeten gaan in

aarde! (vgl. Gen. 8:22 en Psalm 89:30). Nooit spreekt d.:: Bijbel kosmisch over de meus

deze "Lehre vom Geschöpf"? Direct al weer de titel van de inleidende paragraaf van dit

(en over God), maar altijd vanwege de Naam des HEREN menselijk over de "kosmos".

tiende kapittel laat ons het antwoord op die vraag horen: "Der Mensclz als Problem der

dag op de

-.,.---- - - -

Dogmatik" (Par. 43), hetgeen dan in de titel van de eerste sectie nog weer nader wordt

ist also nicht wilIkürlicher, sondern legitimer Weise die Anthropologie und nur die Anthro-

aangeduid met "Del' Mensch im Kosmos". Deze nadere aanduiding van het antwoord op

pologie". Zo eindigt op S.20 deze eerste sectie. Na de inleidende paragraaf (43) spreekt

de vraag waar het in "die Lehre vom Geschöpf" over zal moeten gaan, doet ons even

deze Theologie des Wortes nu in vier paragrafen (44-47) over die menschliche Existenz

schrikken - "Der Mensch im Kosmos"? Zal dan toch ook Barth weer kosmisch over de

(der Mensch als Bundesmensch!) zoals geen Theologie der Existenz het vermag! Uit zulke

mens spreken in plaats van op bijbelse wijze menselijk over "de kosmos"? De eerste helft

passages van de KD als de hierboven besprokene blijkt de grote betekenis van deze dogmatiek

van de Leitsatz van deze sectie laat ons echter horen, dat het z6 niet is bedoeld: "Weil der

voor de exegese: die Kirchliche Dogmatik als Hermeneutik!

Mensch - unter dem Himmel, auj del' Erde - das Geschöpf ist, dessen Verhältnis zu Gott
uns in Gottes Wort offenbar ist, darum ist er der Gegenstand der theologischen Lehre vom
Geschöpf überhaupt". Met "der Mensch im Kosmos" bedoelt Barth dus "der Mensch

3·

Op de bladzijden 142, 158 en 166 spraken we over het "roepen" van de namen. Aan het

licht en aan de duisternis, aan het gewelf, aan het droge en aan de wateren onder het gewelf

unter dem Himmel auf der Erde". We horen in de Leitsatz de woorden, waarmede de ver-

werden namen toegeroepen. Evenals "de dagen van de hemel boven de aarde" in Deut. I I: 21

kondiger van het scheppingsverhaal op de derde dag ons te verstaan gaf waar we op die

is ook dit toeroepen van namen in Gen. I: 3- I 3 een symptoom van de wijze waarop heel

dag zijn: C'~lZm linli~ en y.,N:1 ,l1, "unter dem Himmel" en "auf der Erde". Stellig moet

de Bijbel niet kosmisch over de mens, maar menselijk over de kosmos spreekt. Ook daarop
moeten we nu hier nog wat dieper ingaan.

dus over "der Mensch im Kosmos" worden gesproken. Op de twintig bladzijden van deze
sectie maakt Barth echter duidelijk, dat dit geenszins betekent, "dass die Dogmatik an

Zoals verderop in de Bijbel de yévsO'u; van de zoon telkens wordt voltooid met het

diesel' Stelle zum Entwurf einer Kosmologie, einer sog. "Weltanschauung" zu schreiten

roepen van zijn naam, wordt ook reeds in het scheppingsverhaal gedurende het eerste drietal

hätte. Die Tatsache ist bemerkenswert, dass dies auch in der Vergangenheit immer nur in

dagen de yéVBO'tÇ van de eerste schepselen telkens voltooid met het roepen van hlID naam.

gewissen Ansätzen versucht worden ist. - Der wichtigste Ansatz in dieser Richtung bestand

Het is telkens deze voltooiïng van hun yévBmç met het roepen van hun naam, waarmede

darin, dass man der Anthropologie bis ins 18. und teilweise bis ins 19. Jahrhundert hinein

hun Dasein in der Geschichte in het spelen van hun rol een aanvang neemt. Er zijn niet

eine Lehre von den Engeln vorzuschicken pflegte" (S. 3 - de leer aangaande de engelen

weinige verhalen in de Bijbel, waarin we een tamelijk uitvoerige beschrijving van de yévBmç

zal echter niet in dit lade kapittel van lIl, 2 over "Das Geschöpf", maar in het rrde kapittel
van 1I1,3 over "Der Schöpfer und sein Geschöpf" ter sprake komen I). Het gevolg was,

van de zoon aantreffen. Naar luid van teksten als I Sam. 2:19-20 Ex. 2:I-IO Hos. 1:2-9
Ruth 4:13- 17 Jes. 8:3-4 Gen. 16:rr 29:31-30:2438:1-54:1,2,25 Matth. 1:18-25 behoren

dat in de kerkelijke "Lehre vom Geschöpf" weliswaar geen "Weltanschauung", 1j1aar toch

tot een enigszins volledige beschrijving de volgende bestanddelen:

wel een min of meer weltanschauliche Lehre vom Menschen werd geboden, doordat in die

I) Er was een man, zijn naam was . . . en de naam van zijn vrouw was . . .

leer, gelijk we hoorden, over de mens werd gesproken als "totius naturae vinculum, quo

of: er was een man, zijn naam was .. . en hij nam. " zich tot vrouw.

coelestia terrenis conjungunter". (of nog sterker: over de mens als mikrokosmos!). Die

2) Hij ging tot haar in. :1"N N:l'" Ruth. 4: 13).

Theologische Lehre vom Menschen moet echter niet zulk een weltanschauliche Lehre vom

3) Zij werd zwanger ("ER hatte es Channa zugeordnet: sie wurde schwanger ...

Menschen, maar op bijbelse wijze een bundesgeschichtliche Lehre vom Menschen zijn,

ISam. 2:21; of: "Er gab ihr Schwangerschaft", Ruth 4:13; zie ook Gen. 21:1-2!

omdat de Bundesgeschichte als geschiedenis van Gods dialogisch verkeer met de mens

4) En zij baarde een zoon; meestal wordt gezegd: sie gebar ihm einen Sohn; zie bijv.
Gen. 16: 1,16, 21: 2,3 et passim.

niet in het licht van de ons omringende kosmos staat, maar juist omgekeerd heel de kosmos
in het licht van de in hem zich afspelende Bundesgeschichte. "Indem Gottes Bund mit ihm

5) En hij riep zijn naam . .. (of: zij riep zijn naam ... ; ze riepen zijn naam).
want ..... .

(dem Menschen) offenbar wird, wird auch der Kosmos sichtbar als Ulnfasst von demselben

6)

Bunde. So verlieren wir nichts, so gewinnen wir Alles, wenn wir entschlossen darauf ver-

De laatste twee punten zijn nu van de grootste betekenis! Heel de yév8mç van de

zichten, die Lehre vom Geschöpf zu einer Lehre vom All, zu einer Weltanschauung zu

zoon wordt voltooid niet met zijn geboorte maar met het roepen van zijn naam. Het voor de

entfaIten. Sie bedarf keiner solchen Entfaltung. Sie ist gerade in ihrer konzentrierten Gestalt

eerste maal roepen van de naam van een wezen kan een de naam aan dat wezen toeroepen

N.,V;

als Lehre vom Menschen - sie ist auch ohne die Spekulation vom Menschen als Mikro-

worden genoemd (' ClV

kosmos - die Lehre vom ganzen Geschöpf, die Lehre vom Himmel und von der Erde, die

Ps. 147:4 Ruth 4: 17); het kan echter ook - en zo wordt het meestal gezegd - een zijn naam

Gott geschaffen hat: der allmächtige Gott, dessen Erbarmen und Güte nun eben am

openlijk uitroepen heten ('~lV liN

Menschen und nicht anderswo offenbar geworden ist, in parte pro toto. - Was vor uns liegt,

(In Ruth 4: 17 komen beide uitdrukkingen naast elkaar voor: "Die Nachbarinnen riefen

bijv. Gen. 26:18 2:19,20,23 (vg!. 1:5,8,10) Jes. 62:2 65:15

N.,V;

bijv. in het Boek Genesis op ongeveer 50 plaatsen).

ihm einen Namen aus, sprechend: "Der Noomi ist ein Sohn geboren", / sie rieren seinen

tegendeel is het geval: het is een buitengewoon gevaarlijk woord. Eeuwen lang heeft het

Namen: Obed."

echter in de leer der kerk een enorme rol gespeeld. (zie bijv. L. Schütz, Thomas-Lexicon

Het voor de eerste keer luide roepen van de naam is een bui tengewoon belangrijk moment.

s. v. "natura").

Als voltooiIng van de yévBmç van een wezen betekent namelijk dit voor de eerste maal

In de theologie der protestantse orthodoxie bijv. werd al direct in de eerste locus (De

luide roepen en proclameren van zijn naam de aanvang van zijn Dasein in der Geschichte,

Theologia) onderscheiden tussen theologia naturalis en theologia revelata (supernaturalis!).

denn es gibt kein Sein aller mitspielenden Wesen, das nicht mit ihrem durch !:Itv bezeichneten

Wanneer dan na de locus de Deo het geheel van de opera Dei ter sprake kwam, werd on-

Da-sein in der Geschichte identisch wäre. Het zijn aller wezens is hun daadwerkelijk present-

middellijk aan het begin weer onderscheiden tussen opera naturae et opera gratiae. (En de

zijn.

mens was een totius naturae vinculum I). Daar het in deze twee categorieën van opera om

De Bijbel beschrijft ons het bestaan aller wezens niet als een geschichts-zwijgend natuur-

twee verschillende relaties tussen God en de mens ging, werd in de loop van de 17de eeuw

gebeuren, met de physieke geboorte als begin en de physieke dood als einde. Het Dasein

onderscheiden tussen een foedus naturae (ante lapsum) en een foedus gratiae (post lapsurn).

van een wezen vangt aan op het moment, dat zijn !:Itv wordt geroepen, waardoor er "ge-

Het is hier niet de plaats om de fatale gevolgen van dit voortdurend onderscheiden tussen

dachtenis" is in de nephes van alle andere wezens (,::lt, l"::lt), en het duurt voort zolang

natura en gratia te beschrijven. Het uiteindelijk resultaat is geweest, dat in de ontwikkeling

als de !:Itv geroepen blijft en er dus "gedachtenis" blijft bij alle andere wezens. "Naam"

van de protestantse theologie van generatie tot generatie voor de natura steeds meer belang-

is dus het zich te kennen gevende en zich openbarende wezen zelf in zijn daadwerkelijke

stelling werd getoond en dat de natura steeds meer terrein veroverde op de gratia, zodat

presentie, in zijn niet zwijgende, maar sprekende en handelende deelname aan de geschiedenis

deze theologie, die in de 16de eeuw zo dapper vanuit de Bijbel met het sola gratia was

van de debhärÎm. In de naam van een wezen ligt besloten al wat dat wezen in het spelen

begonnen, in de 18de eeuw jammerlijk met een sola natura eindigde. Met betrekking tot

van zijn rol metterdaad zal zijn in zijn omgang met alle andere wezens, in een volstrekte

heel deze ontwikkeling spreekt Kar! Barth van een catastraphe: "Es war ... die am Anfang

eenheid van woord en daad, of om het met de woorden van de dogmatiek te zeggen: in

des 18. Jahrhunderts moderne Richtung der sog. "vernünftigen Orthodoxie", in der die

een volstrekte eenheid van opus internum en opera ad extra, denn es gibt kein inneres,

Katastraphe sich ereignete (und der Neuprotestantismus seine eigentIiche und öffentliche

privates, verborgenes Sein aller mitspielenden Wesen (z.B. in Gefühlen und Gedanken),

Geburt erlebte) (KD 1,2 S. 313; vgl. "Nein!" S.46). Bedoeld is "der katastrophale Zu-

das nicht mit iluem durch !:Itv bezeichneten äusseren, öffentlichen und offenbaren Dasein

sammenbruch der Orthodoxie im 18. Jahrhundert, an dessen Falgen wir bis aul diesen Tag

identisch wäre (en daarmede wordt ons de pas afgesneden voor alle desertie uit dy ge-

zu tragen haben . .. " (I,

schiedenis, hetzij dat we willen vluchten in een "zijn", dat nog niet of niet meer een "Dasein

niet meer het dominerende begrippenpaar, maar "Schöpfung und Bund" (titel van Par. 41

in der Geschichte" is, hetzij dat we willen vluchten in het verborgene van het innerlijk of

in 111, I).

in het uiterlijke van de show).

I

S. 128). Vanzelfsprekend is in Barths KD "Natur und Gnade"

De neiging om bij het vertolken van de heilige leer "weltanschaulich" te spreken en de

Ook reeds in het scheppingsverhaal wordt nu gedurende het eerste drietal dagen de

rol, die de theologen daarbij het woord natura lieten spelen, zijn symptomen van ethnizering

yévBmç van elk wezen telkens voltooid met het roepen van zijn naam. Het is uitgesloten,

der theologie. Tegen deze in het milieu der goyîm voortdurend dreigende ethnizering is
!:I'~tvi1 l~),

dat de wezens, wier namen worden geroepen, niet van harte zouden willen doen wat in hun

maar één kruid gewassen op de aarde (maar het is

naam besloten ligt en zouden weigeren om hun rol goed te spelen. Het drietal namen

de Tenakh, dat met al wat het positief zegt aangaande het geschieden van Gods däbhär

en dat is het getuigenis van

dag - hemel - aarde houdt in, dat héél de ons omringende, door God geschapen werkelijk-

over de hele linie een krachtig ;,anti-heidens" getuigenis is. (Zie over de bijbelse boodschap

heid (in tijd en ruimte) dienstvaardig mee-speelt in de geschiedenis van Gods Verbond als

als anti-heidens getuigenis het elfde hoofdstuk, getiteld "Verwachting" uit Bijbels ABC

geschiedenis van God - met - ons.

van Dr. K. H. Miskotte).

Niet de "natuurlijke" geboorte, niet het nascor - natus sum is dus het beslissende
moment in de yévBmç aller wezens, niet de natura! En daarom gaat het in de Bijbel ook
niet om de "natura" aller wezens in de zin van: hoedanig zij krachtens hun wording en

B. HET TWEEDE DRIETAL WERKDAGEN

geboorte in zich zélf zijn. Met de schepping reeds begint de geschiedenis en worden de namen
geroepen van de wezens die daarin een rol krijgen te spelen. Het woord "natura" is dus
echt niet een woord, dat geschikt is om in de theologie veelvuldig gebruikt te worden. Het

Evenals het eerste drietal werkdagen vormt ook het tweede drietal een eenheid.
Waarin die eenheid bestaat laat de verteller ons in de woorden van 2: I horen:
I73

Vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihre Schar. Over hoe
onder de hemel de aarde is geworden ging het gedurende het eerste drietal
dagen; over ctt~~-'~, "all ihre Schar" gaat het nu gedurende het tweede
drietal dagen.
Het is niet gebruikelijk om van de tt~~ der aarde te spreken. De uitdrukking
komt in de Tenakh niet voor. Wel horen we op ongeveer twintig plaatsen
van c:~~iJ N~~-'~, "alle Schar des Himmels", of van Ctt~~-'~1 c:~~iJ, "die
Himmel und all ihre Schar", waarmee dan in de regel "de zon, de maan en
de sterren" zijn bedoeld (bijv. Deut. 4: 19 17: 3 Jer. 8: 2 Jes. 40: 26 45: 12
Psalm 33: 6). Alle wezens, die gedurende het tweede drietal dagen hun intrede
doen op het toneel van de aarde onder de hemel, wilde de verteller in 12: I
samenvatten in één begrip. Hij kon echter niet zeggen: "de hemel en de
aarde ... en al wat in hen is", c~-'Ïf.'~-'~1 (vgl. Ex. 20: 11). Want, terwijl hij
door het over de ~"~? te hebben wel over de hemel zelf kon spreken, moest
hij over wat in de hemel is (de engelen!) zwijgen! Hij gaat nu uit van de
l'li,iN~
die Leuchten am Gewölb des Himmels", die op de vierde dag als
:' "
C"~tzjj1 N::l~-':;:' als alle Schar des Himmels" hun intrede doen. Door een
,,~~~~a~': geb:'uikt ~j het begrip N~~ nu ook om er alle j1~1] w~~, die op de
vijfde en op de zesde dag hun intrede doen, als nttO N~~ ,:;" als "alle Schar
der Erde" in samen te vatten.
De twee drietallen dagen vormen met elkaar een parallelisme, doordat,
gelijk we zullen zien, de vierde dag met de eerste, de vijfde dag met de twee~e
en de zesde dag met de derde dag correspondeert.

"

De vierde dag
De vierde dag, waarop het gaat over l'li,iN~iJ, correspondeert dus met de
eerste dag, waarop het ging over ,iNO. Het verhaal van de vierde dag over
"die Leuchten am Gewölb des Himmels" luidt nu als volgt:
Gott sprach:
Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag und der
Nacht zu scheiden,
dass sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten so für Tage und Jahre,
und seien Leuchten am Gewölb des Himmels, über die Erde zu leuchten!

Gott g:lb sie ans Gewölb des Himmels,
über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden
zwischen dem Licht und der Finsternis.
Gott sah, dass es gut war.
Abend ward und Morgen ward: vierter Tag.
Na "Gott sprach: Es werde ... Es ward ... " van de eerste dag, en na
"Gott sprach: Es werde ... Gott machte . . ." van de tweede dag, horen we
op deze vierde dag nogmaals dit laatste:

... C"iJ"~ iv~~l O~-"iJ~l) ... "iJ~ : c·iJ" ~ '~N'l
De beschrijving van het werk van deze vierde dag begint dus weer met wat
God zeide. Evenals op de vorige dag volgt nu echter ook op deze dag direct
na wat God zeide: 7~-"ry~1. Daarna horen we dan wat God deed. Het patroon
van de beschrijving ziet er dus op deze vierde dag als volgt uit:
. . . "iJ~ : C"iJ'~ '~N~l (I
q~-"iJ~l (2

.. , C"iJ"~

(3
(4
:"~"~7 ci" 'R,~-"iJ~l ::l'W-"iJ~l (5
Het gaat dus op deze vierde dag om de C:~~iJ P"~7!l1l'li,iN,?, "die Leuchten
am Gewölb des Himmels". De verkondiger laat deze combinatie van woorden
twee maal voorkomen, en wel aan het begin en aan het slot van wat God zeide:

C"j1"N

174

'~N~'

j1?~?iJ 7"~~ ci'iJ 7"~ '";r::liJ7 C:~~iJ P"~7!l1 'l'l~:N,? ',' "iJ~
C"lW'
• T:

J.

Es ward so.
Gott machte die zwei grossen Leuchten,
die grössre Leuchte ZUl' Waltung des Tags und die ldeinre Leuchte
zur Waltung der Nacht,
und die Sterne.

iv~~l

::l;~ - ":P C"iJ"'~ N7~1

C"~"7~
C",:;,i~7~
• T:
• -:;

1'll'1N7:

~"iI1
T:

ntto 7~ '"~O'? c:~~iJ P"~7!l1 l'l.,iN~,? ~"01
God wilde, dat er "Leuchten am Gewölb des Himmels" zouden zijn, en Hij
wilde, dat ze zouden zijn tot "Leuchten am Gewölb des Himmels, über die
Erde zu leuchten". In de hierop volgende beschrijving van wat God deed
horen we dan echter eerst:
..

l'l"N~j1
: -

.. l'lN.,' C"j1"N
. ':: iv:;,"---

Gott machte die .. Leuchten ..

en daarna:
C:~~iJ P"P';I!l1 C~iJ" ~ C~N m:l
Gott gab sie ans Gewölb des Himmels.
We zagen reeds, dat het hierbij niet gaat om twee handelingen, die na elkaar
volgen. De verteller wil dus niet zeggen, dat God eerst de l'li,iN~ maakte,
en dat Hij hen daarna "gab" "ans Gewölb des Himmels". De bedoeling is:
met dat God hen maakte "gaf" Hij hen "ans Gewölb des Himmels", en zó
werden ze de "Leuchten am Gewölb des Himmels".
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"

Het hebreeuwse woord voor "Leuchten" staat in de MT op elk van de drie plaatsen
defective geschreven, twee maal n'NIJ, en één maal n"NIJ; in de codex Sam. staat het
woord op elk van de drie plaatsen plene geschreven: n,,'NIJ.

Zoals op de tweede dag de woorden e'~iJ 1in~ ~'~? als één begrip willen
worden opgevat: het-gewelf-temidden-van-de-wateren, d.w.z.: de-~'~?-daar
waar-hij-functioneert-als-e~~? e~~ 7'~ "'P~, zo is het op deze vierde dag nu
ook het geval met de woorden e~~~iJ ~'~~~ ni,iN~; ook zij willen worden
gehoord als één begrip: Leuchten-am-Gewölb-des-Himmels, en dat wil zeggen:
de ni,iN~-daar-waar-zij-functionereIl, namelijk: am Gewölb des Himmels!
Gelijk de woorder. ~'n en e~~W van de t~eede dag op deze vierde dag
worden herhaald in de op deze dag drie maal voorkomende combinatie
e~~~iJ ~'~~, "Gewölb des Himmels", zo worden nu ook de woorden n~o -'~,
"auf der Erde", van de derde dag op deze vierde dag herhaald in de woorden,
waarmede twee maal de functie van de ni,iN~ wordt aangeduid: n~o-'~ "~07,
"über die Erde zu leuchten".
Ook de ni,iN~ zijn "onder de hemel", maar zeer hooggeplaatst:
e:~~iJ ~'n~, "am Gewölb des Himmels", om als "Leuchten am Gewölb
des Himmels" "über die Erde zu leuchten" en heel het toneel te verlichten
ten dienste van n~~ e7~O, de mens op de aarde. De twee maal voorkomende
woorden "über die Erde zu leuchten" ("~O) doen niets anders dan ontvouwen
wat in het begrip "Leuchten" (ni,iN~) ligt besloten: de ni';N~ doen dien~t
als dragers en distribuanten van het licht. Geconcentreerd in de ni,iN~ van
deze vierde dag zien we dus ,iNO van de eerste dag vanaf het gewelf des hemels
van de tweede dag over de aarde van de derde dag schijnen. Zo sluit dit werk
van de vierde dag prachtig aan bij het werk van het eerste drietal dagen.
Gelijk de dagen reiken ook de werken elkander de hand.
Van even groot gewicht als deze aansluiting van de vierde dag bij het geheel
van het eerste drietal dagen is nu de correspondentie van deze vierde dag
met de eerste dag! Zeer opvallend is het, dat na de woorden van de aanhef
"Gott sprach: / Leuchten seien am Gewölb des Himmels" niet onmiddellijk
de woorden "über die Erde zu leuchten" volgen, maar "zwischen dem Tag
und der Nacht zu scheiden"! Met deze woorden worden we direct aan het
begin van deze vierde dag herinnerd aan het werk van de eerste dag: "Gott
sprach: Licht werde ... Gatt schied zwischen dem Licht und der Finsternis. /
Gott rief dem Licht: Tag! / und der Finsternis rief er: Nacht!" . God is de
schepper van het licht en de gever van de tijd! Door het werk, dat begon met
"Gatt sprach: Licht werde . .. " is de dag ontstaan, en is er een tweede dag
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gevolgd en daarna een derde dag. En dit werk geschiedde zonder de dienst
van de ni,iN~; want het geschiedde reeds, toen de hemel en de aarde er nog
niet waren en er dus ook van "Leuchten am Gewölb des Himmels" nog geen
sprake kon zijn. Van nu af aan echter, nu het toneel van de aarde onder het
gewelf des hemels is ontstaan, wil God dit werk van de eerste dag laten
geschieden door middel van de "Leuchten am Gewölb des Himmels". Dat is
hun éne functie! God wil, dat ze er zullen zijn i1?~~iJ 7'~~ ei"iJ 7'~ ":r~iJ7,
"zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden".
De tweeledige zin van deze functie wordt nu in twee regels tot uitdrukking
gebracht, die elk met .. ~'01 beginnen:
e'ltzj,
e'IJ'7~
e'il)iIJ7~
nhN7: ~'m
• T;
• T:
• -;:
T:
n~o 7~ "~o'? e~~~iJ ~'~~~ niiN~,? ~'01

De franse Version Synodale heeft dit ... ~'01 .. ~'01 (ut sint ... ut sint ... ;
Torez. : Und sie sollen sein ... Und sie sollen sein ... ) op juiste wijze met
"Ils serviront de ... Ils serviront de ... " vertolkt. Als Gods ondergeschikte,
maar zeer hooggeplaatste ambtenaren hebben zij "aan het gewelf des hemels"
te functioneren ten dienste van de mens op de aarde, opdat deze de tijden zal
kunnen vaststellen, de e,.,~ilJ, en de tijdsperioden zal kunnen berekenen,
de e'~W1 e'~~, én opdat hij daar waar hem plaats werd bereid, zal wandelen
in het licht. Gelijk in het geheel van het eerste drietal dagen gaat het dus ook
in dit tweetal regels van de vierde dag, waarin ons de tweeledige zin van de
"Leuchten" wordt beschreven, het temporele voorop en volgt het ruimtelijklocale daarna! Het is zeer zinvol, dat in de laatste regel in verband met het
ruimtelijk-locale aspect van de functie der ni,iN~ het geheel van de woorden
e;~~iJ ~'~~~ ni,iN~ wordt herhaald, zodat we te horen krijgen: ("Gatt sprach: /
Leuchten seien am Gewölb des Himmels ... ) / ..... / und seien Leuchten
am Gewölb des Himmels über die Erde zu leuchten".
Met U. Cassuto kunnen we het niet eens zijn, wanneer hij bij V.14-15 opmerkt: "The
luminaries wen.: given three functions by the Divine command: (a) to separate day from
night; (b) to be for signs and for seasons and fol' days and years; (c) to serve as luminaries
and to give light upon the earth. In verses 17-18, all these functions are mentioned again.
(We zullen echter zien, dat dit nu juist niet het geval is).
Wij stellen daar tegenover, dat het in deze tekst om de éne functie van de m"NIJ gaat
- die hierin bestàat, dat God het werk van de eerste dag van nu af aan door middel van
de "Leuchten am Gewölb des Himmels" wil laten geschieden - en om de twee aspecten
(of de twee-ledige zin) van die functie, het temporele en het ruimtelijk-locale aspect.
De vraag wat nu precies met ..

nnN' ,'m

wordt bedoeld, is niet zo gemakkelijk te
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beantwoorden. In ieder geval kunnen met n,rm~ niet onheilstekenen zijn bedoeld (Jer. 10: 2)
(Ibn Ezra, Dillmann, Gunkel). Bubers Verdeutschung weerspiegelt de opvatting (die ook
die van Ed. König was), dat de "Leuchten" tekenen zijn, die het aanbreken van de feesttijden en van de dagen en jaren aanwijzen - "und seien zu Zeichen, so für Gezeiten so für
Tage und Jahre". Indien we het begrip

n,m!o\ echter niet op

deze wijze van Buber met de

er op volgende begrippen "tijden" en "dagen en jaren" verbinden (zoals ook U. Cassuto
doet), dan is er de mogelijkheid om hen op te vatten gelijk T. Boman doet (Das hebr.
Denken, S.II3): "Es ist einleuchtend, dass 'ot hier dieselbe Bedeutung hat wie in Gen.
9 : I2ff., wo P ein anderes Himmelslicht, den Regenbogen, als 'ot bezeichnet. Der Sinn
von V.14 ist dann: Wie der Regenbogen, wenn er gelegentlich erscheint, das Zeichen und
die Garantie des Gnadenbundes mit Noach ist, so sind Sonne, Mond und Sterne tägliche
Zeichen und Garantien seiner in der ganzen Schöpfung kundgegebenen Güte. .. Dann
ist aber die Erwähnung der Funktionen der Himmelslichter in Gen. I: 14 schön und geistreich: zuerst haben sie die Aufgabe, von Gottes GUte, Macht und Herrlichkeit zu reden,
dann die heiligen Zeiten zu bestimmen und endlich die profanen, die alltäglichen, sowie
die seltenen Zeiten anzugeben" .
God wil - zo hoorden we - , dat er "Leuchten am Gewölb des Himmels" zullen zijn en
dat ze zullen zijn tot "Leuchten am Gewölb des Himmels, über die Erde zu leuchten".
De vertalers van (de LXX), de Peshitta en Hieronymus hebben deze volgens Skinner
"awkward repetition of C~~ll};' ~~P':! m,,!o\~" wat vreemd gevonden en daarom de tweede
keer, dat het woord m,,!o\~ voorkomt, waarschijnlijk niet n",!o\~, maar m,~!o\~ gelezen.
De Peshitta heeft namelijk l~,m~

1"m, Lp.v. !o\,~m' 1"m,; en Hieronymus : "ut luce~nt

in firmamento caeli et illuminent super terram". (zie Biblia Hebr. eerste apparaat bij V. 15,
Peshitta en Vuig.

m,~!o\~).

Ter vergelijking wijst U. Cassuto echter terecht op een in formele

zin overeenkomstige passage als Num. 15: 38-39. Het is zinvol - zo zeiden we -, dat in de
laatste regel in verband met het ruimtelijk-locale aspect van de functie der m,,!o\~ het
geheel van de woorden "Leuchten am Gewölb des Himmels" wordt herhaald: "Leuchtenam-Gewölb-des-Himmels über die Erde zu leuchten".
Opvallend is - zo zeiden we -, dat na de woorden "Leuchten seien am Gewölb des
Himmels" niet direct de woorden "über die Erde zu leuchten" volgen, maar : "zwischen
dem Tag und der Nacht zu scheiden". De codex Sam. en de LXX laten echter de woorden

f'!o\;'

,~ ,~!o\;"

ook direct aan het begin reeds voorkomen, door hen na "Leuchten seien

am Gewölb des Himmels" in te voegen. Deze in Kittels app.crit. niet vermelde lezing is
natuurlijk als lectio facilior te verwerpen.

Nadat we gehoord hebben wat God zeide, en na het daarbij aansluitende
"Es ward so", volgt nu in de verzen 16 tot 18 de beschrijving van
wat God deed. Deze beschrijving van wat God deed bestaat, zoals we reeds
1;? -~0~1,

hebben gezien, uit twee delen. Eerst horen we: "Gott machte .. . die Leuchten .. . "; en daarna: "Gott gab sie ans Gewölb des Himmels ... ". Zowel bij
"Gott machte ... die Leuchten . .. " als bij "Gott gab sie ans Gewölb des
Himmels .. ." wordt nu opnieuw ook over de functie van de n;,;!o\~ gesproken,
maar thans met geheel andere bedoeling en met grotendeels andere woorden.
Gott machte die zwei grossen Leuchten,
die grössre Leuchte zur Waltung des Tags und die kleinre Leuchte zur
Waltung der Nacht,
und die Sterne.
Aan het begin hoorden we bij wat God zeide: "Gott sprach : / Leuchten
seien am Gewölb des Himmels zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden".
In de beschrijving van wat God deed wordt nu echter nader aangegeven hoe
de n;,;!o\~ tussen de dag en de nacht scheiding maken. Zij doen dit doordat
de ene ,;!o\~ als "die grössre Leuchte" er is "zur Waltung des Tags", en doordat
de andere ,;!o\~ als "die kleinre Leuchte" er is "zur Waltung der Nacht".
Wanneer de ene ,;!o\~ het regiment voert, is het dag, en wanneer daarna de
andere ,;!o\~ dat doet, is het nacht. Hoe de n;,;!o\~ scheiding maken tussen
de dag en de nacht is hiermede duidelijk geworden. De verkondiger gaat echter
nog verder doordat hij nu ook nog gaat zeggen hoe God door middel van
de n;,;!o\~ scheiding maakt tussen hé! licht en de duisternis!
Gott gab sie ans Gewölb des Himmels,
über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden
zwischen dem Licht und der Finsternis.
In de hiermede nog weer verder voortgaande beschrijving van de functie
van de n;,;!o\~ horen we ditmaal drie keer achter elkaar een infinitivus voorafgegaan door de praepositie
,,~hlJ 1~~' ,;!o\v l~~ '~:r~1J7' ;'7~~~' C;'~ ,flj~71 n~v-'31 '~~v7
De verkondiger wil ergens heen met deze drie infinitivi! Hij begint met nogmaals te zeggen wat we aan het slot van wat God zeide al een keer hebben
gehoord, namelijk, dat de "Leuchten am Gewölb des Himmels" er zijn om
"über die Erde zu leuchten" (n~V-'31 '~~v7). Maar nu gaat hij verder door
er aan toe te voegen, dat ze dit permanent doen, overdag en des nachts,
door namelijk "des Tags und der Nacht zu walten" (;'?~~~, C;,~ ,flj~71; het
zijn de woorden van V.16!). Waar hij echter met deze twee aanduidingen
heen wilde krijgen we nu in de derde en laatste aanduiding te horen: "zwischen
dem Licht und der Finsternis zu scheiden" ('J~hlJ l~~' ,;!o\V l~~ '~:r~1J7~). Door
dit permanent in functie zijn van de n;,;!o\~ is er licht! Waren de n;,;!o\~ er
niet om permanent als n;,;!o\~ te functioneren, dan was er duisternis.
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ZÓ heeft ook Ibn Ezra de zin van deze woorden verstaan, wanneer hij zijn
exegese van V.14-19 besluit met te zeggen: nl:l1;li1 "N' en":l lV~lVi1 "N nN~:l'
1lVni1 1":l" "Ni1 1":l ,1;I",:l" i11;1,,1;I:l; "Doordat het licht van de zon gedurende
de dag verschijnt en het licht van de maan gedurende de nacht, scheiden de
n;';N~ tussen het licht en de duisternis".
Opzettelijk laat de verkondiger ons ook hier aan het slot van V. 14-19 weer
woorden horen, die hij in V.3-5 heeft gebruikt, ditmaal verbatim: 1"~ 1;I":r~iJ,
1~hiJ 1"~~ ';NO "scheiden tussen het licht en de duisternis". In V.3-5 was God
het, die scheidde tussen het licht en de duisternis, hier echter in V. 14-19 zijn
het de "Leuchten am Gewölb des Himmels" die dat doen. Er zijn natuurlijk
geen twee scheidingen tussen het licht en de duisternis. Het gaat om een en
dezelfde scheiding tussen het licht en de duisternis. De scheiding, die God
zelf heeft voltrokken, toen er nog geen "hemel" en geen "aarde" waren, laat
Hij nu onder de hemel door Iniddel van de "Leuchten am Gewölb des
Himmels" geschieden, want de hemel heeft om te worden verlicht dit geschapen licht en deze n;';N~ als dragers en distribuanten van dit licht niet
nodig, maar de aarde en de mens op de aarde. (vgl. Jes. 60: 19-20; voor de
hemel geldt reeds nu: "ER selber ist dir da / zum .. Licht").
Dezelfde verkondiging krijgen we te horen in de woorden van Ez. 32 : 7- 8,
uit de i1;"i<, het klaaglied, dat Ezechiël over Egypte moet aanheffen:
Wann du erlischt, verhülle ich den Himmel,
ich überdüstre seine Sterne,
die Sonne hülle ich zu Init Gewölk,
und der Mond lässt sein Licht nicht mehr leuchten,
Alle Lichtesleuchten am Himmel
verdüstere ich da urn dich,
Finsternis gebe ich auf dein Land,
Erlauten ists von meinem Herrn, IHM.
Omdat er aan het begin wordt gezegd "ich verhülle den Himmel" heeft
de Cod. Vat. van de LXX in de voorlaatste regel "Finsternis gebe ich auf die
Erde" (bû 'rr/y yfjY). Het gaat echter in deze tekst om de C~j~~ n~: "Finsternis
gebe ich auf dein Land", zoals in Ex. 10:21 wordt gezegd: C~j~~ n~-1;I;,71~h
(vgl. Amos 8: 9 Jes. 5: 30 Matth. 27: 45)·
Bijna alle woorden van Gen. I: 14-19 keren hier in Ez. 32:7-8 terug:
';N, C"':l;N~ (i.p.v. n;';N~), '''~0, 1~h, c~~~~ (i.p.v. C~~~iJ ;,7"n~), n~o-1;I;,7,
c" ~~;~ tJj~~ en IJ':): (i.p.v. 1;I;'~iJ ';N~iJ en l;~~iJ ';N~iJ).
"leh verhülle ... überdüstre ... hülle zu ... verdüstere ... um dich (~"7~),
Finsternis gebe ich auf dein Land" (~~?~-1;1;,7). Merkwürdig ist es, wie auch
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C~j~~ plötzlich pars pro toto n~o-"~ sein kann. Wie Gott irn Anfang "um
dich", urn seinen Menschen auf der Erde, die Leuchten ans Gewölb des
Hirnrnels gab, über deine Erde, 0 Mensch, zu leuchten, so verdüstert er jetzt
"urn dich" und gibt er "Finsternis auf deine Erde". Wie im Anfang "Licht
werde! Licht ward" "das Ja Gottes des Schöpfers" geschah - ;191J C?;~7~
und in Weltzeit währt seine HuId (Ps. 136: 1,9) -, so geschieht jetzt in diesel'
Verdüsterung das Nein seines Zornes. Wie durch "die Flut über die Erde",
so wird die n~ auch durch diese "Finsternis über die Erde" aufs Neue zu
Tohuwabohu, zum Gegenteil dessen was sie durch das N~f VOD c"ry'1;I~ geworden war: der Platz, den Gott seinem Menschen bereitet hat dort zu
"siedeIn" .
We hebben nu gezien, dat het niet juist is om met U. Cassuto te menen, dat deze beschrijving van wat God deed eenvoudig een herhaling is met andere woorden van de beschrijving van wat God zeide ("the three functions").
Bij wat God zeide (V. 14-15) ging het na de woorden "om te scheiden tussen de dag en
de nacht" in de twee regels, die daarop volgden en die beiden met ..

~"01

begonnen, om

het functioneren van de n;';N~ ten dienste van de mens. In de beschrijving van wat God
deed (V. 16-18) spreekt de verkondiger niet meer over dit functioneren van de n;';N~: ten
dienste van de mens. Bij de woorden "God maakte de n;';N~" (V. 16) geeft hij een
beantwoording van de vraag, hoe God door middel van de n;';N~ scheidde tussen "de
dag" en "de nacht" (vg!. V.14) en bij de woorden "und Gott gab sie ans Gewölb des

Himmels" (V. 17-18) wijst de verkondiger op de correspondentie tussen deze vierde en de
eerste dag door te zeggen, dat God het werk van de eerste dag - het scheiden tussen "het
licht" en "de duisternis" - van nu af aan laat geschieden door het permanent functioneren

van de "Leuchten am Gewölb des Himmels".

Wat we op blz. 163 aankondigden, dat hebben we nu voor ogen gekregen,
namelijk: op welk een veelbetekenende wijze de verkondiger de woorden ;,7"P~
en C~~~ van de tweede dag tot drie maal toe op deze vierde dag laat voorkomen
in de combinatie "gewelf des hemels" . Heel het verhaal is er op gericht om
ons te verkondigen, dat het daar "goed" is, waar God voor zijn mens plaats
heeft bereid; en dat wil zeggen: onder de hemel, op de aarde. Tot heel die
werkelijkheid onder de hemel behoort nu ook en allereerst het geschapen licht,
dat er al was, toen er nog geen hemel en geen aarde waren, en dat God ten
dienste van de mens van nu af aan vanaf de hemel over de aarde doet schijnen
door middel van de "Leuchten am Gewölb des Himmels". Zo kan nu ook het
verhaal van dit werk van de vierde dag worden besloten met de woorden:
Gott sah, dass es gut war.
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Abend ward und Morgen ward: vierter Tag.
Tot besluit van onze bespreking van het werk van de vierde dag moeten
we nu nog aandacht schenken aan de rol, die de verkondiger het werkwoord
1;l":r~iJ in dit scheppingsverhaal laat spelen. Hij laat dit werkwoord in het
verhaal voorkomen enerzijds op de tweede dag, wanneer het gaat over de
scheiding tussen wateren en wateren, en anderzijds op de eerste en op de
vierde dag, wanneer het gaat over het scheiden tussen het licht en de duisternis.
Wanneer op de tweede dag effectief de scheiding is voltrokken tussen de
wateren, die onder de ;?"R? zijn en de wateren, die boven de ;?"R? zijn, treedt
onmiddellijk de ;?"~? als I;l":r~~ in functie, waardoor de eenmaal voltrokken scheiding van dag tot dag wordt bestendigd. Bij de scheiding
tussen het licht en de duisternis is dit echter geheel anders! Op de eerste dag
wordt door God effectief de scheiding tussen het licht en de duisternis voltrokken, waardoor de dag ontstaat en waardoor een tweede dag volgt en
daarna een derde dag. Pas op de vierde dag, nadat het toneel van de aarde
onder de hemel is ontstaan, doen de ni,iN~ hun intrede als schepselen, door
wier dienst God de eenmaal effectief voltrokken scheiding voortaan op dit
toneel van dag tot dag wil bestendigen. Zo werd het mogelijk om - alvorens
over "Dein ist der Himmel, dein auch die Erde" te spreken - eerst te spreken
over "Dein ist der Tag, dein auch die Nacht", waarmede het verhaal moest
beginnen. De verteller bereikt hiermee echter ook nog iets anders. D~or
onmiddellijk reeds aan het begin van het verhaal, nog voordat het toneel van
de aarde onder het gewelf des hemels is ontstaan, over 'iN y te spreken, aan
welk schepsel de naam "dag!" wordt toegeroepen, en pas op de vierde dag
over ni,iNIiliJ, voltrekt de verkondiger een krachtige "Entmythologisierung",
de ontgoddelijking van de astrale machten. Stellig met het oog juist ook op
de vierde dag wordt in V.3-5 zo nadrukkelijk mogelijk tot vier maal toe God
als het subject van de handeling genoemd: "Gott sprach ... Gott sah .. .
Gott schied . . . Gott rief ... ". Het licht komt van God, en God is de gever
van de tijd: "dein ist der Tag, dein auch die Nacht". De astrale wezens, die
gedurende de vierde dag op het toneel van hemel en aarde verschijnen, worden
ni,iN/? genoemd, omdat ze slechts dragers, bemiddelaars en distribuanten
van het door God geschapen licht zijn. De (goden-)namen 1Jj~~ en IJj~ wil de
verkondiger niet uitspreken. Hij kan dit vermijden doordat hij het roepen van
namen op zinvolle wijze heeft beperkt tot het eerste drietal dagen (vgl. echter
Jes. 40: 26 en Psalm 147: 4). In de ni,iN/? hebben we dus met schepselen te
maken, die onder de hemel in de sfeer van de visibilia ten dienste van de

aarde volgens een zeer nauwkeurig omschreven dienstorder hebben te functioneren. Gelijk op de tweede dag de beschrijving van de wording van de
c:~iJ 1in~ ;?"n over de hele linie tegelijk een omschrijving is van de dienst,
die dit schepsel heeft te verrichten, zo is op de vierde dag - maar nu nog veel
nadrukkelijker! - ook de beschrijving van de wording van de ;?"R~~ ni,iN/?
C;~~iJ over de hele linie een uiterst nauwkeurige omschrijving van hun functie.
Niet minder dan elf maal horen we in die omschrijving de praepositie klinken.
"Der ganze Abschnitt V.14-19 atmet ein starkes antimythisches Pathos"
(G. von Rad). De als een schare van goden vereerde C;~~ij N~~ (zie bijv.
Deut. 4: 19 en Zeph. I: 5) is hier geworden tot een corps hoge ambtenaren,
die in stipte gehoorzaamheid volgens de gegeven dienstorders het hun opgedragen werk ten uitvoer brengen. Zo eindigt het eerste deel van Psalm 148
(V. 1-6 "Preiset Ihn vom Himmel her ... ") met de woorden (V. 5- 6) :
Preisen sollen sie SEINEN Namen,
denn er gebot und sie waren geschaffen,
er bestelIte sie für ewige Zeit,
Gesetz gab er, das man nie überschreite.
Op de hem eigen, heldere wijze brengt Calvijn de strekking van V. 14- 1 9
goed tot uitdrukking door zijn verldaring van deze verzen te openen met de
woorden: SINT LUMINARIA) Transit Moses ad diem quartum, quo stellae
su nt conditae ~ Prius lucem creaverat: sed nunc instituit novum ordinern in
natura ( I), ut sol diurnae lucis sit minister, luna et stellae noctu luceant. Atque
hoc illis officium attribuit, ut sciamus omnes creaturas subesse eius arbitrio,
et exequi quod illis injungit. Nihil enim aliud refert Moses quam Deum certa
organa destinasse quae lucem jam prius creatam, mutuis vicibus per mundum
diffunderent. Hoc tantum est discrimen, quod prius erat lux sparsa, nunc a
corporibus lucidis procedit, quae in hunc usum obsequuntur Deo".
De vijjäe dag
Met het werk van de eerste dag - ,iN y, "het licht" - correspondeerde dus
het nu besproken werk van .de vierde dag: ni,iNIiliJ, de lichtdragers als
C;~~ij N~~, het heir des hemels. Op de laatste twee werkdagen zal nu de
n~y N~~ verschijnen, de i1~1J 1Jj~~: eerst, op de vijfde dag, de i1~1J 1Jj~~ in de
gevaarlijke regionen, daar waar de dreiging werd afgewend; en daarna, op
de zesde dag, de i1~1! 1Jj~~ op de n~ zelf, enerzijds de dieren en anderzijds als laatste
van heel de stoet der i1~1J 1Jj~~: de mens. Gelijk wat op de vierde dag geschiedde
correspondeerde met het werk van de eerste dag, zo correspondeert nu vervolgens
wat op de vijfde dag geschiedt met het werk van de tweede dag, en cor2.

respondeert tenslotte wat op de zesde dag geschiedt met het werk van de
derde dag. We bespreken nu eerst het verhaal over het werk van de vijfde
dag. Dit verhaal luidt als volgt:
Gott sprach:
Das Wasser wimmie, ein Wimmeln leb enden Wesens, und Vogelflug fliege
über der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs!
Gott schuf die grossen Ungetüme
und alle lebenden regen Wesen, von denen das Wasser wimmelte, nach
ihren Arten,
und allen befittichten Vogel nach seiner Art.
Gott sah, dass es gut war.
Gott segnete sie, sprechend:
Fruchtet und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren,
und der Vogel mehre sich auf Erden!
Abend ward und Morgen ward: fünfter Tag.
Achter elkaar horen we hier: Gott sprach .. . Gott schuf ... Gott sah .. ,
Gott segnete . . . Abend war und Morgen ward: fünfter Tag. Het valt ons
op, dat na "Gott sprach" en vóór "Gott schuf" de woorden 7:;? -';:t~1, "es ward
so", op deze vijfde dag ontbreken. (De app.crit. heeft aan het slot van V.20
weer de opmerking: ins 7:;? -'0~1 cf LXX et 6).
We bespreken nu eerst wat God zeide. In plaats van "Dat de wateren
wemelen met een gewemelte van vissen" in overeenstemming met hetgee9 er
op volgt "en gevogelte vliege boven de aarde . .. ", wordt er gezegd: "Das
Wasser wimmie, ein Wimmeln leb enden Wesens". Straks, gedurende de zesde
dag, worden tot twee maal toe "das Fischvolk des Meeres" en "der Vogel des
Himmels" naast elkaar vermeld (C~iJ Tl;7 ' en C~~~iJ l'ji17). Gedurende deze
vijfde dag spreekt de verteller echter niet over vissen in de wateren - noch
in de omschrijving van hetgeen God zeide noch in die van hetgeen God deed - ,
omdat hij hier het begrip ~~IJ w~; wil laten klinken: De ~~IJ w~; gaat haar
intrede doen!
Gedurende de derde dag hoorden we de verteller het verrassende van de
groene tooi, waarin de aarde zich mocht hullen, tot uitdrukking brengen door
middel van een paronomasie: Spriessen lasse die Erde Gespross. In de beschrijving van wat God deed werd deze paronomasie op de derde dag niet
herhaald. Ook op deze vijfde dag horen we de verteller nu op dezelfde wijze
spreken. Om het verrassende van de intrede van de i'1~1J w~;, die nu kan gaan
geschieden, tot uitdrukking te brengen, laat de verteller namelijk ook hier
in de beschrijving van wat God zeide twee paronomasieën horen (die ook

hier bij de beschrijving van wat God deed niet worden herhaald):
Das Wasser wimmie, ein Wimmeln leb enden Wesens und
Vogel flug fliege über der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs.
Na .. . nll!. C~~iJ ~~~!f:, "Das Wasser wimmie, ein Wimmeln ... " zien we
Buber ook de tweede paronomasie in zijn Verdeutschung bewaren door het
woord l'ji17 de eerste keer op deze plaats niet met "Vogel", maar met "Vogelflug" te vertalen : .. l'j~i17~ l'ji17l, "und Vogelflug fliege ... ". In tegenstelling
tot de Qall'j~17, "ergens heen vliegen", betekent de P61ël, die we op deze plaats
aantreffen, het heen en weer- en op en neervliegen. (Dillmann, Cassuto).
Nu is er echter wel een belangrijk verschil tussen hetgeen de verteller in
V. I I met een paronomasie zegt (. . NlI!.'J n~o NtP.7tl, "Spriessen lasse die
Erde Gespross") en hetgeen hij hier in V. 20 met twee paronomasieën zegt.
In V. I I betekent .. NlI!.'J n~o NtP.7 tl , dat de aarde wordt opgeroepen een
handeling te verrichten: het tevoorschijn doen komen, het spriessen lassen
van het "Gespross". De aarde wordt gemachtigd tot productiviteit. Zo iets
wordt nu echter niet ook van "de wateren' gezegd! De woorden van V.20
. . . nll!. C~~iJ ~~~!f~ betekenen namelijk niet, dat nu ook de wateren productief
zullen worden en de ~~IJ w~; zullen voortbrengen, zoals de LXX, en in navolging
van de LXX ook de Vulgaat en de Stat. Vert. het hebben opgevat: producant
aquae reptilia animae viventis et volatilia . . .. Het subject C~~iJ - subject in
grammaticale zin - duidt hier in V.20 niet een handelende figuur aan. De
tekst wil zeggen: dáár wil God, dat het zal wemelen: in de wateren: dat de
wateren wemelen . . . Het gaat dus om een plaatsaanduiding, zoals er onmiddellijk hierna eveneens met betrekking tot de vogels een tweede plaatsaanduiding volgt: und Vogelflug fliege über der Erde vorüber dem Antlitz des
Himmelsge wölbs. Juist omdat het woord c~~iJ hier in V.20 de betekenis heeft
van plaats-aanduiding, zegt de verteller niet: dat de zeeën wemelen, maar:
dat de wateren wemelen, de wateren namelijk onder het hemelgewelf. Zo
worden we herinnerd aan het werk van de tweede dag (waarmede deze vijfde
dag correspondeert). Op de tweede dag scheidde God door middel van hetgewelf-temidden-van-de-wateren tussen de wateren die onder het gewelf zijn
en de wateren die boven het gewelf zijn. Met die twee realiteiten van de wateren
die onder het gewelf zijn en de wateren die boven het gewelf zijn corresponderen
nu de twee plaatsaanduidingen van V.20; eerst "de wateren" - de wateren
namelijk die onder het gewelf zijn - en daarna: über der Erde vorUber dem
Antlitz des Himmelsgewölbs - hetgeen wil zeggen: in de buurt van de wateren
die boven het gewelf zijn. Door deze twee plaatsaanduidingen zegt de verteller

ons, dat op de vijfde dag de i1~lJ w~~ haar intrede deed nog niet op de f?tt zelf,
maar in de gevaarlijke regionen, waar door God zelf de oerdreiging van de
f?tt werd afgewend: in de wateren (onder het gewelf) enerzijds, die, hoe
dreigend ook, doordat ze van de wateren die boven het gewelf zijn, gescheiden
werden, tot ongevaarlijke wateren werden gemaakt, zodat ze niet meer "die
metaphysische Gefahr", doch slechts "die physische Gefahr" nog kunnen
zijn - en stellig niet "productief", zoals de f?tt in V.12 en in V.24! -, en:
"über der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs" anderzijds, hetgeen
wil zeggen: daar waar door de ~"~? "de wateren die boven het gewelf zijn"
volstrekt buiten spel werden gezet en van alle mee-doen en mee-spelen werden
uitgesloten. Wij begrijpen nu om welke reden bij de tweede plaatsaanduiding
aan de woorden n~V -"~ de woorden C;~~tI ~"~';l"~~-";.7 als nadere aanduiding
moesten worden toegevoegd. We zagen, dat de verteller de woordverbinding
"gewelf-des-hemels" op de vierde dag veelbetekenend drie maal liet voorkomen. Niet minder veelbetekenend zien we hem nu deze woordverbinding
ook hier op deze vijfde dag nog één maal herhalen. Zo worden we door beide
plaatsaanduidingen van deze vijfde dag herinnerd aan heel het (perfecte!)
werk van de tweede dag.

De gedachte, dat het werkwoord

Y'W

op deze plaats "copiose producere" betekent en

zowel een-gewemelte-van-levende-ziel als gevogelte-dat-vliegt tot object heeft, vinden we
bij vele oude vertolkers: bijv. Targum Ps. Jonathan, bab. Talm. Chullin

27 b ,

Nachmanides,

Calvijn, Pirqe de R. Eliezer cap. 9, IV Ezra 6,47). Zelfs nog Eliezer ben Jehuda omschrijft
in zijn Thesaurus de betekenis van het werkwoord

, ""!J :I)~w~:n

Y'W in Gen.

I: 20-21 met de woorden:

"Als overgankelijk werkwoord betekent

i1:l, i1"'!J:l ,""m

Y'W

in Gen. I: 20-21 in grote vruchtbaarheid
voortbrengen" !

De Targllm Ps. Jon. geeft Gen.
.,,~

"vv" l,wn,"

Nl"l""n NW!Jl

I: 20

als volgt weer:
"Dat de water-moerassen doen wemelen

w"n,

een gewemelte van levende ziel,

N!J':I)'
N:I)'N ":1) i1".t)!J'W,
i10""~ "":lW,
N"~W :I)"V' ''''N ":1)
O""~,

en ook(!) gevogelte dat vliegt,
dat zijn nest op de aarde heeft,
en dat de baan van zijn vlucht
in de lucht van het uitspansel des hemels heeft".

Evenals de Septuaginta heeft dus ook deze Targum de woorden ~~i:l); ~i:l)1 opgevat
als

~~iy~ 'lf,Ï~ ~i:l)\ (O"~~7 N~i:l)1);

als tweede object dus bij "in

menigt~

te

~oorschijn

doen komen". Daar de tweede plaatsbepaling bij deze opvatting van de tekst enigszins
De LXX heeft V.20 als volgt weergegeven: 'E~ayayb:w ià iJ!5aia éensià 1jJVXwv

Cwawv "at nsuLVà nSió/-Lsva ènt ifjÇ yfjç "aià ià aueéwfLa iOV oveavov.

Y?lf,Ï

y'W

vreemd wordt (Dat de wateren gevogelte voortbrenge boven de aarde ...) geeft deze Targum
bij die plaatsbepaling de paraphrase: dat zijn nest op de aarde heeft, en dat de baan van

opvat~e als

zijn vlucht in de lucht(!) van het uitspansel des hemels heeft. Maar "op de aarde" zijn we

"copiose producere, abunde pl'Ogignere" (Stat. Vert. : "dat de wateren overvloediglijk voort-

in V.20 nu juist nog niet. Dáár laat de tekst ons met de vogels pas neerstrijken in V.23!

Daar de Septuaginta in de aanhef ...

brengen . ."), werden de woorden i1~T] W~~

C:~tI ~:ll:';l~; het werkwoord

Y?lf,Ï

verstaan als het object van dit producere,

als datgene dus wat de wateren overvloediglijk moesten voortbrengen. De daarna volgende

Ook Calvijn weet niet anders dan dat niet alleen de vissen, maar ook de vogels uit het

woorden ~~i:l)~ ~i:l)1 werden nu verstaan als het tweede object van dit producere. ~~i:l)~ ~i:l)1

water zijn voortgekomen:

werd namelijk opgevat als ~~i:l)~ 'lf,Ï~ ~i:l)1, gevogelte-dat-vliegt: nsuLVà nSió/-Lsva,

Hoc tarnen rationi videtur parum con-

"volatilia volantia" (VL). Ook Hieronymus heeft V.20 op deze wijze verstaan. In plaats ·

sentaneum, quod aves refert prodiisse ex

dass die Vögel aus dem Wasser
entstanden sein sollen.

van de meervoudsvormen reptilia animarum vivarum et volatilia volantia heeft hij echter

aquis:

enkelvouds-vormen: (producant aquae) reptiIe animae viventis et volatile. Het woord

arripitur ad calumniam. Verum etiam si

"volans" (vliegend) laat hij dus zo maar weg! Het is immers in de aldus opgevatte tekst een

nulla alia ratio constaret nis i quod ita Deo

volstrekt zinloos pleonasme geworden. De twee paronomasieën zijn hiermede in de vertaling

placuit, annon decebat nos ejus judicio

geheel uit de tekst verdwenen.

acquiescere?

Y'W,

ideoque ab hominibus nasutis

Schwierig erscheint es,

"wemelen", heeft op drie plaatsen een nomen in de accusativus bij

Cur ei qui ex nihilo mundum creavit, non

Aber ist es nicht das gleiche, wenn die

zich (Gen. I: 20f. Ex. 7: 28 Ps. 105: 30). Op elk van die drie plaatsen wordt met het nomen

licebit aves ex aqua educere? Et quid,

Welt aus dem Nichts, wenn das Licht aus

in de acc. echter datgene waarvan iets wemelt aangeduid, zoals bij het verbum N"~, "vol

obsecro, habet absurdius origo avillm ex

der Finsternis hervorgegangen sein soll?

zijn", datgene waarvan iets vol is eveneens met een nomen in de acc. tot uitdrukking wordt

aqua, quam lucis ex tenebris?

gebracht (Ges.I<.. Par. 117,4 A 4 b ).

Ergo qui Creatori sic proterve insuitant,

Het verbum

Wer des Schöpfers spottet,

II

judicem expectent qui eos in nihilum

der mag des Richters gewärtig sein,

maal samengevat in het éne woord "mundus". Het woord "natura" horen we eveneens

redigat.

der ihn zunichte machen kann.

twee maal klinken. In de éne mundus aanschouwen we de opera Dei als opera naturae.

Quanquam si physicis rationibus pugnan-

Als Urheber van de natura is God de Schepper echter niet aan de natura gebonden. We

dum sit, aquam scimus aëri magis affinem

horen hier dus al die woorden klinken, waarvan we nu juist hebben vastgesteld, dat ze

esse quam sit terra. Sed audiendus est
potius doctor Moses, qui ex consideratione

minder geschikt zijn om bij de verklaring van de bijbelse teksten gebruikt te worden. Het
Das schöpferische Walten Gottes soli uns

gaat immers in het verhaal van de schepping niet om het beschouwen van de zichtbare

operum Dei nos in admirationem rapere

zur Bewunderung hinreissen, das ist auch

opera Dei, niet om Welt-Anschauung, maar om de verkondiging van een daad van God

voluit. Et sane Dominus quamvis naturae

der Sinn dieser Erzählung. Gott ist der

het onvergelijkelijke

auctor sit, minime tarnen in creando

Urheber der Natur,

mundi, maar om die göttliche Land-gabe, om de f?~ onder de hemel als de plaats die God

mundo naturam ducem sequutus est: sed

aber nicht an sie gebtmden.

voor zijn mens heeft bereid; en 3. gaat het niet om natura, maar om de inauguratie van de
"Geschichte".

potius ea potentiae suae documenta edere

Er beweist seine Macht,

voluit quae nos in stuporem cogerent.

damit wir sie ehrfül'chtig preisen.

In zijn voortreffelijke vertaling van Calvijns commentaar op Genesis (Johannes Calvins

l-t,~ van C'D·l;!~ . En

2.

gaat het in dit

l-t,~ van C'D" ~ niet om creati~

Gelijk Calvijn in zijn Institutio een pastorale dogmatiek geeft, zo geeft hij ons in zijn
commentaren kerugmatische exegese. Want Calvijn is er in zijn exegese voortdurend op uit

Auslegung der Heiligen Schrift; Neue Reihe; Erster Band: Genesis; Neukirchen 1956)

om duidelijk te maken wat de teksten ons willen verkondigen. Hij is echter niet in staat om

geeft Wilhelm Goeters op deze plaats, zoals we hierboven zien, een verkorte weergave van

te horen en te vertolken wat nu precies het verhaal van de schepping ons wil verkondigen,

Calvijns polemiek. Het is echter van belang om Calvijns betoog hier wat uitvoeriger weer te

omdat hij het nog niet kan laten om een tekst als deze toch primair "welt-allschaulich" te

geven: "Dat de vogels volgens het scheppingsverhaal uit de wateren zijn voortgekomen,

lezen. De ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap is nodig geweest om ons te

wordt door (natuurwetenschappelijke) wijsneuzen aangegrepen om (de Schrift en de heilige

bevrijden van deze dwang. Doordat wij thans uitsluitend vragen naar de éne däbhär, die

leer) te lasteren. Maar al wisten we slechts één argument te noemen, waarom het toch

de verteller ons in dit verhaal wil verkondigen (de schepping als "heilsfeit" I), zijn wij nu

werkelijk zo is, dat de vogels uit de wateren zijn voortgekomen - dit namelijk: God heeft

veel peter in staat om een tekst als deze zo te interpreteren als hij zelf geïnterpreteerd wil

het zo gewild! -, dan zou het ons passen om ons voor dit goddelijk oordeel te buigen.

worden. Het is dus geen geringe dienst, die de natuur-wetenschap ons indirect heeft be-

Waarom zou het Hem , die de wereld(!) uit het niets heeft geschapen, niet vrijstaan om
de
)
vogels uit het water te doen voortkomen. En is dan de oorsprong van de vogels uit het water

natuurwetenschappelijke onderzoekers al te vlug spottende en lasterende wijsneuzen te

zoveel ongerijmder dan die van het licht uit de duisternis? Laten derhalve zij, die brutaalweg
spotten met de Schepper (die iets uit niets deed voortkomen!), de Richter verwachten, die
hen weer in het niets doet verzinken. Toch kunnen we hier ook wel met natuurwetenschap-

wezen! Zo ver was men echter in de 16de eeuw nog niet. Wij zullen het nu wel laten om
noemen (homines nasuti). In de slotbeschouwing van dit hoofdstuk zullen wij op deze zaak
echter nog dieper in kunnen gaan.
In de jongere commentaren treffen we de gedachte, dat

f?l?? hier in V.20 "overvloediglijk

pelijke argumenten de spottende tegenstanders weerleggen. Wij weten immers, dat er tussen

voortbrengen" betekent (met twee objecten) niet meer aan. Dat wil nu echter niet zeggen,

water en lucht een grotere verwantschap is dan tussen aarde en lucht (want wel zien we

dat we in die commentaren bij

V.20

de verklaring vinden, die Karl Barth in lIL, 1 S. 19 2 geeft,

water verdampen en opgaan in lucht, maar niet aarde!). Liever luisteren we hier naar doctor

de verklaring, die hierin bestaat, dat we in

Moses (~l'~'J ~'ll!?b), die ons Gods opera(!) laat beschouwen(!) om ons zo ver te krijgen, dat

door middel waarvan de verteller ons herinnert aan het werk van de tweede dag. Zo betekenen

V . 20

met twee plaatsbepalingen te maken hebben,

we (in plaats van spotten en lasteren) Zijn werk gaan bewonderen. (Juist een tekst als deze

de woorden C:~~tr

laat ons zien, dat) de HERE als Urheber van de natura(!) geenszins gedwongen is om de

"in de lucht" (vg!. hierboven de Targum Ps. Jonathan, en de woorden van Calvijn: "aquam

;?'n

'~~ -';? ntto-l;!;? volgens B.Jacob eigenlijk niets anders dan

natura te volgen (en volgens de wetten van de natura te handelen). Juist het omgekeerde

scimus aëri mag is affinem esse quam sit terra"). Ook het bijbelse hebreeuws heeft namelijk

is het geval: In wat Hij hier deed wilde Hij zijn macht bewijzen om ons verbaasd te doen

geen woord voor wat wij "de lucht" noemen. Het nabij belse hebreeuws gebruikt daarvoor

staan".

het griekse leenwoord "1~ (à~e) . De vogels zijn niet "de vogels in de lucht", maar "de
vogelen des hemels".

Ook in deze verklaring horen we weer de woorden, die bij Calvijns exegese telkens terugkeren. Mozes wil in het verhaal van de schepping ons de (zichtbare) "opera" van God doen

En zo zegt ook nog Cassuto bij V. 20: "In front of (literally, "on the face of") the

"aanschouwen" (considerare). Dit geheel van de zichtbare werken Gods wordt weer twee

firmament of the heavens): The attempts that have been made to explain this phrase are

188
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not satisfactory (!). It seems to ref'lect the impression that a person receives on looking upward:
the creatures that fly about above one's head appear to be set against the background of
the heavens". Cassuto heeft, gelijk we nog zullen zien, de kerugmatische strekking van
het gehéél van dit verhaal, dat de heilsbetekenis van het N?~ van !J'0',~ wil verkondigen,
niet voldoende verstaan en weet daarom ook niet duidelijk te maken wat nu binnen dit
geheel de functie van het negen maal in dit verhaal voorkomende woord ;1'R? is.
De juistheid van de door ons gegeven verklaring van V. 20, waarin we horen
wat God zeide, wordt nu geheel bevestigd door V.21, waarin we horen wat
God deed:
Gott schuf die grossen Ungetüme
und alle lebenden regen Wesen, von denen das Wasser wimmelte, nach
ihren Arten,
und allen befittichten Vogel nach seiner Art.
De laatste twee regels laten zien, dat de twee paronomasieën van V. 20 hier
in V.21 niet worden herhaald. Daar de verteller hen wilde reserveren voor
V.20 gebruikt hij hier in V. 21 andere woorden dan in V.20. In de laatste twee
regels van V.21 zegt hij namelijk niet:

!Jij~'~7 c;~iJ ~~';Itf '9~ il:1J llJ~~ n9-'~ 1'l~1

~il;'~7 ~~i~tt ~i~-'~ l'l~l

maar:

!Jij~.'~7 c:~iJ ~~';Itf '9~ (!) l'ltl)~'il il"nil llJ!:ll-'"

l'lN'

"~;;';7 ;-~~ ~~;-,~ 1'l~1

Alle aandacht moeten we nu echter allereerst richten op de eerste regel!
Twee verrassende afwijkingen zijn het, die deze regel biedt. De eerste bestaat
hierin, dat we niet zoals in V.7 en in V.16 de woorden !J'iJ',~ iV;1:l te horen
krijgen, maar C'0',~ N?1~1 - hier dus na V. I voor het eerst weer het verbum
N'~!; en de tweede is hierin gelegen, dat, vóórdat de twee in V.20 genoemde
categorieën van wezens worden vermeld (in de laatste twee regels: "und . ..
und .. .") eerst afzonderlijk vermeld worden !J''7'1~iJ c~'~tliJ, "die grossen
Ungetüme" .
Om te kunnen verstaan wat de verteller met deze eerste regel bedoelt te
zeggen, moeten wij de twee plaatsbepalingen van V.20 in gedachten hebben
en de correspondentie van deze vijfde dag met de tweede dag. Op de tweede
dag heeft God de oerdreiging van boven door middel van de ;1'R? zo effectief
afgeweerd, dat er voor de r?~ ook vanuit de donkerste en huiveringwekkendste
diepten geen dreiging te vrezen is. De wateren onder de ;1'R? zijn nog wel
gevaarlijke wateren, maar met "het metaphysische gevaar" hebben we in hen

toch niet meer te doen. Op de derde dag klinken dan de woorden "onder de
hemel" en "op de aarde". De aarde onder de hemel is de plaats, die God
voor zijn mens heeft bereid als bevrijd gebied en als beveiligde ruimte. In
het N?~ van 1:I'0',~ is het wonder van de "göttliche Landgabe" geschied "zur
Ennöglichung der Geschichte". En dit heilzame, bevrijdende, "Geschichte
ermöglichende" N?~ van !J'0',~ (waardoor wij in ieder geval in de rug gedekt
zijn!) is van kracht met betrekking tot heel de werkelijkheid die ons omgeeft
in al haar dimensies en met al haar aspecten; van kracht dus niet alleen met
betrekking tot de hemel, maar ook met betrekking tot heel de werkelijkheid
onder de hemel. Met een oppermachtige vijand en tegenstander zullen we daar
niet te maken hebben. "Dass das Chaotische schlechthin die Bedrohung alles
Geschaffenen bedeutet - zo zegt G. von Rad bij V. 2 -, das ist eine Urerfahrung
des Menschen und eine ständige Anfechtung sein es Glaubens. An ihr musste
sich der Schöpfungsglaube bewähren". Welnu, dát is het nu wat in dit scheppingsverhaal hier in V.21 gebeurt, en wel in de eerste regel van dit vers.
"Indem die Schöpfungssage hier VOl' allem und zuerst gerade die tanninim
nennt, als wären sie nur eine besonders bemerkenswerte Spezies unter den
sonstigen Seetieren, hat sie gewissermassen den Stier bei den Hörnern gepackt:
dassauch die tanninim - und an der Spitze aller Wassertiere nicht nur, sondern
aller freien Lebewesen überhaupt gerade sie - van Gott geschaffen( !) sind .. . ,
das bedeutet im Rahmen des alttestamentlichen Denkens einen Akt der
Entmythologisierung, dessen Tragweite wir wohl kaum mehr überblicken
können . Gerade keine Chaosungetüme birgt das so unheimliche Meer!".
In dit citaat uit de KD van Karl Barth (lIl, I S. 193) hebben wij de woorden
"von Gott geschaffen" onderstreept. De verteller laat de woorden 1:I'0',~ N?1~1
op twee plaatsen in het verhaal voorkomen, namelijk hier in V. 21 en straks
in V.27. Nu gedurende de laatste twee werkdagen de il:1J llJ~~ haar intrede
doet als de
N~~ laat hij deze woorden dus klinken aan het begin, waar
gesproken wordt over "die grossen Ungetüme" als de wezens die deze stoet
der il~1J llJ~~ openen, en aan het slot, wanneer het gaat over de mens als degene,
die deze stoet afsluit. En dáár, in V.27, wanneer het gaat over de mens als
laatste in deze stoet der il~1J llJ~~, dáár zal hij het verbum N'~ dan drie maal
laten klinken. De mens is het schepsel waarom het God te doen was; door
zijn N?~ was Hij bezig om voor hém plaats te bereiden onder de hemel. Als
het schepsel is de mens op de aarde echter in alle regionen der hem omringende
werkelijkheid onder de hemel door louter schepselen omringd, zodat met
betrekking tot alle wezens onder de hemel gezegd kon worden: "En God zag
dat het goed was". Dat is het wat de verteller met de eerste regel van V.21

nl$v,
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wil verkondigen: "Gott schuf die grossen Ungetüme"! Hier, op deze vijfde
dag, op welke voor het laatst "het gewelf des hemels" wordt genoemd, hier
spitst de verkondiging van heel het verhaal zich toe, en deze toespitsing is
nodig vanwege wat von Rad "die ständige Anfechtung des Glaubens" noemde.
Dat de mens op de aarde onder dé hemel als het schepsel in alle regionen
der hem omringende werkelijkheid met louter schepselen is geconfronteerd,
brengt de verkondiger dus op deze vijfde dag door de volgende drie met
elkaar samenhangende elementen van het verhaal tot uitdrukking:

Cassuto zwijgt bij de exegese van V. 2 lover het feit, dat hier voor het eerst na V. I het
verbum N':l klinkt.
Als mythisches Seeungeheuer komt

l ~m (iJ)

negen maal in de Tenakh voor: Jes. 27: 1

51:9 Jer. SI: 34 Ez. 29: 3 32: 2 Job 7: 12 - Gen. I: 21 Psalm 74: 13 148: 7, op de laatste
drie plaatsen in het meervoud

C~~~~tlCiJ).

(op enkele plaatsen als beeld voor de monsterlijke

wereldrijken!). Op de meeste plaatsen staat het naast de woorden

C~,

"zee",

C~~,

"wateren",

(l'1i)Cii1T;l, "Urwirbel". Naast l~m staat in Jes. 51 :9 ook nog :liJ'J, "draak", en in
Psalm 74: I 3f. en in Jes. 27: 1 1~;1'?

door de twee plaatsaanduidingen van V.20, waarin hij in plaats van "de
zeeën" de wateren noemt, en nog één maal - hier voor het laatst in het
verhaal - de ~~R?
2. Doordat hij zonder hen in V.20 apart te hebben aangekondigd, in V.21
plotseling in de eerste regel "die grossen Ungetüme" apart vermeldt als
wezens, die de stoet der i1~1] llJ~~ openen.
3. Doordat hij hier in V.21 voor het eerst na V. I in het verhaal "Gott schuf"
zegt (en niet: "Gott machte").
I.

Het hymnische middenstuk van het volksklaaglied Psalm 74 luidt bijv. aan het begin:
Ist doch Gatt mein König
van ureinst her,
der Befreiungen wirkt
im Innern des Erdlands!
Du,
du zerklobest mit deinel' Macht das Meer,
du zerbrachst Drachenhäupter überm Wasser,
du,
du zerstücktest die Häupter des Lindwurms.

Het merkwaardige is, dat Barth, Van Rad en Cassuto met deze verkondiging wel in verband brengen het feit, dat hier in V.21 onaangekondigd plotseling "die grossen Ungetüme"

Met betrekking tot "das Meer", "die Drachen" (C~~~~tI), en "der Lindwurm" q~;~,?)

apart worden genoemd, maar niet het feit, dat nu hier voor het eerst in het verhaal na V. I

horen we hier achtereenvolgens de werkwoorden "zerkloben", "zerbrechen", "zerstücken".
Reeds als Schepper was "Gott mein König" de bevrijder in de benauwdheid om

het woord N?~ weer wordt gebruikt.
}

Van Rad maakt hier weer dezelfde onjuiste onderscheiding als bij V.7, toen voor het
eerst het woord il.'~:l klonk, namelijk die tussen schepping door het woord en schepping
door een daad van God (zie blz. 146): "Im Vergleich zu der Erschaffung durch das Wort

ci,llJ te
T

stichten!
Een heel ander gebruik van ditzelfde mythologumenon maakt dus de verteller van het
scheppingsverhaal in Gen.

weist N,:l ("schaffen") zweifellos auf ei ne unmittelbare Bezogenheit zwischen Geschöpf

Gen.

I: 21

I

en in zijn v.oetspoor de dichter van Psalm 148. Want hier in

zegt de verteller juist: Gatt schul die grossen Ungetüme. In Gen.

I: 2 I

laat de

und Schöpfer. Das Leben ist nicht nur(!) durch das befehlende Wort entstanden, sqndern

verteller "die grossen Ungetüme" in het verhaal voorkomen om ons te verkondigen:

entstammt einem direkteren schöpferischen Handeln Gottes" (cms. van ons) . Deze onder-

"Gerade keine Chaosungetüme birgt das so unheimliche Meer! Chaosungetüme sind die

scheiding tussen enerzijds "n/lr ein befehlendes Wort" en anderzijds "ein schöpferisches

Möglichkeit ader die perverse Wirklichkeit, die durch das göttliche Schöpferwort(!), das

Handeln Gottes" is onbijbels. De dichter van Psalm 148, die, gelijk we nog zullen zien,

auch über das Meer gebietet, zum vornherein aus dem Fe!de geschlagen sind" (Barth),

op originele wijze heel de verkondiging van het scheppingsverhaal samenvat en vertolkt,

of om het met de woorden van Cassuto te zeggen: "It is as though the Torah said, in effect:

laat ons dit horen, wanneer hij zegt: "denn er gebot llnd sie waren geschaffen" (V. 5).

Far be it from any one to suppose that the sea monsters were mythological beings opposed

N?1:1 wordt

gezegd,

to God or in revolt against him; they were as natura! as the rest of the creatures, and were

uitsluitend in verband met het feit, dat nu - om met Van Rad en Procksch te spreken -

formed in their proper time in their proper place by the word of the Creator, in order th at

"das Leben entsteht" : "Es wird kein ZlIfall sein, dass V.21 (nach V. I zum ers ten Mal)

they might fuifti His will Iike the other created beings" (I p. sof.).

Ook Kar! Barth brengt het feit dat hier plotseling voor het eerst

das Verbum bara gebrallcht wird. Bei der Umschreibung der Schöpfung des Menschen

Om echter de Entmythologisierung van de verkondiging in deze tekst te kunnen horen,

V. 27 wird es dann dreimal dicht hintereinander wiederkehren. Das Tierreich mit seiner

moeten we de woorden c~,?i~iJ C~~~~~iJ-l'1l;5 niet entmythologisierend vertalen!, gelijk de

Spitze im Menschen ist in betonter Weise unmittelbare Schöpfung".

LXX heeft gedaan (en in navolging van de LXX Hieronymus, Luther, Stat. Vert.). Op
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zeven van de bovengenoemde plaatsen heeft de LXX (1:1' ) ~'m namelijk met c5eá"wv,

Meer töten.

c5eá"ovuç vertaald, hier in Gen. 1:21 echter met 't"à "fJ't"'YJ (Luther: "die grossen Wall-

(vert. L. Goldschmidt

fische"; St. Vert. "de grote walvissen"; vert. NEG "de grote zeedieren"). Aquila, Symmachus

vgl. Stro BiIIerbeck IV S. 1159

en Theodotionus hebben echter ook in Gen.

I: 2 I

c5 eá"ovuç (Field). Buber had in de

G. F. Moore Judaism 11 p. 364)

eerste editie van de Verdeutschung der Tora nog "Gatt schuf die grossen WaIe". In de
tweede editie veranderde hij dit echter in "Gatt schuf die grossen Seedrachen". Om nu de
Entmythologisierung zo krachtig mogelijk tot uitdrukking te brengen zegt hij in de derde

Jes. 27:1 luidt:
An jenem Tag

editie "Gatt schuf die grossen Ungetüme". Door deze laatste weergave is echter in zijn

sucht ER heim mit seinem Schwert,

vertaling de correspondentie tussen Gen. I: 21 en Psalm 148: 7 (Seedrachen) verbroken.
In Gen.

I

:21 horen we dus "Gatt schuf die grossen Ungetüme", en in Psalm 148:7 gaan

dem harten, dem grossen, dem starken,
den Lindwurm fiüchtige Schlange

de "Drachen" voorop in de stoet der aardse wezens om de HERE te prijzen! In Psalm 74: 13

und den Lindwurm Geringelte Schlange

wordt daarentegen gezegd: "du zerbrachst Drachenhäupter überm Wasser", en in Jes. 27: 1

und erwürgt den Drachen, den am Meer.

,,(Gott) erwügt den Drachen, den am Meer". We zien hieruit, dat de verschillende verkondigers van het zélfde mythologumeen een zeer verschillend gebruik maken.
Het verschil tussen wat we in Gen.

I: 21

over de

1:I'~'m

Op grond van het feit, dat hier eerst twee maal de 1~;17 wordt vermeld (men las:
mannetje en wijfje!) en daarna

horen met wat bijv. in Jes. 27: 1

over hen wordt gezegd hebben natuurlijk ook de rabbi's opgemerkt. In Talmud tractaat
Baba Bathra 74 b geven zij daarvan de volgende verklaring:

l'm in het enkelvoud, zegt dus Rabbi Jehuda:

Heilige, gebenedeiet sei er? - er kastrirte das Männchen und töte!e das Weibchen und salz!e
sie ein für die Frommen in der zukünftigen Welt.
De Targum Ps. Jonathan heeft dit in zijn paraphrase van de tekst opgenomen:

N':1,:1, N'l'll"l l"l' " N':1'
I:Il'~l'lil-l"lN
l:I'il·'N
N':1~'
•• - ...
..0'
T : .-

Und Gatt schuf die grossen Seetieren. (Gen.

I: 21)

1l"l'" ilT '~N 7lm' ':1,
l/JMl 7l"l"" n',:1 l/JMl

Riegelschlange, und den Leviathan, die ge-

7'l"l'P~

wundene Schlange (G. den männlichen und den

'~Nll/J

weiblichen Leviathan), denn es heisst : (Jes / 27: I)

'il ipt!' Nmil 1:1,':1
'm ill/Jpil ':1,n:1

..... R.JoJ:!anan erklärte: den Leviathan, die

iJ'm ,:1, 7l"l'"
... Nl"l~Ml 1:1,"

Und YHWH schuf die grossen Seetiere,

l"l'

den Leviathan und sein Weibchen,

7'il"l~l"l~i

die für den Tag des Trostes (das Mahl der
messianischen Zeit) bestimmt sind.

(Str. Billerbeck IV S. 1160)
Het is wel aardig om te zien hoe het Talmud tractaat Baba Bathra er toe komt om over

An jenem Tag wird der Herr heimsuchen

"die grossen Ungetüme" van Gen.

etc.

voor in de Gemara bij de Mischna B.B. V,I, welke luidt:

I

:21 te spreken. Het hierboven gegeven citaat komt

'~N

R.Jehuda (gest. 299) sagte im Namen Rabhs (gest.

N'il 1":1 l/J'iPil N':1l/J ,:J

247): Van allem, was der Heilige, gebenedeiet

Anker und alles, was zur Führung nötig ist, mitverkauft; nicht aber hat er die Be-

'~"~:1

sei er, in seiner Welt(!) erschaffen hat, hat er

satzung, die Säcke und die Ladung mitverlcauft. Wenn er aber zu ihm gesagt hat:

I:IN,:1 il:1Pl' ':JT

Männchen und Weibchen erschaffen, und auch

es, und alles was sich darin befindet, sa ist dies alles mitverkauft.

:1,

'~N

Was tat der

ili'il' :1,

Wenn jemand ein Schiff verkauft hat, sa hat er den Mastbaum, das Segel, den

den Leviathan, die Riegelschlange, lmd den

AI heel gauw is deze Mischna aanleiding om te spreken over "Die Seefahrer erzählten ... ",

Leviathan, die gewundene Schlange, hat er als

en voorts over al wat Rabba b. Bar-~ana wist te vertellen over zijn reizen op zee, en dan

I:IN':1 il:1Pl' '~T

Männchen und Weibchen erschaffen. Wenn sie

eveneens over zijn reizen in de woestijn; daarna gaat het dan ook over wat anderen op zee

ilT, ilT l'Ppu N'~'N'
1:I"~il
l':1',n~

sich miteinander begattet hätten, würden sie die

hadden beleefd - en dan komen natuurlijk tenslotte vanzelf de Tanninim, de Leviathan en
de Behemoth ter sprake! .

n":1 l/JMl 7l"l'"

t"JN

7'l"l'P~ l/Jnl 7l"l""

",:J

,:J

ganze Welt zerstört haben. Was tat daher der

N'il 1":1 l/J'iPiJ iJl/J~ iJ~
iJ:1plil l,m
l"lN 0"0

Männchen und tötete das Weibchen und salzte

commentaar overgenomen. Nachmanides oppert namelijk de mogelijkheid, dat de formule

N:1' i'~~' I:I'P'i~' iln,~,

sie ein für die Frommen in der zukünftigen Welt,

1:J 'iJ" aan het slot van V.20 ontbreekt, omdat immers volgens R. Jehuda's verklaring niet

'~Nll/J

denn es heisst (Jes. 27: I): und das Seetier im

beide tanninîm er ook nu nog zijn. Er kan dus niet worden gezegd: So ward es, want zo

,:JTil
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Heilige, gebenedeiet sei er? - er kastrirte das

Rashi en Nachmanides hebben wat R.Jehuda in BB 74 b over Gen.

I

:21 zegt in hun
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is het niet gebleven! Cassuto sluit zich hierbij aan: "the expression "and it was so" could
not be used here, because, the sea monsters, the first kind of creation to be formed on the
fifth day, have not survived in our time (Nachmanides)". Deze verklaring van het ontbreken
van

l~

' il" aan het slot van V. 20 is echter niet juist.

Overal in het verhaal komt bij wat God zeide en deed de formule l;? -'ry~l
voor, op twee plaatsen na, nl. aan het slot van V.20 en aan het slot van V.26.
Het zijn de twee plaatsen, waar onmiddellijk volgt: c'ry·,~ N,~:1, "Gott
schul". In al het il~~ van c'ry·,~ geschiedde zijn onvergelijkelijke N,~. Bij de
woorden "Gott schuf" worden de woorden "So ward es" niet vermeld, want
"Gott schuf" betekent juist zélf gans en al: wie Gott sprach, so machte er es,
und: so ward es. (Ps. 148: 6; vgl. Lèqach Tob bij Gen. r: 21). Ook op deze
wijze geeft de verteller ons dus het gewicht van het N,~ van c'ry·,~ te verstaan,
dat hij ons in dit verhaal verkondigt.
Ten onrechte heeft derhalve de vertaler van het Boek Genesis in de Bible de Jérusalem
(R. de Vaux) de woorden "et il fut ainsi" aan het slot van V. 20 op grond van de Septuaginta
toegevoegd, zonder in een voetnoot te vermelden, dat de masoretische tekst deze woorden
op deze plaats niet heeft. (eveneens de Zürcher Bibel).

Na "Gott sprach . . ." en "Gott schuf . .. " volgt nu nog: "Gott sah ... "
en "Gott segnete . . .":
Gott sah, dass es gut war.
Gott segnete sie, sprechend:
Fruchtet und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren,
und der Vogel mehre sich auf Erden!
Abend ward und Morgen ward: fünfter Tag.
c'ry·,~ CÇlN '1j~~1, "God zegende hen ... " wil zeggen: Hij verleende hun
il1'~, kracht om te leven en zich te handhaven, om te gedijen, zich te vermenigvuldigen en heel de hun toegemeten leefruimte te vullen. De il~lJ 1Ii~~ is
het, die dit nodig heeft, dat God hun deze il1'~ schenkt, en in de allereerste
plaats de il~lJ 1Ii~~ van de vijfde dag, de il~lJ 1Ii~~ in de gevaarlijke regionen is
het, die dit nodig heeft!
Wij moeten er nu vooral op letten, dat de verteller in de beschrijving van
hoe God hen zegende weer twee plaats aanduidingen laat voorkomen. Nu, aan
. het slot van de vijfde dag, hier in V.23, luiden ze echter anders dan zoëven
aan het begin van deze dag in V. 20! Met betrekking tot de eerste categorie
van il~lJ 1Ii~~ spreekt hij nu niet slechts van "de wateren", maar van "de wateren

in de zeeën" - . . . füllt das Wasser in den Meeren -, en met betrekking tot de
tweede categorie van il~lJ 1Ii~~ spreekt hij nu niet meer van "über der Erde

(vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs)", maar van "auf der Erde";
want "zich vermeerderen", dat doen de vogels niet fj~lJ-'~, "über der Erde"
(waar zij "vliegen"), maar "auf der Erde", rj~~, waar zij immers hun nesten
hebben om te broeden (zie hierboven de Targ. Ps. Jon. bij 1:20). Terwijl de
verteller ons dus met de twee plaatsaanduidingen aan het begin van de vijfde
dag herinnerde aan het (perfecte) werk van de tweede dag, herinnert hij ons
met de twee plaatsaanduidingen aan het slot van deze vijfde dag aan het werk
van de derde dag, dat door het perfecte werk van de tweede dag mogelijk
was geworden: het "sich sammeln" op één plaats van de wateren, tot wie
" zeeën" werd geroepen, en het "sich sehen lassen" van het droge, tot hetwelk
rj~, "aarde I" werd geroepen. Het laatste woord van het verhaal van de
vijfde dag is derhalve n~~, op de aarde. Met de gezegende vogels strijken
we aan het slot van de vijfde dag neer op de aarde. Nu kan de zesde dag aanbreken en kan de il~lJ 1Ii~~ op de aarde gaan verschijnen. Ook hier moeten
we dus weer zeggen: gelijk de dagen, zo reiken ook de werken elkaar de hand.
Door het zo te vertellen brengt de verkondiger ons er toe om een gevolgtrekking te maken, de gevolgtrekking namelijk, die de rabbi's later een
,~;nl ,~ noemden (n':p), een conclusio a minori ad majus (vom Kleineren
auf das Grössere, vom Leichteren auf das Schwerere). Deze gevolgtrekking
luidt: wanneer dáár, in die gevaarlijke regionen, op de vijfde dag il~lJ 1Ii~~ kan
leven en God hen zegent - ,~;n~ ,~, of: il~~1 il~~ 1"1lJ15 ,~, :n;óaq.> /hii)),ov hoeveel te meer zal dan op de zesde dag il~lJ 1Ii~~ op de n~ zelf kunnen verschijnen, en hoeveel te meer zal God stellig ook hen dáár zegenen 1 Zo wordt
ons de n~ aangewezen als de plaats, waar louter il1'~ is te verwachten, de
plaats namelijk waar God van dag tot dag zijn volk wil zegenen met C;'~
(Psalm 29: I I Num. 6: 22-27).
De ,~,m

'p is de eerste van de zeven Auslegungsnormen (1"1"~) van Hillel, en eveneens

de eerste van de dertien Middoth van R. Jishma \el (zie Strack, Einl. in Talmud und Midr.
S. 96ff.) In Gen. R. 92 (bij Gen. 44 : 8) wordt van deze R. Jishma \el de volgende uitspraak
overgeleverd:

'N~~l/}' " '31"1
il'l/}~~

,nN

ilT

c',~m "'P~

il"1"1:1

C"'~Nil

... lil

R. Jishma \el hat gelehrt:
das ist einer von den zehn
Qal Vachomer-Schlüssen,
die in der Tora (= A.T.) geschrieben stehen.
Diese sind . .. en nu volgen de tien plaatsen in
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de Bijbel, waar volgens R.Jishm. een Qal Vachomer is te vinden.

MARCUS 16, 8.
SLOT VAN EEN HERLEZING VAN HET MARCUSEVANGELIE

(Str. Billerb. lIl, S. 223f. bij Rom. 5: 9f.)
In zijn Einl. in Talm. und Midr. S.97 zegt Strack hierover:

i1"1'l:1

n"V "

"Zu Gen.R.92

(fora = A.T.) bemerken die Kommentare, dass man 1eieht noch 40

im A.T. finden könne".
Ook wat de verteller in Gen.

I : 20-23

'"V

zegt suggereert stellig bij de hoorder een ,~,m ~V!

De tendens van heel het scheppingsverhaal is, dat door het N?~ van C'::I~~
in het licht onder de hemel de aarde ontstaat als plaats die God voor zijn
mens heeft bereid. Prachtig vinden we deze tendens van het verhaal als geheel
nu ook weerspiegeld in dat van de vijfde dag, dat eindigt met het woord n~~,
op de aarde!

Een verhaal heeft voordelen boven de gebeurtenis die zich eens in de "werkelijkheid" heeft ontrold. Een daarvan is dat het verhaal niet samenvalt met
de (vertelde) gebeurtenis. Het is de gebeurtenis immers zelf niet. Het verhaal
opent wel onze ogen voor deze gebeurtenis, het verhaal brengt verbanden aan
en samenhang in het verloop. Een verhaal markeert een begin en kent een einde
duidelijker, merkbaarder dan mogelijk is voor hem die zelf aan de gebeurtenissen deelneemt. Het verhaal poogt bepaalde gebeurtenissen in hun eigen samenhang uit te lichten uit een menigvuldigheid van gebeurtenissen, om ze zo te
kunnen verdichten, te rangschikken. De schrijvershand voert deze ordening
aan. Zo worden de beschreven gebeurtenissen behoed en bewaard, gekoesterd;
telkenmale als het verhaal gelezen wordt, worden zij dichterbij gebracht. De
gebeurtenis zelf verdwijnt steeds verder in het verleden, is als zodanig eenvoudig niet herhaalbaar. Al deze aangeduide factoren maken het verhaal zo
boeiend. Het verhaal wordt niet slechts gelezen wanneer het bijeen geschreven
wordt in zijn ontstaan, het kan worden herlezen als de schrijver er afstand
van heeft gedaan, het de vrije loop heeft gegeven. Het verhaal kan niet slechts
worden uit gelezen, er kan worden in gelezen. Op deze lezende wijze kunnen
de samenhangen, door de schrijver aangebracht, steeds duidelijker worden.
Waar de schrijver zijn verhaal eindigt is een punt gezet van waaruit hij
meende dat de herlezing moet kunnen beginnen, ja, van waaruit de herlezing
noodzakelijk wordt geacht. Daarom ligt de vraag naar het slot van Marcus
verder dan de vraag naar de canoniciteit of de inspiratie van Mc 16,9-20.
Een begin van een antwoord zou kunnen worden gevonden als gezocht wordt
hoe een herlezing mogelijk is vanuit Mc 16,9-20 of Mc 16,8 n'en déplaise de
opmerking van Knox die naar aanleiding van een einde van Marcus bij 16,8
schrijft: ... to have ended the Gospel in this way would imply in the Evangelist
a degree of originality which would invalidate the whole method of formcriticism.1 )
De Formgeschichte als bijdrage tot verheldering van ontstaansgeschiedenis
van de evangeliën is niet identiek met het oeuvre van de onderscheiden evange1) Geciteerd bij D. E. Nineham, Saint Mark, The Pelliean Gospel commentaries, 1963,
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