~~---------------------------------------------------- ~~----------------~----------------~~~~--~~------~

PSALM II3

Preiset oh Ihn!
Preiset, ihr SEINE Knechte,
preiset SEINEN Namen!
SEIN Name sei gesegnet
5 von jetzt bis hin in die Zeit,
vom Aufstrahlen der Sonne
bis zu ihrer Heimkunft
SEIN Name gepriesen !
ER ist über alle Weltstämme erhaben,
10 sein Ehrenschein über den Himmel.
Wer ist wie ER, unser Gott,
der Sitz hat in der Höhe,
der Sicht hat in die Tiefe
im Himmel und auf der Erde,
IS vom Staub aufrichtet den Armen,
vom Kot den Dürftigen erhebt,
ihm Sitz zu geben neben den Edlen,
neben den Edlen seines Volks,
Sitz gibt der Sprossenlosen im Haus
20 als einer frohen Mutter von Kindern!
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phetae consilium. Nam poterat (sicut aliis locis) proponere caeli et terraè
architecturam : sed quia in ordinario naturae cursu caecutiunt mentes nostrae,
dicit in operibus insolitis magis conspicuam esse Dei manurn. Miraculum
etiam amplificat, quum dicit obscuros et sordidos homines non solum ad
quemlibet principatum evehi, sed ut in sacro populo emineant: quod majus
est quam domina1'i in aliis terrae partibus. Status enim Ecclesiae, praecipuum
est et maxime speciosum theatrum, ubi Deus admirabilis suae potentiae,
sapientiae et justitiae documenta p1'ofert ac explicat.
9· Habitare faciens) Aliud commemorat Dei opus, quod etsi non videtur
tam memorabile, non minus tarnen aflkit sensus nostros. Nam si mulier quae
diu fuit sterilis, repente concipiat numerosam sobolem, mirari cogimur, licet
in quotidianis Dei operibus simus stupidi ... . Quum ergo Deus non modo
consuetum naturae ordinem gubernet, sed mutet etiam rerum vices, in sublime
evehens qui jacebant con temp ti, et mulieres steriles foecundans: nisi ad
considerandam ejus manum attenti sumus, bis damnabilis est stupor noster.
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Preiset oh Ihn!
Calvijns commentaar vanaf V.7 luidt als volgt:
7. Hic propheta in variis conversionibus quae fortuito creduntur accidere,
providentiam Dei celebrat. Quod ergo praeter nostram opinionem res mutantur, hoc pendere dicit ab unius Dei arbitrio. Nam si idem et aequabilis
esset cursus, jactarent omnes, naturam, naturam. Nunc vicissitudo admonet
dominari arcanum Dei consilium. Atqui rebus insperatis attoniti, transferimus
imaginationes nostras ad Fortunam. Quia ergo omni ex parte maligni sumus,
Propheta in rebus insolitis jubet nos Dei providentiam mirari. Nam quum vel
bubulci, vel alii despectissimi homines ad summa imperia emerserint, tam inopinata novitate sensus nostros melius expergefieri aequum est. Nunc tenemus Pro21 2
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LEZING
GEHOUDEN OP DE PREDIKANTENCONFERENTIE VAN
19 tlm 30 SEPTEMBER 1966

Opmerking vooraf: daar sommigen van U het misschien hier en daar wat
lastig vinden om de on gevocaliseerde Hebreeuwse woorden te lezen, hebben
we op vele plaatsen tussen haakjes een transcriptie aan hen toegevoegd. De
geadspireerde litterae begadhkephath :1 l i ~ ~ l'l hebben we meestal met
bh, dh, kh, ph, th weergegeven.
De lol: met \; de :11 met '; de n met J:!; de " met 1; de ~ met ~; de iZ1 met s;
de Vi met s; de lange vocalen hebben we weergegeven met ä, 6, ê, ï, en de
plene geschreven vocalen met î, û, ö, ê.
Thema: wij zullen de structuur van de bijbelse theologie tekenen door middel
van een bespreking van Psalm II3 om te laten zien, dat deze structuur het
ontstaan van een statisch gods-beeld onmogelijk maakt.
We beginnen dus met de bespreking van Psalm lI3·
I) Psalm II3 is een n~:'T;I, (tehilläh), een "Preisung".
In zijn boek "Einleitung in die Psalmen" - een meesterwerk van oucb
testamentische wetenschap - laat Gunkei terecht de o~7:'T;I (tthillîm) de eerste
categorie van liederen vormen, die hij bespreekt. Gunkei stierf II maart 193 2.
Het toen nog niet gereed gekomen boek werd voltooid door Joachim Begrich.
Het boek bestaat uit 14 paragrafen. De eerste paragraaf is een inleiding tot
het geheel, waarin hij de geschiedenis en het wezen der zgn. "gattungsgeschichtliche F orschung" bespreekt: "Die Gattungen der Psalmen". Onmiddellijk daarna volgt dan de paragraaf, die van alle 14 de uitvoerigste is,
de paragraaf over de o~7:'T;I: "Die Hymnen" (62 bladzijden).
Deze paragraaf bestaat uit vijf "Abschnitten" : I. Ihre Formensprache.
II. Ihre Ausführungsart. lIl. Ihre Religion (11). IV. Ihre Beziehungen zu
anderen Gattungen. V. Ihre innere Geschichte .
In de eerste Abschnitt geeft Gunkei tot in de kleinste bijzonderheden een
meesterlijke beschrijving van "die Formensprache". De hoofdzaak van deze
Abschnitt is de onderscheiding tussen "die Einführung", (die in de Unterab schnitten 2-17 wordt besproken) en "das Hauptstück" (dat in de Unterab schnitten 18-35 wordt besproken).
In het Psalmboek treffen we 25 "Hymnen" aan: 8 19 29 33 65 67 68 96

21 4

98 100 103 104 105 III lIJ 114 117 135 136B 145 146 147 148 149 15°.
(Behalve deze 25 complete hymnen noemt Gunkei bovendien de hymnen,
die buiten het Psalmboek voorkomen, en eveneens een hele reeks hymnenartige Stücke in en buiten het Psalmboek). De liederen, waarin wij de kortere
of langere Einführung van het kortere of langere Hauptstück kunnen onderscheiden, hebben we gecursiveerd .
De allerkortste hymne is Psalm 117; V. I Einführung, V.2 Hauptstück.
2) Psalm II3 is dus een n~:'T;I (tehilläh), een "Preisung". Zulk een lied
vangt meestal aan met een Einführung - hier in Psalm I 13 de verzen 1-3 -,
die de oproep bevat om de ol!! (sêm) te prijzen, DE NAAM I Het gaat om de
np~ ol!!, de naam des HEREN, "SEIN Name" als de iW7~ o~, Zijn heilige
naam, "seiner Heiligung Namen" (Psalm 103: I 33: 21 105: 3 145: 21 =
iW7~ ,~!., das Gedächtnis seiner Erheiligung, Ps. 30: 5 97 : 12, vgl. Ex. 3: 15.
"naam" = "gedachtenis" Ps. 135: 13 Spr. 10:7).
,
Na de Einführung met de vermelding van DE NAAM volgt het Hauptstück
van het lied - hier in Psalm II3 de verzen 4-9 - met de vermelding van de
magnalia Dei, de grote en magnifieke daden, om welke God prijzenswaardig
is en door allen geprezen moet worden. In dit corpus van het lied gaat het
dus om de ,~~ (däbhär), die God spreekt en doet in een menigte van o~.,~;r
(debhärîm) ("Schöpfung-und-Bund"l): die Bundesgeschichte in der Zeit als
sieghafte Verwirklichung des Heils im Raum. In het éne woord "heil" vatten
we nu samen al hetgeen de Bijbel zelf met de twéé woorden n~~w~ (yesû' äh)
en oil;l~ (salöm) tot uitdrukking brengt: de bevrijding als beginnende vrede,
en de vrede als voltooide bevrijding. God staat op als helper ter bevrijding in
de benauwdheid (bangheid, doodsangst) om vrede te stichten. (We hebben
het roepen van de klaagliederen in ons gehoor: Sta op, 0 God I Twist uw
twistzaak! Wees niet verre! Haast U, mij ter hulpel Red mij en bevrijd mij,
want benauwdheid is nabij I). Alle daden van de God van het verbond zijn
"bevrijdingen" (l'li:l1~w~, yesû' öth), en al deze bevrijdingen zijn "gerechtigheden" (l'liP7~, ~edhäqöth) en "goedertieren heden" (O~79t!, J:!asädhîm), want
wat in hen openbaar wordt is altijd zowel "recht-en-gerechtigheid" - ,,~~~
n~7~\ Buber : Recht (Gericht) und Wahrheit (Wahrhaftigkeit, Bewährung) als "goedertierenheid-en-trouw" - l'l~~l i9lJ; Buber: HuId und Treue.
3) We moeten nu iets zeggen over de twee bijbelse grondbegrippen, die
we zoëven genoemd hebben, de begrippen ol!! (sêm) en
(däbhär).
l'li7:J~ (sêmöth), dat zijn de wezens zelf, gelijk ze in het spelen van hun rol
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betrokken zijn in het geschieden van de debharîm; en o"}~7 (debhärîm), dat
is al wat er tussen deze wezens zich afspeelt in een volstrekte eenheid van
woord en daad, want ze zeggen wat ze doen om te doen wat ze zeggen.
In het hoofdstuk Z'l iï i l'1 (töledhöth) van de bijbelse theologie, die wij
schrijven, hebben we over de yénatç van de zoon gesproken. Door de yé'V'V'YJatç,
de verwekking van de vader geschiedt de yé'Vwtç van de zoon. Teksten als
1 Sam. 1:19-20 Ex. 2:1-10 Hos. 1:2-9 Ruth 4:13-17 Jes. 8:3-4 Gen. 16:II
29:31-30:244:1,2,25 Matth. 1:18-25 laten ons nu horen, dat deze yé'Vwtç,
deze wording van de zoon (Matth. I: 1 en 18) niet wordt voltooid met zijn
("natuurlijke") geboorte, maar met het "geschichtliche" roepen van zijn
naam! Dit voor de eerste maal roepen van zijn naam als voltooiing van zijn
genesis is tegelijk de aanvang van zijn "Dasein in der Geschichte" (en onze
deelname aan het spel vangt telkens opnieuw aan met het geroepen-worden
van onze naam; en wanneer God zelf Zijn NAAM roept, betekent dat:
:'I~:;ttt ,t#~ :'I~:;ttt, "Ich werde dasein als der ich dasein werde"; "leH BIN DA!"
Ex. 3 et passim). In de naam ligt besloten al wat een wezen in het spelen van
zijn rol metterdaad zal wezen temidden van alle andere wezens (hoor in
Gen. 1:3-13 de verzen 5, 8 en 10). Van groot gewicht is de bijbelse leer aangaande de eenheid van ot!! en '~"J, de eenheid van wat een wezen is en van
wat dit wezen doet, van "persoon" en "werk". In de ouverture van zijn
evangelie (hfdst. 1-2) vertelt Mattheüs ons de ylvwtç I'YJaov Xeta7:ov, de wording
van de zoon, gelijk deze wordt voltooid met het roepen van zijn naam:
Jezus - de Nazarener - God-met-ons (I: 21 I: 23 2: 23). Heel zijn verhaal is
in 3: 1-28: 20 niets anders dan ontvouwing van hetgeen in deze aldus (op
tweevoudige wijze!) geroepen naam besloten ligt. Deze eenheid van ot!! en '~'1
vinden we nu precies eender in de "Preisung": In de Einführung wordt de ot!!
vermeld en in het Hauptstück de '~l Het Hauptstück doet met het vermelden
van de daden niets anders dan expliceren al hetgeen in DE NAAM besloten
ligt (en dat is om te juichen!).

7

4) In de l'I~DT;l gaat het niet om één bepaalde daad van God, zoals bijv.
in de :'I7i l'1, het "danklied" als lied van de P"'7~ (~addîq, "der Bewährte", de
rechtvaardige), die op zijn geroep uit de benauwdheid werd bevrijd. Deze
vertelt namelijk wat de HERE aan zijn ziel heeft gedaan. In de "Preisung"
gaat het om het geheel van alle daden Gods, waarin Hij in de zegevierende
verwerkelijking van het heil God-met-ons is. De "Preisung" is de totale reactie
(met alle middelen) van heel het volk (en alle creaturen) op deze totaliteit van
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het handelen van God ons ten goede. Als zodanig is de "Preisung" het lied
der gemeente.
Na het verhaal van Gods daden in de l'I,il'1 (töräh, "Weisung") en de
o"l:t"~~ (nebhî'îm, "Künder") volgen de o"?~Z'l~ (kethûbhîm, "Schriftwerke"),
waarin we op veelvuldige wijze het antwoord daarop van de gemeente horen.
Aan het eerste Boek van deze bundel kethûbhîm heeft nu de Palestijnse
synagoge de naam O"1'i!T;l, "Preisungen", gegeven (en niet de naam o"}i~V~,
(mizmörîm), "Harfenlieder", 1jJuÀ/-wt, psalmen, snarenspelliederen, zoals in de
griekse synagoge is gebeurd). Zelfs het bitters te klaaglied is - hoe indirect ook;
Ps. 88! - een "Preisung". De "Preisung" is echter altijd verondersteld! Zie
namelijk hoe midden in een klaaglied plotseling een "Preisung" kan voorkomen (Ps. 74: 12-17 Ps. 36:6-10 Ps. 77: 14-21).
5) Nu komt er echter een vraag bij ons op, die eerst moet worden beantwoord, voordat we tot de bespreking van Ps. 113 kunnen overgaan. Deze
vraag luidt: hoe is het mogelijk om de totaliteit van heel het handelen Gods
en van al zijn daden in een lied te vertolken? Immers (Psalm 40: 6):
- Viel hast du getan,
:'I~~ ~"i?'~ Z'li::!~
DU, mein Gott,
deiner Wunderwerke,
9"~N(~~
deiner Planungen
9"~~o/~~~
an uns
~l"7.~
- nichts ist dir anzureihn! -,
9"(,~ 1i~ l"~
will ich melden,
:'I'''~N
will ich reden,
:'I,~'J'~l
Übermenge sind sie dem Erzählen.
,~o~ ~~:S17
Natuurlijk kan een "Preisung" slechts enkele dingen noemen (bijna altijd
"Schöpfung-und-Bund"!). Met die enkele dingen wordt dan echter telkens
alles gezegd! Maar dat gebeurt telkens weer anders. Ook ten aanzien van de
"Preisungen" geldt, wanneer we hen met elkaar vergelijken: non alia, sed
aliter docet hic poëta, aUter ille! Op welke wijze de dichter van Psalm II3
te werk is gegaan zullen we nu gaan bespreken.
T
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6) Zowel de inleidende oproep (V. 1-3) als het hoofddeel met de vermelding
van de daden (V.4-9) zijn zeer eenvoudig gehouden. Beide delen vertonen
een strenge concentratie op het wezenlijke. We beginnen met een verklaring
van de woorden van de oproep in V.I-3.
Preiset, ihr SEINE Knechte, / preiset SEINEN NAMEN!
Twee maal horen we hier aan het begin van het lied de imperatief ~"7t1
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(halelû, "preiset"). Zo horen we aan het begin van Psalm 103 in V.I-2 twee
maal :-J~:-J~-n~ .~~~ ':n~ (bärekhî naphsî 'eth yhwh, "Segne, meine Seele,
IHN"; vgl. twee maal C?!,? , terem, "nog niet" in Gen. 2: 5, of: de Farao,
die twee maal droomt, Gen. 41: 32 etc.). Na het eerste "prei set" volgt het
subject - :-JJ:-J~ 'j1~ (' abhdhê yhwh, "gij knechten des HEREN") - en na het
tweede "preiset" volgt het object - iI~:-J~ clP.-n~ ('eth sëm yhwh, "de naam
des HEREN"). In Psalm 135: I is het precies omgekeerd. Daar staat het subject
aan het slot, omdat de dichter in hetgeen hij er op laat volgen nader op dit
subject wil ingaan. Hier in Psalm 1I3 moet echter het object aan het slot
staan - SEINEN Namen -, omdat de dichter de voortzetting van de oproep
in V.2-3 geheel door dit begrip "SEIN Name" , dat hij daar nog twee maal
herhaalt, wil laten beheersen. V.2-3 klinkt als een respons, waarin de in V. I
aangesproken "knechten des HEREN" de oproep voortzetten en haar een
universele strekking geven, want neutraliteit zal van nu aan en alom onmogelijk
wezen:
SEIN Name sei gesegnet
':J?!l~ :-JJ:-J~ ClP. '::r~
c,i~-,~~ m'l~/J
van jetzt bis hin in die Zeit,
T
-:
T - ..
WIJW-n"T~1J
vam Aufstrahlen der Sonne
bis zu ihrer Heimkunft
SEIN Name gepriesen.
:-J~:-J~ ClP. ,~~:
Na het aanvangswoord '::r~ (yehî) volgt in de hebreeuwse tekst een chiasme:
SEIN Name - gesegnet .... gepriesen - SEIN Name, zodat de hier twee maal
herhaalde woorden "SEIN Name" omlijstend aan het begin en aan het slot
staan. Tussen "SEIN Name gesegnet" en "gepriesen SEIN Name" krijgen
we woorden te horen, waarin sprake is van tijd en plaats. "SEIN Name"
omsluit alle tijden en plaatsen. Wat wij, knechten des HEREN, nû reeds doen,
dat mag niet meer ophouden en moet blijven geschieden "van jetzt bis hin
in die Zeit", en wat wij - als particuia pro toto! - hier, in J erusalem, doen,
dat moet alom geschieden "vam Aufstrahlen der Sonne / bis zu ihrer Heimkunft" (vgl. Ps. 50: I Mal. I: 1I).
'e" ...

- : •

Zie C,~~ ,~~ iln~~, "vonjetzt bis hin in die Zeit", eveneens in Psalm II5 : 18 121:8
Het woord C,~~ (öläm) vertaalt Buber met: "Zeit, Zeiten, Urzeit, Weltzeit".

('

-I-m) betekent "verborgen zijn". Het werkwoord komt 27 maal voor. Het drie

maal voorkomende nomen derivatum :-J1J,~n (ta'alumäh) betekent: Verborgenes, hidden
thing, absconditum.
Het 441 maal voorkomende tweede nomen derivatum, hl"t woord C,~~
218

('

reeds had voor zijn mensen, toen het onZl" tijd en mijn tijd (mijn dagen!) nog niet was, en
om tijd, die God nog zal hebben voor zijn mensen ook als het mijn tijd en onze tijd niet
meer zal zijn (Welt-zeit) (zie bijv. Psalm 103:17 en 90:2, de twee plaatsen, waar

C,~~ ,~(~) C~'~IJ(') voorkomt) .
Het in het Psalmboek 98 maal voorkomende C"~, (Ie' öläm) vertaalt Buber met "in
die Zeit hin; für die Zeit; in die Zeiten; in Weltzeit (dit laatste meestal); het daar 14 maal
voorkomende

mu,

(Iäne~al) met "in die Dauer", en het daar 13 maal voorkomende

,~, (Iä'adh) met "auf ewig".

7) Hiermede is nu de Einführung van deze "Preisung" besproken. Men
vergelijke haar met die van andere "Preisungen". Drie maal hoorden we in
de Einführllng van Ps. 1I3 de woorden "SEIN Name" klinken; eerst aan het
slot van de oproep in V. I, en daarna aan het begin en aan het slot van het
chiasme in de verzen 2-3. Na deze Einführung volgt nu in V.4-9 das Hauptstück ("der Grundstock des Liedes"), met de verkondiging van de däbhär,
het "werk", de magnalia Dei, als ontvouwing van hetgeen in de NAAM
besloten ligt.

•

125:2 13!:3 Jes.9:6 59:21 Micha 4:7·

C,~

zowel "verborgen oertijd" als "verborgen toekomende tijd". Het gaat dus om tijd, die God

öläm) betekent

8) De Einführllng eindigde met de woorden: "vam Aufstrahlen der Sonne /
bis zu ilu'er Heimkunft gepriesen SEIN Name", hetgeen wil zeggen: op de
ganse aarde, onder al de c:i~ (goyîm). Hierbij sluit het hoofddeel van het lied
nu prachtig aan met de woorden: "ER ist über alle Weltstämme erhaben,
sein Ehrenschein über den Himmel".
De Hebreeuwse tekst luidt in V.4 i,i::l t c:~~tJ ,~ / :-JJ:-J~ c:i~ ,~ C?
"Verheven boven de volken de HERE, boven de hemel Zijn glorie". Machtig
dominerend staat het woord C? (räm) , "verheven" aan het begin van heel het
hoofddeel van het lied. In het parallelisme van dit vierde vers maken we een
opwaartse beweging. Na het woord C?, "verheven (is)", horen we twee maal
het woord ,~ ('al), "boven". In het eerste membrum stijgen we eerst tot boven
"al de volken", en in het tweede membrum stijgen we daarna nog hoger,
tot boven de hemel. Aan het slot van het eerste membrum heeft de dichter
het tetragrammaton gezet, en - daarmee corresponderend - aan het slot van
het tweede membrum het woord i,i::l t (kebhOdhO), "zijn glorie". Heel de
opwaartse beweging van dit met het woord C? (verheven) beginnende vierde
vers loopt zodoende uit op dit woord i1i::l t "sein Ehrenschein". Prachtig
sluiten hier nu weer bij aan de woorden "Wer ist wie ER, unser Gatt", die
de aanhef vormen van de nu volgende tienregelige zin, waarmee de Psalm
wordt besloten. In deze ononderbroken voortgaande tienregelige zin (V. 5-9)
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wordt nu de opwaartse beweging van V.4 via de aanhef "Wer ist wie ER,
unser Gott" van V.5a tot een neerwaartse beweging, waarbij we niet wederom
bij de c~i~ (goyim) van V.4 op de aarde uitkomen, maar nu midden in Israël,
en wel: bij "de arme en nooddruftige" enerzijds, en bij "de onvruchtbare"
anderzijds, als de representanten van i~~ ('ammo), "zijn volk"!

9) We beginnen met V.4, de eerste zin van het hoofddeel.
Het eerste woord luidt c~ (räm ... ). Het is het participium in het enkelvoud
van het werkwoord c~., (rûm). Meer dan de toestand van verhevenheid brengt
dit woord als hebreeuws verbum de daad van het zich verheffen tot uitdrukking.

Buber laat dus in zijn weergave het hoofddeel van dit lied uit twee delen
bestaan. De eerste zin wordt gevormd door de tweeregelige parallelisrnus
membrorum van V. 4. Achter dit vers zet hij een punt. De tweede zin wordt
gevormd door de tien regels van V.5-9. In deze zin heeft hij zeven komma's
gezet en aan het slot een uitroepteken.
Voor het verstaan van de strekking van heel deze :-J?::tT;l is het van groot
belang, dat we de relatie tussen deze twee zinnen van het hoofddeel goed
verstaan. De tweeregelige parallelismus membrorum van V.4 is slechts achtergrond voor de ononderbroken voortgaande tienregelige zin, die er op volgt.
Niet om een verhevenheid in abstracta wordt God in dit lied geprezen (een
verhevenheid, die onze vernedering zou moeten betekenen, een gloria Dei
ten koste van zijn mensen i). "Wie is als de HERE, onze God" vormt niet
het slot van V.4, maar het begin van V. 5-9! Onvergelijkelijk is de HERE in
hetgeen Hij als "onze God" doet (Ps. 86: 8). Onvergelijkelijk is Hij, omdat
Hij als de Verhevene zich vernedert om zijn mens te verhogen. Het gaa!- in
dit lied om wat Karl Barth in de banden IV, I en IV,2 van de K.D. als "die
Geschichte der Versöhnung" heeft beschreven: "Die Erniedrigung Gottes",
die tegelijk "die Erhöhung des Menschen" betekent. De HERE is niet
v'lfJ'I]A6cpewv, maar ra.nêlV6cpewv. Het gaat in deze Psalm om 'Ij ra.nêlVOcpeoavv'l]
rov 8êOV, om de "humilitas Dei". "Der Psalm hebt aus der Preiswürdigkeit Gottes die Herablassung des unendlich Erhabenen zu dem Niedrigen heraus. Es ist
die zur Erhöhung der Niedrigen sich selbst erniedrigende Demut Gottes,
we1che im Erlösungswerke ihr Äusserstes leistet" (Franz Delitzsch).
En nu moeten we om de kerugmatische strekking van deze tekst te verstaan
nogmaals bedenken, dat deze Psalm als :-J?::tT;l niet één bepaalde daad van God
in onderscheid van allerlei andere daden wil beschrijven, maar de totaliteit
van heel het handelen van God-met-ons als "sieghafte Verwirklichung des
HeiIs". In heel zijn handelen is de HERE déze God en in al zijn vele daden
doet Hij dit éne: als "onze God" zich vernederen om ons te verhogen.
Nadat we nu de strekking van het geheel duidelijk voor ogen hebben gekregen, kunnen we thans nader ingaan op de details van het hoofddeel in de
verzen 4 tot 9.

weergegeven (Ex. 15:21,2): "Singen will ieh IHM, / denn hoch stieger,hoch" (:-JN~ :-JN~~ ~).

Men hore, hoe Buber het zinverwante woord
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mu (gä'äh) in het lied van Mirjam heeft

En men hore eveneens de imperatief :-J~~" (rûmäh) in Ps. 57: 6, I2: "Verhef

lI, 0

God,

boven de hemelen".
We moeten echter Psalm

II 3: 4

wel met "Verheven boven al de volken is de HERE, /

boven de hemel Zijn heerlijkheid" vertalen, en niet met: "Zich verheffend bOV<ln al de
volken is de HERE, / boven de hemel Zijn heerlijkheid".

Aan het begin van V. 4 beheerst het woord c~ heel de tweeregelige parallelismus membrorum. Op die plaats is dit woord praedicaat zowel bij de woorden
:-Jp~ c~i~ ,~ ,~ van V. 4a als bij de woorden i,b f C~~~iJ ,~ van V. 4b;
"c~ gehört nach 57: 6,12 als Prädikat auch zu 4b" (Delitzsch). Gelijk veelal
gebeurt mogen we derhalve bij het vertalen van het tweede membrum van dit
parallellisme niet doen alsof we daarin met een tweede zelfstandige nominale
zin te doen hebben: "Verheven boven alle volken is de HERE, / boven de
hemelen is zijn heerlijkheid".
Waarschijnlijk om in de vertaling te doen uitkomen, dat het beginwoord
c~ (räm), "verheven", praedicaat is zowel bij V.4a als bij V.4b heeft Buber
in zijn Verdeutschung een andere woordvolgorde gekozen dan die van de
Hebreeuwse tekst, waardoor in zijn Verdeutschung het woord c~ niet meer
machtig aan het begin en het woord i,b f niet meer zinvol aan het slot staat.
Hij heeft namelijk:
ER ist über alle Weltstämme erhaben,
sein Ehrenschein über den Himmel.
De voortgaande stijging wordt echter beter uitgedrukt met:
Verheven boven alle volken is de HERE,
boven de hemel Zijn heerlijkheid.
Het Hebreeuwse woord ,b~ heeft Buber hier met "Ehrenschein" vertaald.
Het woord betekent eigenlijk "zwaarte, gewicht, gewichtigheid". Het wordt
gebruikt als aanduiding van de gewichtigheid, de importantie, die tot iemands
wezen behoort en hem eigen is. Deze käbhodh is echter altijd tegelijk de
importantie, gelijk deze door alle anderen wordt erkend en gerespecteerd,
"de eer", die zij hem geven. De "grootheid", die iemand heeft is namelijk
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altijd identiek met de "grootheid", die alle anderen hem geven. (Met een
internum correspondeert altijd een externum en omgekeerd !). Nu is er echter
nog een derde aspect: 'ii:l~ is namelijk ook altijd iemands importantie, gelijk
deze blijkt in zijn (stralende) verschijning. (Van een "zien" van de 'ii:l~ is
sprake in de volgende teksten: Ex. 16:7 33: 18 Num. 14:22 Deut. 5: 24(21)
Jes. 3S:2 59:19 62:2 66:18,19 Psalm 63:3 97:6 102:16). Dit dubbele van
enerzijds iemands importantie gelijk die hem eigen is en door de anderen
wordt erkend, en anderzijds iemands importantie gelijk deze zich onthult in
zijn verschijning, vinden we door de Stat. Vert. in de weergave van het begrip
'i;:l~ tot uitdrukking gebracht, doordat zij dit 202 maal voorkomende begrip
enerzijds 97 maal met " eer" en anderzijds 105 maal met "heerlijkheid" heeft
weergegeven. (Zie oó~a in Lucas 2: 1-20, in V.9 weergegeven met "heerlijkheid" en in V. 14 met "eer").
Zo heeft Buber het woord 'ii:l~ waar het voorkomt als aanduiding van
de zichtbaar zich manifesterende tegenwoordigheid Gods in het midden van
Israël, met "Erscheinung" weergegeven (bijv. Ex. 24:16,1740:34,3516:7
I Kon. 8: II). Op zeer vele andere plaatsen heeft hij echter "Ehre". Nu zijn
er echter ook niet weinige plaatsen, waar het begrip 'i;:l~ alles in zich verenigt,
wat wij hierboven hebben genoemd, dus zowel "Ehre" als (stralende) "Erscheinung". Daar Buber het heel andere woord "Herrlichkeit" niet wiJ gebruiken, gaat hij hier over tot de vorming van het neologisme "Ehrensc~ein"
(vgl. "Weltstämme" voor e:;~; "Weltzeit" voor e7;~; "Erdland" voor fJl$;
"Gastsasse" voor .,~; "Geistbraus" voor lJ~"). Het is bekend, dat het Griekse
woord oó~a en het latijnse woord gloria alles wat ze in de bijbelse graeciteit
en in de bijbelse latiniteit te betekenen hebben, ontvangen hebben van het
Hebreeuwse woord 'ii:l~.
In de eerste zin van het hoofddeel van het lied (V.4) horen we ook de
uitdrukking e:;~ ,~ (kol göyîm): ER ist über alle Weltstämme erhaben. In
de neerwaartse beweging van de tweede tienregelige zin komen we niet opnieuw
bij "alle Weltstämme" uit, maar in het midden van ;~~ ('ammö), "sein Volk".
Ook over het verschil tussen .,;~ en e~ moet nu iets worden gezegd.
De Tenakh heeft vier woorden voor wat wij met het woord "volk" plegen
aan te duiden:
a) i1~~ Cummäh), dat slechts drie maal voorkomt:
Gen. 25: 16 Num. 25: 15 Psalm 117: I
b) eN? (le' öm),
dat 35 maal voorkomt, waarvan 30 maal in de
pluralis e"~~? (le'ümmîm).
zie Gen. 25: 23 (drie maal!)
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14 maal in de Psalmen; 10 maal in het Boek Jes.
dat 1881 maal voorkomt!
in het meervoud ongeveer 220 maal
in het enkelvoud ongeveer 1660 maal
Het enkelvoud heeft op ongeveer 500 plaatsen het suffix
van de pronomina personalia in het enkelvoud bij zich,
dus .,~~, 9~~, ;~~ mijn volk, jouw (uw) volk, zijn volk.
d) "i~ (göy),
dat 558 maal voorkomt.
in het meervoud 443 maal
in het enkelvoud II5 maal
Dit enkelvoud heeft (op een paar uitzonderingen na)
nooit een suffix!
De twee voornaamste woorden zijn dus e~ en .,;~.
Uit het hierboven gegeven overzicht blijkt onmiddellijk, dat "ik" het volk,
temidden waarvan ik leef, nooit mijn .,;~, maar altijd mijn e~ noem ("~~, 'ammî).
Het onderscheid tussen .,;~ en e~ kunnen we als volgt omschrijven: .,;~ is
"volk" als een massief geheel, zoals je er van buiten af tegen aan kijkt;
(sommigen, o.a. Buber, veronderstellen een etymologische verwantschap van dit
woord "i~ met het woord i1~1~, gewiyyah, "lichaam, lijk"). e~ daarentegen is
"volk" temidden waarvan je leeft, zodat je met alle hulp en bijstand bent
omringd, volks-gemeenschap. (e~ is allereerst: Vatersbruder - väterliche
Verwantschaft; zie ook de theofore namen met e~, bijv. e~~7~, 'tt.,'il~;
God is ,,'am"! Maar hoor ook wat bijv. de Sunemitische vrouw tot Elisa
spreekt in 2 Kon. 4: 13: n~w~ "~l~ .,~~ 1;n~, "Ich bin ja Sassin inmitten meiner
Volkschaft" ; hoor, hoe er aan vooraf gaat
n;fV~? i112. "was ist für dich Zll
tun", en hoe er op volgt (het is bijna hetzelfde!):
nifV~? i112.\ "was ist also
für sie zu tun" .
Ook de praepositie e~ ('im), "met, bij" is met het woord e~ (' am) verwant.
e~ is "volk", temidden waarvan ik met jou ben (1~~ .,~~) en jij met mij
(".,~~ i1~~)."Help! Wees niet verre, haast u, mij ter hulpe (bij een twist! in de
poort): Ik ben met u.
Nooit zegt iemand dus van het volk, temidden waarvan hij leeft: dat is
":;~ (göyî), maar altijd .,~~ (' ammî). Daar .,;~ het woord is voor volk als massief
geheel, zoals je er tegen aan kijkt, kan God bijv. tegen Abraham zeggen:
Ik zal u tot een ';'i~ .,;~ maken, "een groot volk" (Gen. 12:2 17:20 18: 18
21:13,1846:3 Ex. 32:10 Num. 14:12 Deut. 9:1426:5). We begrijpen echter
direct, dat het woord hoofdzakelijk in het meervoud voorkomt (443 van de
558 maal!) als aanduiding voor "de volken" rondom Israël. Vanuit Israël
c)

e~

('am),

17

i'l7
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gezien zit daar een 'i~ en daar een 'il en daar een 'il etc. en die vormen met
elkaar een veelheid van c;i~ (göyîm), ja, tenslotte vormen ze alle met elkaar
C~il ,~ of c;i~iJ ,~: alle Weltstämme (LXX en NT ná'/l'm ·ià l!f3V'YJ).
Vanzelf is dus het hoofdzakelijk in het enkelvoud voorkomende woord
c~ (' am; ongeveer 1660 van de 1881 maal) het woord geworden, waarmede het
volk werd aangeduid: Israël als het volk van God; en vanzelf werd de pluralis
c~i~ de aanduiding voor heel het mensdom rondom Israël.
In het nabij belse Hebreeuws van de rabbijnen in Talmud en Midraschim
ontstond nu uit deze pluralis c;i~ = heel-het-niet-Israëlitische-mensdom de
singularis 'i~ ter aanduiding van de individuele niet-Jood, en van daaruit
kreeg nu de pluralis de betekenis: de niet-Joden in het meervoud. Het gevolg
was, dat de pluralis C;il in de taal der rabbijnen niet meer werd gebruikt om
er "de volken" mee aan te duiden. Om "de volken" aan te duiden zijn zij het ·
in de Tenakh slechts drie maal voorkomende woord l"I~~ ('ûmmah) gaan
gebruiken in de stereotype uitdrukking c?i!.)O ni~~~, "de volken der wereld"
(Goldschmidt: die weltlichen Völker).
We zijn nu zo ver, dat we iets kunnen zeggen over het vertaalprobleem
met betrekking tot de weergave van de woorden C~ en 'ilo Het sprak va~zelf,
dat Buber het woord "Volk" heeft gekozen voor de weergave van C~. Het
was dus onmogelijk om ditzelfde woord ook te gebruiken voor de weergave
van het heel andere begrip 'ilo Voor de weergave van 'il koos Buber het woord
"Stamm"; in de pluralis : die Stämme, die Weltstämme (die Stämmewelt).
Daar Buber het woord "Stamm" reserveert voor de weergave van 'il, vertaalde
hij de resp. ongeveer 250 en ongeveer 190 maal voorkomende woorden l"I~~
(ma tt eh) en ~~lP. (sëbhet), die in onze vertalingen meestal met "stam" worden weergegeven, met "Stab" of met "Zweig".
De 443 maal voorkomende pluralis c;i~ heeft de Stat. Vert. 313 maal met
"de heidenen" weergegeven (vg!. in het evangelie naar Mattheüs het daar
drie maal voorkomende begrip èf3n?<-6ç, VuIg. ethnicus, ethnici). Men merkt
hier de invloed van het begrip 'i~ = "de individuele niet-Jood" uit de rabbijnse
litteratuur: de göyîm als een veelheid van heiden-en! Zo merkt men bij Buber
de invloed van het rabbijnse begrip C?i!.)O n;~~~ (de volken der wereld) op
zijn weergave van C;il met: die Weltstämme. (en de invloed van het rabbijnse
begrip C?i!.) = "wereld" op zijn weergave met "Weltzeit"). We begrijpen nu
wel, dat de vertalers van het NBG bedenkingen hadden tegen de regelmatige
weergave van het bijbelse begrip C;il met " heidenen". Zij hebben het gebruik
van het woord "heidenen" voor de weergave van c;i~ zeer beperkt. In het
Psalmboek bijv. hebben zij de daar 53 maal voorkomende pluralis c;i~, die
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de Stat. Vert. overal (op één plaats na) met "heidenen" weergeeft, op 42 plaatsen
met "de volken" en op slechts 11 plaatsen met "de heidenen" vertaald (waarbij
het niet altijd duidelijk is, waarom zij "heidenen" in plaats van "volken;' of
"volken" in plaats van "heidenen" gebruikten). Het bezwaar tegen deze
weergave is natuurlijk, dat het zelfde woord "volk" nu gebruikt wordt zowel
voor de weergave van 'il als voor de weergave van C~ (hetgeen ook de
Stat. Vert. moeilijk kon vermijden).
We hebben dus nu begrepen, waarom de Stat. Vert. in Psalm II3:4 zegt:
"De HERE is hoog boven alle heidenen", en waarom de vert. NBG hier zegt:
"Verheven boven alle volken is de HERE".
Hiermede hebben we nu de eerste zin van het hoofddeel van het lied (V.4)
besproken, de zin met het woord C?, "verheven" dominerend aan het begin,
en met het woord i,i:1~, "sein Ehrenschein" culminerend aan het slot; de zin,
waarin we opwaarts stijgen: ... über die Weltstämme.... über den
Himmel . . . !
We gaan nu over tot de bespreking van de tweede zin van het hoofddeel
van het lied, de tienregelige zin, waarmede de Psalm wordt besloten. Waar
het in de twee zinnen om gaat, dat zegt Psalm 138 met één regel (V. 6a):
ER ist erhaben, und sieht den Niedern l"I~n; '9~1 / i1;i1~ C? C~) .
IO) Bij de woorden van V. 4 "Verheven boven de Weltstämme is de
HERE, / boven de hemel sein Ehrenschein" sluiten nu prachtig aan de
woorden: "Wer ist wie ER, unser Gott" van V.5a. Deze woorden vormen
echter niet het slot van V. 4, maar het begin van V. 5-9. Niet als de Verhevene
in abstracto is de HERE onvergelijkelijk, maar in wat Hij als deze zich verheffende en verhevene doet: onvergelijkelijk is Hij daarin, dat Hij als de verhevene
zich vernedert om zijn mens te verhogen, te verheffen. (We zullen het straks
horen: C'':I: .. C?; de verhevene .. verheft!)
Zie voor het bijbelse thema 1i~1 '~ (mî-khämökhä), "wie is als Gij?" de
volgende teksten: Ex. 15: II Deut. 3: 24 33: 26-29 I Sam. 2: 2 2 Sam. 7: 22
1 Kon. 8:23 Jes. 44:7 40: 18,25 Jer. IO:6 Micha 7: 18 Psalm 35: 10 71: 19
77 : 14 86 : 8 89: 7-9 (en hoor dit thema eveneens klinken in enkele namen, die
de zonen Israëls droegen i11'~, i1:1'~, ~i1:1'~, en in de naam van Gods "bode"
'~1'~; vgl. Barth K.D . lIl, 3 S. 532ff.). Van God wordt dus gezegd: "wie
is als Hij!"; van uw ~J (rea'), uw "naaste" (Buber: Genosse) wordt echter
gezegd: hij is als jij (nI. ook een mens, met dezelfde noden en behoeften, even
"liebebedürftig" als jij zelf dat bent - aldus Buber:) "Halte lieb deinen Genossen / dir gleieh" (Lev. 19: 18).
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Op deze eerste regel met de woorden "Wer ist wie ER, unser Gott" volgt
nu in de volgende twee regels een parallelismus membrorum, waarin de neerwaartse beweging van deze tienregelige zin een aanvang neemt:
1'\:ulh ~i1~:lll~i1
der Sitz hat in der Höhe,
1'\i~": . "'~!l)tt)~i1
der Sicht hat in die Tiefe
..: - Elk van de twee membra begint met een participium. We hebben hier te
maken met wat Gunkei genoemd heeft "der hymnische Partizipialstil". Beide
participia hebben het lidwoord ~;:r~~~~ü en ~'?~!?o/1pi] . De twee hierna volgende
participia - aan het begin van V. 7 ~~~R'? en aan het begin van V. 9 ~~~~i~
hebben het lidwoord niet. We moeten hier Psalm 146: 6c- IQ horen. Psalm
146: 6c luidt C?i~7 1'\~~ 'I:?W ü, door Buber schoon weergegeven met "er, der
Treue hütet in Weltzeit"; in de apparatus criticus van Kittels Bibl. Hebr.
maakt Fr. Buhl bij Ps. 146: 6c de dwaze opmerking: ij frt del. Precies zoals
in Ps. 113 heeft hier in Ps. 146: 6C-IQ het eerste participium het lidwoord
en de volgende participia niet: als C?i~7 1'\~~ 'I:?Wi] doet God namelijk al
hetgeen met al de volgende participia (zonder lidwoord) wordt gezegd. En
zo is het nu ook in Psalm 113. Als ~;:r~~~~i] - ~,?~~o/~i] doet God wat in V.7-8
en in V.9 wordt gezegd in gedeelten, die elk met een participium zonder
lidwoord beginnen: vom Staub aufrichtet den Armen... Sitz gibt der
Sprossenlosen im Haus . . .
l
Beide membra van deze parallelismus in V. sb-6a hebben aan het begin
een participium in de hifil, waarna een infinitivus met'? volgt; eerst dus
1'\~W? ~;:r~~~~i] (die het hoog maakt wat betreft zijn zitten), en daarna
1'\i~';l'? ~,?~!?o/I@ü (die het laag maakt wat betreft zijn zien).
We hebben hier met een Hebreeuwse zinsconstructie te doen, waarbij door
het verbum in de hif/il de modus van de door het andere verbum aangeduide
handeling wordt aangeduid (zie Ges. Kautzsch, Hebr. Gramm. Par. Il4n ).
De vertalingen plegen bij de weergave van deze zinsconstructie het verbum
in de hif/il met een bijwoord weer te geven. Zo heeft de Stat. Vert. hier: "die
zeer hoog woont, die zeer laag ziet" (= qui altissime habitat, qui demissime
perspicit, van Tremellius en Junius).
Onder invloed van de Griekse en Latijnse tekst van Psalm 138: 6 heeft de
Vulgaat hier: (in Ps. 113)
(387)
Psalterium Hebraicum (393)
qui in altis habitat
qui in excelsis habitans
et humilia respicit
humilia respicit
in caelo et in terra
in caelo et in terra
Door in zijn Psalterium Hebraicum (de enige vertaling van Hieronymus
'0' T T '
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direct uit het Hebreeuws, die niet in de Vulgaat is gekomen vanwege de
kerkelijke traagheid en domheid) in de eerste regel het woord habitat in habitans
te veranderen en door aan het begin van de tweede regel het woord "et" te
schrappen brengt Hieronymus scherper de bedoeling van deze parallelismus
(in beter Latijn) tot uitdrukking: als de verhevene (in excelsis) vernedert God
zich. De woorden humilia respicit (uit Ps. 138: 6) zijn echter geen goede
weergave van Ps. 113: 6a.
De Peshitta (waarvan we de syrische tekst hier met hebreeuwse letters weergeven) heeft:
~~":J :J1'\~i
die zit in den hoge
en ziet in de diepte
~p~'~:J ~Tm
We horen onmiddellijk, dat Buber zich hierbij heeft aangesloten met zijn
weergave: "der Sitz hat in der Höhe, I der Sicht hat in die Tiefe". Doordat
Martin Buber het werkwoord :JW: hier met "Sitz haben" en het werkwoord
i1~? met "Sicht haben" vertaalt, en de vormen ~;:r~~~1p en ~'?~!?o/~ niet door
twee bijwoorden, maar door de twee bijwoordelijke bepalingen "in der Höhe"
en "in die Tiefe" weergeeft, bereikt hij vier dingen:
a. een prachtige weergave van het Hebreeuwse parallellisme:
hammaghbîhî lasebheth II hammaspîlî lir'öth
der Sitz hat in der Höhe II der Sicht hat in die Tiefe
b. prachtig wordt de beweging van boven naar beneden uitgedrukt door
"in der Höhe - in die Tiefe" ;
c. de functie van :JW: (yasabh, "zitten") als Stichwort in dit lied gaat niet
verloren, doordat we eerst horen (hier in V. Sb) "der Sitz hat" en straks
in V.9 "der Sitz gibt" en in V.7 ,,(ihm) Sitz zu geben".
d. Buber bewaart in zijn Verdeutschung het rijm (de allitteraties en
assonanties). Dat is nodig, vooral omdat het rijm in deze tekst een heel
bepaalde kerugmatische functie heeft. In heel de bouw van deze
parallelismus membrorum en juist ook door het rijm wordt de volstrekte
identiteit tussen de twee membra van deze parallelismus tot uitdrukking
gebracht: geen verhevenheid Gods, die niet tegelijk gans en al zijn
vernedering is en juist in dit zich vernederen zich manifesteert!
We hebben hier niet met een "synthetischer Parallelismus" of met een
"antithetischer Parallelismus", maar eerder met "ein synonymer
Paral/elismus" te doen; dat wil zeggen: het tweede membrum biedt met
andere woorden nogmaals de inhoud van het eerste membrum (Martin
Albertz) :
Der Sitz hat in der Höhe - der Sicht hat in die Tiefe!
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Het participium in de hif'il van tJ?~ (gäbhaJ:!, "hoog zijn") is ~'~~~ (maghbîaJ:!)
en dat van "ç~ (säphal, "laag zijn") is "'!?~~ (maspîl). In deze tekst komen
nu echter beide participia voor met aan het slot de archaïserende ie-klank:
';:1'~~~ (maghbîhî) en '7'!?~~ (maspîIî). Deze zgn. chireq compaginis (verbindings-chireq) wordt in dit lied na deze twee maal in V.5b en V.6a nog
drie maal herhaald, aan het begin van V.7 en van V.8 en van V.9 (V·7 '~'~rt;
V. 8 '~'tq;il7; V. 9 '~'tq;~). "Eigentümlich dem Ps. II3 ist eine sonst beispiellose
Häufung des sogen. Chirek compaginis. (Delitzsch). Het is wel aardig om
Sebastiaan Münster hier het woord te geven om te horen wat hij over deze
telkens in dit lied herhaalde chireq compaginis zegt (Seb. Münster leefde van
1489 tot 1552, was een zeer goed hebraicus (schreef veel in het Hebreeuws !),
was leerling van Eliah Levita, en hoogleraar te Bazel van 1529 tot 1552):
Sublimat se in habitatione:) Sensus est, Licet Deus supremum inhabitet locurn ·
et omnibus rebus(!) superemineat, tarnen nihil(!) est tam humile et abjectum
in mundo(!) quod non videat et sua providentia(!) gubernet. - en nu komt
het: - Et nota quod in his dictionibus '7'!?~~ '~'~rt ';:1'~~~ (hij noemt er dus
drie van de vijf) ]od altimum est !itera otiose adjecta, nihil consignificans. Als overbodige letter heeft deze chireq compaginis volgens hem dus niets te betekenen.
Münster heeft dus niet begrepen, wat de dichter met de herhaling van deze
ie-klank heeft bereikt; ten eerste: zo krachtig mogelijk heeft hij mede door
de twee maal hier voorkomende chireq compaginis de identiteit van de twee
membra van deze parallelisrnus tot uitdrukking gebracht; en ten tweede:
zo krachtig mogelijk laat hij ons, mede doordat hij nog drie maal deze chireq
compaginis in V.7, V.8 en V.9 herhaalt, de ononderbroken voortgang in heel
dit tienregelige stuk horen! (Dat het volgens Münster in deze Psalm om een
meer algemene providentia Dei als mundi gubernatio zou gaan, daarop
komen we nog terug, wanneer we straks Calvijns exegese van deze Psalm
bespreken).
Na de woorden "der Sitz hat in der Höhe, / der Sicht hat in die Tiefe"
volgen nu in de Hebreeuwse tekst de woorden:
im Himmel und au! del' Erde
Hier maken we nu in het lied de neerwaartse beweging van boven naar
beneden (vg!. Psalm 36:6-7). In Y.4 stegen we opwaarts boven "alle Weltstämme" en nog hoger tot boven de hemel; nu geschiedt het omgekeerde:
we dalen neerwaarts tot in de hemel en nog dieper: tot op ... de aarde; en
dáár op de aarde zijn we nu niet opnieuw temidden van "alle Weltstämme",
maar nu - zo zeggen het de er op volgende verzen 7-9 - temidden van i~~
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(' ammö), zijn volk, gerepresenteerd door de "Arme und Bedürftige" enerzijds
en door de "Sprossenlose" anderzijds.
De woorden "in de hemel en op de aarde" vormen dus de schakel tussen
hetgeen aan hen voorafgaat en hetgeen op hen volgt.
Bij deze woorden maakt de tweede apparatus criticus in Kittels Biblia
Hebraica (waarin de te overwegen tekstcorrecties worden vermeld) de opmerking "prb post 5a trsp" (probabiIiter post 5a transponendum), hetgeen
wil zeggen, dat de bewerker van het Psalmboek in deze editie van de Hebreeuwse tekst (Fr. Buhl) het eens is met hen, die menen, dat de tekst (op
grond van bijv. Deut. 3: 24) waarschijnlijk(!) moet worden gecorrigeerd door
de woorden "in de hemel en op de aarde" te verplaatsen en ze in V.5 onmiddellijk te laten volgen op "Wie is als de HERE, onze God". Zo heeft
Gunkei in zijn commentaar: "Wel' ist wie Jahwe, unser Gott, / im Himmel
und auf Erden, / der in der Höhe thront, / der in die Tiefe schaut".
James Moffatt biedt nog weer een andere (on-)mogelijkheid door te vertalen:
who is like the Eternal, our God, dwelling in high heaven,
stooping to cast his eyes on earth below?
waarbij hij dus de woorden "in de hemel" verbindt met "die zeer hoog zit",
en de woorden "op de aarde" met "die zeer laag ziet". Ook Seb. Castellio
verklaarde op deze wijze de tekst: . Sic ad verbum legitur: Qui habitat alte,
videt depresse, in coelo et in terra; ut in coelo referatur ad verbum habitat,
et in terra ad verbum videt. Reeds Abr. Ibn Ezra (1092-II67) vermeldt deze
opvatting van de tekst. Hij doet er echter onmiddellijk op volgen:
'M17' ,~."
"Mijns inziens echter
moeten de woorden worden verstaan
precies zoals ze luiden;
het woord '~'~~~tr (die het hoog maakt)
duidt aan de plaats waar Hij troont;
en de woorden "in de hemel en op de aarde"
Y'N:J' C'~llJ:J'
"ll
C''?~llJ '?::lil
betekenen hakköl sephälîm neghdö",
het al vormt van hoog tot laag coram Deo
..à mnewà, dat-wat-diep-beneden-Hem-is.
En met de woorden (die het laag maakt) "wat
C17~'
betreft zijn zien" is Gods alwetendheid bedoeld.
17,' '? ::m '::l
Zowel de weergave van Gunkei (op grond van de in de app.crit. vermelde
conjectuur) als de weergave van Moffatt verstoren heel de structuur van het
lied. De regel met de woorden "im Himmel und auf der Erde" vormt met
zijn neerwaartse beweging de schakel tussen "der Sitz hat in der Höhe, /
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der Sicht hat in die Tiefe", dat er aan vooraf gaat, en: "vom Staub aufrichtet
den Armen ... ", dat er op volgt.
We mogen nu echter de voortgang in de beweging van deze tienregelige
zin niet onderbreken door achter "in de hemel en op de aarde" een vraagteken
te zetten, gelijk de vert. NBG en verschillende andere vertalingen doen. De
beginregel "Wer ist wie ER, unser Gott" beheerst heel deze tienregelige zin.
Hoe namelijk "der Sitz hat in der Höhe" als zodanig tegelijk geheel en al
"der Sicht hat in die Tiefe / im Himmel und auf der Erde" is, dat krijgen
we nu te horen in de woorden van V.7-9, weer beginnend met een participium
(en weer met de chireq compaginis, maar nu zonder het lidwoord):
vom Staub aufrichtet den Armen,
l;:!7 "~lJ~ ~~~~~
vom Kot den Dürftigen erhebt,
li~~tt C~.,: n~~~~
ihm Sitz zu geben neben den Edlen,
c~~~"rCl! ~~~tqii17
neben den Edlen seines Volks,
Het laatste woord, dat wij hier horen, luidt i~~ ('ammö), "zijn volk", waarmede bedoeld wordt: Gods volk. Het suffix ö wijst terug op degene, die hier
handelt, nl. de HERE, onze God. Het gaat in deze vier regels om de "Arme
\
und Bedürftige" als de dit "volk" coram Deo representerende man in Israël.
Evenals het laatste tweetal regels van het lied (over de coram Deo representatieve vrouw in Israël), begint ook dit viertal regels over de coram Deo representatieve man met een participium: ~~~~~ (meqîmî), "der aufrichtet". In de
tweede regel wordt nu echter niet nogmaals een participium gebezigd, maar
een imperfectum-vorm van de hifil: c~.,:. Gunkei zegt in zijn Einleitung
(Par. 2,29) over deze afwisseling: "Dazwischen - nl. tussen de opeenvolgende
participia van de Partizipialstil - treten dann auch freiere Formen, um den
Stil zu beleben" (cursivering van ons). Deze verlevendiging van de stijl heeft hier
echter een heel bepaalde kerugmatische zin. Door in deze tweede regel te
zeggen li~1tt c~.,: n~~~?:?, "vom Kot den Dürftigen erhebt" krijgt dit woord
een grote nadruk. In onze oren klinkt echter nog na, hoe heel het hoofddeel
van dit lied begint met het woord C? (räm) , "verheven". En nu krijgen we
plotseling nadrukkelijk te horen c~.,: (yärîm): "hij verheft". Dat wil dus
zeggen: De verhevene verheft! Onmiddellijk hierna volgt nu: c~~~"rCl! ~~~tqii17,
"ihm Sitz zu geben neben den Edlen". En nu klinken in onze oren ook nog
na de woorden uit het begin van deze tienregelige zin: "Wer ist wie ER,
unser Gott, / der Sitz hat in der Höhe ... "; en nu horen we: "ihm Sitz zu
geben" ; dat wil dus zeggen: "Der Sitz hat" is "der Sitz gibt"!
We moeten nu echter eerst iets zeggen over de woorden li~~tt1 l;:!7, "arm

und bedürftig" uit de parallelismus membrorum van de eerste twee regels
van dit gedeelte.
Het woord l;:!7 (dal) komt 48 maal in de Tenakh voor en het woord li~~tt
Cebhyön) 62 maal. De verbinding van "arm" met "bedürftig", waarbij altijd
"arm" voorop gaat en "bedürftig" daarna volgt, vinden we op I I plaatsen
(Amos 2:7 4: I 5: II 8:6 Jes. 14:3°25:4 Psalm 72: 1382:4 II3:7 Spr. 14:31).
Nog vaker, namelijk 28 maal, vinden we het woord "bedürftig" met het
woord ~~lJ (' änî) , "gebeugt" verbonden; 14 maal in de vaste woordverbinding
li~1tt1 ~~lJ ("gebeugt und bedürftig"; Stat. Vert. "ellendig en nooddruftig") en
10 maal in een parallellisme, en ook hier gaat bijna steeds, namelijk 24 maal,
"gebeugt" voorop en volgt "bedürftig" daarna (zie in het Psalmboek I2: 6
35: JO 37: 1440 : 18 70 : 6 72 :4 74:21 82:4 86: I 109: 16,22 140: 13). Het gaat
(zegt Buber) in alle teksten om de sociaal-kosmisch-religieus "Gebeugte" en
"Arme" (geringe), die als zodanig in ons aller midden de "Bedürftige" is.
Deze "Gebeugte und Bedürftige" is het nu, die voor Gods Aangezicht het
ganse volk (en dan: "alle Weltstämme", ja de ganse creatuur!) representeert.
Het is ook in hén, dat Jezus allen aanspreekt!
Horen wij nu het begin van Psalm 72:
Gott,
deine Rechtsbräuche dem Könige gib,
deinen Wahrspruch dem Königssohn!
Er urteile deinem Volke in Wahrheit,
in Gerechtigkeit deinen Gebeugten!
Frieden tragen dann die Berge dem Volk zu,
die Hügel in Wahrhaftigkeit.
Er rechte für die Gebeugten des Volkes,
befreie die Söhne des Dü/ftigen
und ducke den Unterdrücker!
In zijn i1~7~ (~edhäqäh) verschaft de koning "het volk" recht door aan de
"Gebeugten und Bedü/ftigen" recht te verschaffen (vgl. bijv. Jes. 3: 14-15 I I: 3-5
Amos 2:6-7).
We hebben hier in Psalm II3 nu ook vooral te letten op het contrast tussen
"Verheven über die Weltstämme is de HERE, / boven de hemel sein Ehrenschein" en "de arme en behoeftige" "im Staube und im Kot". "Bild der
tiefsten Armut und VerIassenheit, denn auf der mezbela (dem Dünger- oder
Aschenhaufen) liegt in Syrien und Palästina - maar in "Palestina" nu niet
meer! - der von der Gesellschaft Ausgeschlossene, am Tage die Vorübergehenden urn Almosen anrufend und Nachts sich in die von der Sonne er-
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wärmte Asche bergend" (Delitzsch). Men vergelijke hiermede het contrast
tussen de rijke man en de arme, genaamd Lazarus, in Luc. 16: 19-31 (nÀoVO"wç n-cwx6ç). De rijke is hier de man, wiens rijkdom voor de arme niet tot "vertroosting" werd (vgl. Luc. 2: 2S). "Nu wordt hij hier vertroost" horen we
Abraham tot hem zeggen in de dialoog van de verzen 24-31, die voor onze
oren is bestemd.
In het laatste tweetal regels van dit gedeelte zegt de dichter: "ihm Sitz zu
geben neben den Edlen, / neb en den Edlen seines Volks", twee maal dus
"neben den Edlen". Het woord c~ (' im), "met, bij" vertaalt Bu ber hier dus
met "neben". Men hore ditzelfde " neben" eveneens in Lev. 2S: 39-41, vier
maal: "dein Bruder neben dir". Het lijkt wel alsof de dichter wil, dat we het
"boven . .. boven ... " van V.4 horen samenklinken met dit "naast ...
naast . .. " van V. 8.
De dichter heeft V.7-8 ontleend aan het lied van Hanna, 1 Sam. 2: 8. Om
te zien, wat hij met de aan dat lied ontleende woorden doet, moeten wij de
beide teksten hier met elkaar vergelijken:
[Sam. 2:8
Psalm IJ 3: 7-8
,~ .,~~~ '~'R7?
,~ .,~~~ C'R~
li"1~ C'''!: l1b9~~
li'1~
l1b9~~
O':l"l-Cl7
l:J'~'7t-0~ '~'~i:-t7
.. : . :l'wi:-t,
. :

0"":

c,m' ,i:l:l Nt:l:l'
. . . :-

T" . :

We zien dan allereerst, dat de dichter op twee plaatsen de chireq compaginis
toevoegt door o'R~ (mëqîm) aan het begin van het eerste tweetal regels te
veranderen in '~'R'? (meqîmî), en door :l'~i:-t7 (lehösîbh) aan het begin van
het tweede tweetal regels te veranderen in '~'~i:-t7 (lehösîbhî). Dit laatste is
volgens de grammatica volstrekt onmogelijk. Het is vermakelijk om P.JoÜon
in zijn "Grammaire de l'hébreu biblique" te horen zeggen: "Le '. est purement
fautif dans Ps. 113 : 8 '~'~i:-t7 ('. amené par les'. paragogiques qui précedent
et suivent)". Delitzsch zegt het beter: "Wie sehr sich gerade unser Psalm II3
in diesem altertümlichen i gefällt, zeigt V.8, wo es sogar als Zierrat dem
Infinitiv angehängt ist, was sonst nirgends vorkommt, so dass '~'~i:-t,? den
Verdacht erregt, aus i:l'~i:-t7 verschrieben zu sein (zie bijv. LXX -cai! x~()ï;O"at
av-c61J) " . Toch hebben we hier niet met een verschrijving te maken. De dichter
heeft het woord :l'~i:-t7 uit rSam. 2:8 niet in i:l'~i:-t7, maar in '~'~i:-t7 veranderd. Alle nadruk wil hij leggen op het "Sitz geben" als zodanig. Het
suffix ö bewaart hij voor het slotwoord van dit tweetal regels i~~ (' ammö);
"om te doen zitten naast de edelen, / naast de edelen van zijn volk". Hij zegt
aan het begin van dit tweetal regels niet i:l'~i;,7. "om hem te doen zitten",
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want het misverstand mag niet ontstaan, dat met het slotwoord i~~, "zijn
volk", bedoeld zou zijn het volk van de "arme en behoeftige". Het suffix ö
in dit slotwoord i~~ (' ammö) wijst terug naar Hem, die hier op onvergelijkelijke
wijze handelt; het wijst dus terug naar de woorden van het begin: "Wie is
als de HERE, onze God, / die .. ." Het 26 maal in het Psalmboek voorkomende
woord i~~ ('ammö), "zijn volk", betekent overal: het volk van God.
Zo staat tegenover "alle Weltstämme" uit V.4 hier met nadruk "zijn volk" .
We begrijpen nu meteen de tweede wijziging, die de dichter aanbrengt bij de
overname van 1 Sam. 2: 8. De vierde regel van dat vers C7r:rt: ,i:l~ NI1?~1,
"übereignet den Ehrenstuhl ihnen", verandert hij in i~~ '?"'!t c~, ,;neben den
Edlen seines Volks" . Hiermede bereikt hij twee dingen. Ten eerste wordt
zodoende het woord "edelen" herhaald; we krijgen het twee maal te horen
- zie hen daar zitten: de edelen . . . de edelen! -; en ten tweede horen we
nu het woord "zijn volk" aan het slot klinken. In de eerste regel valt de nadruk
op het woord "edelen" - om te doen zitten naast de edelen -, en in de tweede
regel op het woord "zijn-volk" - naast de edelen van zijn volk". Wee de
edelen in Gods volk, die vergeten, dat ze coram Deo als "de arme en behoeftige" zijn. Er wordt niet bedoeld, dat ze er niet zouden mogen zijn en
dat zo iets als "adeldom" uit den boze zou wezen. Integendeel. Wee een
zgn. democratische samenleving, die alles nivellerend geen echte adeldom en
geen echte elite in 'haar midden zou tolereren. Maar het "groot-worden"
van een mens mag niet gaan ten koste van zijn "broeder" (Gen. 37-SO zie 39: 9
en 41: 40 !). Tegenover C'~'7t (nedlûbhîm), "edelen" ,dat twee maal in het
meervoud voorkomt, staat de li'1~1 ,~ in het enkelvoud. We mogen van deze
"arme en behoeftige" in de vertaling niet met Moffatt een meervoud maken:
"He raises poor men from the dust .. . / to seat them beside princes ... " .
Gelijk "de arme en behoeftige" in het enkelvoud als de representatieve man
in dit lied voorkomt (HERE, ik ben ellendig en nooddruftig), zo komt straks
ook "de onvruchtbare" in het enkelvoud als de representatieve vrouw voor
(HERE, zie neder op de ellende uwer dienstmaagd).
Het 27 maal in de Tenakh voorkomende woord :l'7~ (nadhîbh) heeft de
Stat. Vert. hier en op nog IS andere plaatsen met "de prinsen" vertaald.
Dit is gebeurd onder invloed van de LXX en de Vulgaat: Ot dexoyuç, principes.
Wanneer we echter letten op de woorden van de radix :l , l (n-d-b) - bijv.
:l1~J;l0 (hithnaddëph) betekent : zich bereidwillig tonen, vrijwillig schenken -,
dan zien we, dat de :l'7~ (nädhîbh) is: de niet onder uiterlijke dwang levende
en van buiten af gedwongen handelende mens, maar: de uit eigen innerlijke
aandrift vrijwillig en edelmoedig handelende en schenkende mens. De vert.
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NBG heeft derhalve terecht "de prinsen" in "de edelen" veranderd. (Zie in
Psalm 1°7: 33-43 "de edelen" tegenover de 7i'1~, de nooddruftige). Echte
adeldom is in Israël geen erfgoed, maar geschenk der genade, want de ware
:J'7~ is coram Deo een 7i'1~1 '7 of een 7i'1~1 '~~, "gebeugt und bedürftig",
of om het met woorden uit het evangelie naar Mattheüs te zeggen: een nederige
van hart en een arme van geest.
Naast deze 7i'1~1 " als de representatieve man wordt nu in het laatste
tweetal regels de representatieve vrouw gesteld:
Sitz gibt der Sprossenlosen im Haus
als einer frohen Mutter von Kindern!
Preiset oh Ihn!

n~~tJ n?R.~ '!;l't?ii~
:-m~ilJ
C'l~;'
- CK
T" :
• T ..

::r'-~"";,
T
: -

Ook dit laatste tweetal regels begint weer met een participium; met de
chireq compaginis en zonder het lidwoord.
\
Het woord ;'?R.~, dat I I maal in de Tenakh voorkomt, vertaalt Buber in
de Tora (vijf maal) met "wurzelverstockt" (Gen. I I: 3°25: 21 29: 31 Ex. 23: 26
Deut. 7: 14), op de andere plaatsen echter met "sprossenlos" (Richt. 13: 2,3
I Sam. 2:5 Ps. II3:9; in Jes. 54:1 met "Entwurzelte"). Vooral in het Boek
Genesis was het woord "on-vruchtbaar" ongeschikt om gebruikt te worden
voor de weergave van ;'?R.~ ('aqäräh). Wanneer men namelijk dit woord
gebruikt, gaat men uit van de ontstellende vitaliteit en "vruchtbaarheid" van
de göyîm als het normale, om dan met het woord on-vruchtbaar te zeggen,
dat deze in Israël niet wordt aangetroffen (hetgeen natuurlijk op zich zelf
genomen ook waar is !). In de bijbelse teksten gaat het echter om iets dat
aan de Israëlitische vrouw coram Deo wezenlijk eigen is, en hier formeerde
Buber nu vanuit de etymologie van laqäräh het duitse woord "wurzelverstockt" .
(Ook L. Köhler vermeldt het woord ;'?R.~ als een derivaat van de wortel
., p ~ (' -q-r), waarvan in het bijbelse Hebreeuws een werkwoord "ontwortelen"
en een naamwoord ('ëqer, Lev. 25:47; Buber "Wurzelschoss") voorkomt,
en in het nabij belse Hebreeuws het nomen "R'~ ('iqqär), dat "wortel" betekent.)
In Israël wordt niet "zo maar" een kind geboren. Heel de yéjl8(J'lÇ van de
zoon (in de zin van Matth. I: I en 18) is niet een zaak van de vruchtbare
"natuur" (Hagal', Peninna), maar een wonder van "de genade", de verhoring
van een gebed, de vervulling van een belofte (Gen. 18: 14, Luc. I: 37-38),
kortom: het wordt ons telkens beschreven als het geschieden van een .,~,
(däbhär). Let op het zinvolle contrast, wat betreft deze zaak, tussen het Boek
Genesis en het Boek Exodus. Terwijl in het Boek Genesis van de vrouw (van
"de moeders" van Israël) wordt gezegd, dat zij ;'?R.~ is, horen we in het Boek
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Exodus de n'7~7? (meyalledöth) "die Geburtshelferinnen", tot de farao spreken:
"Nicht wie die ägyptischen Weibel' sind ja die ebräischen, / tierlebig sind sie
ja, / eh zu ihr Geburtshelferin kommt, haben sie schon geboren". (Ex. I: 19)·
Hier zijn ze dus ni'O (l:Iäyöth, "tierlebig")!
Het is niet juist, wanneer de nieuwe Psalmberijming in de laatste strophe
van Ps. II3 de gemeente laat zingen: "Hij zegent die onvruchtbaar scheen".
Dat scheen dus zo te zijn bij Sara, Rebecca, Rachel, Lea, Hanna, Elisabeth,
maar het wás gelukkig toch niet zo; ze bleken later toch ook "vruchtbaar"
te zijn zoals Hagar en Peninna. Dat mogen we de gemeente niet laten zingen.
De zin van de procreatie is ante Christurn natum een andere dan post
Christum natum. Lucas maakt ons dat duidelijk door vóór het geboorteverhaal in 2: 1-20 nog één maal Abraham en Sara te doen verschijnen in de
gestalten van Zacharias en Elisabeth. Als de Zoon geboren is zien we weer
twee figuren, weer een man en een vrouw, Simeon en Hanna. Uit de dienst
van het wachten ontslagen wordt Israël nu geroepen tot de dienst van het
apostolaat; en er wordt gebeden: dat de man en zijn vrouw de kinderen, die
het God believen zal hun te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van
Zijn heilige naam, tot stichting van Zijn gemeente en tot verbreiding van het
heilig evangelie.
Zo moet dus naast de representatieve Israëlitische man ook de representatieve Israëlitische vrouw worden gezien als een 7i'~~~ '~~, "gebeugt und bedürftig", "coram Deo ellendig en nooddruftig".
Beiden staan ze voor God met de smeking van Psalm 123: 3 ;,~;,~ ~lao
(hannenû yhwh), "Gunst leihe uns", "HERE, wees ons genadig" (LXX ~Vel8
è)"é'YjGoji ijflaç, "Heer, erbarm u over ons"; waarvan we echter niet mogen
maken "Heer, heb medelijden met ons", Vert. NBG, Matth. 20:30,31). (Op
alle andere plaatsen in het Psalmboek staat niet ~lm, maar '~m (hannenî,
"wees mij genadig" - 18 maal, bijv. Ps. 86: 3 51: 3 3°: II). HERE, wees ons
genadig, en zie op onze "ellende" en doe weg onze smaadheid. Afgezien van
Gods "goedertierenheid en trouw" (en van zijn "recht-en-gerechtigheid") is
er bij deze mensen niets anders dan ellende en smaadheid, armoede en schande,
gelijk ook de ganse aarde afgezien van het woord van God "Licht werde,
(Licht ward)" enkel tohuwabohu zou zijn, "In'sal und Wirrsal" (Wirrnis und
Wüste).
Niet als "plena gratia" ("vol van genade" PC, "Begenadigde", St. Willibrord), en ook niet als "liebenswürdige", "du liebe Maria, du Holdselige"
(Luther), maar als ~8xaelT(JJfléjl'Yj (Luc. I: 28), als Begenadigde (St. Willib.) als
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een, die God naar Zijn vrije welgevallen in gunst en erbarmen heeft aangezien,
heeft uitverkoren en in Zijn dienst gesteld, horen \we nu Maria op echt
Israelitische wijze haar "Preisung" aanvangen met de woorden:
Mijn ziel maakt groot de HEER,
en mijn geest verheugt zich in God, mijn aW7:1je (~yaAUaaêv)
want Hij heeft gezien op de nederheid van zijn dienstmaagd
Op haar -ranëÎvwatç, haar "Gebeugtheit" ,haar geringheid, armoede, verdrukking, ellende en versmaadheid heeft God gezien:
{ju ené(3Aê'tpêll eni -r~v mnëÎvwatV -rfjç c5oVA-lJç av-rov.
Maria spreekt hier met dezelfde woorden als waarmede Hanna (I Sam. I: I I)
sprak: "DU Umscharter! / siehst du her, siehst auf das Elened deiner Magd .. "
LXX .. eàv em(3A.énwv em(3A.é'tpnç eni -r~v -ranëÎvwmv -rfjç c50VA'YjÇ aov 9-!!~~ ~~~~.
Het was echter allereerst Lea, die zo sprak bij de geboorte van Ruben,
Jacobs "eerstgeborene" (Gen. 29 : 32): "Angesehn hat ER mein Bedrücktsein"
(LXX elc5êV pOV uvewç -r~v -ranêlvwat1') (zie dit thema "Druck", "verdrukking"
in Gen. 16: 6,9,1 I en IS: 13). Gelijk Lea, Hanna en Maria sprak echter ook
Jacob (Gen. 31 :42 "God heeft mijn ellende aangezien), en de man, die aan
de HERE, de eerstelingen van zijn oogst bracht (Deut. 26 : 7), en David
(2Sam. 16: 12), en Nehemia (9:9), de Psalmdichters (9: 14 2S: 1831:8 II9: IS3),
Israël (Kl.l. I: 9), en de verteller in Ex. 3: 7 4: 3I (2 Kon. 14: 26). Zo horen we
in Psalm 31: 8 "Jauchzen werde ich (LXX ayaAAtáaopat) mich freuen / an deiner
HuId, / der du ersehn hast meine Gebeugtheit" (LXX (ju enûc5eç -r~v
-ranelvwmv ft0v) .
Het 36 maal in de Tenakh voorkomende woord ~~~ (' 0nî), dat de LXX
17 maal met -ranëÎvwmç en 10 maal met n-rwxe1a vertaalde, staat op al de hierboven genoemde 14 plaatsen verbonden met "zien". (en de eerste, die de
HERE, de God van Abraham, de God van het zien, van het mij -aanzien
noemde, was nu toch Hagar, de Egyptische( i), tot wier zoon de naam werd
geroepen 'N~~9\ "Gott erhört" I) Het gaat hier om hetzelfde goddelijke
"zien" als waarvan in Psalm II 3 sprake is: "der Sicht hat in die Tiefe" I Het
gaat er namelijk telkens om, dat God aanziet of (uit den hoge) ziet op "die
Gebeugtheit, das Elend, das Bedrücktsein" van zijn dienstknecht en van zijn
dienstmaagd. n~ mn, rä'äh 'onî; ~~~1 i1tt? rä'äh be'0nî).

LXX ({ju) v'tp'YjAàç uvewç, uai -rà -ranetVà tq;O(}fj.
VuIg. (quoniam) excelsus dominus et humilia respicit.
Bu. (Denn) ER ist erhaben, und sieht den Niedern.
Dat God "den Niedern sieht" betekent in deze Psalm "Befreiung in der
Bedrängnis" als "Lebendigmachung im Tode" (want het is wel waar: "media
vita in morte sumus", maar nog veel meer waar is: "media morte in vita
sumus" i).
Het nomen ,~~ (säphäl, St.V. "de nederige") heeft de LXX hier in Ps. 138:6
dus met het neutrum in de pluralis -rà -ranêtVà (humilia) weergegeven. We zagen
reeds, hoe deze regel van Ps. 138 de weergave van Ps. II3: S in de LXX en
in de Vulgaat heeft beïnvloed; Hieronymus: "qui in excelsis habitans humilia
respicit" .
Wat in Psalm 138: 6a slechts één regel is, dat heeft de dichter van Psalm II 3
uitgebouwd tot een complete i17;:JJ;! (tehilläh). Het thema van deze "Preisung"
horen we echter door heel de Bijbel heen klinken. Behalve de teksten, die
we reeds noemden, de teksten waarin wordt gezegd: "God heeft mijn
"ellende", mijn ~~~, -ranëÎvwmç, "Gebeugtheit" aangezien, moeten we ook de
teksten horen, waarin sprake is van de verhoging der vernederden en van
de vernedering van de hoogmoedigen, teksten als: I Sam. 2: 6-8 Jes. 2: 6-22
26:S-6 S7:IS Psalm 7S:8 138:6-7 18:28 13 1 107:33-43 Spr. 29:23 16:63 :24
Job S:II 40:6-14 (1-9) Ez. 17:2421:31; en in het NT (V'tp'YjAÓÇ - -ranetVóç) :
Luc. I:48-S2 I4:II I6:IS 18:14 Rom. II:20 Phil. 2:I-II Jac. 4:6-7 I:9tIO
I Petr. S:S-6 I Tim. 6:17 (zie ook 2COr. II:7).
Het gaat om de tegenstelling, die in de bijbelse taal wordt uitgedrukt door
enerzijds de woorden van de radices C", i1::U, i1Nl, ::mv voor hoog-heid, en
anderzijds door de woorden van de radices 'E:ltz.i en i1l17 voor neder-heid. In
de LXX wordt deze tegenstelling voornamelijk tot uitdrukking gebracht door
enerzijds de woordengroep -ranêtVÓç, -ranetVów, -ranelvwmç, -ranetvoq;eoavv'Yj,
en door anderzijds de woordengroep V'tp'YjAÓÇ, v'tpów, {J'tpoç, {J'tpta-roç, {J'tpwpa,
{J'tpwatç.
De woordengroep -ranetvóç, -ranetVów etc. wordt in KThWzNT besproken in Band
VIII S.

1-27

in de volgende vijf hoofdstukken:

A. Der Gebrauch der Wortgruppe in der griechisch-hellenistischen Welt.
B. Der Gebrauch der Wortgruppe in der Septuaginta.
C. Demut im Judentum.
D. Die Aussagen über Demut und Niedrigkeit im Neuen Testament.

II)

We citeerden reeds de woorden van Psalm I38:6a, luidende:

E. Demut bei den apostolischen Vätern.
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Bij het woord è3J~a moesten we zeggen, dat dit woord alles wat het in de
bijbelse graeciteit te betekenen heeft, ontvangen heeft van het Hebreeuwse
woord ,i!l~. Ditzelfde geldt nu eveneens van de woorden mnslvóç, ranslvJw etc.
Dit blijkt wanneer we achter elkaar lezen, eerst wat Grundmann zegt (onder A.)
over "Der Gebrauch der Wortgruppe in der griechisch-hellenistischen Welt", en
daarna wat hij (onder B.) zegt over "Der Gebrauch der Wortgruppe in der
Septuaginta". In de profane graeciteit is .anslvJç-zijn iets verachtelijks; in
de bijbelse graeciteit is het .anslVJç~zijn daarentegen iets prijzenswaardigs.
Aan het slot van de eerste twee hoofdstukken van zijn artikel (A. en B.) formuleert
Grundmann zelf het verschil op de volgende wijze.
B.S. Das griechische und das biblische Verständis.
Die verschiedene Qualifikation der Wortgruppe .ansl1IJç in der griechischen Literatur
und im biblischen Schrifttum ist durch das verschiedene Verständnis des Menschen bestimmt.
Das Bild des freien Menschen im Griechentum führt zur Verachtung der Unfreiheit und
Unterwürfigkeit; sie qualifiziert .anslvJç und seine Derivata negativ. Demgegenüber ist
in Israel und im nachexilischen Judentum der Mensch durch das Handeln des Gottes bestimmt, auf den der Mensch hören, dem er gehören und gehorchen soli, so dass er sich als
Knecht Gottes bezeichnen kann. Das gibt der Wortgruppe .anslvJw - .anSlvJç.andvwatç, einen positiven Sinne, insofern sich in ihr der Vollzug des Geschehens ausspricht, durch den der Mensch in die rechte Stellung zu Gott kommt.

Ook een spreuk als Spr. 18: 12 wordt door de genoemde tegenstelling
bepaald:
!I'•• i1:,U'
,:nzj-'lD'
Vor dem Zusammenbruch wird hochfahrend lIN,t•
-:.
•.. '0'
.. : .
das Herz eines Mannes,
ab er voraus der Ehre das Hingebeugtsein.
neo avv.el(3fjç v'fjloihal 'Xae(j{a àvè3eJç
LXX
'Xal neo è3J~'Yj ç ranslvoiJ.al

Besser am Geist geniedert mit den Gebeugten,
als Raub teilen mit den Hoffärtigen.
In deze spreuken staat tegenover de man, wiens hart "hochfahrend" is
(:?-i1~~;), tegenover de :7. - i1~~ (gebhaJ:!lëbh), de "hooghartige" mens (die den
HERE een gruwel is, Spr. 16: 5), tegenover de c'~~ (gë'îm), de "Hoffärtigen"
met hun liN~ (ga'on), hun "Hoffart": de 1J~'-'!t9, (sephal rûah), de "am Geist
Geniederte", "de nederige van geest", met zijn i1~~ ('anäwäh), zijn deemoedig
"Hingebeugtsein" .
Deze lJ~,-n~'~tq (siphlûth rûaJ:!) en i1J~~ ('anäwäh) worden in het NT aangeduid met het woord .anslVOcpeoavv'Yj (en ook met het woord n eav.'Yjç):
Hand. 20: 19 Eph. 4: 2 Phil. 2: 3 Col. 3: 12 I Petr. 5: 5 3: 8 (en twee maal in
malam par tem Col. 2: 18,23).
We hebben gezien, hoe Psalm 113 de .ansl1Iocpeoavv'Y} van God beschrijft.
Laat nu ook uw cpeovsZv in Christus een mnslVO-cpeOVsZv zijn, zegt Paulus
tot de Philippenzen (2: 1-11), want zo alleen is ware gemeenschap in echte
eensgezindheid mogelijk. De heiligen "dienen" elkaar, doordat de een de
ander t.o.v. zichzelf superior acht en niet inferior(!) (VuIg. in humilitate
superiores sibi invicem arbitrantes).
Ook in Rom. 12: 16 gaat het over de .anslVOcpeoavv'Y} als de oorsprong van
echte eensgezindheid: weest - zo zegt daar de apostel - .0 av.o slç àA-A-?]A-ovç
cpeovoiJvuç fl~ .à v'fjl'YJA-à cpeovoiJvuç àA-A-à .oiç .anslvoiç avvanayJflsvol;

Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt
"
u tot de nederige" (St.Vert.). Tegenover het v'fjl'Y}A-ocpeovsZv (vgl. Rom. 11: 20
en I Tim. 6: 17) staat het .anslVOcpeOVsZv als een .oiç m n slvoiç avvanayéa(Jat,
een zich laten meevoeren, een zich in beslag laten nemen en zich laten bewegen
door .à .anslvà.
Over Rom.

I2: I6

zegt Walter Bauer in zijn Wörterbuch zum N.T. s.v. avvanáyw (dat

Luther: Wenn einer zu Grunde gehen solI, wird sein Herz zuvor stolz',
und ehe man zu Ehren kommt, muss man zuvor leiden.

in het NT op drie plaatsen voorkomt) het volgende: (avvanáyw in unserer Literatur nur

(vgl. Luc. 24:26 IPetr.r:lI)
Hetzelfde als in deze tweeregelige spreuk van Spr. 18: 12 krijgen we te
horen - maar nu nog uitvoeriger en nadrukkelijker - in de vierregelige spreuk
van Spr. 16: 18-19
Voraus dem Zusammenbruch: Hoffart,
voraus dem Straucheln: Überhebung d.es Geistes,

reissen lassen, 'l"lv{ durch etwas (dat. instrum.) oder zu etwas); Römer

Passivum avvanayéa(Jal und nur überträchtlich ... : mitfortgerissen werden, sich mitfort12 : 16

entweder

neutrum: lasst euch zu geringen Dingen herabziehen, im Gegensatz zu .à v'fjl'YjA-à cpeovoiJvuç
(so BWeiss. RALipsius. Lietzmann. Kühl Sickenberger. OHolzmann. A1thaus) oder maskulin:
zu den Niedrigen (so die alten Übersetzungen und Chrysostomus, auch Hilgenfeld. Zahn.
K. Thieme, ZNW 8, '07,23ff. Lagrange). Beide Deutungen sind verbunden, indem die Form
als Neutrum gefasst, aber dabei an Menschen gedacht wird - zie hierboven bijv. LXX in
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Psalm 138:6! - (so FSpitta. JÜIicher. VgI. die doppelsinnige übersetzung Weizsäckers:
"sich heruntergeben zur Niedrigkeit").

Om Rom. 12: 16 te verstaan moeten we horen wat K. Barth in KD IV,
I S.209 schrijft: (i.v.m. "Der Gehorsam des Sohnes Gottes" en "Der Weg
des Sohnes Gottes in die Fremde") "Die neutestamentliche Ethik ist - merkwürdigerweise seIten darauf angesprochen - die indirekte, die nachträgliche
neutestamentliche Bezeugung der wahren Gottheit Christi. Wahre Gottheit ist
im Neuen Testament - maar dat geldt toch in de eerste plaats van de verkondiging van de Tenakh! - das Sein in der schlechthinnigen Freiheit der Liebe
und also das Sein des Hohen, der nicht nur auch, sondern gerade in seiner
Niedrigkeit hoch, allmächtig, ewig, heilig, gerecht und herrlich ist. Die direkte
neutestamentliche Bezeugung solcher, dieser Gottheit Christi ist die Bezeugung
des Menschen Jesus selbst als des für uns Fleisch gewordenen, leidenden,
gekreuzigten und gestorbenen Gottessohnes, die Botschaft von Christus als
dem Gekreuzigten (I Kor. I: 23 2: 2). Es ist klar, dass im Sinn des Neuen
Testamentes sie und sie allein entscheidend, grundlegend ist. Es gibt ja keine
Niedrigkeit, die an sich und als solche auch göttlich wäre(!!!), kein allgemeines
Prinzip des Kreuzes also, in welchem wir es (ebenfalls prinzipiell) mit Gott
zu tun hätten. Das Kreuz ist im Neuen Testament nicht so etwas wie das
Symbol einer negativ orientierten, à la baisse spekulierenden WeItanschauung ...
Das Existentielle des christlichen Anspruchs, der den Menschen aus der Höhe
in die Tiefe und also zum Leiden und Sterben mit Christus ruft, ist im Neuen
Testament nicht das Erste, sondern das Zweite, nicht das a priori, sondern
das a posteriori des Kerugmas". (Dit alles natuurlijk tegenover Bultmann,
zonder dat echter zijn naam hier wordt genoemd - zi~" Vorwort").
Nu mogen we Rom. 12: 16 natuurlijk niet vertalen met: "Weest onderling
eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige"
(vert. NBG). In de bijbelse taal betekent het woord "eenvoud, eenvoudigheid"
iets heel anders dan wat deze vertalers er op deze plaats mee bedoelen (zie in
Tenakh I:I~ "Schlichtheit, Einfalt, Ganzheit", en in het NT ánÀ61''I]ç; en zie
Miskottes inaugurele rede over de practische zin van de eenvoud Gods).
God is niet (daar Hij hoogst gecompliceerd was) eenvoudig geworden om ons
te verhogen, maar heeft zich vernederd om ons te verhogen.
Nog veel gekker wordt het, wanneer de vertaling van de Ver. St. Willibrord
Rom. 12: 16 vertaalt met: "Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid
in de omgang met gewone mensen". Dat wil dus zeggen (wanneer deze tekst
gepredikt zou moeten worden):

broeders, bedenkt, dat ge met gewone mensen hebt te maken (gij, die
natuurlijk buiten-gewoon zijt!)
2. Gij hebt u daarin te schikken. Dieu Ie veut!
3. Ja, en dat bebt ge te doen zonder hooghartigheid.
4. Want precies dat is de zin van Gods eigen menswording - en scherper
en preciezer kan het eigenlijk niet worden gezegd: - Hij zelf heeft zich
zonder hooghartigheid geschikt in de omgang met gewone mensen!
Aan zulk een voorbeeld zien we tot welk een bare onzin heel deze moderne
I.

vertalerij leidt.
Ofschoon James Barr in zijn boek "Semantics of biblicallanguage" (thans
ook in het duits vertaald) behartigenswaardige dingen zegt, wanneer hij de
door hem zo genoemde " biblical theology movement" bestrijdt (waarvan ook
Kittels Wörterbuch een uiting zou zijn), omdat zij de bijbelse taal beschrijft
als uitdrukking van een denk-wijze, hij zelf kent de bijbelse taal niet als
"Spracbe der Botschaft" (Buber). Begrip voor deze taal der verkondiging
krijgen we pas, wanneer we gaan horen hoe de grondwoorden in die taal
functioneren. Alle exegese en alle bijbels-theologische en dogmatische bezinning op de inhoud van de verkondiging wordt echter tot onvruchtbaarheid
gedoemd, wanneer we de bijbelse teksten gaan vertalen zoals dat in de vertaling
van St. Willibrord is geschied .
In de twee hierboven genoemde spreuken hoorden we, dat de i1HP', "de
verootmoediging" aan de ,i::l~ , "de eer" voorafgaat. Een voorbeeld daarvan
vinden we in Deut. 8. God verootmoedigde u, zegt Mozes (8: 2,3,16 i1~~ in de
pi' el) en Hij beproefde u, om te weten wat in uw hart was, of ge Zijn geboden
zoudt bewaren, of niet. Hij verootmoedigde u (met een veertig jaren durende
l"l'~p'lJ!) om u te beproeven, opdat Hij u ten laatste wél deed (v. 16). Mozes
gebiedt hen echter om - wanneer ze in het goede land zullen zijn en God
hun wél heeft gedaan - de HERE, die hen verootmoedigde te gedenken en
niet te vergeten (zie in dit hfdst. twee maal "gedenken" en drie maal "vergeten"). Wat niet mag gebeuren is, dat hun hart zich verheft (V. 14 9~~7 1:1':/1)
en ze in hun hart zeggen: mijn kracht, de sterkte van mijn hand heeft mij dit
vermogen gemaakt.
Ook in Jes. 58:3,5,10 en in Psalm 35:13 wordt het "vasten" (I:I;~, Buber:
Kasteiung) een !Ii~~ l"l~ i1a~, een "die Seele beugen" genoemd (vg!. het Talmudtractaat l"l'~p,lJ! De hithpa' el i1~;.7J;l0 en het nomen l"l'~p'lJ betekenen hier" vasten"
en de l"l;'~p,lJ zijn de vastendagen). Ook het "zich verootmoedigen" op de
grote verzoendag heet !Ii~~ l"l~ i1~~, "eure Seele beugen" (Lev. 16:29,3 1
23: 27,32 Num. 29: 7)·

In verband met het thema verhoging-vernedering zijn we de woorden
"ziel", "hart" en "geest" alle drie tegengekomen. De lJ~"-'~!f, de "am Geist
Geniederte" is niet ::t?-;.q~~:, "hooghartig"; hij "verheft zijn hart" niet
(;::17 ntt C"":1Ij), maar "verootmoedigt zijn ziel" (;tlJ~~ ntt i1~W):
Ja, so hat er gesprochen,
.,~~ i1~ .,~
der Hohe und Ragende,
Nflm 0.,
Ewig- und Heiligwohnender ist sein Name:
;~!f tlJi1K1 ,T~: l~W
Hoch und heilig
tlJi'K1 C;"~
wohne ich lb~tt
und bei dem Zermalmten
N::J"T-nN'
und Geisterniederten:
lJ~"-'~~~
zu beleben den Geist der Erniederten,
C"'~tlJ m., n;"ni1~
C"N'::JT,~
; , n;";~-,;
zu beleben den Geist der Gemalmten.
• T : •
..
-: - :
Jes. 57:15 (vgl. Ps. 34:19)
T -

... :

De Palestijnse synagoge gaf aan het Boek der Psalmen de naam
C"~;:T~ (tehimm; in de rabbijnse literatuur dikwijls afgekort tot c.,~t;l in het
aram. l.,~t;l). Het 58 maal in de Bijbel voorkomende woord i1?;:T~ (30 maal
in het Psalmboek) vinden we daar vijf maal in het meervoud l'l;;';:T~ (tehillöth).
De rabbijnen hebben waarschijnlijk het meervoud l'l"~1;1 gevormd om deze
term te laten dienen als bijzondere aanduiding van het Boek der Psalmen
als geheel.
12)

De LXX heeft het 145 maal voorkomende verbum "i1 en het 58 maal voorkomende
nomen

i1'i1n

hoofdzakelijk met al'JIsi'JI en ar'JIëlJ'lÇ weergegeven.

In het NT komt al'JIsi'JI slechts 8 maal voor (waarvan 6 maal bij Lucas in het evangelie
en in de Handelingen) en het nomen ar'JIBatç één maal. Waarschijnlijk omdat dit woord
in het NT zo weinig voorkomt, heeft Heinrich Schlier in KThWzNT s.v. al'JIiw, al'JIoç
(I S. 176f.) nagelaten de functie van deze woorden in de bijbelse taal te beschrijven. AI
komt dit woord echter in het NT niet zo veel voor, de zaak waar het in dit woord om gaat,
wel - het prijzen -, in de ouverture van het evangelie naar Lucas bijv. en in de Apocalyps.
Bij Lucas komt naast al'JIsi'JI veelbetekenend öogáCslY voor als weergave van
bij hem eveneens
weergave van n~lll.

xaefj'JIal

veelbetekenend

naast

8'!Xpea{'JIëIJ'(3al

"i1, gelijk

voorkomt als

Op blad 4 zeiden we: non alia, sed aliter docet mc poëta, aUter ille. In alle
bijbelse n;ly:,~ klinkt de éne "Preisung" van Israël, op vele, vele manieren:
telkens weer verrassend anders! Nu we helder voor ogen hebben gekregen

op welke wijze de dichter van Psalm 113 te werk is gegaan, moeten we thans
nog eens trachten aan te wijzen, wat nu precies het verrassende is in de wijze
waarop deze dichter ons de "Preisung" van Israël anders dan de anderen doet
horen. Gunkei weet er in zijn commentaar niet meer van te zeggen dan:
"Das Lied, das im ganzen geläufige Gedanken in den überlieferten Formen
ausspricht, gehört der späteren Zeit der Psalmendichtung an". Dat het lied
"geläufige Gedanken in den überlieferten Fonnen" biedt, is ons niet verborgen gebleven. Het verrassende in dit lied was echter enerzijds de wijze
waarop de dichter zich op één van die "geläufige Gedanken" heeft geconcentreerd - der Erhabene erhebt! der Sitz hat = der Sitz gibt - en anderzijds de
wijze waarop hij uiterst origineel "die überlieferten Formen" aan de vertolking
van die éne gedachte wist dienstbaar te maken, zodat er een eenheid van
vorm en inhoud is ontstaan, die ook dit lied tot iets unieks in het Boek der
Psalmen heeft gemaakt.
Van welk een betekenis de concentratie op die éne gedachte in dit lied is,
krijgen we zeer scherp voor ogen, wanneer we het vergelijken met de twee
liederen, die met deze Psalm verwant zijn: de lofzang van Hanna in I Sam.
2: 1-10, en de lofzang van Maria in Luc. I: 46-5 6.
De grondgedachte van deze twee liederen vinden we in Psalm 75: 8 (zie ook
Psalm 18:28 = 2Sam. 22: 18):
Gott ja ist es, der richtet,
den niedert er und den erhebt er.
Wat in het eerste membrum van deze parallelismus membrorum met een
nominale zin wordt uitgedrukt - ~~iO O';:T',~,; God - Richter! -, dat wordt
in het tweede membrum nader verklaard met twee korte verbale zinnen:
"den niedert er und den erhebt er".
In de vierde paragraaf van hoofdstuk II (c".,~;r) - over "Das Sein in der
Tat als ein Sein in der Bewährung" - hebben we de handeling van het ~ç~,
van het richten en recht-verschaffen beschreven als C;'~-stichten en ci,~
herstellen. Het vrede-herstellen moet geschieden zo dikwijls als de menselijke
levenswerkelijkheid moet worden verdedigd tegen al wat haar van binnen uit
of van buiten af bedreigt. We hebben in die paragraaf vele teksten horen
klinken, die zeggen hoe in die éne handeling van het ~ç~ altijd het dubbele
geschiedt van wat het tweede membrum van Ps. 75: 8 aanduidt met de woorden
"den niedert er und den erhebt er". "Richten" betekent als "vrede-stichten"
altijd een herstellen van de rechte onderlinge verhouding tussen alle wezens.
Als zodanig heeft het altijd een dubbele werking. Want het bevrijdenJinde
benauwdheid en het verheffen van de vernederden en verdrukten betekent

tegelijk een "verbrijzelen van de verdrukker" (Ps. 72: 4) en dat "de hoogmoedigen worden verstrooid in de gedachten van hun harten" (Luc. I: SI).
De liederen van Hanna en Maria, het ene aan het begin van het Boek Samuël
en het andere aan het begin van het evangelieboek van Lucas, brengen nu
beide in de beschrijving van het goddelijk "richten" zeer krachtig deze dubbele
werking van dit bevrijdende handelen van God tot uitdrukking.
Van de liederen van Hanna en Maria onderscheidt zich nu de 1I3de Psalm
hierin, dat in dit lied het negatieve, het "verneinende" aspect van Gods richtenals-rechtverschaffen verzwegen blijft. Psalm 113 vertolkt uitsluitend de positieve
zin van Gods richten door alleen de gedachte van Psalm 138: 6a te ontvouwen:
i1~,; '~o/J i1~i1~ C?-'=?; "ER ist erhaben, und sieht den Niedern".
Door de concentratie op deze éne gedachte kan de dichter nu op een uiterst
zinvolle wijze de schepping in het lied laten voorkomen als het toneel waarop
dit "ER ist erhaben, und sieht den Niedern" zich afspeelt. Daarover moet nu
nog iets worden gezegd.
Als kortste aanduiding van de totaliteit van het handelen van God, waarom
de i1?0T;\ Hem prijst, noemden we op blacl4 het aan Barths Kirchliche Dogmatik
ontleende begrippenpaar "Schöpfung und Bund". (Het is de titel van Par. 4 1
in lIl, I, "die Lehre von der Schöpfung"). Omdat het in Israëls "Preisungen"
(Ps. 22: 4) om de totaliteit van het handelen Gods gaat, doet in bijna elke
i1?0T;\ ook de schepping mee, en komt dus in bijna elke i1?0T;\ ook de schepping
voor. Dit kan op twee manieren gebeuren, direct en indirect. Direct komt
de schepping in het lied voor, wanneer zij als een van Gods daden afzonderlijk
wordt vermeld, zoals in Psalm 33 en in Psalm 146 (zie ook b~iv. Ps. 96: 5 slot).
Het prijzen van deze daad kan in enkele liederen zelfs de hoofdzaak van het
hele lied vormen, zoals bijv. in Ps. 104 en in Ps. 148. (zie ook het hymnische
middenstuk van Psalm 74 in de verzen II tot 18). Het is echter geheel onjuist
om zulke liederen als "natuur-Psalmen" aan te duiden. Zoals in heel de Bijbel
gaat het ook in deze Psalmen niet om de "Natur" (die een heidens ding is),
maar om "Geschichte". De schepping behoort als bijzondere daad van de
God van het verbond tot de "Geschichte" van de debhärîm. Zij is als bijzondere
daad van God de inauguratie en de "Ermöglichung" van deze "Geschichte".
We begrijpen nu onmiddellijk, dat de schepping in een i1?0T;\ ook op een
heel andere wijze voor kan komen, niet direct, doordat de dichter haar als een
bijzondere daad van God afzonderlijk vermeldt, maar indirect, doordat de
dichter ons doet horen, hoe de schepping in heel het handelen van God-metons betrokken en daaraan dienstbaar is. Van dit laatste is Psalm 1I3 nu een
zeer schoon voorbeeld. (Men zie ook Psalm 103: 10-18 en het hymnische
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middenstuk in Psalm 36 in de verzen 6 tot 10; zie echter ook Psalm 147.
Het bijzondere van Psalm 147 is, dat in dit lied het handelen van God als de
Schepper door heel het lied heen geheel en al met zijn handelen als de God
van het verbond verstrengeld is). In Psalm 1I3 begint de schepping onmiddellijk reeds in de "Einführung" mee te doen in de woorden, die tijd en plaats
aanduiden: "von jetzt bis hin in die Zeit, / vom Aufstrahlen der Sonne / bis
zu ihrer Heimkunft". Geheel volledig wordt de vermelding van de schepping
echter daarna in het prachtig bij het slot van de "Einführung" aansluitende
"Hauptstück", eerst bij de stijging gedurende de eerste tweeregelige zin - über
die Weltstämme, über den Himmel - en dan nogmaals en nog vollediger bij
de daling gedurende de lange tienregelige zin: " ... der Sitz hat in der Höhe, /
der Sicht hat in die Tiefe / im Himmel und au! der Erde ... "! Het woord
"und" in het begrippenpaar "Schöpfung und Bund" wijst volstrekt niet in de
richting van zo iets als een Und-Theologie (Natul' und Gnade), op een duplex
revelatio en een duplex cognitio, integendeel: het duidt enkel het onlosmakelijk
verband aan tussen "Schöpfungsgeschichte" en "Bundesgeschichte". Juist Psalm
I 13 laat ons zien hoe die twee - "Schöpfung" und "Bund" - men zou kunnen
zeggen: elkaar geheel dekken: Van geen schepping kan sprake zijn, die niet
gans en al dienstbare omgeving en toneel is voor de beweging van dit handelen
van God-met-ons, en ook omgekeerd: van geen handelen van God-met-ons
kan sprake zijn, dat niet heel dit toneel volstrekt beheerst en vult, "gelijk in
de hemel alzo ook op de aarde".
13) De structuur van de bijbelse theologie hebben we getekend vanuit de
vier grondbegrippen:
n;~~

n~y1 C;~~ij

c'''~?

hassämayim wehä' äre~
of:
C;~~ij nlJlj n~Y
hä'äres tal)ath hassämayim
Gezien het karakter van de i1?0T;\ als totale reactie op de totaliteit van het
handelen Gods verbaast het ons niet, dat we heel deze structuur in een Preisung
als Psalm 1I3 hebben teruggevonden.
In de "Einführung" ging het om de c~, de NAAM; in het "Hauptstück"
om de .,~~ (däbhär); en in het lied als geheel om de volstrekte eenheid van
sëmöth

debhärîm

yämîm

en "~l
En wat betreft enerzijds de C',?~, de dagen, en anderzijds c;~~ij nlJlj n~Y,
"de aarde onder de hemel", in de "Einführung" werden tijd en plaats genoemd; de tijd: "von jetzt bis hin in die Zeit", hetgeen in Matth. 28: 20 wordt

cl!!

245

aangeduid met: al de dagen tot de voleinàing van het saeculum; en plaats:
"vom Aufstrahlen der Sonne / bis zu ihrer Heimkunft", welke plaatsaanduiding - de ganse aarde onder de hemel! - in het "Hauptstück" bij de stijging
van de korte eerste zin en bij de daling van de lange tweede zin nog vollediger
wordt herhaald: aarde en hemel - hemel en aarde.
Op het :'Il!'~~, het "van nu aan" moeten we echter nog even nader ingaan.
God leeft zijn tijd, de tijd die de zijne is (in Ps. 102 bijv. twee maal aangeduid
als "uw jaren"), en de mens leeft zijn tijd, de tijd die God hem geeft (in Psalm
ro2 bijv. twee maal aangeduid als "mijn dagen"; et passim). Die twee tijden
vallen niet zo maar samen. Gods tijd is niet zo maar ook onze tijd en onze tijd
is niet zo maar ook Gods tijd. God en zijn mens zijn niet zo maar tijd-genoten.
Tijd-genoten worden ze door wat er geschiedt, door wat God doet; doordat
Hij namelijk zich zijn mensen toewendt en bijv. hun (twist)zaak tot de zijne
maakt en zelf in al hun benauwdheden mede-benauwd wordt, omdat Hij hun
"Dränger" , benauwers ("tegenpartijders") de zijne wil laten zijn (Psalm 74
Ps. 98).
Van het :'Il!'~~, het "van nu aan" hebben we op blz. 218 gezegd: van nu aan,
nu wij begonnen zijn met Hem te prijzen. Het "van nu aan" betekent echter
allereerst: van nu aan, nu God zelf zich aan ons in het geschieden van zijn
debhärîm te kennen heeft gegeven en onze tijd-genoot heeft willen worden,
zullen wij als tijd-genoten van Hem Zijn naam prijzen van de opgang der zon
tot haar nedergang. Het geheim van de n~ ('ere~) als moqum is dus, dat "de
aarde" de plaats is, waar de eeuwige God onze tijd-genoot werd, en wij
eveneens waarlijk mogen worden wat we niet zo maar zijn: ook tijd-genoten
van elkaar.
~:'I~j1 IIN:t, "der Mann und sein Genosse" betekent in de eerste plaats "der
Mann und sein Zeit-Genosse". Gelijk de Bijbel niet ruimtelijk vanuit de hem
omringende "kosmos" over de mens spreekt als een mikrokosmos, maar
temporeel-geschichtlich over hem spreekt als "Bundesmensch", zo spreekt de
Bijbel ook niet in de eerste plaats ruimtelijk-Iocaal over de ~j (rea') als medemens - gelijk de LXX doet met ó nÀ1Jatov(wv), hij-daar-vlak-bij-mij; en nog
sterker de latijnse Bijbel met "proximus", "naaste" -, maar primair temporeel~
geschichtlich: de mens, die, doordat ik in de ontmoeting met hem te maken
kreeg, mijn "Genosse" , mijn "Zeit-Genosse" werd. Tijd-genoten worden
van dag tot dag de wezens door hetgeen op het toneel van hemel en aarde
zich tussen hen afspeelt in het geschieden van de debhärîm.
14)

Het is wel zinvol om deze exegese van Psalm 113, zoals wij die hebben

gegeven tegen de achtergrond van Barths KircWiche Dogmatik, te vergelijken
met die van Calvijn, zoals hij die geeft tegen de achtergrond van zijn Institutie .
(Calvijns commentaar op het Psalmboek is van 1557. De "nieuwe" Institutie,
gebaseerd op het principe van de duplex cognitio, is ontstaan in de winter
155 8/59).
Calvijn onderscheidt in het bijbelse getuigenis een wat hij 1,2, I noemt
"generalis Scripturae doctrina" met als thema: "De cognitione Dei creatoris",
van wat hij in 1,6,1 noemt de "propria fidei doctrina" met als thema: "De
cognitione Dei Redemptoris in Christi facie".
In Psalm 113 hoort hij nu niet primair de propria fidei doctrina, maar de
generalis Scripturae doctrina over de providentia Dei! (dezelfde onderscheiding
tussen een " ordinarius naturae cursus" en "quae praeter ordinarium naturae
cursum eveniunt" = providentia Dei in administranda hominum societate,
die hij in Inst. 1,5,1-10 maakt (1-5 en 6-ro!) vinden we hier in zijn exegese
van Psalm 113 weer terug). De exegese van deze Psalm luidt vanaf V. 7 als
volgt (twee maal zullen we het woord PROVIDENTIA te horen krijgen = Dei
manus!):
V.7 Hic Propheta in variis conversionibus quae fortuito creduntur accidere,
providentiam Dei celebrat.
De volgende zinnen - tot aan waar het woord PROVIDENTIA
voor de tweede maal klinkt - zullen dit nu nader toelichten. Het zal
daarbij vooral gaan om wat Gods bedoeling is met die "variae
conversiones quae fortuito creduntur accidere" ; hij zal dit begrip met
een hele reeks andere begrippen aanvullen. Het begint al direct met:
Quod ergo praeter nostram opinionem res mutantur, hoc pendere dicit
ab ullius Dei arbitrio. Nam si idem et aequabilis esset cursus ...
Tegenover elkaar worden dus gesteld (evenals in Inst. 1,5, I - 10)
enerzijds wat hij noemde de "variae cOllversiolles quae fortuito
creduntur accidere" "en quod praeter nostram opinionem res
mutantur", en anderzijds: de "idem et aequabilis cursus" .
Nam si idem et aequabilis esset cursus, jactarent omnes; naturam,
naturam. Nunc vicissitudo . . .
Ziedaar een derde uitdrukking voor het plotseling en onverwachts
zich . wijzigen van de gewone loop der dingen.
Nunc vicissitudo admollet dominari arcanum Dei consilium. Atqui
rebus insperatis - een vierde uitdrukking! - attoniti, transferimus
imaginationes nostras ad Fortunam.
Vele heidense humanisten: natura, natura! roepen ze, wanneer we
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met de ordinarius cursus te maken hebben, en anders: Fortuna!
"wanneer er geheel onverwachte dingen plotseling gebeuren. Het is
echter "zowel het een als het ander" goddeloos:
Quia ergo omni ex parte maligni sumus, Propheta in rebus insolitis (een
vijfde uitdrukking!) jubet nos Dei providentiam mirari.
Hier horen we dus het woord "providentia" voor de tweede maal.
Na deze inleidende opmerkingen gaat Calvijn nu vermelden waar
het in deze tekst over gaat; en dan weet Calvijn (vanuit Inst. 1,5!)
eigenlijk reeds van te voren wat wordt bedoeld:
Nam quum vel bubulci, vel alii despectissimi homines acl summa imperia
emerserint,
- Calvijn denkt dus aan de principes van cle Vulgaat en de LXX.
tam inopinata novitate (hier een zesde uitdrukking!) sensus nostros
melÏlls expergefieri aequum est.
En nu komt Calvijns uitroep, waarin hij ons te verstaan geeft:
nu, door wat ik tot nu toe in het voorafgaande heb gezegd, nu
begrijpen we wat de dichter bedoelt:
Nunc tenemus Prophetae consilium. Nam poterat (sicut aliis locis)
proponere coeli et terrae architecturam : sed quia in ordinario naturae
cursu caecutiunt mentes nostres, dicit in operibus insolitis (een zevende
uitdrukking!) magis conspicuam esse Dei manurn.
Deze uitdrukking "Dei manus" wordt straks aan het slot nog een maal
herhaald. (providentia Dei = Dei manus).
Calvijn gaat nu verder (we krijgen een achtste uitdrukking te horen
in "een nog groter wonder"):
Miraculum etiam amplificat, quum didt obscUl'os et sordidos homines
ad quemlibet prindpatum evehi, sed ut in sacro populo emineant:
dus ook hier weer: in principatum evehi!
quod majus est quam dominari in aliis terrae partibus. Status enim
Ecclesiae(!), praedpuum est et maxime speciosum theatrum, ubi Deus
admirabilis suae potentiae, sapientiae et justitiae documenta profert ac
explicat.
Zo is helaas de gewone denkwijze: Israël is de "kerk" van het
Oude Verbond, en nu is "de kerk" in de plaats van Israël getreden.
(terwijl het "ante et post Christurn naturn" om het éne volk gaat,
de éne gemeente in twee gestalten, die "pars pro toto co ram Deo"
de mensheid representeert).
Na deze uitleg van V.7-8 volgt nu die van V.9;

Habitare fadens) Aliud commemorat Dei opus, ...
Dit is niet juist: het gaat om een en hetzelfde "Dei opus", maar nu
ditzelfde werk met betrekking tot de representatieve Israelitische
vrouw:
quocl etsi non videtur tam memorabiIe,
Wanneer Calvijn aan Sara-Rebecca-Rachel-Lea-Hanna etc. had
gedacht, zou hij dit zo niet hebben gezegd:
non minus tarnen afficit sensus nostros. Nam si mulier quae diu fuit
sterilis, repente concipiat numerosam sobolem, mirari cogimur, Hcet in
quotidianis Dei operibus simus stupidi (= de grondgedachte van heel
zijn exegese) , . . . In de slotzin wordt nu heel de exegese als volgt
samengevat:
Quum ergo Deus non modo consuetum naturae ordinem gubernet, sed
mutet etiam rerum vices, in sublime evehens qui jacebant contempti, et
mulieres steriles foecundans: nisi ad considerandum ejus manum attenti
su mus, bis damnabilis est stupor noster.
15) En nu tenslotte nog iets over Gunkel. We zijn deze studie met hem
begonnen en we moesten zijn werk roemen; we zullen deze studie nu ook met
hem besluiten maar zullen hem nu niet nogmaals kunnen prijzen.
Gunkei heeft in zijn commentaar de Psalm als volgt vertaald:
Halleluja.
Rühmet, ihr Knechte Jahwes,
rühmet Jahwes Namen!
Jahwes Name sei gesegnet
von nun an bis in Ewigkeit!
Von Sonnen-Aufgang bis Niedergang
wird Jahwes Name gerühmt.
Erhaben ist Jahwe über alle Völker,
seine Herrlichkeit ragt über den Himmel.
Wer ist wie Jahwe, unser Gott,
im Himmel und auf Erden,
der in der Höhe thront,
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der io die Tiefe schaut;
der aus dem Staub den Geringen erhebt,
aus dem Kot den Armen erhöht,
ihm Sitz zu verleihen bei den Edein,
bei den Edelsten seines Volks;
der das kinderlose Weib zu Ehren bringt,
die Mutter der Kinder darf jauchzen!
Halleluja.
Gunkei heeft het lied niet verstaan, hetgeen blijkt uit:
I) de Stichwörter laat hij niet op de juiste wijze klinken;
2) hij voegt V.4 bij de uit twee strofen bestaande "Einführung" en heeft
niet verstaan, dat het tweeregelige Vers 4 de achtergrond is voor de
tienregelige zin in V.5-lO;
3) hij brengt eigenmachtig een tekstcorrectie tot stand (zonder dat er zelfs
in de versiones antiquae een aanleiding toe is) door "in de hemel en
op de aarde" op V.5a te laten volgen, waardoor hij de structuur van het
lied geheel verstoort;
4) het verrassende van dit lied is hem geheel ontgaan; hij hoort niets anders
dan een weinig origineel lied uit latere tijd met "geläufige Gedanken in
den überlieferten Formen".
Het verbaast ons zeer, datde vader der "Formgeschichte", die in zijn commentaar op het Boek Genesis een uitstekende paragraaf schreef over "Die
Kunstform der Sagen" en die in zijn "Einleitung in die Psalmen" een prachtig
stuk schreef over "Die Formensprache der Hymnen", zo weinig begrip heeft
voor de vorm juist van een lied als Psalm II3 en nog veel minder voor de
inhoud van dit lied.
Gunkei is als moderne theoloog een Religionsgeschichtler en eigenlijk geen
theoloog. Dat wreekt zich bij de exegese.
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