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‘Ten derden dage opgestaan volgens de Schriften’:  
opmerkingen bij het gebruik van Hosea 6:2 als verwijzing naar het geloof in de opstanding uit de 
dood 
 
© Klaas Spronk 
 
In één van de oudste getuigenissen van Jezus’ opstanding uit de dood wordt nadrukkelijk verband 
gelegd met wat wij nu het Oude Testament noemen: ‘Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, 
naar de Schriften’ (1 Kor 15:4). Deze formulering is overgenomen in de geloofsbelijdenis van Nicea. 
Paulus schrijft niet aan welke tekst of teksten men hier moet denken. Waarschijnlijk gaat het om 
meer dan één tekst. In andere brieven gebruikt Paulus namelijk vaker het enkelvoud ‘Schrift’ (zie 
Rom 4:3, 9:17, 10:11, 11:2, Gal 3:8, 22). We moeten hier dan dus denken aan een serie teksten zoals 
die welke Jezus aanhaalde in zijn gesprek met de Emmaüsgangers (Lc 24:27). Net als daar worden ze 
niet expliciet genoemd. Blijkbaar ging men ervan uit dat de lezers dit wel wisten. Mogelijk gaat het 
om in de eerste gemeenten bekende lijsten en verwijst Paulus daar naar. In de kantlijn van de 
Griekse tekst volgens de uitgave van K. Aland staan bij 1 Kor 15:4 verwijzingen naar Hos 6:2, Jon 2:1 
en Mt 16:21. Ook in een aantal Bijbelvertalingen krijgt de lezer een helpende hand toegestoken. In 
de kanttekeningen bij de Statenvertaling wordt bij ‘begraven’ verwezen naar Ps 16:10, Js 53:9, Jon 
1:17 en Mt 12:40 en bij ‘opgewekt’ naar Ps 16:10, Js 53:8 en Mt 12:40. In de Nieuwe Vertaling van 
1951 is de voetnoot met verwijzing naar Ps 16:10 en Mt 12:40 verbonden met ‘de Schriften’. De 
Willibrordvertaling van 1975 noemt bij het vers als geheel Hos 6:2, Jon 2:1 (Mt 12:41), 2 K 20:5, Ps 
16:10 en Hand. 13:33 e.v. In de herziene versie van 1995 is deze aantekening opmerkelijk genoeg 
weggelaten. Helemaal duidelijk is het dus allemaal niet. Dat begint al in de formulering in 1 Kor 15:4. 
Betreft de verwijzing naar de Schriften alleen de opstanding of gaat het (ook) om de tijdsaanduiding? 
Dat laatste wordt gesuggereerd door de verwijzingen naar 2 K 20:5, Jon 2:1 (NBG 1:17) en Hos 6:2. 
Als het gaat om de termijn van drie dagen wordt in dit verband in het Nieuwe Testament alleen 
expliciet verwezen naar het verhaal van Jona, namelijk in het genoemde Mt 12:40. De eerste keer dat 
Hosea met zoveel woorden wordt genoemd is bij de kerkvader Tertullianus1 en dan zijn we al twee 
eeuwen verder.  
 In deze bijdrage wil ik nader ingaan op het gebruik van Hos 6:2 als mogelijke verwijzing naar 
Jezus’ opstanding. Ik bied deze studie hier aan als teken van dank aan en waardering voor Cees den 
Heyer, die mij het handwerk van de exegese en vooral ook het enthousiasme daarvoor heeft 
bijgebracht en nog steeds bijbrengt in zijn steeds weer boeiende publicaties. De uitleg van de Schrift 
staat soms in een gespannen relatie met de leer van de kerk. Dat hoort ook zo. Geloofszaken zijn niet 
voor eens en altijd vast te leggen. Het is jammer dat die spanning soms ontaardt in geestdodend 
getouwtrek en verdachtmakingen. Ik heb daar zelf iets van meegemaakt naar aanleiding van het 
onderwerp dat ik hier nu aansnijdt. Dat kwam namelijk al eerder ter sprake in mijn proefschrift in 
19862. Ik legde daarin, zoals hieronder nog nader aan de orde zal komen, verband tussen o.a. Hos 
6:1-3 en Kanaänitische teksten over de god Baäl. In het tijdschrift ‘Woord en Geest’ wordt hier met 
verontrusting over geschreven door G. Meyering als kenmerkend voor het bedenkelijke gehalte van 
‘ons Kampen’. Eerst wordt verwezen naar het proefschrift van Theo Witkamp waarin deze 
veronderstelt dat de evangeliën een weerslag zijn van de theologie van de latere christelijke 
gemeente. ‘Maar’, zo citeert Meyering een artikel van dr. Bram Krol, ‘de promovendus maakte het 
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nog niet zo bar als drs. K. Spronk (...) Deze predikant te Monnikendam beweert dat het geloof in de 
hemelse heerlijkheid een invloed van de Baälscultus is! Het is duidelijk dat vele theologen uit Kampen 
uitblinken door een zeer rekbaar geweten t.a.v. de ondertekening van de belijdenisgeschriften – en 
hetgeen daarin gezegd wordt over de goddelijke inspiratie van de Schriften’.3 Bij deze ene 
schrobbering is het overigens gebleven. Dat zal er aan de ene kant mee te maken hebben dat de 
korte samenvatting van mijn proefschrift door Krol tamelijk tendentieus is. Aan de andere kant zou 
men het kunnen opvatten als ondersteuning van het idee van Cees den Heyer dat de speelruimte 
voor oudtestamentici groter is dan die voor hun collega’s die zich met het Nieuwe Testament bezig 
houden.4 
 Den Heyer gaat zelf uitgebreid in op het ‘ten derden dage’ in wat ik beschouw als zijn 
belangrijkste studie, namelijk die over ‘De Messiaanse weg’.5 Daarin laat hij zien dat de termijn van 
drie dagen in de vroeg christelijke en in de rabbijnse traditie vaak geassocieerd werd met een door 
God bewerkte wending ten goede.6 Hos 6:2 hoort dan thuis in een veel langere rij van teksten uit het 
Oude Testament waarin beschreven wordt dat op de derde dag een belangrijke gebeurtenis plaats 
vindt. In het kader van het verstaan van de gebeurtenissen rondom Jezus zou dan Gn 22:4, over 
Abraham die op de derde dag zijn zoon Isaak wil offeren, meer aandacht verdienen. Den Heyer laat 
zich niet uit over de suggestie, die aan begin van de vorige eeuw werd gedaan7, dat in een aantal 
godsdiensten van het oude Nabije Oosten een met de cultus van stervende en verrijzende goden 
verbonden voorstelling bestond van een terugkeer uit het dodenrijk op de derde dag. Daarbij 
baseerde men zich echter op materiaal dat niet altijd even duidelijk was of op berichten van veel 
latere schrijvers. Om die reden stelt Jagersma8 vast het onderzoek naar dit soort 
godsdiensthistorische parallellen weinig oplevert. Het is de vraag of die conclusie niet al te snel is 
getrokken. Er zijn mijns inziens belangrijke aanwijzingen dat Hos 6:2 het beste tegen zo’n 
achtergrond gelezen kan worden en met name in verband gebracht moet worden met de door deze 
profeet zo fel bestreden Baälcultus. 
 Het duidelijkste beeld van de voorstellingen rondom Baäl, de Kanaänitische god van de 
vruchtbaarheid9, wordt ons geschilderd in de teksten van Ugarit, met name in de aan hem gewijde 
mythe10. Hij wordt geassocieerd met de regen en met de bliksem. Zijn dochters heten de godinnen 
van de dauw. De lotgevallen van Baäl hebben hun weerslag op het leven der mensen. Zij zijn gebaat 
bij zijn welstand. Baäl heeft het echter aan de stok met andere goden. Om te beginnen met de god 
van de zee. In het mythisch denken verklaart deze strijd waarom de zee gedurende bepaalde 
perioden een grote bedreiging voor de mensen kan vormen. Nog verder voert het gevecht van Baäl 
met Mot, de god van de dood. Baäl verliest en moet afdalen naar het dodenrijk. Met hem verdwijnen 
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de wolken, de regens en de dauw en daarmee ook de vruchtbaarheid van de aarde. Dankzij zijn 
vrouw Anat, die de dood overwint, kan Baäl weer terugkeren en met hem het nieuwe leven.  
 Er blijft veel in deze teksten onduidelijk en omstreden in de uitleg. Op sommige plaatsen zijn 
de kleitabletten beschadigd en ontbreekt er dus een passage. Dat is onder meer het geval op het 
moment in de mythe dat Baäl terugkeert uit het dodenrijk. We weten dus niet hoe dat ging. Toch is 
daar nog wel wat over te zeggen, namelijk in het kader van de dodencultus. Uit de offerteksten blijkt 
dat men in het oude Ugarit veel aandacht aan de doden besteedde. De overledene kreeg niet alleen 
een aantal zaken mee het graf in, men bracht ook met een zekere regelmaat offers aan de doden. 
Zeker bij vooraanstaande overleden, zoals koningen, kan men zelfs spreken van een verering als 
waren zij goden geworden. Men riep hen ook op om hun hulp in geval van ziekte of oorlog als 
intermediair tussen mensen en goden. Soms werden ze ook geacht zelf op te treden als goddelijke 
helpers. Ze worden dan beschreven als een hemelse legermacht met paarden en wagens. Er bestond 
een nauwe relatie tussen deze vereerde doden en de god Baäl. Dat blijkt onder andere uit hun 
bijnaam. Baäl wordt soms aangeduid als ‘heiland’ (Ugaritisch rp’u) en de meervoudsvorm hiervan 
(rp’um) wordt gebruikt ter aanduiding van de doden die hun bijstand verlenen aan de levenden. De 
woonplaats van deze vereerde en in zekere zin vergoddelijkte doden lijkt vooralsnog in het dodenrijk 
gezocht te moeten worden. In sommige teksten is er echter sprake van dat deze doden worden 
opgeroepen en zo de kans krijgen om net als Baäl het dodenrijk te verlaten. In enkele van deze 
teksten komen we nu iets meer te weten over die reis uit het dodenrijk. Helaas zijn ook deze teksten 
over het oproepen van de doden en hun komst (KTU 1.20-2211) niet compleet. Er wordt echter veel 
herhaald en via de vele parallellen kan de tekst vaak met vrij grote zekerheid worden aangevuld 
(aangegeven met vierkante haken). Zo ontstaat er toch een duidelijk beeld van de voorstelling van de 
gang van zaken. De doden worden opgeroepen om als vogels op te vliegen naar de heilige plaatsen. 
Zij geven daaraan gehoor: 
 
 Zij bestegen hun wagens, 
 gingen [naar hun hengsten]. 
 Zij gingen een dag en een tweede. 
 Na zons[ondergang op de derde] 
 arriveerden de ‘heilanden’ op de dorsvloeren 
 de godde[lijken op] de plantages. (KTU 1.20:II.4-7) 
 
In een ander fragment uit dezelfde tekst worden de doden uitgenodigd om te komen naar de 
‘Marzeach’. Dat is een term die we ook kennen uit het Oude Testament. Ook daar wordt het gebruikt 
in verband met het omgaan met de dood en de doden (Jr 16:5; Am 6:7). Uit Ugaritische teksten blijkt 
dat het hier van oorsprong gaat om een instelling waarbij via drinkgelagen contact met de doden 
werd onderhouden, enerzijds om hen te gedenken, anderszijds om hun bijstand te verkrijgen dan wel 
hun dreiging te bezweren.12 In deze tekst is er sprake van dat er één is die de doden, ‘de heilanden’, 
voorgaat naar de plaats waar zij worden samengeroepen. Er is veel voor te zeggen dat dit de heiland 
bij uitstek is, namelijk Baäl. Hierover verschillen de uitleggers van mening. Hoe dan ook, er is weer 
sprake van een driedaagse termijn. 
 
 Moge de ‘heilanden’ op vliegen naar de heilige plaats, 
 moge de goddelijken gaan [naar de heilige plaats], 
 [moge zij komen in het huis van mijn] Marzeach, 
 Dan zal hij [u ge]nezen, 
 de herder zal [u doen herleven]. 
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 Nu zal ik gaan [een dag en een tweede], 
 [op de] derde zal ik aankomen bij paleis, 
 [zal ik gaan] naar mijn paleis. (KTU 1.21:II.3-8) 
 
De hierboven gegeven beschrijving van de Ugaritische voorstellingen rondom Baäl en de dodencultus 
is maar een beperkte poging om de gegevens op een rijtje te krijgen. De deskundigen zijn het over 
veel zaken niet met elkaar eens. Verder is het goed om te bedenken dat er iets anachronistisch in 
onze systeemdwang zit. Het is goed denkbaar dat men in het oude Ugarit onbekommerd allerlei 
cultische handelingen en de daaraan verbonden voorstellingen door elkaar liet lopen. Er is ons niets 
van een soort systematische geloofsleer uit die tijd overgeleverd. Het belangrijkste op dit moment is 
dat we een beeld kunnen krijgen van de voorstellingen zoals die bestonden rondom Baäl als god van 
de vruchtbaarheid en zijn afdalen in en terugkomen uit het dodenrijk. We mogen aannemen dat dit 
geloofsgoed zowel in tijd als in plaats verder reikte dan de plaats Ugarit, gelegen aan de kust van de 
Middellandse Zee in het huidige Syrië, verwoest ca. 1200 voor onze jaartelling. Aanwijzingen 
daarvoor zijn te vinden in bijvoorbeeld de godsdienst van de Phoeniciërs in het oudtestamentisch 
tijdvak. Zo werd in Byblos de god Adonis vereerd als de stervende en verrijzende god, net als Baäl. 
Hun namen zijn ook verwant. Beide duiden ze op hun ‘heer’schappij. Op andere plaatsen is vaak 
sprake van Baälshamem of Baälshamin.13 Hoezeer de ideeën over en het geloof in Baäl doorwerkten 
blijkt natuurlijk ook uit veel teksten in het Oude Testament. Bij de uitleg is goed om bepaalde zaken 
ook eens ‘van de andere kant’ te horen om te begrijpen waartegen men zich nu afzet en wat nu echt 
het verleidelijke aan deze afgodendienst was. Dan blijkt onder andere dat de verhalen van de grote 
Baälbestrijders Elia en Elisa nog meer inhouden dan het verslag van hun strijd tegen de afgoderij. De 
verhalen en de onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn op zichzelf al te beschouwen als een 
soort tegenhanger van de Kanaänitische mythologie.14 
 Wat nut ons dit al bij de uitleg van Hos 6:2? Voordat we hierop kunnen antwoorden, moet er 
nog een volgende noodzakelijke omtrekkende beweging gemaakt worden, namelijk een analyse van 
de structuur van het grotere geheel waarvan dit vers deel uitmaakt. Dat gebeurt hier volgens de 
methode die in Kampen school heeft gemaakt15 en die ook raakvlakken heeft met de benadering 
zoals Den Heyer die wat betreft het Nieuwe Testament propageerde in zijn proefschrift.16 Naar vorm 
en inhoud blijkt Hos 5:8-6:6 goed als een eenheid gelezen te kunnen worden, waarbinnen een zinvol 
verband blijkt te bestaan tussen de verschillende onderdelen. De tekst kan als volgt worden 
weergegeven in versregels (doorgaans bestaand uit twee, met een schuine streep van elkaar 
gescheiden stichen), strofen, substanza’s en stanza’s. 
 
5:8 Blaast de ramshoorn in Gibea, / de trompet in Rama. 
 Roept uit in Bet Awen: / ‘Na jou, Benjamin!’ 
 
9 Efraïm zal een woestenij worden / op de dag van de straf. 
 Over de stammen van Israël / laat ik weten wat zeker is. 
 
10 De leiders van Juda zijn / als wie de grensstenen verleggen. 
 Over hen zal ik uitgieten / als water mijn toorn. 
 
11 Verdrukt is Efraïm, / verpletterd door recht, 
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 want het was erop gericht om te gaan / de onzin achterna. 
....................................... 
 
12 En Ik ben als een mot voor Efraïm / en als verrotting voor het huis van Juda. 
 
13 Toen Efraïm zijn ziekte zag / en Juda zijn gezwel, 
 ging Efraïm naar Assur / en zond (bericht) naar de grote koning. 
 Maar hij kan jullie niet genezen, / het gezwel niet van jullie wegnemen. 
 
14 Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm / en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. 
 Ik, Ik zal verscheuren en Ik ga, / Ik zal wegdragen en niemand zal redden. 
 
15 Ik zal gaan, Ik keer terug naar mijn plaats, / totdat zij beseffen schuldig te zijn. 
 En zij zullen mijn aangezicht zoeken, / in hun nood zullen zij naar Mij uitzien. 
___________________ 

 
6:1 ‘Komt, laten wij terugkeren naar JHWH,  
 
 want Hij heeft verscheurd en zal ons genezen; / Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. 
2 Hij zal ons doen herleven na twee dagen, / op de derde dag ons doen opstaan. 
 
 Wij zullen leven voor zijn aangezicht (3) en kennen, / wij zullen ernaar streven JHWH te 
kennen. 
 Zoals de dageraad staat zijn komst vast, / Hij komt tot ons zoals de regen, / 
  zoals de lenteregen die de aarde drenkt.’ 
....................................... 
 
4 Wat zal Ik met jou doen, Efraïm? / Wat zal ik met jou doen, Juda? 
 Jullie trouw is als de morgennevel / en als de dauw die vroeg verdwijnt. 
 
5 Daarom heb Ik erop ingehakt met de profeten, / heb Ik hen gedood met de woorden van 
mijn mond. 
 En mijn oordeel is als het licht dat doorbreekt. 
 
6 Want trouw wens Ik en geen offer / en kennis van God is Mij liever dan brandoffers. 
 
Via een doorgetrokken streep (na 5:15) en twee stippellijnen (na 5:11 en 6:3) is aangeven dat deze 
tekst ingedeeld kan worden in twee stanza’s (5:8-15 en 6:1-6) en dat die op hun beurt weer kunnen 
worden verdeeld in twee substanza’s. De eerste twee substanza’s bestaan uit vier strofen, de laatste 
twee substanza’s uit drie strofen. Deze wat betreft de lengte evenwichtige structuur kan verder 
onderbouwd worden met behulp van een aantal formele, vooralsnog niet op de inhoud gebaseerde 
en daarmee redelijk objectieve argumenten. Die worden ontleend aan het woordgebruik, met name 
aan woordherhalingen. Om dat zonder verwijzing naar het Hebreeuws te kunnen aangeven is de 
vertaling zo letterlijk mogelijk. De woorden die met elkaar kunnen worden verbonden zijn 
onderstreept. Om te beginnen valt op dat beide stanza’s beginnen met een gebiedende wijs in het 
meervoud: ‘blaast’ (5:8) en ‘komt’ (6:1). Kenmerkend voor de eerste substanza is de herhaling aan 
begin en eind (inclusie) van ‘(achter)na’ (5:8, 11) en voor de tweede substanza het gebruik van ‘ik’ 
(5:12, 14; in het Hebreeuws staat alleen in deze verzen het zelfstandig persoonlijk voornaamwoord) 
samen met voorzetsel ‘als’ bij de vergelijking die gemaakt wordt met de ik-persoon. De volgende 
substanza (6:1-3) wordt gekenmerkt door de alleen hier voorkomende vormen van de eerste 
persoon meervoud. Opvallend in de laatste substanza is de herhaling van het alleen hier gebruikte 
woord ‘trouw’ aan begin en slot (6:4, 6). Wat betreft het tweede deel (6:1-6) kan nog worden 
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opgemerkt dat het opvalt dat het begint en eindigt met een strofe die korter is dan de rest. Daar 
staat tegenover dat het slot van de substanza 6:1-3 langer is. Dit tristichon markeert hier door zijn 
extra lengte de afsluiting van een grotere eenheid. Inhoudelijk betekent zoiets vaak dat het 
functioneert als een klap op de vuurpijl. Dat lijkt ook hier het geval te zijn. 
 Deze formele analyse vormt de basis voor de volgende duidelijke inhoudelijke indeling van 
de tekst: 
 Ia (5:8-11): oordeel over Efraïm en Juda 
 Ib (5:12-15): bestraffing met ziekte en dood 
 IIa (6:1-3): hoop op genezing door JHWH 
 IIb (6:4-6): oordeel over Efraïm en Juda. 
Zoals al wordt aangegeven via deze samenvatting bestaan er duidelijke relaties tussen de delen Ia en 
IIb en tussen Ib en IIa. Dat is in veel mindere mate het geval tussen Ia en Ib (hier zijn geen 
aanwijsbare relaties) en tussen IIa en IIb (hier is er slechts enig verband via ‘komst’ in 6:3 en 
‘doorbreekt’ in 6:5, die van hetzelfde werkwoord )cy zijn afgeleid, en via ‘dageraad’ in 6:3 en 
‘morgen’ in 6:4, waarbij het in het Hebreeuws echter om verschillende woorden gaat). Voor de veel 
duidelijkere relatie tussen Ia en IIb kan naast de herhaling van de namen Efraïm en Juda gewezen 
worden op het gebruik van ‘dag’ in 5:9 en 6:2, ‘kennis’ in 5:9 en 6:6, ‘recht’ in 5:11 en 6:6. De relatie 
tussen Ib en IIa wordt onderstreept door de herhaling van ‘genezen’ in 5:13 en 6:1, ‘verscheuren’ in 
5:14 en 6:1, ‘gaan/komen’ + ‘terugkeren’ in 5:15 en 6:1, ‘aangezicht’ in 5:15 en 6:2. 
 De conclusie kan niet anders zijn dan dat Hos 6:1-3 onmiskenbaar ligt ingebed in zijn context 
en dus ook vandaaruit verklaard moet worden. Het gaat hier om Gods oordeel over Efraïm en Juda, 
waarbij Hij ruimte laat voor een reactie van zijn volk. Die volgt dan ook, maar blijkt niet te voldoen. 
Het begint en eindigt ermee dat God zich vernietigend uitlaat over zijn volk. De tekst zet in met het 
beeld van de in die tijd zo bekende en gevreesde veldtochten van machtige heersers. De bevolking 
wordt gewaarschuwd met het signaal van de ramshoorn. Men kan maar beter op de vlucht slaan. De 
vernietiging is niet tegen te houden en gezien het gedrag van Efraïm en Juda ook gerechtvaardigd. 
Vanaf 5:12 wordt de confrontatie verder toegespitst. God stelt nu nadrukkelijk zichzelf voor als 
degene die Efraïm en Juda straft. Hij laat aan het slot van dit deel wel de mogelijkheid open dat zijn 
volk zich naar Hem toe zal wenden. Dat gebeurt dan vervolgens ook in 6:1-3. Nu is het volk aan het 
woord en pakt daarbij op verschillende manieren op wat JHWH eerder heeft gezegd. In hun uiting 
van vertrouwen op hun God gaan zij nog verder dan de woorden van het oordeel. Tegenover het 
‘verscheuren’ zetten zij ‘genezen’. Ze voegen er de hoop op ‘herleven’ en ‘opstaan’ aan toe. 
Tegenover het ‘zoeken’ van Gods ‘aangezicht’ stellen zij dat ze Gods ‘aangezicht’ zullen ‘kennen’ en 
vullen dat uitgebreid aan met het beeld van de komst van de dageraad en de regens. Gods antwoord 
klinkt, zoals in veel commentaren wordt opgemerkt, als de vertwijfelde woorden van de ouders van 
onwillige kinderen: ‘Wat moet ik met jullie beginnen?!’ De reactie is dus negatief. Op zijn beurt 
reageert God nu op de woorden van het volk. Wat daarbij opvalt is dat Hij alleen teruggrijpt op wat 
aan het slot is gezegd: op de woorden uit 6:3 en dus niet op v. 2. Hij verwijt zijn volk dat het tekort 
schiet met een beeld dat aansluit bij de vergelijking met de regens. Het volk heeft veel minder te 
bieden dan dat: het is als verdampende dauw. En terwijl het volk dacht te kunnen rekenen op Gods 
genade als op de komst van de dageraad, zal men moeten rekenen op zijn oordeel dat komt als het 
licht. Hij concludeert dat men zijn God blijkbaar helemaal niet zo goed kent. 
 Het grote probleem bij de uitleg van dit bijbelgedeelte is hoe men de overgang van het derde 
naar het vierde vers moet verklaren. Hos 6:1-3 klinkt als een heel positieve bekering tot God en een 
welluidend getuigenis van vertrouwen in Gods genade. Blijkens het vervolg lijkt God zelf er allerminst 
van onder de indruk. Men stelt wel voor om de tekst anders te rangschikken. Hos 6:1-3 zou later zijn 
toegevoegd als reactie op of correctie van het als te zwaar ervaren oordeel.17 Houdt men vast aan de 
overgeleverde tekst – en daar is gezien de regelmatige opbouw veel voor te zeggen – dan zou men 
ook kunnen veronderstellen dat er iets is gebeurd waardoor de op zich positieve woorden van het 
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volk hun kracht hebben verloren. Op een of andere manier sporen hun daden niet met hun 
woorden.18 Aan de vergelijking met verdwijnende dauw ontleent men dat het berouw niet oprecht 
zou zijn geweest en al te lichtvaardig werd uitgesproken.19 Het probleem bij deze verklaring is dat de 
eigenlijke reden van Gods negatieve reactie niet wordt uitgesproken. Zou het niet ook zo kunnen zijn 
dat de door het volk gesproken woorden zelf in Gods ogen niet deugen? Wolff20 ziet het 
afkeurenswaardige in het feit dat deze woorden doordrenkt lijken te zijn van een ‘gekanaäniseerde 
volksvroomheid’. Ook Jeremias21 denkt in die richting. Met name het veronderstelde automatisme 
zou hier misplaatst zijn. Overigens wordt de relatie met het Kanaänitische gedachtengoed ook 
andersom gebruikt: juist door de associatie met de regens zet de gelovige vereerder van JHWH zich 
af tegen het Baälgeloof, want zo wordt aangegeven dat JHWH ook op dat terrein de baas is.22 
 Over de vraag in hoeverre we hier met directe parallellen uit bijvoorbeeld Ugaritische 
teksten te maken hebben, verschilt men van mening. Men lijkt hier toenemend terughoudend te zijn. 
Jacob stelt nog onomwonden dat de woorden uit Hos 6:1-2 ‘waarschijnlijk geregeld gebruikt werden 
in de Baälcultus (...) en de profeet haalt ze aan om aan te tonen dat in de godsdienst van JHWH de 
dingen niet zo gemakkelijk tot stand komen als in de cultus van de natuurreligies: alleen de 
gehoorzaamheid die voortkomt uit het hart, verdient de genade van JHWH.’23 Jeremias gaat niet 
verder dan de mogelijkheid van een mogelijke hint in de richting van een oude mythe. In zijn recent 
gepubliceerde commentaar beperkt MacIntosh zich tot de opmerking dat in de Ugaritische teksten 
geen sprake is van drie dagen in verband met Baäls terugkeer uit de onderwereld. Het enige wat er, 
als men zoekt naar zo’n termijn, nog een beetje op lijkt is volgens hem de passage in KTU 1.6:II.25-26 
waarin aangegeven wordt hoe lang men zoekt naar Baäl: ‘Een dag, twee dagen gingen voorbij, dagen 
werden maanden’.24  
 Na wat er eerder is gezegd over de Ugaritische gegevens over Baäl en de met deze god 
geassocieerde dodencultus, is het goed om hier nog een keer op terug te komen. Is er heel wat meer 
reden en in ieder geval ook meer relevant tekstmateriaal dan MacIntosh aangeeft om aan te nemen 
dat Hos 6:1-3 wel degelijk gelezen moet worden tegen deze achtergrond. Om dat goed in kaart te 
brengen zullen we eerst de tekst nog een keer doorlopen en daarbij letten op de manier waarop het 
volk in zijn antwoord reageert op het eerder geformuleerde oordeel van God. In hoeverre is daar wat 
aan toegevoegd en zijn er aanwijzingen voor wat daarbij als bron van inspiratie heeft gefungeerd? 
 Het antwoord begint met een oproep: ‘Komt, laten wij terugkeren naar JHWH’. Dit sluit 
direct aan bij de laatste voorafgaande strofe, waar God zegt: ‘Ik zal gaan, Ik keer terug naar mijn 
plaats’. Het bevestigt wat Hij aangeeft aan het slot van die strofe: ‘Zij zullen naar Mij uitzien’, want in 
het antwoord wordt nadrukkelijk ook de Godsnaam genoemd. Ook dat noemen van de naam past 
goed in het geheel. Dat gebeurt namelijk aan het begin van alle grotere eenheden. Het duidelijkste is 
dat in 5:12 en 6:4. Daar vinden we God in de eerste persoon met Efraïm en Juda als object. Nu wordt 
dat omgekeerd: het volk in de eerste persoon met JHWH als object. Vervolgens wordt het handelen 
van JHWH aangeduid met de al eerder gebruikte werkwoorden ‘verscheuren’ (eerder in 5:14) en 
‘genezen’ (eerder als ontkenning in 5:13). In de parallelle stiche wordt dat via synoniem parallellisme 
nader aangeduid met ‘slaan’ en ‘verbinden’. Hier zijn standaard formules gebruikt, want ook elders 
worden deze woorden naast elkaar gebruikt. Het parallele paar ‘verbinden / genezen’ vinden we 
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bijvoorbeeld ook Job 5:18 (hier ook samen met ‘slaan’), Ps 147:3, Js 30:26 en Ez. 34:4. In Jr 5:6 vinden 
we een andere tekst waarin ‘slaan’ voorkomt naast ‘verscheuren’. Uit diezelfde tekst blijkt ook dat 
‘slaan’ hier opgevat moet worden als het uitdelen van de dodelijke klap door een leeuw (vgl. ook Jr 
2:30). In zoverre sluit ook dit deel van Hos 6:1 heel precies aan bij het voorafgaande, omdat ook in 
5:14 het beeld van de leeuw werd gebruikt.  
 In v. 2 wordt de beschrijving van het Godsvertrouwen aangevuld met geheel nieuwe 
elementen. In het voorafgaande werd wel indirect aangegeven dat de dood dreigde. Het beeld van 
de verscheurende leeuw impliceert de dood van zijn slachtoffer, maar dit wordt niet met zoveel 
woorden uitgesproken. Er wordt nu ook andere taal gesproken. De hoop dat ‘Hij ons zal doen 
herleven na twee dagen, op de derde dag ons doen opstaan’, past niet bij het beeld van de leeuw en 
zijn slachtoffer. Plastisch uitgedrukt: de natuur leert dat na drie dagen er weinig van de prooi van een 
leeuw meer over is om te kunnen opstaan. Het lijkt hier dus meer in algemene zin te gaan over ziekte 
en dood en de redding daaruit door God. Men kan het vergelijken met Ps 30:3-4: ‘JHWH, mijn God, 
tot U riep ik om hulp en Gij hebt mij genezen. JHWH, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk, Gij 
hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve neerdaalde’. Door deze vergelijking vallen twee 
elementen uit Hos 6:2 extra op: het gebruik van het werkwoord ‘opstaan’ en de genoemde termijn 
van twee, drie dagen. Het werkwoord duidt er op dat het hier niet ‘slechts’ om een ernstige ziekte 
gaat, waarbij de bidder zich als het ware al ‘door banden van de dood voelt omvangen’ (Ps 116:3), 
maar dat de dood definitief is ingetreden en de betrokkene zich in het dodenrijk bevindt. In die 
context wordt ‘opstaan’ ook gebruikt in Ps 88:11 en in Js 14:21 (zie ook v. 9) en 26:14. Het onderwerp 
is daar ‘de schimmen’ (My)pr), aanduiding van de dodengeesten met een woord verwant aan de 
Ugaritische naam rp’um voor de als ‘heilanden’ vereerde doden. Wat in Ps 88 en in de teksten in 
Jesaja als onmogelijk wordt voorgesteld, wordt in Hos 6:2 genoemd als reële mogelijkheid. Juist deze 
in de teksten van het oude Israël, zeker uit deze periode, unieke voorstelling heeft raakvlakken met 
wat we lezen in Ugaritische teksten. Daar hoort ook de genoemde termijn van twee, drie dagen bij. 
Op zich zegt die tijdsaanduiding niet zoveel, omdat hij veel vaker en ook in heel andere situaties 
wordt gebruikt. Men zou op zijn minst kunnen zeggen dat hij wel past binnen de context van de 
voorstelling van de reis vanuit de dodenwereld naar het land der levenden, zoals we die kennen uit 
Ugaritische teksten volgens welke de doden in het spoor van Baäl het dodenrijk konden verlaten. Dat 
geldt ook voor de werkwoorden ‘genezen’ ()pr) en ‘leven geven’. Die woorden lijken namelijk ook te 
worden gebruikt in de eerder genoemde tekst over de Ugaritische rp’um (KTU 1.21:II.3-8), waar van 
een god (waarschijnlijk Baäl) wordt gezegd dat hij hen tot leven brengt. Helaas is het kleitablet juist 
op deze plek echter beschadigd en de vertaling en uitleg niet met zekerheid te geven.   
 Het vervolg van de woorden van het volk sluit weer aan bij de eerdere woorden van God: 
‘Wij zullen leven voor zijn aangezicht en kennen, wij zullen ernaar streven JHWH te kennen’ (2bB-3a). 
In ieder geval wordt daarin terug gegrepen op ‘mijn aangezicht’ in 5:15. Terwijl in 5:15 nog sprake 
was van ‘ zoeken’, wordt nu heel stellig gesproken over ‘kennen’. De zoektocht heeft dus wat 
opgeleverd (zie ook het gebruik naast elkaar van deze twee werkwoorden in Pr 8:17). Het resultaat 
wordt nu geformuleerd en weer gebeurt dat met woorden die niet terug grijpen op iets wat eerder is 
gezegd: ‘Zoals de dageraad staat zijn komst vast, Hij komt tot ons zoals de regen, zoals de lenteregen 
die de aarde drenkt’. De beeldspraak wordt nu dus ontleend aan de natuur; om precies te zijn: aan 
de met een vaste regelmaat terugkerende momenten van de dageraad en van de lenteregen. Op zich 
is het niet uitzonderlijk dat JHWH met de dageraad wordt vergeleken (zie Ps 90:14). Het is een 
bekend motief in teksten over goddelijk heil in het oude Nabije Oosten.25 Dit wordt ook in andere 
teksten wel gecombineerd met het beeld van de regen (zie 2 S 24:3). Het is mogelijk maar niet 
noodzakelijk dat de in v. 3 omschreven vergelijking met de lenteregen associaties met Baäl oproept. 
En ook al gaat men daarvan uit, dan wil dat nog niet zeggen dat dit op zich te veroordelen is. Het zou 
ook uitgelegd kunnen worden als een manier van de profeet om te laten zien dat ook dit terrein 
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onder de heerschappij van JHWH valt. Toch is er een element dat er op wijst dat er iets in deze 
‘kennis’ van JHWH is dat niet deugt. Meer dan elders ligt hier het accent op de komst van JHWH als 
een vaststaand feit. De afwijzende reactie in Hos 6:5b lijkt ook juist daarop betrekking te hebben, 
want daarin wordt het werkwoord ‘komen’ ()cy) uit v. 3 weer opgenomen (in v. 5 vertaald met 
‘doorbreken’). In plaats van de voorspelbare dageraad is nu sprake van het veel minder grijpbare 
‘licht’ dat doorbreekt op de tijd die God bepaalt. Tegenover het rekenen op Gods bijstand als op de 
vaste regens stelt Hij dat Hij niet kan rekenen op de trouw van het volk, omdat die even weinig 
voorstelt als verdampende dauw. De door het volk beleden genade is Hem te goedkoop. 
 Zo leidt de combinatie van alle deze elementen, met name het nieuwe wat wordt 
toegevoegd in v. 2b en v. 3b en de reactie hierop in v. 5b, tot de conclusie dat hier op de achtergrond 
iets meespeelt van voorstellingen uit de Kanaänitische godsdienst zoals we die kennen uit 
Ugaritische teksten. Men spreekt de hoop uit op een macht sterker dan de dood zoals we die kennen 
uit de mythe van Baäl. Van hem wordt verteld dat hij in het dodenrijk moet afdalen. Daarbij neemt 
hij, zo staat er letterlijk in de mythe, de wolken, de regens en zijn dochters die verantwoordelijk 
waren voor de dauw mee (KTU 1.5:V.6-17). Bij zijn terugkeer uit het dodenrijk neemt hij die weer 
mee. Datzelfde hoopte men ten aanzien van de vereerde doden. Op deze manier stelt men nu ook 
zijn vertrouwen op JHWH. Ten onrechte. 
 Extra argumenten ten gunste van deze interpretatie kunnen ontleend worden aan de rest 
van het boek Hosea, met name wanneer men let op de vele overeenkomsten van de behandelde 
passage met de laatste twee hoofdstukken.26 In 13:7-8 keert het beeld terug van JHWH die voor zijn 
volk is als een verscheurende leeuw (vgl. 5:14), in 14:2 klinkt net als in 6:1 de oproep tot bekering en 
even later keren de kernwoorden ‘genezen’ (14:5; vgl. 6:2) en ‘dauw’ (14:6; vgl. 6:4) weer terug. In 
Hos 13-14 lijkt expliciet te worden gemaakt wat eerder nog op indirecte wijze werd aangeduid en 
ook lijkt nu de weg naar de juiste bekering te worden gewezen. Het begint met een algemene 
aanduiding van de zonde van Efraïm en het gevolg daarvan in 13:1: ‘hij maakte zich schuldig door de 
Baäl en stierf’. Wat al werd aangeduid in hoofdstuk 6 wordt hier duidelijk. Het volk diende Baäl en 
niet JHWH. Zo dacht men het leven te vinden, maar het tegendeel was het geval. De in 6:2 
uitgesproken hoop op verlossing uit de dood wordt tegengesproken in 13:14. Daar wordt de vraag 
gesteld: ‘Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen?’ In feite stond 
die vraag nog open na het in 6:2 geuite vertrouwen, want in 6:4-6 was daar nog niet met zoveel 
woorden op gereageerd. Het antwoord moet ontkennend zijn vanwege de zonde van het volk. 
Daartegenover klinkt dan in 14:2 een nieuwe oproep tot bekering. Die zal alleen slagen als het volk 
zijn vertrouwen stelt op de juiste macht. Dat wil zeggen: niet op de militaire macht van Assyrië of op 
de macht van de goden die men naar zijn eigen hand kan zetten zoals de beelden die men van hen 
maakt (14:4). De genezing zal plaatsvinden wanneer men JHWH niet meer opsluit in vastomlijnde 
kaders: ‘Ik zal hen vrijwillig liefhebben’ (14:5). Nu dit duidelijk is kan er weer onbevangen gebruik 
gemaakt worden van beelden ontleend aan het groeien en bloeien van de natuur met daarbij een 
opmerkelijk bescheiden rol voor JHWH: ‘Ik zal zijn als de dauw voor Israël’. Het is misschien ook maar 
beter om voorzichtig te zijn met al te grote woorden en met beeldspraak waarin men soms meer 
vastlegt dan verantwoord is. 
 
Of Paulus in 1 Kor 15:4 bij zijn verwijzing naar ‘de Schriften’ onder andere ook aan Hos 6:2 dacht is 
niet met zekerheid te zeggen, maar het is niet uitgesloten. Waarschijnlijk zal hij deze tekst uit de 
profetie van Hosea anders hebben uitgelegd dan hierboven is gedaan. Net zoals we lezen in veel 
rabbijnse teksten27 zal hij er een aanwijzing voor het geloof in de opstanding der doden in hebben 
gezien. Mijns inziens gaat men daarbij dan wel in tegen de oorspronkelijke betekenis van de tekst. 
Daarin worden juist vraagtekens gezet bij een al te positieve verwachting in deze. Dat wil echter nog 
niet zeggen, zoals boze tongen kunnen beweren, dat het Joods-christelijke geloof in de opstanding 
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der doden volgens deze opvatting een heidense oorsprong heeft. Dat is een heel andere kwestie, die 
ik hier nu niet opnieuw uit de doeken wil doen.28 Waar het hier om gaat is dat het Israël heeft 
moeten leren om zijn eigen geloofsvoorstellingen zuiver te houden. Bij de weergave van inzichten 
over en ervaringen met God heeft men ook in het oude Israël gebruik gemaakt van voorgegeven 
vormen. In een langdurig proces met steeds wisselende situaties heeft men moeten leren en 
ontdekken wat daarbij wel geschikt was en wat niet. Juist in de heftige en vaak ook moeizame 
confrontatie met het Baälgeloof heeft men zo ook langzamerhand de hoogten en diepten leren 
verkennen en beschrijven van het geloof dat de God van Abraham, Isaak en Jakob sterker is dan de 
dood. Met vallen en opstaan heeft men dit moeten leren onderscheiden van de ook in het oude 
Israäl bekende fenomenen van dodencultus en riten rond de stervende en herrijzende god van de 
vruchtbaarheid. Hos 6:1-3 kan men lezen als  een voorbeeld daarvan hoe men kon struikelen over 
zijn eigen vrome woorden. We mogen aannemen dat ze goed bedoeld waren. Men was misschien 
wel hoogst verbaasd of heilig verontwaardigd over die profeet die in naam van God vraagtekens 
zette bij hun welluidende geloofsbelijdenis. Pas achteraf begreep men dat het op dit moment van 
strijd tussen het geloof in JHWH en het geloof in Baäl beter was om niet zo over JHWH te spreken. 
Daarom zijn de woorden van deze profeet ook overgeleverd. In een andere context konden de door 
Hosea verworpen woorden weer een nieuwe en nu wel goede lading krijgen. Zo worden onze 
geloofstaal en de beelden die we gebruiken voortdurend gerelativeerd. Men kan dit gebrek aan 
vastigheid verontrustend noemen. Liever zou ik het willen beschouwen als een vrucht van intensief 
bijbellezen. Daarbij leren we op te passen voor de misvatting dat God voor eens en altijd in 
menselijke systemen vast te houden zou zijn. Elke vanzelfsprekendheid is hier uit den boze. Dat is 
volgens mij nu juist de boodschap van de profeet Hosea. Ik proef er ook iets van in het werk van Cees 
den Heyer. 
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