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ln deze allevering van Schift sraat een tiental kleine biibelboekies centraal. Het
ziin veeleer eesch:rifties, snippen, die amper de naam boek verdienen, maar die
- iuist omdai zc in de biibel staan - toch biibelàoeÈ heten.
Een voordeel van dezr kleine boekies is dat je er snel kennis van kunt nemen,
hetgeen een stuk prettiger is dan je door een boek als lrviticus o[ Jeremia te
moeten vrontelen. Teeeliikenitd is deze beknoptheid een nadeel. Het beschei-
den karakter van de werkies maakt het de lezèr beoaald niet eemakkeliik het
boek in tiid en plaats te situeren, o[ te achterhalen- welke de iedenen tot her
schrijven erran waren. De biidngen in dit nummer zullen vooral op dezr laat-
ste elementen rneaan.
Naast het aan dË dag leggen van een historische en theologische interesse, zou
men zich kunnen afíraö of de besproken biibelboekies bËhoren tot wat men
'klein maar fi;n' noemti of dat de geïnge omvang eerder op ies onbeduidends
wiisr. Een van de hooeteounten uiï de lJederlan{se literatr.iur is het boekie De
uittreter vut de schrijvei Nescio. Of een (oÍ meer) van de hiema besproken
boekjes tot de hoogepunten uit de bijbelse cànon moet worden gerekend. laat
ik aan de lezer om te beoordelen.
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Nohum, een welsprekende troosler

I en kleine rwintig jaar geleden be-

) gon professor A.S. van der Voude
het door hem geschreven themartum-
mer van kb'i!ï (nummer 59, septem-

ber 1978) over de profeet Nahum
aldus: 'Nahum is één van de minst

voor het oordeel, noemt Jona het als

de grond van de genade van de Here.
Ook al kun je zo het boek Jona le-

zen als tegenlanger van de proÍerie

van Nahum. Dat neemt niet weg dat
Nahum zijn plaats gehouden heeft

onder de profeten. Hopeliik zal dui-
delijk worden dat zijn woorden niet
slechrs bewaard ziin a.ls iets dat ach'

terhaald is, ^ru 
é* u - integendeel

- als een indrukwekkend, geïnsPi-

reerd proÍetisch getuigenis ook nu
nog mensen in positieve zin kunnen
raken, zoals uitei-ndelijk Van der
'Woude ook concludeerde.

Wie wos Nqhum en
vvonneer leeÍde hii?

Uit andere bronnen is niea bekend

over een profeet met deze naam en

evenmin over Elkos, de plaas waar

hij volgens het opchrift vandaan

kwam. Het enige historische aankno-
pingspunt is de vermelding in Na-
hum J,8 van de val van de EgyPti-

sche stad No-Amon. Dat is een ande
re naaln voor Thebe, tegenwoordig
beter bekend als Luxor en Karnak. In
663 v.Chr. werd deze voormalige
hoof&tad veroverd door de Asq'ri-
sche koning Assurbanipal. Het mar-

keen het hoopepunt van Assyrië als

wereldrijk. Nahum verbindt deze ge'

beunenis met de val van de Assyri-
sche hoofdstad Nineve. Die vond
plaas, door toedoen rzn onder meer
àe Babyloniërs, in het iaar 612. Vol-
gens veel uitleg,en is de profetie pas

daarna ontstaan en hebben we te Ína-

ken met een reactie op dezt ingrij-
pende gebeurtenis in de vorm van

een nagebootste voonpelling. De
tekst zelÍ geeft daawoor echter geen

aanleiding. De beschrijving van de

komende gebeurtenisen is in algeme'

ne lermen en lijkt vooral te zijn ge-

inspireerd door de stijl van Assyrische
hoÍannalen. Ook daarin wordt bij-
voorbeeld het Asyrische leger bij de
verovering van een vijandelijke stad

vergeleken met een verwoestende
vloed (rgl. Nahum 2,7-8). Het meest
voor de hand liggend is dus dar de
pro[etie een reactie is op de gebeune'
nissen in Egypte in 663: ook al lijkr
Assyrië onoverwinnelijk, ooit zal het

zclf het lot ondergaan dat het nu

over anderen brengt. Voor Juda dat

zucht onder het juk 
"an Assyrië is

dat een troostrijke gedachte. Het
moet vrel gevaarlijk zijn geweest om
in die tijd zoiets in het openbaar te
zeggen. Manasse, de koning van Juda,
had zich immen onderwolpen aan

Asurbanipal en zou een dergeliike
belediging van een 'bevriende' natie

niet tolereren. 1iíe zouden daarom

best wel eens te maken kunnen heL'

ben met een schrijver die zich verbor-
gen hield achter een pseudoniem. Bo-

vendien liikt het erop dat deze per-

soon niet ver aÍ stond van het hof in
Tenrzalem. Hii kende de Assyrische
ieksten. zoals die ook in fenzalem
bewaard zullen zijn, met name in de

vorÍn van verdragstelrsten. Hij was

ook venrouwd met Psalmeo zoals die

klonken in de tempel. Misschien was

hil wel een schrijver aan het ho[,
want hij beheerst zijn taal meesterliik.
Omdat hij anoniem wilde bliiven
venchool hij zich achter de naam

Nahum. Dat betekent 'trooster'. Hii
wil zijn volk immen bemoedigen. De
keus voor dit pseudoniem wordt ook
toegelicht door de opmerking dat
voor het verwoeste Nineve geen troo-
sters te vinden zullen zijn (3,7). Ook
de naam van zijn woonplaas bevat
een boodschap. Elkos betekent 'God
is dreigend'. Het is een eeÍste aandui-
ding van het strenge oordeel dat
volgt. In Jesaja 21,2 wordt hetzelfde
woord gebruikt bij een soongelijke
aankondiging van een glote verwoes-
trn8.

bekende profeten van het Oude Tes-

hment en zijn boek één van de

minsr gelezen geschriften van de Bii-

bel. Maar dat niet dleen, Nahum is

ook één van de mir»t gewaardeerde

orofeten uan het Oude Testament en

iiin b*k één van de minst gewaar-

deerde boeken van de Biibel. Nahum
staat theologisch niet hoog aange-

schreven. Hii is voor veel verklaar-

ders het zoreenkind onder de cano-

nieke profetà. (...) ls zijn boek niet

blj lergssmg in de Biibel terechtgeko
men?' (blz. 163).

Nu is het niet verbazingwekkend dat

de proferie van Nahum bij veel lezen
snei *eerzin oproept. Ziin boodschap

besint met 'de Here is een wreker'
,n,"d.i. k... toe - en in drie hoofd-
srukken beschrijft en beiubelt hij in
geuren en kleuren de ondergang van

àe stad Nineve. Dat klinkt ons niet

als muziek in de oren. En er liikt
veel te zeggen voor het oordeel van

F. Maeijer (n zijn boek Klen en fi1n.
hualf hleine Wfet?n, Badrn 1996,

blz. 5a). Hij noemt Nahum een

'konzichtige visionair met een tarne-

lijk nationa.listische inslag.' Dan liever
het verhaal van Jona over Gods han
dat groter is dan het kleinzielige men-

selijke oordeel. En hier wordt Nineve
het vreselijke, door Nahum zo

bloemrijk beschreven lot iurst be-

spaard. Het boek Jona lijkt wel be-

d'oeld als een correctie op de ffi-
schap van Nahum. Jona wilde dezclË

de boodschap brengen als Nahum en

met hetzelfde gevolg. Hij spreekt ook
met precies deztlfde woorden over de

Here: 'U bent een genadige en barm-

hanige God, toegevend en riik aan

liefde, U hebt altijd berouw over on-

heil' (]ona 4,2). Zo spnk Nahum ook
over de Here §ahum 1,3), maar ter-
wijl dit bij Nahum de inleiding is
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De trooslriike boodschop

Op het eerste gezicht lijken de na-
druk op de Here als wreker en de
blijde boodschap van de komende
vrede met elkaar in tegenspraak. Dat
komt echter vooral door de door-
gaans negatieve associaties die men
heeÍr bij het sroord wraak. Men is

geneigd te denken aan spiralen van
geweld zoals in het voormalige Joego-
slavië. Maar men mag niet over het
hooÍd zien dat Nahum juist nadruk-
kelijk de Here noemt als wreker. Er
is een wezenlijk verschil tussen de
mens als wreker en God die als rech-
ter het kwaad uitbant, zoa.ls ook Pau-
lus benadrukt in Romeinen 12,19,
'Mij komt de vrraak roe, Ik zal het
vergelden, spreekt de Here,' een ciraat
uit Deuteronomium 32,35. Bij God
hoeft men nier te vrezen voor geweld
dar alleen maar nieuw geweld
oproept en zo de vrede in de weg
staat. Dezelfde hoop wordt uitgespro-
ken in Psalm 46,9-lQ de Here brengt

verwoesting teweeg op aarde, om een
einde te maken aan oorlogen, om de
wapens stuk te maken. Nahum biedt
zo tegenspel aan de nare gedachte dat
onrecht van de machtigen ongestraft
blijft. De harde realiteit is nu eenmaal
dat de bozen niet altijd, zoals dat ge-
beun in het boek Jona, tot bekering
komen. Vie de macht in handen

Maar, zo kan men zich aívragen,
moet Gods optredeo als rechter nu
met zoveel geweld gepaard gaan? Het
antwoord daarop moet simpel luiden
dat dit geweld niets andec is dan de
door de Assyriën over andere volken
uitgestone wreedheden die nu op
henzelf terechtkomen. Het is als de
profetie van Jezus; 'allen die naar het
zwaard grijpen, zullen door het
zwaard omkomen' Qvlaneiis 26,52).
In het boek Nahum wordt dat extra
duidelijk doordat de profeet voondu-
rend uit de eigen oorlogsvenlagen
van Assyrië lijkr te citeren. AJs schrij-

ver aan het hof van één van de vazal-
Ien van Assyrië kende Nahum ze
ongerwijÍeld door en door. Ze 'waren

bedoeld om de onderhorige volken te
imponeren en te intimideren. Er was
een profetische geesr voor nodig om
het tegendeel te bewerken.

heeft laat zich niet zo snel rer verant- De frooie verpokking
woording roepen.

De inspiratie van de schrijver die
ÀchzelÍ de naam Nahum toedicht
blijkt niet alleen uit de moed om in
te gaan tegen de benxting in de over-
macht van Assyrië, maar ook uit de
manier waarop hij dat doet. Over
weinig zijn de uitleglen van dit boek
het eens, maar iedereen erkent het
literaire meesterschap van de schrij-
ver. ln een vertaling komt dat slechts
in beperkte mate uit de verf. Men
ziet wel iets van de elkaar in hoog
tempo afwisselende beelden, maar
men moet Hebreeuws kennen om
geraakt te worden door de vele allite-
raties en het verassende ritme in de
tekst. Dat heeft allemaal te maken
met het horen van de telrsr. De
schrijver had ook nog wat in petto
voor de aandachtige lezer. Vaar-
schijnlijk zullen de eersre lezers dir
ook hebben opgepikt, maar in de
loop der eeuwen ging die kennis ver-
loren. Pas halverwege de vorige eeuw
ontdekte een Duise predikanr weer
dat er in het eerste hoofdstuk van her
boek een acrostichon vencholen gaat.
De beginletrers van de venregels vol-
gen het alfabet, zoals we dat ook te-
genkomgn bij sommige psalmen, bij-
voorbeeld Psalm 9-10 en 25. In veel
vertalingen wordt dat sin&dien ook
in de kantlijn aangegeven. In Na-
hum I zijn er echter wat onregelma-
tigheden. Zo is de afstand tussen de
letters alef en bet grorer dan bij de
andere lenen en is niet duidelijk waar
de serie precies ophoudt. Het alÍaber
wordt io ieder geval niet helemaal vol
gemaakt.
ln de aígelopen anderhalve eeuw zijn

De ocrosticho oon het begin von hel boek Nohum; oni nwa ,lk 
ben de Here, en

de lellers oleÍ bt en met ia. De betreffende ietters oi-, lret begt, en eind von de
regels ziin vergrool weergegeven. Aon het begin von de lweede yersre gel in v. 4 is
een kjeine, door de meesfe uit/eggers geoccepteerde tekstwiizrging oonóebrocht.

144

;
I

;l

,',rr'i7?N,l o!ru llr4 1?! n^'!'J N,-Dp r:r

i'lpn )y_:r ii.ln: DÈ ilii' br7:'t Nl.!p )X r:z

,l';1x! xr,;r r.uir r''ly? hr o1>I

i'l;:1 x_) npll ri!-hitr. b'!n 11§ ;rj;r' r,:

,r'?ll i2lll I,J$ r)':t_ï lrlur»:r nBro! ;r!;r'
lïnil n'r,ïit,l-)?] tiilrl:;r b"3 .qri} 

r,.r

,),?prl p):) h-r.?t tàl?: ïy+ r)?J_
:ruDli n]J?lDl ilibD r,l?{_r b,ri1 r:s

;n! !luj»-)f,t ).;51 r,io» i;§, x.Pnl

r:eN lIrE! Drl?: "Dr rÍDï:'p in,! '2p! r,s

'!tPD l}tll Dïïn] urN? ;?!) in?[ï
,,ll 'Dn !.ti.l r]^-tl Oi,,? ïlpp) i!.i'ltu r:.r

,5

j
ty,

)-
)

-1

;?

1

?,
n
o



talloze pogingen ondernomen om dit
te verklaren. Daarbij werd nogal eens

gesuggereerd dat de dichterlijke ver-
mogens van de schrijver te kon scho
ten of dat bii de overlevering van de

tekst de nodige fouten zijn gemaakt.

Nu blijkt echter dat men niet goed

genoeg naaÍ de tekst zelÍ gekeken
heeft. Ve moeten bij de eerste rwee
verzen niet alleen lenen op de lenen
aan het begin van de versregels, maar
ook oo de slotletters. Vie de slotlet-
,"rr r.an d" eerste vier regels naast

elkaar zet, leest Invrl de godsnaam!

En combineer ie dit met de beginlet-
ters na het opschrift, dan krijg ie een

in de Hebreeuwse biibel zeer bekende
uitdrukking: ant Juwu 'Ik ben de

Here'! Je kunt het zien als een ver-

borgen handtekening. Nahum schriift
zijn woorden namens God zrl[. Zo'n
acrostichon met letters aan begin en

slot van de versregels was een beken-
de sriilfiguur in het Akkadisch, de

taa.l van àe Assyrische heersers. Ook
op deze manier dient de schriiver hen

dus van repliek.
Nu hebben we ook de sleutel voor
het juiste verstaan van het alfabeti-
sche acrostichon. Dat begint met de

ald in 1,3, na de godsnaam, en ein'
digt met de ut in 7,7 van het woord
tcu,'goed', gevolgd door opnieuw de
godsnaam. Het acrostichon telt dus

als het *are af naar de regel die de

kern is van de boodschap van de pro'
íeet, 'de Here is goed'.

Woordering voor Nohum

Het aan het begin genoemde negatie-

ve oordeel over de profede van Na-
hum is pas iets van de laatse hon-
derd )aar. Voor die tijd werd nooit
getwijÍeld aan zoiets als het theolo
gisch geha.lte van deze profetie. [o de

oude commentaren van bijvoorbeeld
kerkvaden en Ínannen als Luther en
Calvijn vinden we nies van enige

terughoudendheid bij de uideg. In
tijden van onderdrukking door wrede
despoten vond men veel troost in de

boodschap van Nàum dat ook de
machtigste tegenstander van God ooit
het veld zou moeten ruimen. Zo
wordt het ook toegepast in het com-
ment&r op Nahum gwonden in één

van de grotten van Qumran, uit de

e€lste eeuw vcror onz€ jaanelling. En
wanneer v/e nog verder tenrg gaan

kunnen we zelfs vasstellen dat Na-
hum een bron van irspiratie was

voor latere profeten zoals Jeremia en

de 'Tweede Jesaja'. Het (onder andere

door Hiindels 'Messiah) zo bekende
vers 'Hoe liefelijk zijn op de bergen

de voeten van de vreugdebode, die
vrede aankondigt' (aaia 52,/) is

rechtstreeks ontleend aan Nahum
1,15. De proÍeet die troosr mocht
verkondigen aan het volk in balling-
schap kondiE het einde van de Baby-

lonische onderdrukking aan op de-

zelfde manier als Nahum dat eerder
deed bij Babylons voorganger Assy-
rië. Andere voorbeelden van de in-
vloed van Nahums woorden op vol-
gende generaties zijn te vinden in de

profetieën van Habakuk en Jeremia
(met name Jeremia 30,7-15 et 46,2-

12).

Men zal Nahum, die al zo vroeg de

ondergang van het onverslaanbaar
geachte Asyrië voorzag, beschouwd
hebben als een schoolvoorbeeld van
de ware proíeet. Zqn vcrrrzegg,ing
kwam immers uit, waarschijnlijk vele
jaren nadat de onbekende schrijver
zijn woorden aan het schrift toever-
trouwde. En daarmee voldeed hij
overduidelijk aan het in Deuterono
rott:m 18:.21-22 gestelde criterium
voor de ware proÍetie. Zo werd deze
theologisch belang;wekkende en lite-
rair hoogstaande telst een invloedrijk
onderdeel van de profetische traditie
van IsraëI. Vie deze snipper met ver-
achting terzijde legt, zal latere 'grote'
proÍeten minder goed begrijpen.

Ut6rtuut:
K. Spronk cn Nic. H. tudderbos, Worídeí /rtt
en t *ade cud. De Àtlq rm de prdaic tan
Nahrn, Kangcn 1995 (een overzicht van de

manicr waarop he boek Nahum de loop der
auwcn is uitgdegd; en ecn postumc uitgave
van atnckeningen van proÍ. Ridd4rbo,
K. Spronl. l.lahan, Kampcn 197 (in dc nicu-
we serie Historical Commcmary on thc Old
Tcst:ment; volgend jaar zn er een bijgewcrl«e
Nc&dard* vcnie vcnchijnen in de serie Com'
rmnuar op hct Orrde Testament)
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