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Inleiding

Het kleine geschrift op naam van de PÍofe€t Nahum is niet erg

bekend en nog mindeÍ bemind. Wie erin begint te lezen zal dfuekt

begrijpen waaÍom dat zo is. Het zet namelijk in met drie maal 'e€n

wÍeker is de HERE. Dat is geen aantÍekkelijke boodschaP. Het i§

ook niet erg opbouwend, want angst is een bedenkelijke basis voor

het geloof. Wie verder leest zal eahteÍ ontdekken dat de dreigende

goddelijke wÍaak niet in eerste instanlie de geloYige lezer betreft,

maaÍ me1 name Nineve als hoofdstad n het machtige Assyri§che

rijk. En dat maakt het allemaal misschien nog wel mo€ilijker te

verteren. De profeet lijkt vooral geïnspireerd te zijn door le€dver-

maak. Hij schildeí uitgebreid de komende val van Nineve en laat

ge€n middel onaangero€rd om die machthebb€rs lan zijn tijd dat in

te pep€ren. Dit staat allemaal in schril contrast met wat we lezen in
het bo€k Jona. Ook daarin gaat het om e€n PÍofetie tegen Nineve,

maar ligt de nadruk op Gods barmhaÍtigheid. Daarin worden

mensen niet vastgepind op hun fouten en i§ er ruimte voor beke-

ring. In plaats van zich alleen maar af te zetten tegen de gehate

vijand, die ook tot Gods yijand wordt verklaard, woÍdt men aange-

zet tot zelftritiek Zoiets mist men bij Nahum.

Het is dus niet verbazingwekkend dat het boek Nahum ontbre€kl in
de kerkelijke leesroosters en dat het ook in prekenbundels en

andere homiletische liteÍatuur nauwelijks is te vinden.'Daar staat

tegenoveÍ dat het Nahum niet aan weten§chaPPelijk belangste[ing

ontbÍe€kt. In 1988 besloeg een bibliografie met de titels vanaf het

l. ln Menigerl?i Serade \:Irldt men trrcc pGkcn: van HA. Munnik, 'Gods wrekende

gerechtigheid', bij Nahum l:l-3a 0aargang 19 (1929\,317-352\ cn van J Bruijn,
iEen God der wrake', bij Nahum l:2-3a (74 (1987)' 43-50) Ook in dc Portill€ komt

het slcchts twcc maal &r sprakc: G-H. Wolfcnsb€Ígcr, N8hum l:7 (22 (1970-l), t73-

176) cn A.S. van dcÍ Woud., N.hum l:2-3a (30 (197t-9)' l4t-l5li zie ook zijn

aíikcl 'D. wrÉkcndc Cod van Nahum,' Evaigelisch Commenlaar t maa't 19t5,

pp.4v). In vcclgcbruikt §eÍics als dc Götting$ Prcdig'n'editiaion en de Cahct
PrcdigthiÍen ?nakl Ír,ian het tevcÍgccfs.



einde van de vorige eeuw van , -egetische liteÍatuur betÍekking
hebbend op Nahum meeÍ dan tachtig bladzijden.' Inmiddels zijn
daar al weer veel publikaties aan toe te voegen. Het één heeft
ongetwijfeld met het ander te maken. Juist boeken die als proble-
matisch worden ervaÍen hebben aantrekkingskracht op onderzoe-
kers. Maar meeÍ nog dan de theologische rÍagen die het oproept is
het boek Nahum inteÍessant vanwege zijn alom geÍoemde literaiÍe
kÍacht. Het geldt als een hoogtepunt van de oud-HebÍeeuwse
poëzie. Er is al heel wat moeite aan besteed om de woorden van
Nahum wat dat betreft in al hun facetten te doorgronden.
Waarom wordt er nu al weeÍ een boek aan die toch al zo lange lijst
toegevoegd? Dat heeft om te beginnen alles met die lange lijst zelf
te maken. Als het aantal studies over een bepaald onderwerp
toeneemt, wordt het steeds moeilijker om het overzicht te bewaren.
Het kost gewoon te veel tijd om alles nog door te nemen. In die
situatie is het onderzoek naar Nahum ook beland. En dan laat men
alles wat eÍ vóór ca.1880 geschreven is - en dat is heel wat! - door-
gaans ook nog buiten beschouwing. Deze nieuwe publikatie wil hieÍ
wat hand- en spandiensten veÍrichten in de hoop daaÍmee Íecht te
doen aan vroegere uitleggers en aan het boek Nahum zelf. Heel wat
oudere uitleg is Ín de vergetelheid geÍaakt. Soms blijkt dat teÍecht
te zijn, vaak ook niet; al was het alleen maaÍ omdat nogal eens
blijkl dat veel moderne discussies in feite herhalingsoefeningen zijn.
Enig inzicht in de geschiedenis van de uitleg helpt ook bij de
beooÍdeling van de standpunten die men tegenwoordig inneemt.
Sommige vanzelfsprekendheden worden gerelativeeÍd als men
ontdekt waaÍ ze vandaan komen. Dat draagt dan ook bij aan het
goede verstaan van Nahum.
De directe aanleiding vooÍ dit nieuwe boekje heeft te maken met
het werk aan (nog!) een andere studie over Nahum. Toen aan mij
(KS.) gewaagd werd om in de serie yan heÍ Commentaar op het
Oude Testament (inmiddels het Histoical Commentary on the Old.
Testament2) het deel over Nahum voor mÍjn rekening te nemen,

A.J.O. van deÍ Wal, Iarun, Hobaklcuk. À Claisifed Bibliogaplíy, AmsteÍdam 198E.

C. Houtrnan, W.S. PÍinsloo, W.G.E. Watson, Al Wolters (Íed.), Historical Con-
menlary on ,he Old Testament. Dit is de 'geiht€mationalis€erde' opvolg€r van het
COT. Het eeÍste deel dat is veÍschenen is C. Houtman, Erolrs. Vol.l, Kampen 1993.
Als alles volgens plan veÍloopt, verschijnt het commentaar op Nahum in 1996. Hier
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werd mii e€n map met aantekeningen dooÍ prof. Ridderbos over

het boek Nahum teÍ hand g6teld. Deze beYatte e€n schrift met e€n

nagenoeg uitgewerkte inleiding (canoniek) oP het boek Nahum en

u"ider een groot aantal losse vellen met exegetische notities.r Het

meeste van dit handgeschreven materiaal is te dateren aan het b€gin
van de jaren '50. Tot in de jaren '60 ziin daar kone notities aan

toegevoegd. De verwerking van dit materiaal tot e€n publikatie zou

nog ve€l tijd hebben gevergd. Hel is duideliik dat RiddeÍbos dit oP

een gegeven moment dan ook uit zijn hoofd mo€t hebben gezet. Na

me€r dan deÍig jaar en zonder de schrijver zelf te kururen raad-

plegen kan eÍ geen sprake meer Yan ziin dat er iets me€ verwezen-

lijkt kan woÍden n wat hem zelf vooÍ ogen stond.

Maar aan zijn werk zou ge€n recht gedaan worden als het bij mijn

eigen onderzoek stechts af en toe aan de oÍde k\r'am als één van de

vele studies oveÍ het boek Nahum. Daarom is gekozen vooÍ een

zelhtandige weergave van de belangrÍjkste delen van het manu-

script, voorafgegaan door enkele biografische notities.

Ridàerbos geefi een precieze veÍaling en heeft daar e€n aantal

weloverx,ogen aantekeningen aan toegevoegd. Hij waagt zich niet

aan allerlei h)?othesen. Het is hem er vooral om te doen de oveÍ-

geleverde canonieke tekst tot zijn rechl te laten komen. DaardooÍ is

àit materiaal een goede inleiding op de daarna door mii in gÍote

lijnen geschetste g€schiedeni§ van het onderzo€k. Die geschiedenis

bègint in feite vanaf het moment dat de woorden n de PÍofeet
Nahum als gezaghebbend zijn ervaren. Nagegaan zal woÍden of en,

zo ja, hoe zij hebben dooÍgewerkt in latere oudtestamentische

gesihriften. Daarbij kan evenmin voorbij gegaan worden aan ltet
ieit dat ook Nahum zelf in een bepaalde tÍaditie mo€t hebben

gestaan.

in Qumran is een commentaar op Nahum gevonden uit de Neede

eeuw v.C. Daaruit blijkt dat men grote waatde aan deze Profetie
hechtte. In het Nieuwe Teshment zijn er geen directe vervrijzingen

naar Nahum te vinden. Toch bliikt hij ook daarin zijn sPoren te

pÀst acn rtooÍd van dank aan da Theologischa UniveÍ§ilcit van de Gercformeerde

KeÍken te Kampeí die mij door cen part-timc aanstelling als ondcrzoekcÍ in stàat

stcld€ dit ond€azock te v€rrichtcn.

l. Ecn 8co.deÍde cn uitg€typtc vcNic van het mat'riaal is b€schikbaaÍ h dc bibliG

lh€kcn van dc Thcologische UnivcÍsiLit tr Kampen'



hebben nagelaten. Via de uitleg door de keÍkvaders (met name
Hieronymus) kan de lijn doorgetrokken worden naar de tijd van de
Reformatie. Voordat de moderne, dooÍ het historisch-kritisch
onderzoek en dooÍ de opgÍaving van Nineve geïnspiÍeerde uitleg
aan de oÍde komt, zullen ook de vaak vergeten maar soms heel
interessante commentaren uit de zeventiende, achttiende en uit het
begin van de negentiende e€uw de rwue pisseren.
Het zal blijken dat het boek Nahum he€l vaak als acrueel, troostrijk
en bemoedigend werd ervaren. Dat geeft te denken. Het maant in
ieder geval tot voorzichtigheid bij het uitspreken van negatieve
ooÍdelen over het theologisch gehalte n dez€ profetie. Hopelijk
zal di1 overzicht ook bijdÍagen aan de veÍheldering van het boek
Nahum, onder het stof van eeuwen uitleg vandaan.

l0



Nic.H. Ridderbos en het boek Nahum

Nicolaas Herman Ridderbos (1910-1981) is in de academische
wereld en daarbuiten vooral bekend van en gewaarde€rd om zijn
bestudering van de Psalmen.' Zjn pÍoefrchrift in 1939 was er al
aan gewijd' en ook zijn inauguÍele oratie bij de aanvaarding van
het ambt van hoogleraar aan de Vríje Universiteit in 19503 wees
eÍop dat op dit terreÍn zijn belangstelling en deskundigheid lagen.
Hij heeft er veel en op verschillende manieren oveÍ gepubliceerd,
van populaiÍ tot ze€r geleeÍd.t Het bekendst is zijn, helaas niet
voltooide, bijdrage aan de Kofte Verklarhg.s
Bij het lezen van die publikaties valt op hoe genuanceerd hij te
werk ging. Dit gevoel vooÍ het detail heeft fraaie studies over de
oudtestamentische poëzie opgeleverd.6 Het maakte hem ook erg

Zie C. v'fl Ginkel cí dÍs P.J. van Midden (reÀ.), Psalrrpnstudie. Profdr Níc.H.

Ridderbos en het boek der Psalmen, Kanr{,cÍ. 1991. Zie voo. crn bc§ctuijving van dc

pcrsoon cn wertwÍz-c van pÍof. RiddcÍbos dc inlciding van J.C. dc Moor (pp.l l-14)
en hct daaÍin opgcnomcn opcnbaar collcgc tlr hrrdcnking van prof. fuddcÍbos,

tcgcvcn dooÍ H. t cnc in dcccmbcÍ l9El (pp.l80-195). ksaqcm.mdc had c!Íd..
ook rl ccn 'In mcrnoÍisrn' gcschlrvcn fi GeftÍot rceÀ lfeckblad 36, no.l6 (14 mci
l98l),283v.
De ,,werkzrs der ongerechtigheid" id dc individueelc Psalmen. bn beoordeel@ v@t

Mov,inckek opwtting, Kampcn 1939 (acadcmisch pÍocfschrift vcrdrdigd aan dc vÍij.
Univrrsitlit op 20 januari 1939; pmmoto. was G. Ch- A8ldc6).
Psahlen en altus, Kanpcn 1950; ook opgcnoÍÍlal in Psaldcnsludie, p9.19-50.

zie het litr.atuuÍovcrzi.hl in Psalne^thdie, pp.l96-197 mct d€ publicaties en

Ícdcvocringcn ovcÍ dr Psalmcn. E n volledigcÍ bibliograÍic, van de hand van C.

Houlrnan, is tc vindcÍ in Loeen en geloven. OpslelLn vd^ colbgo's en rrbdeverkert
aangebden aan ProJdt. Nic.fl. RilUcàos ts gelègeilÉid wn zijn iiftntwhtiga g
dn b$jrbileun ak hagbruar aan & hij. Univertiteit tc Anstardom, AtnsE'tdull.
1975, pp2El-2E9.
De Ptaln en opniete uit & gondtektl verbau en vurl'laad. I (Psdm l4l),
Kampcn 1962: Il (Ps.lm 42{0), K'rnpcÍl 1971.

Dar b.goÍl mct zijn aíikcl 'Kcntrcrkcn der HcbÍlcuwsc poëzic,' Gfi" 55 (1955), l7l-
183 (ook opgcnom€n in Psalmetttudie, pp.ó6-7E) cn hct voÍd zijn bckoning iÍr Die
Psalrrpn: StilistísclE yeíahrcn ud luJbal Mit besonderer Berncksichtigung ron Ps

l-11. BZAW ll7, B€rlin 1972 (c.n bewcÍting va, de inlciding op hct €€.sÈ dccl

3.

4.

5.

ó.
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voorzichtigl bij de uitleg van het Oude Testament en het leidde er
tevens toe dat hij steeds uitgebreid in gesprek ging met zijn colle-
ga's. Er was hem veel aan gelegen om hen go€d te begrijpen en hun
recht te doen, voordat hij kwam met eigen opvattingen. Dat is go€d
te zien in de vele boekbesprekingen die hij schreef vooÍ het Gere-

fomeerd Theologisch TijdschnÍt. Het woÍdt ook aaÍdig geïllustreeÍd
dooÍ een opmerking die hij maakl aan het begin van een op schÍift
gesteld college over e€n boek van H.W. Wolff: 'Dit aÍtikel bevat
nogal veel kritiek op Wolff. Ik stel eÍ prijs op de verkladng vooÍaf
te laten gaan, dat ik in allerlei opzichten ve€l waaÍdering heb voor
wat Wolff in het genoemde boek en in andere geschriften over
Amos heeft geschÍeven. MaaÍ het leek mij niet zo zinvol te zeggen:
hier geeft Wolff een goede beschouwing, daaÍ maakt hij een tref-
fende opmerking. Men zou kunnen zeggen, dat ik op een Groningse
wijze over Wolff spreek: als doomnei nieÍs hoort, moet doomnei
maar denken, dat het goed is.'2

Die zorg om niet te snel, zonder dat hij alles had overzien, uitspra-
ken te doen zal er ook toe hebben bijgedÍagen dat hij zich al snel
beperkingen heeft opgelegd en zijn onderzoek en met name ook
zijn publikaties heeft toegespitst op de Psalmen. Daar woÍdt de
onderzoekeÍ niet of in ieder geval mindeÍ geplaagd door allerlei
moeilijke, door het historisch-kritisch onderzoek opgeworpen
wagen naar samenstelling en dateÍing. 'We mogen ook niet vergeten
dat Ridderbos nauw moest samenwerken met collega's zoals W.H.
Gispen en G.Ch. Aalders die daar vastomlijnde conservatieve
ideeën oveÍ hadden.r Ridderbos, die in veel opzichten e€n genuan-
ceerder standpunt innam, lijkt de confrontatie met hen uit de weg
te zijn gegaan.

va,l zijn commentaaÍ op dc Psalmcn ií de KoÍta Vcrklrring).
De MooÍ noemt hcm 'ecn bcscheidcn, wclhaast bcdccsd mcns' (a.l,., p.l l) en Laíe
typ.€.i hem als ceo c-onsciënticts icmand (a-w., p.lgl).
'Beschouwingcn naar aanleiding van Wolffs "Die Stunde des Amos",' G77 72

(1972), l-lt (citaat op p.3). Dit 'C,mnings' he.ft tudd€öos wa&schijnlík opgedaan

in zijn eeÍste geme€nte dic hí als pÍ€dikant hc€ft gcdicnd, Tweede ExloëÍmond.

Voordat hÍ hoogleÍaaÍ 1{cÍd lr&s hij daamÀ ook nog pr.dikant te VooÍburg cn
Amcrsfoort.
Zic hicÍover C. Houtlnan, 'PÍof.dr. W.H. Gispcn (1900-19t6). E€n plaatsbepaliíg en

kenschcb van zijn weÍk,' GTT t1 (1987), 117-191.

l.

2.

3.
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Behalve de Psalmen en ook de eeÍste hoofdsNkken van Genesisr

hadden naf het begin van zijn academische loopbaan de profeten
zijn aandacht. Dat ble€k uit zijn aande€l in 1954 aan De Biibel in

Nieuwe Vertaling met verHarende aantekeningen, waarin hii naast de

Psalmen de toelichting op Haggaï en Malezchi YooÍ zijn rekening
nam. Een bewerking daarvan veÍsche€n in 1963' en ook daarna

bleef hij bezig met de b€studering van de profetie.r
zijn belangrijkste bijdrage op dit terrein is de in 1954 veÍschenen

studie Isrdak proÍetie en,,proÍetiz" buiten Israë|.1 Zoals al uit de

aanhalingstekens in de titel blijlÍ, maakt hij daarin ondeÍscheid

tussen de profetie die we kennen vanuit het Oude Testament en

vormen van pÍofetie en waarz€ggerij van genabuurde volken. Hij
mengt zich hier in de discussie die ont§tond na de ontdekking van

profetische teKten in Mari, een stad in het westen van MesoPota-

miè, en neemt daarbij een gematigd standPunt in. Hij gaat niet me€

mel geesweÍwanten uit oÍthodoxe kring zoals E.J. Youngs, die de

buitenbijbelse gegevens alleen maar gebruiken om zich ertegen af te
zetten. RiddeÍbos spreekl hieÍ zelft van 'goedkope apologetiek'. Hij
doet zíjn b€st om ook de niet-lsraëlitische telGten tol hun recht te
laten komen en de zaken die zij beschrijven goed le begriipen. Hij
geeft ook aan dat het openbaringsgehalte van de oudtestamentische

profetie niet te bewijzen is. Dat is een ZÀak van het geloof. De

duidelijke oveÍeenkomsten met telsten uit de 'Umwelt' laten zien

hoe Cod gebruik maakt van herkenbare middelen om zich te

openbaren. Maar Ridderbos distantieert zich aan de andere kant

ook van de opvatting van onderzoekers die inhoudelijk geen wezen-

liik verschil zien tussen Israëls profetie en die van zijn buren:

l.

3.

Zic ondeÍ m.cÍ zijn Beschou*ingen over Cerctít l, A55.n 1954, Karnpcn !1963 cn

'Grncsis I I und 2,' OIS 12 (1958),214-260.

Bebtopt commenlaat op de Bijbel h de Nicuy'E yertoling, KsÍíD.n 1963.

Zi. naast het iÍr n.9 gcnoemdc s.tikcl nog'Enkrlc bcachouwingcn n8.r aanlcidhg v.n
to'^ini h !.s. 7.9,' i/I.'. khrii en Uír€& (fccsóund.l voor W.H. Cispcn), Kdnpcn

l9?0, pp.l67l78 cn 'Einitr BcncÍkungen 0b.Í d.n PÍophctcn rls Boten von Jthwc,'

i Truwls in tlv vo d oÍ the OA Testane (f..sbwdcl vooÍ M.A. Bc!k), tu§cn

1914, pp.2t t-216.
Ií dc scÍic Ex.gclic., dcel2.l, Dcn Halg 1955.

My Semaats th. PrcplÉLt, C,Í.nd Rapids 1952. Rid&töo§ z.gl c. nadrulJtclÍk wcl

bÍ, dat hij p.incipic.t gczicn, zÍn houding EgcoovcÍ dc bijbcl dcclt (Àw., p.35).

4.

5.
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'Israèls profetie is uniek, ook in die zin, dat bij geen andere gods-
dienst iels te vinden is, dat op dezelfde hoogte staat.,'
Het was de bedoeling dat Ridderbos in de serie Commentaar op het
Oude Testament ook enkele delen oveÍ de profeten voor zijn reke-
ning zou nemen. Daarmee zou hij in de voetsporen van zijn vader
(J. Ridderbos) treden, die immers onder meer aan de Kone Verkla-
Érg vijf delen over de profeten (Jesaja en de kleine pÍofeten) had
bijgedragen en aan het Commentaar op het Oude Testament Íwee
delen over de Psalmen. Het was ook haast onvermijdelijk dat Nico
Ridderbos aan het begin van ziin wetenschappelijke loopbaan met
zijn vader werd vergeleken. Zo schrijft Gispen aan het slot van zijn
recensie over RiddeÍbos' proefschrift: 'Moge deze bespÍeking den
indruk gebÍacht hebben, dat ook deze RiddeÍbos een waardig zoon
van zijn vadeÍ is en ons met een uitstekende dissertatie heeft
verblijd. Naast het vivat sta ook hieÍ het flor€t: in nog veel publi-
katies!" Men kan zich vooÍstellen dat zoiets belastend en belem-
meÍend werkte: een in de GereformeeÍde king zo beroemde3 en
zo produktieve vader moet voor het eigen gevoel nauwelijks ook
maaÍ te evenaren zijn. Op het gebied van de bestudering van de
pÍofeten he€ft Nico Ridderbos dat dan ook niet gepÍobeerd. Maar
hij heeft eÍ wel aan gewerkt, al is het niet tot een afronding daarvan
gekomen.
Achteraf, in een tijd waaÍin men bedolven woÍdt onder vaak onrijpe
of overrijpe wuchlen van wetenschappelijk onderzoek, kunnen we
alleen maaÍ vastsrellen dat het jammeÍ is da1 juist hij zo terughou-
dend was in het public€ren van zijn inzichten. Gelukkig hebben zijn
(inmiddels ook overleden) echrgenore en zijn oudJeerlingen zijn
nalatenschap goed beheerd. Daardoor kon eerder al een nog niet
gepubliceerde studie over Psalm 61 venchijnen.a Nu wordt daaÍ
hier iets van zijn weÍk betreffende de oudtestamentische profetie
aan toegevo€gd.
De vaststelling van datgene wat als belangrijk gelden kan, is tame-
lijk subjectief Dat probleem kon in de prakrijk echteÍ rrij eenvou-

4.w., p.49.

GrI 40 (sept.t939), 435.
Zic ook hct lovcndc aíikrl oveÍ hrm dooÍ G.Ch. Aald.Ís $ k Chrittelijkc Enctclo-
pedie, KaÍtÉn'1960, dccl 5, pp.ó35v.
P talie Ntudic, pp.l1 5-179.

l.
2.

3.

4.
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dig omzeild worden. EÍ is namelijk vooral datgene oPgenomen

waarme€ Ridderbos zelf doorgaans zo lang wachtte: zijn eigen

opvattingen. De \ryeloveÍr ogen veÍtaling van de tekst en de fijnzin-
nige opmerkingen daarbij zijn nog sleeds de mo€ite van het bestu-

deÍen waard. De doorgaans uitgebreide weergave van de oprattin-
gen van vakgenoten daarentegen is al te ze€Í bepaald door de

discussies uit de jaÍen '50. ln plaats daawan komt nu e€n veel

bredeÍ opgezette overzicht, waarbij ook het onderzoek in de laa§te
decennia aan de oÍde komt.
Wat blijft en hierna wordt weergegeven is ook voor de moderne

lezer nog ze€r de moeite waaÍd. Naast de al eerdeÍ genoemde

veÍtaling gaat het daarbij vooral om de vraag naar de samenstelling

van het boek: ho€ verhoudt zich hel lied in de vorm van een acÍos-

tichon aan het begin van het bo€k met de Íest? RiddeÍbos verdedigr

mel verve de stelling dat het boek een ecnheid is en in zijn huidige

voÍm een zinvolle structuur heeft. Dat is een opvatting die juist

tegenwoordig weeÍ me€r aanhang vindt. Daarnaast brerkt RiddeÍ-

bos ook een lans voor de erkenning van het Profetisch gehalte en

de theologische waarde van het boek Nahum. Hii verzet zich tegen

het denigÍerende ooÍde€l dat Nahum slecht§ gedÍeven zou ziin dooÍ

le€dvermaak en onkritisch was ten aanzien van het eigen volk. Zelf
laat RiddeÍbos zich leiden dooÍ het inzichl, zoals hij dat elders

formuleeÍde: 'De profeten (...) zijn herhaaldelijk eenzijdig in hun

uiGpraken. Bij het houden van beschouwingen over de PÍofeten zàl

daai rekening mee gehouden moeten worden. MaaÍ dat mag er niet

toe leiden, dat (...) aan deze uit§pÍaak de tanden woÍden uitgetrok-

ken.'1

t. GTT 72 (1972\, to.
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Vertaling,

door Nic. H. Ridderbos

Hoofdstuk l'
I Godsspraak tegen Nineve, het boek van het gezicht van Nahum, de

Elkosier.
2 Een naijverig/ijverend en wrekend God is de HERE,

een wreker is de HsRE en vol van gramschap;

een wreker is de HERE voor zijn tegenstanders
en HU toornt tegen zijn vijanden.

3 de HERE: Hij is lankmoedig
en groot van macht
es zekeÍ niet laat Hij ongesraft.
de HERE: in windvlagen en storm schdjdt HU vooí
en wolken zijn het stof van zUn voeten.

4 Hij bestraft de zee en maakt haar droog
en al de stromen doet Hij opdÍogen;
Basan en KaÍmel verdorren,
en het gewas van de Libanon verdort.

5 De bergen, zij sidderen voor Hem,
en de heuvelen, zij wankelen
en de aarde verheft zich voor zijn aangezicht
en de wereld en allen, die daaÍin wonen.

l. De MÀsoÍrtische tekst is op sommige plaatsen h€€l mo€ilijk te v€íalen. In het
modemc bijbclonderzo€k zijn er talloze vooÍstellen iot coÍrectie van dc tekst gedaan.
Vele daarvan zljn vermeld in het teks&ritisch appaÍaat van dc ,I/K en BIIS. Ridd€r-
bos komt echter st cds tot dc conclusic dat het niet nodig is om wijzigingcn in de
overgelevcÍdc tekJt aalt tr bÍlngen.
AndeÍs dan in het manuscript is de Godsnaam hieÍ wceryrgcven mct IIERE, zoals dat
ook gabcuí in RiddeÍbos' commentarsn op de Psalmcn.

2. D€ vcnindcling is volgcns de Masorctischc t€kst. Dat bctckcnt dat het ecÍsl,e hoofd-
sruk eiÍdigt bij vs.l4. In veel vertalingen wordt de indcling van de S€ptrragint cn dc
Vulgata santehoud€n, waaóij ook hct volgcnde vers bij hct ccrste hoofdstuk woÍdt
gcrekcnd.
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6 \ryie houdt stand vooÍ zijn grimmigheid
en wie blijft staan in het bÍand6 van zun toom?
Zijn grarnschap, zij giet zich uit als vuur,
en de rotsen, zU $onen voor Hem neer.

7 Goed is de Henr:
tot een vesting is Hij op de dag der benauwdheid,

en Hij kent, die bij Hem rchuilen.
8 En met e€n alles oversromende/overstelpende vloed

verdelgt Hij haar plaats geheel en al

en zijn vijanden vervolgt Hij de duislemis in.
9 Wat Menkt gij tegen de HERE?

VeÍdelging brengt Hij teweeg.

Niet tweemaal verheft zich de benauwdheid.

l0 Want al zijn zij ineengevlochlen gelijk dooroen

en dooÍdÍenkl naar hun drinken:l
ze worden verbrand als droge stoppelen - volkomen.

I I Uit u is uitgetrokken
één, die kwaad tegen de HERE bedacht,

die snoodheid beraamde.

12 Zo zegt de Hsrc:
al zijn ze in volle macht en ó tdrijk,
zp anllen zo worden afgeschoren en hij zal verdwijnen.

Heb Ik u vernederd, Ik zal u niet langer vernederen.

13 En nu zal Ik zijn juk, dat op u ligt, verbreken

en uw banden zal Ik verscheuren.

14 En de HER! gebiedt aangaande u:

er zal van uw naam niel meer worden uilgezaaid;

uit de huizen^et huis uwer goden zal Ik uitroeien

gehouwen en geSoten b€€ld;

Ik zal uw graf bereiden,

want niets waard zijt 8ij.

L ln zijn 'C.itisch. opmcÍkin8en ovcÍ dc 'Nicurv. veÍtding' van hct Oude Tcstamenl'

G77 5ó (1956), 78-t3, Írlc.kt hij bn aarzicn v!Ír dit vcÍs op dat hct bijnr oovcnaal-

baaÍ is (p.t2). Maar zijns inzicns is 'door&tnkt nrar hun driÍkcí' c![ betere

vertaling dan het'beschonken nsa, hun dronkemansaard' vatl de Nieu\Yc Vcíaling'
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Hoofdstuk 2

1 Zie, op de bergen
de voeten van één, die go€de tijding brengt,
die heil verkondigt.
Vier, Juda, uw fe€sten,
betaal uw geloften,
want niet meer zd rondgaatr
de snoodaard met door U heen te trekken;
gehe€l is hU uitgeroeid.

2 DaaÍ trekt de veÍstrooier tegen u op.
Bewaak de wallen,
bespied de weg,
omgord de heupen,
versterk ten zeerste de kracht!

3 t ant de HERE herstelt de he€rlijkheid van Jakob,
evenals de heerlijkheid van Israël;
want plunderaaÍs hebben hen geplundeÍd
en hun ranken vemield.

4 Het schild zijner helden is rood gekleurd,
de kijgslieden zijn in scharlaken gekleed;
als een vuurgloed van staal zun de wagens,
op de dag, die hij heeft vastgesreld;
en de lansen worden gezwaaid.

5 Op de wegen ÍÍtzen de wagens,
ze vliegen voort op de vlakten;
hun aanblik is als van fakkels,
als bliksenu schieten ze heen en weer.

6 Hij gedenkt aan zijn geweldigen;
zij struikelen bij hun rondgaan;
zij haastan zich naar haar muur
en opgericht staat het schutdak.

7 De poorten der rivieren staan open
en de tempel wankelt.

8 En de opgerichte beelden gaan in ballitrgschap, worden opgeladen,
terwijl hun slavinnen zuchten als met duivenstem, zich slaan op het
hart.

9 En Nineve is als een vijver vol water, mlang het bestaat;
daar is het water aan het wegvluchten;
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'staat stil, staat stil', maaÍ niemand wendt zich om'

10 Rooft zilver, rooft goud!;

en er is geen einde aan de voorraad,

rijkdom aan allerlei kostbare voonveÍPen.

11 Plundering en uitplundering en uitschuddinS'

en hel haÍ, dat versmelt, en het knikken deÍ knioën;

en kamp in alle heupen

en hun aller gelaat is gloeiend Íood.

12 Waar is de woning der leeuwen

en wat een weide was voor de jonge leeuwen,

waar de leeuw, de leeuwin rondlieP,

de leeuwewelp, door niemand opgeschrikt?

13 De leeuw, die verscheurt ten beho€ve van zijn welpen,

en wurgde voor zijn leeuwinnen,

en die met roof/het verscheuÍde zijn holen vulde

en zijn woningen met heil.

14 Zie, k zàt u, luidt het woord vatr de HERE der heencharen,

en Ik verbrand haar wagens tot rook

en uw jonge leeuwen venlhdt het zwaard

en Ik verdelg van de aarde uw roof
en niet me€r zal de slem van uw gezanten gehoord woÍden'

Hoofdstuk 3

I Wee de bloedstad,
geheel en al leugen,

van buit vol,
het roven houdt niet oP.

2 Hoor, zwepen,

en hoor, wielengeratel
en voortj agende Paarden
en dansende wagens;

3 ruiten, die hun rossen doen steigerenl

en de vlam van het zwaard

l- ln hrt gcnocmdc aíikcl ovc. dc Nicuwc VcÍt lií8 Yc@r Riddcrbo§ zich tlgcÍr dc

daarin gegcven mindcr naurrkcurige vcíaling mct'stligcrcnd' Íos§cn''
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en de bliksem vatr de sp€€r
en een veelheid van verslagenen
en hopen dode lichamen,
en er is geen einde aan de lijken
en ze struikelen over hun lijken -

4 vanwege de veelheid der hoererijen van de hoer,
schoon in bevalligheid,
en meesteres in toverijen,
die volken verkoopt door haar hoererijen
en geslachten dooÍ haaÍ toverijen.

5 Zie, Ik zàl u, tuidt het woord van de HERE der heerscharen,
en Ik til uw slippen op tot uw gelaat
en Ik laat aan de volken uw naahheid zien
en aan de koninkdjken uw schaamte.

6 En Ik werp op u wilnis
en maak u te schande en stel u tot een schouwspel.

7 Z,o zÀl het gebeuren, dat ieder, die u ziet, van u zal wegvluchten
en zÀl zÈ,ggen: veÍvoest is Nineve,
wie zal haar beklagen?;
vanwaar zal ik tÍoosters voor u zoeken?

8 ZUt gij beter dan No-Amon,
dat zetelde aan de stÍomen
- water was rondom haar -,
waarvan de voorwal de zee was,
waarvan de muur uit de z€e bestond?

9 Koesjieten waren haar kacht en Egyptenaren en dat mnder ge-
tal/einde,
Poeteeërs en Libiën waren ze tot hulp.

l0 Ook zij is aan de wegvoering ten prooi gevallen,
werd in gevangschap gevoerd;
ook haaÍ kleine kinderen werden verpletteÍd
op de ho€ken van alle straten
en over haar voomaarnsten wierp men het lot
en al haar groten werden in boeien geslagen/met ketenen geboeid.

I I Ook gij zult dronken worden,
gij zult beneveld worden;
ook gU zult zoeken
een schuilplaats tegur de vijand.

12 Al uw vestingen zijn vijgebomen met vroegrijpe vruchten;
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als ze geschud worden, vallen ze de eter in de mond.

13 Zie, uw bevolking zijn vrouwen in uw midden.

Voor uw vÍadetr hebben zich de Pooíen van uw land wijd ge-

opend.
Het vuur h€€ft ulv grendels veíeerd.

14 Schep u water voor de belegering;
versteÍk uw vestingwerken.
TÍeed op de klei;
en stamp op het leem;

grijp de tichelstenen aan.

15 DuÍ zd u het vuur veíeren,
u het zwaaÍd verdelgen,

u veÍercn als sprinkhanen.

\{ees maar zo menigvuldig als sprinkhanen'

wees zo menigvuldig als grashopp€r§/verslinders,

16 al hebt gij uw kooplieden talrijker gemaakt dan de sterren van de

hemel,
de sprinkhaan vervelt en vliegt weg.

l7 Uw gamizoenen zijn als grashoppen/verslinders,

en uw ambtenaÍen als een zwerm sprinkhanen,

die zich legeren oP de muren

als het koud is/ten tijde van de koude:

breeh de zon door, dan verdwijnen ze;

eu hua plaats is onbekend: waar zijn zij?

18 Uw herders zijn ingeslapen, konhg van Assur;

uw geweldigen liggen teÍ neeÍ.

Uw volk is ventrooid oP de bergen,

en niemand is er, die het verzamelt.

19 Er is geen genezing vooÍ uw gebroken zijn,

onheelbaaÍ is uw wonde'

Allen, die de tijding aangaande u horen, ktappen om u in de han-

den;
want over wie is uw boosheid niet voortdurend heengegaan?
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Aantekeningen

door Nic. H. Ridderbos'

Naam en persoon

De naam Nahum kan venaald worden met .tÍoostrijke', .de fooster,
(vgl. Nehemia en Menachem). De naam past voortreffelijk bU het
boek. Het aangekondigde onheil over Nineve is t.oost 

"ooi 
Judi 1ri"

2:l;3:7). Op grond daarvan is de mogelijkheid geopperd, dat de naam
later toegevoegd is. Dit is echter onvoldoende gemotiveerd. Men kan
van providentiële leiding spreken, zoals bij de namen Jesaja (.de HERE
redr') en Elia ('de HERE is God'). De ouders zullen hem in de tud van
de Assyrische druk deze n:urÍn gegeven hebben als bede of vrome
lYeÍls.

Waar lag Elkos? Volgens Hieronymus is het een dorpje in Gatitea.
Volgens Pseudo-Dorothets en pseudo-EpiÈanias ligt het in het gebied
van de stam Simeon. De identificatie met KapernaUm is weinig meer
dan een speling van het vernuft. De keuze tussen de traditie, die we bij
Hieronymus vinden en die we bij pseudo-Epiphanias aa r€ffen is niet
gemakkelijk te maken. UiteÍaard ligt het het meest voor de hand, dat
Nahum een Judeeër is geweesr: hij spreekt niet over de (in zijn tijd
reeds weggevoerde) tien stammen. Men heeft zich ook beroepen op
loh. 7:52 ('Ga maar na en zie, dar uit Galilea geen profeet opsiaat.,y.
Dat wordt echter weersproken door wat gezegd is àver de ierkomst
van Jona (zie 2 Kon. 14:25 en Jona l:l; althans volgens Hieronymus
lag Gat-Hachefer in Galilea). Natuurllk moet ook gerekend wórden
met de mogelijkheid dat geen vatr de tradities juist is.
Overigens is ons niets van Nahums levensloop bekend. Wat de traditie
aangaande hem weet te verhalen, heeft weinig inhoud en is niet be_
trouwbaar.

l. Dc ondcÍstsaldt trkst tccft zo getrouu mogeliik hct msnuscÍipt v.n RiddeÍbos
wecÍ. Soms zijn voor de leesbaafteid enkclc wooÍdcn tocgcvocia. De soms iog
nict pÍlcics aangeduidc verwijzingen naa, aÍdcE aurcurs z1i *""" ,rrogalijf
nrgstsokl(cÍl cn samcn mct cnige aanvullendc informatic in dc vJtrotcn ""r*iJ
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Korte inhoudsopgave

1:1 Opschrift

A l:2-14 1:2-8

t..9-t4

B 2:1-14

C 3:1-19

Hymne op de HERE, die toomt tegen

zijn vijanden, goed is voor zijn volk.

Oordeelsaankondiging legen Nineve,

troosl voor Juda.

Aantondiging van de verovering en veÍwoesting vatr

Nineve.

Idem.

Tijd en samenstelling

Wij sluiten ons aan bij de vrij algemeen aanvaarde opvatting- dal we

hier een rdle aankondigiag van Nineve's ondergang voor ons hebben,

en dat de profetie dus date€í uit de tijd vór Nineve's verwoesting, dat

is uit de tijd vór 612.

Is 612 dus termitus anle quem' termiruts post quem wordt gegeven

door 3:8w. Hier wordt gewag gemaakt van de verovering van No-

Amon, dat is het Egyptische Thebe, dat 663162 dcxn de Assyriën is

veroverd.
Onder Esarhaddon (631-663) en vooral onder A§surbadPal (668-

626?r) bereikt het Assyrische rijk het toppunt van zijn Slorie-(denk aan

de beÍoemde bibliotheek van Assurtanipal), maar de ondergang is

dichtbij: 612 valt Nheve. Dat hoogtepunt en val zo dicht bij elkaaÍ

tiggÀ'i, oi", zo te verwonderen: het rijk wordt te gÍoot, 
-de 

verbin-

OËïrfln", te lang, de opgekÍopte haat van overwonnen volkeren' die

l. De g€beut nissen rondom dc dood van dezc Assyrischc konint en dus ook de
' 

or."i* darrm ziin nog stecds in nevclcn gchuld Zi' hicrov'Í nu R BotgcÍ' 'Der

ï"i i-ft"riUt', í: O. Kaiscr líed l, Te'te axs der ÍJmrEU dcs Alten Testaments.

ilJiói"f"írg 4), ciiteÍsloh 1984, pp3glv. en J' oat's' 'The Frll.of 
.A§svria

tfis+oS s.C.l,-in,.t. Boardman €a G€d), Z'€ Cambtidg' lncient Hhtory llÍ'

i'à z. curnu,iog" l99l, Pp.l62w', m'n pp'166-171 (K's )
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mals het boek Nahum ons levendig voor ogen stelt op een schÍikkelijke
wijze te luden hadden onder de wre€dheden van de Assyrische verove-
raars, brak zich baan.

We wenden ons nu eerst tot de 'samenstelling'; de datering hangt
immers uiteraard hiermee samen, of men sommige delen al of niet
voor echt verklaaÍ,
Tot 1893r werd de eenheid van Nahum algemeen gehandhaafd, afge-
dacht van enkele niet al te ingrijpende details. Het is in dit verband
belangrijk, dat Wellhausen in 1892 in het boek een eenheid zag: alleen
l:13 en 2:1 en 3 zun ingeschoven in een stuk dat zich tegen Assur of
Nineve richl. Dit veraaderde, toen men nader inging op de alfabetische
rangschikking in cap. l.
Men neemt wel aan, dat de oorsprong van de alfabetische, acrosti-
chische liederen in Babylonië of in Eglpte te zoeken is. De oorspron-
kelijke bedoeling zou geweest zijn te b€schikken over de magische
kracht in de letters (velen konden niet schrijven; het hele alfabet is als
een bundeling van alle machten). Dit werkt in elk geval niet meer door
onder IsraëI. Het moet hier voomamelijk de kunstvaardigheid van
dichters in het licht stellen (verschil van appre€iarie mogelijk). Moge-
lijk was het ook een hulpmiddel bij het uit-het-hoofd-leren.
Er is geen reden voor de opvatting dat Nahum l, omdat het acros-
tichisch is, later zou zijn toegevoegd. Een duidelijk bewijs is Klaagl. 2
en 4. Men kan hier ook denken aan Psalmen als Ps. 9; 25;34 enz.
Is het nodig aall te nemen, dat het alfabet oorspronkelijk voltallig is
geweest? Het merkwaardige is, dat er plaatsen open zijn voor de letters
dalet, zajin en 7'od. Moeten we de openstaande plaatsen aanwllen? We
vragen eersl terloops: hoe staat het overigens met de alfabetische
gedichten? Meestal is er grote regelÍnaat, geheel bij Spr. 3l; Klaagl. l;
2; 3; 4; Ps. 111; 112; bij Ps. 145 ontbreekr de nun, br1 37 zijt er
t.a.y . 'aij en Ídt onÍegelmatigheden, bij 34 ontbreekt de waw, brj 25
enige onÍegelmatigheden, bij 9 grote omegelÍnatigheden in lengte. Dit
pleit ervoor om niet naaÍ aanwtling te gaan meken.r at moet er in de Masoretische tekst veranderd worden? Bij vs.7b is
het eenvoudig: men hoeft slechts de waw uteg te laten (de oude veía_
lingen lijken die echter wel te lezen!). Bij vs.6a is het ook eenvoudig

l. tudd€rbos doelr hie. op her aÍtik€l van H. Gunkel, ,Nahum I, AW fi OBg3),223-244. (K.5.)
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en plausibet: het eerste woord moet verPlaí§t \vorden naaÍ het eind

van vs.6aA en safireDgevoegd lf,]trjt de waw aatr het begitr van vs.óaB:

'zijn toom - wie houdt ervoor stand'. Het getuigenis vatr de oude

veíalingen is hier niets zeggend. Bij vs.4 is het nog het meest ingrij-
pend; maar hier zijn de volgende argumenten aan te voeÍen: de Mas-

oretische tekst heeft twee maal hetzelfde werkwoord ('umhl: YeÍdot-

rcn), de Septuaginta, de Vutgaat, de Pesjitta en ook de Targum hebben

twee verschillende woorden; wat te lezr,n? dalal: zwak zijn, vgl' Jes'

17:4; 19 6 e.a. (lukt het meest op 'umlal en de oude venalingen);

da'aà: versmachten, vgl. !et.3l:12 (van mensen), 25 (van de ziel); Ps'

88:10 (van hel oo9) ea, doka': verpletteren.

Om et lamed et ff]n. nem veÍs te krijgen is verandering nodig, en dat

is wiltekeurig. Dal geldt ook voor ingrijpen in vs.l, omdat die langer

is dan de rest; vgl. Ps. 9:lw; Klaagl. 1 enz.

Wat te denken van l:9-2:3?
Het is ontegenzeggelijk waar, dat dit gederlte niet vlot verloopt' we

geven oen overzichl.
L vs.8 wordt misrchien over Nineve gesproken in de 3' pcrsoon sing'

fem.
In vs.9: vijanden 2.Pers.Plur.

vs.10: weer vijanden in 3.pers.plur.

vs.l1: vijand 2. Pers. vrouwelijk.
vs.12: nieuw begin. Over vijanden in 3.peÍs.plur. (en sing'?)' Juda

2.pers.vr.
vs. I 3 : Juda 2.pers. vr., vijand 3.Pers.sing. masc.

vs.14: nieuw begin. Vuand 2 pers.sing.masc.

2: l: nieuw begin. Juda 2.pers.vr., vijand 3.pen'sitrg'masc'

vs.2: Nineve 2.Pers.vr.

vs.3: Over Jacob en Juda èn over vijanden in 3'pers'

Het is duidelijk, dat het niet mogelijk is op een bevredigende wijze

twee of meer goed aatreensluitende delen hier 'uit te p€llen'' Het kan

ons niet verwoidereÍI, dat vele auteurs het er wel mee eens zijn' dat de

tekst hier corrupt is, maar positief niet tot dezelfde Íesultarcn komen'

Het is immeÍs niet mogelijk positief e€n bevredigend resultaat te

krijgen.
Nuls net gebrek aan overeenstemming tussen de bedoe-ldc auteun nog

g""nrrii, io u"*ljt voor de goede staat van de tekst we zouden ook

klnnen concluderen, dat de tekst onherstelbaaÍ corrupt is' Wel kunnen
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we zEBEea: het staat ni€t zo, dat er oorspronkelijk eenheden dooÍ
elkaar heen geraakt zijn, die we met een behoorlijke graad van zeker-
heid weer uit elkaar kunnen halen. Dan hebben we toch des te meer
recht de vraag te stellen: zijn er wel stukken door elkaar heen geraall?
Wij geven een ontkennend antwoord. Het is zeker niet onmogelijk de
tekst, zoals hij ons overgeleverd is, als een eenheid op te vatten. We
moeten dar DatuuÍlUk rekening houden met de abruptheid, die dikwijls
de profetische, de bewogen stijl kenmerkt. Met nadruk wijzen we er
op, dat abrupte overgangen ook voorkomen in het gedicht, dat aan de
betrokken pericoop voorafgaat, etr in het gedicht, dat er op volgt, zie
l:3a, ook in veÍband met vs.2, vs.7 in zijn verhouding tot vs.6 en 8,
ook de oveÍgang van 2:4v op vs.6 en 2:10 op vs.ll. Nog zij er op
gewezen, dat de overgangen in onze pericoop sons ook hiermee
samenhangen, dat er een nieuwe inleidende formule wordt gebruilÍ, zie
l:12, 14 et 2:1. De meest abrupte overgangen zijn nog die van 2:l op
vs.2 en die van vs.5 op vs.6.
Hier moet Dog iets aan worden toegevoegd. Men beroept zich voor de
splitshg behalve op de abrupte overgangeD ook nog op iets anders,
namelijk hierop, dat soms de ondergang van Nineve aangekondigd,
soms verondersteld wordt; voor het laatste zie speciaal 2:1. Dit argu-
ment aanvaarden we niet: het is zeer goed mogelijk, dat we in 2:1 met
een stijlfiguur te doen hebben: de profe€t stelt zich voor, dat Nineve's
val reeds heeft plaats gehad.

We maken tenslotte nog deze opmerking. We willen eÍ rekenitg mee
houden, dat de abruptheid in l:9-2:.3 hieruit verk.laaÍd mo€t wordetr,
dal hier een uittreksel, een s:rmenvatting van Nahums prediking is
overgeleverd, vgl. de redevoeringen van de Heiland.
Zijn er andere gegeveÍxi, dan die aan het alfabet ontleend om vs.2-9
voor later toegevoegd te houden? Gunkel is van mening dat de alfab€ti-
sche Psalm sterk onderscheiden is van het overige deet vaÍl het boek.
Het overige de€l is echt profetisch: concreet, origineel, ontheologisch.r
Elliger stelt dat de hyrnne, die de ideiding vormr (l:2-9) aesthetisch
lager, maar theologisch hogeÍ staat dan de rest.2
Wat hiervan te zeggeÍfl Zeker is er ondencheid, maar dit behoeft
geenszins op een verschil in auteuÍ te wuzen. Het is allerminst onwaar-
schijnluk, dat Nalum alvorens tot de schildering van Nineve's ondergang

Gunk l, Àrv. pp.242v.
K. Elliger, Die Prupheten Nahu*-Malcachi. ATD 2jZ, cöiingcn ttgsl, pp.2v.
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over te gaan eenrt een sooí van Psalm teÍ inleiding dichtte. En deze

'Psalm' was dan uiteraard, il overeenstemming met de Psalmen-stijl

weinig concreet, gebonden aan stereotiepe uildrukkingen, m men wil:
sterk 'theologisch', beteÍ: alle nadÍuk leggend op het handelen Gods,

terwijl Nahum daaÍ bij de schitdering van Nineve's ondergang v€el meeÍ

gelegenheid had zijn ongetwijfeld groot kustenaarstalent te ontplooien.

We kunnen zelfs zeggen, dat de Psalm, wil men l:2-2:3, e€n noodzakelij-

ke aanwlling op de schildering van Nineve's ondergang geeft: die

schildering per se zou te wei.nig doen uitkomen, hoe de HERE zich in de

val van Nin€ve openbaaÍt. ln dezr zín zijn ook details te verklaÍen, als

bijvoorbeeld dat volgens l:4v de toom van de HERE zich richt tegen

Basan, Karmel en Libanon. De beslissende waag is feitelíjk, ofeen profeet

als Nahum in de stijl van de Psalmisten kon dichten en het is apriorisme

dezc vraag per se onikennend te beantwoorden.

We komen nu terug tot de boven gestelde vÍaag: is het nog aan te

nemen, dat het alfabet oorspronkelijk voltallig is geweest? We beginnen

met er op te wízen, dat l:9 8e€n goed begin van de profetie van

Nahum ge€ft. Dus zal het alfabetisch gedicht in elk geval van de

oorsprong af deel van het boek Nahum hebben uitgemaakt. Dan is er

nog plaats voor de suggestie, dat de lyricus Nahum #n van zijn

liederen slechts gedeeltelijk, voor mver het pa§te, als preludium voor

zijn orakel gezrt he€ft. r e kunnen de mogelijkheden nog wat uitbÍei-

dèn: Nahum (of een redactor) kan een reeds bestaand lied als preludi-

um gebruilÍ hebben. Toch lijh ons dit alles niet bijsteÍ waanchijnlijk'

Ging die redactor zo vrij met de overgeleverde stof om? Dichtte

Nahum wel vaker liederen? Het is niet onmogelijk, maar toch hypothe-

se. Nog de meeste waarschijnlijkheid zou dan hebben het vermoeden,

dat Nahum een bestaand lied gedeeltelijk gebruikt heeft. Maar als

Nahum een bestaand lied gede€ltelijk gebruikt heef is het ook wel

mogelijk, dat hij gedeehelijk een alfabetische hymne dichtte.

Mei nadruk willen we er op wijzen, dat het verschumel van onvolledige

acrostichische gedichten ook overigens voorkomt: in de Middeleeuwse

Joodse literatuur en o.a. van EfraÏm de SyriëÍ. HieÍ is van tekstcorruptie

geen sprake. Ons inziens is er in het Oude Testament ook een voorbceld,

namelijk in Ps. 9!' Het bluft natuurlijk eigenaardig, dal het alfab€l zo

l. Inzijnaíikel'Ke ncrkeí dcr HebÍEeuwsc poëzie', GÍ7 55 (1955)' l7l -183 v€.gclijkt

Riddeóos ev€n€ens Nah. I met Ps. 9 (p.l7t; Pralrnenstudie, p.73). Hij beschouwi z€

als voorbecld€n v8rl het vemuÍligc en sp€.lsc element in dc HebÍ€curvsc poëzic' (K S )



plotseling afbreekt. Maar is het zo plotseling? Sellin merkt op, dat juisr
de helft van het atfabet gebruilt is.t Deze opmerking lijkt eerst misschien
wat gezocht, maar wint aan b€tekenis, doordat ook Ps. 9 juist met,tal
afbreekt. JunkeÍ wijst er terecht op, dat ook vs.2v vruheid tegenover het
alfabetische schema venonen. VooÍs schrij ft Junker: de alfabetische Psalm
wordt door de profeet slechts 'zu dem alphabetischen Stichwoí durch-
gefiihÍ, das ihm das passende EinleitungswoÍ ftr die Drohung an die
Hand gó: (kalah=),}n Ende"; dieses wird danm auch in V.9
nachdrucksvoll wiederholt.'2 Zo kunnen we met enige wijziging het woord
van Eissfeldts ovememen: het l(aÍ-yeÍs biedt 'ein guteÍ Auftakt' tot het
overige boek Nahum. We willen hier herhalen, dat l:2-8 een 'religieuze'
aanwlling geeft op de rest van het boek; dat kan voor oorspronkelijke
echtheid pleiten.

Bij de poging tol nadere datering zijn verschillende gegevens van
belang. Hoe stond het er met Nineve bt in de tijd, dat Nahum profe-
teerde? Volgens veel geleerden waren de aanvallen reeds begonnen en
decd alles een spoedige ondergang verwachten (men dateeí dus koÍ
v,6ór 612), volgens anderen werd Nineve wel emstig bedreigd, maar
mocht het zich toch nog verheugen in grote Íucht en bloei. Aan de
e€rst genoemde mening ligt yooral ten grondslag, dat men te weinig
rekent met de goddelijke inspiÍatie, waaÍonder de profeet de toekomst
kan voorspellen. Er wordt door Nahum wel over aanvallen op Nineve
gesproken, maaÍ dat is dus ook profetie, zo ook bijvoorbeeld 3:12v.
Voor de tweede mening beroept men zich op l:lo,lzv; 2:lO, l?v,14;
3:4-7, 8-ll, 16. De meeste plaatsen hebben ons inziens niet veel te
zeggen, wel: l:12v: daaÍuit blijh wel, dat Juda nog onder het juk van
Nineve zucht. Ook is in dit verband van belang heel de strekking van
de profetie: de val van Nineve is een troost voor Juda.
Uit de verwijzing naar No-Ammon in 3:8w heeft men geconcludeerd,
dat de profetie det te lang na 663 is te dateren. Men kan hieÍ echter
niet te veel uit afleiden. De verwoesting van Thebe zal grote indruk
gemaakt hebben en niet gauw vergeten zijn. Te bedenken is dat Assyrië
en Egypte telkens de twee grootmachten waren, die het lot van Israël
en Juda bepaalden. Het lag voor de hand, dat in Juda de verwoesting

E. Sellin, Dai Ztlölhrcphetenbuch. KAT Xfl, t"eipzig 1r1929-1930, p.355.
H. lunker, Die zwöf kleinen Prcpheten. HSAT VIIL3.II, Bonn 1938, p.I5.
O. Eissf€ldt, Einleitung in das Àke Testatient, 'liibingcn 11956, p.5@.
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van Thebe diepere hdÍuk maakte datr bijvoorb€eld die van Susa. Te

bedenken is dar Bab€l niet verwoest is door Assurbanipal. Ook bedenke

men, dat Theb€ er nooit meer boven op gekomen is. Ook kan van

belang zijn de overeenkomst in ligging tussen Thebe en Nineve, vgl.
3:8 meÍ Z:7 .

Het is opmerkelijk, dal de aanvallers met vage trekketr worden gele-

kend: geen naam wordt genoemd en eÍ staat feitelijk zeer weinig
concreets. Dit kan er op wijzen, dat de Meden nog det waren oPgetre-

den. Weliswaar treffen we wel vaker gebrek aan concreetheid aan,

denk bijvoorbeeld aan de Psalmodie, Ínaar denk bijvoorboeld ook aan

Hab. l:6, waar de Chaldeeën toch wel worden genoemd.

Merkwaardig is, dat in ge€n enkel opzicht over de zonde van Juda

wordt gesproken. Men krijgt geerszins de indruk, dat Juda in grote

meerdeÍheid van de HERE is afgeweken, zie l:'1, 9, 13; 2:2, 3. Olrs

inziens pleit dit eÍ er sterk voor, dat Nahum niet eerder dan Juda's

hervormingen heeft geprofeteerd. Met alle reserve noemen we de

mogelijkheid, dat Nahum profeteerde niet te lang na 622: want niet

laÍLE vut 622 ble€k al, zoals we uit Jeremia leren, dat Josia's hervor-
ming weinig weerklank vond bij het volk. We menen zo aan alle

gegevens het meest rccht le laten wedervaren.

Er kunnen hierover nog enkele opmerkingen gemaakt woÍden.

a. Dat in die tijd CyaxaÍes Nineve heeft aangevallen, is mogelijk, maar

alles behalve zeker.

b. Het was een tijd, waaÍin Nineve's verval reeds begonnen was:

Assurbanipal is uiterlijk 626 Sestorven; valt het te overwegen, dal 2:l
geïnspireerd is door zijn dood? Aan de andere kant zal het nog machtig

genoeg geweest zijn om een uitspraak als die van 3:l2v mogelijk te

maken.
c. Men Henk€, dat Josia blijkbaar een con§equente, kachtige anti-

Assyrische politiek gevoerd heeft. Nahum zal hem daarbij op zijn wijze
gesreund hebben. Bijzonder opmerkelijk is de opmerking il 2:3 over

het heÍstel van de heerlijkheid van Israël. We kunnen hier denken aan

de korte opbloei in Juda, waaril ook Israël betÍokken was, vgl. 2 Kon.

23 en 2 Krort. 34-35.
d. Als bezwaar tegen deze datering wordt aangevoerd, dat Jeremia

(opgetreden ca.626) Assyrië niet meer noemt. Men mo€l echter het

probleem goed stellen: het is niet zo zeer merkwaardig, dat Nahum in

die tijd sprak zoals hij deed, als wel, dat Jeremia toen de boodschap

kreeg, die we l:l4w viaden.
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Volgens Haldar is het boek Nahum 'consistently built on cultic mo-
tifs'.t Hij ziet tatrijke sporen van een complex van riten en mythen,
dat Israël gemeen had met de andere volken uit het Oude Nabije-
Oosten. Maar hij is weinig gelukkig geweest in hct aanwijzen van
cultische motieven. Soms zijn zijn beschouwingen niet geheel en al
verwerpelijk, bijvoorbeeld wanneer hij l:4a in verband brengt met o.a.
de Ugaritische tekst vaD de strijd tussen Baàl en Jam. MaaÍ meestal
zUtr zun redeneringen zeer gezocht.
Sommigen zijn van mening, dat het boek een liturgie is, namelijk voor
het Nieuwjaarsfeest tym. 612. Het aanlokkelijke van deze mening is, dat
z€ een welomschreven, goed aaneengesloten verklaring geeft van
o staaÍl en samenstelling. Het is echteÍ onaanviurdbaaÍ, dat we niet
met voonpelling te doen zouden hebben. Dit is niet een 'dogmatisch'
bezwaar, maar steunl op de gegevens, zie het 'Zo spreekt de HEnE' in
l:12, zie vs.l3, 14; 22w (speciaal vs.l4); 3:1w (speciaal vs.5, 8,
ll).
Ons inziens was er wel meer dan eens veÍband tussen profeten en leden
van het tempelpersoneel, bijvoorbeeld de tempelzangers. Wordt zijn
relatie met de cultus bewezen door het gebruik van de vorm van een
Psalm? Wat hier van te denlen? Inderdaad heeft l:2-8 de stijl van
psalmodie. En ook ons inziens is er e€n nauwe band tussen psalmodie
en cultus.2 Overigens staat het ook wel vast, dat psalmvormen ook los
van de cultus konden voorkomen.
We willen het niet absoluut onmogelijk no€men, dat we een lirurgie
voor ons hebben, die uitgevoerd werd in de tijd van Josia ( hoofdstuk I
inleidende hymne, 2:l uitnodiging tot ef,n feest, inleidende de vloeken
van de hoofdstukken 2 en 3). Maar erg waarschijnlijk lijkt het ons toch
det: l:9-14 passen niet bijster goed, 2: I geeft moeilijkheid; we hebben
er toch feitelijk geen atrdere vooÍbeelden yan, dat gedichten als 2:2-14
en 3:1-19 in de cultus werden uitgevoerd. Wel achten we het z€er goed
mogelijk, dat Nahum behoorde tot of relaties had tot cultische kringen,
denk aan de hymne van l:2-8.

Kende Nahum Nineve uit aanschouwing?
Wanneer we een ogenblik afzien van de inspiratie, moet gezegd
worden: het boek verondersteli enige kemis bijvoorbeeld van de

A. Haldar, §ludies h the Boo* oÍ Nahum, Uppsala 1947, p.147.
Zi€ ook RiddcÍbos' inouguÍclc rÉdc uit 1950: Psalmen e, cl/lad. (K.S.)
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ligging van Nineve, maar toch niet meer dan vele Jude€ëÍs itr die tijd
bezeten zullen hebben.
BetÍeffende het opschrift: als onze opvatting van de samenstelling juist
is, is het heel goed mogelijk de echtheid van het geheel te handhaven.

Het is bezwaadijk de echtheid van'Godsspraak tegen Nineve' te
loochenen. Bedenk, dat Nineve pas 2:9 met nam€ wordt genoemd; het
geeft ook uitstekend de hoofdinhoud van het boek weer. [Iet is echter
moeilijk aan te nemen, dat het oorspronkelijk het gehele opschrift zou
gevormd hebben: in tegenstelling met alle andere profetische bocken
zou dan de naam ontbreken. Trouwens: het opschrift is ook niet zo

exc€ptione€l, als men wel doet voorkomen, ook bijvoorbeeld Am. l:l
heeft iets 'dubbels'. Alleen is opmerkelijk, dat sprake is van een

'boek'. Misschien pleit dit er voor, dat Nahum zelf zijn profetieën

heeft opgeschreven.

Samenvattend noemen we ten aanzien van de samenstelling deze

mogelijkheid: 2:l-14 en 3:l-19 bevanen 'toespraken', die Nahum
gehouden heeft, bijvoorbeeld in de temp€lvoorhof. l:9-14 is een

samenvatting van wat hij bij verschillende gelegenheden gezegd heeft.
Toen hij zijn profetioën op schrift stelde, heeft hij de hymne van l:2-8
er aan to€gevoegd. Die hymne gebruill de helft van de letters van het
alfabet, vgl. Ps. 9.

Vorm en inspiratie

Dat Nahums bo€k e€n grote dichterlijke schoonheid heeft, wordt
algemeen erkend, zie in het bijzonder 2:4w, llw; 3:lw, 4w. Nahum

is één van de grote dichters van de Bijbel: let op de gelukkige ontwik-
keling van zijn vergelijkingen, 2:12-14; 3: l5b-17 eM., de beknopl-

heid, de kleuÍ, de dramatische beweging en zijn taferelen, 2:4-ll;
3:2v, 8-10, 12-15, 18. Geen van IsÍaëls dichters, lijkt het, heeft die

buitengewone evocatieve kÍacht overtroffen.
Het is zeer vreemd een tegenstelling tussen profetie en poëzie te
maken. We voegen hier de opmerking aan toe, dat de grenzen van

'pÍofetie' niet gemakkelijk te trekken zijn: ook in de Psalmen bijvoor-
beeld vinden we profetische gezichten, zie Ps. 50 enz. Duidelijk is, dat

het bo€k Nahum heel goed thuis behoon in het Dodekaprofeton.
Nahum duidt zijn woord ook zeer otromwonden aan als Gods Woord,
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zie l:l, 12, 141' 2:14; 3'.5 en veÍder wijst heel het voorspellend karak-
ter vatr dit boek in deze richting.
Over de eigenlijke vorm der inspiratie valt zeer weinig te z€ggen. Het
is het beste hier alles samen te vatten onder ingeving: een eenvoudige
of rechtstre€kse ilwerking op de menselijke geest. Het blijkt hier weer,
hoezeer de grens tussen ingeving en visioen vloeiend is, hoe gebrekkig
al onze woorden zijn. De vorm van inspiratie is bU l:2-8 wel wat
anders dan bij het overige. Hierbij is minder reden te spreken van

visionaire 'Entriickung' dan bijvoorbeeld bí1 2:2w. Denk ook aan het
gebruik van de stijl der psalmodie; daaÍ treedt een sterkere zelfiverk-
zaamheid op de voorgrond.
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Inhoud en plaats binnen de canon

De inhoud wordt door vele kritische auteun niet hoog g€schat.

Inderdaad is de hhoud van Nahum merkwaardig: gecn enkele zondebe-

sraffing over Juda. Dal is uniek. Ook bij Habakuk is dit anden.

VerdeÍ schijnt Nahum van de val van Nineve alleen de bevrijding van

Juda en Israel te verwachten en spreeki niet over nieuwe keuzen.

We beginnen met deze oprnerking: de profetieën van vals€ profeten

zijn niet vernrld, die van Nahum wel (vgl. Deut. 18:22 en Jer.

28:6w, maar ook Deut. l3:lw). Dal geldt ook voot l:12-14:2'.1' 3l

dit werd (aanvankelijk) vervrÍd in de opbloei van Juda en Israël onder

Josia ten gevotge van de veravakking van de Assyrische macht, m
zelfs, dal Josia in 609 zich Farao Necho in de weg dMde stellen, wat

een unicum in Israëls geschiedenis is genocmd.

Wat is nu de inhoud van zijn profetie? De hoofdzaak is, dat het de val

van Nineve aankondigt: hij verheugt zich in die val. Is dat ge?ast?

vooreerst dit: die vreugde wordt nogal eens overdreven. Men heeft

EezEEd, dal zijn fantasie met zichtbaaÍ welbehagen zwelgt in de gruwe-

iiik"- r"èn"., die zich bij de verovering van Nineve afsPelen. Dil is

"otkonr.n 
onbillijk. Er zou meer reden zijn hier van soberheid bij

Nahum te spreken. Nahum is soms wel uitvoeriS en boeldend, maar dat

betreft veel meer de aanval op en de verovering van Nineve dan de

gruwelijke sc-enes, die zich in de ouöeid bU de verovering van een

itad plachtten af te spelen. (r e lezen dat overigens wel bij andere

profeien!) Het meest lugubere is misschien nog 2:3. Maar we willen

niet nalaten er op te wijzen, dal wat hel me€$ aanspraak op de naam

'Greuelszene'r kan maken te vindsn is in 3:10, dat wil zeggen bij de

verovering van No-Amon!
Belangrijker is het volgende. Ongenrijfeld beschrijft Nahum met

vreugàe de val van Nineve, maar die vreugde is gemotive€rd, want die

val ii ten volle verdiend. Welke mnden worden aan Nineve verweten?

Het voornaamsle is zeker wat het Juda heeft aangedaan. Men heeft dit

chauvinisme genoemd. MaaÍ vooÍeerst wordt er toch niet over uitge-

l. Riddcöos verwijst hieÍ waa.schijnlijk narr ccn opmeÍking lan w Sl&tt, Dar

assyrische Weltreich in llrteil der ProPheten, GöíIfige 1908, p lE0: 'Mit sichtli-

chem Bahaten schwclgt seinc Phatlt si. in den GÍluelsz'ncn' die sich bci deÍ

Erobcong Ninives óspielcn wcrd€n.' (K S )
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weid, wat ,uda te lijden heeft gehad. Voorts: dat iematrd de yal van de
macht, die zijn vaderland heeft onderdrukl, met vreugde b€groet is nog
geen chauvinisme. En wat yerder belangrijk is: Nahum ziet het zo, dat
wat Juda aangedaan is de HERE is aangedaan, zie vooral l:ll. In dit
verband willen we ook wijzen op li14;2:7y: althans in 1:14 en naar
onze opvatting ook in 2:7v klinkt door het verwijt van afgoderij. Ook
bepaalt Nahum zich niet tot wat Juda is aangedaan, maar spreekt hij
ook over wat de andere onderdrukte natiën te lijden hebben gehad. Aan
Nineve wordt verwete[ zijn roofzucht, wreedheid, bedriegelijkheid, zie
bijvoorbeeld 2:12, 14;3:1, 19.

De hoofdinhoud van alle profetie is de Godsverkondiging. r at verkon-
digt Nahum aangaande God? Het hoofdaccent valt wel op het geweldi-
ge toornen van de HERE. Hij is een God, die zich met zun almachtige
kracht wreekt op zijn tegenstanders. Dat wordt zeer duidelijk uitgespro-
ken in de inleidende Psalm, maar blijkr ook duidelijk uir her vervolg:
het verdelgingsleger, dat tegen Nineve optrekt, is een instrument in de
hand vaÍr HERE, zie 2:3, 14;3:5v.
Uit het gezegde votgt, dat Hij ook de rechtvaardige God is: Hij straft
Nineve niet met willekeur, maar om de gruwelen, die het heeft bedre-
ven. Roofzucht en wreedheid worden door Hem verfoeid.
Tevens volgt uit het gezegde, dat Hij zijn volk lieftreeft. Schoon
beschrijft de inleidende Psalm die liefde in 1:7: geen chauvinisme. Ook
laal de inleidende Psalm het accent vallen op zijn lankmo€digheid (l:3)
en zijn jaloersheid (l:2). Vooral het laatsre is iets, wat kenmerkend is
voor de oudtestamentische Godsverkondiging.

We moeten nu de vraag aan de orde stellen, in hoeverre Nahums
profetie eschatologisch bedoeld is. J. Ridderbos merkt hierover op: ,In
de grond van de zaak is alle profaie,,eschatologisch"; alle tijdelijke
gerichten, die de profetie aankondigt, zijn typen van het gÍoote weÍeld-
gericht; alle heit, dat ze voorzegt, wijst heen naar het volkomen heil
der groote Toekomst.'r Dat wordt bij Nahum onderstreept door de
inleidende Psalm, die wel niet zuiveÍ eschatologisch is, maaÍ toch
eschatologische trekken heeft. Zo is Nineve r)?€ van de Gode vijandige
wereldmacht. Het heil dat aan Juda en Israel wordr beloofd, l:13; 2:1,

l. Het Godswoord der proÍeten. Derde deel, Kampen 1938, p.21.
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3, is zeer vaag en onderpand vzÍL de shalom in de grote Toekomst: het

woÍdt trapsgewij ze vermeld.
Na het gezegde kunnen we over het Christologische koí zijn. Het gaat

ten diepste om strijd tussen het koninkrijk van ChÍistus en dat van

Satan.

Wat is de verhouding van Naltums PÍofetie tot die van Jeremia? Nahum

verkondigde heil voor Juda, Jeremia onderganS. Maar: m.i. profe-

te€rde Nahum ca.622. Vir die tijd zijn van Jeremia m.i. geen profe-

tieën over8eleverd. Uit de tijd, dat de reformatie kÍachtig doorzette'

hebben we geen profetie van Jeremia; het is een veel bcsproken vraag,

hoe Jeremia tegenover die reformatie stond. Uit die tijd zal Nahums

profetie staÍnmen: zo is verklaard, dat hij geen gewag maakt van

Iuda's mnde.
Zoals boven ter sprake kwam (zie p.30 onder d.) is Jer. l:l4w
eigenaardig. We kunnen het zo zien: Jeremia kondigt hier het oordeet

aan, dat uit het noorden komen zal; heI is ook gekomen, maar is als

het ware uitgesteld door de bekering onder Josia. ln veóand daaflnee

is het ook door anderen voltrokken dan aan wie Jeremia's hoorders

allicht gedacht hebben.

Terecht is opgemerkt, dat het in§tructief is Nahum niet alleen met

Jeremia, maar ook bijvoorbeeld met Jesaja te vergelijken. Jesaja heeft

wel degelijk Juda's zonde beslraft, heeft Assyriè gezien als e€n tucht-

roede in Gods hand (waarvoor Nahum dan geen oog zou gehad heb-

ben), maar heeft toch ook het oordeel over Assyrië aangekondigd, zie

Jes. 10:5-19; 14:24-27 ; 3O:27 -13; 3ll4-8: 37 :22-29. Niet mnder reden

schrijft Sellin, dat Jesaja, die we uit 701 kennen, precies zo geoordeeld

zou hebben als Nahum, wanneer hij in dezrlfde situatie had gestaan'r

Met het bovenstaande is niet ontkend, dat Nahums profetie minder

fac.etten heeft dan die van e€n Jesaja of Jeremia, en ook dan bijvoor-

beeld die van Habahrk eÍL ZÈfaaja. Junker verwijst goed naar

Rom.l2:6 ('Wij hebben gaven, onderscheiden naar de genade, die ons

gegeven is.').2

Men kan de volgende lijn tÍekken: Jona had Í€eds de oudergang van

Nineve geprofeteerd, maar daamp YolSde Ninevo's bekering. Jesaja en

4.w., p.358.

A.w., pp.l0v.
L
2.
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ook Micha (5:4v) kondigen eveneens de ondergang van Nineve aan,
maar nog meer in algemene termen, Nahum doet het met buitengewone
kÍacht, gloed en duidelijkheid. De oordeelsaankondiging over Nineve
vindt dus bij Nahum een afsluiting. Maar Nahum is op zijn beun ook
weer uitgangspunt. Wel wordt Nàum nergens rechtstreeks in het
Nieuwe Tesiament geciteerd, maar er is een treffende overeenkomst
sp€ciaal met Openbaring aan Johartres. Nahum en de Openbaring zijn
de boeken, waarin de Gode vijandige wereldmacht het duidelijksr
worden getekend als de wereldstad (actueel) en met het beeld van de
hoer. In de hier bedoelde zin gebeuÍ dat nergens zo duidelijk als in
Nahum.

Aantekeningen bij Nahum I

In de woorden 'ijverend' en 'wrekend' komt op aangrijpende wijze
tot uiting, dat de HERE niet een onbewogen, starre godheid is. De
vÍaag, in hoevene hier van antropomorfisme mo€t gesproken
worden, is niet te beantwoorden; zijn dergelijke uitspraken in
sterkere zin antropomoÍf dan bijvoorbeeld de uitspraak van Jak.
l:17 ('de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem
van ommekeeÍ')?

We kunnen zeggen, dat het tweede deel van deze versregel een
tegenstelling vormt met het eerste deel: weliswaar ..., maar ...; het
geheel is een dreiging voor hen, die straffeloos hun gang menen te
kunnen gaan, vgl. 2 Petrus 3:3w, en troost voor hen, aan wie de
onderdrukking lang valt. Men lene ook op de verhouding tot vs.2:
de toom, waarvan vs.2 spreekt, ontbrandt niet snel, maar als de
HER! gaat toomen, is het emst.
Overigens: deze versregel Íoept Gods deugden uit op een min of
me€r stereotype wijze, vgl. Ex. 34:óv, Num. 14:18 e.a.: telkens
worden verschillende deugden in een adem genoemd.

Waaraan dacht Nahum? Dat is niet zo precies te zeggen. Volgens
sommigen hebben beschrijvingen van de theofanie, hier en elders,
een hislorische grondslag zoals de gebeunenissen aan Schelfzee,
Sinai, Jordaan en ook in het Zoutdal en de droogte onder Achab.
Inderdaad grondt zich het geloof, waaraan Nahum hier uiting geeft,
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op de daden van de HERE in Israëls geschiedenis. Maar Nahum doet

algemene uitspraken. Zo heeft het niet zoveel zin vs'4b speciaal met

de dÍoog1e onder Achab in veóand te bÍengen. En op de uitspraak

van vs.4a kan, behalve voor Israëls geschiedenis, door de andere

reeds genoemde factoren invloed zijn geoefend.

I-et op de chiastische opbouw.
Om de werking die van de HERE uitgaar, worden de str€ken, die de

rijkste plantengro€i hebben, met doÍheid geslagen. We kunnen

denken aan de wcrking van de verzengende oostenwind. De bedoc-

ling van dit ven is uit te duiden, hoe geducht de HERE is, als Hij
optreedt ten gericht.

De hitte van de HERE'S grarnschap doet de Íotsen ba$ten en in
stukken springen, zrdlaÍ zE meÍ de grond gelijk gemaakt worden. De

rotsen worden genoemd als toonb€elden vatr wat sterk en stevig is.

Vs. aA en aB vormen een synoniem parallellisme met chiasme. Zij
bevatten een meer algeÍrene uitspraak; vgl Ps. 76:8; 90:11; JeÍ.

l0: l0; Am. 7:4; Mal. 3:2 er|,-. Dezr algemene uitspraak doet

vooral denken aan vs.2, 3a. We kunnen zeggen: hierin wordt de

conclusie getrokken uit vs.3b, 4, 5 en hierh b€reikt het zijn hoogte-

punt. Vs.b spreelÍ weer meeÍ plastisch.

De toom van de HERE wordt vooral als eEn vuuÍ beschreven (vgl.

behalve de eerder genoemde plaatsen Jes. 30:27 e.a.). Deze uit-

spraak kan docn denken aan het stÍomen van lava. Men kaa ook

denken aan Gen. 19:24, 2 Kon. l:10, 12 en mogelijk aan het

gebeuren bij de Sinaï.

Dit vers b€vat een woord van bemoediging, zie ook vs.3a (die

uitspraak is echter tweezijdig). In dit Yerband is deze uitspraak zeer

treffend: die God, die zo verschrikkelijk toomt, is 8oed. Overigens

moet men niet van een tegenstelling met het voorgaande en hel

volgende spreken: de HERE toornt tegen zijn vUanden (vs.2), HU is

goed voor zijn volk. Belangrijk is, dat er niet staat: de HERE is

goed voor Juda, voor zijn volk. De HERE is niet goed voor de

Judeeën als zodanig. Nahum is geen nationalist, zoals vaak be-

weerd wordt. Belangrijk is, dat Nahum een criterium geeft en ook

welk criterium hii geeft: de HERE is go€d voor wie bij Hem schui-

len; zij, die bij Hem schuilen, dat zijn de rechtvaardigen. Dat de

HERE goed is voor zijn volk, betekent niet, dat het niet dooÍ onheil
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getroffen wordt. 'De dag der benauwöeid' was er ook voor Juda.
Dit is een algemene uitspraak, maiir er valt speciaal te denken aan

de nood tengevolge van de Assyrische overheersing. Er staat niet
eens, dat de HERE hen uitredt, vgl. Ps. 34:20, maar dat Hij een

vesting voor hen is: Hij doet hen niet omkomen.

Het antwoord op de vraag wie bedoeld is met 'haar plaats' hangt
samen met heel de beschouwing van hoofdstuk l. M.i. is het
mogelijk, dat Nahum een bestaand acrostichon met wijzigingen
heeft gebruikt. In elk geval hebben de Masoreien aan Nineve
gedacht; waarom Nahum niet?

Wie is hier aangesproken? Bij verlaling met 'over de HERE' is het
öf Juda Oet scheen ondenkbaar, dat Nineve zou vallen) öf zijn het
de vijanden. Bij 'tegen' zijn het de vijanden (het plan tegen Israël
richt zich tegen de HERE zelf!, vgl. vs.1l). Dit laatste is m.i. het
waarschijnlijkst: het geeft de beste overgangen. Dat Juda zou
worden aangesproken, is onverwacht. Men kan echter ook zeggen:
dat Nineve wordt aangesproken is onverwacht.
'Niet tweemaal', dat betekent öf: éénmaal is genoeg; radicaal: een

tweede vernietiging is niet nodig; öf: de vijand kan niet voor de
tweede maal benauwen. Dat laatste veÍdient misschien de voorkeur.

I I Op sterke wijze wordt de zaak van de HERE met die van Juda ge-

identihceerd, vgl. vs.9. Zo gebeurt dat dikwijls in het Oude Testa-
ment; in heel het Oude Oosten is de zaak van het volk de z,aak vatt
de godheid. Een nederlaag van Juda was ook een nederlaag van de

HERE. Sommigen zien hier een tegenstelling tussen Nahum en
profeten als Jesaja en Micha. Dit is een sterke simplificatie. Dat de
HERE de God van Israël is, is een spanningsvolle verhouding. Men
kan zeggen: omdat de HERI de God van Israël is, omdat Jeruzalem
tempel- en koningsstad is, zal geen vijand tegen IsraëI, Jeruzalem
iets vermogen. Men kan ook zeggen: omdat de HERE de God van
IsÍaël is, strafl Hij speciaal Israëls mnde; daarbij gebruikt Hij de
vreemde mogendheden; is bijv. AssyÍië de tuchtÍoede in zijn hand.
Wat op een bepaald ogenblik gezegd moet worden, hangt van de
omstandigheden af. Jesaja heeft nu eens het ene, dan weer het
andere gezegd, zie aan de ene kant bijv. Jes. 5:9-30; 7;17w, ?,tÍt
de andere kant bijv. l0:5w; 37:21w, vgl. ook Nah.3:12 met
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4:lw; 5;4v. Bij Nahum li$ er slerke nadruk hierop, dat de HERE

Israël beschermt. Zie ook de opmerkingen bij vs.7.

13 Chiasme. De 3. persoon siry. in 'zijn juk' slaat op de koning van

Assyrié, vgl. vs.12, ook vs.ll. We zullen goed doen vs.ll-13 bij
elkaar te nemen. In vs.ll spreekt de profeet de jonkvrouw Nineve
aaÍl; in vs.l2, 13 wordt de HERE sprekend ingevoerd: Hij richÍ zich
tot de jonkvrouw Jeruzalem.

Aantekeningen bij Nahum 2

De e€rste drie verzen zijn een inleiding op de schildering van Nineve's

belegering en verwoesting. In hoofdstuk I werd over het gericht in
a.lgemene trekken als iets toekomstigs geprofeteerd. De val van Nineve

wordt nu reeds als een feit voorgesteld. De val van d€ tiran betekent
yooÍ Jl;;da shalom. Is dat uitgekoÍnen? We kunnen z.eggen: ia, vm deze

tiran heeft Juda verder geen last gehad. Overigens: we moeten oog

hebben voor het karalÍer van de profetische toekom§woorspellinS. Hel
gaat in de regel niet om het voorspellen van details, maar hierom, dat

het verzet tegen de HERE woÍdt gestraft.

6 De grote vraag is: van wie wordt hier gesproken? Vanwege het

gebmik van het telkens in negalieve zin bedoelde werkwoord

'struikelen'moet het wel over de belegerden gaan. Ook het eerste

deet van de zin pleit daawoor. Gegeven de exegese van vs'4v en

gegeven de juistheid van de Masoretische tekst moet men hier wel

een wisseling van subject aannemen, mals dat steeds gebeuÍt.

12 In vs.l2-14 vindt een zekere aanwlling en afsluiting Plaats. Bij het

slot van vs.ll is het gordijn een ogenblik gevallen, nu wordt hel

weer opgetrokken, de profeet wendt de blik naar de plaats waar

Nineve gelegen heeft, doch moet nu vÍagen: waar is zij? Men
voelde zich in Nineve zo veilig, als de leeuw in het hol.
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De HERE wordt b€schreven als een geweldig leeuwejager. Wordt de

koning ook in de Assyrische literatuur met een le€uw vergeleken?r
In elk geval treedt hij graag op als leeuwejager. Maar de overhand
nemen van leeuwen is een plaag. Denk ook aan leeuwen, bijv. in de

Psalmen 57:5 enz., maar ook Gen. 49:9 en Hos. ll:10.

Aantekeningen bij Nahum 3

Hoofdstuk 3legt sterke nadruk op Nineve's schuld en het goddelijke
gericht. Dat begint reeds in vs.l. Daama volgen geen volzimen, maar
konere uitroepen, die ons opeens rnidden in de uitvoering van het
oordeel verplaatsen. Nu treft Nineve het lot, dat het zo dikwijls ande-

ren bereid heeft. De val van Nineve wordt hier op sooÍgelijke wijze
beschreven als in hoofdstuk 2, maar koner en met een bijmndere
levendigheid. Herhaaldelijk is gezegd, dat vs.2v één van de esthetisch
schoonste passages van Nahum is. Met simpele middelen, maar toch
zeer beeldend. Z*Í koí, maar toch met een logische gang: eersl komt
de beschuldiging, dan het oprukken, dan de strijd en zijn resultaat; nog
nader: eerst wat de profe€t hoort, dan wat hij ziet.

4 M.i. vinden we hier een complex van voorstellingen. Op de voor-
grond staat nu duidelijk niet het geweld, maar de bekoorlijkheid van
de machtige wereldstad. Men lokt allen tot zich, maar berooft ze

van hun beste krachten en is alleen bedacht op eigen voordeel en
macht. VerleidelUk, bedriegelijk, zrlfz.tchtig. Men kan denken aan

bedriegelijke politiek, zoals er ook sprake is van 'leugen' in vs.l,
maar dat is te bepeÍkt. Nineve oefende grote aantÍekkingskracht uit,
lokte de volkeren tot zich, door hun hulp te beloven, ook door haar
handel en cultuuÍ. Ook in Juda was er een Assyrisch gezinde
richting, onder Achaz en Manasse. Maar dit was verderfelijk, want

l. Dc Assyrisch. koning EsaÍhaddon no€ml zichzrlf e€n'gÍimmigc leeuw, dic zijn
vadcÍ, die hem vcrwekle, gcwrokcn he€ft'an'd€ koning wi€ns gang is als een

watervlo€d en wiens daden zijn als die v8n een wo€dendc lceuw' (op de stele van

SendschiÍli; zie R. BoÍger, DÈ Inschrifien Asarhoddons Königs von Assytien. C,raz

1956, pp.96w. Zi. ook Texte aut der U wlt des lken Tettonènts. Band I, p.394 .n
de opsommingcí bij W.A. Maict, The Bak ofrvrrÍ.rr, Saint t uis 1959, p.277 cn in
hel Chicogo 4s»rian Dictionary ondeÍ labbu. (K.5.)
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Nineve bracht de volkeren in haar macht ei TI,og zE uit. Dat nog

niet alleen: heel het wereldleveD, waaryan Nineve middelpunt was'

had een zonnig karalÍer, maaÍ het leidde in de eerste Plaàts tot

afgoderij en de daarmee verbonden zinnendienst (Isjtar-cultus).

Denk aan Izebels 'hoererijen' (2 Kon. 9:22). We moeten hieÍ

speciaal denlen aan Nineve's verfijnde culnrur' haaÍ kunst, (mag!

sche) wetenschap. haar suggestieve invlocd als leidsteÍ vatr het we-

reldleven. Beeld en werkelijkheid smelten sameu. Ook is hier te

denken aan toverijen en bezweringen, die in Assyrië-Babylonië zulk

e€n grote plaats i.manen.

5 In hoofdstuk 2 vonden we meer de schildering van het gericht als

zodanig, hier gaat het om de strekking ewan: de vemedering van

Nineve als de persoonlijke wraak van de rechwaardige God. Heilige

verontwaaÍdiging. IJt op de verbinding met vorige verzen: l. door

zich tegen de volkeren te bezondigur heeft Nineve zich tegen de

HERE b€zondigd: zijn ordinantiën geschonden; 2. het onÍecht aan

Juda bedreven is niet de enige Íeden voor het vonnis van de Hent;
de HERE trekt zich het lot ook van de andere volkeren aan, hoewel

ze Hem niet dienen.

8 De tendens is: het onneembare Thebe is gevallen, dan is dat ook

t.a.v. Nineve rlogelíikl. hodie mihi, cras tibi. Er kan nog :ran wor-

den toegevoegd, dat de redenering feitelijk meer bedoeld is voor

Judeeërs dan voor Assyriërs. We hebben in de verwijzing ook een

zinspeling op de wrede behandeling, die Nheve de overwonnenen

deed ondergaan.

14 Het gaat nu loch wel speciaal over Nineve. Vgl. 2:2. Hier staat de

nutteloosheid van de pogingen tot verdediging meer op de voor-

grond: men wordt bespot. Niet zonder Íeden noemt men hoofdsruk

3 als geheel e€n paÍodie op een klaaglied. Het is weer zeer leven-

dig: de profeet ziet het gebeuren.

18 Hier begint een ironi§ch lijkenlied. De toon doct denken aan

2:l2w; toen was de toon me€r beheeÍsi, niet dreigend, nu klÍnkt

het kalm spottend. Evenals in 2:L2w ziet de profeet zich verplaatst

op het ogenblik, dat zijn profetie re€ds vervuld is (naar mijn opvaÈ

ling vooÍ het eerst in dit hoofdstuk). Het gaat om de toestand, zoals
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hij na de verwoesting is: over verwoesting wordt niet gesproken,
zie Z:zw,3:lw. Er is geen reden om hel met \ryellhausen als
latere toevo€ging te beschouwen; trouwens vs.17 is niet een passend
slot. Het gaat om de directe voorzetting van vs.l5-17: nu mnder
beeldspraak: het volk is verstÍooid en dat door de schuld van de
aatrvoerders. DezE yer7et hebben duidelijk het karakteÍ van het
besluit Yan heel het bo€k.
Het slot van vs.l9 wordt ten onrechte door verschillende exegeten
geschrapt, o.a. vanwege het metrum: proaisch, niet elegisch me-
trum; het zou heel goed kunnen worden gemist. Zakelijk is daar
tegen in te brengen, dat het feitelijk een beter slot oplevert. Zonder
de laatste zin ('want over wie is uw boosheid niet voortdurend
heengegaan?') mu het een abrupt slot zijn, het motiveen de vooraf-
gaande constatering van de vreugde over Nircve's val, stelt nog
eens haÍd en scherp de rechtvaardigheid van het vonnis in het licht.
Het is een samenvatting van heel het boek, waarbij de blik niet tot
eigen volk beperkt blijft. Lange tijd leefde men onder Assurs
heenchappij: er schern geen einde aan te komen en geen volk in
Voor-Azië bleef er van verschoond. Aan dez€ wereldmacht van
e€rste Íang is in veírouwen op de HERE het ooÍdeel utgezngd.
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De context van Nahum

Het boek van Nahum staat niet op zichzelf. We moeten hel lezen tegen
de achtergrond van zUn tud en binnen het kader van de oudtestamenti-

sche profetie. De politieke situatie van die dagen, om met het @rste te
beginnen, wordt in grote mate bepaald door de Assyrische overheer-

sing. Al sinds enkele eeuwen maken de Assyriërs in het Nabije Mid-
den-Oosten de dienst uit. En ze doen dat met haÍde hand.r Ze hebben

hun macht aan hun militaiÍe overwichl te danken. Met bruut geweld

hebb€n ze hun veroveringen geuuah en op dezelfde nunier proberen

ze die vast te houden. Z€ hebben ook weinig anders te bieden. Het

moederland rond de steden Assur en Nineve is niet groot en welvarend

en dus geen aantrekkelijke handelspaÍtner. Assyrië heeft geen bondge-
noten. Het kent slechts onderworpenen en vijanden. De vele militaire
expedities, tot in Egypte toe, zijn ook economisch voor Assyrië van

groot belang. Het leeft van de oorlogsbuit en de hoge aÍkoopsommen.

Bij de overwonnen volken drukt het Assyrische juk zwaar op de schou-

ders.

De geschiedschrijving mals die is aangetroffen in de hofannalen van de

Assyrische koningen illustreeí dat. Het is een aaneenrijging van

succesvolle veldtochten. AIs e€n sooÍ refrein staat eÍ ste€ds: 'De stad

veroverde ik, vemietigde ik, verwoesle ik, veórandde ik met vuur.'
Men beroemt zich op de enorme hoeveelheid verslagen vijanden. 'Het
veld was te klein, de brede vlalÍe was niet groot genoeg om ze te

begraven. Met hun lijken damde ik de Orontes af als met een brug,' zo

bÍalt Salmanasser III, die regeerde van 859-824, in zijn venlag van

een veldtocht naar het Westen.2 Tiglat-Pileser lll (745-727') la,[ ds
schrikwekkend voorbeeld de overwonnen aanvoerders levend spietsen

ten aanschouwen van hun onderdanen.r De gedode tegenstanders

Ecn gocd bccld hÈrvan ge€ft W. Röllig, 'Assur - Cci8cl deÍ VölkcÍ. Zur Typologic
aggressiver C€seflsch.ftrn,' Soealun 37 (l9t6l, 116-128.

Zir dc vcÍtàling vrn R. BoÍgcÍ, in: O. Kaisc. (Í!d.), Texu ous &r Um*eh des,lhea
ferran rr. I, GuGtsloh 1984, p.362.

A.w., p.372; narÍ hct voorbc.ld vrn o.À Assum&sirpal (8t4{59), zic Èw, p.360.

t.

3.
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worden vaak aan de muren en poorten van hun stad opgehangen. I Wie
het er levend afbrengt rvordt loopt grote kans om als slaaf met de buit
meegevoerd te worden naar Assyrië.
Natuurlijk is de berichtgeving doorgazns wat gekleurd en wordt men
niet gehinderd door al te veel bescheidenheid. SaÍgon ll (122-705)
vergelijkt zijn eigen militaire campagne met een zondvloed die de
tegenstander wegspoett.2 Toch geeft hij de situatie van zijn dagen
waanchijnlijk aardig we€r als hij schrijft:

Ik tiel de vreeswekkende glans van Assur, mijn heer, de inwoners
van Eg).pte en Arabië neerslaan. Bij het noemen van mijn naam
bonsden hun hanen en verslapten hun armen.l

De Assyrische koning voelt zich gesteund dooÍ zijn goden. Zo is er e€n
orakel bij de troonsbestijging van Esarhaddon (680-669) volgens welke
de god Assur zegt ten aanzien van de vijanden van de koning:

Vanuit de hemelpooí daal ik af. Ik zal hen neerwerpen, door vuur
laten verteren, gij zult temidden van hen stanöouden. Van u heb ik
hen weggenomen, heb hen naaÍ het gebergte verdreven; gloeiende
stenen heb ik op hen laten regenen. Uw vijanden heb il als een
slachtoffer geofferd, heb met hun bloed de rivier gewld. Moge men
het zien en mij prijzen, dat ik Assur ben, de heer der goden.r

Ook de godin Ishtar belooft de koning haar bijstand:
Esarhaddon, koning der landen, vrees niet! Welke wind was er, die
tegen u opstak en waarvan ik de vleugelen niet gebroken heb? Uw
vijanden rollen als rijpe appels voor uw voeten rond. De grote
heerseres ben ik! Ik ben Ishtar van Arbela, die uw vijanden voor
uw voeten neerwerp! Welke zijn toch mijn wooÍden, die ik tot u
placht te spreken en waarop gU u niet kon verlaten? Ik ben Ishtu
van AÍbela! Uw vijanden vil ik; ik lever hen aan u uit. Ik ben IshtaÍ
van Arbela! Voor u, achter u ga ik. Vrees niet!. Ligt gij in kamp
terne€r, dan ben ik in smart. Ik verhef mij - blijf gij zitten!'

Zie bÍvoorbccld bcÍichtln b, Sarh€rib (704{81), a.w., p.389, en Assurbanipal (669-
629), a.w., p.401.

4.w., p.385.

4.w., p.3E2.

Vcíaling van M.H.E. Weipp€( 'NicuwÀssyÍischc profeticën', in: K.R. Vccnhof
(Ícd.), Schti\rend rvrleden. Docllrienten uit het Ouda Nabije Oosten ve aad en
toegelicht. l-ciden 19E3, pp.2t4-2E9; dc hieÍ gccit crdc takst cn ook hrt nu volgrndc
cit!.r zijn te vindcn op p.2E5.

l.

2.

3.

4.
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De goden der Assyriërs lijketr oppermachtig. Zo luidt ook de intimide-

rende boodschap namens koning Sanherib aan het door hem in 701

belegerde Jeruzalem (2 Kon. 18: Jes. 36): geen enkele god heeft ooit

redding gebracht uit de macht van de koning van AssuÍ. Zou de God

van Juda daarop een uitzondering zijn?
Toch ontloopt Jeruzalem in die situatie het lot van mveel andere

opstandige steden. Het wordt niet verwo€st. We[ mo€t koning Hizkia

zijn meerdere in SaDherib erkennen en dat bewijzen met zÉer hoge

betalingen aan Assyrië. Sanherib schrijft emver: 'Ik verwoeste het

uitgebreide district Juda. Zijn konhg, de weentrevende en hoogmoedi-

ge Hiztia onderwierp zich aan mijn vo€ten en hij torste mijn juk."
Assyrië he€ft aan het einde van de achtste eeuw v.Chr. het hoogtePunt

van zijn macht bereikt. Sanherib maakt in 701 de stad Nineve tot zijn

residenlie. Met zijn imposanie bouw- en waterwerken is het €en

passend symbool van zijn macht. Onder zijn opvolgen Esartnddon en

iater Assurbanipal wordt die alleen nog maaÍ uitgebreid. Egypte wordt

veroverd. In 663 valt Thebe. Het nu z€er grote rijk blijkt datr echteÍ

ook kwetsbaaÍ te zijn. Na enkele jaren beginnen de EgyPtenaÍen zich

langzaam te herstellen. Ook is er een toenemende dreiging van Meden,

Elamieten, Perzen en BabYloniërs.

De profeet Nahum leeft in die spanneode tud, waaÍin een getergde

*.r.ldrnoht van zich afbijt. Nahum noemt de val van Thebe (in 3:8

aangeduid als No-Amon), maar voorziet tevens de val van Nineve'

Meisterlijk speelt hij in op de Assyrische propaganda.2 Op de manier

waarop de Assyrische geschiedschrijvers 61s qvgrwinningen van hun

koningen verhalen beschrijft Nahum nu de nederlaag van hun koning'

Het dè vijanden verzengende wuÍ komt nu niet me€r van de god Assur

rltaaÍ van de Henr (l:6). En ook Ishtar houdt Hem als Hij komt 'in

wervelwind en storm' (1:3) niet tegen' Zoals de Assyriërs zeiden de

omringende volken als een vloed te oversPoelen, zo zal Nineve nu zelf

met e€n vld leniet worden gemaakt (l:8). De hedaaldeluk breedvoe-

rig beschreven verwoesting van andere steden betreft nu Nineve zelf

(2: I 1) en de eertijds als een leeuw woedende koning is nergens meeÍ te

bekennen (2:12-13). Het juk dat hij anderen oplegde wordt verbroken

(l:13).

l. TUAT 1, p.390.

zic hirÍov.r ook P. Machinis! 'AssyÍi. and ib lm.gc iÍl ÉrG First Isaiah" '/'{OS 103

(1983), 719-?37, n.n. pp.7l5w.
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Het is ook de moeite waard om wat nadeÍ in te gaan op de opmeÍ-
kingen die Ridderbos maakt over de relatie tussen Nahum en aadere
profeten, met name Jesaja (zie boven pp.35v).' Het blijkt dat Nahum
veel minder geïsoleerd staat dan vaak wordt aangenomen. Zoals het
eerste deel van Nahum I klinkt als een Psalm, m m! de aankondiging
van het ooÍdeel over Nineve niet misstaan tussen de profetieën tegen de
volkeren in Jes. 13-23. E€n aantal daarvaÍr heeft hetzelfde woord als
opschrift als Nahum (venaald met 'Godsspraak'). Sommigen beginnen
met 'wee!', zoals Nah. 3:1. les. 14:24-27 is ook gericht tegen Assur
en heeft inhoudelijk duidetijk raakvlakken met de profetie van Nahum:
het juk wordt weggenomen (vgl. Nah. l:13) en 6ods ingrijpen heeft
gevolgen voor heel de aarde (vgl. Nah. l:5 en 3:19).
Nog duidelijker zijn de formele en inhoudelijke overe€nkomsten met
Jes. 5:24-30. Ook daar wordt Gods straf vergeleken met vuur dat siro
veíeeí (vs.24; vgl. Nah. l:10). Er wordt gesproken van bevende
bergen (vs.25; vgl. Nah. 1:5), hopen lijken (vs.25; vgl. Nah. 3:3). De
dreiging van het onheil brengende leger wordt op dezelfde manier
omschreven: grote harst (vs.26; vgl. Nah. 2:6, waar ook sprake is van
'struikelen' zoals in Jes. 5:27) en aanstormende paarden en wagens
(vs.28; vgl. Nah. 2:6). Tenslotte vinden we hier de vergelijking met
een leeuw (vs.29; vgl. Nah. 2:l2v) en met de duistemis brengende
vloed (vs.30: vgl. Nah. 1:8). Ook heÍ 'Wee over Assur' in Jes. 10:5-
19 heeft opmerkelijk veel parallellen met het boek Nahum.2 Er is
sprake van hetgeen Assur 'beraamt/bedenkt' (vs.7; vgl. Nah. l:9 en
l0), van het vemietigen van godenbeelden (vs.10v; vgl. Nah. l:14).
Het moeilijk te begrijpen Nah. l:10 mer het beeld van de verwude
doornen blijkt verwanr re zijn aan Jes. 10:17. En de uiteindelijke
boodschap is dezelfde: Assur zal gcheel verdelgd woÍden (vs.l8; vgl.
Nah. 1:9 en 2:l). Da,tr staat dan de heilsboodschap aan het adres van
Juda en Jakob tegenover (vs.20: vgl. Nah. 2:1 en 3), omdat het juk
van Assur is weggenomen (vs.27; vgl. Nah. 1:13). Het h 30:27-33
bescfueven oordeel van God over Assur doet eveneens denken aan de
woorden van Nahum. Het zet in met een beschrijving van Gods toom

I OvcÍ het algame€n woÍdt in de commentatn wcinig aandÀcht a,tl d€za parallell€n
b€steed. Een uiEondeÍing hirrop is C.E. AÍmrrding, in Tk Etpositor,s Bible
Conuaenary. Vol.7, crand R pids 1985, pp.453-456.
Zie de opsomming bij H.G.L. Pecls, 'yed hct atd vrtrouwn beder' De Gds-
opnbaring bij Nahum, Kampen 1993, p.32 (n.41).
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('zijn tong als een veíerend wur'; vgl. Nah. l:6 en l0) en vervolgens
wordt beschreven hoe die Assur zal reffen.
Een heel belangrijke parallel tussen Jesaja en Nahum zie je in de

vertaling snel over het hoofd. Het boek Nahum bezingt na het opschrift
de HERE als wreker. Nu is de naam Nahum afgeleid vaÍl het werk-
woord, dat ook in 3:7 is gebruilt en daaÍ wordt veÍaald met'tÍoos-
ten'. De combinalie van de twee werkwooÍden 'troosten' en 'wreken'
komen we in het Oude Testament verder alleen nog tegen in Jes. 1:24.

Alleen moet het eerste werkwoord hier vertaald worden met 'wraak

oefenen': 'Daarom luidt het woord van de HERE, de Here der heer-

scharen, de Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn
tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden.'
Dit alles leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat Nahum in de traditie
van zijn voorganger, die een eeuw vóór hem leefde, staat. MeIr zou

hem zelfs een leerling uit de school van Jesaja kunnen noemen. Hij
heeft oude pÍofetieën, met name die aan het adres vaa Assur, opgeno-

men en toegespitst op de door hem voorziene komende ondergang van

Nineve.r
Maar de lijn kan ook doorgetÍokken woÍden. Op zijn beurt is het boek

van de profeet Nahum voor laleÍe profeten tot inspiratiebron geworden.

Dat zou men om te b€ginnen kunnen afleiden uit het beroemde vers

aan het begin van hoofdstuk 2: 'Zíe, op de bergen de voeten van één,

die goede tijding brengt, die heil verkondigt'. We komen dezelfde

woorden tegen in Jes. 52:7: 'Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten

van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap

brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning'.
Er is veel gestreden over de vraag welke profeet nu de ander citeert.

Vaak woÍdt ervoor gekozen deze woorden aan Jesaja toe te schrijven.

Ze zouden dan later zijn toegevoegd aan het boek Nahum. Men kiest

ook wel voor een tussenoplossing: beide profeten zouden hebben geput

l. Volgens Peels, a.w., p.ll, doet Nahum'niets andeÍs dan het oude profetische

Godswoord actualiserÉn'. Armerding, a.w., p.455, is van meniíg dat Nahum aÍhanke_

lijk is van Jesaja vaíw€8e de zinspelingeo op J€s. 5:24w; l0:5w; 29: h'v en

30:27vv. Hij gaat zelfs nog veÍd€r dooÍ t€ stellen op gÍond vaí cen aanÍtl andeÍ€

par.llellen dat Nahum putt€ uit heel het boek Jcsaja. Blijkbaa, dareeÍt hij ook

Jes.4ow in de tíd vóór Nahum.

Zie oveÍ de maÍieÍ waatop de profeteí zowel aansluiting zo€ken bÍ de traditie als bii

dc actualit ii ook het artikel var A J O. van de. Wal, 'J€r'30-31: lnspirati€, traditie en

,r,fialil8,it' Interyrctatie 3, nÍ.l 08nuaí 1995)' pp.7-10.
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uit een zelfde, ons nu niet meer bekende bron. Maar het ligt toch het
me€st voor de hand om te veronderstellen dat de profeet die zich richt
tot de ballingen in Babel en wiens woorden zijn overgeleverd in het
boek Jesaja de oproep uit Nah. 2 heeft overgenomen.r Daarvoor pleit
met name het feit dat hij die oproep heeft uitgebreid met het 'hoe
liefelijk'aan het begin en met de verklarende toevoeging'die vrede
aankondigt'. Het is veel aannemelijker dat een citaat op deze manier is
uitgebreid dan dat het later mu zUn bekort.
We vinden er bovendien nog me€r aanwijzingen yoor dat de pÍofeet
van Jes. 40vv het boek Nahum moet hebben gekend en er zich door
heeft later inspireren.2 In de context van het genoemde 52:7 yalt wat
dit betreft met name 5l:l9v op: 'Deze beide dingen zijn u overkomen
(Wie zal u beklagen?) verwoesting en verderf, honger en zwaard. Hoe
zal Ik u troosten? Uw zonen lagen machteloos neer aan de hoeken van
alle straten'. De beide vragen lijken te zijn overgenomen uit Nah. 3:7
en de bescfuijving van de narigheid vertoont grote overeenkomsten met
Nah. 2:11 en 3:10. Verder herhaalt Jes. 52:l de belofte uit Nah. 2:l:
de vijand zal niet meeÍ door hun stad/land heen gaan. Opvallend is
tenslotte nog het gebruik van het werkwoord '(doen) wederkeren, in
het vers volgend op zowel Nah. 2:1 als Jes. 52:7.
Ook de beschrijving van de ondergang van Babel in Jes. 47 lijkt re zijn
geïnspireerd door Nahums profetie tegen Nineve, Babels voorganger.
Beide steden worden als vrouw aangesproken en te schande gemaakt
(Jes. 47:1-3; vgl. Nah. 3:5-7 en 13) in het kader van Gods wraak
(vs.3b; vgl. Nah. i:2). De vijand wordt de duisternis in gedreven
(vs.5; vgl. Nah. 1:8). Heel opvallend is de weinig voorkomende
vergelijking in vs.l4: 'Zie, zij zUn als stoppelen, die het vuur ver-
brandt'. Dat doet sterk denken aan Nah. l:10b. Men zou zich zelfs

L Zo ook o.a. A.S. van der Woude, 'Hoe d€ HeÍe naar Sion *edeÍkeeÍt... Traditio-
historische overwegingen bij Jesaja 52j-8,' in: H.H. Grosheide e.a_ (r.d.r, De
Knechí Studies rctdom DeutercJesoja aangeboden aan prof. dr_ J.L. Koole.
Kampen 197t, pp.l8E-196; m.n. pp.l90v.
Zie ook l.L. HelbeÍ9, 'Nahum - Jonah - Lamenlations - Isaiah 5l-53,' in: A.H. van
Zyl (ted.), Biblical Essays, PotchefstÍoom 1969, pp.46-55, m.b. pp.53w; U. Cassuro,
'On tle Formal and Stilistic Relationship between Deutero-Isaiah and olher Biblical
Writings,' in: U. Cassuto, Biblical and Orientol Studies. Vol.l, JeÍusatem 1973,
pp.l4|-177, pp.l68-l7l;€n R. Coggins, 'An Alr€mativ€ prophetic TÍadition?', in: R.
Coggins e.a. (rcd.), hrael's Prophetic Tradition. Essays in Honour of petet R
Ackroyd. Cunbridge 1982, pp.11-94, m.n. pp.t2w.
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go€d kunnen voorstellen dat de bekende woorden aan het begin van

Jes. 40: 'Troost, troost mijn volk' zijn gekozen om het contrast aan te

geven met de MschaP van Nahum (de 'trooster') aan het adres van

Nineve, dat er voor haar is er geen tÍooster is te vinden (Nah. 3:7).

Niet alle€n de profeet die in Jes. 40vv aan het woord is maar ook

Jeremia, die zich eveneens richt tot zun volksgenoten levend na de

catastrophe van 587, lijkt gebruik te maken van de woorden van

Nahum.r Dàt is het duidelijkst te zien in JeÍ. 30. Het heilswoord aan

Juda en Jakob (vgl. Nah. 2:l-3) dat God 'het juk van hun hals zal

verbreken en hun banden zal verscheuren' (Jer. 30:8) komt woordelijk

oveÍeen met Nah. l:13. En net als bij Nahum staat dit in conlrast met

'de dag van de benauwdheid' (Nah. 1:7; Jer. 30:7). Even verder

profercen Jeremia over de afrekening met de volken. Daarbij gebruikt

hij in vs.ll naast elkaaÍ twee uitdrukkingen ('vemietiging brengen' en

'zeker niet ongestraft laten') die in Nah. 1:3 en 8 ook zijn gebruikt'

aan het b€gin en eind van de inleidende hymne. Dan zal het ook wel

geen toeval zijn dat het volgende vers in Jer. 30 ('Want zo ze81 de

Here: Dodelijk is uw breuk, onganeeslijk uw wond') sterk doet denken

aan het slot van hel boek Nahum. Ook de beschrijving n ler. 46:.2-12

van een oprukkend leger op de dag van de HERE als een 'dag van

wraak'doet in meer dan een opzicht denken aan de profetie van

Nahum (vgl. vs.5 met Nah. 2:9i vs.1v met Nah. l:8; vs.9 met Nah'

2:5 en 3:9; vs.12 met Nah. 2:5 en 3:5).
Er is in het eerste deel van het boek Jesaja nog e€n gedeelte dat veel

overeenkomsten venoont met de profetie van Nahum, namelijk Jes.

33:l-12. Tot dusver is dat buiten beschouwing gelaten. Op het e€nte

gezicht zou men dit hebben kunnen noemen als een extra aÍgument

voor de opvatting dat Nahum in de school van Jesaja thuis hoon. Men

is het er echler in het algemeen over e€Ds dat deze tek§t uit het bo€k

Jesaja niet uit de achtsle e€uw stamt, maar van ve€l jonger datum is.z

Dat betekent dat ook dit bijbelgedeelte mede door de profetie van

Nahum geïnspireerd mu kunnen zijn. Daar wijst om te beginnen de

zic hicrovcr van dcr wal, a"w. cn kopdí Jakob wccÍ Gods dÈnaar kan zijn»

Opbouw cn achtcrgÍond van JrÍrmi. l0:5-ll,' tc vr.schijncn in: ,+nsterda'aJe

Cahiert voor exegese en bijbebe lheologie (19951.

H. Wildbergcr, Jeraja. BK XR, NcukiÍchco-VluyÍ 1982' p.l287v cn 1297v, d€nlÍ

aan dc tijd var hct Pcrzischc wercldrijk. O. l<Lilí|', Der ProPlret Jesaio- KaPitel 13'

,9. ATD lt, G$ingqn 1976, p.271 dcnkt aan de nog lat È HellcnGtischc pcÍiode'

l.
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aanhef op: 'Wee, verwoesteÍ, die zetf niet verwoest zijt (...) Als grj
voleindigd hebt te verwoesten, zult glj verwo€st worden'. Dat doet
sterk denken aan het oordeel dat volgens Nahum over Nineve voltrok-
ken zal woÍden: alles wat zij anderen had aangedaan komt nu op haar
eigen hoofd en leidl tot haaÍ verwoesting (Nah. 3:7). Voor wie op de
HERE veÍrouwen is er echter heil in tijd van benauwdheid (vs.2; vgl.
Nah, 1:8). De verwoesting wordt vergeleken met een sprinkhanenplaag
(vs.4; vgl. Nah. 3:15) en net als in Nah. 2:l en 14 is er aandacht voor
de herauten en vredeboden. De ellende is af te l€zen aan het verkwij-
nen van de Libanon, Basan en Karmel (vs.g; vgl. Nah. l:4) en het
oordeel wordt beschreven als het verbranden vaÍr dorens en stoppels
stro (vs.1lv; vgl. Nah. l:10).

Het blijkt dus wel dat Nahum zeker niet geisoleerd staat. Hij is ondeÍ-
deel van e€n belangrijke traditie. Hij heeft vertrouwde woorden uit het
verleden toegepast op zijn eigen tijd. Op zijn beun is hij tot inspirarie-
bron geworden voor latere profeten, vooÍal in hun oordeelsprediking.
DaaÍbij moeten we ook denken aan apokalyptísche teksten zoals Jes.
59:17 -19

Hij bekleedde Zich mel gerechtigheid als met een pantser
en de helm des heils was op zijn hoofd;

Hij bekleedde Zich met wraak als mel een gewaad
en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel.

Naar de daden zal Hij vergelden:
grimmigheid aan zijn tegenstanders,

vergeldiag aan zijn vijanden;
aan de kustlanden zal Hij vergelding doen.

En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen
en vanwaaÍ zij opgaat zijn heerlijkheid,

want HU komt als een onstuimige rivier.
door de adem des HEREN vooÍgezweept.

Nog duidelijker zijn de parallellen in Jes. 66:13-16. Ook daar vinden
we troost en toorn naast elkaar en wordt beschreven hoe de oordelende
God verschijnt in (aan)storm(ende wagens) en l'uur.

Zoals iemands moeder hem troosl,
zo zal Ik u troosten,
ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden.

Als gij het ziet, zÀ1 tw han zich verblijden,
en uw geb€ente zal gedijen als het jonge groen;
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de hand des HEREN zal zich aan zijn knechten doen kennen

en Hij z.l toomen op zijn vijanden.
Want zie, de Here zal komen als vuur

en zijn wagens zullen zijn als een storm,
om zijn loom te opcnbaren ia gloed

en zijn dreiging in vuurvlammen.
Te wur zal de Here gericht oefenul

en te zwaaÍd ovet al wat leeft,
en de door de Her: verslagenur zullen talrijk zijn'

De profetie van Nahum lijkt ook zijn sporen te hebben nagelaten in de

beschrijving van de Dag des Henrx.! Eerder werd al gewezen op de

parallellen rrrel !eÍ. 46:2-12, waar sprake is van de Dag des HEREN als

de dag van de wraak. Een ander voorbccld vinden we in Joèl 2, waar

de Dag des HEREN een'dag van duistemis' lvordt genocmd (vgl. Nah.

l:8). Een verterend vrlur gaat voor God uit en, zo vervolgl de tekst in

vs.4w en vs.9:
Zijn aanblik is als die van Paarden;

als Íossen rennen zij .

Als ratelende wagens

op de toppen der bergen springen zij;
als het gekneller van een wurvlam

die stoppelen veneert. (...)
Voor zijn aangezicht beven de volken;

alle gezichten verbleken van angst' (...)

Zij stormen op de stad aan;

zij rennen op de muur.

Het lijh alsof Joël cite€rt uit Nah. l:10; 2:5, l1 en 3:2. Overigens kan

men ook JcÉl l, waar een sprinkhanenplaag in verband wordt gebracht

met de Dag des HEREN, zien als een uitwerking van het beeld dal

eerder door Nahum (3: 15-17) werd gebruikt.2

Via teksten als deze heeft Nahum ook doorgewerkt tot in hel nieuwtes-

tamentische boek Openbaring. Daarbij hebben ongetwijfeld ook nog

andere tradities naast de bubel een rol gespeeld. We vinden daarvan

l. zic hieÍovcÍ K.r. CathcaÍ! 'The Divine W.Irio. and lh€ WaÍ of Yahwch iÍl Nahum,'

in: M. Warrl c.a. (t d-\, Biblical Studies and Co emporany Thoatht' GJ..Íto 1915'

pp.ó5-?6 eí in zÍn ÀÍtikcl oveí Nahun h Tlc Anchor Bible Dctionary, 1992, d€f,j ),
pp.99t-1000, m.Í. p.1000.

Zie R. Renand, Michée, Sophonb, Nahum. Soutc.s Bibliqucs, Paris 1987, p 27l'
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sporen in de geschriften gevonden brj Qunran en in de Targum. Die
zullen nog apart worden besproken.
Het duidelijkste voorbeeld van doorwerking tot in het Nieuwe Testa-
ment werd eerder al door Ridderbos genoemd (zie boven p.36). In 3:4
spreekt Nahum met het oog op Nineve over 'de vele hoererijen der
hoer, uitnemend in bevalligheid, m@steres in toveÍkunstetr, volken
verkopend door haar hoererijen, en geslachten door haar toyerkunsten,.
Daame€ werll hij een vergelijking uii mals we die eerder in Jes. l:21
tegenkomen, waar Jeruzalem 'een ontuchtige' wordt genoemd. Nahum
heeft daar dus het element van de toverij en de koopmanskunst (zie ook
3:16) aan toegevoegd. In Jes. 23:15-18, een toevo€ging uit de tijd m
de ballingschapr aan de profetie over Tyrus en Sidon, is dit overgeno-
men, wanneer sprake is van de 'winst en het hoereÍ oon, van Tyrus.
We kunnen deze lijn doonrekken naar de beroemde tekst over de hoer
Babylon in Openbaring 17-18.2 Bóylon wordt veroordeeld om haar
hoererij, kooplieden en toverij (18:3 en 23). Ze woÍdt .moeder van de
hoeren genoemd' (17:5) en 'dÍonken van bloed' (17:6; vgl. Nah. l:10
en 3:l). Men lette ook op het herhaalde beklagen van de verwoeste
stad (18:9-19; vgl. Nah. 2:tt en 3:7).

Nog is hiermee niet alles gezegd over Nahums plaats temidden van de
andeÍe bijbelse geschriften. Ook binnen het geheel van de twaalf kleine
profeten zijn er een aantal opmerkelijke relaties met andere geschriften.
In het algemeen blijkt dat er meer verband bestaat tussen de Naalf
profeten dar het feit dat hun geschriften korter zijn die van Jesaja,
Jeremia en EzechiëI.3 Bij de vaststelling van de volgorde is niet strikt

Zic Kais€r, a.w., p.138 en WildbcÍgeÍ, a.w., pp.8?9v.
Zie hierover ook K. Wengs! 'Babylon $e cÍeat and the New Jerusalem: Thc
Visionary View of Political Rcality in dle RÉvelation of John,, in: H. Graf Revcnt-
fo* e.À (red.), Politics and Theopolitics in the Bible and portbiblical Liretuture.
JSOT Suppl.tTl, Shcfficld 1994, pp.lt9-202, m.n. pp.l92w.
Zi. hicmv€r J. Nogalski, Literary Precursors to the Book oÍ ahc Tr+elve. BZA\ 217,
B.rljd§ 1943, en Redactional Processes in thc Book oÍ the helw. BZAW 218, Bc.lin
1993. VooÍ een overzicht vaÍ het onderzo€k zie BZAW 2lZ, pp.l-12. Het boek Nahurn
komt aan de oÍde in BZAW 217, pp.3't45,BZAW 218, pp.93-128 cn in een ats aÍtikel
gepublicee.d uittrcksel: 'Th€ R€dactional Shaping of Nshum I for the Book of the
Twefve,' in: P.R Davies, D.J.A. Clites (ted.\, ,lnotg thz propreb. JSOT Suppl.l44,
Shcfficld 1993, pp.193-202. Etn hctl go€de inleiding bicdt hicÍ ook RJ. Coggin§, .Thc

MiíoÍ PÍoph€6 - Onc Book or Tw€lve?,' int S.E. Porie. e.e" (Ícd), Crossing thc
Boundaries. Biblical IntlrpÍetation SeÍies 8, lridcn 1994, pp.57{t.

l.
2.
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de hand gehouden aan de chronologie. Anders zou bijvoorbeetd Amos

vór Hosea moeten komen en mu Obadja niet aatr Micha maar aan

Haggai vooraf moeten gaan. ln bepaalde opzichten lijkt hier de inhoud

meer bepalend te zijn geweest. Net als bij de grote profeten gaal het in

het begin (HoseaMicha) vooral om het oordeel van God over zijn
weerspannige volk. Het volgende deel (Nahum-Zef. 2) betrcft dan de

andere volken, zoals in Jes. 13-23; 34 en Ez. 25-32. Tenslotte (Hag-

gai- Maleachi) ligl de nadruk meer op de hoop op herstel op grond van

Gods genade, zoals we dat ook zien in Jes. 40w en Ez. 33w.
Zo kÍijgt ook het boek Nahum dus zijn zinvolle Plaats binnen het

geheel van de kleine profeten. De hieÍ gelegde verbinding met het

volgende boek Habakuk wordt nog versterkt dooÍ het feit dat beide

geschriften veet op elkaar lijken. Dat valt al wanneeÍ we letten op de

manier waarop ze zijn opgebouw. Nahum begint met een hymne oveÍ

de HERE, Hóahtk eindiSt ermee. Daarbij komen enkele Oema's uit

Nah. I ook we€r terug in Hab. 3: Gods venchijning die de bergen

doet beven en de heuvels doet verzinken (Hó. 3:6 en l0; vgl Nah'

l:5), de rivieren en de zee onderwerpt (Hab. 3:8-10; vgl' Nah l:4)'
'de dag der benauwdheid' (Hab. 3:16; vgl. Nah. l:7)' Verder lijkt
Habakuk il zijn beschrijving van de aanstormende Chaldeeën (l:8v) en

in de aankondiging van het gericht over hen (2:12) gebruik te maken

van de beeldende taal van Nahum (zie 2:4 et 3:lw). Ook de opschrif-

rcn veíonen meer dan de te verwachlen overeenkomsten Beide

geschriften worden b€titeld als 'godsspraak' en de toevoeging in Nah'

l:1, 'boek van het gezicht van Nahuo' heeft een parallel in de op-

dracht aan Habakuk: 'schrijf het gezicht op' (2:2). Dit alles lijkt er op

ie wijzen dat Habakuk het boek van Nahum heeft gekend en er zich

door heeft laten inspireren in zijn profetie tegen de Chalde€ën, de

opvolgers van de door Nahum aangesproken Assyriërs'

Ule"t à0".s is de relatie van Nahum met het boek Jona Het laatste is

moeilijk te dateren, maaÍ zeker is dat hel later dan Nahum is ge§chre-

ven.2 be geschiedenis van de profeet die zijns ondanks de stad Nineve

tor bekering brengt laat zict- le7ljt als een reactie oP Nahums aankondi

Zi€ oveÍ dit laatst! ook J.P.J OlivieÍ, 'The Conc€pt of Drl in Nahum srd H'ba-

kuk,' in: A.H. van Zyl G€d.), Biblical Essavs' Polchcf§Eoom 1969' pp Tt-74'

voie.ns ,{.s. van dcr Woudc, ,tona Nahum' POT, Nijkc* l97E' plo' is hct

oii* *t"n 500 .Í 200 v.Ctu. Hij gceff de voo*cut aan cen dacring in dc

Pcrzische tijd.

t.

2.
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ging van het onontkoombare oordeel oveÍ diezxlfde stad. Dat wordt
onderstÍeept door twee verzen: Jona 4'.2 en 4:ll, het laatste vers van
het boek. Volgens 4:2 klaagt de profeet: 'Ach, HeÍe, heb ik dat niet
gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen
voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij e€n
genadig en bamhaíig God zijt, lankmoedig, groot van goedeíie-
renheid en berouw hebbend over het krxaad.' De laatste zinnen, over
Gods genadig karakter, komen vaker voor in het Oude Testament.
Voor het eerst komen we ze tegen in 8x.34:6v. Ook in Nah. 1:3 zijn
zE g&ilËÍd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op wat er in Ex.34:7 ook
bij staat: 'maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig'; in de
woorden van Nahum: 'de HERE laat geenszins ongestraft'. Hij is een
wreker. Deze nadruk is ongebruikelijk, want doorgaans worden van de
belijdenis uit Ex.34 juist de woorden over Gods genade gebruilt.' Bij
Jona gebeun het omgekeerde: hij hoopt op Gods blijvende toorn over
Nineve, maar hij moet aca€pteren dat Gods genade sterkeÍ is.2 In Jona
4:2 is nog iets toegevoegd aan de traditionele woorden over God,
namelijk dat Hij 'berouw heeft over het hvaad'. Nu het verband met
Nahum is gelegd, mag ons niet ontgaan dat hier een werkwoord
gebruikt wordt (Hebreeuws nacham) d,at in het boek Nahum e€n
belangrijke rol speelt. Maar dan niet in de betekenis 'berouwen', maar
in een andere vorm met de betekenis 'troosten'. De naam van de
profeet zelf is ervan afgeleid en het komt ook terug in 3:7, waar tegen
Nineve gezegd wordt: 'Waar zal ik troosters voor u zoeken?'.
Ook het laatste vers van het bo€k Jona geeft aan dat we te maken
hebben met een reactie op de boodschap van Nahum. Het is een vraag:
zou God Nineve met zijn talrijke inwoners, mensen en dieren, niet
spaÍen? Het enige andere boek in het Oude Testament dal eindigt met
een vraag is Nahum: wie heeft er niet geleden onder Nineve,s boos-
heid? Juist door te kiez€n voor deze niet zo stellige vorm geeft de
schrijver van het boek Jona aan dat men ruimte moet laten voor
verschillende antwoorden op de vraag naar Gods ingrijpen. Men mu
het boek Jona ook het eerste voorbeeld kunnen noemen van hoe men

Zie M. Fishbanc, ,ótical Interptetation in Ancient lyael, Oxiord 1985, p.347.
Zic oveÍ het gebÍuik van de haditioncle wooÍdcn uit Ex.j4:6v in de boeken vrn dc
klcine profeten R.C. van t€euwen, ,Scribal Wisdom and Throdicy in the Book of thc
Twelve.'in: L.G. Perduc c.a. (.ed l, In Search ol Wisdon, louisvillc 1993. pp.3l-49;
dc hieÍ geno.mde kwestie komt aan dc oÍdc op pp.48v.
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geworsteld heeft met het ide€ van de wrekende God zoals dat door

Nahum wordt geschilderd.
Het is nu interessant om weer eens te kijken naaÍ de volgorde van de

boeken. Waarom is het boek Jona vór Mióa en Nahum gePlaatst? De

meest vooÍ de hand liggende reden is dat het de logische Plaats is-

Nahum beschrijft immers het definitieve einde van Nineve. Het komt

ook overeen met de door het boek Jona zrlf gesuggeÍe€rde daterinS,

want er is ook sprake van een profeet Jona, zoon van Amittai, in 2
Kon. 14:25, dus nog vóór het opireden van Micha. Toch is die volSor-

de niet heleÍnaal vanzelfsprekend. In de Septuaginta, die in vergelijking

met de HebÍeeuwse bijbel toch vaak voor een meeÍ historisch geori-

enteerde ordening van de bo€ken kiest, komt Micha na Amos en gaat

het boek Jona dus direct aan Nahum vooraf Er is ook wel een inhou-

delijk motief te b€denken waarom men Micha tussen Jona en Nahum

gepiaatst heeft. De overgang zou anders wel erg groot zijn. In zekere

iin bereidt Micha de lezer er op voor. Zo vermeldt Mi. 5:4v een

aanval van AssuÍ. BlijkbaaÍ is het dus weer in de oude fout vervallen''l

En Micha eindigt met een belofte van heil voor Jakob samengaand met

het ooÍdeel over de volkeren (1 :7 -20) . Dx kan gelezen worden als een

inleiding op helgeen volgt in het boek Nahum. Hoe dit alles ook zij,

dooÍ dthuidige volgorde van de boeken wordt de reactie van het boek

Jona op de boodschap van Nahum min of meer geneutralis€erd' Het

laatste woord is nu immen aan het vemietigende oordeel Het dooÍ de

schrijver van het bo€k Jona oPgeroepen spanningsveld zou beteÍ tol

zijn iecht komen als Nahum en Jona nóóst elkaar en ní elkaal zouden

worden gelezen.3

l. In d€ TaÍgum uoÍdt dat in ecn ranvulling op da t'k§t ook mct zoveel wooÍd'n

gczcgd: 'Érdcr profcrceÍd. Joír dc zlon vtn Afiitlai' dc pÍofeet v8n G'l'HrchcfcÍ'

óg"i t 
"aÍ "n 

," 
-kt""g 

u"Íouw van haar zondan Eí to€n zc wcsÍ zonditdc pÍofcEcÍ_

dc Nóum vrn B.t Koshi nog crns tc8€n haar'

Hct komt ook vooÍ dat dcz; bo.kcn dóóÍ .lkaar *oÍdcn gchaal4 nam'lijk in dc

ovcrlevcring vaí hct apocÍicfc bock Tobi! In hct cÍlr handschÍift is ií l4:4 spr'kc

van dc profcct Jona, iÍl hct and.Ír (dG Sinanicus) vtn d' pÍofeet Nahum'

Zic root drjze opvaÍing ook o.s E. Ball' 'Nahum,' in: RJ Coggins' JL' Holdcn

(t.d), A Dictionary oÍ Biblical InterPretatio', l'ondcn 1990, Pp'4t6w; R Mason'
'Micah, 

Nahum, Obadja. Old Tcslamcnt Guid.§' Sh€fiield 1991, pp t2v; €n S'

Weissbleit, 'Ood's Charact€rs in lh€ PÍoph.cics of Jonah 
'nd 

Nahum in Rcgsrd to

Nincvch,' 8€i, Miha 3E (1993), 206-21l'

3.
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We kunnen concluderen dat het boek Nahum niet g€ïsoleeÍd gelezen
kan en mag worden. De boodschap van de profert mag dan tamel|k
eenzijdig zijn, maar ze wortelt ir met name de Jesajaanse traditie en
heeft onniskenbaar ook invloed gehad op tatere bijbelboeken, zoals
Jes. 40w, tot in het Nieuwe Testament aan toe.
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Nahum in Qumran, Targum en Nieuwe
Testament

Onder de handschriften die in de jaren 
"10 

en '50 zijn gevonden rn

grotten van Qumran, bij de Dode Zee, bevinden zich enkele com-

me aren op gedeelten uit de bijbel. zo ontdekte men in 1952 in grot 4

ecn commentaar op het boek Nahum.t Helaas is het zwaar beschadigd.

Alleen her gedeelte met en over Nah. l:3-5 el 2:12-3:ll is bewaard

gebleven. Toch is hel een heel belangrijke en veel besproken tekst,

want in de uitleg van deza verzstr wordt heel veel informatie gegeven

over gebeuíenissen uit de eerste eeuw voor onu jaaÍeuing en over de

visie daarop van de gemeenschap uit Qumran. D geeft m€te€n ook al

aan hoe men daar omging met deze PÍofetie. Zij werd direct toegePast

op de eigen situatie. Zo leest men in Nah. l:4-5 een aankondiging van

Gods oordeel over de Romeinen Oier aangeduid als 'Kittim'):
Hij gromt tegen de zee en maalÍ haar droog.

Zijr verklaring: de zee, dat zijn al de Kittim ('..) om aan hen het

gerichr te voltrekken en hen te vernietigen van de aardbodem'

En alle rivieren maakt HU droog.

Zijn verklaring betreft de Kifiim met al hun leiden, wa hun

heerschappij zal eindigen.
Basan en Karmet verdorren en het Sewas van de Libanon verwelkt'

Zijn verklaring (...) velen zullen daardoor te gronde ga'n op het

hoogtepunt van de zonde. Want de Kittim zijn Basan (...) en zijn

koning heet Karmel en zijn leiders: Libanon.

l. UilgcSavcí dooÍ J.M. ÀllcSro in Discoeenrs in the Judaean DeJerÍ V, OxfoÍd

t96t, pp-3742. zie ook E. t h§., Die Terte aus Qutnran H.btàisch ud bulsch-

Damstadt l9?1, pp.26l-269 en F. Carcia Maíírrcz' D.ad 9a S.I,olk' Englíth,

tridcn 1994, pp.l95_197. taal§Crnocmdc autcur verzoÍgl satlrctr mct AS v'n der

Woude ook een Nederland§€ vertaling van de tEktcn uil Qunratl' maa, hct de€l

met dc comm€ntarcn r'vas op het moment dat dit \f,eÍd geschrevcn nog nict bcschik_

baar. Wel is cr een vcíaling van Van dcr Woude in zijí ri!€ave Biibelcon"Pnta'

ren en Eiibelse eethalen. De handschriJten van de Dodc be in Ned' a se

w oling, Arnsl4,tds,n 1958, PP.55-58
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Een heel gedetailleerde uitleg wordt gegeven bU Nó. 2:12v. Het is
verbonden met dra-rnatische gebeunenissen in het jaaÍ 90 v.Chr. De
Farizeeën (hier steeds denigrerend aangeduid als 'zij die simpele
oplossingen zoeken') hadden de Seleucidische koning Demetrius III te
hulp geroepen tegen de Sadduceese koning Alexander Janneiis ('de
woedende [eeuw'. Nadat Demetrius zich weer had terug getrokken Dam
AlexardeÍ Janneiis wraak en liet zijn tege$tanders kruisigen, een
ongehoorde daad, zeker van een Jood t€n opzichte van volksgenoten.

Een leeuw ging er binnen, een leeuwewelp (...)
Zijn verklaring betreft Demetrius, koning van Jawan, die Jeruzalem
wilde binnengaan naar de raad van hen die simpele oplossingen
zoeken. (Maar hij ging niet binnen, omdat Cod Jeruzalem niet
overleverde) in de hand van de koningen van Jawan, vuuf Altio-
chus tot aan de komst van de leiders van de Kittim. MaaÍ later zal
het venreden worden (...)
De leeuw rooft genoeg voor zijn welpen en verscheurt de buit voor
zijn leeuwinnen (...)
Zijn verklaring betreft de woedende leeuw die (hei e€nvoudige volk
van Efraim) met zijn groten en zijn raadslieden sloeg (...)
Hij wlt zijn hol met buit en zijn woning met roof.
Zijn verklaring betreft de woedende leeuw, (die zijn woning wtde
met een hoop lijken) wraak oefenend jegens degenen die simpele
oplossingen zoeken door levende mensen op te hangen (aan een
hout, een wreedheid begaand die) nooit eerder in Israël is begaan.

De'bloedstad' (Nah. 3:l) wordt gelukgesteld aan de'stad van Efraïm',
dat is Jeruzalem, door de Farizeeën 'gevuld met bedrog en leugens,.
Bij Nah. 3:7 ('wie u ziet zal van u wegvluchten') wordr als uitleg
gegeven dat de 'eenvoudigen van Efraim' haar zullen verlaten en zich
tot Juda, dat is de geme€nte van Qumran, zullen wenden. (No)Amon
(Nah. 3:8) wordt gelijkgesteld met Manasse en daarmee worden de
Sadduzeeen aangeduid. Bij de uirleg van 3:10 wordt daarover gezegd:

Aan het eind der tijden, wanneer zijn heerschappij over Israël zal
verzwakken (...) zullen zijn vrouwen, zijn kinderen en zijn zuigelin-
gen in gevangenschap gaan. Zijn soldaten en zijn edelen zullen
vallen dooÍ het zwaard.

Het moge duidelijk zijn dat de gemeente van Qumran zeer sterk hel
troostrijke van de boodschap van Nahum heeft ervaren. Men had geen
enkele moeite met de hardheid van zijn woorden aan het adres van
Nineve, omdat men in de gemeenschap van Qumran een heel scherpe

58



scheiding maalÍc tussen gd en kwaad, wiend en vijand. En men was

ervan overtuigd dat die vijand ook Gods vijand was en dat fu met die

vijand zou afrekenen.
Op minder dire€te wijzr vinden we iets van Nahums invloed terug in
één van de dankpsalmen uit grot l.r Zo is eÍ in VI,2lv in een b€-

schrijving van het kwaad der zondaren sPrake van dat 'Belial mel hun

haí boze plannen beraamt'. De hier gekozen woorden zijn waarschijn-

lijk ontleend aan Nah. l:ll. Ook de beeldspraak in de volgende regels,

waar sprake is van de bruísende zee en van ecn w€rvelstorm, doen

denken aan Nah. l. De naam Belial als aanduiding van het boze komt

ook voor in III,28v in een beschrijving hoe Gods toorn uitgegoten

wordt over alles wat Belial heet. De uitdrukking herinnert aan Nah.

l:ó, zeker als deze toom daama vergeleken wordt met overstromende

'Belialsbeken' en met veíerend vuur (vgl. ook Nah. l:ll), dat alles

doet veÍdorren (r.30; vgl. Nah. l:4), de grondvesten der aarde vergaan

door vuur, de aarde gaat te gronde en allen die eroP wonen razen en

wankelen (r.3lw; vgl. Nah. l:5). Hel zal uillop€n op een volledige

vernietiging (r.36; vgl. Nah. 1:8v). Maar voor de bidder is God als

een 'sterke muuÍ' (r.37; vgl. Nah. l:7; het daar gebruikte woord

'schuilplaats' is van dezelfde stam is als wat hier venaald is met

'sterk'). Het kan ni€t andeÍs of deze passage moet zijn geïnspireerd

door de hyrnne uit Nah. 1.

We komen ook een verwijzing naar Nahum tegen in het al vóór de

otrtdekking van de geschrifteu bij de Dode Zee bekende Damascusboek

over de gemeente van Qumran met vele strenge voorschriften. Het

betÍeft hier Nah. 1:2, het bekende veÍs over God als wrekeÍ' Deze

keer is het det toegepast met het oog op de vijanden, maar meer in de

zin van Rom. 12:19 als oProep tot terughoudendheid bij eigen wraak-

gedachten:

Elke man van hen die tot het verbond zijn toegetÍeden, die tegen

zijn naaste een rechtzaak aanspant zonder hem voor getuigen terecht

gewezen te hebben, of die dezr zaaX in grimmige toorn voorbrengt

of aan zijn oudsten vertelt, om hem verachtelijk te maken' is

iemand die zich wreekt en toornig is' Er staat echler geschreven:

l. Zict hsr, &w, pp.l09-l?5, Carcía Maílnca Àw., pp.ll?w.nF Gar§ía Mrdícz'
A.S. var d.Í Woud., Dt Rolbn vaa de Do& 72c, ingelcid en in h2t Nederlandt

lerbod, dfÉl I , Ksmpcn I 994, pp296Yv.
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Hij oefent wraak aan ztn tegeÍstanders en toornt tegen zijn vijan-
den. (Damascusboek 9:2-5)r

In de Targum, de Aramese parafraserende vertaling van het Oude
Tcstament, zien we hetzelfde als in het commentaar uit QumÍan op
Nahum: de profetie wordt uitgelegd als een verwijzing naar gebeur-
tenissen uit de eigen tld. Het duidelijkst is dat bij de weergave van
Nah. l:8v.'z

Maar in vurige boosheid en in grote toorn za.l Hij een cind maken
aan de volken die opkwamen en het heiligdom gehe€l verwoestten.
En Hij zal zijn tegenstanders uitleveren aan Gehinnom. O volken
die Israël hebt geplunderd, wat b€tekent gij voor de Heer? Hij zal
een eind aan u maken; er zal voor u niet een twe€de keer opluch-
ting zfn na een ramp zoals vooÍ het huis van IsraëI.

De tekst is hier heel vrij weergegeven en wijkl, afgezien van de
toevoegingen, op sommige plaatsen duidelijk van de Masoretische tekst
af. Btijkbaar was het he€l belangrijk om verband te kunnen leggen met
iets wat de mensen erg bezig hield. Waarschijnlijk moeten we hier
denken aan de verwoesting van de tempel (het bij vs.8 genoemde
'heiligdom') in het jaff 70 na Chr.3 Net als de gemeente van Qumran
verwachtte men dat God de Romeinen mu straffen en dat HU zijn volk
terecht zou brengen. Men heeft geen enkele moeite met het idee van
God als wreker. Integendeel, het is een troostrijke gedachte. De wraak
is deel van Gods optreden als rechter. Niet vooÍ niets beginnen in de
TaÍgum de woorden van Nahum ook met de veelzeggende aanvulling:
'God is rechter'.

l. Zi. hicrovcr M. Fishbane, 'Us., Authority and lntlrprclaÍon of Mika at QumrEn,'
in: M.J. Muldcr (rcd.), Mi*ru. Text, Trunslation, Reading and lnterpretation oÍ the

Hebrev Bible in Ancient Judakn and h y Cht rri4riti. CompcÍÉia ReÍum ludaica-
rum ad Novum T.stamcntum 2.1, Àssen l9tt, pp.339-377; hiervan pp.354v.
Zie vooÍ de Targum van Nóum K.J. CathcaÍ! R.P. Gordon, The Targum oJ the

Minot Prophats. The lranaic Bible. Vol.l4, Edinburgh 1989, pp.l3l-142.
Zie dc bespÍeking van dit gcd€elte door R.P. Gordon, Studiet in lhc Tatgum to the

Tuehte Prcpheu. Frcm Nahum to Molachr, VTS 51, t iden !994, pp.4l-45.
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Wat b€trcft de doorwerking van Nahum in het Nieuwe Testament is

eerdeÍ al de invloed op Op. tz" besproken (zie boven pp'S2v)'r

Daamaast wordt men op enkele plaatsen herinnerd aan Nah 2:1, zoals

in Hand. 10:36 en vooral in Rom. 10:15:

En hoe zal men prediken zondeÍ gezonden te zijn? G€lijk geschÍe-

ven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen' die een gocde

boodschap brengen.

Maar Paulusheeft Èier duidelijk, zoals hij ook in hel volgende veÍs laÍ
blijken, aan Jesaja gedacht.2 In Jes. 52:7 worden de woorden uit Nah'

2:í immen herhaald (zie hierover boven p.48)' Voor Paulus zijn deze

woorden de inleiding op het voor de uitleg van wat er m€t Jezus

Christus is gebeurd zo belangrijke lied van de lijdende knecht des

HEREN in Jes. 52: l3w.
De zaken liggen weer anders bij de derde nieuwtestamentische tek$ die

in dit rijtje genoemd kan worden, namelijk Ef' 6:II-15'
Doet de waPenÍusting God§ aan'

om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;

want wij hebbn niet te worstelen tegen bloed en vlees'

maaÍ tegen de overheden, tegen de mÀchten,

tegen de wereldbeheersen dezer duistemis,

tegen de boze ge€sten in de hemelse gewesten'

Neemt daarom de waPenÍusling fus,
om weerstand te kunnen bieden in de boze dag

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden'

Stelt u dan op, uw lendenen omgord mel de waarheid,

bekleed met het pantseÍ der gerechtigheid,

de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des

vredes;

Door zijn beeldspraak staat dil gedeelte uit de bekende tekst over de

'geestelike wapenrusting' heel dicht bij Nahum' Net als daar wordt

À.n opi.to.p"à zich te wapenen tegen de komende dreiging Wel zijn

l. R.P. GoÍdon, 't Íiclrc t cust§ iÍ fic Ta,gum to N'hum lll l? md Rcvclation IX 9"

,T 33 (1983), 33Ev, wtst ook nog op dc ovcÍ.cnkomsleí tuss'n d' v€rgclijkiíg mct

sprinkhrnen in Nahum m dr b6schrijving van dc spdlkhancn in crn visiocn van

JohsnDcs.

Datrelfdc gcldt voor dc sanhaling in hct dcut Íok nonicke boek Psalmcn van Salomo

(11:l) uit ic e€Í5t ecuw v-Cfu. Zic hÈrovcÍ M. de Cocij, Psah*a wn Salomo' ll/
Ezru, Martyriurn ran Jesaia. Kampcn zi., Ín.n. pp.2E cÍl 40'
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de rollen hier anders verdeetd. Nahum richt zich tot de bewoners van
Nineve en laat btijken dat zij, hoezeer zij zich ook zulten inspannen,
nooit kunnen ontkomen aan het straffend oordeel van de Hrne. In de
brief aan de Efeziërs is de boodschap dat men zich met de hulp van
God wèl kan Íedden. Een opmerkeluke overeenkomst met de woorden
van Nahum is verder de nadruk op het standhouden in vs.ll en vs.l3.
Dat kunnen we vergelijken met Nah. 1:6 dat zegt dat niemand kan
standhouden voor Gods toorn. Met Gods bijstand is het wèl mogelijk
staande te blijven 'in de boze dag, (Ef. ó:13). Daarmee komen we dan
weer dicht bij Nah. l:7 sprekend over de HERE als .een vesting op de
dag der benauwdheid'. Bij de uitwerking van het beeld van de wipen-
rusting heeft de schrijver van Ef. 6 ongetwijfeld ook gedacht aan Jes.
59:17 . Zoals al eerder is opgemerkt staat juist ook deze tekst dicht bij
de profetie van Nahum (zie boven pp.50v). Het is dus geheet in de lijn
van de traditie als elementen uit beide teksten zijn samengevoegd in Ef.
6. Dit onderstreept ook nog eens dat het boek Nahum een volwaardige
plaats inneemt temidden van de bijb€lse geschriften.
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Nahum in de vroeg-christelijke exegese

Uil wat we weten van de bijbeluitleg in de eerste eeuwen van oDzÉ
jaanelling' blijkt dar het boek Nahum niet zo'n grote invloed heeft
gehad in de christeluke kerk als bijvoorbeeld in de gemeente van
Qumran. Het wordt slechts af en toe aangehaald en dan vaak ook nog
bij de bewijsvoering van theorieën en ter onderbouwing van wetsregels
die op zich niets met de boodschap van de profeet te Ínaken hebben.
Men citeeí doorgaans uit de Septuaginta. Dat heeft sons verregaande
consequenties, want deze Griekse venaling uit waarschijnlijk de tweede
eeuw v. Cbr. wijkt op nogal wat punten af van de Hebreeuwse (Ma-
soretische) tekst.'? Dat zou kunnen wijzen op een andere grondtekst of
op de invloed van een bepaa.lde visie op de boodschap van Nahum. Het
lijkt er echter eerder op dat de kwaliteit van de vertaling niet al te hoog
mag worden aangeslagen. r

Van de beroemdste exegeet uit de eerste eeuwen, Origenes (185/6-
254), ziln helaas geen notities over Nahum bewaard gebleven.. We
vinden het alleen enkele keren aangehaald in prekeD bij andere tekstcn.
Zo merkt hij op bij Gen.25:ll ('Na de dood van Abraham zegende
God zijn zoon Isaak; en Isaak woonde bij de put kchai-Roï') dar de

l. Zie dc overzichten in P.R. AckÍoyd, C.F. Evans (Íed.), The C(tnbtidge History oÍ
the Rible. Yol.l: Frun the Beginnings to Jercne, Cdmbidge t970, pp.4l2w, cn
van W. Hoóury, 'Old Testament InterpÍetation in lhe WÍitings of the Church
FateÉ,' tn Mi*ra (zie p.60, n.l\, pp.127-7t7 .

2. Zie de wftaling en bcsprcking door M. CarÍ.z, 'Naoum scpt&tc,' REphR 7O

3.

(1990/!),3548.
Zic C.R. Harrison, 'Thc Unity of thc Mino. PÍophcls in th€ L)O(: A Rexaminrtioí
of thc Queíion,' Bulhtin oÍ lu Interrutío@l Otgoiization oÍ kptuagin ard
Cogate Studies 2l(lgEE), 55-72. Hij noEen nia mind.Í daÍr 6l g.otrn of kkircre
venaalfoutn in d. Scpuagint. v8n Nahum.
We zijn niet zo gefuktig als HicÍonymus, die in zijn De ei::b illusttibus G,t3S)
vrÍmcldt dat hij in de bibliotheek vaÍ CÉsat§a 25 bocten vE oÍigeocs ovq de
kl.inc pÍofetÉn tctrn kwrrn en zich, zo sctuijft hij, daanncr vo.ldc als de bczitt Í
van dr Íijkdomhcn van Croesus.

,1,
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naam Lachai-Roï'put van het visioen' betekent en dat het inderdaad

een zegen is om op zo'n plaats te wonen.

Wie kan het visioen van Jesaja, de mon van Amos, kennen en

begrijpen? Wie kan het visioen van Nahum kennen? WÍe kan de

inhoud van het visioen dat Jakob kreeg bij Bethel oP weg nail
Mesopotamië begrijpen en dat hij z€i: Zie het huis van God en de

pooí van de hemel? Als iemand alle visioenen in de wet en de

profeten kan kennen en begrijpen, dan woont hij dicht bij de put

van het visioen.r
Het feit dat Nahum hier samen met Jesaja en Jakob genoemd wordt,
mag wel opvallend heten. Origenes had ook andere profelen kunnen

noemen. Kennelijk staat Nahum bij hem hoog aangeschreven.

Op een heel andere manier komt Nahum aan de oÍde in de preken bij
Ezechië!. Daar wijdt OÍigenes uil over God als heelmeester, als heer

die niet hard is maar zacht. Hij weerlegt het aÍgument dat God volgens

de bijbel soms wel degelijk hard straft met een verwijzing naar Nah.

l:9.
Als u denkt aan hen die zijn gestraft volgens de woorden van de

Schriften, vergelijk dan Schriften met Schriften, mals de apostel

ook u leert,2 en u zult zien dat er veel zoets is waar men veel

bitterheid waaÍneemt. Er staat geschreven bij de profeet: 'Hij
bestraft in zijn oordeel niet twee maal dezelfde fout.' Hij heeft een

maal gestraft in zijn oordeel door de vloed, Hij heeft één maal

gestraft in zijn oordeel tegen Sodom en Gomorra, Hij heeft én
maal gestraft in zijn oordeel tegen Egypte en zeshonderdduizend

Israëlieten. Meen niet dal deze wraak een mdanige straf is voor de

zondaars dat zij na de dood en de doodstraf opnieuw de doodsÍaf
zouden moeten ondergaan; zij zijn in het heden gestraft opdat zij ín
de toekomst niet zouden worden blijven gestraft.3

Tekst volgrns L. DautÍÉle.u, Origène. Hornélies sw la Genèse, Pais 1976, 9p.287-
289

OÍigcncs v.rwijst hier na,I ! CoÍ. 2:13 waar spnkc is v.n 'hct gccst lijkc mct hei

g.ist lïk. vcÍgelUken'.

Tekl voltlns M. B?Jlt t Origène, Honélies tt Ézéchiel, PaÍis 1 9E9, pp.,l4v. In hct

vervolg wijst Origcncs hi€r ook íog op hct lot var de Íijkc en dc armc tlzsÍus (Luc.

l6:l9w).

L

2.

3.
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Origenes citeert hier een tekst die nog het meest overeenkomt met die
van de Septuaginta.r In de Masoretische iekst, die waarschunlijk toch
het dichtst bij het origineel staat2, gaat het niet in de eerste plaats over

Gods straf, maar over de benauwdheid die niet nog eens terug zal

komen.
Het is opmerkelijk dat het boek Nahum, dat in de eerste plaats lijkt te

worden gekenmerll door de boodschap van de wrekende God en van
het niets ontziende oordeel, nu tot 8etuige vr'ordt van de opvatting dat

'alles wat van God komt en bitter lUkt dient tot lerilg en genezing'.

Het is echteÍ de vraag of Origenes daarmee wel m ver af staat van de

kern van wat Nahum wilde duidelijk maken. Er is veel voor te zeggen

dat hij de boodschap beter aanvoelt dan Cyprianus van Canhago (210-

258) die naast heel veel andere teksien Nah. l:5-7 aanhaalt als bewijs

vooÍ de stelling dat'de vrees fundament en steun is voor de hoop en

het geloof.l
BU Tertullianus (15015-22213) vinden we een verwijzing naar Nahum

in zijn geschrift tegen Marcion, die van mening was dat het Oude

Testament had afgedaan. Het zou verwijzen naar een andere god dan

de Vader van Jezus Christus. Daff brengt Tertullianus onder meer

tegen in dat de kracht waarme€ Jezus volgens het vertaal h Luc' 8:22-

39 heerst over wind en zee dezelfde is als welke wordt toegeschreven

aan God in Nah. l:4 ('Hij dreigt de zee en doet haar opdrogen').4 Op

vergetijkbare wijze geeft Ambrosius (ca.340-397) een plaats aan

Nahum in zijn betoog over het dogma dat de Zoon een van wezen is

met de Vader. Daarbij vergelijkt hij onder meer Jezus' uitspraak over

het geloof waarmee men bergen kan verplaatsen (Mat. 19:20) met Nah-

1:5 ('De bergen beven voor Hem').5

l. We vinden hetrelfdc veÍs Nah.l:g in de voÍm zoals w€€rgcgevcn door de Septuagiít'

ook terug in de Apostolisch€ Canoncs uit dc vieÍde c€uw. Daaa is hct aangehaald als

argumeÍt om €tn schÍijveÍ die als stsaf uit zijn gewijdc functi€ is on0lrvcn nict ook

no-g ccns uit de gem€€nschap te zetEí. Ook God besraft imm€ls Íiet twce keer

herzelfde vergÍijp. Zie hieroveÍ Horbury. a.w., p141.

2. Zie D. Barrhélóy, Ctiliqw textwlle de l'ancien testantent' To'w 3 iiéchiel, Daniel

en les 12 Prophètes. OBO 50/3, Göttingen l»2' 9q.79lv'
1. Ad Qui nun lll.20.lll-111.
4. Adwrsus Marcionern tV.20.3. Hij no€mt hieóU ook Ps 29:3 cn Hó 3:10'

5. De Fide 14, par.l15.
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Een meer historische benadering is te vinden in het vroeg-christelUke
geschrift 'Over de levens van de profeten'.t Het b€val naast een

sametrvatting van de in de bijbel oveÍgeleverde wooÍden van de profe-
ten ook vele biograhsche notities die uitgaan boven wat we uit de bUbel
over hen weten. Zo lezen we het volgende over Nahum:

Nahum was van Elkesi, aan de andere kant va.n Isbegabarin, uit de
stam van Simmn. Na Jona gaf deze Ínan aan Nineve de voorspelling
dat het zou woÍden vemietigd door zoet water en €en ondergronds
vuur. En dit kwam uit. Het ornringende meeÍ overstroomde het ten
tijde van e€n aardbeving en wur uit de woestijn verschroeide zijn
bovetrkant. Hij stierf in vrede en werd in zijn land begraven.2

De geloofiraardigheid van het slot van deze tekst, over de dood en
begraafplaats van Nahum, wordt nogal aangelast als men het geschrift
in zijn geheel beziet. Het blijkt dan een veel herhaald refrein te zijn dat
aan de me€ste levensbeschrijvingen is meegeven. De opmerkingen over
de manier waarop Nineve werd vernietigd kan men zien als een poging
om een duidelijk en logisch beeld te schilderen van wat in het boek
Nahum op dichterlijke wijze is omschreven. Het me€st interessant is
misschien nog wel de poging om de uit andere bronnen niet bekende
plaats Elkos te lokalisereD.

We treffen hierover een heel andere opvatting aan bij Hieronymus
(345420). Dezp zm ijverige, geleerde en invloedrijke vertaler en
uitlegger van de bijbelr is de eerste christelijke schrijver die ons een

commentaar op Nahum heeft nagelaten.'In de proloog veÍelt Hie-
ronymus dat eeD gids hem h Galilea een plaatsje liei zien dat bij de

I. Zi€ hieÍoveÍ D. Satrfi, Biblical Propheli in Byzantine Palestine. Reassetsing the

Liws of the Prophett. Studia in Vctcril Tcst8mcÍti Pscudcpigrapha ll, t idcn
t995.
VÍijw€l dez€lfdc trkst is r vinden bii EpiphsÍius dc Syriè. (cind vierdc eeuw), in zijn
gcscMft ovcr dc pÍofeten, pa..l7.
Zic D. Brown, Yit Trilingtis: ,1 Sndy in the Biblicol Exegesis of kiní JeronÉ,
Kampcn 1992 en ook J.N.D. Kclly, Jercne. His LiÍe, hitiigs, and Controeerties,
t,oÍrdon 1975.

Uitgegeven dooÍ M. Adriaen in de serie Corpus Chtbliaotufi. Series Lotina. Butd
764, Tumholt 1970, pp.525.578. Zie hicÍovcÍ ook Y.-M. Duvsl, .Jéómc ct les
prophètes. HisIoiÍ€, p.ophétie, actualité et actualis.tioÍt dans lcs commentsiÍes dc
Nahum, Michée, AHiss et rdl,' in: J.A. Emcíon (rcd.'L, Congess yolutrc.
Solananca 19E3, VTS 36, t iden 1985, pp.l0E-131, mct n.rnc pp.llGl14.
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JudeëÍs b€kend staat als Elcos. Hij vo€gt er wel aan toe dat eÍ maaÍ
weinig sporen van oude gebouwen zijtr te zien.l
Hieronymus schre€f zijn mmmenurar op Nahum in het jaaÍ 393.

Daarmee maakte hij een b€gin met zijn werk aan de pÍofeten. Het is
niet bekend waarom hij nu juist met Nahum begon. Ia de proloog van

het commentaar op Amos merkt hij op dat hij zich bij het bcpalen van

de volgorde tiet leiden door zijn eigen kundigheid en door de vraag.

Nu is het boek Nahum niet het meest eenvoudige vatr de oudtestamenti-

sche boeken, vooral niet wat taalSebruik betreft. In ieder geval is

Hieronymus zelf ook onder de indruk van de schoonheid van de taal.

Zo merlt hij bij Nah. 3:14 op dat de bcschrijving hier in het He-

breeuws m mooi is dat elke vertaling die hij hier geven kan ervoor
ondeÍ doet. Wellicht spe€lden hier ook theologische overwegingen een

rol. Zoals zal blijken ziet Hieronymus namelijk bij de bespreking van

teksten in het bo€k Nahum nogal eens aanleiding om in tc gaan op in
zijn dagen veelbesproken kwesties.

In zijn commenlaar geeft Hieronymus steeds e€rst een lalijnse Yeíaling

van de Hebreeuwse lekst, gevolgd door een veíaling van de tekst

volgens de SeptuagiÍta. Bij de uitleg maakt hij onderscheid tussen een

historische en een geestelijke uitleg. De eeÍste is een meer letterlijke

verklaring, die dicht bij de tekst blijft. Deze verbindt hij vooral met de

Hebreeuwse tekst. ln de Griekse lekst vindt hij veel meer gelegenheid

tot een geestelijke, dat wil zeggen meer allegorische verk.laring met

veel verwijzingen naar het Nieuwe Testiunent. De historische verkla-

ring kost hem weinig moeite en neemt ook relatief weinig ruimte in

beslag. Hij dateen, mals hij zelf aangeeft op aanÍaden van een Joodse

raadgever, het optÍeden van Nahum koÍ na de val van Samaria. Nah.

l:9, volgens de Hebreeuws€ tekst: 'Niel twee maal verheft zich de

benauwdheid', vat hij op als de belofte dat God niet zal lo€laien dat

Juda en Jeruzalem hetzelfde oveÍkomst als de tien slammen en Samari-

a. Wel heeft hij moeite met de verklaÍing van 3:8. Gaat het bij No-

l. Hocwel Hicronymus veel b€lan8 §teldc in d. bcstudeÍing van dc bijbcls€ topogialic

(zie Bmwn, À*., pp.l34-137), moet mcn EÍuglrcudcnd zÍn ten .ÀuÈn van zijn

mcdcdelingln hictovcÍ. Ovr. h.t slgemcen blÍki zÍn kcínis bcpcrkt rn hccft hÍ zllf
weinig vcldoídcflock gedaan; zic hierover J. Wilkin§on, 'L'apport dc Saint JéÍóme à

la Topographic,' in Ra tt (1974), 245-257 cn Kelly, a.w., pp.l34v
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Amon om Alexandrië' of om Amman? Uiteindelijk laat hU het in het
midden en ziet hij er vooral een verwijzing in naar de kerk, a.ls tegen-
hanger van Nineve, dat een symbool is van de wereld.
De geesteluke verklaring leidt soms tot lange en niet altÍd eenvoudig te
begrijpen betogen. Overigens zegt hij zelf dat het voor hem niet altijd
even makkelijk is om het juiste evenwicht te vinden tussen die twe€
benaderingen. Zo merkt hij op bij Nah. 2:2v, dat hij ten aanzien van
de historische en de allegorische mening wordt'gedwongen koeÍs te
kiezen als tussen rotsen en klippen bij een dreigende schipbÍeuk'. Over
het algemeen is hij echter weinig terughoudend in zijn keuzen. In de
proloog stelt hij dat wat hier tegen Nineve gezegd wordt in irguurlijke
zin voor de wereld geldt. 'Wereld' heeft hier een negatieve klank, want
'de wereld ligt in het boze' , m stelt HieÍonymus elders enkele malen
vast, verwijzend naar I Joh. 5:19. De naam Nahum betekent troosteÍ.
Die troost gold eerst hen die leden onder Assyriers, maar betreft nu in
geestelijke zin de heiligen. De boodschap van de vemietiging van
Nineve moet nu gelezen worden als de aankondiging van het laatste
oordeel, wanneer de HERE zich zal wreken op de 'waÍe Assyriërs', de
vijanden van God. De meest prominente vijand van God is natuurlijk
de duivel. Regelmatig vindt Hieronymus verwijzingen naar hem (de
leeuw, Nah. 2:12, en ook de koning van Assur, 3: l7), de demonen (de

leeuwewelpen) en zijn handlangen (het leeuwehol als'de vergadering
der keners'), die de gelovige trachten te verleiden en hem vervolgen.
Het boek Nahum beschrijft dus ren diepste de geestelijke strijd die de
gelovige te voeren heeft en troost hem met de belofte dat uiteindelijk
God definitief met de machten van de boze, hoewel die Hem soms ook
dienen als beulsknechten (1:6), zal afrekenen.
Het is heel boeiend om ie zien hoe Hieronymus omgaat met de bood-
schap van de straf van de wrekende God. H! tekent daar vooÍdurend
bij aan dat deze straf niet definitief is, maar veeleer een genezeod
karakter heeft. Het uiteindelijke doel is de bekering van de boze, die
daanoe ook de kans zal krijgen.2 Het vuur van Gods toorn, m meÍkt

HisronyÍnus z€gt dat hem van Joods. zijdc was veÍtrld dat hct om dcz€ stad ging.
Dal komt ovc.lcn met de opm€Íking.n bij dit vcn in dc Midrash Rabba bi3 Cteiesis
(l.l).
Zie hieÍoveÍ Duvd, r-w., pp.l l2v rr vooral zijn 'JéÍöme et Oigènc avant la queÍell

oíigénist . tn cuÍc ct la guéÍison ultimc du monde ct du diabl. dsr'/ts l'In Nahn,'
Augustinianun 24 (l9E/.), 47 | 494.

t.
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hij op bij Narh. 1:2, heeft een zuiverende werking. God heeft degene

die Hij straft lief, benadrukt hij met verwijzing naar Spr. 1:12. De

straf heeft een opvoedende betekenis, waarb{ het fu eÍom gaat de

mens we€r terug te brengen in zijn 'oude staal'. En daarmee Moelt hij
ongetwijfeld de mens zoals hij was vóór de zondeval. Hieronymus
komt hier heet dicht bij de opvattingen van Origenes over de zoge-

naamde apokatastase. Hij leerde dat uiteindelijk de oorspronkelijke
toestand van het paradijs weer zal worden hersteld en dat alle zonda-

Íen, tot de duivel aan toe, dan bemuw zouden tonen en weer in hun

oude, goede staat zouden ierug keÍen. Juist in 393 zou er in de kerk
ern hevige discussie losbarsten over met fillne dit leerstuk van Orige-

nes. DaaÍbij ziet Hieronymus zich gedwongen zich te distantiëren van

diens standpunten. Zijn commentaaÍ op Nahum was to€n echter al

voltooid. Hier borduun ht nog onbevangen voort op het patÍoon var
Origenes. Dat zien we heel duidelijk in zijn opmerkingen bij Nah. l:9
volgens de tekst van de Septuaginta. Zotder zïjn bron te noemen - dat

doet Hieronymus vrijwel nooit, hoewel hij heel vaak gebruik maakt van

het werk van anderenr- heÍhaalt hij de opmerkilgen van Origenes,

mals die hierboven zijn weergegeven: als God op aarde he€ft Sestraft
zal Hij het in het hiernamaals niet nog eens oveÍdoen. Veelzeggend is

in dit kader ook zijn uitleg van Nah. 2:11. In de meervoudiS aangedui-

de verwoesting van Nineve ziet hij verschillende vormen van genezing

van het zondige leven. Zo wordt onder meer het verhaÍde haí, als dar

van de farao, verbroken en zullen de sexuele lusten, die huizen in de

lendenen, in pijn vergaan. Zo betoont God zich, m schrijft Hierony-

mus bij Nah. 3:5v,
'de ware geneesheer, gekomen van de hemel om zowel te snijden

als te genezen. Zie Ik kom tot u, spreeh de almachtige He€r.

Omdat ik almachtig ben, kan ik alle zieken gezond maken en wat

onmogelijk is voor anderen, is mogelijk voor mij.
Hieronymus volgt hieÍ weer de tekst van de Septuaginta. 'HERE der

heerscharen' is daar weergegeven als de almachtige Heer. Hij geeft wel

een positieve wending aan wal ook in de Septuaginta eerder bedreigend

is bedoeld: 'Zie Ik kom tot u' in plaats van 'Zie Ik ben tegen u'.
Nu lijkt het laatste vers van Nahum deze relatief positieve uitleg te
weerspreken. DaaÍ staat immers dat er ge€n herstel mogelijk is, omdat

l. K€lly, a.w., p.164 no€mt hcm cen 'schaamklozc plundcaaar'.
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de wond ongeneselijk is. Hieronymus maalt hier echter weer onder-
scheid tussen de Hebreeuwse tekt, die zijns inziens het onontkoombare
einde van de duivel beschrijft, en de Septuaginta. Daar slaat deze tekst
volgens hem op de in vs.17 genoemde 'gemengden'. Er is daar in de

Griekse veíaling in een passage die in veel opzichten afivUkt van de

Hebreeuwse een woord gebruikt dat Hieronymus verbindt met Ex.
12:38 waar het voorkomt in de beschrijving van de groep mensen 'van
allerlei slag' die met de lsraëlieten Egypte verlaat. De door Nahum
genoemde gemengde groep ondencheidt HieÍonymus van de ware
bewoners van Nineve. Hij verstaat hieronder mensen als filosofen,
Joden en sommige niet al te extreme kenen, die volgens hem in ieder
geval nog een deel van de waarheid hebben en tenminste nog pogingen
doen om zich, zoals Nahum zegt over de sprinkhanen, van de boze
wereld te verheffen. Over deze $oep zegt Nahum naar het inzicht van
Hieronymus volgens de tekst van de Septuaginta: 'hun wond is opge-
zwollen', dat wil zrggen:

Het gemengde volk van Nineve kan niet genezen worden, omdat het
geen afstand doet van zijn hoogmoed. En zijn wond is altUd ven;
dagelijks wordt het getroffen door de slaande duivel. En na dit alles
is er geen genezing voor zijn verbrijzeling. r ant ook al zou het een
goede gezondheid tonen, zijn ziel is to€h verbroken en verbrijzeld
ondeÍ de slagen van de hamer van herl de aarde. En het wordt niet
genezen, omdat heÍ zich altUd verheft. Maar als het zich vemedert
en zich Chrislus onderwerpt, dan veracht God een verbrijzeld en
vemedeÍd hart niet, en: het offer voor God is een boetvaardige
g9est.

Met verwijzing naar Ps. 5l:19 is er volgens Hieronymus dus nog wel
degelijk een weg terug vooÍ het veroordeelde volk. In zijn slotop-
merking gaat hij nog verder. Want daar stelt hij 'de gemengde' gelijk
aan de duivel zelf, aan wiens slagen niemand kan ontkomen. Hij voegt
daar aan toe:

Voortdurend komt de valse leer over ons en wil binnendringen in
het geheim van onze ziel, maar als wij onze poorten sluiten, zal 'de
gemengde' zeker voorbijgaan en zoals hij is zal hij aanstormen en
dit blijven doen, maar door de hulp vatr HeeÍ Christus en alle
bescherming die Hij ons biedt zal hij, hoezeer hij aanvalt, ons haí
niet kunnen binnengaan.
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zo biedt het boek Nahum dus niet alle€n hoop voor de toekomst, maar

is het ook tot troost voor het heden. Bij Nah. 2:1 merkt HieÍonymus

dan ook op:
Hoe zwaar de vervolging van de kerk ook moge zijn, zoals onder

Valerianus, Decius en Maximianus, de wraak van de Heer komt
over zijn vijanden en wij zeggo tot de kerk: 'Vier, Juda, uw
feesten' (...) det met wijn en voedsel, zoals de Jude€ërs naaÍ het

vlees menen, maaÍ met geeslelijke he€rlijkheden (...)
De Septuaginta wijkt hier zodanig af van de Hebreeuwse lek§t, dat het

niet mogelijk is, zoals Hieronymus ook opmerh, om tot esn over-

e€nkomstige verklaring te komen. Het Hebre€uws kurmen we veíalen
met: 'VieÍ, Juda, uw feesten, betaal uw geloften, want Belid zal

voortaan niet meer door u heentrekken. Hij is volledig uitgeroeid. De

verstrooier trekl tegen u(w aangezicht) op; bewaak de vesting'. Vol-
gens het Griek slaat daaÍ echteÍ: 'Vier, Juda, uw feesten, betaal uw
geloften, want zij zullen niet meer door u heengaan tot verval; hij is

verwoest, hij is voltooid. Hij is opgekomen, blazend oP uw aangezicht,

weggenomen uit de verdrukking'. Aan de Plaat§en waaÍ de Septuaginta

afwijh veÍbindt Hieronymus de volgende betekeÍÍs:

de vUanden die u tot verval brengen, dat is: die u willen laten

dÍagen het beeld van de oude mens. DaaÍ toch wat oud is achleruit

gaat en wat achteruit gaat dichtbu de ondergang is. Tot u komt

Christus die eerder in uw gezicht Seblazen heeft toen Hij u uit stof

vormde en na de opstanding ook in het gezicht van de aposteletr

blies en zei: Ontvangt de Heilige Geest, deze is het die u bevrijdt

van de ellende. Wanl terwijl Nircve is verwoesl en de wereld
yeÍga,n, zd ook de ellende vooÍbijgaan.

Een heel andere benadering van het boek Nahum treffen we aan bij

Thmdorus van Mopsuestia (ca.350428), e€n tUdgenoot maar zeker

ge€n medestander van Hiemnymus. Hij behoon bij de zogenaamde

school van Antiochiè, die onder meer bekend stond om haaÍ nauwge-

zette bijbeluitleg. En dat geldt zeker ook voor Theodorus, die als bij-
naam 'de uitlegger' kÍe€g. Hij mo€t niets hebben van een allegorische

benadering zoals bij Origenes en Hieronymus en wil in zijn coulmenta-

ren niets meer doen datr 'de woorden uitleggen die de mensen moeilijk
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vinden'.r Zijn cornmentaar op het boek Nahud is dan ook van e€n
he€l andeÍe orde dan dat van Hieronymus. Hij volgt de tekst (van de
Septuagintal) op de voet en waagt zich niet of nauwelijks aan theologi-
sche bespiegelingen. Wel legt hij regelmatig verband met andere

bubelgedeelten. Zo vergelijkt hij in zijn inleiding Assur met Egypte.
God heeft ze beide groot en machtig laten worden, maaÍ als z€ zich
tegen zijn volk keren, grijpt Hij in. In het commentiMÍ op het eerste

vers legt Theodorus verband tussen het visioen dat Nahum kreeg en dat
van Petrus (Hand.l0:10w). Verwijzingen als naar de duivel en het
laatste oordeel ontbreken echter. MeeÍ dan anderen heeft hij oog voor
literaire aspecten. Zo wijst hij bijvoorbeeld op de ironie van de profeet
in 2:5 en 3:14.

Augustinus (354430) besteedt kon aandacht aan het boek Nahum in
zi$ De Ciitate Dei (18,31) als onderdeel van een bespreking van alle
kleine profeten.3 Daarbij geeft hij de kem van hun prediking samen

weer om hen vervolgens te plaatsen in het kader van zijn theorie over
de twee rijken. Hij citeert daarbij slechts Nah. l:14-2:2 (naaÍ de teksr
van de Septuaginta) en legt dit uit op de manier mals we die al van
Hieronymus kemen:

Wie het evangelie kent, die weet ook wie het is, die opkwam uit de
diepten en in het gezicht van Juda, dat zijn de discipelen uit de

Joden, de Heilige Geest blies. Want tot het nieuwe vertond behoren
zij, wier feesten in geestelijke zin zo vemieuwd woÍden, dat zc niet
meer kunnen verouderen.

Zi. ovrÍ ThcodoÍus als excgcrt M.F. Wilcs, 'ThcodoÍc of Mopsucstia as Rcprcsrnts-
tivc of lhc Antioch€ne Schcsl,' in: The Cambridge Hisrory oÍ the Bibb, pp.489-510,
en H.N. SprEnt€t Tledo Mopsuesteni comirehtorius in Xl ptoplqtot. Einleitung
und ,lusgabe. Göttinger Orienfo,schungcn V.1., Göttingen 1977, pp-E4-l10. DooÍ
zijn bcnadeÍing van d€ lekt is hij l.t|g. tíd grzaghcbb.nd gcblcvcn. Zic bijvoorbccld
de opmcrkinS van M. BrcitÈneichc., Niníee und rvorln, Monch.n 1861, p.lv ovcÍ dc
originaliteit cn eenvoud van zijn vcÍklaring v5n d€ (Gricklc) tekt.
Zie SpÍcngeÍ, a.w., pp.235-257, cn ook dc besprcking dooÍ Wiles, aw., pp.50l-504.
Zic A.-M. lÀ BonnardièÍc, Biblia Augustina l.T. Les douze petits prophètes. Pàris
I 963 cn vooÍ do uitgav€ van dc test Cotpus Chritlianorum. Serier Latina, Baid 47 ,

Tumhout 1955, pp.622v.

L

2.

3.

7Z



Bij Theodoretus van Cyrus (ca.393-ca.458) komen we in zijn com-

mentixu op Nahumt dezelfde verwijzing naar de uitstoning van de

Heilige Geest tegen. Daarbij legt hij ook en iets nadrukkelijker dan

Hieronymus verband met het inblazen van de levensadem in Adam

door God. Zoa.ls van een leerling van Thmdorus van Mopsuestia

verwacht mag worden, btijft hij verder terughoudend met verwijzingen

naar het Nieuwe Testament. Hij haalt alle€n nog Ef. 6:14 aan bij Nah.

2:2 ('de lendenen omgord'). Hij waagt zich ook niet aan nadere

theologische beschouwingen. Slechts aan het slot is er nog e€n koíe
verwijzing naar de hooP die men door de genade van Jezus Christus

mag hebben ten aanzien van het laat§te ooÍdeel.

Vergeleken met Theodorus en Hieronymus neemt Cyrillus van AlexaÍl-

drië (ï.144) een tussenposiiie in. Net als Hieronymus ziel hij in Na-

hum2 vecl verwijzingen naar het laat§te oordeel (o.a. bij Nah. l:2 en

9) en naar de duivel, o.a. als de verscheurende leeuw (2:12) en de

'eter' (3:12) die de zielen verslindt, maaÍ die uiteindelijk door Christus

vernietigd zal worden (3:19). Ook in l:ó ziet Cyrillus die overwinning

aangeduid. De duivel is hard als een rots (naar Job 4l:15), maar zal

toch gebroken worden. Er is geen sprake van dat de door God gegeven

straf niet definitief mu zr1tt, zoals door Hieronymus woÍdt beweerd-

Tegenover de duistemis voor Gods vijanden (l:8) stelt hij wel het licht

dai met Jezus is verschenen en bU het volgende vers merkt hij op dat

God allen 'spaÍen zal die door het geloof in Chrístus geheiligd zijn en

delen in de gemeenschap met de fu door de Zoon in de Geest'. Het

in 1:13 genoemde juk ziet hij als de op allerlei manieren zwaff dmk-

kende'siepter van de cluivel', waarvan de gelovige door Jezus wordt

bevrijd. De beroemde passage oveÍ de vltdebode (2:1) ziet ook Cyrit-

lus als een verwijzing naaÍ het evangelie. Daarbij noemt hij overigens

niet het dooÍgaans geciteerde Rom. 10:15, maaÍ le81 hij verband met

het werk van Johannes de DoPer.

Zic J.-P. Mi8nc, Patrologio.. grics Croeca-lati,n' dccl 8l' PaÍb 1t59, pp'1787-

tt0t. ln hci vcrvolg 26l naar da dalcí van dczc sc'ic Ycrwcz'tl *oÍdcí mct dc

àÍkoítng MPC .n MPL (voor d. S.ties Latiio\.
MPG 71,9p.175'844.
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Tenslotte kan hier nog verwezen worden naar opmerkingen yan Hesy-
chius van Jeruzalem (vijfde eeuw).' Volgens hem gaat het bij Nahum
om Gods dreiging tegen de demonen en tegen de Joden. Die laatste
dreiging betreft dan de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen.
Die visie deett hij met de Targum (zie boven p.60). Daarnaast ziet hij,
in het spoor van Augustinus, verwuzingen naar de vertossing door
Christus en het feest door Hem bereid. Zelfs de opstanding van Chris-
tus en yan de zielen met Hem en de vernietiging yan de dood en van
de duivel zouden door Nàum zijn aangekondigd. Hij eindigt met de
tekst die we al kennen uit de 'levens van de profeten' (zie boven p.66).

l. MPc 93, pp.l357y.
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Nahum in de rabbijnse exegese

De overgang van de vroeg-christelijke exegese naar de rabbijnse

literatuurr is minder groot dan men misschien in eerste instantie zou

deDken. Juist in de e€rste eeuwen stonden de chdstelijke exegeten op€n

voor Joodse deskundigheid.2 Met name Hieronymus verwijst dikwijls
naar informatie die hij van Joodse zUde heeft gekegen.r Daarbij gaat

het dan doorgaans wel om wat Hieronymus de historische benadering

noemt. VooÍ verregaande theologische consequenties die hij aan de

uitleg van het boek Nahum veóindl zijn er in de rabbijnse literatuur

geen parallellen. Men zoekt daar overigens ook tevergeefs naar actuali-

seringen zoals in het comme aar van Qumran. Over het algemeen lijkt
het boek Nahum ook wat aan htekenis te hebb€n ingeboet. DaI kan

men afleiden uit het feit dat het maaÍ zelden voorkomt op de lijsten

mel profetenlezingen naast de synagogale hoofdlezing uit de boeken

van Mozes.a

ln Seder Otam (par.20) wordt het boek Nahum, samen met J(Ël en

Habakuk, gedateercl ten tijde van koning Manasse.' h de Midrosh

Rdba bij Numeri (12.4) en Hooglied (3.10,3) wordt Nah. l:4 ook met

de zonden van deze koning in verband gebracht. De'vruchl van de

Libanon' wordt opgevat als verwijzing naar de tempel van Salomo. Die

zou gouden fruitbomen in de tempel hebben ne€rgezet, welke elk

seizoen gouden vruchten voortbrachten. Dezr bomen zouden zijn

Zic hicrovcr R. KashcÍ, 'ThG Int ÍpÍrtalion of ScÍiptrc in Rabbinic LitrstuÍr,' in:

Miba (zk 9.A, o.l), PP.547 -594.

Zic Hoóury, &w., pp.170-716.

zie hi€rovc. Brcrrn, a.w-, pp.167193, cn G. Brdy, 'Saint .,éómc ct s€s mrllts
hèbr.\,t,' Reeue Nnédícti,e 46 (l9x), 145'164.

zi€ hicÍovcÍ C. PeÍÍot, 'The Rcading of lh. Biblc in thc Ancicnt syírgogu€" in

Miba, pp.l37-15g. OP dc doo. tlcm op pp.t4lw gcgcven lijst van dc dricjr'Ílijk§c

Palestijnsc lczingen wordcn slcchB Nsh. l:l2v OÍ CÉn 33:l8w) cí Nah l:7 (bij

Ex. I l:lw) gcnocmd.

loÍf,gtlrs, )iiqriuut IX.l1.3, plaarst N.hum in dc tijd van koniíg .,odlatn Hct is

nier duidcliik lvaaÍop Jos€phus dit basccn. Wcllicht ging hij cwan uit dat dcz!

pÍofctic mo.t zijÍt ui€cspÍokcn vooÍdat dc AssyÍiëÍs S'ÍraÍir vcÍovcrdcn'

l.

2.

3.

4.

5.
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verwelkt toen koning Manasse afgodsbeetden liet ptaatsen in de tempel.
In de Talmud (Yoma 39b, ook aangehaald bij dit vers dooÍ Rashi)
wordt hetzelfde veneld, maaÍ mnder daarbij Manasse te noemen. Er is
alleen sprake van 'niet-Joden die de tempel binnendrongen,.
In middeleeuwse joodse commentarenr gaat men in op de vraag naar
de herkomst van Nahum. Er zijn verschillende voorstellen voor de
localisering van de plaats Elkos. Ibn Ezra veronderstelt dat Elkos de
naam van zijn vader is, maar heeft daarin geen navolging gevonden.
Datzelfde geldt voor de suggestie van Abarbanel dat de naam afgeleid
is van een werkwoord laqash, 'opvolgen', omdat Nahum de opvolger
was van Jona als onheilsprofeet voor Nineve.
In de oudere literatuur is meer aandacht voor de uitspraken over God
in de eersle verzen van het eerste hoofdstuk. Volgens de ToseÍta, Sota
9:5v is Nah. l:14 'een samenvoeging van woorden van verschillende
paÍijen, zodat hij die het ene z€i niet het andere sprak'.2 De drie
uitspraken die niet door één en dezelfde persoon kumen zijn uitgespro-
ken zijn: 'De HER! is een jaloen God en een wreker', ,De HERE is
langzaam in toorn en met grote macht' en'Hij dreigt de zee en maakt
haar droog'. Men voelt ook spanning mel andere bijbelgedeelten. Zo
lezen we in de Talmud (Avoda Ttra 4a):

Rabbi Chama ben Chanina wees op een tegenspÍaak: Er staat:
'Toorn voel Ik niet' (Jes. 27:4) et er slaat: ,De HERE is een rvrekEr
en vol toorn' (Nat. 1:2). - Dit is geen tegenspraak; het ene sprEekt
van de Israëlieten, het andere van de volken der wereld.

Hetzelfde vinden we in de Midrash Rabba op prediker (8.4:l) en op
Genesis (55:3):

Israël sprak lot de Heilige, gezngend zi1 HU: ,Heerser van het
universum, U schreef in uw Torah: Gij zult geen wraak nemen,
noch haatdragend zijn (Lev.19:18), maar U doer dat z€lf wel, want
er staal: De HERE wreekt en is vol toorn, de HERE ne€mt wraak op
zijn tegenstanders en Hij bewaan toom voor zijn vijanden (Nah.
l:2)'. God zei tegen hen: Ik schreef in mijn Torah: Gij zulr geen
wraak nemen en haatdragend zijn tegen Israël; maar met het oog op
de volken (schreef Ik): rtrreek de kinderen van Israël (Num.3l:2)'.

t. E€n gocd ov€rzicht hicrvan biedt A.J. Ros.ntrJrl, The Book oÍ the T*elye pruphets.
,l Nev Translatioh oÍ the Text, Rashi dnd a Comrnen ary Digesr. Vol.2, NciÍ yoÍk
1988, pp.238-2s6.
Zic hicrovc. ook KrshcÍ, ..w., p.558.
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Herhaaldetijk wordt ook onderscheid gemaakt tussen Gods wraak en

wraak van mensen, mals dal ook gebeuÍ in Rom. 12:19. Zo lezen we
in de Midrash Rabba op Genesis (49:8):

Een mens wordt behe€rst door zijn toom, maar de Heilige, geze-

gend zij Hij, is heer over zun toorn, want er staat: De HERE wreekt
en is heer van de toom. Rabbi Jonathan zei: een mens wordt
beheerst door zijn naijver, maar de Heilige, gezegend zij Hij, is

heer over zijn naijver, want er staat: De HERE is God over naijver
en wraak.

De middeleeuwse exegeet Rabbi David Qimchi, ook bekend onder de

aÍkorting Redaq, legt uit bij Nah. 1:3 dat het een teken is van Gods

grote kacht dat Hij in staat is zijn boosheid in te tomen en zijn woede

niet onmiddellij k te ventileren.r

ln de Midrash Rabba op Deuteronomium (3.17) is sprake van e€n

belofte van God aan Mozes, dat hij samen zal komen met Elia. Dat

wordt verbonden met Nah. l:3v, waarbij het bewijs vooral gelegen is

in de vermelding van de wervelwind en de storm. De wervelwind
(Hebreeuw s{a) wordt geassocieerd met het riet (Hebreeuws szfl
waaÍin het biezen kistje met Mozes weÍd geplaatst (Ex.2:3). De slorm

herinnert aan het verhaal van Elia's hemelvaaÍ (2 Kon. 2:11). Ook itt

de Midrash Rabba op Exodus (8.1) worden deze lwee teksten met

elkaar in verband gebracht.

In datzelfde boek (24.1) wordt Nah. 1:4 ('Hij dÍeigde de zee en

maakte haar droog') gezien als verwijzing naar de uittocht door de

Schelfzee. In de Talmud (Hagiga laa) leest men het als e€n deel van

het scheppingsverhaal :

Toen de Heilige, gezegend zij Hij, de zee schiep, werd zij steeds

maaÍ groteÍ, zonder ophouden. Toen riep de Heilige, gezegend zij

Hij, tot haar en zij droogde uit, want er staat: Hij dreigt de zee etc.

b:, de Midrash Rabba op Numeri (5.3) wordt uitgebreid aandacht

besteed aan Nah. l:7:
De HERE is goed, een vesting op de dag der benauwdheid. De

wegen van de Heilige, gezagead ztj Hij, zijn niel als die van sterve-

lingen. Een sterfelijke koning tegen wie een land in opstand komt

straft zonder onderscheid te maken en doodt de goeden met de

slechten. Maar de Heilige, gengend zij Hij, is niet zo. Wanneer

l. Zie de uieave door W. WindtuhÍ, Der,(ot mentat des David Qinchi 'um 
Propheten

Àaàaz. Rabbinische Ubungstexte l, Gie8eÍ 1927
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een geslacht zich tegen Hem keert, redt Hij de rechtvaardigen en
vemietigt Hij de bozen. Toen het geslacht vatr Enos zondigde,
vemietigde HU hen en redde HU Hetroch, zoals wordt bewezen door
de tekst: En Henoch wandelde met God (Gen.5:24). Waarom? Op
de dag der benauwöeid kent Hij hen die bij Hem schuilen.
Het geslacht van de vloed keerde zich tegen Hem en Hij vemietigde
hen, maar verloste Noach. Maar Noch vond genade in de ogen van
de HERE (Gen.6:8). En wel daarom: Op de dag der benauwöeid
kent Hij die bij Hem schuilen. (...)

Op dezelfde manier worden vervolgens nog het verhalen aangehaald
van de uiEondering voor l.ot temidden van de Sodomieten, voor de
Israëlieten temidden van de EgyptenaÍen, vooÍ de kvielen temidden
van de andere stammen die het gouden kalf aanbaden (Ex. 32) en voor
de Kehatieten temidden van de overige trvieten (Num. 4:18).
Ook Rashi legt er in zijn commentaar bij dit vers de nadruk op dat God
blijkbaar twee dingen tegelijk kan doen:

Zelfs wanneer Hij vergelding brengr op zijn vijanden, houdt Hij in
zijn genade niet op goed te doen aan wie Hem vrezen. Niet zoals
e€n mens van vlees en bloed, die lvanneer hij bezig is met éen ding
niet vrij is om iets anders te doen.

Ook over andere verzen uit het boek Nahum is natuurlijk nog wel het
één en ander te vinden in de rabbijnse literatuur (zie bijvoorbeeld in de
Midrosh Rabba bij Genesis ó6.5 over Nah. l:10 en in de Ta.lmud
Gittin 7a oveÍ Nah. l:12), waarbij weer heel andere zaken aan de orde
komen. De meeste aandacht blijkt toch echter te zijn besteed aan
Nahums spreken over God. In de uitleg wordt het accent niet gelegd bij
het vreeswekkende aspect van Gods straffend handelen. Het wordt
veeleer positief benaderd: Gods wraak is van een andere orde dan
menselijke wraakacties en moet gezien worden als de keenijde van zijn
goedheid.
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De periode tot aan het begin van het
moderne onderzoek

Tot dusver is vrij uitvoerig ingegaan op de verschillende benaderingen

van het boek Nahum. Het tempo kan nu wat worden verhoogd omdat
in de nu te behandelen periode tot ongeveer het midden van de negen-

tiende eeuw er weinig echt nieuwe ontwikkelingen zijn te besPeuÍen.

Daarom wordt nu volslaatr met een korte weergave, in cfuonologische

volgorde, van wat eÍ in deze eeuwen over Nahum is geschreven.r

Isidorus (Hispalensis) van Sevilla (1636) genoot grote inYloed als

verzamelaar van kennis van de antieke ouÖeid. Hij vatte ook de

inhoud van de bijbel samen. In dat kader wijdt hij ook enkele regels

aan Nahum.2 Daarbij is volgens hem de'bloedstad' (Nah.3:l) te zien

als Jeruzalem en leest hij net als Augustillus Nah. 2:1 als aankondiging

van de komst van de Verlosser.
Aan het eind van de zevende eeuw schreef Julianus van Toledo een

heel uitgebreid commentaaÍ op Nah. l:14.3 Hij vat de boodschap van

de pÍofe€t zo samen, dat ze'historisch verwijst naar de vemietiging
van Nineve, allegorisch de verwoesting van de wereld betreft, in
mystieke zin het hers&l van het menselijk geslacht door Jezus Christus,

in morele zin het terugbrengen naar de vroegere waardigheid ofwel tot
meerdere glorie van de tot misdaden vervallen zondaar'. Zo brengt

Nahum'lroost vooÍ het in ballingschap gevoerde volk en biedt hij
zekerheid aan de op de proef gestelde heiliSen'. Het commentaaÍ wordt
gekenmerkt door z€er breedvoerige dogmatische betogen. De naam van

de profeet (in de betekenis 'tÍooster') geeft volgens hem aan (met

verwijzing naar 2 Kor. 1:4) dat hij troost biedt in al onze benauwd-

L Het is niet mogelijk om op alles wat eÍ in d€zc e€uw€n over Nahum is geschrcven in

tr gaaD. Redelijk volledige ov€.zichteÍ hielsn zijn t€ vinden bi, J.G. Ca4zov(iu§),

Introductio ad libros propheticos bibliorum yektis Testonenti, l'èipzig l72l' pp.383-

396 en bÍ C.W. lwti, Nahum neu iiberseÈt und erlàutert, I'eipzig I 820' pp. I 2-20.

MPL 83, pp.l7lv.
MPL 96, pp.705-158.
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heden. 'Elkesiet' betekent zijns inziens 'advocaat', hetgeen hij dan
we€r in verband brengt met het spreken in I Joh. 2:l over Jezus
Christus als onze voorspraak,
Met het commentaar van Haymo HalbeÍstatensis op de kleine profetent
zijn we al in de vroege Middeleeuwen aangeland. Zijn aantekeningen
zijn duidelijk gebaseerd op het werk van Hieronymus, al gaat Haymo
over het algeme€n wat minder ver in zijn theologische bespiegelingen.
Hij heeft weinig moeite met de toepassing van de tekst op zijn eigen
tijd en legt ook mnder enige aarzeling veÍband met de troost die het
christelijk geloof biedt ten aanzien van de dood en het einde van de
wereld. De profeet looft God omdat zijn wraak de Assyriën zal treffen
en, in hogere betekenis, omdat hij aan het eind der tijden het zuchten
van de heiligen onder het juk der vijanden zal horen. Heel concreet ziet
hij de vraag in Nah. l:9 ('Wat bedenkt bij regen de HERE?') gericht ror
de ketterse Mrcion, die onderscheidt Íraakt tussen de God van de
schepping en de God van het laatste oordeel. Bij Nahum is te lez€n dat
Hij één en dezclfde is. Ook bÍengt Haymo de ketters Arius en Sabelti-
us ter sprake en wel bij Nah. l:12 ('Al zijn m nog zo krachtig en tal-
rijk...'). Zo troost Nahum de gemeente die zich bedreigd voelt door de
soms zo moeilijk te bestrijden valse leeÍ.
Rupertus Tuitiensis schreef een zeer uitgebreid commentaar op de
kleine profeten.2 Het wordt vooral gekenmerkt door de talrijke dwars-
verbindingen die hij ziet met teksten uit het Nieuwe Testament. Nineye
staat voor de boze wereld die de gelovigen vervolgt. Die kijgt gestalte
in zeven rijken: vanaf het Egyptische tot aan het rijk van de Anticbrist.
Theophilactus, aartsbisschop van Bulgarije, schreef een koÍer en
eenvoudiger commentaar.3 Ook hij verwijst na een inleiding over de
historische achtergrond voortduÍend naar het Nieuwe Testament. Het
lijkt wel alsof het boek Nahum een samenvatting van het evangelie is.
Zo stelt Theophilactus het zelf ook aan het begin: de verborgen, door
de Heilige Geest aan te wuzen, heilige boodschap van de profetie
betreft Christus. De uiteindelijke trooster (naar de betekenis van de
naam Nahum) is Jezus als het lichl van de wereld, dat staal tegenover
de duistemis (van Nah. l:8).

MPL ll7, pp.9-294.

MPL 168, pp-9-836i h€t commentaar op Nahum is ook van mcq dan gemiddeldc
lcngte: pp.527-588.

MPG 126, pp.969-t048.

t.
2.

3.
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MaaÍen Luther schreef zijn conutrentaar op het bo€k Nahumr in de

zomer van 1525 (het wordt afgesloten met de vermelditrg 'Wittenbcrg,
4 juli 1525'), kon na zijn huwelijk.'? Als men het vergelukt met het
werk van zijn voorgangers, kan men stellen dat hij meer op het spoor
van Theodorus van Mopsuestia dan van Hieronymus zit. De preciese
w@rgave van de oorspronkelijke b€tekenis van de tekst staÍ bij hem
voorop. Een wezenlijk verschil met Theodorus is natuuÍlUk wel, dat
Luther uitgaat van de Hebreeuwse tekst, zoals hij zelf ook regelmatig
aangeeft. Een aantal kwesties die voomamelijk verband houden met de

tekst van de S€ptuaginta komen dan ook bij hem niet aall de orde. Zo
kan hij bij het in verleden ve€l besproken Nah. l:9 opmerken:

Ik veíaal het vanuit het Hebreeuw m: 'benauwdheid z3l niet nog
eens opkomen.' All€ soÍisten hebben deze passage behatrdeld en dit
heeft hen op een vreemde manieÍ gekweld. Want het is voor hen tot
een kwestie van o elbare vragen geworden. (...) Maar ons zal dit
alles niet in de weg staan.

Luther heeft ook een scherp oog voor de literaire aspecten. Hij maakt

opmerkingen over de stijl van de profeet; bijvoorbeeld bij 2:6 over de

snelle wisseling van subject. Hij wijst ook op de ironie en het satcasme

van de profe€t in 2: l0; 3: 14 en 17.

Hij heeft weinig problemen met hel vinden van toepi§singen op de

situatie van zijn tijd. Zoals veel van zijn voorgangen plaatst Luther de

Assyriërs in een rij van wereldmachten. Ze komen, zo merkt hij in de

inleiding op, allemaal om dezelfde reden ten val: ze kunnen de weelde

van de welvaaÍ niet aan.

Om deze reden zijn de Assyriërs verdetigd door de Chaldeeën, de

Chaldeeën door de Perzen, de Perzen door de Grieken, de Grieken
door de Romeinen, de Romeinen door de Gothen en Turken, zo

zien wij ook dat het rijk van de paus tot wankelen gebÍacht woÍdt
door het woord van God.

t. Martin Luthcrt lfeàe. Batd 13, Wcimar 18t9, pp.144.194; Duibc vctuling: Dr.
Ma in Luthers Sàmtliclv Schrifun. Butd 14, GÍoB Ocsing.n 1880w OcrdÍuk 1987),

pp.ll74-1415; Engelsc vcíaling: Ma in Luther's llo s. Yol.l8, Saint Louis 1975,

pp.28l-115. Zic ook G. Kt^usc, Studien zu Luthcts Autlegung der Kleincn Prcpheun.
Beitrrgc zur historisch.n Theologie 33, Tubingcn 1962.

ln één van de eeastc litgaven staat bovm da tekr 'hct commantaar van dc pÀige-

huwd€ LutheÍ'.
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Door heel het commentaaÍ heen vinden we opmerkingen van Luther die
de lezer duidelijk maken dat de tÍoost die Nahum aan Juda gaf ook
geldt voor de gelovigen in zijn tijd. De uitsprark dat God een wreker is
legt hij uit als een aansporing om te btijven hopen op Gods wmak
jegens de vijanden.

Alleen het geloof stelt veÍrouwen in deze dingen en dat hadden
ÍtaaÍ z&Í weinigen, zoals de vrome koning Hizkia en enkele
anderen, die zich op dit soon beloften van de Heer richnen. Ook
wij zouden deze beloften goed begrijpen als we in dez€lfde situatie
waren als zij aan wie ze werden gedaan: als de leiders en de paus

tegen ons raasden en met @n zeer sterk leger kwamen om ons te
vernietigen enzovooí. Dan zouden we de betekenis en de kacht
van dez€ veÍtroostingen begrijpen.

Eén vers verder geeft Luther aan, dat dit alles niet iets is voor de

toekomst. Als Nahum zegt dat God de schuldigen niet ongestÍaft laat,
is dat nu tot 'tÍoost vanwege de waanzinnige bisschoppen en leiders'.
Als Nàum in 3:5 beschrijft hoe God Nineve te schande maakt ziet
Luther daarin een verwijzing van de manier waarop in zijn tijd de paus

dooÍ het evangelie te kijk wordt gezet.

Wat betreft de verwijzingen naaÍ het Nieurve Testament is Luther
opvallend voorzichtig.' Zo vat ht in zijn inleiding de boodschap van
Nahum als volgt samen:

Juda, dat tot nog toe de grote vemietiging had overleefd, te bewa-
ren bU het geloof in God, om hun haÍen de volledige zekeÍheid te
geven dat dit rijk standvastig zal blijven door het woord en de

dienst aan God, dat de door God gedane beloften zullen worden
vervuld en dat het niet z:l ophouden te bestaan maar zal voonduren
tot de komst van Christus die uit Juda geboren zal worden, mals de

profetieën zeggen.
In zln uitleg van Nah. 2:l gaat Luther ook niet zover als veel van zijn
voorgangeni, zoals de vaak door hem met instemming aangehaalde

Nicolaas van Lyra die de hier genoemde feesten betrekt op het de

vreugde bij het eeuwige Avondmaal, of Hugo Cardinalis die in zijn
Postilla deze tekst uitlegt als de oproep om God te loven nadat met alle
kenerijen is afgerekend. Luther is veel voorzichtiger. Hei lijkt wel of

L zÈ hi.rovcr KÍaus!, 8.w., pp.2l4w.
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hij juist bij dit zo vaak aangehaalde v€rs extra zijn best doet om de

tekst z€lf recht te doen:
r e zijn er allen wel van ovenuigd dal eÍ nieÍ een profeet is die niet
iets van zijn profetie vermengde met de komst van Christus en met

de door Christus geopenbaarde genade. Wat dit betreft wil ik deze

plaats gaame op C'hristus b€treklen. EÍ is geen andere plaats in
deze pÍofetie die men op Christus kan b€trekken dan deze. Want we
hebben dezelfde woorden in Jesaja, die Paulus in Romeinen aan-

haalt over de herauten van het evangelie, dat niemand het evangelie

kan prcdiken tenzij hij gezonden is. Il de naam van het evangelie

komen echter niet alleen geestelUke beloften en veÍroostingen vooÍ
de gewetens, maar ook alle vreugdevolle en go€de boodschappen

waarin ook tijdelijke goede dingen worden beloofd. En tot nu toe

ben ik er niet voldocnde zeker van dat de apostel Paulus deze plaats

in Jesaja wilde toepassen op het evangelie van de genade (dat is: het

evangelie dat vergeving van zonden en heil in Christus b€looft),
waarover de profeet Jesaja toch sprak. Zo mo€ten we, denk ik, ook
bij onze profeet Nahum deze plaats niel alleen betrekken op hel

evangelie van genade dat ons ís beloofd en geopenbaaÍd door Jezus

Christus, waardoor zij die geloven zonen van God en medeërfgena-

men van Christus worden, maaÍ ook op de tudelijke beloften zoals

over een overwonnen en verjaagde vijand, over de verzamelde buit,
over de vastgestelde vÍede eÍrmvooí. Ik denk zekeÍ dat hij een

algemene opmerking maakt oveÍ een tijdelijke overwinning, waar-

aan ook op algemene wijze de genade yan Christus en het evangelie

is ingevoegd .

In 1534 verscheen er een uitgebreid commentaaÍ op Nahum van de

hand van Theodorus Bibliaoder (Buchmann): Propheta Nahum iuxta
veitaÍem Hebraicam- Zoals de titel aangeeft gaat hU net als zijn
geloofsgenoot Luther uit van de Hebreeuwse tekst. Hel boek is een

vreemde mengeling van stichtelijkheid en geleeÍöeid met veel aan-

dacht voor de historische gegevens. Bibliander is voonduÍend in
gespÍek met Hieronymus, maar ook mel Joodse exegeten zoals met

name David Qimchi. Men vindl er lange uitweidingen over de Gods-

naam en oveÍ de tekst 'de HERE is goed' (Nah. l:7). Bibliander aarzelt

niet om in christelijke dogmatische teÍnen over God en zijn werk te

spreken, nraar net als Luther is hij heel terughoudend bij het leggen

van verband met teksten uit het Nieuwe Testament. Zo is hij bijvoor-
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beeld voor zijn doen opmerkelijk koÍt in zÍn bespreking van Nah. 2:1.
HU meldt slechts dat deze tekst ook voorkomt in Jes.52:7 en aange-
haald wordt door Paulus. Sprekend oveÍ God a.ls wreker heeft hij er
dan weer geen mocite mee om dit te zien als verwijzing naar afgedane
ketterijen, zoals die van Marcion. God heeft zich blijkbaaÍ gewroken.

Het eerste wat opvalt in het c.mmentaaÍ van Johannes CalvUtr op
Nahumr is dat hU niets mo€t hebben van de Joodse benadering van
exegetische kwesties. Hij begint zijn inleiding met een verwijzing naar
een Joodse theorie dat Nahum profeteerde ten tUde van koning Manas-
se en dat de naam van die koning niet in het boek wordt genoemd
omdat hij dit niet verdiende. Gevraagd naar de argumenten, zo stelt
Ca.lvijn met afschuw vast, zegt men slechts dat hun dit zo toeschijnt.
Dit voorbeeld is typerad voor Calvijns nuchtere nauwgezetheid. Ook
elders veroordeeh hij rabbijnen, omdat ze dingen als waafteid naar
voren brengen zonder daar echte zekerheid over te hebb€n. Dit b€te-
kent ook dat Calvijn nog voorzichtiger is dan Luther bij de uitleg en
vooral ook bij de toepassing van de tekt.
Calvijn verklaart de sterke nadruk aan het begin van het boek op Gods
loorn en wÍaak vanuit de situatie van het volk. Dat had zo lang en zo
zeer te lijden onder de verdrukking dat het nauwelijks nog kon geloven
in Gods ingrijpen. Bij 1:9 komt hij voor het eerst met een meer
algemene toepassing :

de profe€t leert ons in het algemeen, dat de goddelozen, wanneer zU

de kerk aanvallen, niet alleen mensen kwaad doen, maar ook
strijden tegen God zelf. Want Hij verbindt ons zo met zich, dat
allen die ons kwetsen zijn oogappel rakur, mals Hij elders zegt
(Zach. 2:8). We mogen dus onschatbare troost ontlenen aan deze
wooÍden, want we kunnen ten volle en moedig dit schild opstellen
legenover onze vijanden, warneer zij hun plannen berarnen en
pogingen do€n om God aan te vallen, want Hij neemt ons in be-
scherming, zodat wanneeÍ wij worden verwond Hij voor ons opstaat
als verdediger.

Soortgelijke opmerkingen Ínaakt hU bij Nah. l:11 en 2:14. Hij laar het
echter bij algemene bewoordingen. 7,o ga thíj ook volledig voorbij aan

L Uitgegevcn in Joannis Calvini Opera quae tupe*unl omnia, dccl 53, BÍunswijk 1890,
pp.435492. Engelsc venaling: l. Ow.n,Co nenlaries on the Tvelv Minor Prophes
by John Calvin, deel 3, CÍand Rapids 1950, pp.4l3-507, 529-534.
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wal in het veÍleden allemaal is gezegd over mogelijke verwijzingen in
Nah. 2: I naar het evangelie over Jezus Cbristus.

In 1577 deed de Roor§-Katholieke geleerde Hector Pintus e€n poging
om alles wat in de bijbel en in de kerkelijk traditie bctrekking heeft op
het boek Nahum op een rij te zetten.r Zijn weÍk is een aaneenschake-

ling van bijbelcitaten en aanhalingen van vÍoegeÍe exegeten. Hij aarzelt
niet om verband te leggen met het Nieuwe Testament. Zo verwijst zijns
inziens alleen al de naam van de profe€t naaÍ de Trooster die Jezus

volgens Joh. 16:8 belooft. Deze zal de wereld overtuigen van mnde,
zoals Nahum de oveíÍeding van Nineve bloodegt.
Heel invloedrijk bU de bUbeluitleg in de Rooms-Katholieke kerk was
lange tijd het weÍk van Comelius a kpide uit het begin van de zeven-

tiende eeuw.2 Evenals Hector Pintus biedt hU een samenvatting van

hetge€n de kerk leeí over het boek Nahum, maar hU Saat doorgaans

dieper in op de verschillen tussen de Hebreeuwse tekst en de GÍieke
venalingen en op de betekenis van de tekst en dan met name de

thmlogische consequenties daarvan. Ten aanzien van Nah. l:2 merkt
hij op dat God 'Heer over boosheid en toom' wordt genoemd, omdat

Hij over hen he€rst. Dit in tegenstelling tot de mens€n die zelf worden
geregeerd door hun woede en toorn. HU gebruikt ze om daarmee als

herder zijn kudde te weiden. Bij de uitleg van Nah. 1:9 citeert hij
uitgebreid wat Hieronymus hierover schrijft (zie boven pp.67v), maar

hij voegt daar wel de waarschuwing tegen de ketterij van Origenes
(zonder hem met name te noemen) aan toe. Zonder problemen neemt

hij ook de traditionele to€pirssing (zelf noemt hij het de mystieke of
geestelijke b€tekenis) van mwel de Hebreeuwse als de Griekse tekst
van Nah.2:l over. Dit verwlst naar 'de vemieuwing van de keÍk aan

het einde van de wereld'. Uiteindelijk is het boek Nahum dan ook tot
troost voor hen die nu te lijden hebben onder de machten in de wereld,
waawan Nineve het symbool is. De gelovigen mogen weten dat hei een

tijdelijk lijden is en dat hen de eeuwige heerlijkheid wacht.

Dit commeítarr vcr§chcon samcn mct comírcntrren op DalÈl cn Klaagliadcrln in

1582. H€t is ook opgeromen in zijt Operum Onntun. ps.s altr.., 1616, pp.465-521.

Zk voor zijn commcntaÍ op NóuÍÍ de uitgavc (mct aantakcningcn ovla lat Í
vcÍschcncn literatuua) dooÍ J.M. PcÍonnc, CornDenlaria in Scripuran Socram r.p.

Cormlii a Lapide, dccl 14, PaÍis 1877, pp.l54-197.

l.

2.
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Men zou Matthew Henry 0662-17 14) de Protestantse tegenhanger van
Cornelius a Lapide kunnen noemen. In hun uitleg van het boek Na-
humr verschillen zij niet veel van elkaar, zij het dat de opmerkingen
van Henry veel beknopter z\jt. Zijr^ werk is vaak samen met dat van

anderen uitgegeven. Zo wordt het gecombineerd met een samenvanitrg
van de boodschap van Nahum dooÍ ChÍ. Starcke2, die onder meer het
volgende zegt over de bedoeling van de pÍofeet:

1) De Ninevieten en Assyriën, die dooÍ Jona's prediking weleer
bekeerd waren, doch daama in nog zwaarder zonden vervallen,
door aantondiging van de goddelijke toom daarover, van hun
overmoed af te bÍengen, en hen daardooÍ nogmaals tot bekering te
lokken; terwijl God de verachting van zijn genade, langmoedigheid
en verdraagzaamheid niet langer ongestraft zal laten.

2) Gods volk, in het rijk van Juda, dat na de wegvoering van de

tien stammen nog behouden werd, te veíroosten, en hun door de

ondergang van hun vijanden de lichamelijke vrede te verkondigen,
die tegelijkertijd uiuicht gecft op de geestelijke vrcde van het
Nieuwe Testament, welke door Christus gemaakt is.

3) De waÍe Kerk van God tot vertrouwen aan te moedigen, dat God
haar niet alleen zal beschermen voor hun uiterlijke vijanden, maar

ook itr het geestelijke de ene overwinning na de andere aan haar

schenken zal .

Het valt op dat het spreken over God als wreker onder het e€rste punt

wat wordt verzacht: ook de Assyriërs krijgen nog een kans. Dat is

vooral verbonden aan Nah. l:3, 'God is langzaam van toom'. Dat

wordt nog eens onderstreept als Starcke aangeeft in welke opzichten
Nahum dient 'tot opbouw van het christendom':

l) Dat God een sterke en ijverige God is, die de zonden der mensen

thuis zrekt en zijn vijanden, die zich moedwillig tegen zijn geboden

verzemen, harde straffen oplegl; alhoewel dezelve niet altoos schie-

De bijbelc.omm€nlarcn vall Maithew Henry zÍn op vele manier€n uie€gevcn, zoals

.eccntelijk in The Bethary Porollel Com entdry oí the Old Tesldneil, Minncapolis

1985. De meest gebÍuikte NedeÍlandsc veíaling i5 l2tte iikè en pracricab
vetklaring van hel Oude Teslament door Malthew Henry, Ka[Íipcn l9l2t.
Leïe ijke en praclikole verklaoring ovet de prcpheelsien van Nahum, Habaku\
Zephanja en Haggai; beschrceven door M. Hervy, Chr. Starcke, en anderc
yoo rclijk Eng. en Hoogd. Godgeleerden, Ams!.ÍdaÍn 1791, pp.l-10.

l.
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lijk op de zonden volgen; maar somtijds een geruime tijd, ja vele
jarcn daama, komen (...)
2) Dat Hij insgelijks een genadig en baÍmhaÍig God is, die de

zijnen zeer nauwkeurig kent. WaaÍuit dan in alte dÍoefenissen een

knchtige lroost vlo€it, dat Hij dezelve ll'aar oÍrzE vatbaarheid zal
inrichten, en aan dezelve behoorlijke tijd, paal en maat en perk
z€tten.

De lJidse predikant Petrus van Hoeke komt in zijn commeltaar op
Nahumr tot een sooÍgeluk oordeel: Nahum is 'kÍagtig om Gods
Kinderen tegen het GeestelUke Nineve te versterken'. Overigens
besteedt hij veel aandacht aan de historische achtergrond van het boek
en aaÍr een zorgwldige bespreking van de Hebreeuwse tekst. Wat
betreft de relatie met het Nieuwe Testament wijst hij vooral op de

overeenkomsten tussen Nah. 3 en het boek Openbaring, dat 'spreeken-

de van het Rijk des Antichrists, uit deese Prophetie spreekwUsen

ontleend'. Als een concrete to€passing op de eigen tud voegt hij daar

aan het slot van zijn commentaar aan toe:
Het is ook te wenschen, dat eens het rijk van den Assyrischen
Turk, en desselfs hoofdstad ma8 te niet gedaan worden na het
voorbeeld van de verstooring des rijks van Assyrien en Ninive. Als
wij dat rijk en die stad wilden vergelijken, men soude bevinden dat

'er gelijke sonden heersen, die gelijke oordeelen te verwagten
hebben. Het is seekeÍ, dat de Prophetien de sonden en oordeelen

van het Turkse rijk afschilderen en verbeelden.

Een veel meer op de geschiedenis gerichte studie is die van Johannes

Gonlieb Kalinski.'?Men ging er in die tijd op grond van de berichten
van Griekse geschiedschrijvers als Diodorus en Herodotus van uit dat
de stad Nineve twe€ maal moet zijn verwoest. Volgens Kalinski heeft

de profetie van Nah. 2 betrekking op de eerste keer (door Arbacus),
terwijl Nah. 3 slaat op e€n verwoesting die 128 jaar daarna (door

Oniedende uiiegting owt de prcptgun Nahun, Habokuk en Taphanjd, l-aide'i
1709. Dit is ook vcÍtaafd in hct Dui§: Zeryliedcm& ,llsbgag des Prcphcten
Nahum eru., Frankfirn 1710.
yalicinia Chaboclci .t Nalnni itenquc non tulla lcsoiaa, MiclÉae e, Ezechielis
oracl/h obsenalionibus historico-philologicit ex hiltotia Didotí SicT/lo circo rcs
Sadarapali eo methodo illustata, BíEslau 174E. Hgt ztsdc hoofdstuk (pp.230-29a)

bchardelt h.t bo.k Nahum.

L
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Cyaxares). De drievoudige aanduiding van Gods wraak in Nah. 1:2

verwijst volgens hem naar deze twee verwoestingen, samen met de

eerdere nedeÍlaag die de God van lsraël aan de Assyriërs toebracht

door de belegerde stad Jeruzalem te ontzetten, zoals beschreven fur 2

Kon. 19. Daarmee voegl hij een verrassende nieuwe inlerpretatie van

dit drievoud toe aan andere, door Kalinski genoemde en afgewezen,

voorstellen. Zo wordt in de Joodse traditie (door o.a. Rashi en Abarba-
nelr) verband gelegd met de drie ballingschappen vermeld in I KÍon.
5:26:2Kon. 15|.29; l7:6 en l8:9. Aan christelijke zijde is wel verband

gelegd met de drieëenheid.'? Kaliaski is zelf zeer terughoudend als het

gaat om eventuele verbanden tussen de pÍofetie van Nahum en hei

Nieuwe Testament, laat staan de christelijke dogmatiek. Wat betreft het

in dit kader vaak aangehaalde Nah. 2:1 merkt hij op dal het citaat in
Rom. 10:15 in de eerste plaats aan les. 52l.7 ontleend zal zijn. Het
ging Nahum om het oordeel over Nineve, al wil Kalinski niet uitsluiten
dat zijn boodschap later ook op de Messias betrokken kon worden.
De geschiedkundige theoÍieèn van Kalinski zijn overgenomen in hel

bekende coÍrÍnentaar van Michaelisr, maar hebben desondanks weinig
instemming gevonden.r Door het nieuwe materiaal uil de opgravingen
in de volgende eeuw zijn ze achterhaald.

Een ander heel bijzondere, maar verder weinig invloedrijke studie over
Nahum is het boek van Greve.s Het is ern poging om n:x$l e€n ge-

schiedkundige inleiding de Hebreeuwse tekst van Nahum weeÍ te geven

in een regelmatig iambisch metrum. Greve schroomt niet om waar
nodig de Masoretische tekst te conigeren. Daarbu base€Í hij zich m
mogelijk wel op varianten in de handschriften en op andere tekstgetui-
gen. Hoewel Greve niet alleen staat in zijn lof op het poëtisch gehahe

EÍ varen vcnalingcn van dezc Joodsr €xcgcLn baschikbast: Isaac AbaÍbanel,

Commenwii in prophetdt posteiores, Pisau,i 1520 en AmslrrdaD 1641, cn I.O.

Breithaup! Àaó. Salomonis yarchi, Roshi dicli, Conitenlarius Hebraicl/s in prophe-

tas naiores et minot ul el lobum el Psalmd, Crothr l7l3v.
Kalinski vcrwijst hi€Í naat l. T,,rnorti]us, In prcphelas minores connenlarii, Fturkfrtí
1688; zie ook O. Stmuss, Nahumi de Nino Yoricinium, Ba in 1855, pp.gv.

Zic J.D. Michaefis, /Vieuvc oeenelint des Ol/den Testanenls ,wl aarnErkingen voor

ongeleeden in hel Nederduiuch orergebracht, deel 22, DordÍecht 1798, p.40.

Zic d€ opmcÍkingcn hieÍovcÍ bij Justi, 4"w., pp.9 €n 15, cn bt Str.uss, aw.,
p.DOOX.
E.l. Crev., yaticinia Nahurni el Habad/ci, Ams,(ÍdaÍt 1793.

3.
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van de tekst, hebben zijn soms wel zeer gewaagde emendaties en ook
zijn opvatting over het metrum geen navolSing gevonden.r

Een veel vaker rengehaald werk over Nahum van Nederlandse her-

komst in de Harderwijkse dissertatie van Everardus Kreenen.2 Dat is

dan ook een goed gedocumenteerde en weloverwogen bsPreking van

de gebruikelijke historische en filologische kwesties. Hij blijft heel

dicht bij de tekst, waagt zich niet aan hyPotheses en bestrijdt voorgan-

gers die zich daar wel aan bcmndigden, zoals bijvoorbeeld Kalinski.

T)?crend voor hem is ook dat hij bij Nah. 2:1 niet ingaat op de

eventuele aanhaling hiervan in het Nieuwe Teslament. MaaÍ een van de

stellingen die hij aan zijn proefschrift he€ft loegevo€gd luidt dan ook,

dat hij van mening is'dat io ge€n van de pÍofetieën van de de oude

Hebreeuwse profeten e€n dubbele betekenis, enerzijds letterlijk,

anderzfds mystiek, aanwezig is'. Blijkbaar wil hij als letterkundige

afstand bewaÍen tot de theologische schermutselingen. Belangrijker is

voor hem de literaire schoonheid van Nahums profetie. Daarbij kan hij

ook verwijzenr naaÍ het oordeel van de engelse bisschop Roben

lrwth,1 dat

van alle kleine profeten niemand de verhevenheid, de gloed en

onverschrokken bezieling van Nahum lijkt te evenaÍen. voeg

daaraan toe dat zijn profetie een zuiver en regelmatig gedicht is; het

begin is schitterend en ontegenz€ggeliik verheven; de voorbereiding

op de verwoesting van Nineve, de beschrijving van zijn verwoesting

en de uitwerking, zijn met schitterende kleuren beschreven en

verdienen onmiskenbaar en nadrukkelijk bewondering.

Kreenen is één van de e€rsten die t owrh hier citeeí.5 Na hem zullen

er nog velen volgen.

zi. ook dc opmcíkin8 hic.ovcÍ bij Justi, f,w., p.17.

Nahurni eaticiniun philologice en critice eJEoritum' Hardcrwijk lEoE'

A.w., 0.29.
R. t wO\ De sacm p.'si Hebraeorum Pr@bcliofts odemioa Oxanii hdbilae'

oxfoÍd/GöÍiÍgcn 117 0, 9.434.
zic, ccrdaÍ nog GrEva, a-w., p.29, maar dic vcrwijst niet Íurr dczc passtg''

l.

3.

4.

5.
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De commentiuen van RoseÍmiilleÍ en Ackermannr zijn een rijke bron
voor wie een overzicht wil krijgen van de wetenschappelijke oogst in
het onderzoek van de profetie van Nahum. Van enige worsteling met
theologische vragen is echter nauwelijks sprake.
Karl Wilhelm Justi' he€ft vooral aandacht voor de profetie van Nahum
als literair zeer hoogstaand werk. Hij put zich uit in superlatieven als
hU spreekt over Nahum als dichter, waarbij ook hU o.a. Irwth cite€rt.
Zijn belangrijkste zorg is dan ook om dit in zUn vertaling zo go€d
mogelijk over te brengen. VeÍder wijst hij op atlertei overeenkomsten
met p(Ézie uit de klassieke oudheid, zoals van Aeschylus en Homerus,
maar ook met dichtwerk van Goethe en Herder.

E.F.C. Rosenmollrr, Prcphclae ,ninores annoretiore perpetua, dccl 3, kipzig lEl4,
W.242.139, P.F. Ackctmmt, prophelae minorct perpetud annolatiorre, Warren lE3O.
pp.467-502.

Zie bovcn p.79, n.l.
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Nahum in het moderne onderzoek

Over het onderzoek in de laatste aoderhalve eeuw naar het boek

Nahum kunnen we wat koíer zUn; niet omdat deze profetie weinig

aandacht mu hebben gekregenr, maar omdat er al goede overzichten

bestaan.2 Het zou bovendien ook ve€l te ver voeren om, zoals in het

vorige hoofdstuk, alle belangrijke publikaties kort te pÍese eren. En

als daar wel de ruimte voor was, dan mu dat evenmin verstandig zun,

omdat men dan door de bomen het bos niet meer mu zien. vandaar dal

nu een poging ondernomen wordt om enkele hoofdlUnen aan te geven

met daarbij ook wat opmerkingen over de manier waarop het onder-

zoek zou kunnen of zou moeten worden vooígezet.
Het modeme ondermek naar Nahum begint met twee ontdekkingen: de

opgraving van resten van de stad Nineve en de ontdekking van sPoren

van een acrostichon in Nah. l. De ligging van de voormalige hoofdstad

van het Assyrische rijk was nog min of meer b€kend, maar het duuÍde

tot 1842 voordat in een enorme ruineheuvel op de oostelijke o€ver van

Tigris, nabij Mosul in het noorden van het huidige Irak' de eerste

tastbare bewijzen van het ÍoemÍijke verleden aan het licht werden

t. De opme*ing van F.C. Fcnsham aan hct begin van zijn artikel 't gal ActiviÍcs of
thc tord According io Nahum,' in A.H. vut Zyl (red'), Biblicdl E ralr, Potchcf'

sEoom 1969, pp.l3-20, ovcr een 'almost totrl ncgl€ct oflhc Book of N.hum' (p 13)

in dc oudlestam€nti§chc wetrnschap is oDgagtond en doet hat cÍgste veÍmoeden Lí
aaízier vrn zÍn bibliogralisch vooÍondctzock. Tot zijn vcÍ&diSing kan w€l worden

aangevocÍd dat aÍ kon í8 1969 ccn duidclÍke oplcving kwaÍn Yan hat ondczock naar

N.h; mct koí Ía .lkaat d. vcÍschijrinS van d. monogiafi.Èn van Jcrcmias, Schulz

cn CathcaÍ.
zie met narne R. Mason, Micar, Nolrun. Obadja. Old T€st mcnt Guidcs' Shetrrcld

l9l, pp.?3-E0, cn veÍd.r de liLratuurovcrzicht!í bercffcndc dc oudtcst mcntisch€

profctic door G. FohreÍ in Theologi*he Rundschau 19 (1951), 277'346 (spcciaal

pp.3t7v); 20 (1952), 193'271 (9g.264w't;28 (t 2),235-291 (pp.29lv); 45 (19E0),

109-132 cn 193-225 (pp.l3lv cn 2l6v). Ecn gocd ovcrzicht vaD & wat oudcÍe

lit.ÍanruÍ bicden C.J. C]f,sling4 Nahuru Godssprao* legen Nireré, ZuQhen 1923 en

W.A. MaieÍ, The Book oÍ Nahun. A Cont&nary, Sainl Lauis 1959;
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gebracht.r Dit maakte grote indmk en was een enorme stimulans voor
de bestudering van de oude cultuur van Mesopotamië en dus ook van
alles wat daarop betrekking heeft in het Oude Testament. Het boek
Nahum deelde in die aandacht, hetgeen onder me€Í resulteerde in een
monumentaal coÍnmentaar van Otto Strauss.2 Dit boek is een hoogte-
punt in de de geschiedenis van de uitleg van Nahum. Uiterst nauwgezet
wordt het eerdere onderzoek geëvalueerd en verder gevoerd. Hij laat
zich soms echter wel meesleuren in het enthousiasme waarmee gÍote
ontdekkingen doorgaans gepaard gaan. Dat is ook heel duidelijk te zien
in een latere, meer populaire publikatie.r Daarin schrijft hij over de
opgravingen als over een geschenk uit de hemel, dat juisl in een tijd
dat mensen steeds meer gaan twijfelen aan Gods woord (daarbij ver-
wijst hij ook naar het beginnend historisch-kritisch onderzoek) laat zien
dat Gods profetieën wel degelijk worden veryuld. Dat de opgravers
weinig smeedwerk aantroffen ondeÍ het puin ziet hij als een vervulling
van de in Nah. 2:10 beschreven oproep aan de veroveraars om zilver
en goud te roven. De vele sporen van vuuÍ en volgens hem zelfs ook
van bloed aan de wanden bevestigen de aankondiging dat vuur de
bewoners van Nineve zal verteren en dat het zwaard hen zal verdelgen
(3:15). Wat betreft de relatie met het Nieuwe Testament blijft Strauss
terughoudend. Hij b€p€rkl zich (aan het slot van zijn wetenschappelijke
publikatie) tot het citeren van wat Luther hierover schreef in zijn
inleiding op Nahum (zie boven p.82).
In Nederland werd op sooígelijke wdze de boodschap van de opgra-
vingen onder meer overgebracht door J.J. van Oosterzee.. Volgens
hem is het niet toevallig,

dat juist in een tUd, waarin het ongeloof zijne me€st onbeschaamde
aanvallen op Gods heilig Woord heeft gerigt, eene nieuwe getuige-

l. Zie voor een beschrijving da{van S. lryd, Fourdatiow in lhe D$t. The Story oÍ
Mesopotamion Erplorulion, tondon 1980, pp.t7w.

2. Nalwii dc Nino wlicinium erplboeit ex Assyriis mo4ytwntis illuttavit, Batlijn
1E53.

3. Niniv und das Wo Goíes, B(,tfui lt55.
4. Nitevh en de Eeilige ,Sc,àrilt, Rott rdarn lt56; het citaaÍ is van p.14. Crosling4 ew.,

p.ll6, n.l, v€n Ust n.sr r.n ongctwijfcld ook stichElÍk bcdocld. publikati€ van
J.J.L. tln Kat€, De proÍetie wn Nahum, Afistrrd'/,n l8?5. Dczc heb ik h€laas nict
kunrcn rchtethslcí. Ik kwam niet vcÍd.r da, ééÍl van zijn vclc bijbcl-gcdichten: 'D.
val v8n Niíevé (PÍofecy var Nahum),' iít Bibel-poézy, t id.n zj., pp.l77-191, ccn
Ned€Ílandsc bcÍijming van d€ tlkst van hct boek Nahum.
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nis voor de geloofuaaÍdigheid der gewijde Schriften op hel onver-

wachtst wordt vemomen, als uit het harte der aarde, en verdient het

(...) bijzondere opmerking, dal zooveel, wat tot dusver in Nineveh

en zunen omtrek ontdekt weÍd, beurtelings tot verklaring en staving

dient van zoo menig woord uit den Btbel, dat öf onbegrijp€lijk Öf

ongeloofelijk rcheen.

Van Oosterzee wijst in het vervolg onder meer op de Sevonden afb€€l-

rlingen die getuigen van de wreedheden van de Assyriërs. Hij ziet

daarin aangetoond dat Nineve niet Yoor niets 'bloedstad' (Nah. 3:l)
wordt genoemd. En de beschrijving van Nineve's val, 'die onder de

meest verhevene en wegslepend schoone bladzijden van onzen Bijbel

gerekend mag worden,' ziet hij evenals Strauss bevestigd in de sporen

van verwoestend nrur, in de leeggeroofd aangetroffen YeÍrekken en in

het feit dat Nineve inderdaad zolang verdwenen is geweest (vgl. Nah.

3:17).
Ook in de jaren daama bleef men bij de bestudering van het bock van

Nahum gericht op de vergelijking met de opgravingsresultaten.r In zijn

meest extreme vorm kreeg dit gestalte in de studie van Oberst Adolf
Billerbeck en Dr. Alfred Jeremias.2 In een vruchtbare samenwerking

stellen deze legerofficier en assyrioloog vast, dat Nahum goed op de

hoogte was van de situatie in Assur en als ooggenrige opgevat moet

worden,l al betekent dit zeker niet dat hij zijn boek pas na de uiteinde-

lijke verwoesting van Nineve geschreven zou hebben. Ze wiiTen op

alterlei door Nahum genoemde bouwkundige en militaire details (in

bi1v. 2:1;3i2v, lZ en l4), op e€n verwijzing naaÍ de cultus van de

godin Isjtar (3:4v) en oP het woord in 3:17 (venaald met 'ambtenaren')

dat, mals al eerder werd vermoed,' ontleend is aan het Assyrisch,

Heel opvallend is dat de schrijvers het aan het eind van hun studie

opnemen voor de Assyriërs. De alom klinkende veroordeling om hun

wreedheid heeft volgens hen iets schijnheiligs, want is de westerse

L Zie M. BÍcitancicher. Nini\9 und Nohum it Beizichang &t Resullak der nèueslen

Entdeclatngen, Mlnchcn 1861, cn dc disscrtatic vanF. VcmiaÍ' La rubc de Niwve et

l'oracle dc Nahoum. Éude n*torlge, exégetique et critíque' Moítouba[ l89l'
'IÈr Unt rgang Nincvch's und dic Wei§slgungsschrift dcs Nshum von Elko§ch,'

Beiïàge zw Assyiologie nd Seditischz Sprachv&Prucàal 3 (1E95), 87'188

zij woÍdcn hicrin bijgcvallcn door D. FcuchtwsÍrg, 'A§syÍiologischc Shtdical. II'
Nohttíít,' Monatsschrin fit Geschichb tid Wistenscw &t Jndenlutír 4l (1891')'

3r5-392.
Zie o.a. Justi, a"w., p.10.

2.

3.
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cultuur dan zoveel beteÍ? Ze verwijzrn naar de vernietiging van de
Moren, de Peruvianen en de Mexikanen, naar de Boerenoorlogen, de
3o-jarige oorlog, naaÍ Oosl-Indië, Algerije en zwart Afrika. Het enige
verschil is, zo stelt Billerb€ck aan h€t slot van zijn betoog, dat de
Europeanen de overwonnenen doodmaÍelen alleen omdat zij vijanden
of andersgelovigen zun, terwijl de Assyrische koningen (zonder daama
heilig gesproken te zijn...) dit deden, omdat zij dit ervoeren als hun
goed recht, dat zij zonder aanzien des persoorr en consequent uitvo€r-
den.
Met het wegebben van het eerste enthousiasme over de opgraving van
Nineve, mede omdat er in de loop der jaren geen echt nieurve vondsten
werden gedaan, werd ook het boek Nahum weinig meer van deze kant
benaderd.r Ook de stelligheid waarmee men meende bepaalde passages
uit het boek Nahum met nieuwe archeologische gegevens te kunnen
verbinden werd gerelativeerd. Zo wordt het al snel niet meer als zo
vanzelfsprekend ervaren dat Nahum de Assyrische cultuur van binnen-
uit kende.2

De aandacht was inmiddels verplaatst naar de literaire benadering van
het boek Nahum. Dat werd sterk bevordeÍd dooÍ de tweede hierboven
genoemde ontdekking. In 1867 vermeldt Frans Delitzsch in de tweede
dnrk van zijn coÍnÍnentaaÍ op de Psalmen bij de behandeling van ps. 9,
dat samen met Ps. 10 een alfabetisch acroslichon vormt, terloops dat
ook profeten zich in de formulering van hun gedachten konden laten
leiden door de volgorde van de letters van het alfabet. Hij noemt dan
Nah. l:3-7 als voorbeeld en vermeldt in een voetnoot dat hij dit inzicht

Ecn uiEondcring in deze is W.A. MaicÍ die in zijn c{mmcotaaÍ op Nahum (10 jarr
na zijn ovcrlijden gepublice€rd, in 1959) wel wccÍ uitgebrcid ingaat op de opgÍaving
va,t Ninevc (pp.ll4-139) cn dan vooÍal om daarmee tc b.wrzcn dat Nahums
profetieën ook zijn uitgckomen. Op deze manicr E efr hij 22 punten van ov€.een-
komst aan tussen dc voorspellingcn €n dc histoÍische fcitcn.
Zic bijvoorbeeld J.M.P. Smi0r in zÍn commcntaaÍ vaI, 1912, pp_2?gy. Hij sLlt dat
Nahums kennis van Assyrisch€ woordcn, plaatsen en g€bruiken ni€t uitgaat boven
wEtjo va,l i€dere ontwikk€lde tijdtcnoot in Juda mocht vcnDachtcn. Ook MaieÍ, Lw.,
p.22, merkt op dat je nog niet cÍg€ns hoet t€ woncn om eÍ gocdc informati€ ovcÍ te
kunn€n gevcn. Omdat Nahum d€ Egyptische stad Thcbc juist bcsckÍn, wordt hij
loch ook nirt bcschouwd als inwoneÍ van dic stad?
DaaÍcn&gen blijft mcn Nahum nog steeds betitElen als ooggetuige; zie o.a. Goslinga,
a.w., p.8, cí Van de. Woude (POT), p-?2.

94



aan PfarreÍ Frohnmeyer uit Wfinembergr te danken heeft. Dit tuidde

het begin in van een nog steeds voondurende discussie oveÍ de omvang
van het acrostichon en oveÍ de relatie daaÍvan met de rest van het

boek.'zDelitzsch wees nog slechts op sporen van een acrostichon in
vs.3-7 (van de bet ÍoÍ de ,?0, maaÍ men ging eÍ al snel van uit dat er

een volledig alfabetisch acÍostichon in de tekst verborgen moest liSgen.

Verschillende onderzoekers is het ook gelutt dit te relonstrueren.
Helaas kwamen zE g@Ír vatr allen tot dezetfde mnclusies en had de He-

breeuwse tekst zeer te lijden onder fikse ingrepen die men nodiS had

voor het herstel van het veronderstelde oorspronkelijke gedicht. Zo
werd de aanvankelijke vreugde over deze onverwachte ontdekking en

het de daarvan verbonden verwachting, dat men mel enig literair
graafwerk nog meeÍ mu vinden, weeÍ getempeÍd. Over het algemeenl

gaat men er nu van uit, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de uitgaven van de

Biblia Hebraica,a dat Nah. I slechts een gedeeltelijke alfabetisch

acrostichon hyat, van alef tot kaf, waarbij men veronderstelt dat in de

tekstoverlevering dit inzicht verloren is gegaan en dat de teki op

enkele plaalsen moet worden gecorrigeerd. Overigens is het nog maar

de vraag of men hieÍ de tekst wel moet corriSeren. De door Ridderbos

bij Nah. l:8 gedane suggestie (zie boven p 38), dat Nahum een be-

staand acrostichon heeft gebruikt en aangep:rst blijft het overwegen

waard.s

De aandacht voor Nah. I had ook tot gevolg dal men ging nadenken

over de verhouding van het gedicht aan het begin tot de rest van het

t.

3.

5.

Nàdcrc infoÍmatic ovcÍ dcz. Crottlicb FÍohnmrycr is t! virdcí bÍ K. Scybold,

ProÍane Ptuphetie. Studien zun Buch NdhuLn. SBS 135, Stuttgan 19t9, p.74' n-1.

Zie dc s8menvaning bij Gosling4 a"w., pp.70-l 13 en D.L Christ nsen, 'Th€ AcÍostic

of Nahurn RcconsidcÍtd,' Zlw t1 (1975), 17-30, m.n. pp l?-20. IllcÍ kws'n

Christrnssn er zclf wc.Í op EÍug in ztn aíikcl 'Thr AcÍoslic of Nahum Oncr

Ag.in,' z,1w 99 (1981), 409-415. Zic vcÍdeÍ ook nog d€ reÍder (p.52, n.3) Scnocmde
publicaties van Nogtlski; D.T. Williams, 'Th. AcÍostic of Nahum: Call of the

Ptoph.t' Otd Tettarrgnt E soyt 4 (1991), 24t-25ó; Th. HÈk., 'DeÍ Anfarg des

Buches N8hum,' 8/v ó8 (1993), 13.10, en 69 (1993), 15-20; cn M.H. Floy4 'The

ChimcÍical Acrostic ofNahum l:2-10,' J,, ll3 (1994),421431.

Enkclcí zÍn van mcning d.l cÍ hclenrd gcln acmíichon tr vind.n is, zo8ls MaicÍ,

a.w., 9p.5242, cn rec.Ít lÍk Floyd, a.w., di. sprcckt vsn 'r.n hr6cnschim.'

De 8HS is hicr ovc.igcÍs voorzichtig.r drn de eeÍd.Ít uitgavc door Kitt l, waaÍ

grsuggcrceÍd woÍ(h dat hct lcÍostichon nog tot dc ,I]rl is ta acht!Íialcn.
tn mijn aíikcl 'The SynchoÍic ard DiachÍonic Approach to lh. Book of N.hum,'
dat gcpublicecÍd zal qordcn in OI§ 32 (1995), ga ik hicÍ ,lad.Í op in.
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boek. Al snel werd er onderscheid gemaakt. Votgens Gunkel is Nah. I
geen profetisch visioen, maar een na-profetische psalm.r Nadal de
twUfel over de authenticiteit eenmaal was gewekt, werden er allerlei
theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het boek gelanc€erd.
Daarbij passeerden inmiddels vele dateringen, indelingen en ÍecoDstruc-
ties van de tekst de Íevue, maar van een duidelijke consensus is nog
geen sprake. Er tekent zich hier bovendien steeds me€r een tweedeling
af tussen hen die denken te kunnen aantonen dat dit boek sporen draagt
van één of meer b€werkingen en hen volgens wie dit boek vanaf het
begin toch een eenheid is gewe€st.

Een apaíe plaats wordt hier ingenomen door theorieën dat het boek
Nahum opgevat moet worden als een liturgische tekst. Volgens Paul
Haupt2 bestaat het uit vier gedichten, die in de tekstoverlevering danig
door elkaar zijn geraakt. De eerste fwee zijn geschreven ter gelegen-

heid van de Nikanordag (zie I Makk. l3:5lv) in de tweede eeuw
v.Chr.,3 de andere twee ter gelegenheid van de viering van de val van
Nineve. Meer invloed keeg de opvatting vaÍl Humben, die in het boek
juist wèl een eenheid ziet en het in zijn gehe€l uitle$ als een soorl orde
van dienst bij de viering van de val van Nineve tijdens het Nieuwjaars-
feest in 612 v.Chr.' Op deze manier veruaan hij de voortdurende
afivisseling in de tekst van vraag en antwoord, orakels, klachten en

andere vormen. Aanvankelijk vond Humbert enige bijval.s Er kwam
echter ook veel kitiek op zijn wel erg prex'ieze datering, die ook nog
inhoudt dat er geen sprake zou zijn van de aankondiging van een
komend gericht. Op dat laatste wijst ook Ridderbos (zie boven pp.30v),
die verder terughoudend is wat betreft de relatie van Nahum tot de

cultus. AndeÍen gaan daarin verder mee met Humbeí,6 waarbij som-

l. H. Cunkcl.'Nahum l,'z.ítl 13 (1893\,223-2tA, m.n. p.242.
2. 'The Book of Nahum,' JBZ 26 (1907), l-53, €n 'Eine altEstam€ntliche F€stlitu.Bie

fftr den NikanoÍtag,' ZDMG 6l (1907), 275-297.
Voor ceí dcÍtclijke IaE datering plcit ook O. Happel in zijn commentrsr uit 1902.

Zie samcnv.ilsnd P. HumbcÍt, 't problèmc dc livÍe de Nrhoum,' RlrPrR 12 (1932),

l-r 5.

Zie o.a. hct comm€nt8ar van Sellin (11930), pp.356, en A. tods, 'Trois études suÍ la
littóràture prophétique,' RHPhR ll (1911),211.219, ÍÍ.n. p.213.

Zie bijvooÍb€€ld A. Haldar, §ludier in the Eook oÍ Nahun, Uppsala 1947, dic dc
thcorie van HumbeÍt ovcr cen liturgische achEÍgrond van het bo€k Nahum afuijst
mam wel voortdurlnd wijst op cultischc rn rituele motievcn. Zi. veÍdc. o.a. dc
opmeakingen van G. von Rad, Theologie des Alkn Testamenu. Band U, M0nchcn

3.

4.

5.
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migen, anders dan hij, bepaalde Í€dactionele bewerkingen veronder-

stellen. zo verklaaí De vriest Nah. l:9v niet als een rin-reel spel van

vraag en antwoord, maar als een later toegevoegde toepassing van de

hymne in vs.2-8, gericht tot alle deelnemers aan de liturgie. Ook 2:13;

3:5-7a, later l:11, 14 en 3:18v en dan tenslotte l:l2v en 2:l en 3

zouden zijn toegevoegd om de liederen die gescfueven waÍen in de tUd

koí vóÍ de val van Nineve Seschikt te maken voor gebruik bij de

cultische viering M die val.
Aan het b€gin van de jarcn '70 verschunen naast elkaaÍ lwe€ heel

nieuwe literaire analyses van hel boek Nahum. De eerste is van JóÍg

Jeremias.2 Hij zet zich af legen de door velen zonder meer geacrtp-

teerde verbinding van de profetie van Nahum met de cultus. Nahum

zou volgens Jeremias in eerste instantie, op een manier zoals Hosea,

tegen Juda en Jeruzalem hebben geprofeteerd. De oorspronkelijke tekst

(l:11 en 14; 2:2v: 3'.1-S en 8-ll) he€ft volgens Jeremias tijdens de

ballingschap een geheel nieuwe betekenis gekegen doordat ze in het

kader werd gezet van een oordeelsaankondiging aan het adres van

Nineve. Een sleuteltekt bU deze interprehrie is Nah. 2:1, die volgens

Jeremias ontleend is aan Jes. 52:7. Zíjn theorie vond weinig weer-

klank.3 Datzelfde geldt voor de benadering van Hermann Schulz.'In
een methodisch zeer consequent gevoerd betoog verdedigt hij de stel-

ling dat het boek Nahum het product is van de Jood§e gemeenschaP uit

de periode na de ballingschap en dal daarin een aantal oudere tradities

zijn verwerkt. De vete oneffenheden en plotselingen overgangen in de

3.

4.

l%0, p.l%, cn vooral ook J.H. Ezlon, yition in líotrtip- TtP Relation o/ Proplecy

and Litural in the Old Testament, t ndon lgEt, n.n. pp.ll-[g, .n ccrdcÍ zÍÍ
commcntaar (1961), pp24-31.

s.r. de vÍics, 'Thc AcÍoíic ofNahum in lfic JcÍusrlcm LittlÍgy,' YT 16 (196)' 47G

481; zic ook zijn comment ar op Nlhum in C.M. taym.í (rcd.), The InlerPretet's

Onc-yolut v Cornmenlary, NÀshvillc l9?1.

Kulbrophetie und Getichtsverhi\digury h det sPlibn Köningtzi, lia.k. WMAI{Í
35, NeukirchcÍr-Vluyn 1970. Hij bc§pÍceh N.hum op pp.l l'55
Zi. o.L d. bespÍlking doo. C.-^. Kcllc., 'DÈ ttcologisclc Bcwàltigug dc. g.-

schichdichcn WiÍkfichkcit in dcr Prophctic Nshums,' fT 22 (1972\,399419, hict* st
pp.400406.
Das Buch Natrun- EirE t dohiolt*ritirclz llnLrtucttu tt. BZAW 129' Bcrlin 1973;

zic o.a- dr kitick van N.H. Riddcrbos, GTT 15 (1975\, ll6v., waarbij hij opmcÍkt

dat dczc studie bij hcm onplczÈÍi8c hcrinncÍin8.Í op.o€pt arí dc tijd dic hij íict mct

Schulz de blocitijd van dc lilrrrirc kitick wil nocmcn, mrÀ licvcr'dG n.blo.itijq of
zrlfs dc dcgcn€raricqid' (p.l l7).
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overgeleverde tekst zijn voor hem aanleiding om lot een ingrijpende
reconstructie van de tekst te komen. Het is misschien wel ryperend
voor het literair-kritische onderzoek dat deze twee geheel los van
elkaar geschreven studiesr over Nahum tot zo heel verschillende
resultaten komen, want ook in de tijd daama veranderde dat b€eld
maar weinig. In 1987 verscheen een weloverwogen analyse van BeÍ-
nard Renaud,2 waarop Klaus Seybold voortborduuí.3 Hij spreelÍ van
een verzamelwerk, waarbij 3:8-19 het oudste de€l is. Tot in de vierde
eeuw muden daar steeds stukken aan zijn toegevoegd. Daar staat daÍ
weer tegenover het weÍk van Thomas Hieke,' die op grond van zijn
literair-kritische analyses tot een heel andere basisteksr komt (l:1, ll,
14: 2:2, 4-11, 12-13 en 14).
Aan de andere kant is men echter ook steeds de e€nheid van de tekst
blijven verdedigen,5 waarbij de onderzoekers overigens evenmin tot
overeenstemming konden komen over de aard en structuur van die
eenheid.6 Het is duidelijk dat er nog veel werk op dit terrein is te
venichten, waarbij het wenselijk zou zijn als er ook pogingen muden
worden ondemomen om de tegenstellingen, die vaak berusten op
methodische vooronderstellingen en soms ook vooroordelen, te over-
bruggen.?
Wat betÍeft de taal en stijl van het geschrevene blijft men over het
algemeen wel eensgezind positief. Er zijn zelfs apaÍe studies aan

l. Pas nadat hij zÍn cig€n ond.rzock had afgc.onq kwam Schulz in a.n.aking mct hct
wcrk van Jcr.mias. ln €€n n.woord (..rJv., pp.l35-155) gaal hij eÍ Ítog wcl uiecbÍeid
op in.

2. 'ta clmposition du fivÍc dc Nrhum,' Aty 99 (19E7),198-219.
3. Profane Prcphelie. Studíen zm Buch Nahum. SBS 135, StuttgaÍt, pp.19w; zi€

pp.l6w voor cen saÍnenvatting van de analyse van Rcnaud. Van Scybold veÍschc€n
ook ccn commcntaaÍ op Nahum in l99l (ZlirchcÍ Bibcl).
Zie zijn twocdclig. anikol gcnocmd op p.95, Í1.2.

Zic o.& dc commcntsEn van Kellcr (1971), Rudotph (1975).n B. Bccking, .ts het
boek Nahum cen lit€ràiÍr ccnheid?,' NTT 32 (191E\, 107-t24.
Zic bijvoorbrcld de gÍots verschillen in uitkomst van dc analyscs van D.L. Chistln-
scn, 'The Book of Nahum 8s a LituÍgical Composition: A PÍosodic Analysi5,'
Journal of the Evangelical Theological Society 32 (1989), 159-ló9, en M.A. Swce-
ncy, 'Conceming lhc Sfucture and G.neric Charact€r of lhe Book of N8hum,' Z,lI/
tu (19921, 3«-311.

7. Mijn op p.96, n.l gcno.mdc síik€l is zo'Ír poging.
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gewUd.r Ook werd eÍ aandacht b€steed aan de vergelijking met de

taal, literatuuÍ en r€tigie van de omringende culturen.2 Zoals al bleek

bij de beschrijving van de overeenkomsten tussen Assyrische teksten en

Nahum (zie boven pp.45v) blijft dat een vruchtbaar terrein voor verder

onderzoek.

De intÍoductie van de historisch-kritische benadering van het boek
Nahum ging gepaaÍd met inhoudelijke kritiek op de boodschap van de

pÍofeet.r Hij wordl vergeleken met Chananja, de tegenstander van

Jeremia (zie Jer. 28), omdat hU zich beperkt lol de veroordeling van de

vijand en niet kÍitisch is ten aanzien van zijn eigen volk.' Daarbii zou

hij zich verliezen in haat en leedvermaak.t Dergelijke harde oordelen

zijn vooral aan het begin van deze eeuw geveld. Later werden ze wat

meer genuanceerd.6 Toch vindt men tot op heden negatieve beooÍ-

delingen vadërend van een denigrerende ondenoon, zoals bij Seybotd

in zijn conclusie dat het boek Nahum is opgebouwd uit soldatenliedeÍen

met een theotogische inleiding,T tol de vraag van Mason: 'Zal iemand

van ons ooit de moed hebben om in esn PoPulair commentaaÍ to€ te

geven dat het boek in feite noga! een schande is voor de twee religieu-

f.

4

I

5.

7.

zie o.!. O.T. Allis, 'Nahum, NiÍcvch, Elkosh,' The Eeangelbal qo erly 27 (1955')'

67-E0, en RD. PatlcÍson, M.E. TrrYcR, 'Nahum: Poct lruÍratc of thc MinoÍ

Proph.B,' Joonal oÍ dre Evaq.lical Ttzologicol S,rci,ty 33 (1990),437444.

Zic o.a" HddsÍ, Àrr., cn K.J. Calhcar! /va/nrra in É Light oÍ Norlhvttl Semitic,

RoÍnc 1973 cÍl J.F. BÍug, 'Biblicsl ÀcÍostics and TlrciÍ Rclariooship to OilrcÍ Ancicnt

Ncar Eastrm Acrcstics,' in: W. Hsrto c.a" (Í.d.), Tk DibL in tlc Lithl oÍCt r.iJom
Lireraarre. ScriptrÍr in Cont xl IIt, t wislon 1990, pp.2t3-304.

Zic hct ovcrzichl bij C,oslinga, aw.,pp. 57v, MricÍ, .-w., pp.70-M, cn Scybold'

Àw.,p.l l.
zie o.n. de commcntaEn vsn K. Marti (1904), pp.305Y, cn J.P M. Smitft (1912)'

pp.2Elv.
Voltcns ccn ve.l gccitccÍd ooadÉl vsn W. St&Ik, Dar ,l!.ytitclc velieích in
lJfieil der Ptoph.un, CÀíingcn 190E, pp.l?9v.

Zic bÍvoorbccld hÉt cDmmcntaar van E. Sellin (1910), pP.357-359, cn dc opmcikin-
gcn Yan Von Rad, &w., pp.lg5v.
A.w., pp.98-100. Hij wordl hicÍin bijg.vallcn dooÍ Th. Schnci&r, 'Nahum und

Thcbcn,' ,/v 44 (1988), 63-?3, dic daanan dc suggcíi vcóhdt om dc lrnduiding

van dc profcct mct 'Elkosiet' mcl \rijziSirg v.n dc ccÍsE cn & laabt! lctrt t
iíÈÍpret€Íln rls .aduiding van cln miliLir! rrng.
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ze gemeenschappen voor wie het een onwelkom onderdeel is van hun
canonieke boeken?'r
Hierboven (pp.33w) is al weergegeven hoe Ridderbos fugaat op dir
sooí kritiek. Met hem wijzen ook veel anderen er op dat Nahum de
nadruk legt op één aspect van Gods openbadng. Men mag hem niet
veroordelen over het feit dat h, zwijgt over andere zken. Veel hangt
hierbij ook af van de situatie waarin men zich de profeet moet voorstel-
len: sprak hij il een tijd dat Assur nog sterk en dreigend was of op het
moment dat het eigenlijk al met het voormalige wereldrijk was gedaan?

Er is veel voor het eerste te zrggen.2 Heet terecht wijst verder Miheliö
op het feii dat het ook niet onbelangrijk is in welke situatie de lezer
zich nu bevindt. Zo merkt hU op ten aarzien van de kÍitiek uit het
begin van deze eeuw op de boodschap van Nahum, dat wanneer de

critici van toen de Twe€de r ereldoorlog hadden meegemaakt zij
anders hadden gereageerd.3 Anderen wijzen erop dat men de begrip-
pen wraak en toorn goed moet verstaan. Bij mensen hebben ze een
negatieve lading, omdat er iets in meeklinkt van gebrek aan beheersing.
Wanneer van God gezegd wordt dat Hij een wreker is, mo€t men dat
in de eerste plaats zien a.ls de keerzijde van zijn liefde.'De goddelijke
toom is bij Nahum dan ook in de eerste plaats beschermende toorn.t
Tenslotte - en dan zijn we weer teÍug bij waar dit oveÍzicht me€ begon

- komt men steeds meer tot het inzicht dat het boek Nahum nog het

l. R.A. Mason, h Boo*lht 1988, The Socicty for Old TestaÍn€nt Study 19E8, p.54.
Ovcrigcns is hÍ in cen la&re publicatic (zie bovcn p.56, n.3) wat gcnuatrcrcÍdeÍ in
zÍn ooÍdccl, 8l lcgt hij rÍ l{cl dr nadruk op dat hct g€hzcn moct woÍden binícn het
gaheel van de oudtrstamcntische prcfctic cn voorSl ook naast hct bo€k Jona vooÍ h.t
Íroodzakclijkc cvcnwicht (a.w., pp.82v).

Zic bÍvooóceld W. DicÈich, 'Dcr Einc GoÍ ds Symbol politischen Widc.stmds.
Religion und Politik im Judr des 7. JahihundeÍb,' in: W. Dictrich, M.A. Klopf.ostlin
(Ítd.), Ein Goí albin?, Frcibug 1994, pp.463490, m.n. pp.468v, cn zijn artikcl ovcÍ
Nrhum in fRE 23. pp.737.142, Ín.n. p.740.
J.L. Mihcfic, 'The Conctpt of God in the Book oÍ N um,' lnterpretatioa 2 (194t\,
19.207, m.n. pp.l99v.
Zic hieÍovcÍ de publicaties van H.G.L. P..ls:. De *took ran Gd,Zret.ÍnÉt 1992:
Engclse vcíaling: The yerrgeance d God. U.fS 3t, t id.n 1995; 'God dcr wr.k.,
God van liefde,' Kerk en Theologie 43 (1992), 291-300: en vooÍll 'yoed het oud
wrlrouben wdcl' De Go&openbaring bij Nahun, Kampcn 1993.

Zic B. Bccking, 'Goddelijke toom in hct bo€k Nahum,' in: A. dr Jong c.a" (red.),

Kleine enclclopedie wn de toorn. Ulechtse Thcologischc Rr€ks 21, Uftcht 1993,
pp.9-19.

4.

5.
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meest lot zijn recht komt, wanne€r het niet geïsoleeÍd ma:r samen met

de andere profeten en in het kader van een doorgaande traditie wordt
gelezen. Dat maakt de worsteling met de tekst er niet makkelijker op.

Maar zij is wel de mo€ite waaÍd. Het hier gegeven oveÍzicht van het

onderzoek moge in ieder gcval dit hebben aangetoond, dat hel kortzich-
tig zou zijn om alleen op de eerste indruk af te gaan en Nahum daarom

maar tinks te laten liggen. Dit oveÍzicht maakt ook wel duidelijk dat

men niet op een 'overwinning' hoeft te rekenen, en z€keÍ niet op een

sDetle, simpele manier. Maar kunnen we dat ooit verwachten als we

bezig zijn met thema's als literaire schoonheid, wereldmachten en het

wreken van onrecht?

l0l
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De oudtestamentische proÍetie van Nahum schrikt moderne
lezers aÍ. Dat komt doordat Nahum nadrukkelijk inzet met de
belÍdenis dat God een wrekeris. Bovendien besóhriltt de proÍeet
met onomwonden vreugde hoe Nineve vernietigd wordt. Daarom
laat men het boek tegenwoordig doorgaans linis liggen.
Toch heeft Nahum in het verleden lezers geiïrspireerd en
getroost. Ook nu nog is dat mogeliik. Deze verrassende conclu_
sie trekt K. Spronk uit een overzicht van de geschiedenis van de
uitleg, die in Íeite al in het Oude Testament zelÍ begint. Ook bii
de geschriÍten van Qumran is een commentaar op Nahum ont_
dekt. De auteur bespreekt veÍder uitleggingen van joodse, mid_
deleeuwse, reÍormatorische en moderne exegeten. Ook archeo-
logische vondsten (Nineve) veMerkt hij in heioverzicht.
Worstelen met een wrekende God opent met een niet eerder uit-
gegeven vertaling en verklaÍing van proÍ.dr. Nic.H. Ridderbos
(1910-1981). Van deze voormalig hoogleraar Oude Testament
aan de Vriie Universiteit te Amsterdam is een korte biograÍische
schets opgenomen.
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