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1. Inleiding. 
 
In de profetische boeken van het Oude Testament komen regelmatig hymnen en gebeden voor 
die ingebed zijn in profetische betogen. Dat doet bij de kritische lezer vragen opkomen als: 
Zijn deze gedichten werkelijk bedoeld als persoonlijke uitingen van de profeet? Of zijn ze 
bedoeld als hymnen, klaagliederen, aansporingen of smeekbeden van een gemeenschap, en 
wie bedde deze liederen dan in de werken van de profeten in? De profeten zelf? De meestal 
anonieme redacteuren van hun boeken? Welke functie had men op het oog met deze hymnen 
en gebeden, gezien in de context waarin ze voorkomen?  
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen zal de exegeet allereerst onderzoeken 
of de betreffende passages in de tekst afgebakend kunnen worden ten opzichte van de context. 
 
Dr Marjo Korpel is een onderzoeksproject gestart met het doel om antwoord te geven op 
bovengenoemde vragen. Ze stelt voor om zorgvuldige aandacht te besteden aan de afbakening 
van de hymnen en gebeden in oude handschriften. Net zoals wij heden ten dage in ons 
verstaan van moderne teksten worden geholpen door de lay-out van de tekst, zo probeerden 
ook schrijvers in de oudheid een zekere interpretatie op te dringen aan de lezer door de lay-
out van hun manuscript. 
 
Deze scriptie maakt deel uit van dit project en zal daarom de methodische stappen van dit 
project volgen: 

1. Het verzamelen van een representatieve opsomming van de literatuur met betrekking 
tot de betreffende passage. In dit geval dus Jesaja 52,9-10. 

2. Het analyseren van deze literatuur met speciale aandacht voor de volgende vragen: 
• Beschouwt de auteur de eenheid als een latere invoeging? 
• In welk groter literair geheel plaatst de auteur het gedicht? 
• Met behulp van een computerconcordantie vaststellen of het gedicht 

woordveldverbindingen heeft met de passages die er onmiddellijk voorafgaan 
en er direct op volgen. 

• Hoe interpreteert de auteur het gedicht? 
3. Het verzamelen van kopieën van zoveel mogelijk manuscripten van het betreffende 

tekstgedeelte. 
4. Het in schema brengen van de afbakeningstekens in een tabel (en de bespreking van 

de gevonden afbakeningstekens in de afzonderlijke handschriften). 
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2. Stand van zaken met betrekking tot het redactiehistorische onderzoek 
van Deuterojesaja. 
 
Sinds het verschijnen van de commentaar van B. Duhm (1847-1928) in 1898 is het 
langzamerhand communis opinio geworden dat het boek Jesaja uit een drietal grote eenheden 
is opgebouwd. Duhm onderscheidde Proto Jesaja (PJ): 1-351 (36-39), Deutero Jesaja (DJ)2: 
40-55 en Trito Jesaja (TJ): 56-66. Hoewel er in de Oudtestamentische wetenschap een tendens 
gaande is om van de eindgestalte van de tekst uit te gaan en het boek Jesaja in redactioneel 
opzicht als één geheel te beschouwen, wordt er meestal toch weer een literaire eenheid 40-55 
herkend en als zelfstandige teksteenheid behandeld. 
Vooral in de laatste 40 jaar is veel tijd gestoken in het bestuderen van Jesaja en in het 
bijzonder van DJ. DJ blijkt een weerbarstig, complex geschrift dat maar moeilijk is te 
doorgronden. Velen hebben een poging daartoe gewaagd. Maar P. Höffken3 komt in zijn 
onderzoek tot de conclusie dat niemand daar nog volledig in is geslaagd. Een communis 
opinio over hoe, waar, wanneer en door wie DJ ontstaan is, is er dan ook niet. 
 
De problemen cirkelen rondom vragen over redactie en compositie. In zijn studie over 
redactie en compositie van Jesaja 40-55 komt J. Werlitz4 tot de slotsom: ‘Bij de interpretatie 
speelt steeds het probleem, dat de ene auteur z’n startpunt neemt in het diachroon 
georiënteerde onderzoek en de ander in de synchrone exegese van de eindgestalte.’ 
 
Bij het onderzoek van DJ zijn, volgens Höffken5, grofweg drie uitgangspunten te 
onderscheiden: 
1. DJ als een zelfstandigheid, waarbij de literaire eenheid van het boek wordt beklemtoond. 

Hiertoe behoren bijvoorbeeld M.C.A. Korpel en J. C. de Moor, die de eenheid van het 
werk in de poëtische structuur zoeken.  
Veel schrijvers vinden het plausibel om DJ als literator te beschouwen; ook vindt de 
opvatting bijval dat DJ als groep moet worden beschouwd. 
W.A.M. Beuken en H. Leene beschouwen de volgorde van DJ als een dramatische 
voortgang6. K. Baltzer beschouwt DJ zelfs als een draaiboek voor een theateropvoering 
waarin hemelse en aardse acteurs optreden (ook de dode Mozes in de rol van de knecht 
van JHWH). De afloop van de akten vormen dan de zogenaamde hymnen (o.a. 52,9-10). 

2. DJ als ‘Fortschreibung’ van PJ. Een voorbeeld van deze richting is H.G.M. Williamson 
(hoewel hij een aanhanger is van het bewerkingsmodel), wanneer hij 40,1-8 als 
Fortschreibungstext leest op 6. Fortschreibung heeft niet alleen betrekking op een zelfde 
woordveld, maar ook op bijvoorbeeld omkering van vroegere uitspraken. Ook Rendtorff 
en zijn leerling Matheus (waarover later meer) zijn er voorstander van om de 
verknopingen van PJ, DJ en TJ te onderzoeken. 

3. De redactiehistorische verklaring van Jesaja 40-55. Het gaat hier om de poging om DJ 
redactiekritisch te verklaren. DJ geldt hier niet als een één geheel vormend werk (met 
meer of minder grote toevoegingen).  

                                                 
1 Als geschreven staat 40-55 is bedoeld Jesaja hoofdstuk 40-55. De aanduiding Jesaja wordt dus steeds 
weggelaten. 
2 In deze scriptie wordt Deutero Jesaja in het vervolg aangeduid als DJ. 
3 P. Höffken, Jesaja, Stand der theologischen Diskussion, Darmstadt, 2004, pag 111ff. 
4 J. Werlitz, Redaktion und Komposition, Zur Rückfrage hinter die Endgestalt von Jesaja 40-55, Berlin und 
Bodenheim b. Mainz, 1999, pag 359ff 
5 P. Höffken, Jesaja, Stand der theologischen Diskussion, Darmstadt, 2004, pag 101ff 
6 Hiertoe moet ook H.J.M. van der Woude worden gerekend. 
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Op grond van de verschillende vraagstelling laat deze benadering zich nog weer splitsen 
in: 
• Liggen aan het werk losse verzamelingen of een basiswerk ten grondslag? Van losse 

verzamelingen als basis gaan Hermisson (6 verzamelingen) en Van Oorschot (4 
verzamelingen) uit; Kiesow , Vermeylen en Zapff van één basiswerk en Werlitz van 
een verzameling en losse blaadjes. 

• Welke omvang had het vermoedelijke basiswerk? Van een basiswerk gaan uit: Kiesow 
(-48,20), Vermeylen (-48,5), Kratz (-52,10, oorspronkelijk direct op 48,21 
aansluitend), Zapff (40,12-48,21), enz. 

• Is het werk van begin af aan een literair werk of gaat er een fase van mondelinge 
overlevering aan vooraf? 

• Hoe zien de verdere redactionele processen met betrekking tot een basiswerk er uit?  
• Vermoedt men dat DJ een persoon of een groep was? 
• Was de ontstaansplek Babel, Palestina of beide? 

 
Hiermee is meteen de fundamentele vraag van Werlitz beantwoord met betrekking tot DJ: 
‘Hoe is het te verklaren dat Jesaja 40-55 enerzijds als een in zich gesloten compositie en 
anderzijds als een redactionele bloemlezing wordt beschreven?’ Redactiehistorisch zijn de 
mogelijke uitgangspunten zo vele - wiskundig gesproken: het aantal variabelen zo groot - dat 
het distilleren van een totaal concept niet mogelijk lijkt zonder de aanname van enkele 
axioma’s en vervolgens via trial and error te kijken naar waar men uitkomt. Daarom rest er 
niets anders dan (voorlopig) uit te gaan van DJ als zelfstandige compositorische eenheid en 
als een geoefend lezer (Fokkelman) aan de slag te gaan, of te werken met het model van de 
‘diachroon gereflecteerde synchronie’, die het eeuwenlang gegroeide tekstweefsel 
behoedzaam bij de ‘naden’ opent zonder de eindvorm geweld aan te doen7. 
 
 

                                                 
7 U. Berges, Profetie zonder profeet, het afscheid van Deuterojesaja, Nijmegen, 2007, pag. 10f. 
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3. Het vormhistorische onderzoek van Deuterojesaja. 
 
C. Westermann8 komt met behulp van het werk van H. Greßmann, L. Köhler, J. Begrich, K. 
Elliger, S. Mowinckel, J. Muilenberg, H. Gunkel, E. Hessler en anderen tot de Gattungen: 
Heilswort (bestaande uit heilstoezeggingen en heilaankondigingen), Disputationswort, 
Gerichtsrede, Königsorakel, en (eschatologisches) Loblied. Hij schrijft (pag. 74): ‘Het 
zekerste houvast voor een bewuste indeling van het DJ-boek geven de (eschatologische 
lofliederen: (40,9-11); 42,10-13; 44,23; 45,8; 48,20-21; 49,13; 51,3 (? fragm.); 52,9-10; (54,1-
2). Deze liederen vertonen de opvallendste overeenstemming en de meest vaste structuur van 
alle eenheden van DJ. Er kan geen twijfel over bestaan, dat het hier niet om een zelfstandige 
Gattung gaat, met een vaste, uitgesproken structuur, en wel om een specifieke 
Psalmengattung’. Hij geeft als structuur aan: een oproep tot lof in de imperativum, 
gemotiveerd met een perfectum. Deze Gattung beschouwt hij als een uitvinding van DJ. 
In het perfectische deel wordt een verbazingwekkend verregaande overeenstemming 
zichtbaar. Er is slechts één variant: in plaats van de zin ‘JHWH heeft Israël verlost’ wordt in 
42,13 en 52,10 de verlossingsdaad van God als een overwinning beschreven; in het laatste 
lied (52,9-10) zijn beide uitspraken verenigd. Westermann herkende als eerste de 
compositorische rol van de hymnen. R.F. Melugin9, die zich bewust in de traditie van de 
vormhistorie plaatst, is sceptisch over de pogingen van Westermann om, op grond van de 
scheidende functie van de hymnen, verschillende lagen in de groei van de collectie te kunnen 
onderscheiden. Dat vindt hij te speculatief. Hij ontkent niet dat DJ verscheidene groeistadia 
heeft doorgemaakt, maar hij vindt niet dat we kunnen zeggen dat de verzamelaars 
(redacteuren) voetafdrukken hebben achtergelaten, waardoor we hun stappen zouden kunnen 
volgen. Ook T.N.D. Mettinger10 grijpt, wat de compositorische functie van de hymnen betreft, 
terug op de beschouwingen van Westermann, maar hij probeert de hymnen in hun huidige 
positie te verstaan. 
 
 

                                                 
8 C. Westermann, Sprache und Struktur der Prophetie Deuterojesajas, Stuttgart, 1981 
9 R.F. Melugin, The Formation of Isaiah 40 – 55, Berlin / New York, 1976, pag. 81-87 
10 T.N.D. Mettinger, Die Ebed-Jahwe-Lieder. ASTI 11 (1977-78), pag. 68-76; A Farewell to the Servant Songs, A 
critical Examination of an Exegetical Axiom ( Scripta Minora 1982-1983:3), Lund, 1983 
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4. De taalkundige vormgeving en de compositorische functie van Jesaja 
52,9-10, een literaire analyse. 
 
F. Matheus11 heeft een studie gewijd aan acht hymnen die in de literaire structuur en 
theologische conceptie van DJ een belangrijke rol spelen. Mowinckel12, Gunkel13 en 
Greßmann14 zagen in 40-55 slechts een aaneenrijging van meer of minder omvangrijke 
uitspraken, die, eertijds zelfstandig, op grond van trefwoorden, inhoudelijke verwantschap en 
soms vanwege klankassociatie, bij elkaar gezet zijn. Matheus is echter van mening dat er in 
DJ sprake is van een samenhangende compositie die gedragen wordt door een gebinte van 
acht hymnen.  
Het onderzoek van Matheus stelt in twee richtingen vragen: allereerst worden de hymnen in 
hun eigen vorm grondig geanalyseerd, daarnaast wordt hun verankering in de context 
onderzocht. Als basis voor zijn onderzoek neemt hij de acht door Westermann herkende 
hymnen (42,10-13; 44,23; 45,8; 48,20-21; 49,13; 51,3; 52,9-10; 54,1-3). Deze hebben bij de 
onderzoekers, wat navolging en afgrenzing betreft, immers de grootste resonantie gekregen. 
De taalkundige analyse houdt zich bezig met de fenomenen van de teksten. Op basis daarvan 
wordt een vergelijking gemaakt. Als uitgangspunt neemt hij de ‘inversieparen’, zoals ze door 
D.Vetter15 zijn ontwikkeld. 

 
wajjiqtol [PKKF] – x   ║   (w=)x – qatal [=AK]  (I) 
 
w=qatal [AKwaw] – x   ║  (w=)x –jiqtol [PKLF]  (II) 
(w=)jiqtol[=PKLF] – x   ║ 
 
‘x’: de positie van het niet-verbale element 
KF: korte vorm / LF: lange vorm (morfologisch) 
AK: afformatiefconjugatie 
PK: preformatiefconjugatie 
 
Elke tekst blijkt een welgeschapen, individueel en poëtisch fijn gestructureerd dichterlijk kunstwerk met 
een op zichzelf staande vorm en spreekbedoeling. Er zijn echter geen bij benadering identiek 
opgebouwde eenheden. Ziet men echter bij de afzonderlijke tekst af van de van buiten opgelegde 
criteria, dan worden bij het vergelijken verrassende overeenstemmingen in syntaxis, stijl en woordveld 
zichtbaar. 
Alle teksten, behalve 51,3, beginnen met een imperatief, soms uitgebreid met jussieve vormen (PKKF). 
Vijf teksten roepen in het eerste zinsdeel op tot jubelen. De zinnen van de inleiding zijn doorgaans kort. 
De oproepen zijn meestal in het meervoud gesteld. De ‘inleiding’ is in de geanalyseerde teksten dus 
heel uniform weergegeven. In alle eenheden volgt op de imperatief- en jiqtol[KF] – zinnen een narratief 
vervolg dat in x-qatal (resp. de inversie van wajjiqtol-x) gerealiseerd is. De handelende van deze 
betekeniseenheden is steeds JHWH. 
Het hoofddeel wordt vaak met het partikel כי ingeleid, dat altijd een emfatisch karakter heeft (ja, . . ). 
Steeds zijn de zinnen uiterst kort en bestaan slechts uit subject (JHWH), predikaat (werkwoord van 
verlossing) en object. 
Zes van de teksten sluiten met betekeniseenheden in x-jiqtol[LF] resp. de inversie w=qatal-x. De 
afsluitende PK-zinnen vormen in de manier van uitdrukken van de teksten de consequentie vanuit de 
voorafgaande narratieve betekeniseenheden en zo wordt in de afzonderlijke eenheden een 
gedachtenvoortgang herkenbaar. Nooit richt het slot zich weer in structuur en inhoud naar de oproep tot 
jubelen van de inleiding of wordt een samenvattende formule geboden. 
 

                                                 
11 F. Matheus, Singt dem Hern ein neues Lied. Die Hymnen Deuterojesajas,(SBS 141) Stutgart 1990 
12 S. Mowinkel, Die Komposition des deuterojesajanischen Buches, ZAW 49 (1931), pag. 87-112; 242-260 
13 H. Gunkel, Art. “Propheten II”, RGG², IV, kolom 1538-1554; 1866-1886 
14 H. Greßmann, Die literarische Analyse Deuterojesajas, ZAW 34 (1914), pag. 254-297 
15 D.Vetter, ‚Satzformen prophetischer Rede’ in: Werden und Wirken des Alten Testaments, FS C.Westermann, 
hrsg. von R.Albertz u.a. Neukirchen 1980, pag. 177 
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Bij de meeste van de teksten zijn drie elementen te herkennen. Naast de oproep tot lofprijzing 
treffen we twee aaneenschakelende zinsverbanden aan waarvan JHWH de handelende 
persoon is of die het gevolg van zijn ingrijpen tonen. Daarbij komt de middelste, de (כי=)x-
qatal-betekeniseenheid een eminente plaats toe. In een overzicht: 
 

imperativus / jussivus: 
oproep tot jubel 

 
 /x-qatal(=כי)
wajjiqtol-x 

de bevrijding door JHWH 
 

PKLF 
gevolgen 

 
Bij alle acht teksten blijkt een vergaand overeenstemmend beeld, maar niet identiek. Op het 
beschrijvende vlak zijn de gemeenschappelijke structurele en stilistische kenmerken evenwel 
evident. Matheus komt zo tot de logische conclusie dat syntaxis en taalkundige vormen 
aantonen dat de acht teksten, hoe dan ook, bij elkaar horen. 
 
Zijn woordveldonderzoek ondersteunt deze conclusie16. 
De ‘inleiding’ wordt gedomineerd door de werkwoorden רנן (juichen) en פצח (vrolijk zijn), 
terwijl פצח een uiterst zeldzaam woord is en op drie plaatsen na alleen in de context van de 
DJ-hymnen voorkomt.  
Het met כי geopende vervolg vertoont een rij aan bijzonderheden. Drie werkwoorden staan in 
het middelpunt: עשה (handelen), ואל (bevrijden) en נחם (troosten).ואל is een theologisch 
kernwoord van DJ en betekent ‘bevrijdende restauratie van het oorspronkelijke’. Subject van 
 heeft נחם .de hoogste theologische kwaliteit toe נחם is steeds JHWH. Pas in DJ komt ואל
anders in het OT zijn plek als betuiging van deelneming bij sterfgevallen.  
Iets minder pregnant zijn de afsluitende x-jiqtol-betekeniseenheden, maar steeds is de 
betrekking op JHWH duidelijk: het gaat om de hulp van God en het liedgeluid in zijn tuin. 
Kenmerkende werkwoorden (en hun betekenisvelden) voor de hymnen zijn: 

)פצח en רנן נהר )  ‘inleiding’      
           ’hoofddeel‘                 נחם en גאל
       ’slot‘   רחם en פאר

 
Kortom, Matheus heeft overtuigend aangetoond dat de acht hymnen bij elkaar horen. Ook 
heeft hij in het verdere vervolg van zijn studie aangetoond dat de context van de hymnen door 
woordvelden en referenties zodanig op elkaar zijn betrokken dat van een compositie17 mag 
worden gesproken.  
Dat op elkaar betrokken zijn van hymne en context wordt nog eens onderstreept door de vele 
aanwezige vertandingen, vergelijkingen en thematische betrekkingen. Het begrip ‘einden van 
de aarde’ wordt bijvoorbeeld telkens weer opgepakt met begrippen als ‘randen’, ‘hoeken’ en 
‘fundamenten’. Associatief klinken al die begrippen samen. Ook valt er een progressie waar te 
nemen bij het gebruik van deze begrippen. Bijvoorbeeld: 42,10 speelt zich af op de aarde, 

                                                 
16 Alleen enkele significante verschijnselen worden genoemd. 
17 De term compositie wordt hier in de betekenis gebruikt die tegengesteld is aan de term redactie zoals in de titel 
van het boek van Werlitz, Redaktion und Komposition en niet zoals in de ondertitel van het boek van Berges, 
Komposition und Endgestalt. De term compositie hoort in deze scriptie dus thuis in de synchrone benadering van 
de teksten. 
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44,23 betrekt er ook bij wat onder de aarde is, en in 48,20 vult de klank van de lof de hele 
wereld. Ook een opeenvolging van Jakob 44,23, knecht Jakob 48,20, volk 49,13, Sion 51,3 en 
Jeruzalem 52,9 voeren, volgens hem, de compositie op tot een climax met twee 
spanningsbogen: 44,23   <> 48,20 en 49,13  <> 52,9. 
 
Vanwege onze vraagstelling met betrekking tot 52,9-10, moet aan het eind van de spreekkring 
51,1 - 52,12, zoals Matheus die afgebakend heeft, nog aandacht worden geschonken. Hij 
noemt 52,7-12 een hoogtepunt en 52,9-10 het hoogtepunt van de hymnen. ‘Zoals de hymne 
51,3 is het loflied 52,9-10 ingebed in een sequens, die een specifieke functie vervult. 51,3 is 
deel van de inleiding, 52,9-10 deel van het slot. Thematisch raken 51,1-8 en 52,7-12 elkaar 
door het heilsvocabulaire, dat in 51,9-52,6 niet wordt aangetroffen.’ In de discussie van 
H.J.Hermisson18 met Mettinger, waarin Hermisson de waarde van het ‘hymnische materiaal’ 
betwijfelt, stelt hij dat in het bijzonder 51,3 en 52,9-10 geen zelfstandige lofliederen zouden 
zijn, maar deel ‘van een grotere eenheid’. Maar, zegt Matheus, zo neemt hij de specifieke 
structuren niet serieus. Het onderzoek van het gedeelte 51,2 - 52,12 heeft, volgens hem, 
immers duidelijk aangetoond dat de inbedding van de – in de taalkundige analyse als ‘hymne’ 
onderscheiden – teksten 51,3 en 52,9-10 literaire opzet is. 
 
Bijzonder opvallend is in 52,9 de dubbele imperatief van de inleiding en het naast elkaar staan 
van de betekenisdragers גאל en נחם. In de hymne bereikt de spanningsboog haar hoogtepunt. 
52,9-10 reageert niet alleen op de eenheid 51,1-52,6 – bijvoorbeeld in het opnemen van de 
arm van JHWH (51,9), van het daar neerliggende Jeruzalem (51,17ff), enz. – maar verbindt 
ook de aspecten Sion en Israël en stelt het bevrijdingsgebeuren in een universeel kader. 
  
De structuur van de hymne 52,9f 
9ab imp.(2x)-x  weest vrolijk, jubelt tezamen 
    ruines van Jeruzalem 
 
9c x-qatal   ja, getroost heeft JHWH zijn volk 
9b (x-)qatal   verlost heeft hij Jeruzalem 
 
10a (x-)qatal   ontbloot heeft JHWH zijn heilige arm 
    voor de ogen van alle volkeren 
10b w=qatal-x  en alle einden van de aarde zullen zien 
    de redding van (door) onze God 
 
 
 
 

                                                 
18 H.-J.Hermisson, Voreiliger Abschied von den Gottesknechtsliedern, ThR 49 (1984), pag. 213f 
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5. De taalkundige vormgeving en de compositorische functie van Jesaja 
52,7-10, een analyse van de dramatiek. 
 
H.J.M. van der Woude19 vindt dat, hoewel 40-55 geen drama is, alle hoofdstukken toch de 
kenmerken van een dramatische tekst vertonen. Omdat het spreken in deze teksten overheerst, 
wekken zij de indruk bij de lezer dat de geschiedenis, die hier wordt gerepresenteerd, 
onmiddellijk tegenwoordig is. De lezer raakt als het ware bij de ontwikkeling van deze 
geschiedenis betrokken. 40-55 is geen drama dat bestemd is voor een opvoering, maar een 
leesdrama; een dramatische compositie. 
In haar taalkundige analyse van 52,7-10 besteedt Van der Woude allereerst aandacht aan de 
mogelijke communicatiestructuren. Wie is er aan het woord vanaf 52,8? De verslaggever of 
de vreugdebode? Op grond van taalkundige argumenten kiest zij voor de eerste. Schematisch: 
 
tekst niveau 1 niveau 2 
52,7a-e verslaggever >>  
52,7f  vreugdebode >> Sion 
52,8a-e verslaggever >> Sion  
52,9a-10b verslaggever >> puinhopen van Jeruzalem  
 
Op grond daarvan, en ook gebaseerd op taalkundige observaties, deelt zij 52,7-10 onder in 
kleinere eenheden. 52,7-10 bestaat dan uit drie kleinere eenheden (52,7; 52,8 en 52,9-10), die 
zijn opgebouwd uit spreekbeurten. De verslaggever is aan het woord. Hij schetst uitvoerig de 
manier waarop de vreugdebode eraan komt en vervolgens staat hij het woord aan hem af. In 
de daarop volgende tweede kleinere eenheid (52,8) maakt de verslaggever Sion attent op het 
gejubel van Sions wachters. In de derde kleinere eenheid (52,9-10) spreekt de verslaggever de 
‘puinhopen van Jeruzalem’ direct aan opdat iedereen de bevrijding van ‘onze God’ zal 
ervaren. Uit het ‘onze’ wordt duidelijk dat de verslaggever zichzelf tot de groep rekent die hij 
aanspreekt. Vanaf 52,11 verandert er iets in de communicatieve situatie. 
 
Vervolgens neemt zij het actantenpatroon onder de loep. Dat levert het volgende schema op: 
 
actanten 52,7-10 52,7 52,8 52,9-10 
vreugdebode 7a 

7b (die) 
7c (die) 
7d (die) 
7e (die) 

  

Sion 7e 
7f (jouw) 

8b (jouw) 
8e 

 

JHWH 7f (God) 8e 9c 
9c (zijn) 
9d (hij) 
10a 
10a (zijn) 
10b (God) 

wachters  8b 
8c (zij) 

 

                                                 
19 H.J.M. van der Woude, Geschiedenis van de terugkeer. De rol van Jesaja 40,1-11 in het drama van Jesaja 40-
55,  Maastricht, 2005 diss. pag. 40 
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8d (zij) 
Jeruzalem   9a (jullie) 

9b (jullie) 
9b (puinhopen) 
9d 
10b (onze) 

volk   9c 
naties / einden der 
 aarde 

 
 

 
 

10a 
10b 

  
Op grond van het actantenpatroon blijkt dat JHWH de enige actant is die in iedere kleinere 
eenheid optreedt. Hij is de hoofdrolspeler. De handelingen uit 52,7-10 beschrijft Van der 
Woude vervolgens als programma’s, dat wil zeggen als handelingen waarmee een zender iets 
beoogt. De meest verstrekkende handeling in deze passage is dat de puinhopen van Jeruzalem 
in gejubel uitbreken als gevolg van het komen van JHWH. 
Met betrekking tot de op de achteromslag van Werlitz’20 boek opgeworpen vraag, of 40-55 
een gedramatiseerd werk is of een redactionele verzameling van profetenspreuken, stelt zij, 
dat de opvatting terrein wint, dat een combinatie van een synchrone en diachrone analyse van 
de teksten het meest vruchtbaar is. En als het aan haar ligt gaat het daarbij niet alleen om het 
elkaar aanvullen, maar ook om een wederzijds corrigerende functie. Zij pleit ervoor om een 
diachrone analyse vooraf te laten gaan door een synchrone analyse21. Want naarmate de 
teksten een sterkere compositionele structuur vertonen kan, volgens haar, volstaan worden 
met een eenvoudiger redactiekritisch model.  
De compositionele structuur van 40-55 maakt het waarschijnlijk dat de compositie zelf in 
betrekkelijk korte tijd tot stand is gekomen: gedurende één of hooguit twee generaties. Het 
brengt haar tot de overtuiging dat er in ieder geval rond 500 v. Chr. gewerkt is aan de literaire 
compositie 40-55. 
 
 

                                                 
20 J. Werlitz, Redaktion und Komposition, Zur Rückfrage hinter die Endgestalt von Jesaja 40-55, Berlin enz., 
1999 
21 Zo ook bijvoorbeeld: U. Berges. 
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6. De taalkundige vormgeving en de compositorische functie volgens 
poëtische criteria. 
 
Korpel & De Moor22 hanteren consequent poëtische criteria om de teksten van 40-55 in 
kleinere eenheden in te delen. 52,7-10 beschouwen ze als een zogenaamd cantikel (bestaande 
uit de strofen 52,7; 52,8; 52,9 en 52,10), net als 52,11-12. Deze twee cantikels vormen, met 
twee andere cantikels een zogenaamd subcanto (52,1-12 (eventueel zonder 52,4-6)). Samen 
met twee andere subcanto’s (51,9-16) en 51,17-23) vormen zij een canto (51,9-52,12). 
Zij vinden dat je bij de structurele analyse het beste kunt beginnen op het niveau van de 
kleinste eenheden, de voeten en de cola. Als je op een hoger niveau begint bestaat er groot 
gevaar dat je bevooroordeeld blijkt te zijn door een intuïtief aanvaarde interpretatie van 
tekstopbouw.  
Met het oog op de onderzoeksvraag van deze scriptie neem ik een deel van de tabel 
‘Attestation of Canticle Borders' over23, waarin zij laten zien hoe hun indeling in cantikels 
gedragen wordt door de tekstindeling van verschillende handschriften. 
 
+ geeft aan dat het manuscript het verdeelmarkeringsteken op de juiste positie heeft staan, hetgeen bevestigd 
wordt door andere manuscripten. 
- geeft aan dat het manuscript geen verdeelmarkeringsteken heeft op een positie die wel bij andere handschriften 
voorkomen. 
* geeft aan dat het markeringsteken op een onjuiste wijze is geplaatst, door het eerder of later te plaatsen dan op 
de plek zoals in andere handschriften het geval is. 
 
Na: M 1Qa GS GB GA GQ Sa Sb Sc Sd Se 
52,6 
52,10 
52,12 

(+) 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

* 
+ 
+ 

- 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 

- 
+ 
+ 

+ 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
- 
+ 

+ 
- 
+ 

+ 
- 
+ 

 
Korpel & De Moor komen op grond van de thema’s die behandeld worden in de subcanto’s 
tot de conclusie dat het beter is toe te geven dat de compositie (= redactie) van het boek (dus 
de aaneenrijging van de canto’s) als geheel tamelijk chaotisch is24.  Maar, zeggen zij, als de 
canto’s als onafhankelijke gedichten waren geschreven, dan moest de schrijver of de 
uiteindelijke uitgever toch op een gegeven moment besluiten in welke volgorde zij in het boek 
opgenomen zouden worden. In het geval van 40-55 schijnt hij dat op basis van trefwoorden te 
hebben gedaan. Meestal is dit aaneenrijgen van canto’s van puur formele aard en heeft het 
geen enkele speciale betekenis. Als trefwoorden van canto 51,9 – 52,12 geven zij את־זרוע קדשו 
  .aan (52,10aA) חשף יחוה
Kortweg samengevat: DJ is volgens Korpel & De Moor een verzameling gedichten, geordend 
op basis van trefwoorden. 
 

                                                 
22 M.C.A. Korpel & J.C. de Moor, The Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, (OtSt41) Leiden enz, 
1998 
23 ibid., pag. 652 
24 ibid., pag. 662 
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7. Redactiekritische voorstellen voor 52,7-10 
 
Voornamelijk drie geleerden hebben recent voorstellen gepubliceerd met betrekking tot de 
redactiegeschiedenis van DJ: J. Werlitz, U. Berges25 en R. Albertz26. 
 
Werlitz27 stelt dat er in de eerste boekeditie ‘Vorlagen’ (zowel losse teksten als 
verzamelingen), redactionele toevoegingen in het voorgegeven tekstmateriaal en teksten die 
voor de boekeditie zijn geschreven zijn te onderscheiden. Hij onderscheid twee boekedities: 
40-52 en 40-55. In de editie 40-52 (539-520 v. Chr.) herkent hij een duidelijke indeling van 
het boek in twee helften: 40,12-48,20f en 49,14-52,10. De eigen formuleringen van de editie 
hebben vaak met de compositie te maken. Bijvoorbeeld de schepping van een epiloog in 52,7-
10 en de korte inleidende en uitleidende, overwegend hymnische, sequensen. 52,7-10 is met 
drie stukken van de proloog verbonden: 40,1f met 52,9; 40,3-5 met 52,7f; 40,9-10 (secundair) 
met 52,7. Hij verwerpt dat 52,11-12 ook bij de eerste editie zou kunnen behoren28.  
 
Berges29 kent aan de hymnische verzen (42,10-12; 44,23; 45,8; 48,20-21; 49,13; 51,3; 52,9-10 
en 54,1-3) en aan de oproepen om uit te trekken (48,20-21; 52,11-12 en 55,12-13) een 
structurerende functie toe. Deze verzen houden verband met de redactionele stadia, verbonden 
met verschillende episodes van de geschiedenis van het joodse volk tijdens en vlak na de 
ballingschap in Babel, die Berges onderscheidt in 40-55. Een eerste editie, ontstaan in Babel 
tussen 539-521 v. Chr. laat hij eindigen met de toegevoegde tekst 48,20-21. Na 521 v. Chr. 
komt er een eerste Jeruzalem editie, die eindigt met 52,11-12. Daarna is er bij hem nog sprake 
van een tweede Jeruzalem editie, die eindigt met 55,12-13. 
 
Albertz 30 leest in 52,7-10 een aanwijzing voor de utopische revisie van de koningstheologie 
van de DJ-groep, die, teruggekomen uit de ballingschap, een onmiddellijke vestiging van 
Gods koningschap in de geschiedenis verwacht. Hij neemt aan dat een groep profeten 
verantwoordelijk was voor de totstandkoming van DJ. De leden van deze groep rekent hij tot 
de geestelijke erfgenamen van kringen rond de tempel in Jeruzalem. Albertz gaat ervan uit dat 
het boek twee edities heeft gekend. De eerste editie heeft 40,1-5,9-11 als proloog en 52,7-12 
als finale. De tweede editie breidt het materiaal uit tot 40,1-55,13. De profetengroep DJ 
verstaat de mogelijk aanstaande bevrijding onder Darius als het werk van JHWH en wil dit 
goede nieuws bekend maken in Jeruzalem. Uit Babel terugkerend naar Jeruzalem brengen zij 
daar de eerste editie van DJ tot stand met materiaal dat uit Babel is meegenomen. Hij denkt 
aan 522/521 voor de eerste redactie en begin vijfde eeuw voor de tweede redactie. 
Volgens Albertz vormt de eerste redactie duidelijk een literaire eenheid, maar volgt het de 
regels van de mondelinge communicatie in taal en voordracht op de voet. De volgorde en de 
structuur van het boek maken het waarschijnlijk dat het werd gereciteerd met afwisselende 
stemmen en deels door een koor (hymnen). 

                                                 
25 U. Berges, Das Buch Jesaja, Komposition und Endgestalt, (Herders Biblische Studien 16), Freiburg, 1998 
26 R. Albertz, ‚Das Deuterojesaja-Buch als Fortschreibung der Jesaja-Profetie’ in E. Blum, C. Macholz et al. 
(red.), Die Hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte. Festschrift für Rolf Rendtorff zum 65. 
geburtstag, Neukirchen –Vluyn, 1990, pag. 241-265; idem, Israel in exil: the history and literature of the sixt 
century B.C.E., Atlanta, 2003 
27 Werlitz, Redaktion und Komposition. Zur Rückfrage hinter die Endgestalt von Jesaja 40-55 (BBB 122), Berlin 
enz., 1999, pag. 319ff 
28 ibid., pag. 266f 
29 U. Berges, Das Buch Jesaja, Komposition und Endgestalt, (Herders Biblische Studien 16), Freiburg, 1998, 
pag. 325-358 
30 R. Albertz, Israel in exile, the history and literature of  the sixt century B.C.E., Atlanta, 2003, pag. 134, 424 
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Wat vorm betreft rangschikt Albertz 52,9-10 (evenals 42,10-13; 44,23; 45,8; 48,20-21 en 
49,13) onder de zogenoemde ‘eschatologische lofliederen’ (plurale imperatieve oproep tot lof, 
perfectieve aanvulling met כי). Deze korte hymnen dienen ook tot verspreiding en bevestiging 
van de boodschap van heil31. 
 
Van der Woude32 heeft de redactievoorstellen van Werlitz, Berges en Albertz als volgt in 
schema gebracht (enigszins aangepast): 
 Werlitz Berges Albertz 
basis-
materiaal 

▪ 40-48 
 
 
▪ Babel 
 
 

▪ 40-12-46,11: 
‘deuterojesajanisches 
Spruchgut’ 
▪ Babel 
▪ 550-539 v. Chr. 
▪ anonieme profeet 

▪ traditiemateriaal 
 
 
▪ Babel 
 
▪ profetengroep 

redactie  ▪ 40-48 
▪ gola-redactie 
▪ 539-522/521 v. Chr. 
▪ bereidwilligen om terug te 
keren 

 

redactie ▪ 40-52,10 
▪ eerste boekeditie 
▪ Jeruzalem 
▪ 539-520 v. Chr. 
▪ ‘Buch Rückwanderer’ 
 

▪ 40-52,12 
▪ eerste Jeruzalem-redactie 
▪ Jeruzalem 
▪ na 522/521 v. Chr. 
▪ teruggekeerden 
▪ verband met 1-32 

▪ 40-52,10 
▪ Dtjes E1 

▪ Jeruzalem 
▪ 521: ‘Darius-Buchedition’ 
▪ profetengroep 

redactie ▪ 40-55 
▪ ‘redaktionelle Horizonte’ 
 
 
 
 
▪ verband met 1-66 

▪ 40-55 
▪ tweede Jeruzalem-redactie 
▪ Jeruzalem 
▪ midden 5e eeuw 
▪ overleveraars profetische 
traditie 
▪ verband met 1-32 

▪ 40-55 
▪ Dtjes E2 

▪ Jeruzalem 
▪ eind 6e / begin 7e eeuw 
▪ profetengroep 
 
▪ verband met 1-66 

 
Er bestaat overeenstemming over (alleen voor dit onderzoek relevante conclusies): 

• De hymnische verzen hebben binnen de compositie van 40-55 een structurerende 
functie. 

• Verzen uit de proloog en de epilogen zijn redactionele teksten, die met het oog op de 
verschillende boekedities zijn geschreven. Terwijl Werlitz en Albertz 52,11-12 als 
overbruggende redactionele beginverzen beschouwen van de laatste redactie, 
beschouwt Berger ze als slotverzen van de voorlaatste redactie. 

• De redactionele bewerkingen van het tekstmateriaal zijn te begrijpen als reacties op 
veranderde historische omstandigheden. 

• De redactionele bewerkingen zijn een vorm van ‘Überzeugungsarbeit’. 
 
 

                                                 
31 ibid., pag. 178 
32 H.J.M. van der Woude, Geschiedenis van de terugkeer. De rol van Jesaja 40,1-11 in het drama van Jesaja 40-
55,  Maastricht, 2005 diss., pag. 191f 
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8. Jesaja 52,(7)9-10 in de overige exegetische literatuur (commentaren) 
 
B. Duhm33 (1914) beschouwt 52,7-9 als 4e strofe en 52,10-12 als 5e strofe en haalt dus 52,9 en 
52,10 uit elkaar. 
 
J. Ridderbos34 (1926) neemt 52,7-10 zonder verdere argumentatie als eenheid en duidt het aan 
als een ‘jubelende beschrijving’, meteen gevolgd door de eenheid 52,11-12. 
 
P. Volz35 (1932) beschouwt 52,7-10 als literaire eenheid. 
 
G. Fohrer36 (1964) beschouwt 52,7-8 + 52,9-10 als één lied met twee strofen. Bij zijn indeling 
valt dit lied onder deel d: ‘Heil voor Israël’; 6: Aankomst en Wederopbouw. 
 
C. Westermann37 (1966) beschouwt 52,9-10 als een loflied dat een grotere samenhang afsluit. 
 
A. Schoors38 (1972) is ervan overtuigd dat de verzameling van perikopen in DJ secundair is 
en geen structuur vertoont; de eenheden worden bij elkaar gebracht volgens puur externe 
maatstaven zoals trefwoorden en verwantschap van thema. Een opvallend verschijnsel in DJ 
vindt hij de aanwezigheid van hymnen en hymnische dank- en zegeliederen (o.a. 52,7-10), . . . 
. ..  In tegenstelling tot 1-39, waarin veel materiaal van latere datum is verwerkt acht hij DJ 
zeer homogeen. 52,7-10 noemt hij een hymnisch stuk dat de zegetocht van koning Jahwe naar 
Jeruzalem tot achtergrond heeft. Hij acht 52,10 in zijn formulering bijna zeker afhankelijk van 
Ps 98,1-3. 
 
R.F. Melugin39 (1976): de rangschikking van genre eenheden in 51,9-52,12 vormt een 
samenhangend patroon. Of ze oorspronkelijk bij elkaar hoorden of door een collector werden 
gearrangeerd valt niet met zekerheid vast te stellen. 
 
J.M. Vincent40 (1977) stelt dat 52,9-10 in nauwe verbinding met 52,7-8 en 52,11-12 verstaan 
moet worden. 52,7-10 zou een voorexilisch liturgisch stuk kunnen zijn. Maar er spreekt ook 
niets tegen om te stellen dat 52,7-10, in de na-exilische tijd, ad hoc, voor de redactie van het 
boek Jesaja zou zijn gecomponeerd (pag. 62-64). 
 
M. Dijkstra41 (1980) baseert zijn onderzoek liever op de zelfstandige eenheden en composities 
in 40-55 dan op de werkhypothese dat dit deel van het boek Jesaja een autonoom literair werk 
is. Daarmee wil hij niet ontkennen dat DJ in zijn huidige vorm het resultaat is van een 
bepaalde compositorische techniek en opzet. Maar als men probeert de kleinere composities 
in een groter verband te plaatsen, dan blijkt de samenhang vaak diffuus en berusten 
argumenten daarvoor vaak op onzekere criteria. 
 

                                                 
33 B. Duhm, Das Buch Jesaja (HKAT 3/1), Göttingen, 1914³ 
34 J. Ridderbos, De profeet Jesaja II (KV), Kampen, 1926 
35 P. Volz, Jesaja II (KAT), Leipzig, 1932 
36 G. Fohrer, Das Buch Jesaja (ZBK Bd 3, 40-66), Zürich, 1964 
37 C. Westermann, Das Buch Jesaja, Kapittel 40-66 (ATD), Göttingen, 1966 
38 A. Schoors, Jesaja (BOT), Roermond, 1972 
39 R.F. Melugin, The Formation of Jesaiah 40-55 (BZAW 141), Berlin / New York, 1976 
40 J.M. Vincent, Studien zur literarischen Eigenart und zur geistigen Heimat von Jesaja, Kap. 40-55 (BBET 5), 
Frankfurt am Main / enz., 1977 
41 M. Dijkstra, Gods Voorstelling. Predikatieve expressie van zelfopenbaring in Oudoosterse teksten en Deutero 
Jesaja, Kampen, 1980 diss. pag. 224 
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W.A.M. Beuken42 (1983) acht het raadzaam 52,11f als een eigen tekstgedeelte te beschouwen 
en behandelt 52,7-10 als een literaire eenheid. 
 
J.F.A. Sawyer43 (1986) beschouwt 52,7-10 als een hymne (die op een troonsbestijgingpsalm 
lijkt) die de profetische uitingen in 51 en 52 afrondt. 
 
E. Heßler44 (1988): 52,7-10 is in de hymnische stijl geschreven en heeft de functie een 
heilsgebeuren te prijzen, dat als voltooid en afgesloten geschetst is. 52,9 is mogelijkerwijze 
een wachterlied; 52,10 is de tweede strofe. 
   
J.L. Koole45 (1990) beschouwt 52,7-10 als literaire eenheid en vindt dat de hymne 52,9f, 
evenals 42,10-13, 44,23, 48,20f en 49,13, het karakter van een afsluiting heeft. Het 
woordgebruik van 52,7f en 52,9f toont teveel inhoudelijke overeenkomsten om ze te scheiden. 
 
Kratz46 (1991) gebruikt in het register alleen 52,7-10 en 52,10 (dus niet apart 52,7; 52,8 en 
52,9-10!). In de epiloog 52,7-10 van zijn ‘Grundschrift’ herkent hij een oudere kern (wat daar 
dan ook onder begrepen moge worden), die deel uitmaakte van een redactioneel raamwerk. 
Op pag. 174 schrijft hij, dat 40,1-5 zeker redactioneel is, maar dat in 52,7-10, de oudste tekst 
met aankomstperspectieven, oorspronkelijk is en dus op de verkondiging van de profeet terug 
zou kunnen reiken. Daarvoor spreken de traditiehistorische samenhangen. 
 
J. van Oorschot47 (1993) legt in zijn literair-kritisch en redactiehistorisch onderzoek met 
betrekking tot DJ vrijwel alle teksteenheden, van wat hij de eerste Jeruzalemse redactie 
noemt, onder het vormhistorisch vergrootglas behalve de epiloog 52,7-10. Hij noemt 52,7-10 
‘een ideale enscenering als afloop van een gebeuren’. 
 
K. Baltzer48 (1999) ziet in de door hem geschetste dramatische opbouw 52,7-10 als slot van 
de vijfde akte. In vorm en inhoud bevat de eenheid hymnische elementen. Hij maakt de 
volgende indeling: 
7 op de bergen    - boden 
8-9 Jeruzalem   - wachters en woestenij van Jeruzalem 
10 alle einden der aarde  - JHWH, de volken 
Hij houdt een gezamenlijke afhankelijkheid van de teksten van liturgische tradities voor de 
waarschijnlijkste verklaring van de betrekkingen. 
 
B.S. Childs49 (2000) noemt 52,7-10 een orakel. 
 
K. Baltzer50 (2001) beschouwt DJ als een liturgisch drama. 52,9f vormt daarbij de acclamatie 
van de vijfde akte. Een vergelijking van de structuur van DJ met de structuur van de Attische 
spelen is voor hem het eerste relevante punt voor de interpretatie van DJ als drama. Hij vindt 
                                                 
42 W.A.M. Beuken, Jesaja deel IIB (POT), Nijkerk , 1983 
43 J.F.A. Sawyer, Isaiah, Vol 2 (Daily Study Bible), Edinburgh-Philadelphia, 1986 
44 E. Heßler, Das Heilsdram: Der Weg zur Weltherrschaft Jahwes (Jes. 40-55), Hildesheim, enz., 1988 
45 J.L. Koole, Jesaja II² (COT), 1990, pag. 185ff 
46 R.G. Kratz, Kyros im Deuterojesaja-Buch. Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zu Entstehung und 
Theologie von Jes 40-55 (FAT 1), Tübingen, 1991 
47 J. van Oorschot, Von Babel zum Zion. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung 
(BZAW 206), Berlin / New York, 1993 
48 K. Baltzer, Deutero Jesaja (KAT), Gütersloh, 1999 
49 B.S. Childs, Isaiah (OTL), Louisville, 2001 
50 K. Baltzer en P. Machinist, Deutero-Isaiah: A Commentary on Isaiah 40-55 (Hermeneia), Minneapolis, 2001 
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dat de structuur daarvan evident in de tekst aanwezig is, bovenal in de ‘choric songs’. Deze 
scheiden de hoofdeenheden van de ‘epeisodei’ van elkaar. Volgens Aristoteles is een 
‘epeisodion’ dat deel van de tragedie dat, in z’n volle omvang, wordt uitgespeeld tussen 
complete ‘choric’ gezangen. De ‘choric’ gezangen die de ‘epeisodei’ scheidden, dienden 
oorspronkelijk een praktisch doel. Er was geen gordijn in het Attische theater; zo maakten de 
koorgezangen een verandering van rol en kostuum mogelijk. Daarnaast hadden ze ook de 
functie van het interpreteren van de handeling voor het gehoor, om het in een bredere context 
te plaatsen. Tegelijk overbrugden ze zo de tijd tussen de verschillende delen van de handeling.  
Het doel van het liturgisch drama is het prijzen van God. Daarom sluiten hymnen de 
verschillende akten af. De acclamatie speelt zich af in het koor of onder het volk. 
 
J. Blenkinsopp51 (2002) beschouwt 52,7-10 als literaire eenheid. 
 
E. Lanz52 (2004) benadrukt dat opdeling in PJ, DJ en TJ niet heeft plaatsgevonden op basis 
van de structuurmarkeringen in het boek Jesaja maar op grond van het feit dat de inhoud van 
de verschillende hoofdstukken zich tot verschillende tijdperken zou verhouden. Lanz herkent 
in 40-66 vier hoofdfiguren: God en zijn volk aan de ene kant en de volkeren en de heidense 
afgoden aan de andere kant. Hij komt tot een chiastische indeling van 40,1 -52,12 en 52,13 -
66,24 en wijkt daarmee af van de communis opinio die 40-66 indeelt in 40-55 en 56-66. 
 
M. Goulder53 (2004) beschouwt Jesaja als een liturgisch werk, dat jaar op jaar werd 
verkondigd, gereciteerd en aangepast. Hij herkent acht secties profetie, die elk met een 
formule of een nieuwe visie beginnen. Ze werden gebruikt op de acht dagen van het 
Jeruzalem festival. Zo maakt 52,9-10 deel uit van ‘de terugkeer uit de dood (49-57)’. Hij 
behandelt teksten vrijwel niet en détail, zo ook 52,7-10 niet. 
 
C. Ehring54 (2007) heeft het motief van de terugkeer van JHWH naar Sion in 40,1-11 en 52,7-
10 onderzocht. Zij vindt dat er veel voor te zeggen is om 52,7-10 als een gesloten 
teksteenheid te beschouwen. Zij wijst op de hymnische stijl die al bij 52,7 begint. Voor de 
bepaling van de Gattung stelt zij voor om de opvatting van Melugin te volgen, die ervan uit 
gaat dat de DJ-tekst verschillende elementen opnieuw met elkaar combineert. 
 
 

                                                 
51 J. Blenkinsopp, Isaiah 40-5. A New Translation with Introduction and Commentary (AB), New York enz, 
2002 
52 E. Lanz, Der ungeteilte Jesaja. Neues Licht auf einen alte Streitfrage, Wuppertal, 2004, pag. 204f 
53 M. Gouder, Isaiah as Liturgy, Aldershot / Burlington, 2004 
54 C. Ehring, Die RückkehrJHWHs. Traditions- und religionsgeschichtliche Untersuchungen zu Jesaja 40,1-11, 
Jesaja 52,7-10 und verwandten Texten, Neukirchen, 2007 
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9. Jesaja 52,9-10, woordveld onderzoek 
 
In het woordveld onderzoek, zie bijlage, zijn alleen die woorden meegenomen die minder dan 
115 keer in BHS voorkomen. Hieruit komen de volgende bevindingen naar voren: 
 qal. vrolijk zijn 8x, waarvan 1x  Psalmen , 6x Jesaja (87,5%) פצח
 pi. juichen  53x, waarvan 25x  Psalmen, 14x Jesaja (73,6%)    רנן
 tezamen  96x, waarvan 13x Psalmen, 27x Jesaja (41,7%) יחדו
 ruïne   43x, waarvan 3x Psalmen, 9x Jesaja (27,9%) חרבה
 pi. troosten  108x, waarvan 12x psalmen, 17x Jesaja (26,9%) נחם
 qal. verlossen  114x, waarvan 11x Psalmen, 25x Jesaja (31,6%) גאל
 qal. ontbloten  10x, waarvan 1x Psalmen, 3x Jesaja (40,0%) חׂשף
 arm / onderarm 91x, waarvan 14x Psalmen, 17x Jesaja (34,1%) זרוע
 einde   43x, waarvan 6x Psalmen, 14x Jesaja (46,5%) אפס
 heil   78x waarvan 45x Psalmen, 19x Jesaja (82,1%) יׁשועה
 
Nadere analyse (zie bijlage) toont binnen Jesaja vooral een woordverwantschap aan met de 
hoofdstukken 44, 49, 51 en 54 en Psalm 98. De woordverwantschap met deze psalm is zo 
groot dat niet aan een nadere analyse voorbij kan worden gegaan. 
 

Psalm 98,1-4 
 מזמור 

 ׂשירו ליהוה ׁשיר חדׁש   כי־נפלאות עׂשה
 הוׁשיעה־לו ימינו   וזרוע קדׁשו׃

 הודיע יהוה יׁשועתו   לעיני הגוים   גלה צדקתו
 זכר חסדו ׀ ואמונתו   לבית יׂשראל

 ראו כל־אפסי־ארץ   את יׁשועת אלהינו׃
 הריעו ליהוה כל־הארץ   פצחו ורננו וזמרו׃

 
Jesaja 52,9-10 

 פצחו רננו יחדו   חרבות ירוׁשלם 
 כי־נחם יהוה עמו   גאל ירוׁשלם׃

 חׂשף יהוה את־זרוע קדׁשו   לעיני כל־הגום
 וראו כל־אפסי־ארץ   את יׁשועת אלהינו׃

  
De met …… gemarkeerde woorden betreffen overeenkomstige woorden / stammen in BHS. 
Daarnaast zijn de volgende parallelle begrippen nog herkenbaar: חרבות ירוׁשלם // כל־הארץ ; 
//  נפלאות עׂשה  .זרוע קדׁשו //  צדקתו ; חׂשף //  גלה ; ירוׁשלם // בית יׂשראל ; גאל // נחם //  זכר 
 
In discussie is steeds of Psalm 98,1-4 afhankelijk zou zijn van 52,9-10 of andersom of dat 
beiden van een derde tekst afhankelijk zouden zijn. Opvallend is dat פצח maar één keer in de 
Psalmen  voorkomt (in Psalm 98) en zes keer in Jesaja. Het lijkt dus eerder een karakteristiek 
Jessiaans woord. Verder valt op, dat de psalm breder en algemener is van taalgebruik dan 
52,9-10. Wonderen doen en gedenken is breder en algemener dan troosten en verlossen, 
Israëls huis breder dan Jeruzalem. De psalmtekst is algemeen toepasbaar. Maar of hieruit de 
conclusie mag worden getrokken, dat er een beweging is van het ‘particuliere’ naar het 
‘universele’ (of andersom!) is zeer de vraag.  
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Berges55  beschouwt (met o.a. Mettinger) de ‘JHWH-koning-psalmen’, waar Psalm 98 toe 
behoort, als bekend bij de adressanten van DJ en ziet de oproep in Psalm 98, die de hele 
wereld aangaat, nu gericht worden tot de ruines van Jeruzalem. Dat betekent volgens hem, dat 
wanneer de bewoners van Jeruzalem van het heil van hun God overtuigd zijn en God lof 
zingen, ook de volkeren daarmee in kunnen stemmen.  
Kraus56 ziet ook historische en literaire verbanden tussen Psalm 98 en DJ. Echter met o.a. 
Gunkel acht hij de koorzangen een nagalm van de profetische poëzie, in het bijzonder van die 
van DJ. Hij acht Psalm 98 in al zijn uitingen van DJ afhankelijk en komt tot de uitspraak dat 
de grenzen van het Godsvolk door het wonderbare gebeuren van de ‘tweede exodus’ worden 
besprenkeld. Van Oorschot57 heeft het over het ‘neu interpretieren’ van 52,10 door Psalm 98. 
 

                                                 
55 U. Berges, Das Buch Jesaja. Komposition und Endgestalt (Herders Biblische Studien 16), Freiburg im 
Breisgau, enz., 1998, pag. 380 
56 H.-J. Kraus,  Psalmen 2 (BKAT), Neukirchen –Vluyn, 19724, pag. 677ff 
57 J. van Oorschot, Von Babel zum Zion. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung, 
Berlin / New York, 1993, pag. 124, noot 125 
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10. Jesaja 52,9-10, accentenonderzoek scheidende accenten58 
 

De scheidende accenten volgens M   Korpel & De Moor 
7.  s13, s7 59     s13, s12, s2 

s12, s8, s2      
s8, s1      s1 
 

8. s12, s8, s2     s8, s2 
s10, s5      s5, s1 
s8, s1 
 

9. s10, s5      s5, s2 
s8, s2 
s10, s5      s5, s1 
s8, s1 
 

10. s10, s5      s5, s2 
s8, s2 
s10, s5      s5, s1 
s8, s1 
 

11. s10, s5      s5,s2 
s8, s2 
s5      s5, s1 
s6  
s8, s1 
 

12. s10, s5      s5, s2 
s8, s2 
s10, s5      s5, s1 
s8, s1 
 

13. s8, s2 
s12, s8, s1 

 
De accenten van 52,9 en 52,10 vormen een zeer regelmatig patroon. Het lijkt erop dat er door 
de verschillende latere redacteuren weinig is gesleuteld aan deze beide verzen. Dit in 
tegenstelling tot de verzen 52,7 en 52,8 die (ook in het voorstel van Korpel & De Moor) elk 
op zich lijken te staan. 52,11-12 heeft in M een onregelmatig patroon, maar in het voorstel 
van Korpel & De Moor even regelmatig als 52,9-10. 
 

                                                 
58 De scheidende accenten zijn aangegeven volgens de numerieke telling van de Tabula Accentum van BHS 
59 M.C.A. Korpel & J.C. de Moor, The structure of classical hebrew poetry: Isaiah 40-55 (OtSt 41), Leiden, 
1998, 511f, stellen voor om enige accenten te negeren in 52,7-8 en in 52,11-12, zodat een harmonische structuur 
ontstaat. 
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11. Jesaja 52,9-10 in relatie tot de directe omgeving. 
 
De directe omgeving van 52,9-10 vormen 52,7-8 en 52,11-12. Breder gezien maakt 52,9-10 
deel uit van 51,9-52,12 60. 
 
Significante woorden die in 52,9-10 en in 52,1-52,12 voorkomen zijn: 
  :יהוה
   : אלהים
 ’!jubelt‘  52,8   : רנן
 ’zijn jullie vrijgekocht‘ 52,3  : גאל
 ’en 52,2 ‘Jeruzalem 52,1 : ירושלם
 ’en 52,6 ‘volk 52,5 ;52,4  : עם
 
52,8 – 52,9-10 
 vormen de verbindende woorden van 52,8 met 52,9-10. Verder  עין  en ראה , יהוה , יחדו , רנן
zijn er de parallellen ירשלם // ציון en גאל // נחם // שוב . Er is sprake van progressie doordat in 
52,9-10 de wachters zich tot de ruines van Jeruzalem richten. 52,8 is duidelijk een inleidende 
sequens van 52,9-10 
 
52,7 – 52,8 
 אלהים // מלך vormt het enige verbindende woord van 52,7 met 52,8. Verder is er de parallel ציון
 .Er is sprake van progressie doordat in 52,8 de wachters op de vreugdeboden reageren . יהוה //
 
52,7 – 52,9-10 
 vormen de verbindende woorden van 52,7 met 52,9-10 . Er zijn geen אלהים en  ישועה
parallellen. Er zou weliswaar sprake kunnen zijn van een logische progressie wanneer 52,8 
zou ontbreken, maar de betekenis van de tekst zou dan volledig verloren gaan. Er zouden geen 
verspieders (wachters) uit Jeruzalem (dus mensen uit Jeruzalem!) zelf zijn, die zouden zien 
hoe JHWH naar Sion terugkeert! Daarentegen zou voor een logische progressie 52,7 best 
gemist kunnen worden. 
 
51,9-52,6 -52,9-10 
In 52,4-6 vormen יהוה ,עם en גאל verbindende woorden met 52,9-10. Deze verzen kunnen als 
een latere toevoeging worden beschouwd 61. 
In 52,1-3 vormen ירושלם en גאל verbindende woorden met 52,9-10. De בגדי תפארתך waarmee 
Jeruzalem zich moet bekleden vormen een schril contrast met de חרבות waaruit Jeruzalem nu 
nog uit bestaat. 
 
52,11-12 – 52,9-10 
Geen verbindende woorden behalve יהוה  en אלהים. Wel verbindend woord met 52,1-3: טמא. 
Grammaticaal, door de dubbele imperatief verbonden met 51,9; 51,17; 52,1; (52,9) en 52,11. 
 van 52,11 kunnen alleen betrekking hebben op de ‘volken’ of de ‘einden der מתוכה en משם
aarde’ van 52,10. 
51,9 -52,12 begint en eindigt met de exodus voorstelling. 
 
Opmerkelijk zijn de dubbele imperativi waarmee 51,9; 51,17 en 52,1 beginnen: 

                                                 
60 M.C.A. Korpel & J.C. de Moor, The structure of classical Hebrew poetry: Isaiah 40-55,  Leiden enz. (OtSt 
41), 1998, pag. 542 
61 ibid., pag. 543 
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51,9 Waak op, waak op, bekleed je met kracht, arm van JHWH 
51,17 Word wakker, word wakker, sta op, Jeruzalem 
52,1 Waak op, waak op, bekleed je met je kracht, Sion 
Eerst moet de ‘arm van JHWH’ wakker worden als bij de schepping, als bij de eerste exodus. 
Dan moet Jeruzalem wakker worden. Jeruzalem dat in een depressie is geraakt door alle 
rampen die haar zijn overkomen. Tenslotte wordt Jeruzalem, nu niet voor niets Sion genoemd, 
opgeroepen om in haar kracht te gaan staan.  
Jeruzalem, een puinhoop, die (ook weer met een dubbele imperatief) in 52,9 wordt 
opgeroepen te juichen over de ophanden zijnde verlossing en zingt het in 52,10 uit dat JHWH 
zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. De cirkel met 51,9 is rond.  
 
52,13ff – 52,7-10 
Het is duidelijk dat er in 52,13 e.v. herhaaldelijk gereageerd wordt op 52,7-10. In 52,7 is twee 
maal sprake van de מבשר en 53,1 begint met de vraag: ‘wie hecht geloof aan wat wij hebben 
gehoord’. De ‘arm van JHWH’ wordt in 52,10 ‘voor de ogen van alle volken ontbloot’, maar 
in 53,1 is het een vraag ‘voor wie de arm van JHWH ontbloot is’. De ‘boodschap van de 
vrede’ die aangezegd wordt in 52,7 heeft in 53,4 een hoge prijs. 
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12. Jesaja 52,6-13, het onderzoek van Oesch. 
 
J.M. Oesch62 heeft het voorkomen van de petucha (פ) en de setuma (ס) in de verschillende 
Hebreeuwse handschriften van Jesaja in kaart gebracht. Ik neem hier de tabel van Jesaja 52 
gewijzigd over. (Oesch geeft namelijk bij de verzen aan wat daaraan vooraf gaat en niet zoals 
in ons onderzoek wat erop volgt. In de tabel wordt nu aangegeven wat er na een versregel 
komt!) 
 

52 1QIsaa 1QIsab CC CA CP CL CR PB BR G 
6  

P/rek 
 

63 
 סﬞ
S 

 סﬞ
S 

 
P 

  סﬞ
P 

 
Sp 

 
S 

 
P 

7 skl          
8 skl          
10 S S S S S S S Sp  S 
12 P kSp P S S S P Sp S S 

 
 פרש parasch =   סﬞ
kSp  = geen spatie 
P  = het begin van de tekst aan het begin van de regel 
rek  = gereconstrueerd 
S  = grote spatie 
skl   = kleine spatie 
Sp  = spatie in de regel 
BR = Biblical Research 
CA = Codex Aleppo 
CC = Codex Cairo 
CL = Codex Leningrad 
CP = Codex Babylonicus Petropolitanus 
CR = Codex Reuchlinianus 
G = (Biblica Hebraica) heruitgegeven door Ginsburg 
PB = Parma Bijbel 
 
Uit het onderzoek van Oesch komt duidelijk naar voren dat alle onderzochte handschriften 
behalve 1QIsaa 52,7-10 als teksteenheid presenteren. 1QIsaa  kent een verdeling 52,7 – 52,8  
52,9-10. 
 

                                                 
62 J.M. Oesch, Petucha und Setuma. Untersuchungen zu einer überlieferten Gliederung im hebräischen Tekst des 
Alten Testaments, Göttingen, 1979, T 25+. 
63 Oesch vermeldt in zijn overzicht niet wanneer een tekst ontbreekt of onleesbaar is; dat is hier het geval. 
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13. Jesaja 52,6-13, lay-out in verschillende handschriften. 
 
Hymne: Jesaja 52,9-10                      Context: Jesaja 52,7-12 
MS64 52,6 52,7 52,8 52,9 52,10 52,11 52,12 
1Qa LS NS NS - WS - LS 
1Qb 0 - - - WS - - 
4QIsab 0 0 0 0 0 0 0 
4QIsac 0 0 0 0 NS 0 NS 
4QIsad LS LS 0 0 0 0 0 
AC LR - - - LR - RS(LR?) 
LC - - - - WS - RS 
PB LR - - - LS - LR 
CC WS - - - WS - LS 
CR LS - - - (WS) - LS 
CB LS - - - LR - RS(LR) 
BN   -(LS) - -(LS) - LR(WS) -   WS 
P1    - - - - - - RS 
P2    WS - - - WS - LR 
GS - - E - RS - (RS) 
GB - - - - (NS) - NS 
GA E - RS,E - RS,E - RS,E 
GQ - - - - E - - 
GV - - - - - - RS,E 
7a1 ◄► - - - - - ◄► 
 
Hoofdverdelers na genoemd vers: 
- = Het handschrift heeft hier geen hoofd verdeler 
0 = Het handschrift heeft hier een lacune of is onleesbaar op dit punt 
LS  = Open ruimte aan de linkerkant 
NS = Smalle tussenruimte in de regel 
WS = Wijde tussenruimte in de regel 
RS = Open ruimte aan de rechterkant 
LR = Combinatie van LS en RS 
E = Ektesis (buiten de kantlijn geschreven letters – soms extra groot) 
 
1QIsaa65 

Het handschrift dateert van voor 100 v. Chr. 
De woorden worden gescheiden door kleine open ruimten. Voor 52,1 is er een open ruimte 
van circa 10 mm. Na 52,1 is er een open ruimte van 5 mm. Na 52,2 is er een open ruimte van 
8 mm. Voor 52,7 staat er een bijzonder teken (zie tekst – een rondje op een streep). Dat teken 
komt 6 keer voor in Jesaja: aan het begin van 36,1; 40,1; 42,14; 45,1; 52,7 en 60,1. Wat het 
teken moet aangeven is onduidelijk66. 52,7 begint na een LS op een nieuwe regel. Na 52,10 is 
er een open ruimte van circa 7 mm, die ik als NS bestempel. 52,11 eindigt op het einde van de 

                                                 
64 Zie voor foto’s van de handschriften de bijlagen. 
65 The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery, Volume I, The Isaiah Manuscript and the Habakkuk 
Commentary, ed. M. Burrows, New Haven, 1950 
66 J.M. Oesch, Petucha und Setuma, Untersuchungen zu einer überlieferten Gliederung im hebräischen Tekst des 
Alten Testaments, Göttingen, 1979, 206f 
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regel, zodoende is niet met honderd procent zekerheid vast te stellen dat er geen ruimte zit 
tussen 52,11 en 52,1267. Na 52,12 is er een LS. 
Opmerkelijk is verder dat 52,12 het laatste vers is van vel XIII en kolom XLIII. Samen met 
kolom VIII heeft deze kolom de grootste lengte van allen. Het lijkt er veel op dat de schrijver 
nog even de laatste twee woorden van 52,12 kwijt moest om boven aan de nieuwe kolom, op 
een nieuw vel, opnieuw in te zetten. Daardoor krijgt de LS van 52,12 nog eens extra nadruk. 
 
1QIsab68 

De woorden worden gescheiden door kleine open ruimten. Uit het handschrift is niet op te 
maken hoe 52,7 op 52,6 aansluit. Hoewel de tekst beschadigd is, is de overgang van 52,8 naar 
52,9 goed te herkennen: er is geen extra tussenruimte tussen de woorden. Na 52,10 is er een 
WS van circa 16 mm. Na 52,12 is er nauwelijks extra tussenruimte tussen de woorden. 53,1 
begint op een nieuwe regel; de vorige regel was meer dan vol. 
 
4QIsab69 
De woorden worden gescheiden door kleine open ruimten. Het fragment moet om 52,7 gaan, 
maar de identificatie is niet zeker. Het fragment komt uit de linkerkantlijn van een kolom. Er 
lijkt een open ruimte na  מה נא]וה te zijn, maar de tekst kan ook zijn vergaan. Hetzelfde geldt 
voor de open ruimte na לציון . In ieder geval biedt dit fragment geen gegevens voor een of 
andere markering. 
 
4QIsac 

De woorden worden gescheiden door kleine open ruimten. Het fragment bevat fragmentarisch 
het gedeelte 52,10 - 53,3. Opvallend in dit handschrift is dat de godsnamen in Oud Hebreeuws 
zijn geschreven. Met zekerheid valt op te maken dat er een open ruimte na אלהינו is van 6 mm, 
dus een NS na 52,10. Er was zeer waarschijnlijk een korte interval na 52,12 en 52,1570. 
 
4QIsad 
Het fragment moet om 52,4-7 gaan. De linker- en onderkantlijn zijn bewaard gebleven. Na het 
laatste woord van 52,6 is er een open ruimte, maar omdat הנני dicht bij de kantlijn staat en we 
slechts een heel klein deel van de kolom kennen, valt niet met zekerheid te zeggen of het wel 
om een LS gaat. Maar het gaat in ieder geval wel bij 52,7 om een nieuwe start op een nieuwe 
regel. Als de naastliggende kolom even lang is als deze kolom is de regel onbeschreven na de 
laatste drie woorden van 52,7. Dus een LS. 
 
Aleppo Codex71 
Is volgens een wijdingsnotitie door Schelomo ben Buja’a circa 930 na Chr. geschreven en 
door Aaron ben Ascher van punctuatie en masora voorzien. 
De woorden worden nauwelijks gescheiden. Er is sprake van een versindeling. Voor 52,7 
staat een ﬞס (parasch). Na 52,8 geen sof pasuq. Na andere verzen wel. Na 52,10 is er een LR. 
52,12 maakt de regel volledig vol: daardoor kan niet worden vastgesteld of er eigenlijk ook 
geen sprake zou moeten zijn van LR in plaats van een RS. 
 

                                                 
67 De schrijver moet in zo’n geval, als er eigenlijk een NS zou moeten staan, een keuze maken tussen geen 
markeringsteken of een zwaar markeringsteken (een RS). Zelf zou ik dan voor geen markeringsteken kiezen. 
Oesch vermeldt in zo’n geval een P om aan te geven dat het vers op een nieuwe regel begint. 
68 E.L. Sukenik, The Dead Sea Scrolls of the Hebrew University, Jerusalem, 1955 
69 Discoveries in the Judaean desert XV, Oxford , 1997  
70 P.W. Shehan en E Ulrich in: Discoveries in the Judaean desert XV, Oxford , 1997 , pag.  68 
71 http://aleppocodex.org 
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Leningrad Codex72 
Deze codex is circa 1008 na Chr. geschreven en van punctuatie en masora voorzien door 
Samuel ben Jakob in Cairo. 
De woorden worden nauwelijks gescheiden. Er is sprake van een versindeling afgesloten met 
een sof pasuq. Deze codex gebruikt kleine v-tjes om regels vol te maken. De laatste open 
ruimte voor 52,7 is een RS voor 52,3. Voor 52,7 staat een ﬞס (parasch). Dat 52,10 op een 
nieuwe regel begint hoeft geen betekenis te hebben. Na 52,10 is er een WS van circa 12 mm. 
52,12 maakt de regel volledig vol: daardoor kan niet worden vastgesteld of er eigenlijk ook 
geen sprake zou moeten zijn van LR in plaats van een RS. 
 
Parma Bible73 
De woorden worden nauwelijks gescheiden. Er is sprake van een versindeling afgesloten met 
een sof pasuq. Regels worden vol gemaakt door de laatste letter uit te rekken. 
Na 52,2 is er een LR. Na 52,6 is er een LR. Na 52,10 is er een LS. Na 52,12 is er een LR. 
 
Cairo Codex74 
Deze codex is volgens het colofon circa 895 na Chr. geschreven en van punctuatie voorzien 
door Moshe ben Asher in Tiberias. 
De woorden worden nauwelijks gescheiden. Er is sprake van een versindeling afgesloten met 
een sof pasuq. Er worden verschillende tekens gebruikt als vulling om regels vol te maken. 
Voor 52,7 staat een ﬞס (parasch). Voor 52,1 is er een RS. Na 52,2 is er een WS waarin een paar 
tekens staan. Na 52,3 is er weer een WS. Na 52,6 een WS. Na 52,10 is er een WS waarin 
bovenin de regel wat puntjes. Na 52,12 is er een LS (NB: dus geen LR!)  
 
Codex Reuchlinianus75 
Werd circa 1105 in Italië geschreven. 
De woorden worden gescheiden door hele kleine open ruimten. Er is sprake van een 
versindeling afgesloten door een sof pasuq. Elk vers van 52,7-12 wordt gevolgd door tekst in 
het Aramees. 
Na 52,2 is er een RS, die beschouwd moet worden als een WS omdat er verder voor de 
tekstindeling geen RS gebruikt wordt. Voor 52,4 is er weer een WS. Voor 52,7 is er een LS. 
De WS na 52,10 is niet helemaal leeg. Er staan een paar – niet te identificeren - tekens tussen 
het Aramese vervolg op 52,10 en het begin van 52,11. Voor 52,13 is er weer een LS. 
 
Codex Babylonicus Petropolitanus76 
Geschreven in circa 916 na Chr. 
De woorden worden nauwelijks gescheiden. Er is sprake van een versindeling afgesloten door 
een sof pasuq. In deze codex wordt een ● gebruikt om aan te geven dat een regel te vol is om 
nog een volgend woord kwijt te kunnen, maar dat er geen sprake is van een lege ruimte. Na 
52,2 is er een WS van 25 mm, na 52,3 een WS van 18 mm. Na 52,6 is er een LS. Na 52,10 is 
er een LR. Omdat 52,12 de regel volledig vol maakt, zou ook hier sprake kunnen zijn van LR 
in plaats van een RS. 
 

                                                 
72 The Lenigrad Codex:A Facsimile Edition, ed. D.N. Freedman, A.B. Beck, Grand Rapids / Leiden, 1998 
73 Codices Palatini:II. The Parma Bible, ed. A. Sperber, Copenhagen, 1959 
74 Codex Cairo of the Bible, From the Karaite Synagoge at Abbasiya: The earliest extant Hebrew manuscript 
written in 895 by Moshe ben Asher, ed. D.S. Lowinger, Jerusalem, 1971 
75 Codex Reuchlianus, No. 3 of the Badische Landesbibliothek in Karlsruhe, ed. A. Sperber, Copenhagen, 1956 
76 Prophetarum Posteriorum Codex Babylonicus Petropolitanus, ed. H. Strack, Petropoli, 1876 
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Ms. hébreu 80 (BN)77 
Er is sprake van een versindeling afgesloten door een sof pasuq. 51,23 eindigt met een LS. Na 
52,2 en 52,3 is er een WS. 52,7 en 52,9 beginnen op een nieuwe regel. Na 52,10 is er een LR, 
maar daar er verder geen LR of RS voorkomt zou men ook kunnen verdedigen dat BN alleen 
maar een WS kent als hoofdverdeler. Na 52,12 is er een WS. 
 
Ms. Parma 2700 (P1)78 
Deze codex stamt zeer waarschijnlijk uit de 13e eeuw. 
Er is sprake van een versindeling afgesloten door een sof pasuq. 51,23 eindigt met een LS en 
52,1 met een RS. 52,2 eindigt met een LS. 52,7 begint op een nieuwe regel maar er is geen 
sprake van een open ruimte. Het zelfde geldt voor 52,9. 52,12 maakt de regel vol en 52,13 
begint met een RS. Als hoofdteksteenheid is dus 52,1-52,12 in de lay-out te herkennen en als 
subeenheden maximaal 52,1-52,2; 52,3-52,6; 52,7-52,8 en 52,9-12 (dus geen extra markering 
tussen 52,10 en 52,11. 
 
MS Parma 3106 (P2)79 
Deze codex stamt uit het midden van de 13e eeuw. 
Er is sprake van een versindeling afgesloten door een sof pasuq. Regels worden vol gemaakt 
met uitgerekte letters. Na 51,23; 52,2; 52,3 en 52,6 is er een WS. Na 52,10 een WS en na 
52,12 een LR. 
 
Codex Sinaiticus80 
Deze codex stamt van circa 330-350. 
De Codex Sinaiticus laat een nieuwe perikoop beginnen bij αυτος ο λαλων παρειμι – ‘hij die 
zegt: ik ben’ (de laatste woorden van 52,6), met daarvoor RS. Daarna volgt een punt na 52,7. 
Bij και (52,8  het 7e woord) is er een kleine uitspringing naar links; een punt voor οτι. Bij 52,9 
weer een uitspringing naar links. Vers 52,10 begint met opzet op een nieuwe regel, want de 
‘afkorting’  ιλμ wordt nog even, terwijl de kantlijn wordt overschreden, weggemoffeld. In 
vers 52,10 een punt na εθνων. Vers 52,10 eindigt met een dubbele punt met daarna een kleine 
RS en 52,11 begint op een nieuwe regel. Ook vers 52,12 wordt afgesloten met een dubbele 
punt en vers 52,13 begint op een nieuwe regel. 
Opvallend is de overgang van 52,6 naar 52,7. Bij 52,7 is zeker geen nieuwe inzet herkenbaar. 
 
Codex Vaticanus B81 
Deze codex is zeer waarschijnlijk ietsje ouder dan de Codex Sinaiticus. 
Na 52,3 is er een NS en staat er voor de kantlijn ΝΘ. Halverwege vers 52,5 heeft dit 
manuscript, met ταδε λεγει κυριος, een uitspringing naar links. Daarna geen uitspringingen 
meer. Er valt geen aanduiding voor het begin van vers 52,7 te herkennen, noch een 
aanduiding voor het begin van vers 52,8, 52,9 of  52,10. Na 52,10 staat een punt en 52,11 
begint op een nieuwe regel zonder dat op de vorige regel een lege ruimte is overgebleven. Na 
52,12 staat wederom een punt en na een kleine NS begint 52,13. 
 

                                                 
77 Ms. hébreu 80, Bibliothèque National, Paris 
78 Ms. Parma 2700 (De Rossi 1092), Biblioteca Palatina, Parma 
79 Ms. Parma 3106 (De Rossi 226), Biblioteca Palatina, Parma 
80 H. & K. Lake, Codex Sinaiticus Petropolitanus et Friderico-Augustanus Lipsiensis : The Old Testament, 
Oxford, 1922 
81 Bibliothecae Apstolicae Graecorum Codex Vaticanus B, met  Prolegomena, P. Canart, P.-M. Bogaert, S. 
Pisano, Vatican City, 1999 
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Codex Alexandrinus82 
Deze codex stamt uit de 5e eeuw. 
52,7 begint met een grote uitspringende Ω. Vers 52,8 eindigt met een RS. Vers 52,9 begint 
met een uitspringende Ρ. Het einde van vers 52,10 is moeilijk leesbaar (er lijkt sprake van een 
RS). Vers 52,11 begint weer met een uitspringende letter (Α). Vers 52,12 eindigt met een RS 
en vers 52,13 begint weer met een uitspringende letter (Ι). 
 
Codex Marchalianus83 
Deze codex stamt uit de 6e eeuw en komt uit Egypte. 
52,1 begint met een uitspringende grote Ε. Hier wordt een begin aangegeven dat op deze en 
de drie volgende pagina’s verder niet voorkomt. Halverwege vers 52,5 heeft dit manuscript, 
met ταδε λεγει κυριος, een uitspringing naar links. Vers 52,6 begint met een enigszins 
uitspringende Δ en eindigt met een hoge punt (·). De verzen 52,8 en 52,9 eindigen eveneens 
met een hoge punt (·). Vers 52,10 eindigt met een schuine streep naar beneden als een ‘slash 
forward’. De regel is vol, dus is het onduidelijk of er een lege ruimte zou zijn gecreëerd als 
dat niet het geval was. Vers 52,11 begint met een uitspringende Α. Vers 52,12 eindigt met een 
hoge punt (·). 53,1 begint met een uitspringende grote Κ. 
De tekst is versierd door de letters Φ en Ψ telkens extra groot te schrijven. 
 
Codex Venetus 
Deze codex stamt uit de 8e-9e eeuw. 
52,1 begint met een uitspringende grote Ε. Na 5,3 een WS. De volgende uitspringende letter 
is weer een Ε: in 52,4 met Είς Αίγυπτον κετεβη ο λαος. Deze teksteenheid eindigt in 52,13 
met ιδου συνησει ο παις μου.  en een RS. De woorden ιδου συνησει ο παις μου behoren in dit 
handschrift duidelijk tot de teksteenheid 52,4+  – 52,12+. De verzen 52,6; 52,7; 52,8; 52,10; 
52,11 eindigen met een gewone punt (.) waar BHS een sof pasuq heeft. 52,9 - 52,10 wordt dus 
als een teksteenheid gelezen. 
 
Codex Ambrosiano84 
Deze Syrische codex heeft een scheidingsteken na 52,6 en na 52,12. Verder geen  lege 
ruimten of andere opmerkelijke tekens. 52,7-12 worden dus als een eenheid beschouwd. 
 

                                                 
82 The Codex Alexandrinus in Reduced Photographic Facsmile: Old Testament,  Part III, ed. F.G. Kenyon,   
London, 1936 
83 Prophetarum Codex Graecus Vaticanus 2125 Qui Dicitur Marchalianus, ed. G. Cozza-Luzi, Romae, 1890 
84 http://alpha.reltech.org/cgi-bin/Ebind2html/BibleMSS/7a1?seq=325 



 29

14. Conclusies 
 
De vraag die zich opdringt is allereerst: is 52,9-10 los verkrijgbaar of zal men er niet omheen 
kunnen 52,7-8 erbij te nemen? 
De argumenten daarvoor vanuit het lay-out onderzoek zijn de volgende: 

1. In de lay-out van veruit de meeste van de onderzochte handschriften loopt de tekst na 
52,8 gewoon door. Alleen 1QIsaa heeft een NS, maar die is even groot als die na 52,7 
en nauwelijks groter dan die na 52,9, GS heeft een E (een één letter uitspringende Ρ, 
terwijl de voorgaande regel helemaal vol was) en GA  gebruikt heel veel E’s en open 
ruimten aan het eind van de regel er voor (zo om het andere vers). 

2. In de lay-out van alle onderzochte handschriften, behalve bij 7al (die alleen grotere 
eenheden markeert aan het begin van 52,1, 52,7 en 52,13) is aan het eind van 52,10 
sprake van een overtuigende tekstafbakening. 

3. In de lay-out hebben alle onderzochte Hebreeuwse handschriften, behalve LC (die 
52,3-52,10 als teksteenheid leest; de ס (parasch) voor 52,7 is duidelijk van een andere 
hand!), BN en P1 voor 52,7 een open ruimte in de tekst.  
De lay-outs van de Griekse handschriften vertonen in dit opzicht veel verschillen. 
Alleen de GA heeft een E voor 52,7 (maar kent zoals boven reeds is opgemerkt veel 
E’s). De overige onderzochte handschriften laten de teksteenheid op een eerder 
moment beginnen. GS  neemt er de laatste paar woorden van 52,6 nog bij en begint 
met αυτος ο λαλων παρειμι. GB en GQ  laten de teksteenheid beginnen ταδε λεγει 
κυριος in 52,5.  
Het Syrische handschrift 7a1 heeft in de lay-out voor 52,7 een hoofdverdeler staan. 

 
Deze afbakening van de tekst door hoofdverdelers sluit aan bij het onderzoek van Korpel & 
De Moor, dat 52,7-10 als een cantikel beschouwt, opgebouwd uit de strofen 52,7, 52,8, 52,9 
en 52,10. 
 
Uit het accentenonderzoek m.b.t. de scheidende accenten (hoofdstuk 10) blijkt dat 52,7, 52,8 
en 52,9-10 in M elk een eigen patroon vertonen. Vooral het homogene patroon van 52,9-10 
valt op. 
 
Binnen het vormhistorisch onderzoek wordt in plaats van 52,9-10 vaak, zonder enige verdere 
argumentatie, 52,7-10 als hymne betiteld, dus als literaire eenheid genomen. Niet te 
ontkennen valt dat de hymnische stijl reeds bij 52,7 begint85.  
Matheus stelt dat het loflied 52,9-10 ingebed is in een sequens, maar besteedt aan die sequens 
verder geen expliciete aandacht. Hij beschouwt de hymne 52,9-10 (en haar context 7-8 en 11-
12) als de afsluiting van de redevoering van de uittocht in DJ. Daarna gaat het in DJ over de 
restauratie van Sion. Binnen vormhistorische kring blijft 52,7-8 dus een soort Fremdkörper! 
Matheus meent duidelijk te hebben aangetoond dat hymnen het gebinte van het literaire 
bouwwerk DJ vormen. Dat de hymnen de schakel vormen tussen literaire eenheden die elkaar 
anders niet vanzelfsprekend volgens de wetten der logica zouden kunnen opvolgen. En dat 
52,9-10 (met 52,7-8 en 52,11-12 als sequensen) de afsluitende hymne van de tweede 
spanningsboog vormt.  
Dat sluit niet volledig aan bij de resultaten van het onderzoek van Korpel & De Moor. Zij 
kwamen tot de conclusie dat de door hen herkende canto’s weldegelijk logisch opgebouwd 
zijn! En van de hymnen staat behalve 52,7-12, alleen de hymne 48,20-21(22) nog aan het eind 

                                                 
85 C. Ehring, Die RückkehrJHWHs. Traditions- und religionsgeschichtliche Untersuchungen zu Jesaja 40,1-11, 
Jesaja 52,7-10 und verwandten Texten, Neukirchen, 2007, pag. 66 
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van een canto (= het einde van de eerste spanningsboog van Matheus). 40,9-11, 45,8 en 49,13 
vormen het slot van een subcanto en de overige hymnen komen min of meer als afsluiting van 
een cantikel voor.  
 
Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat 52,7-10 een literaire eenheid 
vormt. Waaruit die literaire eenheid dan weer is opgebouwd, is een volgende vraag die 
beantwoord moet worden. 52,9-10 is zonder twijfel een hymne. Ook 52,7-8 heeft volgens 
Ehring hymnische trekken. De inzet מה + qatal zou hiervoor pleiten (vgl. Num. 23,8; 24,5; 
maar ook Ps 3,2; 92,6; 104,24;119,103; 139,17)86. 52,7-10 zou dan zijn opgebouwd uit twee 
of drie liederen. 
 
In de literatuur komen we enkele teksten tegen die duidelijk samenhangen met 52,7-10: 
52,7 kent buiten Jesaja enkele pendanten: 
Nahum 2,1 (1,15) heeft het over: ‘Ziedaar over de bergen de voeten van een vreugdebode, 
een die vrede doet horen!’ 
11Q13 (11QMelchizedek) regel 15-1687. In deze eschatologische midrash88 treffen we de 
volgende woorden aan:  
‘Dit [    ] is de dag van de [vrede wa]arover  hij zei [     door Jesa]ja de profeet die zei : 
[Hoe] mooi op (de) bergen zijn de voeten [van] de boodschap[per die aan]kondigt vrede, de 
bood[schapper van goede dingen, die aankondigt red]ding, [ze]ggende tot Sion: je God [is 
koning]’.  
Romeinen 10,15 spreekt van: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen 
verkondigen!’ en legt in 10,16 direct de verbinding met 53,1. 
52,9-10 kent z’n pendant in Psalm 98 (zie boven: hoofdstuk 9). Hier van alle particularisme 
ontdaan doordat bevrijding (herstel van het koningschap) ingeruild wordt voor gerechtigheid. 
Steeds weer is in discussie of 52,9-10 misschien afhankelijk zou zijn van Psalm 98. Ik acht 
het met o.a. Koole89, die in Psalm 98 een anthologische stijl herkent, heel wel mogelijk dat 
beide teksten zich van oude liturgische formuleringen bedienen en dat er geen noodzakelijke 
afhankelijkheid van de één van de ander behoefd te worden aangenomen. Overigens resoneert 
in Psalm 98 heel duidelijk het profetische dichtwerk DJ mee90. 
 
In 52,7-10 hebben we, zo lijkt het, in ieder geval te maken met twee liederen. 52,7 met de 
roep om aandacht voor de vreugdebode en 52,9-10 met de aansporing tot Jeruzalem een 
loflied te zingen. Daarnaast hebben we de sequens 52,8 met de roep om aandacht voor de 
wachters, die de verbindende tekst tussen de twee liederen vormt. 
Dat het om een drietal teksteenheden gaat wordt ondersteund door de lay-out van 1Qa  (die de 
drie eenheden liederen scheidt door een NS) en 4QIsad  (die een WS lijkt te hebben – dus 
zeker een NS! - na 52,7). Ook bij GA, en in mindere mate bij GS, vinden we in de lay-out 
enige steun voor deze stelling. GA heeft immers na 52,6 en 52,8 een E, maar kent een hoge 
punt zowel na 52,7 als 52,9. GS heeft voor 52,7-8 een volledig afwijkende tekstindeling met 
een splitsing in 52,7-8 door een E in 52,8 bij και τη φωνη, maar heeft aan het begin van 52,9 
wel een E en na 52,10 een : en een kleine RS. 
 
Ook het accentenonderzoek pleit ervoor om een drietal teksteenheden te onderscheiden. 
                                                 
86 R.F. Melugin, The Formation of Iasaiah 40-55 (BZAW 141), Berlin / New York, 1976, pag. 162 
87 Discoveries in the Judaean Desert, XXII, Oxford 1998, pag. 224ff 
88 J. Blenkinsopp, Opening the Sealed Book: interpretations of the book Isaiah in late antiquity, Grand Rapids  / 
Cambridge 2006, pag. 96 
89 J.L. Koole,  Jesaja II² (COT), Kampen, 1990, pag. 193 
90 H.-J. Kraus,  Psalmen 2 (BKAT), Neukirchen –Vluyn, 19724, pag. 677 
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De redactievoorstellen van Wertlitz, Berges en Albertz kennen alledrie een redactie die de 
hoofdstukken 40,1-52,10(12) omvat. In die redactie vormen de verzen 52,7-10 de epiloog die 
op de proloog 40,1-5,9-11 in chiastische vorm teruggrijpt. Het chiastisch patroon van de 
redactie 40,1-5.9-11 t/m 52,10(12) lijkt een driedeling te ondersteunen, zoals uit de volgende 
tabel blijkt:91 
 40,9   מבשרת ציון / מבשרת ירושלם //  מבשר טוב / דגלי מבשר  52,7
 40,3     קול קורא //  קול צפיך נשאו קול יחדו  52,8
 40,1     נחמו נחמו עמי //   כי נחם יהוה עמו  52,9
52,10a  40,10   בזרעו יקבץ / זרעו משלה לו //  חשף יהוה את זרוע קדשוf 
52,10b  40,5    וראו כל בשר יחדו //  וראו כל אפסי ארץ 
Het patroon 52,7 - 52,8 – 52,9 <> 40,1 – 40,3 – 40,9  is sterk chiastisch. 52,10 dat zo 
onlosmakelijk verbonden leek met 52,9 is echter niet in dit chiasme meegenomen, maar door 
de parallellen met 40,10f en 40,5 inhoudelijk verbonden met 52,7 en 52,8. 
Dat 40,1-5; 9-11 de oorspronkelijke liederen zouden vormen en 52,7-9 de daarvan afgeleide, 
acht ik op grond van de literaire structuur van 52,7-9 zeer onwaarschijnlijk. Ook de grote 
moeilijkheden, die de vormkritische analyse van 40,1-11 geeft92, pleiten ervoor om de 
proloog vanuit de epiloog te lezen. Ik zou er daarom met Kratz93 zelfs voor willen pleiten dat 
er helemaal geen sprake is van een epiloog, maar alleen van een proloog, gebaseerd op onder 
meer 52,7-10. 
 
Ook het actantenonderzoek van Van der Woude komt uit bij drie verschillende teksteenheden: 
52,7; 52,8 en 52,9-10. 
 
  
Tenslotte dan de hoofdvraag: Is de hymne 52,9-10 bedoeld als een persoonlijke uiting van de 
profeet of hebben we hier te maken met een loflied dat in een gemeenschap al een zekere rol 
vervulde? 
De hymnen 52,7 en 52,9-10 hebben duidelijk als religieuze kernteksten in overgeleverde 
literatuur gefunctioneerd. Daarmee kan het bijna niet anders, dan dat het hymnen van de 
religieuze gemeenschap van Jeruzalem waren of zijn geworden. En als het geen al bestaande 
liederen waren, die de profeet gebruikte in zijn profetie, dan was het zeker zijn bedoeling dat 
de afsluitende hymnen als zodanig zouden gaan resoneren in de oren en harten van de 
gelovigen. 
 

                                                 
91 U. Berges, Das Buch Jesaja, Komposition und Endgestalt, Freiburg im Breisgau, enz., 1998, pag. 381 
92 J. van Oorschot, Von Babel zum Zion, Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung, 
Berlin / New York, 1993, pag. 107 
93 R.G. Kratz, Kyros im Deuterojesaja-Buch. Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zu Entstehung und 
Theologie von Jes 40-55 (FAT 1), Tübingen, 1991, pag. 174 
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Excurs 
 
 ְזרַֹע
 
In BHS komt  91  ְזרַֹע maal voor. 42 keer als de arm van God / JHWH; 2 maal als de voorpoot 
en 47 maal op andere wijze. In de 42 keer dat ‘arm’ als de arm van God / JHWH voorkomt is 
dat 15 keer met het bijvoeglijk naamwoord ‘uitgestrekte’ waarvan 10 keer // ‘sterke hand’. 2 
keer komt ‘arm’ voor met de bepaling ‘zijn heilige’ (Jesaja 52:10 en Psalm 98:1) en 2 keer 
met het werkwoord ‘ontbloten’ (Jesaja 52:10 en Jesaja 53:1). Er wordt in deze, voornamelijk 
deuteronomistische94, teksten een beeld opgeroepen van God / JHWH zoals we dat kennen 
van bijvoorbeeld de Syrische weergod 95, koning Nar-mer96 van Boven-Egypte, de Aziatische 
oorlogsgod Resheph97, de opponent van Astarte98, Baal99 en andere100. Een god als strijder, 
met opgeheven rechterarm. Een heel concreet beeld dus. Ridderbos101 refereert aan 
menselijke gevechten waarbij men het kleed terug sloeg. Maar dat is al te menselijk gedacht: 
hier wordt een voor zijn volk strijdende god geschilderd102 in tegenstelling tot de 
godenbeelden van Jesaja 46 (Bel en Nebo worden niet als strijdende goden afgebeeld!). De 
visuele waarneembaarheid is heel erg belangrijk. 
 
 
 met als grondbetekenis ‘uitstrekken’ (een stam met dezelfde זרע komt van de stam ְזרַֹע
radicalen heeft de betekenis van ‘zaaien’). Vergelijk ذراع  dat arm, onderarm, drijfstang en 
elleboogslengte betekent. Een lengtemaat van – afhankelijk van het land / plaats - tussen de 
58 en 80 centimeter. ذراع heeft dus ook een zelfde betekenis als ַאָּמה – el. 

                                                 
94 THAT, pag  524  art. ְזרַֹע,   A.S. van der Woude 
95 ANEP, figuur 224 
96 ANEP, figuur 296 
97 ANEP, figuur 476 
98 ANEP, figuur 468 
99 ANEP, figuur 490 
100 ANEP, figuren 481, 484, 486, 494, 496, 531, 532 
101 J. Ridderbos, Jesaja 2e deel (KV), Kampen 1926 
102 C.Ehring, Die Rückkehr JHWHs, traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu Jesaja 40,1-11, Jesaja 52,7-10 
und verwandten Texten,Neukirchen-Vluyn, 2007, pag. 176 : ‘Mit der traditionellen  altorientalischen 
Herrschermetapher des Hirten wird JHWH als fürsorgender Regent seiner Herde Israel beschrieben (Jes. 40,11), 
und mit dem Bild des entblößten Armes wird seine Kampfbereitschaft zum Schutz und zur Verteidigung seines 
Volkes vor Augen geführt (Jes. 52,10). 
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Gen 49,24 van Jozef wordt gezegd:  

. . . en lenig worden zijn armen, zijn 
handen, door de handen van de 
Machtige van Jakob . . . 

  

  Ex 6,6 loskopen zal ik u met uitgestrekte arm 
  Ex 15,16 door de grootheid van uw arm 
Num 6,19 nemen zal de priester de gekookte 

voorpoot van een ram 
  

  Deut 4,34 met sterke hand en uitgestrekte arm 
  Deut 5,15 met sterke hand en uitgestrekte arm 
  Deut 7,19 de sterke hand en de uitgestrekte arm 
  Deut 9,29 en door uw uitgestrekte arm 
  Deut 11,2 zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm 
Deut 18,3 geven zal men aan de priester de 

voorpoot 
  

  Deut 26,8 door een sterke hand en een 
uitgestrekte arm 

Deut 33,20 verscheurt een arm en ook de schedel   
  Deut 33,27 en vanonder eeuwige armen 
Re 15,14 de touwen die hij om zijn armen heeft   
Re 16,12 hij scheurt ze van zijn armen als een 

draad 
  

1 Sam 2,31 
2 x  

dat ik zal breken: jouw arm en de arm 
van het huis van je vader 

  

2 Sam 1,10 de vlechtband die hij om zijn arm had   
2 Sam 22,35 mijn armen te spannen de bronzen 

boog 
  

  1 Kon 8,42 uw sterke hand en uw uitgestrekte arm 
2 Kon 9,24 en raakt Jehoram zo tussen zijn armen 

dat de pijl . . . 
  

  2 Kon 17,36 met grote kracht en uitgestrekte arm 
  2 Kron 6,32 uw sterke hand en uw uitgestrekte arm 
2 Kron 32,8 met hem is een arm van vlees-en-

bloed, en met ons is de Ene, onze God 
  

Job 22, 8 ‘een man met een sterke arm, van 
hem is de aarde’ 

  

Job 22,9 de armen van wezen verbrijzeld   
Job 26,2 en heb jij bevrijd een arm zonder 

kracht 
  

Job 35,9 roepen om hulp onder de arm van 
geweldenaars 

  

Job 38,15 de hooggeheven arm wordt gebroken   
  Job 40,9 of heb je een sterke arm als God 
salm 10,15 breek de arm van een booswicht   
Psalm 18,35 mijn armen spannen de boog   
Psalm 37,17 want de armen van booswichten 

breken 
  

Psalm 44,4 bevrijding bracht niet hun eigen arm Psalm 44,4 nee: uw rechterhand en uw arm 
  Psalm 71,18 tot ik aan dit geslacht gemeld heb uw 

arm 
  Psalm 77,16 gij verloste met uw eigen arm uw 

gemeente 
  Psalm 79,11 want uw arm is zo groot 
Psalm 83,9 en zij werden de sterke arm van de 

zonen van Lot 
  

  Psalm 89,11 met uw arm, met uw kracht 
  Psalm 89,14 Gij hebt een arm zo heldhaftig, krachtig 
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is uw hand, uw rechterhand verheven 
  Psalm 89,22 dat hem zal bevestigen mijn hand, ja, 

mijn arm zal hem versterken 
  Psalm 98,1 redding bracht hem zijn rechterhand, de 

macht van zijn heilige arm 
  Psalm 

136,12 
met sterke hand en uitgestrekte arm 

Spr 31,17 haar armen maakt zij stevig   
Jes 9,19 ieder eten ze het vlees van zijn eigen 

arm 
  

Jes 17,5 en zijn arm aren afmaait   
  Jes 30,30 het neerkomen van zijn arm laten zien 
  Jes 33,2 wees ons een sterke arm alle morgens 
  Jes 40,10 en zijn arm zal zijn heerschappij voeren 
  Jes 40,11 met zijn arm vergadert hij lammeren 
Jes 44,12 hij (de smid) bewerkt hem met de 

kracht van zijn arm 
  

  Jes 48,14 zijn arm doen voelen bij de Kasdiem 
  Jes 51,5 uitgetrokken is mijn heil, mijn armen 

zullen de gemeenschappen richten 
  Jes 51,5 op mijn arm wachten zij 
  Jes 51,9 bekleed je met kracht, arm van de Ene 
  Jes 52,10 de Ene ontbloot zijn heilige arm 
  Jes 53,1 de arm van de Ene, voor wie is die 

ontbloot? 
  Jes 59,16 dus brengt zijn arm hem bevrijding 
  Jes 62,8 bij zijn rechterhand, bij zijn arm zo vol 

van kracht: 
  Jes 63,5 mijn eigen arm moest mij bevrijding 

brengen 
  Jes 63,12 die ter rechterhand van Mozes liet 

meegaan zijn luisterrijke arm 
Jer 17,5 en vlees heeft gemaakt tot zijn arm   
  Jer 21,5 met een uitgestrekte hand en een sterke 

arm 
  Jer 27,5 door mijn grote kracht en mijn 

uitgestrekte arm 
  Jer 32,17 in uw grote kracht en met uw 

uitgestrekte arm 
Jer 48,25 Moabs hoorn is afgehouwen, en zijn 

arm is gebroken 
  

Ez 4,7 richt dan je gelaat op het benauwende 
beleg van Jeruzalem met je arm 
ontbloot, - en profeteer tegen haar 

  

Ez 13,20 ik keer mij tegen uw toverbanden . . . 
en zal ze losscheuren van uw armen 

  

Ez 17,9 geen grote arm en machtige 
manschap nodig om haar van haar 
wortels op te tillen 

  

  Ez 20,33 ondenkbaar dat ik niet met sterke hand, 
uitgestrekte arm,  

  Ez 20,34 door een sterke hand en een 
uitgestrekte arm 

Ez 22,6 Israels verhevenen zijn elk voor zijn 
eigen arm bij jou geweest 

  

Ez 30,21 ik zal de arm van Farao . . . breken   
Ez 30,22 ik zal zijn (=de farao) armen breken   
Ez 30,24 
2 x 

sterk zal ik maken de armen van 
Babels koning . . . ik zal Farao’s 
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armen breken 
Ez 30,25 
2 x 

sterk zal ik maken de armen van 
Babels koning en de armen van Farao 
zullen slap neervallen 

  

Ez 31,17 als zijn sterke arm zaten ze in zijn 
schaduw 

  

Dan 10,6 zijn armen en zijn benen ogen als 
geboend brons 

  

Dan 11,6 
2 x 

maar zij houdt geen kracht in haar 
arm en hij, en zijn zaad (lett. arm), 
houdt geen stand 

  

Dan 11,15 de sterke armen uit het zuiden houden 
geen stand 

  

Dan 11,22 de sterke armen van de overspoeling   
Dan 11,31 sterke armen staan vanuit hem op   
Hos 7,15 ik heb hen getuchtigd, hun armen 

sterk gemaakt 
  

  Hos 11,3 Ik heb Efraim op de voeten gezet, en 
hen op mijn armen genomen 

Zach  11,17 moge zijn (=de waardeloze herder) 
arm uitdrogen en indrogen 
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Bijlage Woordonderzoek 
        
 Jesaja 52        
 7    8    

  Totaal ַיְחָּדו צפה ִצּיֹון ְיׁשּוָעה בׂשר נאה 
 3 24 78 155 84 96 440 100,0%
         
Gen   1  1 6 8 1,8%
Ex   2  26 3 31 7,0%
Lev       0 0,0%
Num     1  1 0,2%
Deut   1   7 8 1,8%
Joz       2 2 0,5%
Re      2 2 0,5%
Ruth       0 0,0%
1 Sam  2 2  3 2 9 2,0%
2 Sam  7 2 1 6 3 19 4,3%
1 Kon    1 13  14 3,2%
2 Kon    2 4  6 1,4%
1 Kron  3 1 1  2 7 1,6%
2 Kron   1 1 5  7 1,6%
Ezra       0 0,0%
Neh      3 3 0,7%
Job   2 1 1 3 7 1,6%
Ps  3 45 38 3 13 102 23,2%
Spr 1    3 1 5 1,1%
Pr       0 0,0%
Hoogl 1   1 1  3 0,7%
Jes I   8 29 2 10 49 11,1%
Jes II 1 7 11 18 2 17 56 12,7%
Jer  1  17 2 17 37 8,4%
Klaagl    15 1 1 17 3,9%
Ez     5  5 1,1%
Dan       0 0,0%
Hos     1 1 2 0,5%
Joel    7   7 1,6%
Am    2  2 4 0,9%
Jona   1    1 0,2%
Ob    2   2 0,5%
Mi    9 2  11 2,5%
Nah  1   1  2 0,5%
Hab   1  1  2 0,5%
Sef    2   2 0,5%
Hag      1 1 0,2%
Zach    8   8 1,8%
Mal       0 0,0%
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  Totaal ַיְחָּדו צפה ִצּיֹון ְיׁשּוָעה בׂשר נאה 

 0 2 29 16 1 6 54 

aantal 
verschillende 

woorden

         
Ps 14   1 1  1 3 3
Ps 53   1 1  1 3 3
Ps 102    3  1 4 2
Ps 35   3   1 4 2
Ps 48    3  1 4 2
Ps 9   1 2   3 2
Ps 149   1 1   2 2
Ps 20   1 1   2 2
Ps 37     1 1 2 2
Ps 68  1 1    2 2
Ps 69   1 1   2 2
Ps 74   1 1   2 2
Ps 96  1 1    2 2
Ps 119   4    4 1
Ps 118   3    3 1
Ps 21   2    2 1
Ps 3   2    2 1
Ps 42   2    2 1
Ps 62   2    2 1
Ps 87    2   2 1
Ps 98   2    2 1
         
 1 6 15 28 1 18 69  
         
Jes 52 1 2 2 4 1 2 12 6
Jes 60  1 1 1  1 4 4
Jes 41  1  1  4 6 3
Jes 40  2  1  1 4 3
Jes 33   2 3   5 2
Jes 51   2 3   5 2
Jes 1    2  2 4 2
Jes 10    3  1 4 2
Jes 12   3 1   4 2
Jes 31    2  1 3 2
Jes 4    3   3 2
Jes 49   2 1   3 2
Jes 59   2 1   3 2
Jes 62   1 2   3 2
Jes 11      3 3 1
Jes 45      3 3 1
         
         
Jes 60: 6  1     1  
Jes 60:13      1 1  
Jes 60:14    1   1  
Jes 60:18   1    1 4
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 Jesaja 52           
 9      10      

ָחְרָּבה ַיְחָּדו רנן פצח  ְיׁשּוָעה ֶאֶפס ְזרֹוַע חׂשף גאל נחם Totaal  
  8 53 96 43 108 114 10 91 43 78 644 %
             
Gen   6  9 1  1  1 18 2,8%
Ex   3  3 2  2  2 12 1,9%
Lev  1  2  22     25 3,9%
Num     1 8  1 3  13 2,0%
Deut  1 7  1 2  9 3 1 24 3,7%
Joz    2   3     5 0,8%
Re   2  3   2 1  8 1,2%
Ruth     1 21     22 3,4%
1 Sam   2  4   2  2 10 1,6%
2 Sam   3  5 1  2 3 2 16 2,5%
1 Kon      1  1   2 0,3%
2 Kon        2 2  4 0,6%
1 Kron  1 2  5     1 9 1,4%
2 Kron    1    2  1 4 0,6%
Ezra    1  1     2 0,3%
Neh   3   1     4 0,6%
Job  2 3 1 7 2  6 1 2 24 3,7%
Ps 1 25 13 3 12 11 1 14 6 45 131 20,3%
Spr  3 1   1  1 3  9 1,4%
Pr     2      2 0,3%
Hoogl        1   1 0,2%
Jes I 1 6 10 1 3 1 1 4 2 8 37 5,7%
Jes II 5 8 17 8 14 24 2 13 12 11 114 17,7%
Jer  3 17 10 14 2 2 5 1  54 8,4%
Klaagl  1 1  6 2     10 1,6%
Ez    14 7  1 13   35 5,4%
Dan    1  2  6 1  10 1,6%
Hos   1   1  2   4 0,6%
Joel     2  2    4 0,6%
Am   2  2    2  6 0,9%
Jona     3     1 4 0,6%
Mi 1     1   1  3 0,5%
Nah     1      1 0,2%
Hab          1 1 0,2%
Sef  1    1   1  3 0,5%
Hag       1    1 0,2%
Zach  1 1  3   2 1  8 1,2%
Mal    1  3     4 0,6%
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ָחְרָּבה ַיְחָּדו רנן פצח  ְיׁשּוָעה ֶאֶפס ְזרֹוַע חׂשף גאל נחם Totaal  

  1 9 2 0 7 4 0 8 2 19 52

aantal 
verschil-

lende 
woorden

Ps 98 1 2      1 1 2 7 5
Ps 71  1 1  1   1   4 4
Ps 106     1 1    1 3 3
Ps 119     3 1    4 8 3
Ps 35  1 1       2 4 3
Ps 67  1       1 1 3 3
Ps 69     1 1    1 3 3
Ps 77     1 1  1   3 3
Ps 89  1      3  1 5 3
Ps 44        2  1 3 2
Ps 118          3 3 1
Ps 132  3         3 1
Ps 62          3 3 1
             
             
             
Jes 52 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 15 10
Jes 44 1 1  1  4  1   8 5
Jes 49  1  1 1 2    2 7 5
Jes 51    1 4 1  3  2 11 5
Jes 54 1 1   1 2   1  6 5
Jes 40   1  2   2 1  6 4
Jes 48   1 1  2  1   5 4
Jes 12  1   1     3 5 3
Jes 41   4   1   2  7 3
Jes 47      1 1  2  4 3
Jes 59      2  1  2 5 3
Jes 60   1   1    1 3 3
Jes 61  1  1 1      3 3
Jes 62      1  1  1 3 3
Jes 1   2  1      3 2
Jes 33        1  2 3 2
Jes 35  2    1     3 2
Jes 43   2   2     4 2
Jes 45   3      3  6 2
Jes 63      2  2   4 2
Jes 66   1  3      4 2
Jes 11   3        3 1
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ָחְרָּבה ַיְחָּדו רנן פצח  ְזרֹוַע חׂשף גאל נחם Totaal ְיׁשּוָעה ֶאֶפס  
 
Ps 98:1        1   1  
Ps 98:2          1 1  
Ps 98:3         1 1 2  
Ps 98:4 1 1         2 6
             
Jes 44:22      1     1  
Jes 44:23 1 1    1     3  
Jes 44:24      1     1 5
             
Jes 51:8          1 1  
Jes 51:9        1   1  
Jes 51:10      1     1 3
             
Jes 52:7          1   
Jes 52:8   1          
Jes 52:9   1          
Jes 52:10          1   
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Bijlage Handschriften. 
 
1Qa 

 

 
 

 

1Qb 
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4Qb  
 

 
 
4Qc  
 

 
 
4Qd  
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AC - Aleppo Codex 
 

 
 
 
 
 



 46

LC – Lenigrad  Codex 
 
 
 

 
 



 47

PB – Parma Bible 
 

 



 48

CC – Cairo Codex 
 

 



 49

CR – Codex Reuchlinianus 
 

 



 50

 
 



 51

CB – Codex Babylonicus Petropolitanus 
 

 



 52

 
BN 80 
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 54

 
Parma 2700 
 



 55

Parma 3106 (52,1-7) 
 

 
 
 



 56

 
Parma 3106 (52,8-12) 
 

 



 57

 GS – Codex Sinaiticus 
 

 
 



 58

GA - Codex Alexandrinus 
 

 
 



 59

GQ  - Codex Marchalianus 
 

 



 60

Venetus 
 
 



 61

7a1 – Codex Ambrosiano 
 

 
 


