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Woord vooraf 
 

Voor het verwerken van een psalm is tijd nodig. Dit is mijn ervaring sinds ik in januari van dit 

jaar een aanvang heb gemaakt met deze scriptie. Bij herhaalde lezing krijgt de psalm zijn 

eigen melodie, gevormd door toppen en dalen. Daarbij is Psalm 44 een ruig gebergte, deels 

onherbergzaam en met angstvallige kloven. Toch was de beklimming meer dan de moeite 

waard. Een door God geïnspireerd woord. De vergezichten maken alles goed. 

 

Mijn dank gaat uit naar Dr. Paul Sanders voor zijn plezierige en effectieve begeleiding bij 

deze scriptie. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vraagstelling en conclusies scherper 

geformuleerd zijn dan anders het geval zou zijn geweest. Zijn opmerkingen naar aanleiding 

van mijn ontwerpteksten, zowel op het punt van de Hebreeuwse tekst en vertaling als met 

betrekking tot de exegese, zijn zeer nuttig geweest. Tevens dank ik Dr. Marjo C.A. Korpel 

voor haar bijdrage als tweede beoordelaar. Zij is door het door haar gedoceerde  mastervak  

“Context van het Oude Testament” mede van invloed geweest op de keuze van het 

scriptieonderwerp en  dankbaar is gebruik gemaakt van een aantal inzichten opgedaan bij de 

studie van dit vak. Ik dank ook allen die de afgelopen periode belangstelling getoond hebben 

in het onderwerp van de scriptie en mij de kans geboden hebben mijn bevindingen met hen te 

delen en voordeel te doen met hun opmerkingen. Ik dank Matthias, onze oudste zoon, voor 

assistentie bij het oplossen van enige computer gerelateerde uitdagingen, vooral de juiste 

plaatsing van de noten bij ieder hoofdstuk. Tenslotte dank ik mijn vrouw Tonny voor haar 

nimmer aflatende stimulans, niet alleen bij de scriptie, maar gedurende de hele studie.         

 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirk-Jan Thijs                                                                                                14 augustus 2008 
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Hoofdstuk 1. Vraagstelling en opzet 

In deze studie staat Psalm 44 centraal, één van de zogenaamde klaagpsalmen van het volk. De 

volgende overwegingen speelden een rol bij mijn keuze: 

- het is een vrij onbekende psalm, waar weinig literatuur over bestaat behalve de 

gebruikelijke Bijbelcommentaren.  

- de psalm heeft enige kenmerken die men bij andere klaagpsalmen van het volk niet 

tegenkomt en is dus in zekere zin uniek. 

- de psalm herbergt een aantal theologische problemen in zich, die uitnodigen tot een 

reflectie die zal plaatsvinden in Hoofdstuk 4. 

- de psalm is uit het leven gegrepen. Het is geen gepolijst geloof dat we tegenkomen, 

maar een strijd op leven en dood tussen geloof en twijfel.  

 

De vraag die in deze scriptie centraal staat is: Hoe uit zich de strijd tussen geloof en twijfel 

van de dichter van Psalm 44 en vindt hij een antwoord?  Dit is een theologische vraag. Bij de 

beantwoording daarvan zullen we ons primair laten richten door hetgeen gezegd wordt over 

God in deze psalm. 

 

Het eerste deel van de psalm (vers 1b-9) geeft geen aanleiding te vermoeden dat er van een 

klaagpsalm sprake is, omdat de dichter juist getuigt van Gods hulp en leiding in de 

geschiedenis van het volk. Vanaf vers 10 verandert echter de lofprijzing in een bittere klacht. 

De aanleiding tot de klacht is kennelijk een zware nederlaag die het volk tegen vijanden heeft 

geleden, waarbij verwijzingen naar een specifieke gebeurtenis overigens ontbreken. Wel 

kunnen we uit de psalm opmaken dat het leed nog niet voorbij is. In de psalm, die de vorm 

heeft van een gebed, zien we de strijd van de dichter die wankelt tussen geloof en twijfel en 

zijn tot dan toe geldende theologie terzijde lijkt te moeten zetten. Vindt hij in deze crisis een  

antwoord?     

 

De opbouw van deze scriptie is als volgt: na enige algemene opmerkingen over het 

psalmenboek en het genre van de klaagpsalmen van het volk in het bijzonder (Hoofdstuk 2) , 

richten we ons in Hoofdstuk 3 op Psalm 44, waarvan we een eigen vertaling gemaakt hebben. 

Wanneer andere Bijbelverzen geciteerd worden, wordt gebruikt gemaakt van de Vertaling 

1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ruim aandacht wordt besteed aan de structuur, 

stijlkenmerken en andere karakteristieken. Vervolgens richten we ons op de exegese van de 

psalm, terwijl we het hoofdstuk afsluiten met een onderzoek naar mogelijke datering van en 
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aanleiding tot het dichten van Psalm 44. In Hoofdstuk 4 gaan we nader in op de 

onderzoeksvraag. Daarbij analyseren we op welke wijze de dichter zijn geloof en twijfel 

onder woorden brengt. Ook zullen we onderzoeken in hoeverre vergelijkbare uitingen in 

andere klaagpsalmen van het volk voorkomen en in welke opzichten Psalm 44 uniek is. 

Tevens zullen we nagaan of belangrijke thema’s uit de klaagpsalmen van het volk in Psalm 44 

juist ontbreken. Op basis van dit onderzoek hopen we aanknopingspunten te vinden voor de 

beantwoording van de vraag in welke richting de dichter een antwoord zoekt en in hoeverre 

hij dit vindt. In Hoofdstuk 5 vatten we tenslotte onze bevindingen en conclusies samen.     

 

Voor verwijzingen of toelichtingen wordt gebruik gemaakt van noten, die te vinden zijn aan 

het eind van ieder hoofdstuk. Literatuurverwijzingen vinden plaats op basis van vermelding 

van de auteur, het jaartal van de publicatie en het paginanummer. Aan het eind van de scriptie 

(pag. 55) is een volledige literatuurlijst opgenomen. 
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Hoofdstuk 2. De klaagpsalmen van het volk 

 

2.1 Inleidende opmerkingen over het Boek van de Psalmen 

Het Boek van de Psalmen is het omvangrijkste boek van de Bijbel met 150 hoofdstukken. Het 

bestaat uit een bloemlezing van de hymnen van Israël en werd waarschijnlijk vastgelegd in de 

vorm waarin het nu bekend is in tweede eeuw BCE (Jüngling 2001, p. 902). De titel van het 

boek in het Hebreeuws Tehillim betekent “lofprijzingen”. Het woord “psalm” is afgeleid van 

het Griekse psalter, dat snareninstrument betekent (Jüngling 2001, p. 901).  Het eerste deel 

van Psalm 44 (vs. 1b – 9) zou als een hymne getypeerd kunnen worden1. In het vervolg van 

de psalm komen echter ook aspecten als klacht en smeekbede aan de orde en deze krijgen 

zelfs de overhand. Het psalmenboek als geheel kenmerkt zich door een grote diversiteit aan 

thema’s. Het is waarschijnlijk dat de psalmen gebruikt werden in de eredienst van het volk. 

Deze gedachte wordt ondersteund door de vele verwijzingen in de psalmen naar de Tempel, 

naar de offerdienst die daar plaatsvond en door liturgische verwijzingen betrekking hebbend 

op muziek, zang en dans. Veel psalmen zijn gebeden. De gemoedsstemmingen kunnen  

wisselen van krachtig vertrouwen en lofprijzing tot diepe nood en angst, waarbij er geen 

antwoord meer lijkt te zijn. Deze beweging zien we ook in Psalm 44. De meeste psalmen 

dragen opschriften, die verwijzen naar de dichter of de gelegenheid waarvoor de psalm 

gecomponeerd werd of duiden op aanwijzingen voor de uitvoering van de psalm in zang en 

muziek2. In het opschrift van Psalm 44 worden we niet geïnformeerd over een aanleiding voor 

het dichten van deze psalm. Wel wordt gerefereerd aan de “koorleider”, de “zonen van 

Korach” en wordt de aanduiding “maskil” gebruikt. Op de betekenis van deze aanduidingen 

zal in het vervolg worden teruggekomen. Het Boek van de Psalmen kan onderverdeeld 

worden in vijf delen (Jüngling 2001, p. 903) wellicht een bewuste parallel met de Tora, de 

eerste vijf boeken van de Bijbel. Deze delen zijn Ps. 1-41, Ps. 42-72, Ps. 73-89, Ps. 90-106 en 

Ps. 107-150. Elk van de delen eindigt met een doxologie, afgesloten met het woord “Amen” 3. 

Er zijn verschillende typen (Gattungen) psalmen te onderscheiden, die wijzen op een 

verschillende “setting”, Sitz im Leben. Een gebruikelijke onderverdeling is (Day 1990, p.11f): 

- klaagpsalmen, waarbij nader onderscheid aangebracht wordt tussen individuele 

klaagpsalmen en klaagpsalmen van het volk. 

- psalmen van lofprijzing en dankzegging. 

- psalmen van vertrouwen, wijsheid en Tora psalmen. 

- historische psalmen, intredeliturgieën (met betrekking tot de tempel) en pelgrimage 

psalmen.  
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- koningspsalmen. 

We richten ons nu nader op de categorie van de klaagpsalmen van het volk. 

 

2.2  Het genre van de klaagpsalmen van het volk 

2.2.1 De naam en het gebruik 

Aan de naam “klaagpsalmen” wordt de voorkeur gegeven boven de naam “klaagliederen”, om 

verwarring met het Bijbelboek met dezelfde naam te voorkomen. De klaagpsalmen van het 

volk vormen een genre binnen het Boek van de Psalmen dat gekenmerkt door de (vaak 

bittere) klacht aan God in verband met het leed dat het volk overkomen is. Dit leed kan 

verschillende oorzaken hebben, maar is veelal politiek van aard: een nederlaag van het volk 

tegen vijanden, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel of de ballingschap. Deze psalmen 

hebben vrijwel steeds de vorm van een gebed (een uitroepen van de nood tot God), vaak 

gepaard gaand met een smeekbede om verlossing of bevrijding. Dit genre wordt ook wel 

aangeduid als collectieve of nationale klaagpsalmen en onderscheidt zich van individuele 

klaagpsalmen, waar de dichter zelf het subject is4. In deze scriptie beperken we ons tot het 

Boek van de Psalmen, hoewel het genre van de klaagpsalmen van het volk ook elders in de 

Bijbel wel voorkomt5. Deze psalmen werden gebruikt gedurende rouwceremonieën die plaats 

vonden op de plaats van de tempelruïne gedurende de periode van de ballingschap en daarna 

(Davies & Finkelstein 1984 p. 184).  Dit ging in de regel gepaard met geween en vasten, het 

scheuren van klederen en het strooien van as over het hoofd, als uitingen van rouw (Day 

1990, p. 33). 6  

 

2.2.2  De indeling 

Classificaties van psalmen hebben veelal iets arbitrairs in zich, omdat verschillende genres 

(bijvoorbeeld lofprijzing/ hymne of klaagzang) deel kunnen uitmaken van eenzelfde psalm. 

Dit hebben we reeds gezien met betrekking tot Psalm 44. Bouzard (1997, p. 102) heeft 

onderzocht welke psalmen als klaagpsalmen gerubriceerd werden door een dertiental 

geleerden. De meest genoemde psalmen waren 44, 607, 74, 79, 80, 83 en 89. We sluiten ons 

aan bij deze classificatie met de opmerking dat Psalm 89 slechts ten dele (vs. 39-52) als een 

klaagpsalm van het volk gezien kan worden.  
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2.2.3 Thematiek en structuur: gemeenschappelijke kenmerken 

Op basis van een gedetailleerde analyse van bovengenoemde klaagpsalmen van het volk, zijn 

we tot de conclusie gekomen dat de volgende structuur en thema’s typerend zijn voor dit 

genre van psalmen: 

i) het aanroepen van God: Dit vloeit voort uit het feit dat het om gebeden gaat. Het 

aanroepen gebeurt met verschillende namen en op diverse manieren. Dit geldt ook 

voor Psalm 44, zoals uit het vervolg zal blijken. 

ii) het uiten van de nood, het klagen. De nood gaat meestal het hele volk aan en het is 

veelal van staatkundig - politieke aard. Soms is er referentie aan een specifieke 

(historische) situatie, bijvoorbeeld Psalm 60, oorlog met Aram en Edom; Psalm 

79, verwoesting van Jeruzalem en de Tempel. Meestal ontbreekt die echter en 

wordt de vijand symbolisch aangeduid als een afschrikwekkende macht, 

bijvoorbeeld Psalm 44, 17 b vanwege de vijand en de wreker.      

iii) smeekbeden om het ongeluk te keren. Dit is vaak verweven met het klagen van de 

nood (ii) en verwijten aan God en soms ook met verklaringen van onschuld van 

het volk, zoals in Psalm 44 . Maar ook zijn er soms elementen van hoop verweven 

in de klacht, waaruit het vertrouwen op God, ondanks de nood, blijkt : Psalm 44, 

27b; Psalm 60, 14; Psalm 79,13; Psalm 83, 19.   

iv)  (voorwaardelijke) belofte tot trouw/ gehoorzaamheid. Deze belofte van de kant 

van de bidder, die conditioneel is op de verhoring van het gebed, komen we tegen 

in Psalm 79,13; Ps. 80, 19.  

  v)          bede om wraak over de vijanden. Dit is een secundair thema in het geheel van de    

                  klaagpsalmen van het volk, maar in Psalm 83 is het een hoofdthema. Zie ook  

                  Psalm 79, 6-13. 

 

Lindström (2003, p. 290f.) wijst erop dat de klaagpsalmen van het volk in theologisch opzicht 

een aantal aspecten gemeen hebben: 

- De zekerheid dat het lijden ontstaan is vanwege JHWH’s afwezigheid. Hierdoor 

hebben de vijanden de overhand gekregen. Er is onzekerheid over de reden waarom dit 

gebeurd is en dit leidt tot krachtige protesten tegen God, gecombineerd met 

terugkerende vragen als “waarom” en “hoe lang?” 

- God wordt verantwoordelijk gehouden voor de nood. Dit wordt soms nog versterkt 

door een onschuldverklaring van de kant van de mensen, zoals in Psalm 44. 
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- De weigering om het “zonde – straf ” idee te accepteren als verklaring voor het 

ongeluk dat het volk overkomen is. Het motief van de zonde van het volk als 

mogelijke verklaring voor de ellende is zelfs vrijwel afwezig in de klaagpsalmen van 

het volk8.  

 

Bovengenoemde punten zijn ook duidelijk herkenbaar in Psalm 44. De eerstgenoemde 

factor, de door de dichter ervaren afwezigheid van JHWH, is er waarschijnlijk mede voor 

verantwoordelijk dat het aspect van de zekerheid verhoord te zullen worden, dat een 

belangrijke rol speelt in de individuele klaagpsalmen9, in de klaagpsalmen van het volk 

vrijwel niet genoemd wordt. Tenslotte wordt er nog op gewezen dat de nadruk die in 

Psalm 44 gelegd op Gods trouw in de geschiedenis van Israël als pleitgrond voor de 

smeekbeden om verlossing uniek is binnen het genre van de klaagpsalmen van het volk. 

Op dit aspect zal worden teruggekomen in Hoofdstuk 4.  

 

 

 
Noten Hoofdstuk 2
                                                 
1 Gerstenberger (1988, p. 183) merkt op dat vs. 2-4 niet een “hymn of praise” genoemd kan 
worden, omdat de hymnische opening ontbreekt en God rechtstreeks aangesproken wordt. Hij 
spreekt over een “hymnic remembrance”, maar ontkent derhalve niet dat er een verband ligt 
met het genre van de hymne.  
2 In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat de opschriften onderdeel zijn van een later 
redactieproces. 
3 Psalm 150 kan beschouwd worden als de afsluiting van het vijfde boek, zowel als van het 
psalmenboek als geheel. 
4 Er is discussie over de vraag of aan enkele individuele psalmen een collectief karakter 
toegekend zou moeten worden, omdat de dichter namens het volk zou spreken. Zie voor een 
samenvatting van de verschillende opvattingen: Day (1990, p.21f). 
5 Bijvoorbeeld: Ezra 9, 6-15; Nehemia 9, 6-37; Klaagliederen 1, 2, 5 ; Daniël 9, 4-19. 
6 In de volgende Bijbelgedeelten worden dergelijke gebeurtenissen beschreven: Jozua 7, 5-9; 
Richteren 20, 23 en 26; 1 Samuël 7,6; 2 Kronieken 20, 3f; Jeremia 14; Joël 1-2; Zacharia 7, 3 
en 5 en 8, 19; Judith 4, 9-15  
7 Psalm 60,8-14 stemt overeen met Psalm 108, 8-14. 
8 Wel legt Psalm 79, 8 een verband met de zonden van de (voor)vaderen: Reken ons de 
ongerechtigheid der voorvaderen niet toe. 
9 Bijvoorbeeld: Psalm 6,8ff; 7,10f; 10,17; 13,6; 28,6ff ; 31, 19ff; 40,17; 52,8f; 55,23; 56,9ff; 
57,7ff; 61,5; 94,22f; 130, 7f; 140,12f. Day (1990, p. 32) concludeert dat de theorie die stelt 
dat een tussenkomend “heils- of verlossingsorakel van de priester” verantwoordelijk zou zijn 
voor de stemmingsverandering aan het eind van sommige individuele klaagpsalmen niet 
overtuigend is, omdat de tekst van dergelijke orakels in de psalmen ontbreekt. Hij acht het 
eerder waarschijnlijk dat het innerlijke psychologische proces waarbij de psalmist in staat was 
vooruit te kijken en de gewenste uitkomst te anticiperen een rol heeft gespeeld.    
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Hoofdstuk 3:  Psalm 44 
 
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk bezien we allereerst de Hebreeuwse tekst en maken we een eigen vertaling 

(3.2). De psalm is weergegeven met onderverdeling in strofen (aangegeven met Romeinse 

cijfers), verzen en cola (samenstellende bestanddelen van de versregels) volgens de indeling 

van Fokkelman (2002, p. 55). Het voorkomen van herhalingen is eigen aan het genre van de 

psalmen. Zo zien we in Psalm 44 dat voor de meeste verzen geldt dat de gedachte van het 

eerste colon in het tweede colon op andere wijze wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld vs. 7:  want 

niet op mijn boog zal ik vertrouwen, mijn zwaard zal mij niet redden. Deze stijlfiguur, de 

parallellismus membrorum, komt veelvuldig voor. Kenmerkend hiervoor zijn regels van 

parallelle constructie, inclusief antithesen en complementaire uitbreidingen. Een voorbeeld 

van een antithese zien we in vs. 3 : U  verdreef volken, maar plantte hen. Een complementaire 

uitbreiding of nadere verklaring vinden we terug in vs. 4 b : maar uw rechterhand en uw arm 

en het licht van uw aangezicht, omdat U hen gunstig gezind was. 

Ook op het niveau van de thema’s zien we dat dezelfde gedachte op verschillende wijze 

verwoord wordt. Dit geldt voor het thema hoe God in het verleden heeft geholpen, terwijl 

even zovele beelden gebruikt worden om te laten zien hoe Hij het volk nu verlaten heeft. 

Hetzelfde zien we terug bij de betuiging van onschuld en het klagen van de nood. Tenslotte 

wordt ook de bede om hulp op verschillende wijzen verwoord.  

Vervolgens (3.3) wordt stilgestaan bij enkele van de belangrijker punten van het kritisch 

apparaat van de Biblia Hebraica Stuttgartensia (5e druk, Deutsche Bibelgesellschaft; vanaf nu: 

BHS) met betrekking tot deze psalm en verantwoorden we een aantal keuzen inzake de 

vertaling. De volgende paragraaf handelt over aspecten van redactiekritiek (3.4). Daarna 

besteden we ruim aandacht aan de structuur – en stijlkenmerken van deze psalm (3.5). Dit is 

van belang, niet alleen omdat het poëzie betreft, maar ook omdat het kan helpen bij de vraag 

wat de dichter heeft willen zeggen en benadrukken. Het volgende onderdeel (3.6) richt zich 

op de exegese van de tekst, de uitleg, waarbij het accent gelegd zal worden op de verzen die 

essentieel zijn voor het begrip van de psalm. In paragraaf 3.7 gaan we de betekenis van het 

opschrift boven de psalm na. Tenslotte staan we stil bij de mogelijke datering van de psalm en 

de gelegenheid naar aanleiding waarvan deze gedicht zou kunnen zijn (3.8).  
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3.2 Tekst BHS en vertaling 
                   

 `lyKi(f.m; xr;qoì-ynEb.li x;Ceìn:m.l;  WTT Psalm 44:1 
 

                         
              Wn[.m;v" WnynEíz>a'B. ~yhiÛl{a/  I

        Wnl'_-WrP.si WnyteîAba]]   
                                  

               ~h,ymeybi( T'l.[;îP' l[;Poï 2

  ^d>y" hT'Ûa; 3`~d,q<) ymeyBiä 
 

                ~[e_J'Tiw: T'v.r;Ahâ ~yIåAG  II

    `~xe(L.v;T.w:) ~yMiaul. [r;îT'  
              

     
      #r,a' Wvr.y"ï ~B'r>x;b. al{á yKiÛ 4

AmL'î h['ñyviçAh-al{ é~['Arz>W 
 

               ^[]Arz>Wâ å̂n>ymi(y>-yKi 
`~t'(ycir> yKiä ^yn<©P' rAaðw> 

 
 

          ~yhi_l{a/ yKiäl.m; aWhå-hT'a; 5      III

`bqo)[]y: tA[ïWvy> hWec: 
                 
                  x;GE+n:n> Wnyreäc' ^B.â 6

`Wnyme(q' sWbïn" ^m.viB. 
 
 

            xj'_b.a,, yTiäv.q;b. al{å yKiÛ 7     IV

`ynI[E)yviAt al{å yBir>x;w> 
 

              Wnyre_C'mi WnT'[.v;Ahâ yKiä 8

  `t'Av)ybih/ Wnyaeîn>f;m.W 
 

 
           ~AY=h;-lk' Wnl.äL;hi ~yhil{aBeâ( 9 

     `hl's,( hd,äAn ~l'ÞA[l. ¦̂m.viw> 
 
 
 
 
 
 

Voor de (koor)leider. Van de zonen van 
Korach. Een maskil10 11

 
 
God, met onze oren hebben we het gehoord, 
             Onze vaders hebben het ons verteld. 

 
Het werk dat u gedaan heeft in hun dagen 
              in12 de dagen vanouds. U, uw hand13

 
U verdreef14  volken, maar plantte hen. 
            U deed kwaad15 aan naties, maar stelde    
            hen in de ruimte. 

 

Want niet met hun zwaard erfden zij het land, 
            en hun arm redde hen niet, 
 
maar uw rechterhand en uw arm  
            en het licht van uw aangezicht, 
            omdat U hen gunstig gezind was. 
 

U bent mijn16 koning, o 17 God, 
         Beveel reddingen van Jakob. 

 
Door U zullen we onze vijanden neerstoten        
      18door uw naam zullen we vertrappen    
         degenen die tegen ons opstaan. 

 

Want niet op mijn boog zal ik vertrouwen 
       en mijn zwaard zal mij niet redden. 
 
Maar U heeft ons gered van onze vijanden 
        en U heeft degenen die ons haten          
        beschaamd gemaakt. 

                       
In God hebben wij de hele dag geroemd     

    en 19uw naam zullen wij altijd prijzen.    
                    Sela20
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             Wnme_ylik.T;w: T'x.n:z"â-@a; 10      V 

      `Wnyte(Aab.ciB. acete-al{w> 
 

      rc"+-yNImi rAxa'â WnbeäyviT. 11

        `Aml'( Wsv'ä Wnyaen>f;m.W 
 

            

             lk'_a]m; !acoåK. WnnET.Tiâ 12      VI

       
          `Wnt'(yrIzE ~yI©AGb;W 

 

      !Ah+-al{b. ï̂M.[;-rKo*m.Ti 13 

      `~h,(yreyxim.Bi t'yBirI-al{ïw 
 
         WnynE+kev.li hP'r>x,â WnmeäyfiT. 14      VII

   `Wnyte(Abybis.li sl,q,w g[;l; 
 

             ~yI+AGB; lv'm'â WnmeäyfiT. 15

       
     `~yMi(au-lB; varo©-dAn*m. 
 

 
          yDI_g>n< ytiäM'liK. ~AYh;â-lK' 16      VIII

        `ynIt.S'(Ki yn:åP' tv,boßW 
 

 
      $DE+g:m.W @rEåx'm. lAQmiâ 17 

 
      `~QE)n:t.miW byE©Aa ynEïP.mi 

 
    ^Wn=x]k;v. al{åw> Wnt.a;B'â tazOæ-lK' 18             IX

 
     `^t<)yrIb.Bi Wnr>Q;vi-al{)w> 
 

   
     WnBe_li rAxæa' gAsån"-al{ 19

  `^x<)r>a' yNIïmi Wnyrevua] jTeîw 
 

 
        ~yNI+T; ~Aqåm.Bi Wnt'yKidIâ yKiä 20

    `tw<m")l.c;b. Wnyleä[' sk;ÞT.w: 

 

Toch heeft U21 (ons) verstoten en vernederd 
         en trekt U niet op met onze legers. 

 

U deed ons wijken voor22 de vijand 
           en hen die ons haten roofden voor   
            zichzelf23. 
             

   
U heeft ons overgegeven als schapen 
voor voedsel 

             en U heeft ons onder de volken   
             verstrooid. 

 
U heeft uw volk verkocht zonder winst  

       en U had geen voordeel van hun24 prijs. 
 

U maakt ons tot schande voor onze buren,   
          een bespotting en een  schijnvertoning          
          voor degenen rondom ons. 

 
U maakt ons tot een spreekwoord onder de 
volken, 
           een schudden van het hoofd onder de       
           naties25. 
            

De hele dag (is) mijn vernedering voor mij, 

           en de schaamte van mijn gezicht                
           bedekt mij. 
 

Vanwege de stem van de lasteraar en de 
spotter, 

            vanwege de vijand en de wreker. 
 

Dit alles is ons overkomen en toch zijn  
we U niet vergeten 

             en (hebben we) niet onze trouw 
             verbroken aan uw verbond 
    

  26Niet is ons hart ontrouw geworden   
             noch verleidden27 onze 
             voetstappen (ons) van uw weg. 

 

Voorwaar, U heeft ons verpletterd in het oord 
van de jakhalzen28, en ons   
         bedekt met de doodsschaduw29. 
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      Wnyhe_l{a/ ~veä Wnx.k;v'â-~ai 21       X

 
   `rz") laeäl. WnyPeK; froïp.NIw: 

      

       tazO=-rq'x]y:) ~yhil{a/â al{åh] 22

`ble( tAmïlu[]T; [;deyO aWhï-yKi( 
 
 

      ~AY=h;-lk' Wng>r:åho ^yl,['â-yKi( 23       XI

     
    `hx'(b.ji !acoåK. Wnb.v;x.n<  

 
 yn"+doa] !v:ïyti hM'l'Þ hr'W[Ü 24

  `xc;n<)l' xn:ïz>Ti-la; hc'yqih' 
 

   
     ryTi_s.t; ^yn<ïp'-hM'l'( 25

     `Wnce(x]l;w>) WnyEån>[' xK;Þv.T 
 

         Wnve_p.n: rp"å['l, hx'v'ä yKiÛ 26           XII  

      `WnnE)j.Bi #r,a'äl' hq"ßb.D'  
 

     WnL'_ ht'r'äz>[, hm'(Wqâ 27

       `^D<)s.x; ![;m;äl. Wndep.W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indien we de naam van onze God vergeten 
zouden hebben, 

        en (hand)palmen uitgestrekt hadden  
        naar een vreemde god, 
 

zou God dit niet uitgevonden hebben? 
           Want Hij kent de geheimen van het hart. 

 
 

Ja, vanwege U werden30 wij de hele dag 
gedood; 

              wij werden geteld als slachtschapen31. 
 

Word wakker, waarom slaapt U, O Heer? 
              waak op! 32Verwerp ons niet  
              voor altijd! 

 

Waarom verbergt U uw gezicht,   
        vergeet U onze ellende en onderdrukking? 

 

Want onze nek is neergebogen in het stof, 
            onze buik kleeft vast aan de aarde. 

 
 
Sta op 33(tot) hulp voor ons, 
         verlos ons vanwege uw trouw. 
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3.3 Bespreking enige punten van tekstkritiek en opmerkingen bij de vertaling  

Enkele punten vanuit het kritisch apparaat van BHS vragen om nadere aandacht.34 Daarnaast 

wordt de gekozen vertaling op enkele punten toegelicht : 

- ~xe(L.v;T.w:)  vs. 3b maar stelde hen in de ruimte. Het is grammaticaal mogelijk “de 

naties” als object te beschouwen (Koehler & Baumgartner 2001, p. 1514). De 

vertaling is dan en liet hen vrij gaan. In de context wordt dit dan een eufemistische 

omschrijving voor het feit dat de naties door God verdreven werden.  Onze voorkeur 

gaat er met Anderson (1972, p. 338) naar uit om het werkwoord xlv te laten slaan op 

het volk Israël. Op deze wijze wordt de metafoor van het “planten” (vs. 3a) voortgezet. 

Gedacht kan worden aan een wijnstok, een gebruikelijk beeld voor het verkoren 

volk35, die geplant is en de ruimte krijgt om zijn takken uit te spreiden. 

- hW<c:m> , vs. 5b. Het kritisch apparaat van BHS wijst erop dat de Septuaginta (vanaf nu: 

LXX) en de Syriaca deze participium vorm heeft, waarmee de vertaling zou worden:  

die (reddingen) beveelt of (vrijer vertaald)  “bevelhebber ”, als een titel, – van 

reddingen,  zie Dahood (1965, p. 265) en Anderson (1972, p. 339), die voor deze 

oplossing kiezen. Deze lezing heeft een zekere attractie ten opzichte van de 

Masoretische tekst: Beveel reddingen van Jakob, hetgeen enigszins gekunsteld is en 

bovendien niet goed lijkt te passen in dit deel van de psalm waar het vertrouwen en de 

lofprijzing de overhand hebben. In Psalm 74, 12 wordt een vergelijkbare uitdrukking 

gebruikt met de participium vorm: God, die verlossing bewerkt. Hoewel er goede 

argumenten zijn voor deze alternatieve lezing, kiezen we op grond van de lectio 

difficilior voor de Masoretische tekst36. Uit het verband blijkt verder nog dat “van 

Jakob” bedoeld is in de zin van “voor Jakob”.   

- Vs. 10. Er zijn enige Hebreeuwse manuscripten en de LXX Alexandrinus, Veronensis, 

recensione Luciani , die het woord “God” hebben toegevoegd  en niet trekt U, o God, 

op met onze legers, in overeenstemming met Psalm 60,12:  zult Gij, o God , niet 

uittrekken met onze heerscharen?  Hoewel de schriftgetuigen beperkt zijn, is het niet 

uitgesloten dat deze woorden inderdaad ontleend zijn aan Psalm 60, die mogelijk van 

ouder datum is dan Psalm 44. Vanwege de bestaande onzekerheden op het punt van 

datering (zie verder paragraaf 3.8) nemen wij deze suggestie echter niet over.   

- Vs. 24. Het kritisch apparaat van BHS geeft aan dat veel Hebreeuwse manuscripten 

lezen hwhy  JHWH in plaats van yn"+doa]  Adonai, Heer. In deze psalm wordt God echter 

vijf keer aangeduid met de naam Elohim, waarmee we dit toch wel tot een 
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Elohistische psalm moeten rekenen. Dit maakt de variant JHWH minder 

waarschijnlijk37. 

- Vs. 27b. Het kritisch apparaat BHS wijst erop dat LXX38  ^D<)s.x:  vanwege uw trouw 

vertaald heeft met tou/ ovno,mato,j sou  vanwege uw naam. Dit is opvallend, omdat de 

schrijver van LXX deze Hebreeuwse uitdrukking elders vertaald heeft met het 

gebruikelijke  tou/ evle,ouj sou vanwege uw barmhartigheid, LXX - Psalm 6, 5 en LXX 

- Psalm 30, 17. De verklaring voor de keuze van schrijver van LXX is wellicht 

gelegen in het feit dat de “naam” van God reeds drie keer eerder in de psalm genoemd 

wordt, in de verzen 6, 9 en 21. Ook stilistische redenen kunnen hier een rol gespeeld 

hebben.  

 

3.4 Bespreking punten van redactiekritiek 

Volgens Briggs & Briggs (1927, p.374 f) is er sprake van een aanzienlijk aantal redactionele 

toevoegingen en bewerkingen van de tekst van Psalm 44: 

- de wisselingen naar de eerste persoon enkelvoud (vs. 5, 7, 16, 17). Vanwege de 

persoonswisselingen acht men deze verzen geen onderdeel van de oorspronkelijke 

psalm.  

- de lofzegging aan God voor de overwinning (vs. 6, 8, 9): de triomferende toon van 

deze verzen achten deze auteurs niet passen in het geheel van de psalm. 

- de schaamte vanwege de recente nederlaag (vs. 10 en 12); vanwege de afwijkende 

toon worden deze verzen als latere toevoegingen gezien. 

- de onschuldverklaring inclusief de voorwaardelijk geformuleerde clausule met 

betrekking tot de afgodendienst van de verzen 21 en 22 acht men niet behorend tot het 

origineel. 

Ook op andere punten van de tekst oefenen Briggs & Briggs kritiek uit met name zinsneden 

die geleend zouden zijn van andere (oudere) psalmen. Uiteindelijk bestaat de door hen 

geredigeerde psalm uit vier gelijke delen van acht regels met min of meer homogene inhoud 

en toon voor ieder onderdeel.  De kritiek van Briggs & Briggs is niet overtuigend om de 

volgende redenen: 

- in veel psalmen komen abrupte stemmings– en toonwisselingen alsmede  

veranderingen in persoonsvormen voor.  Dit blijkt niet ten koste te gaan van de 

eenheid van deze psalmen. In de volgende paragraaf zullen we nagaan hoe zich dit 

verhoudt in Psalm 44.  
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- Briggs & Briggs lijken toe te willen werken naar een stilistisch ideaalpatroon daarbij 

over het hoofd ziend dat veel psalmen gecomponeerd zijn in situaties van nood en 

angst en niet altijd gestroomlijnde poëzie vormen.      

 

Beyerlin (1976, p. 446f) gaat ervan uit dat het onwaarschijnlijk is dat de verzen 1b-9 

gecomponeerd zijn op hetzelfde moment als de rest van de psalm, omdat de inhoud sterk 

afwijkt. Hij acht het aannemelijk dat deze verzen als een afzonderlijke psalm gefunctioneerd 

hebben. Misschien werd deze (oudere?) psalm eerst geciteerd om vervolgens te worden 

aangevuld.  Toch zijn er goede argumenten om de psalm als een eenheid te zien. Hierop zal in 

de volgende paragraaf nader worden ingegaan. 

 

Onze keuze is derhalve de psalm te beschouwen volgens de tekst zoals deze is overgeleverd.  

 

3.5 De structuur en stijlkenmerken van Psalm 44 

De psalmen behoren tot het literaire genre van de poëzie. In deze paragraaf willen we 

onderzoeken welke stijlvormen de dichter heeft toegepast en hoe de psalm opgebouwd en 

gestructureerd is. Daarbij zal ook bezien worden welke persoonswisselingen zich voordoen en 

op welke manieren God wordt aangesproken. Tevens gaan we na welke patronen voor wat 

betreft thema’s en kernwoorden te onderkennen zijn. 

 

3.5.1 Poëtische structuur 

De psalm kan (na het opschrift in vs. 1a  ingedeeld worden in drie grotere delen39: 

- Gods daden in het verleden als basis voor het huidige vertrouwen (vs. 1b-9): God 

komt als de bevrijder naar voren; de dichter spreekt in verheven taal en met een stem 

vol vertrouwen. Dit deel kan beschouwd worden als een hymne binnen de psalm. 

- Klacht en aanklacht (vs. 10-17) : de stemming is geheel veranderd. De       

      nederlaag tegen de vijanden heeft schande en vernedering gebracht. De klacht wordt      

      tot een beschuldiging gericht tot God. 

-    Betuiging van onschuld en oproep tot God om hulp (vs. 18-27): Het volk is trouw     

           gebleven. De dichter klaagt dat God zijn volk vergeten is; hij smeekt God om hulp. 

 

Voor een meer gedetailleerde analyse van de poëtische structuur volgen we Fokkelman (2003, 

p. 63 f). Hij gaat ervan uit dat Psalm 44 – na het opschrift van vs. 1a -  is opgebouwd uit zes 
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stanza’s (clusters van regels die gekenmerkt worden door een bepaald metrum en een 

verbindend thema). De thema’s van de stanza’s zijn: 

-  1 : vs. 1b-4 

God wordt aangesproken. Het gaat over wat God deed in de tijd van de vaders : Hij schonk 

het land en verdreef de volken. 

- 2 : vs. 5-9 

Opnieuw wordt God aangesproken. Het gaat nu over het heden. De dichter is vol vertrouwen: 

het werkwoord “redden” wordt drie keer gebruikt. Maar ook naar de “vijanden” wordt 

verwezen (vier keer). 

- 3 : vs. 10-13 

Er is sprake van strijd en nederlaag; God heeft zich niet om zijn volk bekommerd. 

- 4 : vs. 14-17 

Het gevolg is grote schande voor het volk. 

- 5 : vs. 18-22 

Het volk heeft zich niet van God afgekeerd. De vijanden worden niet meer genoemd. 

- 6 : vs. 23-27 

De dichter richt zich tot God in een smeekbede, waarbij een aantal imperativi gebruikt wordt. 

 

De stanza’s kunnen nader onderverdeeld worden in strofes, elk bestaande uit een aantal cola, 

volgens het volgende patroon:     
 

stanza’s           1        2           3          4          5           6 

strofes 

verzen 

   I 

1b- 2 

II 

3-4 

III 

5-6 

IV 

7-9 

V 

10-11 

VI 

12-13 

VII 

14-15 

VIII 

16-17 

IX 

18-20 

X 

21-22 

XI 

23-25 

XII 

26-27 

aantal cola 

 

4 6 4 6 4 4 4 4 6 4 6 4 

lengte strofes 

k= kort; l=lang 

k l k l k k k k l k l k 

 

Tabel 1: Opbouw Psalm 44 in stanza’s, strofes, verzen en cola / analyse van de lengte van de strofes 

 

Woordafbakening tussen strofes: in navolging van de tekstweergave van BHS en van 

Fokkelman (2003, p.64f) geven we er de voorkeur aan de eerste twee woorden van vs. 3  

U, uw hand  te zien als de afsluiting van vs. 2, dus als onderdeel van de eerste strofe. Hierbij 

spelen de volgende overwegingen een rol: 
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- de symmetrische constructie van de cola van vs. 3 komt duidelijker naar voren zonder 

deze beginwoorden:  

      U verdreef volken, maar plantte hen 

      U deed kwaad aan de naties, maar stelde hen in de ruimte 

-    er ontstaat beter evenwicht tussen de cola van vs. 2 voor wat betreft het aantal   

      lettergrepen.  

-     de toevoeging U, uw hand (geplaatst aan het eind van vs. 2) is een toepasselijke    

       accentuering van hetgeen aan het begin van vs. 2 wordt gezegd.  

 

Uit tabel 1 blijkt dat er sprake is van een symmetrische opbouw van stanza’s en strofes. Als 

we dit nader analyseren blijkt dat: 

- de derde en vierde stanza uit korte strofes bestaat die de nood en schande accentueren. 

- de vijfde en zesde stanza het spiegelbeeld vormen van de eerste en tweede stanza voor 

wat betreft de wisseling van korte en lange strofen. Inhoudelijk kan men stellen dat 

stanza vijf (het onnavolgbare handelen van God in het heden) een zelfde soort 

thematiek betreft als stanza één (de gunstige beschikkingen van God in het verleden). 

Hetzelfde geldt voor de stanza’s twee en zes, zij het dat het eerste een uiting van 

lofprijzing en vertrouwen betreft en het tweede van klacht en smeekbede.    

 

3.5.2 Stilistische structuur  

In deze paragraaf gaan we na welke persoonsvormen gebruikt worden voor het volk, welke 

wisselingen daarin plaatsvinden , hoe God wordt aangesproken en onderzoeken we in 

hoeverre bezittelijke voornaamwoorden (in de tweede persoon) zijn verbonden met God. Dit 

laatste is één van de karakteristieken van de klaagpsalmen van het volk, omdat het duidt op de 

relatie tussen God en het volk. 

    

3.5.2.1 Persoonsvormen in verband met het volk 

Opvallend is de wisseling van de dichter (de sprekende persoon) tussen de eerste persoon 

meervoud (vs. 2 – 4, 6, 8-9, 10-15, 18-27) en de eerste persoon enkelvoud ( 5, 7, 16-17). Dit 

leidt Craigie (1984, p.332) ertoe te veronderstellen dat we te maken hebben met een psalm die 

in de liturgie als antifoon gebruikt werd. Volgens hem horen we wisselend de stem van het 

volk (eerste persoon meervoud) en de stem van de koning (eerste persoon enkelvoud), terwijl 

de afsluitende verzen (24-27) een gezamenlijk gebed van de koning en het volk zouden 

vormen. Dit lijkt zeker een mogelijkheid, vooral als men in ogenschouw neemt dat de verzen 
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5, 7 en 16-17 bevestigen en versterken wat in het voorgaande reeds gezegd werd. Vers 5, 

indien gezegd door de koning, is dan een proclamatie dat de koning God als zijn koning ziet.  

De koning ziet de nederlaag, waarvan overduidelijk sprake is, als een persoonlijke schande 

(vs. 16), omdat hij zich verantwoordelijk acht voor het volk. Volgens Kraus (1978, p. 480) 

kan de individuele stem ook een vertegenwoordiger van de gemeenschap zijn, zoals bij het 

boek van de Klaagliederen. Ridderbos (1958, p. 25) ziet de eerste persoon enkelvoud als een 

personificatie van het volk Israël. De opvattingen liggen niet zo ver uit elkaar : het gebruik 

van de eerste persoon enkelvoud lijkt te doelen op iemand die namens het volk spreekt. 

In Psalm 74 (een andere klaagpsalm van het volk) zien we een vergelijkbare wisseling van de 

eerste persoon meervoud (vs. 9) naar de eerste persoon enkelvoud (vs. 12). Ook hier is sprake 

van een verwijzing naar God als koning: Toch is God mijn koning van oudsher (vs. 12).   

 

3.5.2.2  Het aanspreken van God  

God wordt drie keer met naam aangesproken, waarvan twee keer als ~yhil{a/â. Dit laatste zien 

we aan het begin van de eerste stanza (vs. 2) en aan het begin van de tweede stanza (vs. 5), 

waar God ook nog als yKiäl.m;  mijn koning aangeroepen wordt. Verder wordt God niet meer bij 

naam aangesproken behalve in vs. 25, waar we de meer algemene titel  yn"+doa]. Heer  aantreffen. 

Het gaat hier vooral om de meester – slaaf relatie.  De naam Elohim wordt nog drie keer in de 

derde persoon gebruikt (vs. 9, 21 en 22). Eveneens is drie maal sprake van een verwijzing 

naar de ~veä  naam van God (vs. 6, 9 en 21), waarbij het gaat om de autoriteit , macht en het 

wezen van God. Verreweg het vaakst (meer dan dertig keer) wordt God in de tweede persoon 

enkelvoud aangesproken, inclusief vijf imperativi in de verzen 24 en 27. Zie tabel 2 voor een 

schematisch overzicht. 

 

3.5.2.3  Tweede persoon suffixen verbonden met God 

In de psalm is een groot aantal bezittelijke voornaamwoorden indirect verbonden met God:  

Uw hand (vs. 3), uw rechterhand (vs. 4), uw arm (vs. 4 ), het licht van uw aangezicht (vs. 4),  

uw naam ( vs. 6, 9, 21), uw verbond (vs. 18), uw weg (vs. 19), vanwege U (vs. 23), uw gezicht 

(vs. 25) en uw trouw (vs. 27).   
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strofe I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

vocativus 1  2        1  

2e pers. sg. 

waarvan imperativus 

1 6 3 

1 

2 3 4 2  3  7  

3 

2  

2 

3e pers. sg.    1      3   

2e pers. suffixen ivm God 1 3 1 1  1   2  2 1 

 
Tabel 2: Overzicht van de wijzen van aanroepen van God en de verwijzingen naar God 

 

De conclusies zijn: 

- In de psalm wordt God voor het overgrote deel in de tweede persoon enkelvoud 

aangesproken. De vocativus wordt weinig gebruikt (na de eerste drie strofes nog maar 

één keer), waardoor de indruk ontstaat van een zekere afstandelijkheid. Het einde van 

de psalm  wordt gekenmerkt door dringende oproepen op veelal gebiedende toon. Er is 

dus een verschuiving waar te nemen van een sfeer van persoonlijke omgang en 

vertrouwen naar afstandelijkheid en twijfel. Hierbij past ook het spreken over God in 

de derde persoon in de tiende strofe. 

- Er zijn veel verwijzingen naar God in de zin van eigenschappen of kwaliteiten, die aan 

God toegedicht worden, bijvoorbeeld: uw hand, uw trouw. We zien daarbij een 

geleidelijke verschuiving van zaken die met macht en kracht te maken hebben naar 

aspecten van de verbondsrelatie en de trouw van God, al functioneren deze laatste niet 

steeds in positieve zin, bijvoorbeeld vs. 23a. vs. 25a.  

- Door deze beide factoren wordt een toenemende spanning opgebouwd in de loop van 

de psalm, waarbij het tot het laatst onzeker blijft of de twijfel of de hoop zal 

overwinnen.  

 

3.5.3  Thematische Structuur  

3.5.3.1  Thema’s 

Zoals we gezien hebben gaat Psalm 44 over de relatie tussen God en het volk. Het 

hoofdthema is het voor de dichter onbegrijpelijke handelen van God in het heden. Dit wordt 

gecontrasteerd enerzijds met Gods handelen in het verleden en anderzijds met het trouw zijn 

van het volk: 

- God die een werk doet (vs. 2) tegenover God die passief is (vs. 10, 24). 

- God die volken verdrijft (vs. 3) tegenover God die het volk doet wijken voor de vijand 

(vs. 11). 
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- God die de vaders gunstig gezind was (vs. 4) tegenover God die het volk verstoot (vs. 

10). 

- God die zorgt voor de overwinning (vs. 4) tegenover God die bijdraagt aan de 

nederlaag (vs. 10,11). 

- God die de vijanden beschaamd maakt (vs. 8) tegenover God die het volk te schande 

maakt (vs. 13f). 

- Het volk dat trouw is (vs. 20, 21) tegenover God die het volk aan zijn lot overlaat (vs. 

10ff). 

 

In paragraaf 3.5.1 is reeds gewezen op de thematische samenhang van de stanza’s. Dit neemt 

niet weg dat dezelfde thema’s steeds verschillende invulling krijgen, afhankelijk van de 

stanza. Dit maakt dat de psalm vol van tegenstellingen is, die ten grondslag blijken te liggen 

aan de strijd tussen geloof en twijfel. De beschuldigende verklaringen en vragen die vanaf vs. 

10 frequent voorkomen en die typerend zijn voor het genre klaagpsalmen van het volk, maken 

hiervan een essentieel onderdeel uit. 

 

3.5.3.2 Kernwoorden (meermaals voorkomend) 

Om een indruk te krijgen van belangrijke accenten in de psalm die de opbouw mede bepalen, 

richten we ons eerst op de woorden die meerdere malen voorkomen: 

- de hele dag  ~AY=h;-lk" : deze tijdsuitdrukking komen we drie keer tegen: in vs. 9a, aan het 

eind van de tweede stanza, waar het gaat om het roemen van God. Vervolgens in vs. 16a, in 

stanza vier, waar het betrekking heeft op de vernedering van (de vertegenwoordiger van) het 

volk. Tenslotte keert het terug aan het begin van de zesde stanza (vs. 23a), waar gezegd wordt 

dat wij vanwege U de hele dag gedood werden. Het verloop is dus van een toppunt van 

vreugde naar een dieptepunt van ellende. Het begon met de hele dag loven, het eindigt met de 

hele dag sterven. 

 - de vijand, volken, naties rc"  ~yIåAG  ~yMi(au : met verschillende bewoordingen worden de 

vijanden en tegenstanders van het volk aangeduid. ~yIåAG zijn de inheemse volken, de pre – 

Israëlitische inwoners van Kanaän (Anderson 1972, p. 338). Deze worden later aangeduid als 

de “buren” (vs. 13). Het gaat hier waarschijnlijk om volken als de Moabieten, de Ammonieten 

en de Filistijnen. Een tweede groep is ~yMi(au. Dit betreft eerder de grotere machten, zoals 

Egypte en Babylon (Briggs & Briggs, 1927, p.379). Deze verschillende opponenten worden 

ook omschreven als Wnymeq' zij die tegen ons opstaan  Wnyaeîn>f;mi  zij die ons haten  en als   ~QE)n:t.mi 
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byE©Aai @DE+g:m> @rEåx'm> lasteraar, spotter, vijand, wreker. In totaal komen de verschillende 

omschrijvingen van de vijanden vijftien keer voor, waarvan zes keer in de vierde stanza. Het 

stelt tegenover elkaar de sterke tegenstanders en het zwakke en machteloze volk en het 

pijnlijke resultaat van deze confrontatie. Het is opvallend dat de vijanden daarna, in de vijfde 

en zesde stanza, niet één keer meer genoemd worden, omdat dan de aandacht zich richt op 

wat het (vrome) volk gedaan heeft en op wat God zou moeten doen.  

  - het redden door God : opvallend is het viervoudig voorkomen van het werkwoord [vy 

redden in de verzen 4 – 8. Overigens is er van redden in positieve zin alleen sprake als God 

het subject is. Als het onderwerp aan de mens refereert (mijn zwaard) is er juist sprake van 

“niet redden”. Dit werkwoord keert later niet meer terug. Ook niet in het gebed van de zesde 

stanza, wat in negatiever woorden getoonzet is. Wel vinden we daar het werkwoord hdp , 

loskopen, verlossen (vs. 27b). 

- als schapen : twee keer wordt het volk vergeleken met schapen lk'_a]m; !acoåK. vs. 12 als 

schapen voor voedsel en als hx'(b.ji !acoåK. vs. 23 als slachtschapen. Deze uitdrukkingen 

kunnen min of meer als synoniemen beschouwd worden.40. Deze schapen zijn bestemd voor 

de dood, niet voor het leven. Anderson (1972, p. 341) voegt toe dat hier ook gerefereerd kan 

zijn aan het feit dat slachtschapen van minder waarde geacht werden dan schapen die voor 

wol gehouden werden.  

- het land : in vs. 4 vormt  #r,a'  het land de grote erfenis voor het volk. Dit staat in schril 

contrast met vs. 26, waar volk zich ter aarde werpt in smeekbede.  

- vergeten : het werkwoord xkv vergeten komen we drie keer tegen en het is niet 

verwonderlijk dat dit in de laatste twee stanza’s is. Twee keer (vs. 18, 21) heeft het de mens 

als onderwerp en is er sprake van een ontkenning: het volk heeft God niet vergeten. De derde 

keer (vs. 25) is God het onderwerp en ontbreekt de negatie:  Waarom vergeet U onze ellende 

en onderdrukking? We zien hier het spiegelbeeld van wat we zagen met betrekking tot het 

werkwoord [vy  in het eerste deel van de psalm. 

-  waarom? : hM'l'Þ letterlijk: voor wat? , met welk doel?; dit woord wordt tweemaal gebruikt 

in de elfde strofe (verzen 24 en 25) en onderstreept de vragen die de dichter kwellen. Het is de 

vraag naar de motivatie achter de handelswijze van God. 
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3.5.4  Conclusies inzake structuur en opbouw van Psalm 44 

Psalm 44 wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur: 

- poëtische structuur: er is een regelmatig patroon van korte en lange strofes te onderkennen. 

Hetzelfde geldt voor de stanza’s. Parallellismen spelen een belangrijke rol. 

- stilistische structuur: zowel de eerste persoon meervoud als aanduiding voor het volk 

(inclusief de verwijzingen ernaar) als de tweede persoon - suffixen in relatie tot God komen 

vaak voor (23, resp. 12 keer). Het gaat, zoals in alle klaagpsalmen van het volk, over de 

relatie tussen God en het volk. God wordt daarbij in Psalm 44 meestal aangesproken in de 

tweede persoon enkelvoud.   

- thematische structuur : deze wordt gekenmerkt door tegenstellingen. Inhoudelijk horen de 

derde en vierde stanza bij elkaar en verhoudt zich de vijfde stanza spiegelbeeldig tot de eerste, 

terwijl de zesde stanza aanknoopt bij de tweede. Meermaals voorkomende kernwoorden en de 

plaatsen waar zij gebruikt worden, blijken medebepalend te zijn voor de wisselende 

stemmingen in de psalm.  

 

Bovengenoemde aspecten, die elkaar aanvullen en versterken, leiden tot de conclusie dat 

Psalm 44 een eenheid vormt. Het is wel een eenheid die opgebouwd is uit tegenstellingen. Zo 

staan de verwijten van de vijfde stanza in schril contrast tot de hymne in de eerste stanza. 

Door het gebruikmaken van tegenstellingen wordt een spanningsverhouding opgebouwd, die 

tegen het eind van de psalm tot een climax komt in de strijd tussen de twijfel en de wanhoop 

enerzijds en het vertrouwen en vasthouden aan het geloof anderzijds.    

 

3.6  Psalm 44:  Exegese 

Vs. 1 b -941

Vs. 1b-2. Het eerste deel van de psalm (vs. 1b-9) grijpt terug op de geschiedenis van God met 

zijn volk: met onze oren hebben we het gehoord, onze vaders hebben het ons verteld , vs. 1b. 

Dit verwijst naar de traditie waarbij de verhalen van het volk van vader op zoon doorverteld 

werden. Dit zou men het geschiedenismotief kunnen noemen. Westermann (1979, p.167) 

spreekt over het geschichtlichen Credo, het geloof dat geworteld is in de geschiedenis van 

God met zijn volk, de heilsgeschiedenis. De toevoeging “met onze oren” kan als poëtische 

verfraaiing bestempeld worden (Ridderbos 1958, p. 24), maar zou ook de nadruk kunnen 

leggen op het waarheidskarakter van de mondelinge overlevering: we hebben het met onze 

(eigen) oren gehoord. Er wordt gesproken over  T'l.[;îP' l[;Poï vs. 2, letterlijk: het werk dat U 
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gewerkt heeft. Het werkwoord l[;Po"  wordt veelal poëtisch gebruikt in het Hebreeuws (Dahood 

1965, p. 265).  Koehler & Baumgartner (2001. p. 951) geven aan dat bedoeld is “goddelijke 

daad”, vergelijk Psalm 95, 9 toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, 

ofschoon zij mijn werk hadden gezien42. ~d,q<) ymeyBiä vs. 2 de dagen vanouds; dit is een 

herhaling ten opzichte van hun dagen in het vorige colon, waarbij wellicht poëtische en 

stilistische overwegingen een rol spelen. Het kan ook bedoeld zijn om het geschiedkundig 

aspect (de lange relatie van God met het volk) te benadrukken.  

Vs. 3-4. Het is alleen aan God te danken dat het volk het beloofde land in bezit kreeg. 

Vergelijk Psalm 47,5 Hij (JHWH) kiest ons erfdeel voor ons uit, de trots van Jakob die Hij 

liefheeft. Letterlijk staat er “U, uw hand ”. De hand van God is het teken van zijn macht. Dit 

komt vele malen terug in de psalmen, vaak in combinatie met “rechter”, rechterhand, zie vers 

4.  T'v.r;Ahâ, vs. 3a  U verdreef ; de Hif’il vorm waarvan sprake is betekent letterlijk 

“onteigenen”. (Koehler & Baumgartner 2001, p.441). Zo komt het te staan tegenover het 

“erven” van het land door het volk (vs. 4). De landgave is één van de belangrijkste feiten uit 

de geschiedenis van het volk en schiep de laer"fyi. #r,a' i De werkwoordsvorm  ~[e_J'Ti , vs. 3b  

Hij plantte hen; dit duidt op het permanente karakter van het verblijf van het verkoren volk in 

het beloofde land, ze worden er diep geworteld. De metafoor van het planten voor het zich 

vestigen van het volk Israël in Kanaän komt vaker voor, bijvoorbeeld Psalm 80,9 U hebt 

volken verdreven om hem te planten 43.  [r;îT'   U deed kwaad, vs. 3 ; God deed kwaad aan de 

~yMi(au , de naties. Er zou hier gezinspeeld kunnen zijn op de plagen die over Egypte kwamen 

voorafgaand aan de uittocht (Exodus 7-14). Niet met hun eigen zwaard en arm ,vs. 4 44. 

Hiermee wordt niet gezegd dat het volk Israël zelf geen enkele rol speelde bij de inname van 

het land. Deze tegenstelling wordt slechts gecreëerd om de nadruk te laten vallen op de 

allesbepalende rol van God. Zij “erfden het land” ligt in het verlengde hiervan. God, de 

Schepper, wordt gezien als de uiteindelijke eigenaar van de hele schepping, die het vrij staat 

landen aan volken toe te wijzen. “Erven” is hier bedoeld in figuurlijke zin, omdat er niet van 

een sterfgeval sprake is. Het gaat erom het aspect te benadrukken dat het volk er zelf niets aan 

hoefde te doen. Men ontving het land krachtens de unieke relatie met God.     

Uw rechterhand en uw arm, vs. 4; beiden verwijzen naar de kracht en macht van God; het 

licht van uw aangezicht, vs. 4 daarentegen legt de nadruk op Gods gunst en hulp. Het roept 

associaties op met de zegenbede van Psalm 67: 1: God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe 

zijn aanschijn bij ons lichten”. Ook in Psalm 4,7 ; 80,4; 80,8 ; 80,20 en 119,135 komen we 
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deze uitdrukking tegen. Waar van het aangezicht van God gesproken wordt gaat het om de 

werkelijkheid van zijn (onzichtbare) tegenwoordigheid in het heiligdom, in de vergadering 

van het volk van God. Het is de openbaring van zijn genade (Kraus 2003, p. 46). De dichter 

verwijst naar Gods zegen in het verleden, die samenhing – niet met de kracht of invloed van 

het volk – maar met het gunstig gezind zijn van God jegens het volk45.  

Vs. 5-6. In het begin van de derde strofe wordt God wordt aangesproken op drie verschillende 

manieren :  in de tweede persoon enkelvoud hT'a; U, met de naam ~yhi_l{a/ God en in zijn ambt 

yKiäl.m: mijn koning. Hierdoor valt een sterke nadruk op de positie en betekenis van God. Het 

beeld voor God als koning komt vaak voor in de psalmen46.  “Jakob” is een poëtische naam 

voor “Israël”47, die regelmatig gebruikt wordt in de psalmen van de zonen van Korach. 

Het werkwoord [vy Hif ‘il redden, verlossen wordt vier keer gebruikt in de verzen 4-8, zoals 

hiervoor reeds aangegeven. Het perspectief verschuift van het verleden (vs. 2 - 4), naar het 

heden en de nabije toekomst : zoals het eigen zwaard in het verleden niet gered heeft (vs. 4a), 

zo zal het ook in de toekomst niet redden (vs. 7b). De dichter heeft echter groot vertrouwen 

dat God zal redden, zoals blijkt uit vs. 6: x;GE+n:n> Pi’el  - wij zullen neerstoten; dit werkwoord 

betekent letterlijk “doorboren” (Koehler & Baumgartner 2001, p. 667). Het is het beeld van 

een stier of wilde os, die zijn slachtoffer op de horens neemt en neerstoot. Deze metafoor doet 

denken aan Deuteronomium 33,17 en komt ook voor in 1 Koningen 22,11; Psalm 60,14 en 

Ezechiël 34,21. Het beeld van de stier wordt voortgezet in sWbïn" vs. 6, Qal - wij zullen 

vertrappen.  

Vs. 7-9. De “boog”, veelal gemaakt van hout of hoorn en het “zwaard” (vs. 7) waren 

gebruikelijke wapens (Genesis 48, 22). Anderson (1972, p. 340) wijst erop dat het zwaard in 

het Hebreeuwse idioom vaak gebruikt werd als een symbool van oorlog, bijvoorbeeld: 

Jeremia 15,15; 24,10; Ezechiël 7,15; 33,6.  t'Av)ybih/ vs. 8 , Hif‘il - U heeft beschaamd 

gemaakt;   het betreft hier de vijanden, namelijk toen ze de nederlaag leden. De tweede stanza 

mondt uit in de lofprijzing van vers 9, waarbij – vanwege de indirecte vorm – het lijkt of een 

ieder wordt uitgenodigd deze mee aan te heffen. Westermann (1979, p.172) spreekt hier over 

“berichtendes Lob” en bedoelt daarmee de wijze van lofprijzing aan God, die zich voltrekt in 

het vertellen van de heilsdaden van God. Vergelijk vs. 2: Onze vaders hebben het ons verteld.  

Het eerste onderdeel wordt afgesloten met het woord sela, regelmatig terugkerend in de 

psalmen vaak daar waar een climax bereikt wordt. De precieze betekenis is niet bekend. 

Waarschijnlijk betreft het een muziek – of liturgisch teken. Deze opvatting wordt ondersteund 
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door LXX, waar sela vertaald wordt met diapsalma, een muzikaal interval (Day 1990, p. 17). 

Het woord sela signaleert in Psalm 44 de overgang naar een geheel andere toonzetting.  

 

Vs.10-17 

Vs. 10-11. Het sterke contrast wordt ingeleid door het woord  aan het begin van vs. 10:  

@a: maar, toch. Lipinski (1969, p. 44) wijst erop dat veel klaagpsalmen van het volk hun 

oproep tot hulp aanvangen met het aanroepen van JHWH48. Hij meent dat @a: een  

overgangswoord is, geïntroduceerd door een latere redacteur, en dat het eerste woord van het 

vers (dat volgens hem JHWH had moeten zijn) in feite ontbreekt. Als bewijs voert hij de 

parallelle passage van Psalm 60,12 aan. Er zijn echter geen tekstgetuigen die deze optie 

ondersteunen en bovendien lijkt een contrastwoord aan het begin van deze derde stanza, waar 

de sfeer totaal veranderd is op zijn plaats.  Wnme_ylik.T;: vs. 10 Hif’il – U heeft ons beschaamd 

gemaakt : het gaat hier over het volk en er wordt een tegenstelling gevormd met vs. 8, hoewel 

in het Hebreeuws een ander werkwoord wordt gebruikt. God wordt verweten dat  Hij niet 

optrekt met onze legers. Dit beeld gaat mogelijk terug op teksten als 2 Samuël 5,24 en 

Richteren 6,16, waar God wordt geschetst als de  tAa+b'c. hw"ïhy> , de HERE der heerscharen. 

God trok op met de troepen en de aanwezigheid van de ark was daarvan veelal het symbool. 

Vs. 12-13. Terwijl in de vijfde strofe (vs. 10 en 11) gesproken werd over de nederlaag in 

militaire termen, beschouwt de dichter in de zesde strofe (vs. 12 en 13) de zaak vanuit 

economisch perspectief. God heeft het volk  WnnET.Tiâ ,  overgegeven, namelijk als schapen voor 

voedsel en  Wnt'(yrIzE  Pi’el, verstrooid. Het werkwoord  hrz speelt een belangrijke rol in 

Ezechiël49, waar het verbonden is met onheilsprofetieën over Jeruzalem en het volk Israël. Het 

gebruik van dit woord in Psalm 44 is derhalve mogelijk een verwijzing naar de ballingschap. 

~h,(yreyxim.Bi t'yBirI-al{ïw> !Ah+-al{b. ï̂M.[;-rKo*m.Ti U heeft uw volk verkocht zonder winst en U had 

geen voordeel van hun prijs, vs. 13. Het beeld van het verkopen van het volk komt een aantal 

maal voor in de Hebreeuwse Bijbel, bijvoorbeeld Deuteronomium 32,30  als niet hun Rots 

hen verkocht en de HERE hen prijsgegeven had. In dit vers wordt aangegeven dat de vijanden 

het volk slechts kunnen verslaan als JHWH hen uitlevert.   Korpel (1990, p. 494) wijst erop 

dat in Jesaja 50,1b JHWH de  vraag stelt: Wie van mijn schuldeisers is het aan wie Ik u 

(bedoeld worden de kinderen van moeder Israël) verkocht heb? Het antwoord in Jesaja 50, 1c 

luidt : Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder 

verstoten. God heeft afstand gedaan van zijn volk vanwege hun zonden. Ditzelfde principe 
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vinden we terug in Richteren 10, 7 en 1 Samuël 12,9. In Psalm 44 ontbreekt echter de 

samenhang tussen de zonde van het volk en de verkoop van het volk. De dichter begrijpt niet 

waarom God zijn volk overgeleverd heeft; hij ziet niet in welk voordeel God hiervan gehad 

zou kunnen hebben (vs. 13 b). Hiermee wordt de twijfel van de dichter wellicht op zijn 

scherpst verwoord. De vierde stanza (vs. 14-17) gaat over de schande, die van dit alles het 

gevolg is. 

Vs. 14-15. De volgende woorden worden gebruikt om dit uit te drukken:  hP'r>x,â  vs. 14a  

schande,  dit is een belangrijk woord in de Hebreeuwse Bijbel; het komt zeventig keer voor  

(Koehler & Baumgartner 2001, p. 356). Het heeft vaak te maken met een situatie waarin de 

mens verkeert, die afwijkt van de oorspronkelijke bedoeling van God, hetgeen hier ook het 

geval lijkt te zijn.  g[;l;î vs. 14b bespotting, Lipinski (1969, p. 55) merkt op dat het gevoel 

prooi te zijn aan de  bespotting van anderen minstens zo grote reden tot klagen vormt als het 

lijden zelf.  sl,q< vs. 14b schijnvertoning : dit is een zeldzaam woord in de Hebreeuwse Bijbel 

en kan behalve “bespotting” ook “schijnvertoning” betekenen. Naar het gevoel van de dichter 

moeten de omliggende volken steeds meer de indruk krijgen dat de verhouding tussen het 

volk Israël en zijn God, die eerst heel wat leek, nog nauwelijks iets voorstelt. Briggs & Briggs 

(1927, p. 379) spreken over een hoonlied, gezongen door de tegenstanders.   varo©-dAn*m. vs. 

15b een schudden van het hoofd, volgens Koehler & Baumgartner (2001, p. 678) betekent 

deze uitdrukking het toestemmen in samenwerking met iemand door het schudden van het 

hoofd of het tonen van medeleven. In de context van onze tekst zal het echter vooral ironisch 

bedoeld zijn. Het woord lv'm'â vs. 15a spreekwoord, duidt op de pijnlijke situatie van het volk 

die spreekwoordelijk is vanuit het oogpunt van zijn buurvolken.  

Vs. 16-17.  ytiäM'liK. vs. 16a mijn vernedering vs. 16a ; hier wordt hetzelfde woord gebruikt als 

in vs. 10, waar het betrekking had op het volk. tv,boß vs. 16b schaamte; de verbinding met 

“gezicht” leidt tot het beeld van een gezicht dat  zich vanwege de schaamte het liefst zou 

willen verbergen. Het eerste colon van vs. 17 benadrukt degenen die met woorden de aanval 

inzetten (de lasteraar en de spotter); het tweede deel degenen die daadwerkelijk hun agressie 

uiten (de vijand en de wreker ~QE)n:t.miW byE©Aa 50). Anderson (1972, p. 342) wijst erop dat cf. 

Deuteronomium 32,35 wraak en vergelding aan God toekomen. Hier heeft echter de vijand er 

beschikking van genomen of over gekregen.                                                                               
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Het geheel overziende valt het op dat de dichter God niet alleen verwijt passief te zijn geweest 

U trekt niet op met onze legers, vs. 10b, maar God vooral ziet als actief betrokken bij het leed 

dat het volk is overkomen. Dit blijkt uit de gebruikte werkwoorden: verstoten (vs. 10)51, 

vernederen ( vs. 10), doen wijken (vs. 11), overgeven (vs. 12), verstrooien (vs. 12), geen 

voordeel hebben (vs. 13), verkopen (vs. 13), te schande maken (vs. 14)52, tot een bespotting en 

een schijnvertoning maken (vs. 14), tot een schudden van het hoofd en een spreekwoord  

maken ( vs. 15).  Er zijn daarbij twee kanten aan het lijden: het leed zelf en de schande van het 

leed voor het volk.  

Na deze lange reeks werkwoorden in de strofes vijf tot zeven, waarbij God steeds het 

onderwerp is, telt strofe acht (vs. 16-17) nog slechts één werkwoord en staan er vier vormen 

van de eerste persoon enkelvoud tegenover vier uitdrukkingsvormen van de vijand (eveneens 

in enkelvoud). Hiermee wordt de onmacht van het lijden door de dichter verwoord. Het lijkt 

tevens een aanzet te zijn tot de verklaring van schuldloosheid van het volk, die in de vijfde 

stanza uitgewerkt wordt.      

 

Vs. 18 - 23 

Het derde deel van de Psalm (vs. 18 – 23) begint met een samenvatting van het voorafgaande: 

dit alles is ons overkomen. Er is een parallel met de aanvang van de psalm waar het ging over 

wat de vaders was overkomen. De achterliggende gedachte is dat God in beide gevallen de 

bepalende factor was – in het eerste geval tot heil in het tweede tot onheil.  

Vs. 18-20. Fokkelman (2003, p. 69) wijst op vier negaties die volgen in de verzen 18 en 19. 

^Wn=x]k;v. al{å wij zijn U niet vergeten;  Wnr>Q;vi-al{ , Pi ‘el  wij hebben niet onze trouw 

verbroken;  gAsån"-al  Nif‘al wij zijn niet ontrouw geworden;  jTeî  Hif’il – (niet)verleidden 

(onze voetstappen). Dit werkwoord heeft hier de betekenis van “verlokken”, “bedriegen” 

(Koehler &Baumgartner 2001, p 693). Uw weg, vs. 19b vormt een parallel met uw 

verbond ^t<)yrIb.  vs. 18b . Beide staan voor de Tora. Over wie gaat het hier?  Loretz (2003, p. 

24f) stelt naar aanleiding van een bespreking van Psalm 1 het onderscheid tussen de 

rechtvaardigen en de zondaars aan de orde. De rechtvaardigen (saddiqim) worden in Psalm 1 

gelijkgesteld met de Tora getrouwen (vs. Psalm1,1-2 en 3-4). Wordt heel het volk als 

saddiqim bestempeld? Op deze vraag wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen. Het 

pleidooi voor de onschuld van het volk vermengt zich met hernieuwd klagen: vs. 20a: Wnt'yKidIâ 

Pi’el  U heeft ons verpletterd. Het oord van de jakhalzen, vs. 20a zou spreekwoordelijk 

kunnen staan voor ruïne en verwoesting (Anderson 1972, p. 343)53. De meest waarschijnlijke 
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uitleg is dat de verpletterende nederlaag het overblijfsel van het volk heeft achtergelaten in 

een verwoest gebied, waar wilde dieren zich thuis voelen. Van der Ploeg (1971, p. 272) wijst 

erop dat in Egypte de dodengod Anubis met een jakhalzenkop wordt afgebeeld. Sommige 

manuscripten hebben hier een woord dat zeemonsters of draken betekent (zie noot 28). Dit 

zou een verwijzing kunnen zijn naar de krachten van de Chaos (Anderson 1972, p.343). 

Doodsschaduw, vs. 20b vormt een contrast met het licht van uw aangezicht, vs. 4.  

Vs. 21-22. Vs. 21a  Indien we de naam van onze God vergeten zouden hebben bouwt voort op 

de gedachtegang van vs. 18, waarbij het werkwoord vergeten in beide verzen centraal staat. 

Vs. 21a voegt daar nog het woord  ~veä (naam) aan toe. De “naam” staat voor het wezen van 

God zelf. Het gaat hier waarschijnlijk om het vergeten in de eredienst (Briggs & Briggs 1927, 

p. 381), het nalaten van de cultus volgens de Tora . De hypothetische formulering (indien) 

versterkt de kracht van het argument. Indien we onze handen hadden uitgestrekt naar een 

vreemde god (vs. 21b). Het uitstrekken van de open handen is de gebedshouding54. Met een 

vreemde god zal een god van de omliggende volken bedoeld zijn. Het monolatristische 

karakter van de godsdienst van JHWH wordt hier onderstreept: er is slechts één God die 

aanbeden mag worden. De vreemde god staat tegenover onze God van vs. 21a. Vs. 22a stelt 

een vraag  zou God dit niet uitgevonden hebben?55, die impliciet in het tweede deel van het 

vers wordt beantwoord: want Hij kent de geheimen van ons hart. Het woord  tAmïlu[]T;  

verwijst naar de verborgen zaken (Koehler & Baumgartner 2001, p.1769). Dit is de tweede 

keer (na vs. 19) dat de dichter ons hart noemt. Het hart is het centrum van het menselijk 

leven, waaruit de gedachten, de wil, de intenties en dergelijke voortkomen. De dichter wil 

hiermee de oprechtheid en integriteit van het volk onderstrepen.  

 

Vs. 23 - 27 

Vs. 23-25. Met vs. 23 (de elfde strofe) bereikt de psalm een climax: Gods volk werd ~AYh;â-lK' 

de hele dag gedood ^yl,['â vanwege U. Dit duidt op poëtisch woordgebruik vanwege de 

ongebruikelijke combinatie van de hele dag en doden. Het lijden is zo ernstig dat leven in 

feite niet meer mogelijk is. Er wordt aangegeven dat het lijden te maken heeft met God. Er 

ontbreekt echter een nadere toelichting. Is het lijden er vanwege de dienst aan God? Is het 

lijden er vanwege de wil van God? Hierop wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen. 

Wij werden geteld als slachtschapen, vs. 23b; de schapen worden letterlijk geteld, zodat er 

afgerekend kan worden. In vs. 24 volgt een zeer krachtig appel tot God  Word wakker, 

waarom slaapt U, O Heer? Waak op!  Dit is de enige plaats in de Hebreeuwse Bijbel dat God 
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geschetst wordt als degene die slaapt. Bij de vreemde goden werd dit wel voor mogelijk 

geacht, bijvoorbeeld de geschiedenis van Elia en de profeten van Baäl op de berg Karmel, 1 

Koningen: 18: 27c : Misschien slaapt hij (Baäl ) en moet wakker worden. In het Babylonische 

Atrahasis epos56 kan Enlil (de oppergod) niet slapen vanwege het lawaai dat de mensen op 

aarde maken. In het tweede deel van Atrahasis wordt Enlils slaap onderbroken, omdat de 

lagere goden op het punt staan zijn huis aan te vallen. In Enuma Elish (Babylonisch 

scheppingsepos) kunnen de oudere goden niet slapen vanwege het lawaai van de jongere 

goden. Ook in het Sumerische gedicht Enki en Ninmah is er sprake van een god (Enki, de 

watergod) die vast in slaap is in de diepe afgrond (Mrozek 1999, p. 416f). Korpel (1990, p. 

209) merkt op dat de goden in Ugarit hun slaap net zozeer nodig hadden als de mensen. Zij 

wijst in dit verband op het verhaal waarin de oude god Ilu in slaap valt na veel drank en op het 

feit dat de goden bedden bezaten. Daarentegen geldt JHWH, de God van Israël, als degene 

waarvan wordt gezegd: uw Bewaarder zal niet sluimeren, Zie, de Bewaarder van Israël 

sluimert noch slaapt ( Psalm 121 vs. 3b en 4). De Talmud (Feuer 1978, p. 557) verhaalt dat in 

de tijd van Johannes Hyrcanus (125 BCE) er een groep Levieten was die bekend stonden als 

de !yrir>wo[m , de “wekkers”, degenen die wekken. Zij stonden bij de voorhof van de tempel en 

zongen “Waak op, waarom slaapt U mijn Heer?”. Yochanon, de hogepriester, heeft dit 

gebruik afgeschaft, omdat door dit vers letterlijk te interpreteren het gelijk stond aan 

godslastering. Volgens Anderson (1972, p. 306) is het niet waarschijnlijk dat er in Psalm 44 

sprake is van ironische taal, maar kan men deze aanklacht zien als een uitroep van 

verbijstering in een crisissituatie. hc'yqih' , vs. 24b Hif’il – waak op, hetzelfde werkwoord (met 

God als onderwerp) wordt gebruikt in Psalm 35, 23 waak op en voer mijn rechtsgeding en in 

Psalm 59,6 ontwaak om al de heidenen te straffen. In deze beide teksten ligt de nadruk echter 

op de actie die ondernomen dient te worden: het werkwoord op/ontwaken is slechts een 

aanzet tot de actie die moet volgen. In Psalm 78, 65 toen ontwaakte de Here als een slapende, 

als een held door de wijn overmand is het duidelijk dat het slapen en ontwaken als een 

metafoor wordt gebruikt. De conclusie is dat daar waar gesproken wordt over het slapen van 

God dit meestal gebruikt wordt om de verborgenheid van de God van Israël te beschrijven. 

Dit lijkt ook duidelijk het geval te zijn in Psalm 44. De oproep waak op! staat synoniem voor 

de bede : red ons! , help ons!, grijp in! (Kraus 2003, p. 25)  xn:ïz>Ti-la; , vs. 24b  verwerp niet, 

dit werkwoord wordt, nadat het eerder aan het begin van de vijfde strofe voorkwam (vs. 10, 

daar vertaald als U heeft ons verstoten), hier voor de tweede keer gebruikt. Bovendien wordt 

eraan toegevoegd voor altijd. De dichter houdt de mogelijkheid open dat de verwerping van 
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het volk door God, waarvan gezien de feiten kennelijk sprake is, toch niet definitief is. Het 

dubbele waarom van de verzen 24 en 25 schetst de twijfel en wanhoop van de dichter. De 

eerste keer is het waarom verbonden met het slapen, de tweede keer met het verbergen van het 

gezicht. Het “verbergen van het aangezicht” door God is een bekend thema in de psalmen57. 

Hoewel het beeldspraak betreft, wordt mogelijk ook gealludeerd aan een letterlijke verberging 

van het gezicht, zoals waarvan bij het slapen meestal sprake is. Het verbergen van het gezicht 

vormt bovendien een contrast met vs. 4, waar juist sprake was van het licht van Gods 

aangezicht. WnyEån>[' vs. 25b onze ellende, deze uitdrukking doet denken aan de verdrukking van 

het volk in Egypte (cf. Exodus 3, 17; 4,31), waar hetzelfde woord wordt gebruikt (Koehler & 

Baumgartner 2001, p. 856).  

Vs. 26-27. In vs. 26 wordt de klacht vernieuwd. Het woord  Wnve_p.n:   wordt vaak vertaald met 

“onze ziel”. Koehler & Baumgartner (2001, p. 712) laten echter ook de vertaling met  onze 

nek  toe. Deze vertaling heeft mijn voorkeur58.  WnnE)j.Bi  Koehler & Baumgartner (2001, p. 121) 

geven  als vertaling “interne organen”, met als toevoeging “als de zetel van iemands 

gevoelens”. In het Nederlands is het mogelijk dit te vertalen met onze buik, waarbij dezelfde 

associatie behouden blijft.  We zien in vers 26 dan twee parallelle beschrijvingen van een 

houding die bij een smeekbede past : het neerbuigen en het uitgestrekt voorover liggen. 

Dahood (1965, p. 268) verwijst in dit verband naar een relief van de Egyptische tombe van 

Horemhab (veertiende eeuw BCE), waarop afgebeeld Kanaänitische, Libische en Ethiopische 

slaven die met hun nek en kin de grond raken. In het laatste vers vinden we twee positieve 

imperatieven sta op en verlos ons. Voor dit laatste woord staat letterlijk loskopen. De 

metafoor van vs. 13 wordt in feite voortgezet. Zoals God het volk eerst voor weinig geld 

verkocht heeft in de slavernij, wordt Hij nu opgeroepen het vrij te kopen. Vergelijk Jesaja 52, 

3 Want zo zegt de HERE: Om niet zijt gij verkocht, zonder geld zult gij worden gelost. Korpel 

(1990, p. 494) wijst in dit verband ook  op Jesaja 45, 13 Hij is het, die mijn stad herbouwen 

zal en mijn ballingen vrijlaten, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de HERE der 

heerscharen, waarbij zij stelt dat God wordt getekend als een koopman, die zich niet houdt 

aan de normale regels van het zaken doen. God past zijn eigen criteria toe, die niet 

economisch van aard zijn, maar gegrond zijn in de relatie van God met zijn volk.  ht'r'äz>[,  vs. 

27a hulp en ^D<)s.x; vs. 27b uw trouw staan tegenover WnyEån>[' onze ellende en Wnce(x]l;)  onze 

onderdrukking van vs. 25b.  ![;m;äl. vs. 27b vanwege : dit woord verdient aparte aandacht 

omdat het in zekere zin correspondeert met het  ^yl,['â  vanwege U  van vs. 23a. Terwijl in dit 
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laatste vers het vanwege U betrekking had op het “gedood worden” blijkt het hier echter 

betrekking te hebben op Gods trouw. ds<x< , vs. 27b staat voor loyaliteit, solidariteit, 

(verbonds-) trouw. Dit is een belangrijk woord in de Hebreeuwse Bijbel: het komt ongeveer 

250 keer voor, waarvan 125 keer in de psalmen. Het kan betekenen de wederzijdse 

verplichting tussen familieleden, vrienden, gastheer en gast, heer en slaaf, die zich uit in 

solidariteit en loyaliteit. Het kan ook betrekking hebben op Gods relatie met mensen of met 

een mens en krijgt dan het karakter van trouw, goedheid, barmhartigheid (Koehler & 

Baumgartner 2001, 336f.). In vs. 27b gaat het om deze tweede betekenis: het is uw trouw. 

Kraus (2003, p. 52 f) ziet ds<x< als een volkomenheidsaanduiding voor JHWH, die berust in 

het verbond van God met zijn volk ; het is verbonden met het begrip genade en staat voor de 

bevrijdende, zich toewendende, helpende en genezende gunst van God. De dichter lijkt  zijn 

geloof en vertrouwen in God niet verloren te hebben. Hij eindigt met een beroep op Gods 

trouw.  

 

3.7 Het opschrift van Psalm 44 

De aanduiding “voor de leider” komt vijf en vijftig keer voor in de psalmen. Het betreft  

waarschijnlijk degene die de lofzang met de muzikale begeleiding in de Tempel leidde 

(Oesterley 1937, p.76). Dit wordt wel gebaseerd op het feit dat in 1 Kronieken 15, 21 het 

werkwoord xcn (waarvan het woord “leider” is afgeleid) wordt gebruikt voor het leiden van 

de instrumenten in de liturgie59.  De psalm wordt tevens benoemd als een Psalm van de zonen 

van Korach. Korach , een afstammeling van Levi (volgens Exodus 6, 16-24) was één van de 

leiders van de opstand tegen Mozes en Aäron tijdens de woestijnreis van het volk Israël 

(Numeri 16). Hij was de voorvader van een belangrijke priesterfamilie in de Tempel, die 

genoemd wordt in 1 Kronieken 6,22 en 33. Zijn zonen vervulden de rol van voorzangers 

volgens 2 Kronieken 20,19. In totaal treffen we bij twaalf psalmen het opschrift van de zonen 

van Korach aan, waarvan zeven in de boeken 2 (Psalm 42 – 49 met uitzondering van 43) en 3 

(Psalm 84 – 88 met uitzondering van 86). Davies & Finkelstein (1984, p. 184f) stellen dat het 

feit dat dit vrijwel aaneengesloten psalmenreeksen vormen een aanwijzing is dat deze 

psalmen eerder als afzonderlijke bundel gefunctioneerd hebben60.   Goulder (1982, p.3f ) heeft 

veel aandacht besteed aan de herkomst van de Psalmen van de zonen Korach . Zijn onderzoek 

wijst uit dat deze psalmen  een collectie vormen op grond van: 

- uitdrukkingen die exclusief of overwegend in deze psalmen gevonden worden, bijvoorbeeld 

de aanduiding van “Jakob” als verwijzing naar het volk Israël. 
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- het feit dat de meeste van deze psalmen een gemeenschapskarakter hebben, vaak met een 

ritueel element. 

Verder is het voor ons onderwerp van belang dat Goulder (1982, p. 8f), in navolging van 

onder meer Delitzsch, aannemelijk maakt dat de Psalmen 42 en 43 als één psalm gezien 

kunnen worden en dat er sprake is van verbanden tussen Psalm 42/ 43 enerzijds en Psalm 44 

anderzijds61. Hij ontwikkelt vervolgens de hypothese dat deze psalmen onderdeel waren van 

de tabernakelliturgie in Dan (Noordrijk), waarbij de Psalmen 42/43 functioneerden als 

pelgrimage liederen en Psalm 44 als klaagzang aan de vooravond van het feest62. Hoe dit ook 

zij, het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat de psalmen van de zonen van Korach een 

onderlinge verwantschap vertonen, zowel voor wat betreft de herkomst, als het woordgebruik 

als het gebruik in de liturgie. 

 

3.8  Herkomst en datering 

Kwakkel (2002, p. 231) acht het waarschijnlijk, voornamelijk op grond van de inhoud van de 

psalm, dat deze gedicht zou kunnen zijn ten tijde van de belegering door Sanherib van 

Jeruzalem in 701 BCE toen Hizkia koning was ( 2 Koningen 18). Naar zijn mening maakt de 

expliciete betuiging van onschuld van het volk het minder waarschijnlijk dat het zou gaan om 

een exilische of post -exilische psalm, omdat juist de zonde van het volk tot de ballingschap 

had geleid. Brinkman (1997, p. 17) verwijst naar het gebed van koning Josafat, dat hij bad 

voor de strijd van Juda tegen de Moabieten en Ammonieten (2 Kronieken 20, 6-12) als 

mogelijke gelegenheid voor het dichten van deze psalm. Inderdaad is er sprake van 

overeenkomsten in stijl en inhoud. Dit zou dan wijzen op een nog vroegere datering, in de 9e 

eeuw BCE.  Craigie (1984, p.333) gaat er ook vanuit dat de psalm een pre -exilische 

oorsprong heeft, omdat de koning lijkt op te treden als de aanvoerder van het leger. Goulder 

(1982, p. 90) vraagt zich af of het viervoudig gebruik van het werkwoord  [vy  Hif ‘il 

verlossen  in de verzen 4-8 een verwijzing zou kunnen zijn naar koning Hosea, wiens naam 

van dit werkwoord is afgeleid. Hosea regeerde van 732 tot 723 over het Noordrijk, vlak voor 

de inname en wegvoering van het volk door Assyrië. De nederlaag waarvan sprake is in 

Psalm 44 zou dan kunnen duiden op de inval van Tiglath – Pileser, de koning van Assyrië, die 

de inwoners van diverse steden als ballingen meevoerde (zie 2 Koningen 15, 29f).  Er zijn 

echter ook argumenten voor een latere datering, met name vers 12b, waar gesproken wordt 

over de verstrooiing van het volk. Dit doet eerder denken aan de periode van de ballingschap 

of erna. Van der Ploeg (1971, p. 269) meent dat de auteur van Psalm 44 enkele eeuwen na de 

 33



grote catastrofe van de ondergang van Jeruzalem (587 BCE) leeft; het volk is teruggebracht 

tot een betrekkelijk kleine gemeenschap in en rond Jeruzalem en resten ervan leven verstrooid 

onder de heidenen. Deze gemeenschap aanbidt geen vreemde goden meer, maar heeft haar 

leven ingericht volgens de Wet, cf. vs. 18. De vraag blijft dan wel naar welke recente 

nederlaag en acute noodsituatie de psalm verwijst. J.Ridderbos (1958 p.23) gaat uit van een 

datering na de ballingschap, maar voor de Maccabeese tijd  Briggs & Briggs (1927, p. 376f) 

wijzen erop dat religieuze vervolging als zodanig, waaraan vs. 23a vanwege U zou kunnen 

refereren niet plaatsvond voor Antiochus IV Epifanes (168 BCE). Zij voegen er echter terecht 

aan toe dat Psalm 44 vervolging van Israël door de naties betreft en dit is zowel een fenomeen 

van de tijd voor de ballingschap, als van de ballingschap zelf en de tijd erna63. Zij gaan ervan 

uit dat de psalm in de laat -Perzische periode (ca. 350 BCE) gedateerd moet worden.   

 

Het geheel overziende is het niet eenvoudig tot een eenduidige conclusie inzake de datering 

van Psalm 44 te komen, omdat de argumenten voor een vroege (pre –exilische) datering 

ongeveer in evenwicht zijn met een latere (exilische of post –exilische). Op grond van vers 

12, de klacht over de verstrooiing onder de volken zonder dat er sprake is van een terugkeer 

naar het beloofde land, ben ik geneigd te kiezen voor de periode van de ballingschap als meest 

waarschijnlijke ontstaanstijd64.  
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Noten Hoofdstuk 3 
 
10 LXX (textus Graecus Originalis) heeft toegevoegd yalmo,j (psalm of lied), in het 
Hebreeuws rwomz>mi.  
11 De psalm wordt aangeduid als een maskil. Deze typering, waarvan de betekenis onduidelijk 
is, is ook van toepassing op een twaalftal andere psalmen. 
12 Sommige MT codices hebben ymyKi  volgens (als) de dagen, hetgeen een later aangebrachte 
versoepeling lijkt. Volgens het principe van lectio difficilior is onze voorkeur voor de oudere 
handschriften.   
13 Voorgesteld wordt ^d>y"b>  met uw hand :  echter geen schriftgetuigen; we kiezen derhalve 
voor de lectio difficilior.  In LXX en Syriaca ontbreekt hT'Ûa  (U), in lijn met de neiging van 
LXX om duplicaten te elimineren. Onze keuze is echter voor de Masoretische tekst.  Indien 
U,Uw hand gezien wordt als onderdeel van vers 3 is een vertaling met uw hand mogelijk; het 
persoonlijk voornaamwoord (U) dient dan ter versterking van het subject (uw hand) - cf. 
Lettinga 2000, p. 153.  
14 LXX en één van de versies van Syriaca lezen  evxwle,qreusen, Hij vernietigde. Vanwege de 
beperkte getuigen en op inhoudelijke gronden (de tegenstelling wordt gevormd met Hij 
plantte) volgen wij dit niet.  
15 Het kritisch apparaat van BHS stelt voor: [:roT"  U brak (Hi fut. 2 pers. sg. m. van #cr , in 
stukken slaan, in plaats van  [[r), maar er zijn geen schriftgetuigen voor dit alternatief en ook 
inhoudelijk gezien heeft de Masoretische tekst de voorkeur.                                                                               
16 Het persoonlijk voornaamwoord (Hij) versterkt het onderwerp (U), cf. Lettinga (2000, p. 
153) 
17 LXX heeft hier  “en mijn God ” (in plaats van vocativus). Wij volgen echter de 
Masoretische tekst.  
18 Weinige MT manuscripten, LXX en Syriaca hebben  b>W toegevoegd : en. Dit heeft echter 
op grond van het lectio difficilior principe niet onze voorkeur.  
19 Eén Hebreeuws manuscript en LXX hebben toegevoegd en in uw naam. Wij kiezen voor  
de moeilijker lezing van de oudere handschriften. 
20 hl's,( ontbreekt in Syriaca. Wij volgen Masoretische tekst.   
21 Sommige Hebreeuwse manuscripten en Syriaca hebben   WnT"x>n:z>   U heeft ons verstoten. Uit 
het verband blijkt dat dit inderdaad bedoeld is, maar op basis van de lectio difficilior , kiezen 
we voor de Masoretische tekst.  
22 LXX heeft hier :  tegenover onze vijanden, wellicht een latere versoepeling. In de Syriaca 
ontbreekt rc"+-yNImi . Onze keuze voor Masoretische tekst. 
23 Weinige Hebreeuwse manuscripten, Syriaca en Targum hebben voor ons in plaats van voor 
zichzelf. Dit is echter niet overtuigend, omdat het voor de hand ligt dat Aml'(  terugslaat op rc. 
De Masoretische tekst heeft onze voorkeur. 
24 Syriaca en Hieronymus hebben sg  zijn prijs. Het slaat terug op het volk, hetgeen sg is, maar 
staat voor een “meervoud” aan mensen. Het kan beide, in welk geval we kiezen voor de 
Masoretische tekst.  
25 zo Leningradensis; vele Hebreeuwse manuscripten Edities hebben voorzetsel geïntegreerd 
in nomen, zoals in Psalm 57, 10; 108, 4; 149,7. Tegen BHS vind ik het alternatief van één 
woord overtuigend, omdat er goede schriftgetuigen zijn en het ook elders in de Hebreeuwse  
Bijbel zo voorkomt. 
26 Weinig Hebreeuwse manuscripten, LXX en Syriaca hebben toegevoegd en. Hier is wel iets 
voor te zeggen, omdat vs. 19 verbonden is met vs. 18. We prefereren echter de keuze van de 
Masoretische tekst op grond van het lectio difficilior principe.  
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27 LXX en Targum hebben: kai. evxe,klinaj (participium) =  jT:w: =  en afwijkend. Onze 
voorkeur is de Masoretische tekst te volgen. LXX recensione Luciani en Syriaca hebben en 
niet afwijkend. Aangezien de negatie aan het begin van de zin ook betrekking heeft op dit 
verbum is onze keuze voor de Masoretische tekst.  
28 Weinig Hebreeuwse manuscripten lezen !yNI+T = zeemonsters, cf. Syriaca;  LXX heeft 
kakw,sewj. Volgens Lust, Eynikel, Hauspie (2003, p. 301) heeft dit laatste woord de betekenis 
van “het kwade”, maar kan het ook betekenen “draak”, als symbool van het kwade. Vanwege 
de weinige tekstgetuigen is onze keuze voor de Masoretische tekst.   
29 Weinig Hebreeuwse manuscripten en LXX hebben hier een woord dat staat voor “diepe 
duisternis”. Volgens Anderson (1972, p.344) heeft dit de voorkeur, omdat het een synoniem is 
voor “grote duisternis”, een metafoor voor moeite en zorg (Jesaja 9,1; Psalm 107, 10,14). Er 
zijn echter te weinig schriftgetuigen voor deze variant om dit aspect de doorslag te laten 
geven.  
30 J.Ridderbos (1958, p. 28) wijst erop dat uit het “de hele dag” en de tegenstelling met vs. 
21f, blijkt dat in de beschrijving van het lijden aan het heden is te denken en dat de perfecta 
van vs. 22 derhalve perfecta praesentia zijn, te vertalen met wij worden gedood, wij worden 
geteld. Toch is de (meer letterlijke) vertaling waarvoor wij gekozen hebben wij werden 
gedood, wij werden geteld als een gedachte die voortbouwt op dit alles is ons overkomen 
(vs.18a) evenzeer te verdedigen.  
31 Twee Hebreeuwse manuscripten en Syriaca en Targum hebben toegevoegd: tot/ voor (de 
slacht). Dit is een goed alternatief; op grond van lectio difficilior heeft echter de Masoretische 
tekst de voorkeur.  
32 Weinig Hebreeuwse manuscripten, LXX, Symmachus en Syriaca, hebben toegevoegd en. 
Dit lijkt een latere versoepeling. 
33 LXX heeft toegevoegd: Heer! (vocativus). Dit is niet overtuigend, want het is uit het 
verband duidelijk wie toegesproken wordt. 
34 De punten vanuit het kritisch apparaat van secundair belang zijn in de noten van Hoofdstuk 
3 opgenomen. 
35 Zie Jesaja 5, 1 ff ; Jeremia 2, 21; 12, 19; Ezechiël 17, 1 ff; Joël 1,7.  
36 In tegenstelling tot Fokkelman (2002, p. 55), die voor de alternatieve lezing kiest. 
37 Fokkelman (2002, p. 55) kiest voor de variant hwhy 
38 In LXX draagt Psalm 44 nummer 43. 
39 N.H.Ridderbos (1991, p. 94f) kiest voor een onderverdeling in vier delen; het laatste deel 
wordt dan gesplitst in vs. 18-23 (betuiging van rechtvaardigheid) en vs. 24-27 (het eigenlijke 
gebed). De verschillende onderdelen bestaan dan vervolgens uit tien, acht, zes en vier 
versregels. De psalm rijst op als een zikkurat (een trappentoren), waarbij op het hoogste 
niveau het gebed tot God gericht wordt. Het ligt echter meer voor de hand vs. 23 tot het gebed 
te rekenen, omdat daar God reeds direct aangesproken wordt.  
40 Vergelijk Jesaja 53, 7  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn 
mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open . In Jeremia 12,3 wordt de uitdrukking “ 
slachtschapen” echter gebruikt voor de tegenstanders van de profeet. 
41 Voor een commentaar op het opschrift (vs. 1a) zie paragraaf 3.7. 
42 Vergelijk ook Habakuk 1,5 en 3,2. 
43 Zie ook Exodus 15, 17; 2 Samuël 7,10; Jeremia 11,7 en Amos  9,15. 
44 Vgl. Jozua 24,12 Toen zond Ik hoornaars voor u heen, en deze dreven hen voor u uit, zoals 
de twee koningen der Amorieten; waarlijk niet door uw zwaard , noch door uw boog. 
45 Briggs & Briggs (1927 p. 378) wijzen er terecht op dat de zinsnede en het licht van uw 
aangezicht beter past bij de volgende regel omdat U hen gunstig gezind was  dan als 
onderdeel van de opsomming van symbolen van kracht uw rechterhand en uw arm.  
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46 Zie de zogenaamde koningspsalmen 2; 18; 20 ; 21; 45 ; 72 ; 89 ; 101 ; 110 ; 132; 144  
47 Zie Genesis 32, 28; 35, 10 
48 Lipinski verwijst naar Psalm 60,3; 79,1; 83,2; 74,1 
49 Ezechiël 5,10-12; 12,14f; 20,23; 22,15; 29,12; 30,23-26 
50 De enige andere plaats waar deze combinatie voorkomt is Psalm 8, 3; dit betreft echter een 
geheel andere context. 
51 Vergelijk Psalm 74, 1, waar dezelfde woorden gebruikt worden: Waarom, God, hebt u ons 
voor altijd verstoten? 
52 vergelijk Jesaja 53,3  Hij was veracht en van mensen verlaten. Hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht. 
53 Cf. Jesaja 34,13; 35,7; Jeremia 9,11; 10,22; 49, 33; 51, 37. 
54 Vgl. Exodus 9, 29; 9,33 ; Ezra 9,5 ; Psalm 88, 10; 141, 2; 143, 6; Jesaja 1, 15 
55 cf. Job 5,27 ; Job 28, 27; Psalm 17,3; Psalm 26,2 Psalm 139, 1 
56 Zie voor het Atrahasis epos en andere genoemde verhalen: W.W.Hallo & K.L. Younger 
(eds.), The Context of Scripture, volume 1, Brill Leiden 1997. 
57  Zie onder meer: Psalm 13,1; 27,9 ;51,9 ;69,17 ;102,2 ;143,7. 
58 Daarnaast is het niet goed voorstelbaar dat iets onstoffelijks als een ziel zou neerbuigen in 
het stof. 
59 Oesterley (1937, p. 76f) vraagt zich overigens af waarom deze betekenis (koorleider) zoveel 
problemen heeft opgeleverd voor de vroege vertalers, bijvoorbeeld van LXX. Hij bespreekt 
vervolgens ook andere interpretaties waarvoor verder naar zijn boek verwezen wordt. 
60 Hetzelfde geldt voor de Psalmen van Asaf en van David, hoewel de laatste in verschillende 
delen van de Psalter opgenomen zijn.   
61 Vergelijk Psalm 44,4 met 42, 8;  44,9 met 43,2; 44, 13-16 met 42, 3 en 10 ; 44,25 met 42, 5 
en 11 en 43, 5; 44, 26 met 42,8. 
62 Zie hiervoor verder Goulder (1982, p. 51ff) 
63 Bijbelse voorbeelden van vervolging of tegenwerking van  Joden zien we in de wet van 
Haman tegen de Joden , Ester 3 (tijdens ballingschap), de tegenwerking van Daniël en zijn 
vrienden, Daniël 1-3 (tijdens ballingschap), de tegenwerking bij de herbouw van Jeruzalem, 
Ezra 4 (na ballingschap).      
64 Hiertegen is in te brengen dat uit het boek Ester de indruk ontstaat dat de latere generaties 
in de ballingschap verwijderd geraakt waren van het onderhouden van de Tora. 
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Hoofdstuk 4. Geloof en twijfel en de zoektocht naar een antwoord 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk willen we nagaan op welke manieren de dichter probeert God te overtuigen 

het volk te hulp te komen (4.2). Hoe wisselen geloof en twijfel elkaar daarbij af ? Is er sprake 

van zorgvuldig overdachte of van emotionele argumenten? Is er een “theologie” te ontdekken 

waaraan de dichter zich probeert vast te klampen?  Vervolgens (4.3) onderzoeken we of in 

andere klaagpsalmen sprake is van vergelijkbare argumenten om God te overtuigen en in 

hoeverre Psalm 44 wellicht uniek is. We beperken ons daarbij tot het genre van de 

klaagpsalmen van het volk vanwege de vergelijkbaarheid van de  thema’s. In paragraaf 4.4 

gaan we na of belangrijke motieven in de klaagpsalmen van het volk in Psalm 44 juist 

ontbreken. In de paragrafen 4.5 en 4.6 worden enkele unieke aspecten van Psalm 44 nader 

uitgewerkt, terwijl in 4.7 de conclusies van Hoofdstuk 4 worden vastgesteld.   

 

4.2 Argumenten van de dichter om God te overtuigen   

De dichter probeert op verschillende manieren God te overtuigen van de noodzaak het volk te 

hulp te komen. De argumenten zijn als volgt te rubriceren: 

i) Wat God gedaan heeft in positieve zin: 

- Er is sprake van een geschiedenis van God met het volk. God is “vanouds” bij “onze 

vaders” betrokken geweest (vs. 2) en was hen gunstig gezind (vs. 4c). De dichter 

vraagt God impliciet dat de lijn van het verleden ook in het heden doorgetrokken 

wordt.  

- God heeft het volk een land gegeven, hen daar geplant en het tot erfenis gegeven (vs. 

3-4). De dichter benadrukt het aspect van “blijvendheid”: het land en het volk zijn 

door God zelf met elkaar verbonden. Het één kan niet bestaan zonder het ander. 

- Verwijzing naar Gods zegen over en verkiezing van het volk: de dichter verwijst  naar 

Gods zegen in het verleden, die samenhing met het gunstig gezind zijn van God jegens 

het volk (vs. 4).  

ii) Wat God heeft gedaan in negatieve zin: 

- Verwijt aan God dat Hij ten onrechte heeft nagelaten te handelen ter verdediging van 

zijn volk of zelfs actief zijn volk overgeleverd heeft. Dit blijkt uit de verzen 10 – 19, 

waarbij de laatste twee verzen onderstrepen dat het volk dit lijden niet verdiend heeft.  
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- Suggestie dat God slaapt: word wakker, waarom slaapt U? (vs. 24). De dichter 

spreekt waarschijnlijk met stemverheffing : hij roept, hij schreeuwt. Misschien schrikt 

God wakker. 

- Verwijt van verwerping en verberging : verwerp ons niet voor altijd, waarom verbergt 

U uw gezicht en vergeet U onze ellende en onze verdrukking? (vs. 24-25). De dichter 

lijkt alle hoop te verliezen.  

iii) Wat het volk gedaan heeft : 

- Belijdenis van afhankelijkheid van God: Gods macht steekt scherp af bij het menselijk 

onvermogen: uw rechterhand en uw arm  tegenover niet hun zwaard en niet hun arm  (vs. 

4a). De dichter erkent dat het volk niet in staat zal zijn zichzelf te redden. Hij twijfelt 

daarentegen niet aan Gods macht en kracht (vs. 4b). 

- Uiting van vertrouwen op Gods macht en hulp: het zich realiseren van Gods hulp aan het 

volk in het verleden, geeft de dichter hoop en moed; de angst is weg (vs. 6-9).  

- Lofprijzing aan God: vanwege zijn daden  roemt het volk in God de hele dag en zal het 

zijn naam altijd prijzen (vs. 9). De dichter wijst erop dat het volk God de eer geeft en 

belooft dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.  

- De  vroomheid en de  trouw van het volk aan God ( vs. 18-19, 21-22). Dit betreft niet 

alleen het nalaten van afgodendienst (vs. 21) , maar ook trouw aan het verbond (vs. 18) en 

naleving van de Tora (vs. 19).  

- Verwijzing naar het schrijnend karakter van het leed: de dichter benadrukt dat de 

toestand schrijnend is (vs. 20, 23) mede met het doel Gods medelijden op te wekken. 

- Het lijden is er “vanwege U” (vs. 23): de precieze bedoeling van de dichter moet nader 

worden onderzocht; ziet hij een samenhang tussen het lijden van het volk en het dienen 

van God?  

- Houding van onderdanigheid ter ondersteuning van het smeken (vs. 26). De lichaamstaal 

wordt beeldend geschetst. 

- Direct appèl tot God om hulp : een aanzet hiertoe werd in vs. 5 gegeven: Beveel 

reddingen van Jakob. Dit krijgt zijn vervolg in vs. 27a: Sta op tot  hulp voor ons.  

- Direct beroep op Gods trouw (vs. 27b). De dichter grijpt zich (namens het volk) vast aan 

Gods loyaliteit, zijn verbondstrouw.   

 

Het beeld dat naar voren komt uit het handelen van God toont een God die het volk verkoren 

en gezegend heeft, maar het nu toch aan zijn lot overlaat, actief aan zijn ondergang meewerkt 

en zich afzijdig houdt. Daarbij wordt niet getwijfeld aan Gods macht. Het beeld van het volk 
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is daarentegen consistent: het is onmachtig, maar vroom en is trouw gebleven aan God. 

Daarom stelt Gods handelen de dichter voor raadsels.  De spanning tussen geloof en twijfel 

wordt in de psalm als volgt opgebouwd:   

- vs. 1b – 9 : hymne van vertrouwen en lofprijzing; de dichter is vol van geloof. 

- vs. 10- 17 en vs. 20 :  beschrijving van het leed in het heden; God heeft het gedaan. Er 

ontstaat twijfel bij de dichter inzake het handelen van God. 

- vs. 18 -22 (met uitzondering van vs. 20) : onschuldverklaring van het volk; het leed 

overkomt het volk ondanks zijn trouw aan God. hierdoor wordt de twijfel van de 

dichter bijna tot wanhoop. 

- vs. 23 - 27  het lijkt dat de dichter komt tot een nieuw inzicht komt, ook al is dit in de 

vorm van een klacht: het lijden is er vanwege U (vs. 23a) niet als straf voor zonde, 

maar samenhangend met het “volk van God” zijn. Deze notie kwam nog niet eerder in 

de psalm naar voren. De krachtige bewoordingen van de aanklachten en oproepen van 

vs. 24-25 moeten dan ook in dit licht gezien worden. De psalm eindigt met een beroep 

op Gods trouw; de trouw die in de openingshymne een belangrijke rol speelde.     

 

4.3 Parallellen vanuit andere klaagpsalmen inzake de overtuigingsgronden van Psalm 44 

In hoeverre komen we bovengenoemde overtuigingsgronden tegen in andere klaagpsalmen 

van het volk?  

i) Het handelen van God in positieve zin 

- Gods hulp in de geschiedenis: dit is een uniek aspect van Psalm 44. We vinden 

het in andere klaagpsalmen van het volk niet terug65. 

- De gave van het land: deze gedachte, met dezelfde beeldspraak, vinden we terug 

in Psalm 80,9: U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om 

hem te planten. Zie ook Psalm 80,16: de stek die uw rechterhand heeft geplant. 

- Gods zegen/verkiezing: hiervoor verwijzen wij naar Psalm 60,7 Opdat uw 

geliefden ten strijde toegerust zijn en naar Psalm 74,2  Gedenk uw gemeente die 

Gij vanouds hebt verworven. Zie ook Psalm 80,18: uw bescherming zij over de 

man van uw rechterhand, over het mensenkind dat Gij U hebt grootgebracht. 

ii) Het handelen van God in negatieve zin 

           - Verwijten aan God vanwege zijn actieve rol in het leed van het volk : dit thema  

            komt aan de orde in Psalm 60,3 en 74,1: Waarom, o God, verstoot Gij voor  

            altoos, brandt uw toorn tegen de schapen die Gij weidt? Psalm 79, 5 Hoelang nog,  

            o HERE?  Zult Gij voortdurend toornen, zal uw naijver branden als een vuur?;  
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            zie ook Psalm 80,5 ; 89, 47-49. De notie in Psalm 44 dat God zijn volk  

            overgegeven heeft ondanks de trouw van het volk ten opzichte van God is echter  

            uniek binnen de klaagpsalmen van het volk.  

- Verwijten aan God vanwege zijn (veronderstelde) passiviteit en afwezigheid. In 

de sterke zin van Psalm 44 komen we het elders niet tegen. Zie echter Psalm 83, 2 

O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Het verwijt van 

“werkeloos blijven” kan ook als een zware aantijging gezien worden. De suggestie 

dat God zou slapen en gewekt zou moeten worden komen we buiten Psalm 44 niet 

tegen.  

iii) Het handelen van het volk 

- Belijdenis van afhankelijkheid: de gedachte van Gods macht zien we in Psalm 

60,7 waar net als in Psalm 44 gesproken wordt over uw rechterhand, als teken van 

macht. Zie ook Psalm 79,11  de grootheid van uw arm. 

- Uiting van vertrouwen: dit keert terug in Psalm 60,13 : Bied ons hulp tegen de 

tegenstander, want mensenhulp is ijdel; tevens 80,20.  

- Lofprijzing: dit zien we eveneens in Psalm 60,8-10; 74,13-17; 79,13; 83,19 : 

opdat zij weten dat alleen uw naam is : HERE, de allerhoogste over de ganse 

aarde. 

- Het schrijnend karakter van het leed. Gelijksoortige klachten treffen we aan in de 

Psalmen 60,3-5; 74,1-8; 79,1-4; 80, 13-14,17 : Als afval is hij met vuur verbrand, 

door uw dreigende blik gaan zij te gronde.  

- Het beroep op de vroomheid van het volk en de trouw aan God: dit motief 

ontbreekt in andere klaagpsalmen van het volk. 

- Het lijden vanwege U : deze notie in Psalm 44 is uniek binnen de klaagpsalmen 

van het volk.  

- Houding van onderdanigheid. Het valt op dat deze notie elders niet in de 

klaagpsalmen van het volk voorkomt. De beelden waarin de zwakheid, nood en 

afhankelijkheid verwoord wordt overheersen. 

- Direct appèl tot God om hulp: de directe oproep keert in de meeste klaagpsalmen 

terug: Psalm 60, 7 Geef overwinning door uw rechterhand en antwoord ons ; 

60,13;  74, 22 (dit is een indirecte oproep; de nadruk ligt op het verdedigen van 

Gods zaak) ;  79, 6 ; 10 ; 12 (dit is eveneens een indirecte oproep; de nadruk ligt 

op het straffen van de vijanden); tevens 80, 3-4; 83, 10; 12; 14;17;18 (ook hier 

staat de roep tot wraak op de vijanden centraal). 
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- Beroep op Gods trouw/ Gods verbond. Psalm 74,20 aanschouw het verbond;  

79,9 help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam. 

 

De conclusie is dat veel van de overtuigingsgronden die gebruikt worden in Psalm 44 ook 

voorkomen in andere klaagpsalmen van het volk. Uniek voor Psalm 44 zijn daarentegen: 

- de relatief uitgebreide hymne aan het begin van de psalm (vs. 1b -9). 

- de onschuldverklaring namens het volk. 

-  het lijden vanwege U.  

-  de krachtige taal van de verwijten en suggesties met betrekking tot het handelen of juist de 

inactiviteit van God, met name het verwijt van het slapen van God,  

-  de onderdanige lichaamshouding.  

Voor we op deze punten nader ingaan willen we bezien in hoeverre motieven die een 

belangrijke rol spelen in de klaagpsalmen van het volk in Psalm 44 juist ontbreken. 

 

4.4 Belangrijke motieven in de klaagpsalmen van het volk, die ontbreken in Psalm 44 

Tot de motieven in de klaagpsalmen van het volk, die ontbreken in Psalm 44 behoren: 

- De schande voor God ten gevolge van de nederlaag van zijn volk. Dit is een belangrijk 

motief in Psalm 74, 10 : Ja, hoelang nog zal de tegenstander U honen, o God? ; Psalm 

74,18 en 21 en Psalm 79,10 : Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is  hun God?  

Zie ook Psalm 83, 13 Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods.  

- Belofte tot trouw en gehoorzaamheid conditioneel op de verhoring van het gebed. Zie 

Psalm 79, 13 en 80, 19 Dan zullen wij niet van U wijken; maak ons levend dan zullen 

wij uw naam aanroepen. 

- Smeekbede om wraak over de vijanden. Psalm 79, 6-13, bijvoorbeeld vs. 6 Stort uw 

grimmigheid uit over de volken die U niet kennen en over de koninkrijken die uw naam 

niet aanroepen  en 83,10 -18, bijvoorbeeld vs. 10: Doe hun als Sisera, als Jabin aan 

de beek Kison.  

Het ontbreken van het motief van de schande voor God vloeit wellicht voort uit de sterke 

nadruk die in deze psalm valt op het feit dat God ervaren wordt als initiator van  het leed 

dat het volk overkomt. Dit wordt onder meer duidelijk uit het herhaalde U maakt ons tot 

schande (vs. 14) en U maakt ons tot een spreekwoord (vs. 15).  Het ontbreken van de 

belofte tot trouw en gehoorzaamheid hangt ongetwijfeld samen met de onschuldverklaring 

van het volk: het volk is immers trouw gebleven. De smeekbede om wraak speelt een 

belangrijke rol in een beperkt aantal klaagpsalmen van het volk. Het ontbreken ervan in 
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Psalm 44 houdt mogelijk verband met het feit dat de dichter God eerder nog dan de 

vijanden verantwoordelijk houdt voor de ontstane situatie.   

 

4.5  De onschuldverklaring van het volk 

De centrale verzen waarin de dichter de onschuld van het volk benadrukt zijn 18-19-21 en 22: 

18. Dit is alles ons overkomen en toch zijn we U niet vergeten 

          en (hebben we) niet onze trouw verbroken aan uw verbond. 

19. Niet is ons hart ontrouw geworden 

         noch verleidden ons onze voetstappen van uw weg. 

.......... 

21. Indien we de naam van onze God vergeten zouden hebben, 

          en (hand)palmen uitgestrekt hadden naar een vreemde god, 

22. zou God dit niet uitgevonden hebben? 

          Want Hij kent de geheimen van het hart. 

 

Er is sprake van een vijftal ontkenningen van schuld: 

- we zijn U niet vergeten 

- we hebben niet gehandeld tegen uw verbond 

- ons hart heeft zich niet afgekeerd 

- onze voetstappen weken niet van uw weg (dat wil zeggen uw Wet, de Tora, zie p.28) 

- onze handen hebben we niet uitgestrekt naar een vreemde god 

De dichter geeft dus aan dat het niet alleen (negatief) ging om het nalaten van afgodendienst, 

maar ook (positief) om het naleven van de Wet. Er zijn geen beperkingen aangegeven: het 

betreft het hele volk, niet alleen de goeden en vromen. Evenmin is sprake van een begrenzing 

in de tijd: het is kennelijk altijd zo geweest. Dit bevreemdt omdat het vanuit de geschiedenis 

van het volk Israël uit de Hebreeuwse Bijbel duidelijk is dat er veelvuldig sprake is geweest 

van het niet naleven van het verbond en ook van het zich richten tot afgoden. Welke 

verklaringen zijn mogelijk? We gaan dit na vanuit de volgende invalshoeken: 

* de voortdurende vroomheid en trouw van het hele volk. 

- Er zijn diverse psalmen waarin sprake is van een onschuldverklaring van een individu: 

Psalm 7, 4-6; 17, 1-5 ; 18, 21-27 en 26. Het is eventueel voor te stellen dat een 

enkeling vroom geleefd heeft en de Tora onderhouden heeft. Hoe kan dit gelden voor 

een heel volk? Dat de dichter alleen zou doelen op een kleinere subgroep binnen het 

hele volk is niet aannemelijk: de aanleiding voor de psalm is een nederlaag van het 
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volk en de nood en schande die daarvan het gevolg zijn; de smeekbede is voor herstel 

en verlossing. Aangezien deze omstandigheden het hele volk betreffen, ligt het niet 

voor de hand de onschuldverklaring alleen op het vrome deel te betrekken. De 

opvatting van J.Ridderbos (1958, p. 27) dat de dichter blijkbaar de overtuiging heeft 

dat het vrome volksdeel dusdanig de leiding had en heeft, dat het als 

vertegenwoordiger van heel het volk kan spreken, overtuigt niet, omdat de tekst geen 

enkele aanwijzing in deze richting geeft. Weliswaar is het onderscheid tussen de  

saddiqim, de Tora getrouwen, en de resa’im, de goddelozen, in een aantal psalmen een 

thema, bijvoorbeeld in Psalm 1.  Mowinckel (1962, p. 207f) merkt daarbij echter op 

dat dit niet wijst op onderscheidene groepen binnen de Joodse gemeenschap, maar op 

religieuze contrasten tussen de dienaren van JHWH en “de heidenen”. Er is dus sprake 

van een collectieve toespitsing. Dit heeft zijns inziens te maken met de oud 

Israëlitische visie op de relatie tussen individu en gemeenschap: een saddiq kan alleen 

getrouw zijn binnen de gemeente van het verbond. Door de godsdienst (cultus) wordt 

zijn trouw bevestigd. Hierdoor wordt hij ook onder Gods zegen geplaatst. Zo ontstaat 

een “inclusief ” beeld van trouw, rechtschapen zijn. De saddiqim is dan ook vaak een 

aanduiding voor Israël als volk. Van deze collectieve toespitsing is waarschijnlijk ook 

sprake in Psalm 44. Kwakkel (2002, p. 234) merkt op dat het volk gezien wordt als 

trouw aan God of als ontrouw, zonder verdere onderscheidingen. Bepalend was of zij 

de God van Israël dienden als hun enige God of dat zij zich ook richtten tot de 

afgoden. Het criterium was dus de eredienst. Vanuit de geschiedenis van het volk 

Israël is echter bekend dat ontrouw aan God regelmatig voorkwam en dat dit zelfs de 

voornaamste reden vormde voor de ballingschap. De onschuldverklaring namens het 

volk dient derhalve wellicht gelezen te worden als betrekking hebbend op een meer 

recente periode van geestelijk en religieus reveil, bijvoorbeeld slaande op de huidige 

generatie. Kissane (1953  p.192) gaat nog een stap verder door te suggereren dat het 

huidige lijden van het volk samen zou hangen met de zonden der vaderen, maar dit 

verband ontbreekt in de psalm.  

*de vroomheid en trouw van het volk. 

-  Nic.H.Ridderbos (1991, p. 63) meent dat onschuldbetuigingen in de psalmen iets 

specifieks Oudtestamentisch hebben. Hij bedoelt hiermee dat in het Nieuwe Testament   

dergelijke uitspraken niet voorkomen, behalve in uitspraken die betrekking hebben op 

Jezus zelf. Hoewel deze constatering op zich juist is, geeft het geen nader inzicht in de 

achtergrond van dergelijke verklaringen in de Hebreeuwse Bijbel. We kunnen het met 
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Anderson (1972, p. 343) eens zijn dat, gezien de context en de houding van de dichter, 

de verklaring van het volk niet beschouwd kan worden als een gebrek aan zondebesef 

of een uiting van arrogantie. Omdat de dienst aan God nooit volmaakt zal zijn, 

suggereert hij dat het mogelijk is te spreken in de zin van “loyaal en disloyaal zijn” ten 

opzichte van God. Kwakkel (2002, p. 234) merkt in dit verband op dat het van 

overdrijving zou getuigen als de verklaring van het volk van trouw aan God gezien 

zou worden als een aanspraak op een leven zonder enige zonde. Het ligt derhalve voor 

de hand te veronderstellen dat de trouw van het volk in elk geval betrekking had op het 

nalaten van afgodendienst, omdat dit specifiek genoemd wordt in vs. 21. In vs. 18 en 

19 wordt echter in bredere zin gesproken over het “niet verbreken van het verbond ” 

en het “niet afwijken van (Gods) weg”. Het kan dan ook zijn dat de dichter de 

onschuldverklaring niet in letterlijke zin bedoelt, maar dat hij, vanuit de angst en smart 

van het lijden, een emotionele uitspraak doet. Deze heeft tot doel te benadrukken dat 

het lijden in geen verhouding staat tot eventuele misstappen die zijn begaan, waarbij 

het duidelijk is dat de dichter de Deuteronomistische theologie66 als uitgangspunt 

neemt. Het wordt bewust zwart-wit getekend.  

De conclusie die getrokken kan worden is dat verklaringen als zou de onschuldbetuiging 

slechts deel hebben op een deel van het volk of het vermoeden dat een gebrek aan zondebesef 

een rol zou spelen, niet overtuigend zijn omdat de tekst noch de geest die eruit spreekt 

aanleiding geven in deze richting te zoeken. Het ligt meer voor de hand de aanleiding tot de 

onschuldverklaring te zien in een combinatie van  de daadwerkelijke trouw van het volk ten 

opzichte van God en de Tora, in ieder geval gedurende een zekere periode of door de huidige 

generatie, en het nalaten van afgodendienst. Deze gedachte wordt mede gevoed door de 

overtuiging en oprechtheid die spreekt uit de hypothetische formulering van vs. 21–22: Indien 

we de naam van onze God vergeten zouden hebben en onze handen uitgestrekt hadden naar 

een vreemde god, zou God dit niet uitgevonden hebben? Want Hij kent de geheimen van ons 

hart. De dichter betuigt hiermee dat het niet mogelijk is de zaken voor God anders te doen 

lijken dan ze zijn. Daarbij is overigens niet uit te sluiten dat onder invloed van de angst, de 

emotie en het niet begrijpen van Gods handelen, de situatie  zonder enige nuance is 

voorgesteld.   

 

4.6 Het lijden vanwege U 

Het lijden van het volk wordt getekend in de volgende verzen: 10-17, 20, 23 en 25 en omvat 

de volgende aspecten: 
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- verstoting en vernedering door God (vs. 10a) 

- passiviteit en onverschilligheid van de kant van God (vs. 10b) 

- lijden van de nederlaag tegenover vijanden (vs. 11-12) 

- verkopen voor weinig geld van het volk door God (vs. 13) 

- te schande worden in de ogen van andere volken (vs. 14-15) 

- lastering en bespotting vanwege de nederlaag (vs. 17) 

- door God actief aan vernietiging en dood overgeven worden (vs. 20, 23) 

- verwerping door God (vs. 24b) 

- verberging van God (vs. 25a) 

- vergeten van de ellende en onderdrukking van het volk door God (vs. 25b) 

 

We hebben reeds in paragraaf 4.3 gezien dat vergelijkbare motieven ook in andere 

klaagpsalmen van het volk een rol spelen. Het valt op dat in Psalm 44 de oorzaak van het 

lijden eerder bij God gezocht wordt dan bij de vijanden. De vijanden lijken slechts een 

instrumentele rol te spelen. Het diepste conflict is niet met de vijanden, maar met God. Zo 

stelt ook Kwakkel (2002, p. 233) dat niet de vijanden maar God zelf  verantwoordelijk wordt 

gesteld voor wat het volk ondergaat. Wordt het handelen van God op enigerlei wijze 

gerechtvaardigd door de psalmdichter? Hiervan lijkt geen sprake te zijn. De 

Deuteronomistische theologie van de psalmist lijkt door de feiten gelogenstraft te worden. Het 

raadsel van het onschuldige lijden van het volk lijkt te moeten worden geïnterpreteerd als 

Mysterietheodicee (Laato & de Moor 2003, p. xlvi) : het handelen van God is voor de dichter 

nu niet te doorgronden, later misschien wel. Toch verdienen twee aspecten die bij 

nauwkeurige lezing naar voren komen de aandacht: 

 

1) de uitspraak van de dichter in vs. 23a: Ja, vanwege U  ^yl,['â  werden wij de hele dag 

gedood. Allereerst is van belang vast te stellen dat vanwege U  vooraan in de zin staat; 

het volgt direct op yKi ja,waarlijk, toch.  Het krijgt de nadruk ; het is dus kennelijk een 

belangrijke notie. l[ is een prepositie, veelal vertaald met op of voor.  Koehler & 

Baumgartner (2001, p. 826) geven bij dit vers de specifieke vertaling for your sake, 

om wille van U . Het lijden is er dus “omwille van God”. De dichter werkt dit echter 

niet verder uit. Waar kan hij op gedoeld hebben? Men zou kunnen denken aan een 

situatie van onderdrukking en agressie om godsdienstige redenen als mogelijke 

achtergrond. Zoals reeds eerder aangegeven is het volk , zowel voor als na de 
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ballingschap regelmatig aangevallen en tegengewerkt, terwijl de ballingschap zelf 

(waarbij het volk grotendeels weggevoerd werd) als het ultieme voorbeeld van 

nederlaag en verdrukking beschouwd kan worden.  Volgens J.Ridderbos (1958, p. 28) 

duidt  vanwege U  op het vasthouden van het volk aan Israëls God en de weigering 

mee te doen met hun heidense tegenstanders; hierdoor ervaren zij te meer hun 

vijandschap. Anderson (1972, p. 344) stelt dat het lijden het volk overkomt vanwege 

hun trouw aan God en dat Gods eer daarom in het geding is (cf. Psalm 79,10). Dit 

laatste motief wordt echter niet genoemd in Psalm 44. Anderson meent verder (1972, 

p. 344) dat het niet per definitie om religieuze onderdrukking hoeft te gaan. Hij doelt 

hiermee waarschijnlijk op het feit dat bij de vijanden ook of zelfs uitsluitend andere 

motieven een rol gespeeld kunnen hebben. Kwakkel (2002, p. 211) stelt dat de nood er 

is ten gevolge van de relatie van het volk tot God, misschien zelfs hun trouw. Hij is 

dus op dit punt voorzichtiger. Daarbij is hij van mening dat vs. 23a geïnterpreteerd kan 

worden als een toespeling op religieuze vervolging, hoewel hij  aangeeft dat een 

dergelijke interpretatie het risico heeft te specifiek en anachronistisch te zijn, tenzij de 

psalm dateert uit de Maccabeese tijd. In elk geval is Kwakkel (2002, p. 233) van 

mening dat de oorsprong van het lijden van het volk uiteindelijk in God ligt en niet in 

hun eigen gedrag. Rosenberg (1991, p. 166) verwijzend naar de middeleeuwse Talmud 

commentator Redak, stelt dat het om de eenheid van Gods naam was dat het volk 

weigerde God te verloochenen en het is om deze reden dat de vijanden hen doden. 

Deze uitleg vindt echter geen steun in de tekst van Psalm 44.  Kraus (1978, p. 484f) 

legt een ander accent: uitgaande van het feit dat het volk zich gegrond weet in de gave 

van het land (vs. 2-4) en vaststaat in  het vertrouwen in JHWH (vs. 5-9), leeft het 

getrouw aan het verbond (vs. 18b). Daarom zijn het leed en de smaad die het volk 

overkomen er alleen vanwege de band  met JHWH. Het lijden treft het volk, omdat het 

JHWH toebehoort. Het volk Israël ondergaat een martelaarschap. Hij vervolgt dat het 

een wezenskenmerk van haar bestaan is dat het volk dit overkomt. Het volk is 

verkoren om te lijden. Toch lijkt het lijden van het volk in de context van Psalm 44, 

23a eerder samen te hangen met trouw van het volk aan het verbond dan met het feit 

dat het volk het eigendom van God is.  

 

Om tot een nader oordeel te komen inzake de uitleg van vanwege U willen we het 

gebruik hiervan in de Hebreeuwse Bijbel nagaan. Deze uitdrukking komt vaak voor: 

alleen al in het psalmenboek acht keer.67 In combinatie met yKi komen we de 
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uitdrukking  ^yl,[" ook tegen in Psalm 69,8 want om Uwentwil draag ik smaad, bedekt 

schaamte mijn gelaat. Psalm 69 is een individuele klaagpsalm. David verkeert onder 

druk van vijanden in doodsgevaar. Waarom overkomt hem dit? Enerzijds is hij zich 

bewust van zijn zonden, vs. 6 O, God, Gij kent mijn verdwaasdheid, mijn schuldige 

daden zijn voor U niet verborgen.  Toch ziet hij zijn lijden vooral verbonden met 

hetgeen gesteld is in vs. 10 want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en de 

smaadwoorden van wie U smaden kwamen op mij neder. De vijanden vallen de dichter 

lastig en haten hem vanwege zijn relatie met God en zijn ijver voor het huis van God, 

de Tempel (De Vos & Kwakkel 2007, p. 165f). Ook spreekt de psalm van het 

vertrouwen dat de dichter in God heeft, ondanks de omstandigheden, en de zekerheid 

van verhoring waarvan hij getuigt68 (vs. 31-37).  In Jeremia 15, 15 lezen we eveneens 

de uitdrukking ^yl,[" , Neem, door uw lankmoedigheid, mij niet weg; weet dat ik om 

Uwentwil smaad draag. Temidden van de oordeelsaankondiging houdt de profeet een 

persoonlijk pleidooi. Er is geen direct verband met de oordelen beschreven in de 

vorige klachten; het gaat om de ervaring van isolatie en zelfs vervolging van de 

profeet (Rawlinson Jones 1992, p. 222). In vs. 16 lezen we : Zo vaak uw woorden 

gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns 

harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, HERE, God der heerscharen. We zien 

dat in beide teksten ^yl,["  verbonden wordt met de trouw aan God van de dichter, c.q. 

de profeet. Evenmin als in deze parallelle teksten duidt vanwege U (om wille van U)  

in Psalm 44 op straf voor zonde, maar op het lijden vanwege het volgen van God.  De 

trouw van het volk aan het verbond brengt lijden met zich mee. De unieke band tussen 

God en zijn volk c.q. de gelovige roept weerstand op bij vijanden. Dat klinkt 

bijvoorbeeld door in de smaadwoorden waarvan sprake is zowel in Psalm 44, 14f als 

in Psalm 69,10 en Jeremia 15,15. De verdrukking heeft een religieuze dimensie, al 

kunnen bij de vijanden ook andere motieven een rol gespeeld hebben.                       

Dit thema van de verdrukking vanwege de navolging van God vindt eveneens zijn 

voortzetting in het Nieuwe Testament. Kraus (2003, p. 253) verwijst naar Romeinen 8, 

36 waar vs. 23 van Psalm 44 wordt aangehaald: Om Uwentwil worden wij de ganse 

dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Het betreft hier de verdrukkingen die 

christelijke gemeente ten deel valt. Men zou kunnen spreken van een actualisering van 

de uitspraak in Psalm 44, die de apostel Paulus toepast op zijn eigen situatie.  
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2)  het beroep van de dichter op de  ds<x< , de trouw van God (vs. 27b). Het zinsverband is  

`^D<)s.x; ![;m;äl. Wndep.W  Verlos ons vanwege uw trouw!  Koehler & Baumgartner (2001, 

p.614) geven voor ![;m;äl. dezelfde vertaalsuggestie for the sake of, om wille van als 

hiervoor bij   ^yl,['â .  In beide gevallen staat God centraal. Eerst (vs. 23a) was er 

sprake van het gedood worden vanwege God en nu (vs. 27b) is er de oproep verlost te 

worden vanwege Gods trouw. Er is sprake van een parallellie, maar ook van een 

tegenstelling: gedood worden tegenover gered worden. Hiermee wordt de innerlijke 

strijd van de dichter verwoord. Hij wordt heen en weer geslingerd  tussen vrees en 

hoop. De hoop lijkt te overwinnen , want de psalm eindigt met het beroep op Gods 

trouw aan zijn verbond. Het  uiteindelijke beroep is niet op de trouw van mensen, 

maar op die van God (Kwakkel 2002, p. 215). Het valt overigens op dat `^D<)s.x; (vs. 

27b) aan het eind van het colon en het vers staat, terwijl  ^yl,['â (vs. 23a) vrijwel aan 

het begin stond in verband met de nadruk. Toch is ook bij het omwille van uw trouw 

sprake van een accentuering, omdat dit tevens het slotwoord van de psalm is, dat 

daarmee ook het karakter van een slotakkoord krijgt. Sanders (2007, p. 201) wijst erop 

dat we dezelfde uitdrukking69 `^D<)s.x; ook tegenkomen in Psalm 6, 5 Keer weder , 

HERE, red mijn ziel, verlos mij om uwer goedertierenheid wil. Psalm 6 is een 

individuele klaagpsalm. De motieven wijken echter af van die in Psalm 44. Veel 

nadruk wordt gelegd op de toorn van God als oorzaak voor het lijden (vs. 2) en er 

wordt een beroep gedaan op Gods genade. Verder wordt de gedachte geuit dat God er 

belang bij heeft dat de bidder , voor wie de dood nabij lijkt te zijn, blijft leven; vs. 6: 

Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk? Wel 

kan vs. 9 wijkt van mij , al gij bedrijvers van ongerechtigheid geïnterpreteerd worden 

als een impliciete onschuldverklaring van de bidder. Met Craigie (1984, p. 335) 

kunnen we stellen dat het “omwille van uw trouw” in Psalm 44, 27b geworteld is in 

een geloof uitstijgt boven de verbondstheologie die impliceert dat Gods daden altijd 

geanticipeerd of zelfs voorspeld kunnen worden. Toch is er een belangrijk verschil 

met het politheïsme van buiten Israël, waar  de goden ook veelal als onvoorspelbaar 

werden beschouwd. De omringende volken zagen de goden als krachten die gevonden 

konden worden in de natuur, angstaanjagend in hun vermogen om verwarring en 

verwoesting te creëren, op zijn best onverschillig en op zijn slechtst vijandig ten 

opzichte van het menselijk geslacht. Als voorbeeld kan genoemd worden de 
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Ugaritische mythe van Aqhat (Wyatt 2002), waar de dichter in zijn lijden het 

vertrouwen in zijn goden grotendeels verloren heeft en vervalt in een zwart 

pessimisme. Tegen deze achtergrond is het uniek en bijna onbegrijpelijk dat de God 

van Israël juist geappelleerd wordt op zijn daden van ds<x<. Toch wordt zo de 

goddelijke aanwezigheid door de dichter opgeroepen. Het geloof van de dichter heeft 

zich kennelijk ontwikkeld:  Hij vertrouwt op Gods ds<x< , zijn trouw, barmhartigheid 

en genade ten opzichte van het volk, zelfs in de crisis van militaire zowel als 

theologische aard, waarvan sprake is. Het is dan ook niet verrassend dat het gebed 

abrupt eindigt na dit beroep op Gods trouw. De dichter heeft hiermee een eindpunt en 

een doel bereikt.   

 

4.7 De toonzetting van de oproepen  

Het spreken tot God in de verzen 24-25 is getoonzet in zeer felle bewoordingen. 

Gerstenberger (1988, p. 184) geeft aan dat dit taalgebruik oorspronkelijk verbonden is met de 

rol van de aanklager in een gerechtshof. Het is echter van belang te zien dat vs. 26 aanvangt 

met  yKi , dat demonstratieve betekenis kan hebben  ja, voorwaar,  maar ook causaal gebruikt 

wordt:  want, omdat (Koehler & Baumgartner 2001, p. 470).  Want (of : Voorwaar) onze nek 

is neergebogen in het stof, onze buik kleeft vast aan de aarde.    

Er is tweeërlei uitleg mogelijk: 

- de felheid van de bewoordingen zou kunnen samenhangen met het gevoel dat het 

lijden onverdiend en buitenproportioneel is. In dit geval zou het de voorkeur hebben 

Wnvep>n: te vertalen met “onze ziel” en “onze buik” te interpreteren als de zetel van de 

gevoelens. 

- de oproepen van de verzen 24-25 vormen een onderdeel van een smeekgebed. Daarop 

wijst de onderdanige lichaamshouding van vs. 26. De directe taal van de dichter is dan 

eerder te verklaren vanuit zijn betrokkenheid tot God.  

Beide verklaringen hebben een zekere aantrekkelijkheid en zijn taalkundig mogelijk; wellicht 

is het niet noodzakelijk een keuze te maken. Voor de eerste uitleg pleit het feit dat nergens 

elders in de klaagpsalmen van het volk een (onderdanige) gebedshouding beschreven wordt. 

Voor het tweede pleit het vervolg van het smeekgebed in vs. 27, waar de dichter niet langer  

verwijten tot God richt, maar een positief beroep doet op zijn trouw.         
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4.8 Conclusies 

We hebben ontdekt dat de psalmist op verschillende manieren probeert met God in gesprek te 

zijn met het oog op het lijden dat het volk is overkomen. De psalm vangt aan met een hymne 

van vertrouwen. Een geloofscrisis ontstaat echter als God anders blijkt te handelen dan 

gedacht. De theologie van de dichter waarmee hij dacht Gods daden te kunnen voorspellen 

voldoet niet. Waar kan hij nog houvast vinden? De psalmist lijkt zich te realiseren dat het 

trouw zijn aan God lijden met zich mee kan brengen.  Het lijden is er vanwege God. Het lot 

van het volk is verbonden met God zelf. De dichter werkt het niet verder uit. De 

achterliggende gedachte is echter dat het lijden een “oorlogsverwonding” is en niet een straf. 

Het lijden lijkt dan ook eerder een teken van verbondenheid dan van vervreemding te zijn. 

Dat blijkt wel uit het laatste vers, waar de psalmist belijdt dat voor hem God onlosmakelijk 

verbonden is met zijn trouw. Hieraan verbindt hij de hoop op de verlossing van het volk.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noten Hoofdstuk 4 

                                                 
65 Indien men Psalm 85 als klaagpsalm van het volk beschouwt, zou men kunnen wijzen op : 
Psalm 85,1-4 dat begint met de woorden : Gij zijt uw land goedgunstig geweest , O HERE. 
66 De Deuteronomistische theologie gaat uit van het principe dat trouw aan het verbond zal 
resulteren in zegen en ontrouw in straf (cf. Deuteronomium 4, 25 ff; 6, 14ff; 8, 19) 
67 Zie Psalm 21,12; 22,11; 31,15; 32,8 ; 44, 23; 69, 8; 71, 6; 83, 6. 
68 Dit laatste is typerend voor verschillende individuele klaagpsalmen. 
69 Sanders (2007 p. 201) geeft aan dat een vrijwel gelijke uitdrukking ï̂D>s.x;K te vinden is in 
Psalm 25, 7: Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner 
naar uw goedertierenheid. Dit is een individuele klaagpsalm, waarin een sterk verband gelegd 
wordt tussen leed en zonde. 
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Hoofdstuk 5. Samenvatting en conclusies 

Psalm 44 kan gekenmerkt worden als een klaagpsalm van het volk. Karakteristieke elementen 

als het aanroepen van God, het klagen van de nood en  smeekbeden om het ongeluk te keren 

spelen een rol. Ook in theologisch opzicht zijn er overeenkomsten met andere klaagpsalmen 

van het volk, met name de gedachte dat het lijden er is vanwege Gods afwezigheid en 

verborgenheid en niet vanwege de zonde. Bijzonder is de uitgebreide hymne aan het begin 

van de psalm. Toch lijkt deze er wel bij te horen, omdat aan het eind van de psalm de dichter 

terugkomt op de notie van de trouw van God. De verlossing van het volk wordt uiteindelijk 

van deze trouw afhankelijk gemaakt.  Psalm 44 is opgebouwd uit tegenstellingen. Niettemin is 

de conclusie dat er sprake is van een eenheid. Dit blijkt enerzijds uit de harmonische structuur 

en stijl, die de inhoud ondersteunen en versterken. Dit werd allereerst duidelijk door de 

analyse van de poëtische structuur met de regelmatige afwisseling van korte en lange strofes. 

Door de stilistische structuur, gekenmerkt door het frequent voorkomen van de eerste persoon 

meervoud als aanduiding voor het volk en de tweede persoon suffixen in  verband met God, 

werd benadrukt dat het in Psalm 44 gaat om de relatie tussen God en het volk. De analyse van 

de thematische structuur wees uit dat de verschillende stanza’s inhoudelijk op elkaar 

betrokken zijn. Anderzijds wordt de eenheid ook onderstreept door de spanning tussen  geloof 

en twijfel, die in de loop van de psalm opgebouwd wordt en die in de laatste stanza (vs. 23-

27) tot een climax komt. Het geloof en het vertrouwen komen vooral naar voren in de 

beschrijvingen van de dichter van wat God in positieve zin gedaan heeft en wat het volk 

gedaan heeft. Dit omvat onder meer de hymne tot eer van God , de onschuldverklaring/ 

betuiging van trouw van het volk en het beroep op Gods trouw. De twijfel en de wanhoop 

worden gevoed door wat God in negatieve zin verondersteld wordt gedaan of nagelaten te 

hebben: Gods actieve rol in het leed van het volk en zijn passiviteit en afwezigheid. Het is 

overigens van belang vast te stellen dat ook de elementen van twijfel en wanhoop fungeren als 

argumenten om God te overtuigen het volk te hulp te komen.  

 

We zagen vervolgens dat vergelijkbare overtuigingsgronden voorkwamen in andere 

klaagpsalmen van het volk. Het bleek echter dat Psalm 44 een aantal unieke elementen bevat. 

Deze betreffen, naast de reeds genoemde openingshymne,  

- de onschuldverklaring namens het volk; de verklaring betreft het hele volk en heeft 

niet alleen het nalaten van afgodendienst op het oog , maar ook de naleving van de 

Tora in bredere zin. We achten het waarschijnlijk dat de dichter doelt op de huidige 
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generatie (of een meer recente periode van geestelijk reveil), hoewel de tekst hiervoor 

geen expliciete aanwijzing geeft. Wel wordt de huidige generatie onderscheiden van 

die van “onze vaders” (vs. 1b-4). De onschuldverklaring wint aan kracht door de 

hypothetische wijze van formuleren (vs. 21-22), die tot doel heeft te onderstrepen dat 

de dichter de waarheid spreekt : God kent immers de geheimen van het hart. Het is 

niet verrassend dat een belofte tot trouw en gehoorzaamheid (een motief in andere 

klaagpsalmen van het volk) ontbreekt in Psalm 44. Het volk was immers al trouw. 

Niettemin sluiten we niet uit dat de dichter de zaak, bewust of onbewust, zwart-wit 

heeft voorgesteld, omdat volmaakte naleving van de Tora door het gehele volk niet 

aannemelijk is. Hierbij kan de emotie waaraan de dichter in deze crisissituatie 

onderhevig was een rol gespeeld hebben.  

- de (extreme) toonzetting van een aantal aanklachten gericht tot God: deze zouden 

kunnen voortvloeien uit de overweging dat naar het gevoel van de dichter het lijden in 

geen verhouding stond tot eventuele zonden van het volk. Anderzijds zou de krachtige 

bewoording van de klachten juist ook een teken van betrokkenheid van de dichter tot 

God kunnen zijn, mede gezien zijn smeekhouding (vs. 26). 

- “Vanwege U” (vs. 23a)  als mogelijke verklaring voor het handelen van God dat 

tevens verbonden lijkt te zijn met “vanwege uw trouw” (vs. 27b), als grond voor hoop.  

Vanwege U  staat vooraan in het colon en krijgt daardoor de nadruk. Uit de 

voorgaande verzen blijkt dat de oorzaak van het lijden eerder bij God gezocht wordt 

dan bij de vijanden. Het diepste conflict is met God. We achten het aannemelijk dat dit 

de reden is waarom bekende motieven uit de klaagpsalmen van het volk, zoals de 

schande van de nederlaag van het volk voor God en de smeekbede om wraak over de 

vijanden, in Psalm 44 ontbreken. Mede op grond van het parallelle gebruik van  

vanwege U in andere tekstplaatsen (Psalm 69,8; Jeremia 15,15) komen we tot de 

conclusie dat hiermee gedoeld wordt op het lijden dat verband houdt met het trouw 

zijn aan God en zijn dienst. Het volk heeft geleden onder de vijanden, omdat ze 

vasthielden aan hun God. Dit sluit niet uit dat de vijanden hun eigen motieven hadden 

om het volk te onderwerpen. Het volk is verkoren om te lijden. Hier blijkt wel dat 

Psalm 44  geen toepassing is van “standaard” theologie. De Deuteronomistische 

theologie, die in het Deuteronomistisch geschiedwerk70 een belangrijke rol speelt, lijkt 

niet van toepassing te zijn. Toch blijft deze voor de dichter in feite zijn geldingskracht 

behouden. Dit blijkt uit de oproep tot God om het volk te verlossen “vanwege uw 

trouw”. Het volk is trouw geweest en dit geeft de dichter de vrijmoedigheid een appèl 
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te doen op Gods trouw. Het beroep is op Gods trouw. Dit is de trouw die in de 

openingshymne een grote rol speelde en waarop de dichter nu terug valt. Hieraan 

kunnen we de conclusie verbinden dat het geloof en de hoop van de dichter zijn 

blijven bestaan ondanks de omstandigheden, die nog niet veranderd zijn. De hoop 

heeft het laatste woord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noten Hoofdstuk 5  

                                                 
70 De boeken Deuteronomium tot en met 2 Koningen, met uitzondering van Ruth. 
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