
  

  

WAAROM HEEFT GOD BEROUW? 

Op zoek naar een bijbels-theologisch perspectief op Gods berouw 

 

 

Op verschillende plaatsen in de Tenach lezen we dat God berouw heeft. Het Hebreeuws 

gebruikt hiervoor het woord ~xn. Enerzijds en hoofdzakelijk komt in deze scriptie deze 

„omwending‟ in YHWH voor het voetlicht. Anderzijds en daarop volgend wordt de vraag 

gesteld naar een mogelijk verband met Gods ~xr, een woord dat doorgaans wordt ver-

taald met barmhartigheid.  

 

   hm'êd>a;k. ^ån>T,a, %yae… laeêr'f.yI ‘^n>G<m;a] ~yIr;ªp.a, å̂n>T,a, %yaeú  
`ym'(WxnI Wrïm.k.nI dx;y:ß yBiêli ‘yl;[' %P:Üh.n< ~yI+aboc.Ki ^ßm.yfi(a] 

 laeÛ yKiä ~yIr"+p.a, txeäv;l. bWvßa' al{ï yPiêa; !Aråx] ‘hf,[/a,( al{Ü  
`ry[i(B. aAbßa' al{ïw> vAdêq' ^åB.r>qiB. vyaiê-al{w> ‘ykinOa'( 

  ~yTiîb.v;Ahw> rWV+a; #r,a,äme hn"ßAyk.W ~yIr;êc.Mimi ‘rAPcik. WdÜr>x,y<  
`hw")hy>-~aun> ~h,ÞyTeB'-l[; 

 
(Hosea 11:8-11) 
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Voorwoord 

Nu ik met dit voorwoord de laatste woorden schrijf van deze scriptie gaan mijn ge-

dachten terug naar het moment waarop wij, mijn vrouw en ik, besloten dat ik „ein-

delijk‟ aan de studie Godgeleerdheid‟ zou beginnen, vandaag ruim 14 jaar geleden. 

Deze jaren zijn niet als vanzelf voorbij gegleden, ook al vraag je je soms af „waar 

blijft de tijd?‟. In een oriënterend gesprek destijds, voordat wij aan dit traject begon-

nen, met de consulent van onze gemeente, wees hij ons op verschillende zaken die 

ons mogelijk tijdens de studieperiode te wachten stonden. Één van de dingen waar-

voor hij waarschuwde was, dat wij, naar mate de studie zou vorderen, ons meer en 

meer op een schaars bewoond eiland zouden voelen. Gewoon, omdat zo‟n studie veel 

tijd en aandacht vraagt. Daarin bestaat geen „tegelijkertijd‟. Je kunt niet studeren 

en tegelijkertijd op visite gaan. Je kunt niet studeren en tegelijkertijd je sport beoe-

fenen. Je kunt niet studeren en tegelijkertijd de kinderen opvoeden. Je kunt niet 

studeren en tegelijkertijd werken. Elke dag heeft vierentwintig uur en de tijd moet 

nu eenmaal verdeeld worden, zodat ook de aandacht verdeeld kan worden over de 

verschillende aandachtsgebieden. Dat hebben wij zo goed en kwaad als mogelijk 

proberen te doen. Het eiland van de vereenzaming hebben wij gelukkig nooit be-

reikt, omdat er altijd mensen zijn geweest die geduld wisten op te brengen, die ons 

bleven aanmoedigen en die ons op gezette tijden hun onverdeelde aandacht gaven. 

Door de jaren heen is dat een lange rij „supporters‟ geworden. Sommigen kwamen en 

gingen, anderen zijn gebleven, maar voor ieders support zijn wij vandaag dankbaar. 

Het gaat te ver om iedereen bij name te noemen. Toch kan het niet bij een algemeen 

„bedankt‟ blijven. Enkele mensen verdienen het genoemd te worden. 

 Nu deze scriptie afgerond is gaat mijn dankbaarheid en mijn respect uit naar 

mijn begeleider, professor Becking. Hij hield enerzijds de tijdslijn in de gaten en gaf 

mij anderzijds de ruimte om zelf mijn plan te trekken, mijn onderwerp invulling te 

geven en zelfs om fouten te maken. Drie gesprekken bleken voldoende om deze 

scriptie te voltooien. Subtiel stuurde hij mij daarin bij. Ik erger mij gewoonlijk be-

hoorlijk aan taalfouten en taalvervuiling, maar in hem trof ik op dat punt weer een 

echte schoolmeester aan. Dat zorgde ervoor dat ik er extra gespitst op moest zijn. 

Desalniettemin zal ik mijn hand niet in het vuur steken voor een foutloze spelling 

en syntaxis. Mochten die aangetroffen worden, dan zijn die geheel voor mijn reke-

ning. Dat geldt eveneens voor de gehele theoretische inhoud van dit onderzoek. 

 Waar ik niet aan voorbij kan gaan zijn enkele studiegenoten die mij op mijn 

academische weg kortere of langere tijd vergezelden en die mij zeer dierbaar wer-

den. In bijzonder bedank ik Daan, die vanaf de eerste lessen Latijn mijn „amice fra-

terque‟ werd en dat vandaag nog steeds is. Linda, jij hebt een bijzondere plaats ver-

overd in mijn hart. Bedankt voor je wijsheid, je zachtmoedige terechtwijzingen en je 

terughoudende, maar nooit aflatende aanwezigheid. Altijd waren er de brandende 

kaarsen van jou, Pascalle en Pierre, als symbolische smeekgebeden om mij door een 

tentamen heen te slepen. Soms moest het wel een hele grote kaars zijn. Ik hoop dat 

we ze nog lang voor elkaar kunnen blijven aansteken. Met Frits beleefde ik elke 

zaterdag in Utrecht het hoogtepunt van de dag: het eten van een Italiaanse bol en 

een stuk pizza. Dan konden we de belevenissen van de ochtendcolleges weer relati-

veren en ons opladen voor de middagcolleges. Ilonka bedank ik voor de openhartige 

en spontane gesprekken, soms onder het genot van een paar cappuccino‟s. Haar on-
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gecompliceerde kijk op de studie trok mij over dode punten heen en hielp mij op weg 

aan deze scriptie te beginnen waartegen ik als de berg Sinaï opkeek.  

 Ik moet op deze plaats zeker mijn voormalige werkgever Albert Heijn bedan-

ken, vooral in de persoon van Boudewijn Canrinus. Altijd hield hij in onze persoon-

lijke gesprekken mijn doel voor ogen en gaf mij de ruimte om mijn werktijd zo in te 

delen dat werken en studeren mogelijk was, zonder dat de kwaliteit van één van 

beide er bij inschoot. We spreken elkaar niet vaak, maar als dat eens gebeurt dan is 

het altijd weer „quality time‟.  

 De lijst moet niet te lang worden, maar aan Henk Poot kan, wil en mag ik 

niet voorbij gaan. In „jouw‟ gemeente mocht ik veel leren. Van het geven van cate-

chese tot de inmiddels vele diensten waarin ik mocht voorgaan. Ik geniet van jouw 

bijzondere fijne humor en jouw bijzondere theologische visies. Al ben je geen Hosea, 

je profeetschap is zeker bijzonder inspirerend te noemen.  

De laatste personen om te bedanken zijn niet de minsten. Ze vallen in de ca-

tegorie „lest best‟. Allereerst mijn kinderen, Daniël, Deborah, Naomi en Ruth. De 

opvoeding is er niet bij in geschoten. Vanwege de studie was ik zelfs vaak thuis. 

Maar ik realiseer mij dat ik vanwege de studie als vader soms onbereikbaar ver weg 

was en als „huisman‟ soms irritant dichtbij. Bedankt dat jullie mij er regelmatig aan 

herinnerden, dat jullie mijn kinderen zijn en ik jullie vader. Blijf dat vooral doen. 

Naomi, jou wil ik daarnaast vooral bedanken voor de vele keren dat je geheel vrij-

willig met mij „uit preken‟ ging. Afhankelijk van de oudheid van het kerkgebouw en 

de streek waar we kwamen kon het soms een behoorlijk avontuur zijn.  

Alvorens ik de belangrijkste persoon wil noemen en bedanken, die steeds, als 

een onverwoestbaar fundament, de basis is geweest van dit resultaat, wil ik de lezer 

nog één keer mee terugnemen naar het begin van mijn studietijd. In de tweede helft 

van het eerste jaar, waarin we elke week begonnen met een blok van twee uur He-

breeuws, werden de lessen verzorgd door Erik de Bas, zelf nog een voltijdstudent. 

Steevast begon hij met een citaat in het Hebreeuws op het bord te schrijven en licht-

te hij een ander gedeelte uit het Oude Testament toe aan de hand van wat op bord 

stond. Ademloos luisterden wij. Hij heeft mij door zijn bijzondere erudiete en geïn-

spireerde inzichten, en mij in ons persoonlijk contact aangemoedigd door te gaan 

met Hebreeuws en het Oude Testament. Helaas is hij te vroeg uit ons midden weg-

genomen. Maar hoe kort wij ook van zijn menszijn, zijn wijsheid en zijn sprirituali-

teit hebben mogen genieten, voor mij is hij tot een blijvende betekenisgevende per-

soon geworden.    

Pleuny, aan jou heb ik dit werk opgedragen. Je hebt mij al die jaren ge-

steund. Soms ten koste van jezelf. Zonder jou zou ik het niet gered hebben. Je trouw, 

je liefde, jouw geloof in mij, ja alles aan jou is adembenemend. Ik houd van jou! 

Ens, mei 2009            
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1. Thema, vraagstelling, methodiek 

 

1.0 Inleiding op het thema 

In de theologie heeft de gedachte aangaande de onveranderlijkheid van 

God – immutabilitas Dei –  doorgaans een leerstellige plaats gehad in de klas-

sieke geloofsleer. Bij Augustinus vloeit onveranderlijkheid van God rechtreeks 

voort uit zijn hoogst volmaakte Zijn. Hij is er stellig van overtuigd dat God “in-

contaminabilem et inconvertibilem et nulla ex parte mutabilem…” is.1 God is 

niet aan bezoedeling en wisseling en op geen enkele wijze aan verandering on-

derhevig. Deze gedachte is in werken van scholastici tot Lutherse theologen en 

van Gereformeerde tot Rooms-katholieke theologen terug te vinden. Gods on-

veranderlijkheid zou verankerd zijn in zijn volmaaktheid. God heeft immers 

vanwege zijn volmaaktheid geen verandering nodig. Dit leerstuk over Gods on-

veranderlijkheid is zeker niet door iedereen klakkeloos overgenomen. Zo is be-

strijding van de onveranderlijkheid van God in de geschiedenis van de christe-

lijke theologie terug te vinden bij het “pelagianisme, socinianisme, remonstran-

tisme, rationalisme, dat vooral de onveranderlijkheid van Gods weten en willen 

bestrijdt, en den wil Gods afhankelijk maakt van en dus veranderen laat naar 

het gedrag van den mensch”.2 Een dergelijke opvatting is echter ook in het he-

dendaagse „Open Theïsme‟3 terug te vinden. Andere opvattingen echter, als van 

Berkhof en van de Beek, bestrijden eveneens Gods onveranderlijkheid. Berkhof 

werkt dat in zijn leer over Gods wezen en eigenschappen uit aan de hand van de 

term „veranderbare Trouw‟. Spreken over Gods onveranderlijkheid is terecht “als 

daarmee wordt gedoeld op de onveranderlijkheid van Gods trouw”.4 Wanneer 

het om Gods liefde gaat kan onveranderlijkheid niet worden volgehouden. “(…) 

[L]iefde kan alleen zichzelf blijven als ze voortdurend rekening houdt met haar 

voorwerp.”5 Bij van de Beek is de veranderlijkheid van God kenmerkend voor 

zijn theologie. Hij neemt zijn positie aangaande Gods onveranderlijkheid in 

vanuit het concept van de wordende God in de geschiedenis met mensen. In zijn 

proefschrift voert hij aan dat “wij de gedachte aan een onveranderlijke, zich 

eeuwig gelijkblijvende God [moeten] laten varen”.6 In Christus wordt God een 

historische figuur en deelt Hij in onze schepping, een gebeuren dat Hemzelf rij-

ker maakt. Met zijn nadruk op de menswording van God komt ook de kenotische 

                                                      
1 Augustinus, Confessiones, VII 3, http://www.stoa.org/hippo/text7.html, (03-02-2009)  
2 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, dl.2 (Kampen: Kok, 1998) 125 
3 Open Theïsme staat ook wel bekend als „openheid theologie‟ en „openheid van God‟. 

Open Theïsme zoekt naar een verklaring voor de omniscientia Dei i.r.t. de menselijke 

vrije wil. Het Open Theïsme gaat er van uit dat 1) mensen werkelijk vrij zijn; 2) als God 

de toekomst werkelijk zou kennen, mensen niet werkelijk vrij zijn; 3) God daarom niet 

alles van de toekomst weet. Zij baseren zich daarbij o.a. op Bijbelteksten die Gods be-

rouw beschrijven. Zie o.a. http://www.gotquestions.org/Nederlands/open-theisme.html - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_theism (03-02-2009) 
4 H. Berkhof, Christelijk Geloof (Kampen: Kok, 2002), 143. 
5 Ibid. 144. 
6 A. van de Beek, De menselijke natuur van Christus (Nijkerk: Callenbach, 1980), 174 

http://www.stoa.org/hippo/text7.html
http://www.gotquestions.org/Nederlands/open-theisme.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_theism
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theologie in het vizier. Want een consequente doordenking van de kenotische 

christologie moet ook in de kenotische theologie resulteren in veranderlijkheid.7   

Bestreden of niet, verschillende Bijbelgedeelten geven voor Gods immu-

tabilitas zeker aanleiding. Zo bijvoorbeeld Mal 3,6: Voorwaar, Ik, de Here, ben 

niet veranderd (…)8. Of Ex 3,14, waar men de naam van God, Ik ben die Ik ben, 

leest als basis voor onveranderlijkheid. Zo zou 1Sam 15,29 – Ook liegt de Onver-

anderlijke Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij 

berouw zou hebben. – ook zo‟n tekst kunnen zijn, die aanleiding tot dit leerstuk 

geeft. Maar het is de vraag op basis waarvan in deze tekst de immutabilitas is 

gegrond. De NBG-vertaling vertaalt daar larfy xcn als „de Onveranderlijke Is-

raëls‟. Daar geeft de oorspronkelijke betekenis nu niet meteen aanleiding toe. 

Oneindigheid, eeuwigheid, kracht, overwinning en eminentie komen dichter bij 

de oorspronkelijke betekenis. In de vertaling van de NBG van necaH als „onver-

anderlijk‟ spreekt het hele westerse denken over God van de afgelopen twintig 

eeuwen in koor mee. Natuurlijk spreekt de tekst ook van het feit dat God niet 

liegt, maar om dat enkel als immutabilitas te waarderen gaat m.i. wat ver. Mis-

schien is Hij dan onveranderlijk, omdat dezelfde tekst ervan spreekt dat de 

Heerlijke van Israël geen berouw kent. Als dat zo is, dan is deze tekst daar een 

erg smalle basis voor aangezien andere teksten in de Tenach9 het tegendeel uit-

spreken en niet in de laatste plaats dit hoofdstuk zelf (vs. 11). 

Nu is het niet mijn bedoeling om dit leerstuk van Gods onveranderlijk-

heid hier kritisch te bespreken. Het gaat dan wel om een afstudeerscriptie in de 

„Wortels en ontwikkeling van het christendom‟, maar dan eerst en vooral met 

het accent op de wortels ervan. Wortels die liggen, of we het willen of niet, ap-

preciëren of niet, in de godsdienst van (het oude) Israël. Niet het Jodendom is op 

de plant van het christendom geënt, maar andersom. In de leerstukken van het 

christendom ligt echter wel een belangrijke trigger opgesloten om de vraag naar 

het wezen van Gods berouw te stellen. Want hoe kan God een dergelijke mense-

lijke eigenschap als berouw hebben? Hij, die, zoals de dogmatici en de homileten 

ons leerden, heilig is, gans anders, eeuwig, volmaakt en goed, hoe kan Hij be-

rouw hebben? Want Hij is geen mens dat Hij berouw zou hebben, zegt Samuël 

(1Sam 15,29). Deze tekst lijkt onze christelijke leerstukken op dit punt met die 

van het Jodendom te verbinden. Daarmee levert de Tenach zelf de tweede be-

langrijke trigger om de vraag naar het wezen van Gods berouw te stellen. Hij is 

inderdaad geen mens dat Hij berouw zou hebben. Maar er zijn genoeg teksten in 

de Tenach voorhanden die dit krachtig lijken te weerspreken. Hoe hangen die 

                                                      
7 Volgens de kenotische christologie is God zelf in de incarnatie niet onlijdelijk gebleven. 

Sarot zegt in een artikel over het kenoticisme dat “[s]ommige Britse theologen (…) heel 

expliciet de conclusie [trekken] dat God pas door de incarnatie zelf alwetend wordt.”: M. Sarot, 

‘Waarom de lijdende God mens moest worden’, (igitur-archive.library.uu.nl: 04-02-09). Niet 

onlijdelijk blijven en door incarnatie alwetend worden impliceren veranderlijkheid.    
8 Aangehaalde Bijbelteksten staan vermeld in de vertaling van het Nederlands Bijbelge-

nootschap van 1951. 
9 Bewust hanteer ik Tenach i.p.v. Oude Testament,omdat het onderwerp van deze stu-

die, Gods berouw, alleen in het Oude Testament voorkomt naar vorm en gebruik. Dat 

God berouw heeft is een typisch joodse wijze van beschrijven hoe zij God hebben erva-

ren.  
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met elkaar samen en waarin komen ze samen? Met andere woorden, in welk 

bijbels-theologisch perspectief staat Gods berouw?  

Zoals gezegd, er zijn genoeg teksten in de Tenach voorhanden die lijken 

te weerspreken dat God geen berouw kan hebben. Al die teksten kunnen echter 

niet in dit onderzoek meegenomen worden. Er zal een keuze gemaakt moeten 

worden. 

 

1.1 Tekstverantwoording 

De tekst waar ik in het kader van mijn onderzoeksvraag voor gekozen 

heb is een tekstgedeelte uit Hosea 11. Dat heeft een aantal redenen. Allereerst 

werd ik op het spoor van mijn onderzoeksvraag gezet toen ik in de aanloop naar 

mijn scriptie een aantal boeken over het thema „het berouw van God‟ las. Met 

name het boek van Jeremias Unterman, „From Repentance tot Redemption‟, riep 

de vraag bij mij op naar het perspectief van Gods berouw.  

Toen ik vervolgens een keuze wilde maken uit de verschillende tekstge-

deelten waarin Gods berouw de grond van zijn handelen is, viel Hosea 11,8-11 

enigszins uit de toon. Hosea hanteert hier een zelfstandig naamwoord dat van 

~xn is afgeleid. Op zichzelf al vrij ongewoon, want in de hele Tenach wordt dit 

zelfstandig naamwoord op slechts twee andere plaatsen gebruikt10. En als status 

constructus vorm van het zelfstandig naamwoord alleen hier in Hosea 11. Daar 

later meer over. Maar ook de context, de geweldige emotionele uiting van God, is 

opvallend. Vriezen en van der Woude hierover: “De prediking van Hosea, de 

«profeet van de liefde», wordt gekenmerkt door grote bewogenheid (…).”11 Het 

diepste geheim van Hosea‟s boodschap is, dat er voor een volk, dat YHWH als 

Baäl vereert en dat heil van iedereen verwacht behalve van zijn trouwe ver-

bondspartner, YHWH zelf, geen andere hoop is dan de God met wie het niet re-

kent.12 We kunnen daarom wel stellen dat de grote bewogenheid, die zo kenmer-

kend is voor de prediking van Hosea, drijft op de grote bewogenheid van YHWH 

met zijn volk die zo diep treffend in de verzen 8-11 in de godspraak tot uiting 

komt. Gezien die heftige bewogenheid en gezien de verschillende vertaalpogin-

gen in hedendaagse vertalingen, zou je echter eerder een zelfstandig naamwoord 

verwachten dat van ~xr is afgeleid. Dit Hebreeuwse woord voor barmhartigheid/ 

liefde/ genade/ mededogen wijst immers in zijn grondbetekenis van baarmoeder 

op de meest intieme relatie tussen God en mens. De intensiteit van Gods bewo-

genheid laat zich lezen als de intense bewogenheid van een moeder die haar 

kind moet missen. Een dergelijke lezing brengt ons niet geheel toevallig bij de 

volgende redenering. Bezien vanuit de woordparing ymwxn wrmkn rijst eveneens 

het vermoeden dat het hier een zelfstandig naamwoord zou moeten dat van ~xr 

                                                      
10 Zie Jes 57,18 (Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het 

weer vertroosting – ~ymxn – schenken, …) en Zach 1,13 (De HERE antwoordde daarop de 

engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke – ~ymxn – woorden.) 
11 Th. C. Vriezen / A.S. van der Woude, Oud-Israëlitische & vroeg-joodse literatuur 

(Kampen: Kok, 2000), 288  
12 Idem 
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is afgeleid. Een woordparing van ~xn en rmk komt namelijk verder niet voor in 

de Tenach, in tegenstelling tot de woordparing ~xn en rmk, die zich twee keer 

elders laat vinden; in Gen 43,30 en in 1Kon 3,26.13 Deze laatst genoemde 

spreekt wel heel bijzonder van het moederlijke gevoel dat hartverscheurend gaat 

spreken als Salomo voorstelt haar kind in tweeën te delen. Een laatste aanlei-

ding om een zelfstandig naamwoord verwachten dat van ~xr is afgeleid biedt het 

tekstkritisch apparaat. Ik kom daar o.a. op terug in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.  

Er is nog een derde reden voor mijn tekstkeuze. Waren Vriezen en van 

der Woude al aan het woord over het diepste geheim van Hosea‟s boodschap, die 

boodschap heeft naast een bezorger en een adres ook een afzender. Het diepste 

geheim van de boodschap staat dus naar mijn mening niet los van het diepste 

geheim in God, die de afzender is. Waar we in 1Sam 15,29 al tegenkwamen dat 

God geen berouw kan hebben, omdat Hij geen mens is, stelt de godspraak hier 

juist het tegenovergestelde. Gods erbarming (ik houd mij maar even aan de 

NBG vertaling) wordt ten volle opgewekt. Daarom kan er geen sprake zijn van 

de vernietiging van Efraïm, als beoogd uitvoeringsdoel van zijn brandende 

toorn. Is dit een contradictie? Is dit een paradox? Is dit een nog onbekende of 

nieuwe kant van God? Ontwikkelt Hij, zeg maar, mee met het steeds verder af-

dwalende volk? Omdat Hij deelneemt aan onze geschiedenis en niet de onveran-

derlijke God blijkt te zijn?14 Of ontwikkelen juist de profeten mee met de zich 

openbarende God? Omdat “er een steeds verder door God ingeleid worden in de 

kennis van Hem [is] en daardoor een steeds dieper en breder verstaan van God, 

waardoor het mogelijk wordt in nieuwe bewoordingen en zuiverder vormen over 

Hem te spreken?”15 Ziet Hosea hier iets van YHWH wat Samuël niet zag, of wat 

in de eeuwen voorafgaande aan Hosea mogelijk anders werd gezien? Ook daar-

om Hosea 11,8-11.  

 

1.2 Vraagstelling en opzet 

Het onderwerp van deze scriptie ligt, zoals de ondertitel van dit onder-

zoek al verwoordt, op het terrein van de Bijbelse theologie. Het gaat mij dus om 

wat wij van God, op grond van het getuigenis van Israël in de Tenach, mogen en 

kunnen zeggen. Dit spits ik toe op het berouw van God, zoals dat zich voordoet 

in Hos 11,8-11. De hoofdvraag is de volgende: is er sprake van enig verband tus-

sen Gods berouw en Gods barmhartigheid, en afhankelijk van dit antwoord, wat 

zegt dit over de visie van Hosea op God? De hoofdvraag zal worden uitgewerkt 

aan de hand van een aantal subvragen. 1. Wat is de aanleiding van Gods be-

                                                      
13 Zie Gen 43:30 (Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering – wymxr 
wrmkn – uit naar zijn broeder…) en 1Kon 3,26 (Toen sprak de vrouw, van wie het levende 

kind was, tot de koning, omdat haar moederlijk gevoel – hymxr wrmkn – voor haar zoon 

was opgewekt…) 
14 Zie hiervoor voetnoot 3 en de theologie van van de Beek over de wordende God in de 

menselijke geschiedenis. 
15 Th. C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament (Wageningen: H. 

Veenman en Zonen b.v., 1977) 27. 
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rouw? 2. Wat is de aard van Gods berouw? 3. Wat is het gevolg van Gods be-

rouw? Voor een adequate beantwoording van deze vragen moet een aantal logi-

sche stappen genomen worden.  

In hoofdstuk 2 kijk ik eerst naar zaken rondom de tekst. Wie was Hosea, 

in welke tijd trad hij op en wat is het eigene van zijn profetie? In hoofdstuk 3 

komt de tekst van Hos 11,8-11 zelf aan de orde. Ik doe dat aan de hand van een 

interne tekstanalyse. Daarna bespreek ik in hoofdstuk 4 de etymologie van nä-

Ham en in het verlengde daarvan zal ook iets gezegd worden over de verschillen-

de benaderingen in de literatuur van het woord näHam.  

Bij het beantwoorden van met name de derde subvraag zal zich een wij-

der exploratieveld ontvouwen. De vraag naar het gevolg van Gods berouw kan 

namelijk niet alleen beperkt blijven tot het daar en toen van de perikoop. Het 

Woord van God, als levend Woord, spreekt door de eeuwen heen tot op de dag 

van vandaag. Gods Woord omvat, ook met de Tenach, geen afgesloten geschie-

denis. Hoorders en lezers van zijn Woord in de voorbije eeuwen, samen met de 

hoorders en lezers van vandaag en morgen schreven en schrijven nog altijd de 

Schrift, zo is het adagium van Houtman. Gods Woord is altijd Woord in bewe-

ging. Openbaring van God in de Bijbel is niet een bekendmaking van een leer, 

openbaring krijgt in rapport met de tijd steeds anders vorm.16 In deze zienswijze 

van Houtman raken disciplines als dogmatiek en hermeneutiek niet en passent 

elkaar17, ze vloeien als vanzelf voort uit exegese en Bijbelse theologie. De titel 

Oude en Nieuwe Lezers van Talstra‟s inleiding in de methoden van uitleg van 

het Oude Testament en zijn daarin uitgewerkte exegetische methode  (zie § 1.3)  

liggen geheel in lijn met de hermeneutisch ingegeven gedachte van Houtman 

over de Schrift en de dogmatisch ingegeven gedachte van Berkhof over Gods 

openbaring. Mogelijke vragen en antwoorden rondom Gods berouw in relatie tot 

deze disciplines hoop ik dan ook, zij het kort, mee te nemen in mijn eindconclu-

sies die ik bespreek in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk hoop ik tevens de onder-

zoeksvraag te beantwoorden.  

Bij elkaar genomen zijn dit slechts numerieke stappen die als etages op 

elkaar volgen. Voor elke bouw is de constructie van belang die het alles bij el-

kaar houdt. Daarom wil ik nu eerst aandacht geven aan de methodische ver-

antwoording van deze studie.  

 

1.3 Methodische verantwoording 

Voordat we iets Bijbels-theologisch kunnen zeggen over Gods berouw, en 

voordat we ook maar iets richting de dogmatiek of de hermeneutiek kunnen 

aanreiken, zal de eerste stap een exegetische moeten zijn. Exegese is een proces. 

We kunnen niet in het wilde weg of ad random aan het exegetiseren slaan. Exe-

gese kent successievelijke stappen. Wat methode van exegese betreft wil ik mij 

                                                      
16 C. Houtman, De Schrift wordt geschreven (Zoetermeer: Meinema, 2006). 
17 Berkhof spreekt in dit verband over „openbaringsgeschiedenis‟. In zijn dogmatisch 

werk Christelijk Geloof is die term verbonden met zijn gedachten over voortgaande 

openbaring van God.   
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aansluiten bij het exegetische proces en de taalkundige methode van Eep Tal-

stra, zoals hij die beschrijft en aanreikt in zijn boek Oude en nieuwe lezers18. 

Concreet betekent dit een werken van binnen naar buiten – i.e. van tekst ver-

zamelen, via analyse naar interpretatie van de tekst – en van het algemene naar 

het bijzondere – i.e. van nieuwere methoden, met hun nadruk op synchronische 

analyse, naar klassieke methoden, met hun nadruk op diachronische analyse. 

Natuurlijk is dit een keuze voorafgaand aan de exegese en in die zin ook een 

positiebepaling. Maar dat is niet een positiebepaling om de tekst te laten spre-

ken in een bepaalde richting. Eerder om de tekst te laten spreken als tekst in 

zijn taligheid. We kijken dan (nog) niet naar context, (nog) niet naar Sitz im 

Leben, (nog) niet naar gelaagdheid, redactie of bronnen. Door allereerst met 

taalinstrumenten aan de slag te gaan kan een gekozen tekstgedeelte tijdens de 

belangrijke eerste fase van de exegese gevrijwaard blijven van „eis-egese‟. Pas 

wanneer de tekst met behulp van verschillende taalinstrumenten gesproken 

heeft, kunnen andere instrumenten ter hand worden genomen. “Gebruik van 

taal- en tekstgegevens [hoort controleerbaar] te zijn: analyses moeten herhaal-

baar, uitkomsten moeten van een goed samenhangende argumentatie voorzien 

zijn, zodat over de verschillende interpretaties een heldere discussie mogelijk 

blijft.”19  

Het exegetische proces van Talstra20 is samen te vatten in de volgende 

stappen: 1) Verzamelen. Rondom de gekozen tekst van Hos 11,8-11 volgens de 

Masoretische teksttraditie spelen andere, Bijbelse en niet-Bijbelse, een rol. Dat 

zien we terug bij de tekstkritiek en –reconstructie (zie resp. §§ 3.3 en 3.5). De 

volgende stap bestaat uit: 2) Analyseren. Deze is onderverdeeld in vier opeen-

volgende substappen. a) Taal en structuur, waarbij het gaat om grammatica en 

syntaxis, met een werkvertaling als resultaat (zie §§ 3.1 en 3.2); b) structuur en 

strategie, waarbij de stap wordt gemaakt van grammatica naar retorica, met 

een precisering van de tekstvorm als resultaat (zie § 3.5); c) strategie en recon-

structie, waarbij een vergelijk gemaakt kan worden met andere verwante com-

posities. De reeds verzamelde teksten zijn het vergelijkingsmateriaal. Het resul-

taat is een voorstel tot reconstructie (zie § 3.6); d) reconstructie en adres, waar-

bij de lezers aan bod komen, zowel de beoogde lezers als de actuele lezers. Met 

de laatst genoemde groep schuiven we al in de richting van de volgende stap, zij 

het dat we de tekst proberen te lezen vanuit de beoogde lezers en vanuit de con-

text van de actuele leesgemeenschap. Het gaat dus hier al om een interpretatie-

ve activiteit, waarbij echter de interpretatie van de exegeet zelf nog buiten staat. 

Die kan en mag volop aan bod komen in de volgende stap. Als dit exegetische 

proces tot hiertoe correct is uitgevoerd, zijn de  stappen 1 en 2 en de substappen 

2a t/m 2d, als het goed is, herhaalbaar en controleerbaar. 3) Interpretatie. Bij de 

interpretatie is neutraliteit t.o.v. de tekst niet langer vol te houden, maar ook 

niet noodzakelijk. De eigen context van de actuele lezer/ exegeet gaat in zijn in-

terpretatie meespreken.   

                                                      
18 E. Talstra, Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het 

Oude Testament (Kampen: Kok, 2002). 
19 Ibid., 91 
20 Ibid., 117-120 
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Voordat we echter zover zijn zal door mij aan het voorgestelde exegeti-

sche proces en de gehanteerde analytische methode van Talstra binnen stap 2 

een analytische benadering worden toegevoegd die we niet terug zien in zijn 

hoofdstuk „Werk in uitvoering‟. Het gaat om een methode die „Linguistic Catego-

rization‟ wordt genoemd, zoals die in het gelijknamige boek van John. R. Tay-

lor21 beschreven wordt.  

Dit onderzoek richt zich, zoals eerder gezegd en de titel reeds aangeeft, 

op het berouw van God. In de gekozen Hosea tekst wordt daarvoor het zelfstan-

dig naamwoord ymwxn –mijn berouw– gebruikt. Verschillende manuscripten en 

oudere en hedendaagse vertalingen lezen c.q. vertalen dit woord alsof er ymxr –

mijn barmhartigheid– staat (zie § 3.310). Natuurlijk kunnen we deze keuze ma-

ken op grond van de tekstkritische leesregels, op grond van de interne syntacti-

sche structuur (na stap 2a) en op grond van vergelijking met andere teksten (na 

stap 2c). Maar de gekozen teksttraditie leest het anders en de vraag is waarom. 

Misschien is een antwoord snel te geven onder verwijzing naar de term syno-

nieme lezingen, die, evenals e.g. haplografie en dittografie, behoort tot de tek-

stuele fenomenen. Fenomenen die zich kunnen voordoen bij het proces van kopi-

eren door overschrijven. Als gevolg van dit tekstuele fenomeen kunnen uitwis-

selbare woorden in een schrifttraditie verschijnen “which serve a similar or 

identical function on the literary level although their meaning is not necessarily 

identical”.22 Dit kan inderdaad een antwoord zijn en het klinkt zelfs logisch. De 

vraag die daarop volgt is dan wel hoe een dergelijk fenomeen zelf verklaard kan 

worden? Om die vraag te beantwoorden ga ik aan de slag met de theorie van 

„Linguistic Categorization‟.  

Op wat deze theorie precies inhoudt ga ik later in (in § 3.4). Grofweg kan 

hier gezegd worden dat het taaleigen is om te categoriseren. Enerzijds doen we 

dat met woorden van de taal zelf. Door iets een auto te noemen brengen we een 

categorie aan, onderscheiden van bijvoorbeeld een fiets, boot, vliegtuig. Dat 

kunnen we ook doen met behulp van grammaticale fenomenen als werkwoords-

tijden en zinstypen. Anderzijds kunnen we met behulp van taal ook de taal cate-

goriseren. Te denken valt aan categorieën als werkwoorden, zelfstandige naam-

woorden, bijwoorden, hoofdzinnen en bijzinnen. Zoiets als „uitspraak‟ is daar 

eveneens aan toe te voegen.       

De ondergrond van de theorie van Taylor is die van het conceptualisme. 

“Conceptualism postulates that a word and the range of entities to which it may 

refer are mediated by a mental entity, i.e. a concept.”23 Een categorie entiteiten 

bestaat dus niet op basis van een linguïstische conventie, zoals het nominalisme 

wil, en ook niet los van de taal als pre-existente categorie, zoals het realisme wil. 

Wat op basis van conventies of de werkelijkheid, zoals die zich aan ons voordoet, 

bestaat wil nog niet zeggen dat een categorie arbitrair is. Zelfs met het gegeven 

dat er verschillende talen zijn, die categorieën verschillend (kunnen) coderen, 

zijn de verschillen niet onbegrensd eindeloos en daarom arbitrair te noemen. 

                                                      
21 J.R. Taylor, Linguistic Categorization (Oxford: Universitay Press, 2003). 
22 E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 260.  
23 Taylor: 2003, xiii. 
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Hoe dan ook, concepten “constitute part of our understanding of what the world 

is „really‟ like”.24  

Een nadere uitwerking van deze theorie en de resultaten na toepassing 

op m.n. Hos 11,8, zullen dus deel uitmaken van en ingevoegd worden bij de ana-

lytische fase van taal en structuur. Voor we zover zijn is het goed om eerst Ho-

sea „aan het woord te laten‟ over zijn optreden. Over het wanneer, het waar, het 

hoe en het waarom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Taylor: 2003, xiii. 
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2. Rondom de tekst 

 

2.1 De profeet Hosea 

 Hosea. Zijn naam is wat stam betreft nauw verwant met die van Jozua 

en betekent „YHWH heeft geholpen‟. Veel meer biografisch dan dat hij een zoon 

van Bëeri („mijn bron‟) was en profeteerde te Samaria van ca. 750-725 v.Chr., als 

jongere tijdgenoot van Amos, is feitelijk niet bekend. De eerste twee hoofdstuk-

ken geven nog wel biografisch materiaal over zijn bijzondere gezinsleven, maar 

dat staat vooral in het teken en onderstreept de ernst van zijn profetieën tot 

Efraïm, dat als cognomen25 voor Israël opgevat kan worden.  

 De periode waarin hij optreedt vormt de overgang van een periode van 

hoogconjunctuur, vooral onder Jerobeam II (ca. 793-753 v.Chr.), naar de val van 

Samaria in 722/ 721 v.Chr26. In die periode maakt hij wel de Syro-efraïmitische 

oorlog mee (734-732 v.Chr), die tot gevolg heeft dat de vruchtbaarste landstre-

ken van het Noordelijk Rijk ingelijfd worden in het Assyrische provinciesysteem. 

Wat overblijft is de vazalstaat Efraïm. Deze gebeurtenissen en de daarna ont-

stane situatie vormen de achtergrond van Hos 5,8-9,9. Mogelijk heeft hij de tota-

le ineenstorting van Samaria niet meer meegemaakt.27      

Van de profeet Hosea zouden we kunnen zeggen dat hij in het corpus van 

de kleine profeten een bijzondere plaats inneemt. Ongetwijfeld geldt dat in grote 

lijnen voor ieder van de kleine profeten, maar het bijzondere van Hosea is, dat 

hij de enige uit het 10-stammenrijk, het Noordelijk Rijk, afkomstige profeet was 

en daar ook leefde en werkte. Amos, hoewel hij geen beroepsprofeet was, profe-

teerde wel in het Noordelijk Rijk, maar was uit Juda afkomstig. Alle andere 

kleine profeten richtten hun profetieën tot Juda. Bij deze vaststelling blijft de 

profeet Jona buiten beschouwing, hoewel ook hij, evenals Hosea, uit het Noord-

rijk afkomstig was en daar profeteerde (zie 2Kon 14,25). En al verwijst het boek 

Jona naar de historische profeet, het gelijknamige boek bevat een verhaal over 

Jona en geen profetieën, noch aan Israël, noch aan Juda.   

                                                      
25 Zie voetnoot 59 
26 Een mening, die afwijkt van de algemeen heersende opvatting, dat de val van Samaria 

in 722 v.Chr. moet hebben plaatsgevonden, is te vinden in: B.E.J.H. Becking, The fall of 

Samaria (Leiden: Brill, 1992). Zijn hypothese is dat de val van Samaria een val in twee 

fases is geweest. De eerste fase van de val vond plaats onder de Assyrische koning Sal-

manassar (727-722 v.Chr.), de tweede onder zijn opvolger Sargon II (722-705 v.Chr.). 

Becking baseert deze hypothese op historisch en archeologisch materiaal. Deze hypothe-

se lijkt ondersteuning te krijgen van Soggin o.b.v. Timms aanname, dat “Shalmaneser 

took Hoshea prisoner, possibly during his attempt to submit, and occupied the capital 

Samaria (…). Shortly afterwards, on the occasion of the accession of Sargon II (721-705), 

a rebellion broke out in the context of a greater revolt in the region, but the new ruler 

had no difficulty in surpressing it.” Zie: J.A. Soggin, An Introduction to the History of 

Israel and Judah (London: SCM Press, 1999), 258    
27 Zie hiervoor o.a.: K. Günther, U. Swarat (red.), Das grosse Bibellexikon, Band 2 (Wup-

pertal: R. Brockhaus Verlag, 1987); Th. C. Vriezen / A.S. van der Woude, Oudisraëliti-

sche en vroegjoodse literatuur, (Kampen: Kok, 2000); A.S. van der Woude (hoofdred.), 

Bijbels Handboek, deel IIa (Kampen: Kok, 2000), 394-95. 
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Wat vervolgens Hosea zijn bijzondere plaats geeft tussen de profeten 

staat vermoedelijk niet los van zijn afkomst. Het gaat namelijk om de taal. 

“Second only to Job, Hosea contains probably the most difficult Hebrew in the 

Bible.”28. Volgens sommigen, ondersteund door het tekstkritisch apparaat van 

de BHS, zou de tekst op veel plaatsen partes corruptae bevatten. Dat levert bij 

de vertaling geregeld problemen op. Problemen die leiden tot verschillende 

standpunten. Op welke punten meningen en interpretaties ook mogen diverge-

ren, over de moeilijkheid van de tekst zijn Bijbelwetenschappers het roerend 

eens. Dat de moeilijkheid van de tekst wel eens te maken kan hebben met zijn 

geboortegrond en het daarmee samenhangende noordelijke dialect is een mening 

die steeds meer geldigheid lijkt te verwerven. “Whereas the prevailing scholarly 

view of the First three-quarters of the twentieth century has attributed the diffi-

culties of the book to the [corrupt state of the text], it now seems likely that they 

are due rather to our unfamiliarity with the prophet‟s language and dialect.”29 

Hoe het ook zij, de problemen zijn daar niet mee opgelost. Vertalen is altijd keu-

zes maken. Hoe groter de gelijkheid in keuze des te meer wint een vertaling aan 

autoriteit. Alleen al afgaande op de verschillende vertalingen die ik onder ogen 

kreeg naar aanleiding van 11,8-11 is autoriteit van de letterlijke vertaling ver te 

zoeken. Gelukkig gaat dat niet op voor de geest/ Geest waarin Hosea profeteert.       

Om het bijzonderheidskarakter van Hosea compleet te maken moet nog 

van hem gezegd worden dat hij ook wel de „profeet van de liefde‟30 wordt ge-

noemd. Hoe scherp en bijtend geformuleerd de doemprofetieën ook bij tijd en 

wijle mogen zijn, ze draaien om Gods grote liefde voor zijn uitverkoren volk 

waarvan 11,8-9 het ten diepste treffende hoogste punt is.  

 

2.2 De profetie van Hosea 

 Een andere reden om Hosea een bijzondere plaats toe te kennen heeft te 

maken met de aard en inhoud van zijn profetieën. Ze zijn ten eerste zeer metafo-

risch, zowel waar ze Efraïm betreffen alsook waarin ze God ter sprake brengen. 

“(…) Hosea independently creates numerous metaphors.”31 Ten tweede doen de 

metaforen soms paradoxaal aan. God kan in de ene profetie een etterende wond 

zijn (5,12), in een andere profetie is Hij de geneesheer (14,5). Dergelijke para-

doxale metaforen kunnen zelfs binnen één profetie staan. In 7,4 is Efraïm ener-

zijds als een oven die door een bakker buitengewoon heet is gestookt, anderzijds 

is Efraïm in 7,8 een mislukt baksel, een brood dat in elkaar is gezakt. En nog 

maar nauwelijks gewend aan de ene metafoor schuwt Hosea het niet om een 

                                                      
28 D.A. Garret, Criswell Theological Review 7.1, (1993) 1-14.  
29 A.A. MacIntosh, Hosea, ICC, (Edinburgh: T&T Clark, 1997) p. liii. Zie ook Th. C. Vrie-

zen / A.S. van der Woude: 2000, 289. Beiden wijzen op een hedendaags gebrek aan ken-

nis van het in het Noordelijk Rijk gesproken Hebreeuwse dialect; Verder: C. van Leeu-

wen, Hosea, Een praktische bijbelverklaring, Tekst en Toelichting (Kampen: Kok, 2001), 

11; en: R. Abma, Hosea en Amos, in: J. Fokkelman en W. Weren, De Bijbel Literair (Zoe-

termeer: Meinema, 2003), 267-68.      
30 Vriezen / van der Woude: 2000, 288 
31 H.W. Wolff, Hosea, Hermeneia (Philadelphia: Fortress Press: 1974), xxiv. 
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totaal andere metafoor aan de lezer voor te schotelen. Nauwelijks bekomen van 

de sprong van de hete oven naar het misbaksel wordt Efraïm als een onnozele 

duif gepresenteerd. Een derde karakteristiek van de profetieën, naast het sterk 

metaforische en het veelvuldig wisselen van metaforen, heeft Hosea de neiging 

om in korte, felle zinnen stelling te nemen. Deze zijn, en dat is een vierde karak-

teristiek, met veel pathos geladen. Het gedeelte 11,8-11, dat in deze studie cen-

traal staat, is daar wat mij betreft het summum van. 

 Inhoudelijk moeten we misschien wel zeggen dat alle spanning tussen de 

metaforen, en alle emoties, die de profetieën zo‟n ongekende diepte verschaffen, 

samen komen om en vlieden van het thematische „niet‟32 bij Hosea. Dit „niet‟ (al{) 
heeft enerzijds een centrifugale werking, weg van God en zijn heil, anderzijds 

heeft het een centripetale werking, naar God en zijn heil toe. Of om het met de 

kernteksten te zeggen: het is het „niet‟ van Lo-Ruchama, niet-ontferming (1,6); 

van Lo-Ammi, niet mijn volk en Ik zal de uwe niet zijn (1,9); van niet mijn 

vrouw en niet haar man (2,4); van het niet verzadigd worden en niet talrijk wor-

den (4,10); van het niet kennen van YHWH (5,4); van het niet vinden van YH-

WH (5,6); van het niet genezen van het gezwel (5,13); van het niet weten (7,9; 

11,3), het niet bekeren (7,10) en het niet roepen tot YHWH (7,16); van het niet 

mogelijk zijn van Efraïms reiniging (8,5); van het niet in het land van YHWH 

blijven (9,3; 11,5), het niet aangenaam zijn voor Hem (9,4), het niet meer door 

Hem geliefd zijn (9,15) en het niet luisteren naar Hem (9,17); het niet door YH-

WH opgetild worden (11,7). Al deze teksten hebben het centrifugale effect.  

Daar staat echter het uiterst emotionele centripetale en een veel krachti-

ger „niet‟ tegenover: het niet ten uitvoer brengen van YHWH‟s brandende toorn, 

het niet te gronde richten van Efraïm en het niet komen in toorngloed. En dat, 

omdat Hij niet een mens is maar God, heilig in hun midden (11,9). Dat „niet‟ zal 

leiden tot het niet langer noemen en vereren van de Baäl (2,18-19), want een god 

naast YHWH zullen ze niet meer kennen en buiten Hem zal er niet een verlos-

ser zijn (13,4). Niet wat het zelf gemaakt heeft zal Efraïm God noemen, want 

alleen bij YHWH vindt het volk barmhartigheid (14,4). Lo-Ruchama en Lo-

Ammi hebben misschien wel het eerste woord, maar Gods barmhartigheid heeft 

het laatste woord. 

 

2.3 Een ‘uitgelezen’ aanleiding voor Hosea 

 Ten slotte is er mogelijk nog een „uitgelezen‟ aanleiding om aan Hosea 

een bijzondere plaats toe te kennen. Mogelijk, omdat dit alles te maken heeft 

met de vraagstelling van dit onderzoek. „Uitgelezen‟, omdat dit pas door mij, als 

                                                      
32 In de verschillende hoofdstukken komt dit „niet‟ (al{) telkens op indringende wijze naar 

voren. Zo impliceert „niet mijn volk‟ volgens Jeremias “schon die Revozierung der Heils-

geschichte, wie sie in 8,13; 9,3; 11,5 mit den Worten „zurück nach Ägypten“ ausgedrückt 

wird.“ De toevoeging „en Ik zal de uwe niet zijn‟ grijpt zo mogelijk nog dieper. Jeremias 

voert aan dat hier Ex 3,14 – Ik ben heeft mij tot u gezonden – herroepen wordt. Ik ben 

niet jullie „Ik ben‟; “d.h. ich bin nicht der, der für euch da ist und handelt.” Zie: J. Jere-

mias, Der Prophet Hosea, ATD 24/1 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983), 33.  
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onderzoeker en schrijver, kan worden bezien aan het einde van dit onderzoek, 

dat wil zeggen, wanneer ik al het geachte noodzakelijke heb (uit)gelezen en, 

waar relevant, heb toegepast. Pas als ik de vraag beantwoord heb, kan deze „uit-

gelezen‟ aanleiding of de volgende in de rij zijn of kan het bijzondere van Hosea 

beperkt blijven tot het reeds genoemde. Voor de lezer wil dat zeggen, als hij of zij 

dit onderzoek heeft uitgelezen. 

  

Antwoorden vinden, conclusies trekken, resultaten leveren, het zijn alle-

maal „achteraf‟ bezigheden. Ze kunnen pas plaats vinden als er onderzoek naar 

en analyse van een bepaald subject of een bepaalde hypothese aan vooraf is ge-

gaan. In de wetenschappelijke discipline van de Bijbelse theologie is exegese de 

belangrijkste werkplaats om onderzoek en analyse te doen. In die werkplaats 

vindt de onderzoeker tal van exegetische instrumenten. Op die plek zijn we nu 

aangekomen. En om achteraf iets zinnigs te kunnen zeggen moeten de instru-

menten ter hand worden genomen.           
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3. Tekstanalyse Hosea 11: 8-11 

 

3.0 Inleiding 

 In de werkplaats van de exegese aanbeland, kan men niet in het wilde 

weg aan het werk beginnen. Verschillende stappen moeten in een bepaalde volg-

orde gezet worden. De taal- en tekstanalyse van Hos11,8-11 zal volgens de ver-

eiste volgorde moeten worden uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de eis van 

neutraliteit en controleerbaarheid. Het is een lange weg, maar wel één die nood-

zakelijk is om tot een academisch gevormd antwoord te komen op de onder-

zoeksvraag. Op die weg volg ik, zoals ik bij de methodeverantwoording al 

aangaf, de wegwijzers volgens Talstra en Taylor. Met Talstra‟s methode van 

tekstanalyse kijk ik eerst naar de tekst an sich, de zinnen en de werkwoorden 

(3.1). Het opdelen van de tekst en het benoemen van tekst-, zins,- en werk-

woordtype leveren niet alleen inzicht in de structuur van de tekst op, maar hel-

pen ook bij het tot stand komen van een bruikbare werkvertaling (3.2) In de 

werkvertaling breng ik verwijzingsnummers aan die de vertaling van commen-

taar voorzien. Aan de ene kant worden de opmerkingen uit het tekstkritisch ap-

paraat van de BHS in de verwijzingsnummers verwerkt, aan de andere kant 

lichten ze de gekozen vertaling filologisch nader toe (3.3). Met behulp van lingu-

istische categorisering ga ik vervolgens kijken naar het semantische veld van 

het Hebreeuwse woord ~xn, dat doorgaans vertaald wordt met „berouw‟. Zo hoop 

ik een antwoord te krijgen op de functie en de betekenisomvang ervan (3.4). 

Hiermee sluit ik het analysegedeelte taal en structuur33 af.  

   Een tekst is echter meer dan woorden in een bepaald verband volgens 

de taaleigen, hier de Hebreeuwse, syntaxis en grammaticaregels. De tekst heeft 

zeg maar een functie, een doel. Een doel dat bereikt moet worden. Daarom is er 

sprake van de tekst als (unieke) literaire compositie. Hos 11,8-11 is slechts een 

gedeelte uit een groter geheel. Het grotere verband waarin dit tekstgedeelte 

staat zal dan ook meegenomen moeten worden in de vraag naar, wat Talstra, de 

strategie van een tekst noemt. De strategie van een tekst kunnen we ook de re-

torica noemen. Door te kijken naar bijvoorbeeld stijlmiddelen en woordherhalin-

gen komen we het beoogde effect van de tekst op het spoor (3.5).  

 De gekozen tekst staat niet alleen in het grotere verband van de hem di-

rect omringende tekst, hij staat ook, ook al is hij uniek, in het grote verband van 

andere gelijksoortige teksten. Het komt nu aan op de reconstructie van de tekst. 

Van belang daarbij zijn andere teksttradities en de vraag naar de verschillen. 

De vraag naar de theologische context komt eveneens aan de orde (3.6). 

 Na deze stappen en voorafgaande aan de laatste stap kom ik tot een defi-

nitieve vertaling (3.7). Deze stap volgt logisch op de reconstructie van de tekst, 

maar gaat mijn inziens ook logisch vooraf aan de laatste stap, omdat met die 

stap reeds de weg van de interpretatie wordt ingeslagen.      

                                                      
33 Zie voor de cursief gedrukte stappen, Talstra: 2002, 118  
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 Dit hoofdstuk, en daarmee de tekstanalytische fase, wil ik afsluiten met 

de vraag naar adressering en receptie (3.8). Beide woorden geven al aan dat er 

onderscheid is in lezers. Aan welke lezer(sgroep) was de tekst gericht? Wie is 

(zijn), zeg maar, de oorspronkelijk geadresseerde(n), de eerste lezer(s)? De tekst 

is ons echter overgeleverd. Dat wil zeggen dat niet alleen wij die tekst vandaag 

lezen, in onze eigen context, ook de vele generaties voor ons hebben de tekst, in 

hun context, in handen en onder ogen gekregen en gelezen. Daarmee wordt de 

overgang gemaakt naar interpretatie en het volgende hoofdstuk.  

   

3.1 Tekst-, zin- en werkwoordanalyse 

Om inzicht te krijgen in de tekst, is de oorspronkelijke BHS-tekst in bijgaand 

schema I opgesplitst in enkelvoudige zinnen. Deze verdeling wijkt af van de ver-

deling, zoals ik die hanteer voor de werkvertaling (3.2). Wel is de tekstverdeling 

van de werkvertaling zichtbaar gehouden door bij de perikoop wel of niet de al-

fabetisering te onderbreken (kolom Per). De regelnummering loopt ten behoeve 

van de verdeling op predicaatniveau wel gewoon door (kolom Rn). Bij een verde-

ling naar enkelvoudige zinnen kijken we naar het teksttype van de zin (kolom 

Ttype). Verschillende typeringen zijn mogelijk. Hier hebben we hoofdzakelijk te 

maken met tekst in de directe rede, waarbinnen zich een klein gedeelte narra-

tieve tekst voordoet (vs. 10). Is de verdeling gemaakt, dan kan aan de hand van 

het naam- of werkwoordelijk deel van het predicaat het zinstype worden bepaald 

(kolom Ztype). Is het bijvoorbeeld een vraagzin, een ontkennende zin of bijstel-

ling? Bij het zinstype wordt ook de typering van het naam- of werkwoordelijk 

deel weergegeven. Is het bijvoorbeeld een imperfectum, perfectum, participium 

of is er geen werkwoord? Ten slotte wordt in deze analyse eveneens al dan niet 

aangeven of er sprake is van een expliciet subject. Wordt het alleen impliciet via 

de werkwoordsvorm vermeld of wordt het expliciet genoemd voor of na het 

werkwoordelijk deel? De analyse wordt feitelijk compleet gemaakt door ten slot-

te het werkwoordsvorm naar persoonsvorm, getal en geslacht weer te geven (ko-

lom Vpgg). De kolom met opmerkingen is toegevoegd om een verhelderende op-

merking bij het zinsdeel te maken.  

 Een analyse, zoals schema I weergeeft, levert, wat Talstra noemt, de hië-

rarchie van een tekst op. Het is een “reader-oriented process, that, (…), results 

in a syntactic structure, i.e., the framework of signals that help the reader navi-

gate through the text.”34 Eveneens genereert een dergelijke analyse een “frame-

work within which questions can be asked about textual consistency and possi-

ble redactional activity in its production”.35 

 Zo valt in de analyse meteen de dominantie van de yiqtol in de 1ste per-

soon enkelvoud op. Iets meer dan de helft van de zinstypen (11/21) hanteert een 

yiqtol. En van de elf keer dat de yiqtol gebruikt wordt staat het zinstype zeven 

                                                      
34 E. Talstra, Workshop: Clauses Types, Textual Hierarchy, Translation,  

(ftp://130.37.160.5/pub/eep/DOCS/Tilburg.workshop.pdf), 5. (06-01-2009) 
35 Idem 

ftp://130.37.160.5/pub/eep/DOCS/Tilburg.workshop.pdf
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keer in de eerste persoon enkelvoud. In al die gevallen is God de sprekende en/ 

of handelende – wat overigens in het Hebreeuws elkaars synoniemen zijn – per-

soon. Deze yiqtol 1sg., die zo karakteristiek inzet vanaf vs8, markeert de over-

gang van een retrospectieve godspraak naar een introspectieve godspraak. Het 

markeert bijvoorbeeld de overgang van verleden naar toekomst, van oordeel 

naar genade. Ik kom er nog op terug (o.a. in §§ 3.5 en 3.6), maar dit zijn zo wat 

voorbeelden die je als lezer al navigerend door de tekst kunt waarnemen. De in 

persoonsvorm afwijkende yiqtolvormen doen hier inderdaad de vraag stellen 

naar consistentie. Deze afwijking die inzet in vs10 doet, zoals in veel commenta-

ren wordt aangevoerd, inderdaad een redactionele hand vermoeden. Voordat ik 

echter de uitkomsten van de tekstanalyse en –hiërarchie nader laat spreken, wil 

ik die eerst schematisch weergeven.    

             

Per: Hosea 11: 8-11 

 

~yIr;ªp.a, ^ån>T,a, %yae8a 

laeêr'f.yI ‘^n>G<m;a]b
 

hm'êd>a;k. ^ån>T,a, %yae…c
 

~yI+aboc.Ki ^ßm.yfi(a]d
 

yBiêli ‘yl;[' %P:Üh.n<e 

`ym'(WxnI Wrïm.k.nI dx;yf
 

 
yPiêa; !Aråx] ‘hf,[/a,( al{Ü9a 

bWvßa' al{ïb 

~yIr"+p.a, txeäv;l. 
 ‘ykinOa'( laeÛ yKiäc 

vyaiê-al{w> 
vAdêq' ^åB.r>qiB.d 

`ry[i(B. aAbßa' al{ïw>e 
 

 Wkßl.yE hw"±hy> yreóx]a;10a 

ga'_v.yI hyEår>a;K.b
 

 ga;êv.yI aWhå-YKi(c 
 `~Y")mi ~ynIßb' Wdïr>x,y<w>d 

 
~yIr;êc.Mimi ‘rAPcik. WdÜr>x,y<11a 

rWV+a; #r,a,äme hn"ßAyk.Wb 
~h,ÞyTeB'-l[; ~yTiîb.v;Ahw>c 

`hw")hy>-~aun> 
 

Rn 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

14 

15 

16 

17 

 

 

18 

19 

20 

21 

Ttype 

 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

 

 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

 

 

QN 

QN 

QN 

QN 

 

 

QN? 

QN? 

Q 

x 

Ztype 

 

V0Yqt 

V0YqtE 

V0Yqt 

V0YqtE 

XQtl 

XQtl 

 

 

L0Yqt 

L0Yqt 

InfC 

NmCl 

WLNmCl 

NmCl 

L0Yqt 

 

 

0Yqt 

0Yqt 

CPen 

WeyX 

 

 

0Yqt 

Ellp 

W0Qtl 

 

Vpgg 

 

1sgC 

1sgC 

1sgC 

1sgC 

3sgM 

3plM 

 

 

1sgC 

1sgC 

-- 

--  

-- 

-- 

1sgC 

 

 

3plM 

3sgM 

3sgM 

3plM 

 

 

3plM 

 

1sgC 

 

Opm. 

 

0 = YHWH 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Efraïm 

0 = YHWH 

 

 

 

 

0 = zonen 

appositie 

0 = YHWH 

slotformul. 

 

Schema I 

Teksttype: 

Q = directe rede (hier godspraak)   x = zinsdeel anders dan subject 

QN = narratieve tekst, ingebed in directe rede      
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Zinstype: 

Qtl = qatal      W = waw 

Yqt = yiqtol      X = (re-)nominalisatie vh subject 

InfC = Infinitief constructus    V = vraag 

NmCl = Nominale zin     L = lo, ontkenning 

CPen = Casus Pendens    0 = geen expliciet genoemd subject 

Ellp/ E = Elliptische zin 

 

Teksttypen 

 Met vs1 van H11 vangt een tekst in de directe rede aan, uitgesproken 

door YHWH tot de profeet Hosea. Het is een tekst die tot vs8 eigenlijk een kort 

historisch exposé bevat, waarin YHWH het afkerig handelen van zijn volk aan 

de kaak stelt. Vanaf vs8 richt YHWH zich dan van de profeet rechtstreeks tot 

Efraïm. Vaststellen dat we hier met een tekst in de directe rede te maken heb-

ben is echter een eerste stap in het linguïstisch-analytische proces. De vraag 

kan ook gesteld worden naar de aard van de tekst in de directe rede. MacDonald 

wijst in dat kader op het belang van het herkennen van teksttypen. “One should 

try to determine whether the speaker is telling a story, teaching a moral, ex-

pressing an opinion, ridiculing, questioning, appeasing, teasing, lying etc.”36 Dat 

helpt de lezer tijdens het verdere leesproces bij het begrijpen van het algemene 

doel van de tekst. Wat Hos 11 betreft is dat niet eenvoudig. De tekst tot aan vs8 

kan getypeerd worden als een verontwaardigd spreken, dat uitmondt in een oor-

deel (vss. 6-7)37. Daarna gaat de tekst abrupt over in een emotionele uitroep van 

verbijstering – ingeleid met het interjectieve partikel $ya – die uiteindelijk resul-

teert in een toezegging van heil voor Efraïm. Deze abrupte overgang kan ook 

getypeerd worden naar stijl. Het verontwaardigd uitgesproken historisch exposé 

gaat over in een aangrijpend poëtisch geformuleerde uitroep van verbijstering 

en toezegging van heil. Maar in de overgang van verbijstering (vs8) naar heil 

(vs11) zit dan ook nog een narratieve tekst (vs10) opgesloten. Ik kom daar zo 

meteen in de nadere analyse van de tekst, en later bij de literaire compositie 

(3.5) op terug. De nadere analyse van de tekst levert het volgende op: 

Van de eenentwintig enkelvoudige zinnen in Hos 11,8-11, kunnen we 

veertien zinnen als directe rede markeren (8a–9e+11c), waarvan twee als ellipti-

sche bijzinnen in de directe rede (8bd) en twee zinnen als vermoedelijk directe 

rede (11ab, wv. b elliptisch is) zijn te markeren. Hoewel het laatste gedeelte van 

                                                      
36 P.J. MacDonald, „Discourse Analysis and Biblical Interpretation‟, in: W.R. Bodine 

(ed.), Linguistics and Biblical Hebrew (Winona Lake: Eisenbrauns, 1992), 163 
37 In zijn diepgaande diachronische en synchronische analyse van Hos11,1-11 wijst Kak-

kanattu eveneens op de historische duiding (vss1-2), die uitloopt in een oordeelsprofetie 

(vs5-7). Hij bakent vervolgens vss1-7 af als oordeelsprofetie, tegenover de heilsprofetie 

van vss8-11. Zie: J.P. Kakkanattu, God’s Enduring Love in the Book of Hosea (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2006), 31. De tone of voice van verontwaardiging ontleen ik aan de ge-

krenkte liefde van YHWH, zoals die naar voren komt in vss2-4, die het liefhebben uit 

vs1 uitwerkten. Wolff leest de gehele passage als een historico-theological accusation op 

grond van vs7a. Zie: H.W. Wolff, Hosea, Hermeneia (Philadelphia: Fortress Press: 1974), 

193   
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de laatste zin (vs11c) de godspraak in de directe rede bevestigt, kunnen we hem 

af doen als slotformulering (zie 3.2, opm.24). Feitelijk blijven de vier enkelvou-

dige zinnen van vs. 10 over (rg14-17). Van deze vier kunnen we zeggen dat ze als 

narratieve tekst staan opgenomen in de directe rede.  

Dat vaststellend kan het bijna niet ontgaan, dat deze vier zinnen in hun 

verschijning van narratief een vreemde eend zijn in de bijt van de tekst in de 

directe rede. Zonder nu meteen te willen wijzen op een later redactioneel ingrij-

pen38, hetzij door Hosea zelf, hetzij door de school die hij wellicht maakte, en 

uitgaande van de tekst als eenheid, is dit wel een opvallend, maar geen uniek 

compositorisch fenomeen. We zien dergelijke wisselingen van tekst in de directe 

rede naar narratieve tekst, of omgekeerd, bijvoorbeeld ook in de Psalmen (e.g. 

Ps 19,11-12; 22,23-27; 42,7-9; 87). In deze Psalmen wisselt doorgaans de Psal-

mist van een directe rede naar een narratief deel, of omgekeerd. Psalm 87 wis-

selt zelfs van directe rede van de Psalmist (vs3) naar een directe rede van God 

(vs4), om te eindigen in een narratief gedeelte (v.a. 5c). Meer overeenkomend 

met de Hosea-perikoop is bijvoorbeeld Ps 81. Hier zien we dat de directe rede, 

die even stopt in vs16, om over te gaan in een narratief gedeelte (vs16 en het 

eerste deel van 17), verder gaat in het tweede gedeelte van het slotvers. 

Als we naar de vier narratieve zinnen an sich kijken valt op dat vier keer 

een yiqtol wordt gebruikt (incl. de wejiqtol en de casus pendens zin), waarvan 

twee keer met een 3Mpl-vorm en twee keer met een 3Msg-vorm. Deze narrativi 

hebben een  futurum betekenis. Ze beschrijven wat er zal gebeuren met Efraïm 

als YHWH als een leeuw zal brullen. De zin die hier als casus pendens wordt 

opgevat (rg16) geeft extra nadruk aan het brullen als een leeuw van YHWH 

(rg15) en werpt een nadrukkelijk licht op de „zij‟, namelijk de zonen uit het wes-

ten, en de aard van hun „wandelen‟, namelijk bevend van ontzag.   

De directe redetekst onderscheidt zich, naast die van de narratieve tekst, 

op regelniveau ook in werkwoordgebruik. Zeven keer wordt de yiqtol 1sg. ge-

bruikt. Vier keer staat deze yiqtol in dienst van het zelfonderzoek van YHWH en 

drie keer in dienst van het (ontkennende) antwoord op de zelfonderzoeksvragen. 

Op slechts twee andere plaatsen in de Tenach komen we $ya + yiqtol 1sg. tegen 

in een godspraak. Beide keren staat deze constructie in relatie tot het handelen 

van YHWH. In Jer 3,19 leidt de vraag tot een oproep tot berouw (vs22) en toe-

zegging van heil, in Jer 9,6 leidt de vraag tot grote emotie bij YHWH (vs9) en tot 

verwoesting van Juda (vs10). De drie al{-zinnen staan in nauwe verbinding met 

de toezegging van heil (rg20) en kan in lijn met wat Longacre ervan zegt gety-

peerd worden als predictive discourse. “(…) so a wäw-consecutive perfect gives 

way to an imperfect when a noun or lö´ is preposed to it.”39 

                                                      
38 Wolff spreekt een vermoeden uit dat vs10 een latere redactionele toevoeging is en acht 

het niet geheel onmogelijk dat het deels zijn oorsprong heeft “from a later Judaic escha-

tology of salvation”. Zie Wolff: 1974, 203. Ook Jeremias wijst op een latere redactie als 

hij aanvoert dat “Ein späterer Judäer mit V. 10 Hoseas Heilswort für Seine Zeit aktuali-

sert [hat].” Zie: Jeremias: 1983, 147 
39 R.E. Longacre, „Discourse Perspective on the Hebrew Verb: Affirmation and Restate-

ment‟, in: Bodine (ed.): 1992, 181. 
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Ingebed tussen de vier maal yiqtol 1sg. uit vs8a-d en de drie yiqtol 1sg. uit 

vs9abe staat de directe rede met twee keer een subject-qatal. In dit teksttype 

geeft de spreker zowel de reden van het opwerpen van de zelfonderzoeksvragen 

8a-d weer, als ook van de ontkennende antwoorden –namelijk, wat hij niet zal 

doen– van 9abe. De directe redetekst met de waw-qatal 1sg. aan het einde van de 

perikoop (rg20) sluit de godspraak af met wat YHWH wèl met zijn volk zal doen. 

Dit teksttype is vanwege het gehanteerde perfectum consecutivum nader te ka-

rakteriseren als predictive discourse.40      

Van twee regels kan vooralsnog moeilijk het teksttype bepaald worden. 

Het betreft een yiqtol 3Mpl gevolgd door een elliptische zin (rg18-19). Behoren 

beide tot de directe rede van de godspraak of behoren beide nog tot het narratie-

ve teksttype (rg14-17)? Dit probleem zal verder worden besproken in de hierna 

volgende analyse van de zinstypen.  

Wat overblijft zijn vier regels van het type tekst in de directe rede die af-

wijken in syntaxis. De eerste staat in de directe rede met de infinitief construc-

tus (rg9) en geeft de finale aanvulling van de voorafgaande yiqtol 1sg. (rg8). De 

drie resterende staan als nominale zinnen op zichzelf en markeren het anders 

zijn van YHWH. Deze laatste zijn te typeren als expository discourse. “In exposi-

tion (…) the most static elements are central.41 Door te zeggen wie Hij is – God 

en geen mens – en wat Hij is – heilig in hun midden – verklaart YHWH de al{-
zinnen (rg7-8,13) en de zin die de heilstoezegging bevat (rg20).  

Een schematische vertaling van bovenstaande analyse levert het volgen-

de beeld op: 

 

 
Schema II 

                                                      
40 Longacre in: Bodine (ed.): 1992, 181. 
41 Ibid. 188-189 

9cd

ykinOa'( laeÛ yKiäc
vyaiê-al{w>

vAdêq' ^åB.r>qiB.d

8a-d

~yIr;ªp.a, ^ån>T,a, %yaea

laeêr'f.yI ‘^n>G<m;a]b

hm'êd>a;k. å̂n>T,a, %yae…c

~yI+aboc.Ki ^ßm.yfi(a]d

10ad

Wkßl.yE hw"±hy> yreóx]a;10a

`~Y")mi ~ynIßb' Wdïr>x,y<w>d

8ef

yBiêli ‘yl;[' %P:Üh.n<e

`ym'(WxnI Wrïm.k.nI dx;yf

11c

~h,ÞyTeB'-l[; ~yTiîb.v;Ahw >c
-------------------------------------

`hw")hy>-~aun>

9abe

yPiêa; !Aråx] ‘hf,[/a,( al{Üa

bWvßa' al{ïb

`ry[i(B. aAbßa' al{ïw>e

11ab

~yIr;êc.Mimi ‘rAPcik. WdÜr>x,y<a

rWV+a; #r,a,äme hn"ßAyk.Wb

10bc

ga'_v.yI hyEår>a;K .b

ga;êv.yI aWhå-YKi(c
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         Schema II laat zich als volgt toelichten: de donker omlijste tekstkaders 

(vss8a-d; 8ef en 9cd) vormen de ruggengraat van de tekst, met 8ef als het kloppende 

hart van de perikoop. Het is echter niet het kloppende hart van een mens, het 

gaat om YHWH, de Heilige, in het midden van zijn volk (9cd), waarvan Hij zich 

afvraagt hoe Hij het ooit zou kunnen loslaten.  

Deze vraag resulteert in de lichtbruin omlijste tekstkaders (links) die 

spreken van zijn handelen, van wat Hij het volk niet kan aan doen (vss9abe) en 

wat Hij wel met zijn volk zal gaan doen (11c). Hij zal zijn volk niet in het onheil 

storten. Het kwaad dat Hij het dacht aan te doen zal Hij niet doen. Maar, omdat 

uit liefde voor zijn volk zijn hart zich omkeert en zijn binnenste gloeit, zal Hij 

het doen terugkeren tot Hem, opdat Hij weer de Heilige in hun midden zal zijn. 

De narratieve teksten in de flets bruin omlijste tekstkaders (rechts) 

brengen verhalend in beeld wat er aan de uiteindelijke heilshandeling van YH-

WH vooraf zal gaan. Wat YHWH betreft, gedreven door zijn ontroering zal zijn 

roepen zijn als het brullen van een leeuw (10bc to. 9cd). Daarop zal zijn volk be-

vend komen. Niet van ontroering zal het beven, maar uit vrees voor YHWH (10ad 

to. 8ef). Het bevend van vrees komen als een vogel en een duif uit respectievelijk 

Egypte en Assur (11ab) is een verdere uitwerking van het voorafgaande (10ad), 

waarbij beide landen tegenover de verderfelijke steden Adma en Seboïm gelezen 

kunnen worden (11ab to. 8cd).  

De volgende stap is een analyse op zinniveau. Ook die exercitie zal resul-

teren in een schematische weergave van de tekst. 

        

Zinstypen 

In zijn „Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws‟ signaleert Verheij, 

dat imperfectumvormen vooral voorkomen “in teksten in de directe rede en in 

niet-verhalende teksten, zoals wetten, psalmen en profetieën”.42  Wat dat betreft 

staan we op het goede spoor. Met twaalf van de zestien gebruikte werkwoord-

vormen vormt de yiqtol een overgrote meerderheid. Elders in zijn grammatica 

stelt hij echter, naar aanleiding van een poëtische tekst (Jon 2), dat poëzie veel 

minder imperfectumvormen bevat dan verhalende tekst. “Ze zijn er wel, maar 

spelen geen hoofdrol (…).”43 Op die regel is Hos 11,8-11 kennelijk een uitzonde-

ring. Want deze perikoop is, zo hebben we gezien, een tekst in de directe rede, 

maar is qua literaire vorm ook poëzie44. Deze uitzondering is echter geen toeval-

ligheid of een kwestie van willekeur. De yiqtol 1sg-vormen van 8a-d (3x qal 1x 

piel) zijn bewust gebruikt om de situatie te karakteriseren. Die is ronduit wan-

hopig te noemen. Israël, dat als zoon uit Egypte is geroepen, wil niet naar het 

liefdevolle roepen van YHWH luisteren. Integendeel, des te harder de liefdes-

roep klinkt, des te steviger zet het de tanden in het dienen van Baäl. Gekrenkt 

                                                      
42 A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws (Delft: Eburon, 2007), 60 
43 Ibid., 132 
44 Naast het door de Masoreten gebruikte typerende inspringen van de tekst, markeert 

o.a. ook het herhaaldelijk gebruikte parallellisme membrorum de tekst als poëzie. Zie 

verder voor kenmerken van poëzie in de tekst §§ 3.4 en 3.5      
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in zijn liefde wil YHWH het lot van het volk niet verlichten. Maar het is juist 

zijn liefde die Hem met pijn in het hart doet afvragen hoe Hij dat ooit zou kun-

nen doen. De vier yiqtol 1sg-vormen doen hier m.i. dus dienst als non-

perfective[s] of deliberation. “Strictly speaking, deliberative questions ask not 

about the factuality of the action but about the desirability or necessity of it.”45 

Inderdaad, hoewel Israël de Baäl blijft dienen, en hoewel YHWH zijn volk daar-

om aan hun lot overlaat (dat zijn de feiten), legt Hij hevig geëmotioneerd aan 

Efraïm (8a-d) de (niet-) wenselijkheid ervan voor.  

Deze non-perfectives of deliberation worden bepaald door de twee statieve 

qatal-vormen in 8ef. Beide brengen de lichamelijke gesteldheid onder woorden, 

maar impliceren tevens de geestelijke gesteldheid, die zich impliciet uit in 8a-d.46 

Tegelijkertijd bepalen deze beide qatal-vormen de drie daarop volgende werk-

woorden van het type yiqtol 1sg. waaraan in alle gevallen een ontkenning (al{) 
aan vooraf gaat. De wäw-qatal 1sg in 11c kan eveneens in dit licht gelezen wor-

den. We kunnen het ook zo formuleren: de toestand waarin YHWH „lichamelijk‟ 

verkeert (8ef) bepalen zijn geestestoestand enerzijds (8a-d) en zijn (niet-) handelen 

(9abe + 11c) anderzijds. 

Een andere mogelijkheid is, om de vier yiqtol 1sg-vormen van vs8a-d te in-

terpreteren als non-perfectives of capability. Overeenkomstig deze labeling gaat 

het om de “subject‟s capability to perform the action expressed by the root”.47 

Verschillende voorbeelden zijn daarvan terug te vinden in de Tenach48. In al die 

gevallen gaat het om een situatie waarin het subject zich bevindt, die het hem 

onmogelijk maakt om de handeling die uitgedrukt wordt door de betreffende 

yiqtol die volgt op $ya uit te voeren. Behalve hier (Hos 8a-d) is YHWH in geen van 

de voorkomende gevallen het subject. En hier is het niet de situatie die het YH-

WH onmogelijk maakt om de handeling, die door de yiqtol wordt uitgedrukt, uit 

te voeren, maar is het iets in Hemzelf (vs8ef) dat Hem weerhoudt om een situatie 

te laten voortduren. Het gaat er derhalve niet om of YHWH door de situatie in 

zijn handelen beperkt wordt (capability), het gaat er juist om of Hij de situatie 

wil laten voortduren zoals die is, of niet, afhankelijk van noodzakelijkheid of 

wenselijkheid (deliberation).      

Welke betekenis hebben nu de resterende zinstypen (9cd-10a-d-11ab) in de 

teksthiërarchie? Strikt volgens de regels van de grammatica is de nominale zin 

(9c) op te vatten als classificerende zin. Het predicaat gaat immers aan het sub-

ject vooraf.49 Toch doet 9c in het licht van de vervolgzin meer als identificerende 

zin voelen met een selective-exclusive50 karakter. Het subject ykna, dat in een 

                                                      
45 B.K. Waltke and M. O‟Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona 

Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1990), 508 
46 J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, (Leiden/New York/Köln: Brill, 

1996): 1996, 162 
47 Waltke – O‟Connor: 1990, 507 
48 Gen 39,9; Gen 44,34; Ex 6,11; Ex 6,29; Deut 1,12; Deut 7,17; 1Sam 16,2; 2Sam 2,22; 

Naast genoemde teksten komen er nog wel meer uitspraken als „Hoe zou ik…‟ voor, 

maar geen daarvan wordt ingeleid met het interjectieve partikel $ya.   
49 Waltke – O‟Connor: 1990, 297 
50 Idem 
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identificerende zin eigenlijk voorop hoort te staan, krijgt dan een repeterende 

functie voor de beide zinsdelen van 9d. Dan kan het in beide gevallen voorop ge-

plaatst worden, waardoor het selectieve-exclusieve van God met kracht naar 

voren treedt: en Ik ben geen mens, in jullie midden ben Ik heilig/ de Heilige. Als 

we formeel de regels toepassen ben ik geneigd te zeggen dat 9c classificerend is, 

en het vervolg van 9d identificerend is met het selectieve-exclusieve karakter dat 

bij iemand hoort die te classificeren is als God. In het overzicht heb ik deze zin-

nen evenals 9c als nominale zinnen geclassificeerd, omdat ik in gedachten het 

subject ykna erbij betrek. Als dat niet het geval is, dan zijn beide zinnen van 9d 

op te vatten als elliptische zinnen, maar dan bevestigd dat juist de hierboven 

uitgewerkte hypothese. 

Van de primaire directe redelijn gaat de tekst met de narratieve zinnen 

over naar de secundaire directe redelijn. Waar deze begint is niet de vraag, dat 

is reeds besproken. Wel waar die eindigt. Het lijkt erop alsof de profeet in vs10 

de directe rede van YHWH overneemt en verhalend gaat toelichten wat de vss8-

9 voor Gods volk gaan betekenen. Doorgaans hanteren narratieve teksten conse-

cutieve imperfecta. De woordvolgorde daarbij is verbum-subject-object. Van dat 

gegeven wijkt de tekst van vs10 af. Er zijn geen wa- of weyiqtol-vormen en ook 

wijkt de volgorde af. Gezien de verandering van directe rede naar narratieve 

zinnen binnen de directe rede, zou wel eens heel goed de opmerking van Band-

stra hier van toepassing kunnen zijn, dat, “when anything other than a WP verb 

form (i.e. wäw-consecutivum: jd) is found in initial position, it signals that new or 

unexpected information is being introduced.”51 Mogelijk kan ook bij dit gedeelte 

opgemerkt worden wat Bandstra opmerkt bij narrative discourse. Hoewel deze 

opmerking in het verband van de narrative discourse wordt gemaakt, meen ik 

haar toe te kunnen passen op vs10. Te meer ook, omdat Bandstra verder in dit 

verband opmerkt, dat zinnen, die niet met een verbum beginnen, “typically sig-

nals informational discontinuity or discourse transition from one unit to ano-

ther”.52 Nu hebben we hier niet te maken met narrative discourse, maar wel met 

spoken discourse. En zinnen die zonder een verbum beginnen en een andere 

woordvolgorde hanteren vinden we vaker, zo stelt Bandstra, juist in spoken dis-

course53. Met vs10 wordt dus door nieuwe informatie te geven de voorgaande 

informatielijn (vss8-9) onderbroken, en mogelijk wisselt de tekst ook van spre-

ker. De nieuwe informatie is echter geen losse flodder, maar werkt naar vs11c 

toe.  

Van een standaard woordvolgorde is wel sprake in 10d. Hier vindt weer 

een overgang plaats, want niet alleen is de woordvolgorde anders dan in de 

voorgaande drie zinnen het geval is, ook wordt het subject hier expliciet ge-

noemd. Zo wordt inhoudelijk geheel teruggegrepen naar 11,1, waar YHWH als 

vader spreekt, die zijn zoon (vs10 ~ynb) geroepen heeft uit Egypte (vs10 ~Ym). 

                                                      
51 B. Bandstra, „Word Order and Emphasis in Biblical Hebrew Narrative‟, in: Bodine: 

1992, 116. 
52 Idem 
53 Idem 
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“The subject has to be made explicit because it is (…) a subject resumed after a 

break in attention.”54  

De vraag die nu nog resteert is de vraag naar de functie van vs11ab. 

Staan de enkelvoudige zinnen van vs11ab op één lijn met de voorgaande narra-

tieve zinnen binnen de directe rede, of zijn ze weer „gewoon‟  zinnen in de directe 

rede? Ten opzichte van vs10d treedt met vs11a opnieuw verandering op in 

woordvolgorde. Het verbum staat nog wel op de eerste plaats, maar functioneert 

hier niet als de narratieve wäw-consecutivum. Behalve de beeldspraak levert de 

zin ook niet direct nieuwe informatie op. Toch is het juist de beeldspraak die 

hier van belang is. De yiqtol is op de wäw na in vorm, vocalisatie en betekenis 

exact gelijk aan de weyiqtol uit 10d en staat m.i. hier op de eerste plaats om te 

benadrukken hoe de zonen zullen beven als zij komen uit Egypte en Assyrië. Ze 

zullen beven als een vogel en een duif. Er is met vs11ab derhalve geen sprake 

van discontinuïteit ten opzichte van het voorafgaande gegeven dat zonen bevend 

zullen komen. Er wordt enkel toegevoegd in welke hoedanigheid zij dat zullen 

doen. Als we strikt de regels volgens Bandstra hanteren, is er ook geen reden om 

aan te nemen dat er een overgang plaatsvindt van discourse.  

Naast het belang van de beeldspraak en de toespitsing ervan op de 

hoedanigheid, representeert de yiqtol “a real situation which arises as a conse-

quence of some other situation. (…) [T]he prefix conjugation represents it as a 

logical consequence of some expressed or unexpressed situation.”55 In samen-

hang met vs10bc, waar gezegd wordt dat YHWH zal brullen, wordt het bevend 

komen van zonen uit het westen in vs11ab, in tijd, nader gespecificeerd. “If the 

action is in the future, the sense is of a specific future”56, namelijk als YHWH zal 

brullen als een leeuw.    

Ik houd het vooralsnog op een eenheid van vs10a-d t/m 11ab. Dat wil zeg-

gen, deze zinnen zijn narrativi binnen de directe rede. Met de wäw-qatal aan het 

begin van vs11c wordt de directe redelijn weer opgepakt en wordt nieuwe infor-

matie verstrekt. Deze informatie betreft het uiteindelijke (heils)-handelen van 

YHWH aan zijn zonen. Op basis van werkwoordtype sluit het niet aan bij de 

primaire directe redelijn, wel op basis van persoon en getal (1sgC). 

Naar aanleiding van deze analyse kunnen nu de verbindingen gelegd 

worden. Daarbij hanteer ik grosso modo de categorieën, zoals Talstra die aan-

reikt57. Samenvattend levert de tekst- en zinanalyse de volgende, in schema ge-

plaatste tekststructuur op: 

                                                      
54 Bandstra: 1992, 115 
55 Waltke – O‟Connor: 1990, 511 
56 Ibid., 512 
57 Talstra: 2002, 127 
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Schema III 

 

Dit schema laat zich als volgt toelichten: op basis van zinstype, werk-

woordtijd, morfologische en lexicale verbanden en structuursignalen heb ik de 

zinnen geclusterd en naar kleur onderscheiden. De eerste cluster (donkerbruin) 

is vs8ef met een duidelijk te onderscheiden XQtl in de 3de persoon. Er is wel ver-

schil in getal (morfologisch), maar het gaat om „hart en ingewanden‟, en die zijn 

beide naar categorie (subject-qatal) en aard (inwendige organen) bepaald, i.e. 

een lexicaal verband. Thematisch gezien komen de beide subjecten, hart en in-

gewanden, lexicaal overeen op grond van hun hevige bewogenheid. De tweede 

cluster (middenbruin) wordt gevormd door de vss8a-d + 9abe en onderscheidt zich 

door de yiqtol-vorm, die allemaal in de 1ste persoon staan. Een verschil wordt 

gemaakt door $ya en al en twee keer een ellips, maar de yiqtol-vorm wordt do-

minant bepaald door de persoonsvorm (morfologisch). De derde cluster (licht-

bruin) wordt gevormd met vs11c en onderscheidt zich duidelijk van de andere 

tekstgroepen door het gehanteerde perfectum profeticum, een Waw-qatal-vorm 

1sg. Weliswaar staat het naar persoon, getal en geslacht op één lijn met de ove-

rige 1sgi. uit de tweede cluster, maar het onderscheid, waar het om gaat, wordt 

gemaakt door de qatal-vorm. De vierde cluster (oranjebruin) omvat vss10ad + 

11a(b) + 10bc en zijn weliswaar naar spelers te onderscheiden – Efraïm-zonen58 vs. 

YHWH – maar de yiqtol in de 3de persoon overheerst. En al wordt vs10c opgevat 

als een casus pendens, ook in deze zin staat een yiqtol in de 3de persoon. De ellip-

tische zin (11b) staat op één lijn met de voorafgaande en is bepaald door de yiqtol 

uit vs11a. De vijfde en laatst cluster (flets oranjebruin) omvat vs9cd en valt rela-

                                                      
58 Efraïm is enerzijds impliciet aanwezig, maar staat op één lijn met „zonen‟ uit 10d. 

9cd

(WL)NmCl 10ad,11a(b) + 10bc

0Yqt+WeyX3plM

0Yqt 3sgM

11c

W0Qtl 1sg

8a-d + 9abe

V0Yqt(E) 1sg + 
L0Yqt 1sg

8ef

XQtl 3sgM

XQtl 3pl
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tief eenvoudig te onderscheiden. De enkelvoudige zinnen zijn gelabeld als nomi-

nale zinnen en daarmee geclusterd naar zinstype.  

In vergelijking met het tekstschema (zie schema II) vallen verschillen en 

overeenkomsten op. De meest in het oog springende verschillen ontstaan met de 

tekstgroepen 9cd, 9abe en 11c. Hoewel 9cd en 11c na clustering van zinnen een ei-

gen plaats blijven innemen, verschuiven ze van plaats. Verschuiving treedt ook 

op bij 9abe, maar is hier het gevolg van bijeenvoeging. Met dit laatste is eveneens 

een verschil genoemd. Bijeenvoeging als gevolg van de zinanalyse geldt ook voor 

de vss8a-d met 9abe en voor de vss10ad, 11ab en 10bc. De genoemde verschillen doen 

aan de kern van de perikoop echter niets af. De verzen die binnen de markering 

vallen laten zien wat YHWH uit innerlijke bewogenheid met zijn volk niet kan 

en wil doen en wat Hij wel zal doen. Wat met vs9cd in schema II van bovenaf op 

de tekst scheen als belangrijke toelichting, blijft ondanks de verschuiving als 

belangrijke toelichting staan. Degene die het volk uiteindelijk weer zal doen wo-

nen in hun huizen is geen mens, maar YHWH, de Heilige in hun midden. Hoe 

dat tot stand zal komen wordt toegelicht met de vss10ad + 11a(b) + 10bc. YHWH 

zal brullen als een leeuw en het volk zal komen als bevende vogels. De meest in 

het oog springende overeenkomst is dat opnieuw vs8ef aan de basis, zeg maar in 

het hart, van de perikoop staat.  

De gelaagdheid van het schema geeft het heilsgebeuren gedimensioneerd 

weer. Ook daarin staat de emotie van YHWH voorop. Deze gelaagdheid heb ik 

met een kleuraccentuering proberen te versterken. Samengevat geeft schema III 

weer wat YHWH vanuit zijn liefde voor en grote bewogenheid met zijn volk niet 

zal doen en wat Hij wel zal doen. Wat Hij niet en wel zal doen staat daarom in 

lijn met het centrale cluster van zijn liefde. Het waarom en de wijze van zijn 

handelen lichten respectievelijk links en rechts op als verklarend bijschrift.  

       

Voordat bovenstaande vertaald wordt naar compositie (3.5) en samen-

hang (3.6) maak ik „in zekere zin‟ een uitstapje. In zekere zin, omdat ik blijf op 

het werkterrein van de linguïstiek, een uitstapje, omdat dat nodig is voor het 

doel van dit onderzoek. De werkvertaling (3.2) en de verwerking van de tekstkri-

tische noten en verklarende opmerkingen (3.3) gaan nog aan dit uitstapje vooraf. 

  

 3.2 Een werkvertaling  

8a Hoe1 kan Ik jou prijsgeven2, Efraïm3, 

8b jou uitleveren4, Israël? 

8c 5Hoe kan ik jou maken6 als Adma, 

8d jou uit handen geven7 als Seboïm5? 

8e Mijn hart keert8 zich om in9 mij 

8f mijn ingewanden10 ontsteken11 geheel12. 

9a Ik zal niet13 de hitte van mijn toorn ten uitvoer brengen. 

9b Ik zal niet13 terugkeren14 om Efraïm te gronde te richten15. 

9c Want God ben ik en geen mens16, 

9d heilig in jullie midden. 
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9e En Ik zal niet komen in toorngloed17. 

10a 18Achter YHWH zullen zij wandelen19.  

10b Gelijk een leeuw zal Hij brullen, 

10c 20zeker21, Hij zal brullen20, 

10d en zonen uit het westen22 zullen bevend komen. 

11a Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, 

11b als een duif uit het land Assur. 

11c Dan zal Ik hen doen wonen23 in hun huizen, zegt24 YHWH.18 

  

 3.3 Tekstkritische notities en filologische opmerkingen  

1 a) Hier een exclamatief als „an expression of bewilderment as well as of grief (…)‟. Zie: 

A.A. MacIntosh: 1997, 459. Zie ook $ya in: Waltke – O‟Connor: 1990, 329. Dat geldt ook 

voor 8c-d.   
2 NBG heeft hier overleveren, zoals zij op tal van andere plaatsen !tn als overleveren 

vertaalt wanneer iemand overgeleverd wordt aan iemand, doorgaans aan een vijand. Ik 

kies hier voor prijsgeven in het belang van het parallellismus membrorum – het prijsge-

ven in 8a en het uitleveren in 8b. Ik vat dit parallellisme op als een „parallellism of grea-

ter precision‟. Het uitleveren preciseert nader het prijsgeven, zoals 8c en d aantonen. 

Zie: W.G.E. Watson, Traditional Techniques in Classical Hebrew Verse, JSOTSup. 170, 

Sheffield Academic Press, 1994), 16, 442. 
3 Cognomen59 van Israël. De naam Efraïm is een alternatieve benaming voor het Noor-

delijk Rijk, waarbinnen E. als een dominante stam gold. Jerobeam I was een Efraïmiet. 

Het gebied van de stam Efraïm was een vruchtbaar gebied en bracht de bevolking wel-

vaart. Het politieke, godsdienstige en culturele centrum van het Noordelijk Rijk, Sama-

ria, lag in Efraïmitisch gebied. Zie o.a.: C. van Gelderen en W.H. Gispen, Het boek Ho-

sea, COT (Kampen: Kok, 1953); MacIntosh, Hosea, ICC; ~yrpa in NIDOTTE (P.J.M. 

Southwell). Jeremias wijst op nog een ander onderscheid dat Hosea maakt. E. staat vóór 

de onderwerping aan Assyrië voor het Noordelijk Rijk, daarna voor de vazalstaat in het 

gebergte, die ontdaan is van zijn vruchtbaarste gebieden. Zie Jeremias: 1983.  
4 a) In verschillende mss wijkt de tekst cq. vertaling nogal af. Zo heeft Aquila – o[plw| 

kuklw,sw se: „(Hoe) zal ik je met een schild bedekken?‟ In dezelfde woordsemantiek heeft 

Theodotion avfopli,sw se: „zal ik je demilitariseren (i.e. het schild verwijderen)? Daarente-

gen Symmachus – evkdw,sw se: „jou overleveren‟. Of de Vulgata v.l. – expugnabo: „onder-

werpen/ temperen‟. Anders Peshitta – „DrK: „zal ik je helpen?‟ En Targum –$nycyva: „(Hoe) 

zal ik je vernietigen?‟ Zie: MacIntosh, Hosea, ICC, p. 463. Hoewel de LXX en de Vulgata 

met resp. ùperaspiw / en protegam (beschermen) – evenals Aquila en Theodotion – kiezen 

voor een vertaling die verwant is met de betekenis van de stam !gm (schild), kiezen ande-

re, hedendaagse, vertalingen vrijwel unaniem voor uit-/ overleveren. Maar zoals „schild‟ 

in de meeste gevallen, waarin een vorm van !gm als zodanig vertaald is, een oorlogsattri-

buut expliceert, impliceert miGGën hier het uitleveren tegen de achtergrond van oorlog of 

strijd en krijgt het de connotatie van het uitleveren aan een vijand. Excursie: opmerke-

lijk in dit verband is de metafoor mäGën die 15x in de Tenach voor God gebruikt wordt 

                                                      
59 Lett. naam waarmee je gekend bent. Formeel was het de derde naam van een Romein 

in de Romeinse naamconventie. Tegenwoordig wordt cognomen ook wel opgevat als sy-

noniem, bijnaam of epitheton. Voorlopig, los van een theologische context, neem ik E. 

hier als synoniem voor Israël o.g.v. de alternantie Israël – Efraïm (e.g. vs. 9).   
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als epitheton. Ringgren wijst ons op het feit dat mäGën zowel de passieve betekenis „toe-

vlucht‟ en „bescherming‟, als de actieve betekenis „uitleveren‟ en „geven‟ heeft. Zie: !gm in 

TDOT (H. Ringgren). Freedman – O‟Connor wijzen in relatie tot de actieve betekenis op 

een, onder verschillende wetenschappers, gangbare interpretatie, die gebaseerd is op de 

in verschillende Semitische talen voorkomende stam mGn, die „geven‟ of „verlenen‟ bete-

kent. Zonder Gen 15,1 geweld aan te doen menen zij met Kessler dat daar voor mäGën 

lak, möGën leKä gelezen kan worden. Zie: !gm in TDOT (D.N. Freedman – M.P. O‟Connor). 

De vertaling wordt dan ongeveer: „Ik denk eraan jou een grote beloning te geven‟, het-

geen naadloos past bij de vraag van Abraham in 15,2. In dat geval kan ook möGën als 

goddelijk epitheton functioneel zijn als „Hij die schenkt of verleent‟. Zie eveneens: !gm in 

TDOT (H. Ringgren). Terug naar Hos 11,8b; de positieve connotatie van schenken (e.g. 

overvloed) of verlenen (e.g. gunst of genade) sijpelt als straaltjes licht door de duistere 

kant in God, die een mens/ volk ook kan uitleveren als prooi aan de vijand. b) Grisanti 

maakt er nog gewag van, dat samen met de twee andere plaatsen waar een pielvorm van 

!gm gebruikt wordt (Gen 14,20; Spr 4,9), ook een impf. van de qal van !tn gebruikt wordt. 

Alleen hier en in Spr 4,9 als parallellisme. Zie: !gm in NIDOTTE (M.A. Grisanti). 

5 8c en d, die samen al een parallellisme vormen, vormen in het geheel van 8a t/m 8d een 

parallellisme „of greater precision‟ (zie onder 2). Wat in 8a en b met prijsgeven en uitle-

veren nog niet precies duidelijk werd, wordt met 8c en d scherp in beeld gebracht. Adma 

en Seboïm, twee steden die volgens Deut 29,23 samen met Sodom en Gomorra door 

YHWH in zijn toorn aan zwavel en vuur werden prijs gegeven.  
6 !tn – ~yf bestrijken hetzelfde semantische veld. In de Tenach zijn daar tal van voor-

beelden van (o.a. Ex 15,25; Joz 24,25 Sîm Höq par. aan Ps 99,7; 148,6; Spr 31,15 e.v. nätan 

Höq – of Num 6,26; Jes 60,17 Sîm šälôm par. aan o.a. 1Kron 22,9; Jer 14,13 nätan šälôm). 

Zie !tn in TDOT (E. Lipínski). MacIntosh refereert aan dit semantische veld als hij kiest 

voor een artistieke vertaling vanwege het parallellisme !tn – ~yf. De vertaling wordt 

dan: „Hoe kan ik jou maken als Adma‟. Zie: MacIntosh, Hosea, ICC. Voor een vergelijk-

bare vertaling, zie ook SV.   
7 Op basis van hetzelfde semantische veld hanteer ik met het oog op het genoemde par. 

onder 5 de vertaling „uit handen geven‟. De nadere precisering is dan dat de vijand niet 

Egypte of Assur (11,5) is. Zij zijn slechts instrumenten als zwavel en vuur. Feitelijk 

wordt God zelf tot vijand als Hij Efraïm prijsgeeft en uitlevert aan hetzij Egypte, hetzij 

Assur. Prijsgeven en uit handen geven betekent concreet overgeleverd zijn aan Gods 

oordeel.   
8 In directe samenhang met bl komt de nifal van $ph alleen voor in Kl 1,20. Een uitge-

stelde samenhang kan gelezen worden in Ex 14,5, zij het dat dit pas zichtbaar wordt in 

vs8. Zowel hier als in Kl 1,20 is sprake van grote emotionele beroering bij de spreker. 

Sommigen kiezen voor een vertaling als „terugschrikken‟, „-deinzen‟ (zie o.a. Kakkanattu: 

2006, 12 en MacIntosh, Hosea, ICC), alsof God terugschrikt van zijn eigen hartsoverwe-

gingen. Gelet op het parallellisme met 8f kies ik voor „zich omkeren‟. Als tegenover van 

het niet genoemde, maar impliciet aanwezige omkeren van de steden Adma en Seboïm is 

een reden te meer voor een vertaling „zich omkeren‟. Zie o.a. van Leeuwen: 2001, 98. 
9 Kakkanattu merkt hier op dat „the exact nuance of l[ $ph is disputed among the exe-

getes‟ (Kakkanattu: 2006, 28). Wolff wijst erop dat ybrqb uit Kl1,20 vervangen is door 

ybl „which has a hostile sense‟ (zie: Wolff, Hosea, Hermeneia, 201). De vertaling zou dan 

zijn: „mijn hart keert zich tegen mij.‟ Met MacIntosh trek ik dit in twijfel (zie MacIntosh, 

Hosea, ICC, 459). Congruent met eerder genoemde parallellisme in 8f én op grond van 

Waltke – O‟Connor kies ik voor „omkeren in mij‟. Laatstgenoemden wijzen op de syntac-
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tische functie van l[ als reflexief. „When the subject feels the pathos „upon‟ himself or 

herself, the `l-phrase is reflexive‟, als e.g. in Ps 143,4 (Zie Waltke – O‟Connor: 1990, 217). 

10 Ten opzichte van MT lopen keuzes hier nogal uiteen. De LXX kiest voor metame,leia,: 

berouw. De Vulgata heeft poenitudo: van gedachten/ gevoel veranderen. Aquila en 

Symmachus hebben para,klhsij: „troosten‟, „helpen‟, als in Zach 1,13 en Jes 57,18. Theodo-

tion kiest voor het uitgebreidere ta. spla,gcna tou/ evle,ouj: „hartelijke genade‟ of „innerlijke 

barmhartigheid‟ als in Lc 1,78. Meerdere hedendaagse vertalingen stemmen overeen 

met de Peshitta en Targum, die lezen – ymxr: „barmhartigheid‟ (zo Naardense Bijbel en 

NBV), of verwant „erbarming‟ (zo NBG). Zie: Wolff, Hosea, Hermeneia, 193. Naar mijn 

mening doen al deze pogingen het parallellismus membrorum tekort. Met Kakkanattu 

kies ik, parallel aan ybl in 8e, voor de vertaling „ingewanden‟. Zie: Kakkanattu: 2006, 

28/ 29. Feitelijk staat het er niet, want dan had er vermoedelijk toch een vorm van räHam 

gestaan. Naast het argument van parallellisme meen ik dat de door mij gekozen verta-

ling past bij het pathetische karakter van de tekst.  
11 In Gen 43,30 en 1Kon 3,26 wordt rmk samen met mxr gebruikt om een emotionele 

toestand –zoiets als „van streek raken‟– uit te drukken. In Kl 5,10 wordt rmk gebruikt 

om uitdrukking te geven aan het gloeien van de huid vanwege grote honger. MacIntosh 

wijst in dit verband op twee mogelijke betekenissen: 1) opgewonden raken; 2) uitge-

droogd raken door hitte (MacIntosh, Hosea, ICC, 460). De LXX geeft sunetara,cqh: „in grote 

verwarring raken‟. Naast het argument van de tekstkritische regel lectio difficilior poti-

or, speelt opnieuw het argument van het handhaven van het parallellisme een doorslag-

gevende rol. In het semantisch veld van beide hierboven gegeven betekenissen past het 

ontstoken raken van de ingewanden.  
12 Dit adverbium kan duiden op het simultaan plaatsvinden van een activiteit. Letter-

lijk: tezamen, tegelijkertijd, helemaal. Zie: J.-H. Fabry, dxy in TDOT. Enerzijds kan het 

hier betrokken worden op zowel het omkeren van het hart en het ontsteken van de in-

gewanden. Dan is een vertaling als tegelijkertijd of tezamen mogelijk. Evenals in vs7 

doet de vraag zich voor of dxy bij de voorafgaande colon getrokken moet worden of hoort 

bij de volgende colon. In dat geval volgt een vertaling als „mijn hart keert zich helemaal 

in mij om‟. Een andere mogelijkheid is, om het te betrekken als bijwoord op het ontste-

ken van de ingewanden. Deze laatste positie heeft gezien de pluralis die volgt mijn voor-

keur (zie e.g. ook Ps 98,8). „Geheel‟ geldt dan niet als gradatie van het ontsteken, maar 

als vereniging van de gezamenlijke delen. Een vertaling als „onmiddellijk‟, als alleen in 

Targum – adxk (zo MacIntosh, Hosea, ICC, p. 458) verdient o.g.v. de etymologische 

ontwikkeling en het Bijbels gebruik (zie: J.-H. Fabry, dxy in TDOT) geen draagvlak. 

Eveneens valt op grond hiervan een vertaling als „zeer hevig‟, „vurig‟ (zo Wolff, Hosea, 

Hermeneia, 193) af te wijzen. 

13 al geldt als gebruikelijke negatie bij verbale zinnen. Zie: J.P. Lettinga: 1996, 149. Zo 

ook Waltke – O‟Connor: “Independent verbal clauses are negated with al, unless the 

verb is a negative imperative (…)‟, (Waltke – O‟Connor1990, 660). Het 4x „niet‟ in dit vs. 

is consistent met, en onderstreept de omkeer van Gods hart van onheil naar heil (vs8). 

Zie ook: Wolff, Hosea, Hermeneia, 201. 
14 Lett. “niet zal Ik terugkeren tot…”, šwB l... De stam šwB wordt in Hosea 19x gebruikt 

en loopt daarmee als een rode draad door zijn profetieën. Het gebruik varieert van Isra-

els schuldaanduiding, via straf en verwachte verandering tot zijn uiteindelijke verlos-

sing (zie M. Graupner, bwv in TDOT). Van het laatste is hier sprake. Tegenover de afke-

righeid van Efraïm in vs7, staat het niet terugkeren van God hier in het teken van ver-

lossing. De gedachte is dat God niet zal terugkeren om het volk te vernietigen, maar om 
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het te verlossen, om het weer tot zijn huizen te laten terugkeren. MacIntosh wijst in dit 

verband op „change one‟s course of action‟, (MacIntosh, Hosea, ICC, 463/ 463). Zie ook 

Hos 2,9 waar eveneens šwB gebruikt wordt, maar daar op een tegenovergestelde hande-

ling duidt.  
15 De gehanteerde vertaling sluit vernietiging in a.g.v. Gods oordelen, als in Gen 6,13 

(zondvloed) en Gen 13,10 (verwoesting Sodom en Gomorra). Echter, het niet te gronde 

richten van Efraïm impliceert geen totale onthouding van straf. Zie ook: Kakkanattu: 

2006, p. 88. 
16 a Zie ook Num 23,19; 1Sam 15,29. En met dezelfde onderscheidende strekking Jes 

31,2-3a; Ez 28,2 en 9 en Job 9,32. b Mens of man? ´iš wordt zowel seculier als religieus 

gebruikt met de betekenissen: mens, man en echtgenoot. Zie: N.P. Bratsiotis, vya in 

TDOT.  Hier moet sprake zijn van het synoniem „mens‟, om het onderscheid dat God hier 

maakt scherp te stellen. 

17 Sommigen lezen hier een onjuiste dittografie ry[bawba en geven daarom voorkeur aan 

r[ba, „niet zal Ik verbranden, verteren‟. Zie: Kakkanattu: 2006, 29. Targum heeft: 

~lvwry ty dw[ yrxwa ayrqb @ylxa alw – „Ik zal nooit Jeruzalem ruilen voor een andere 

stad‟. Anderen nemen de LXX – eivseleu,somai eivj po,lin; Peshitta – atndml; Vulgata – in-

grediar civitatem – over. Zo MacIntosh o.g.v. Talmoedische en literaire overwegingen. 

Naar zijn mening wordt de structuur en het parallellisme geweld aangedaan wanneer 

een vertaling als „komen in woede‟ wordt gehanteerd. Zie: Mac-Intosh, Hosea, ICC, p. 

464. Hij heeft dan een parallellie van 9d en e op het oog. Naar mijn mening is dit wat ver 

gezocht. Amendering is niet nodig, omdat ry[ niet alleen stad betekent, maar ook vurig-

heid, (toorn)gloed (zie e.g.: W. Gesenius, ry[, Hebräisches und Aramäisches Handwör-

terbuch, 17de Aufl. (Berlin/ Gottingen/ Heidelberg: Springer-Verlag, 1962). Een vertaling 

als „komen in toorngloed‟ is eveneens consistent met 9a.  
18 Mogelijk later toegevoegd. Verscheidene exegeten houden om verschillende redenen, 

hetzij vs10 (zo o.a. Wolff in BKAT), hetzij delen ervan, hetzij zowel vss10-11 voor glossen 

(voor beide opvattingen zie: MacIntosh, Hosea, ICC, 467). Dit 1) o.g.v. veranderende per-

soonsvorm in vs10, waar de godspraak van 1ste naar 3de pers. sg. gaat; 2) o.g.v. verwij-

zing naar een diaspora in de ten westen liggende landen, waar in Hosea‟s tijd geen spra-

ke van zou zijn; 3) o.g.v. een ander woord voor leeuw, dan H. elders gebruikt en het ver-

bum „brullen‟ lijkt meer Judees cultisch gebruik te reflecteren; 4) o.g.v. gelijkenissen met 

latere post-exilische teksten.  
19 De vertaling „wandelen‟ gebruik ik hier als theologische verwijzing naar het wandelen 

overeenkomstig de goddelijke geboden als de menselijke kant van het verbond (zie ook 

Hos 14,10). „Whoever follows God‟s commandments in his actions and conduct is going 

on the paths of Yahweh.‟ Zie F.J. Helfmeyer, $lh in TDOT. 

20 „Zeker, Hij zal brullen‟ is in enkele mss. niet aanwezig.  
21 Hier vat ik met Kakkanattu yk op als accentuering (Kakkanattu: 2006, 30). Het parti-

kel heeft hier dus geen temporele functie, maar doet dienst als casus pendens. „De con-

structie met de casus pendens kan gebruikt worden om een element van de zin extra 

aandacht te geven (…).‟ Zie: Lettinga: 1996, 153; en Waltke – O‟Connor: 1990, 32/ 637.  
22 Lett.: „de zee‟. Contemporaine vertalingen verschillen. Enkelen hebben „de zee‟. Het 

merendeel kiest voor „het westen‟, als e.g. in Gen 12,8. In de context van vs11a kies ik 

voor „het westen‟, vanwege de westelijke ligging van Egypte, maar deze voorkeur is niet 

cruciaal voor het verstaan van de tekst.  
23 aLXX heeft: kai. avpokatasth,sw auvtou.j en leest vermoedelijk de Hebr. tekst: !ytbyvhw – „Ik 

zal hen terugbrengen‟. Zo ook Peshitta en Targum. Onder verwijzing van 2Sam 16,8; 
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1Kon 2:32 en Jes 46,8 m.b.t. de voorgestelde lezing i.c.m. het vz. l[ verdient deze verta-

ling de voorkeur aldus Wolff (zie: Wolff, Hosea, Hermeneia, 193). Dit wordt ondersteund 

door Kakkanattu en MacIntosh. Genoemde woordcombinatie wordt ook niet ondersteund 

door Hos 12,10 ($byvwa + vz. b). Van Gelderen en Gispen geven de voorkeur aan de MT-

lezing. Zie: C van Gelderen en W.H. Gispen: 1953, 392. Hoewel die niet nader wordt ver-

klaard, meen ik hen in hun voorkeur te moeten volgen o.g.v. de tekstkritische regel lec-

tio difficilior potior. bHet verbum bvy is een hifil perfectumvorm en geldt hier als een 

perfectum profeticum, door Waltke – O‟Connor (1990, 490) ook wel „perfective of confi-

dence‟ genoemd. Zie ook: Lettinga: 1996, 164. 
24 Deze nominale exclamatie wordt veelvuldig door de profeten gebruikt als slotformule-

ring. Zij staat los van de grammaticale context. Zie: Waltke – O‟Connor (1990, 681). 

 Deze tekstkritische notities en filologische opmerkingen verschaffen in-

zicht in de Masoretische tekst van Hos 11,8-11. De variaties op de MT, zoals die 

voorgesteld worden door het tekstkritisch apparaat zijn eenvoudig te verklaren. 

Ik handhaaf derhalve voor mijn definitieve vertaling de MT. Om mijn werkver-

taling te toetsen op haar adequatie zijn echter nog enkele stappen nodig. De eer-

ste van de volgende stappen krijgt de term „linguïstische categorisering‟ mee. Ik 

heb daarmee enerzijds de adequatie van mijn vertaling van met name vs8f op 

het oog, anderzijds hoop ik daarmee een fundament te kunnen leggen waarop 

een Bijbels-theologisch perspectief gebouwd kan worden omtrent, wat ik voorlo-

pig noem, Gods berouw. 

        

  3.4 Linguïstische categorisering 

Zowel in de analyse van teksttype, als in de analyse van zinstype, is de 

kern van de perikoop duidelijk naar voren gekomen. Naar aanleiding van het 

markeren van de eenvoudige zinsdelen, het onderscheiden van teksttypen en het 

benoemen van de syntactische taaldelen (schema I), blijkt 11ef in zoverre zich 

uniek te onderscheiden van de overige eenvoudige zinsdelen, dat alles wat er 

aan vooraf gaat en alles wat erop volgt daaraan kan worden opgehangen. Hoe-

wel het gebruik van de yiqtol dominant is, heeft zij in alle gevallen op één na een 

impliciet subject. De ene uitzondering, zo is gebleken, is vs10d, maar heeft, zoals 

ik betoogd heb, vanwege het narratieve karakter van dit gedeelte een andere 

plaats binnen de tekst. Verder kan van de yiqtol gezegd worden dat zij overwe-

gend een futurum betekenis heeft, zelfs in het narratieve gedeelte (10a-11b). In 

vs8a-d hebben de yiqtol-vormen meer weg van een optativus en drukken daarmee 

niet zozeer tijd uit, maar aspect. Penner typeert het verschil als volgt: “whereas 

Tense is concerned with relating the time of the situation to another time-point, 

Aspect is concerned with the internal temporal constituency of the situation.”60 

Als we dat op vs8a-d betrekken is de temporele vorming het in twijfel trekken 

van het laten voortduren van het in de vss6-7 genoemde onheil.  

                                                      
60 K. Penner, The Value of the Tenses, http://ocp.acadiau.ca/kpenner/papers/Hodayot.doc, 

3 (19-02-09) 

http://ocp.acadiau.ca/kpenner/papers/Hodayot.doc
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Met twee keer een subject-qatal in de 3de persoon (resp. 3sgM en 3plM) 

springt vs8ef duidelijk uit de perikoop naar voren. Hier schetst de tekst geen ge-

beuren in de toekomst, geen wenselijk handelen, geen niet-wenselijk handelen of 

een niet-handelen, hier geeft de tekst een stand van zaken weer. De gemoeds-

toestand van YHWH, die geen mens is, maar God, de Heilige. In het tweede 

schema komt dit duidelijk naar voren vanwege de plaats die aan dit gedeelte op 

basis van analyse en argumentatie toegekend is (zie schema II). En in het derde 

schema komt dit, eveneens op basis van analyse en argumentatie, duidelijk ge-

visualiseerd naar voren door de frontale plek die het inneemt en de daaraan ge-

koppelde kleurcodering (zie schema III). 

Een andere reden voor het benoemen van vs8ef tot kern van de perikoop 

zijn de subjecten zelf, het hart van YHWH en zijn ingewanden. Daar zit, zeg 

maar, de „gevoeligheid‟ van de perikoop. 

Zoals blijkt uit bovenstaande, is aan het benoemen van de kern van de 

perikoop, en als gevolg van de tekst-, zins- en woordanalyse, een heel proces van 

linguïstische categorisering vooraf gegaan. Tot nu toe echter was de concentratie 

gericht op de hele perikoop. In deze paragraaf wil ik mij nu richten op één enkel 

woord uit vs8f, het zelfstandig naamwoord ymwxn. Bij de uitwerking van de op-

merkingen uit het tekstkritisch apparaat werd al gewezen op een lezing waarin 

in plaats van ymwxn (mijn „berouwen‟) ymwxr (mijn barmhartigheden) zou moeten 

worden gelezen. Deze lezing heb ik daar al met argumenten omkleed afgewezen. 

Toch is mijn gekozen werkvertaling „mijn ingewanden‟ daar paradoxaal mee in 

tegenspraak. Paradoxaal, niet contradictoir! Want ook al schrijft Hosea ymwxn, hij 

lijkt de semantiek van ymwxr op te (willen) roepen. De vraag is of voor een derge-

lijke these grond aanwezig is waarop die uitgebouwd kan worden.  

In „Prophesy, Poetry and Hosea‟ voert Morris de mogelijkheid aan van het 

spelen met woorden in Hosea. Hij wijdt daar zelfs een heel hoofdstuk aan.61 Hij 

vraagt zich af in hoeverre de tekst van Hosea paronomastisch62 van aard is. De 

meningen zijn daarover verdeeld. Om de uitersten te noemen, J.M. Sasson stelt 

dat Hosea minder paronomasia bevat dan de andere kleine profeten. Daarente-

gen voert W. Rudolph aan dat “wordplay is a central and intrinsic element of 

Hosea‟s language”.63 Morris valt deze laatste these bij en onderstreept haar met 

een bijgevoegd overzicht van meer dan zeventig voorbeelden64 waarin sprake is 

van woordspel in Hosea. In het verdere verloop van zijn betoog voert hij aan dat 

woordspel niet alleen het nodige effect sorteert op zichzelf, als semantische en 

syntactische of metaforische feitelijkheid, maar dat er ook een relatie ligt tussen 

het gebruikte woordspel en de context.  

Woordspel kan in allerlei tekstgenres functioneel zijn. Toch is de kracht 

en functionaliteit van woordspel in poëzie volgens Morris nauwelijks te over-

                                                      
61 G. Morris, Prophecy, Poetry and Hosea, JSOTSup.219, (Sheffield Academic Press Ltd, 

1996), 74-100. 
62 Van paronomasia, i.e. woordspel door gebruik van homoniemen of veel op elkaar lij-

kende woorden (zie: van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal) 
63 Morris: 1996, 78  
64 Ibid., 149-151 (Appendix) 



38  

schatten. Hij stelt dat woordspel perfect samengaat met het eigene van poëzie. 

Hij geeft daarvoor drie argumenten65.  

1. Voor woordspel geldt, evenals voor poëzie in het algemeen, dat het 

drijft op letterlijke betekenis en betekenis die opgeroepen wordt door 

klank. Dat resulteert in ambiguïteit. 

2. Net als de typische bouw van poëzie, hanteert woordspel een parallel-

listisch patroon, waarin het eerste woord vooruit grijpt – the progres-

sive element – op een verwachte pendant, die zelf weer terugverwijst – 

the regressive element – naar het eerste woord. “Rhyme and pun are 

twins.”66  

3. Evenals poëzie de neiging heeft haar onderdelen te tonen, zo toont ook 

woordspel de woorden en zijn referenten, maar ook zijn ambiguïteit.  

Wat Morris betreft is woordspel dan ook de ancilla poetica bij uitstek. 

Als er gekeken wordt naar het fenomeen woordspel in teksten, moet elke 

catalogisering en/ of categorisering, die van een dergelijk onderzoek het gevolg 

is, zich rekenschap geven van de breedte waarin woordspel gebruikt wordt. Mor-

ris wijst er vervolgens aan de hand van Freud‟s poging tot catalogiseren op “(…) 

how difficult it is to classify the pun, or even to decide by what criteria that clas-

sification is to be accomplished”.67 Hoe gedetailleerder de classificatie, des te 

lastiger de bruikbaarheid. Via W. Redfern reikt Morris de eenvoudige maar 

bruikbare categorisering aan van 1) polysemie – dit betreft twee of meerdere 

betekenissen van één woord; 2) homofonie – dit is gebaseerd op twee verschil-

lende, maar identiek klinkende woorden; 3) off-puns (i.e. vrij woordspel) – geba-

seerd op gelijke, maar niet identieke klank.68 Grofweg kan deze indeling ook 

gemaakt worden door polysemie te classificeren als homonymie en homofonie en 

off-puns te classificeren als paronomasia. Bij deze laatste gaat het dan om een 

grote groep woordspelen die een overeenkomende klank heeft, los van etymolo-

gie en spelling. Voor wat betreft de classificatie homonymie, deze beperkt zich 

tot woorden die exact hetzelfde geschreven worden, maar die twee of meerdere 

betekenissen hebben (e.g. arm [2] of tafel [ ≥ 2]). Welke betekenis toegekend 

moet worden moet blijken uit de zin of de context van de zin.  

Een dergelijke wijze van categoriseren bespreekt de linguïst J.R. Taylor 

diepgaand in „Linguistic Categorization‟. Ook hij bespreekt het fenomeen poly-

semie en onderscheidt haar van monosemie en homonymie. Een belangrijk on-

derscheid tussen polysemie en monosemie is te maken naar vaagheid en ambi-

guïteit. Het woord „vogel‟ is vaag in een zin als: „er zit een vogel in huis‟. In dit 

geval is het gebruik monosemisch en vaag, omdat niet wordt gezegd wat voor 

vogel er in huis zit. Het woord vogel wordt ambigu als de zin luidt: „er zit een 

vreemde vogel in huis‟. Nog steeds kan het over de entiteit vogel gaan, maar het 

kan ook naar een mens verwijzen die zich vreemd gedraagt. De ambiguïteit 

                                                      
65 Morris: 1996, 98 
66 Idem 
67 Ibid., 79 
68 Ibid., 79-80 
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wordt in dit verband bepaald door het woordje „vreemde‟ aan de zin toe te voe-

gen. Ambiguïteit van een woord kan ook duidelijk worden zonder een woord toe 

te voegen of weg te halen uit een zin. In een zin als; „de leraar besprak een tafel‟, 

kan niet direct opgemaakt worden of hij een tafel besprak bij een plaatselijk res-

taurant, of dat hij met de leerlingen een rekentafel doornam. Hij kan zelfs nog 

één van de twee stenen tafelen besproken hebben met daarop een gedeelte van 

de tien geboden. Een dergelijk onderscheid is niet meer van toepassing wanneer 

verschillende betekenissen van één en hetzelfde woord zover uit elkaar liggen 

dat ze geen relatie meer met elkaar hebben. 

Toegepast op ymwxn binnen het geheel van vs8f wil ik nu de vraag oproepen 

of dit woord polysemisch of monosemisch op te vatten is, omdat naar mijn me-

ning in de exegetische literatuur over Hos 11 onvoldoende aangetoond is/ wordt 

dat het om een erratum, een linguistic-stylistic change, synonymous reading, 

contextual of theological change,69 gaat? Voordat ik deze vraag probeer te beant-

woorden geef ik eerst een kort exposé.  

Het zelfstandige naamwoord ~ymxn (M.pl.) komen we slechts op twee an-

dere plaatsen tegen in de Tenach. Hebreeuwse lexica70 geven standaard twee 

betekenissen: 1) troost; 2) medelijden. Zowel in Jes 57,18, als in Zach 1,13 heeft 

het de betekenis „troost‟, zij het dat het in de Jesaja-tekst zelfstandig en in de 

Zacharia-tekst adjectief vertaald wordt. In Hos 11,8f wordt een vorm van het-

zelfde zelfstandig naamwoord gebruikt (met suffix 1sg.). Gelet op verschillende 

oudere en jongere vertaalpogingen lijkt een adequate vertaling71 nu moeilijk te 

geven te zijn. Enig houvast biedt de LXX72. Met het door de LXX gehanteerde 

metame,leia, keren we terug naar de bredere werkwoordsemantiek van ~xn. De 

betekenis hiervan is o.a. „spijten‟, „verandering van voornemen‟ en „berouwen‟. 

Dus naast „troost‟ en „medelijden‟ heeft ook een vertaling als „berouwen‟ sterke 

papieren. Het semantisch veld wordt nog breder als sommige vertalingen blijken 

te opteren voor de afwijkende betekenis „barmhartigheden‟. Mogelijk heeft men 

dan gekozen voor de voorgestelde lezing ymwxr, zoals de Peshitta en Targum heb-

ben. Een andere mogelijkheid is dat men toch recht heeft willen doen aan het 

vermeende parallellisme hart en ingewanden, maar dan is een vertaling als 

„barmhartigheden‟ een eufemisme.  

Nu terug naar de vraag over hoe ymwxn binnen het geheel van vs8f op te 

vatten is, polysemisch of monosemisch? Strikt genomen is monosemie uit te slui-

ten. Met „troost‟, „medelijden‟ en „berouw‟ is van een enkelvoudige betekenis geen 

sprake. Berouw is geen vage aanduiding voor troost en medelijden, zoals vogel 

wel een vage aanduiding is voor een kraai, pinguïn, eend of een ander soort vo-

gel. Het lijkt erop dat ambiguïteit, en dus polysemie, eerder in het woordspel is. 

                                                      
69 Tov: 1992, 259-266 
70 Zie o.a. ~ymxn: Holladay – pity/ compassion, comfort; Gesenius – Mitleid, Tröstungen. 
71 Een adequate vertaling vat ik hier dan even op als een vertaling die overeenstemt met 

de Hebreeuwse lexica. 
72 De LXX is een Griekse vertaling van de Tenach en de apocriefe boeken, die tussen de 

3de eeuw v.Chr. en de tweede helft van de 2de eeuw v.Chr. van de hand van joodse verta-

lers gereed kwam. Deze Griekse vertaling, die dus veel ouder is dan de MT, geniet daar-

om veel autoriteit.    
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Want het kenmerkende karakter van polysemie is, dat een enkel woord of frase 

gebruikt kan worden in verschillende contexten, om twee of meerdere betekenis-

sen uit te drukken.  

Van Hos 8f kan het verschil in betekenis en het betekenisveld contextueel 

onderzocht worden vanuit ymwxn als enkel woord en vanuit de woordparing ymwxn 
wrmkn. Voor een vergelijk in context van ymwxn als enkel woord kunnen Jes 57,18 

en Zach 1,13 dienst doen. In Jes 57,18 staat ~ymxn in de context van het genezen 

en leiden van een volk, waarvan geldt dat het zich afwendde en eigen gekozen 

wegen ging, ondanks de (straffende) bemoeienis van YHWH (vgl. Jes 57,17 en 

Hos 11,2). In Hos 11 is eveneens sprake van genezing (11,3) en leiding (11,4). 

Een belangrijk verschil treedt echter op door degenen die in Jes 57,17 treuren. 

Die zijn in Hos 11 niet te vinden. Het zelfstandig naamwoord ~ymxn wordt in Jes 

57,17 betrokken op de treurenden. Een betekenis als „vertroosting‟ ligt dus voor-

handen. Deze conclusie wordt niet alleen ondersteund door grote eensgezindheid 

in verschillende vertalingen, ook de LXX, die para,klhsin (acc.f.sg.) hanteert, 

draagt deze conclusie. De context van ~ymxn in Zach 1,13 is een geheel andere, 

maar heeft eveneens grote eensgezindheid in vertaling. In vs12 vraagt de engel 

des Heren verontrust aan YHWH, hoelang Jeruzalem en de steden van Juda het 

nog zonder Gods erbarmen (~xrt-al)73 moeten stellen. Daarop antwoordt YH-

WH de verontruste engel met „troostvolle woorden‟ (~ymxn ~yrbd). De LXX ge-

bruikt hier het adjectief paraklhtikou,j (vertroostend, bemoedigend). Vastgesteld 

kan worden dat beide contexten de grondbetekenis „troost‟ goed verdragen. Deze 

betekenis is moeilijk te hanteren in Hos 11,8 en er is ook geen Bijbels tekstma-

teriaal, noch MT, noch LXX, die de betekenis „vertroosting‟ voor vs8f onder-

steunt. 

Een vergelijking van de frase ymwxn wrmkn met andere overeenkomstige fra-

ses lijkt vooralsnog niet mogelijk, omdat die er niet zijn. Tenzij de voorgestelde 

lezing ymxr uit het tekstkritisch apparaat overgenomen wordt. Dat maakt echter 

een vergelijking van 8f met andere overeenkomstige frases ongeschikt, omdat 

ymxr en ymwxn naar betekenis twee verschillende woorden zijn waardoor polyse-

misch gebruik buiten werking wordt gesteld. Vooralsnog moet een dergelijke 

vergelijking worden afgewezen. Hooguit kan op grond van de voorafgaande 

woordvergelijking nu geconcludeerd worden dat polysemisch gebruik van het 

woord ymwxn, als uitingsvorm van paronomasia, tot de mogelijkheden behoort. In 

de contexten van Jes 57,17 en Zach 1,13 kan het „vertroosting‟ betekenen, in de 

context van Hos 11,8 kan het erbarming, berouw, of zelfs barmhartigheid74 be-

tekenen. Dit is wat mij betreft een te magere conclusie, die weinig houvast biedt 

voor een adequate vertaling van ymwxn en interpretatie van de context, die mede 

onder invloed van woordspel tot stand kan komen75. Paradoxaal genoeg biedt de 

                                                      
73 Zie ook Hos 1,6. 
74 Zo leest bijvoorbeeld de contemporaine vertaling van de Naardense Bijbel, die als zeer 

concordante vertaling bekendstaat, geen ymwxr, maar vertaalt wel „barmhartigheid‟ (zie 

ter vergelijking haar vertalingen van Gen 43,30 en 1Kon 3,26). 
75 Morris: 1996, 79. 
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frase ymwxn wrmkn voor dat doel toch meer houvast dan op het eerste oog deed 

vermoeden. Voordat ik op deze frase kritisch inzoom wil ik eerst enkele vormen 

van paronomasia in Hosea voor het voetlicht brengen. De lijst van Morris is 

daarbij behulpzaam.76 

   

Paronomasia in Hosea 

Met het oog op de gekozen perikoop in dit onderzoek beperk ik mij tot 

hoofdstuk 11 en de context ervan. De eerste die Morris77 aandraagt is het 

woordspel ~yrpal – ~ytapr. De directe context ervan is: En Ik leerde Efraïm lo-

pen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet, dat Ik hen genas 

(NBG). De wijdere context ervan is 5,13, waar Efraïm tevergeefs genezing zoekt, 

en 14,5, waar God Efraïm zal genezen.  

Een tweede78 is het woordspel yPa - ~yrpa. De directe context ervan is: Ik 

zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder 

verderven (NBG). De wijdere context ervan is 7,4-8, waar Efraïm als een oven 

van woede brandt en 14,5, waar Gods toorn zich van zijn volk afkeert. Met name 

dit laatste voorbeeld van paronomasia lijkt vergezocht, maar Morris‟ argument, 

dat “… it is difficult to settle on a kind of wordplay that would be impossible for 

this prophet”79, zet hij kracht bij met een uitgebreid en overtuigend schema80. 

Morris laat in dit schema zien dat alle associaties, die opgeroepen worden door 

dit woordspel, van een aanvankelijk negatieve connotatie ontwikkelen naar een 

positieve connotatie, zoals de hierboven genoemde voorbeelden al laten zien. 

Van het niet zoeken van genezing bij YHWH in H5 gaat het via H11,3 uiteinde-

lijk naar genezing in H14. Van het eigen woeden van boosheid in H7 komt het 

via H11,9 uiteindelijk tot afwending van YHWH‟s toorn.  

Een derde voorbeeld wordt gegeven met het woord bwv in vs5. „Zal hij niet 

naar het land Egypte terugkeren? Ja, Assur zal zijn koning zijn, omdat zij ge-

weigerd hebben zich te bekeren‟ (NBG). Dit voorbeeld, dat vanwege het ambigue 

karakter een prachtig voorbeeld van polysemie is, plaatst bwv in het eerste deel 

van vs5 in een geografische context en in het tweede gedeelte van vs5 in een 

context van heil. Morris noemt dit connective wordplay81. Zonde en straf worden 

in dit ene woord met elkaar verbonden. “The punishment, return to captivity, 

reflects the sin, refusal to return.”82  

                                                      
76 Zie voetnoot 64 
77 Zie voor paronomasia in Hos 11 ook: G.A. Yale, Composition and Tradition in the Book 

of Hosea, SBL Dissertation Series 102 (Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1987), 224-226. 
78 Dit voorbeeld staat niet opgenomen in de appendix, maar speelt elders bij Morris als 

woordspel wel een rol. 
79 Morris: 1996, 125. 
80 Ibid., 126, figure 2. Wordplay on ~yrpa in Hosea.  
81 Ibid., 87. Bedoeld wordt dat twee op zich verschillende zaken op elkaar betrokken 

worden.    
82 Ibid., 87/ 88 
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Ten slotte, een vierde voorbeeld wordt gegeven met $phn uit vs8. „Mijn 

hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt‟ (NBG). Dit 

woord roept Deut 29,22 op, waar sprake is van de omkering van Sodom en 

Gomorra, Adma en Seboïm. In vs8 echter gaat het niet om de omkering van deze 

steden, maar om het hart van YHWH dat zich geheel omkeert.83  

Met de gegeven voorbeelden pretendeert Morris, evenmin als met het to-

tale overzicht, niet compleet te zijn. Hij heeft daarin enkel bijeen gebracht van 

hetgeen hij aan woordspel bij verschillende commentaren heeft aangetroffen. 

Aan de samengestelde lijst zullen zeker vormen van woordspel ontbreken. Zo 

ontbreekt m.i. het polysemisch gebruik van !tn in vs8. In de directe context heeft 

het in 8a de connotatie „prijsgeven‟, in de directe context van 8c heeft het de con-

notatie „maken‟.84 De wijdere context ervan is H2,7,10 en 14 en H9,14 als nega-

tieve resonantie van !tn, waarin afkering van YHWH en oordeel doorklinkt, die 

via H11,8 ontwikkelt naar een positieve resonantie, waarin heil doorklinkt. Zo 

krijgt !tn in de wijdere context van Hosea thematisch eenzelfde patroon als bij de 

woordspelen rondom Efraïm het geval is. Van zonde en oordeel gaat het via het 

hart en de ingewanden van YHWH, die als het ware als een reinigend filter 

werken, naar belofte en heil.  

Een andere vorm van woordspel, die m.i. niet genoemd wordt, hangt sa-

men met de eerder genoemde frase ymwxn wrmkn. Morris heeft het woordspel in 

Hosea beperkt tot twee categorieën: 1) connective wordplay; 2) ambiguous word-

play. Met voorbeeld drie geeft Morris een uitwerking van de eerste categorie. De 

overige voorbeelden, ook het door mij geïntroduceerde voorbeeld !tn, zijn vanwe-

ge hun ambigue aard binnen de context alle op te vatten als uitwerkingen van 

de tweede categorie. Tezamen, dus ook voorbeeld drie, zijn ze bovendien terug te 

voeren op en onder te brengen in polysemisch woordspel. Ambiguïteit is immers 

kenmerkerkend voor polysemie. Want ook al wordt bwv  door Morris aangemerkt 

als verbindend woordspel, de context moet bepalen of we hier te maken hebben 

met een geestelijk terugkeren in de zin van bekeren, of met een fysiek terugke-

ren naar een geografisch bepaalde locatie. Hoe dan ook, aan de hand van de 

voorbeelden blijkt duidelijk hoe een “polysemous item associates a phonological 

form with a number of more or less discrete though related meanings, which 

cluster in a family resemblance category”85.  

In hoofdstuk 2, § 2.2 kwam het gebruik van metaforen als herkenbare 

karaktertrek van Hosea‟s profetieën naar voren. Tot nu toe kan geconcludeerd 

worden dat dit ook geldt voor paronomasia. De vraag is nu hoe de frase ymwxn 
wrmkn, die door Morris‟ samengestelde overzicht niet genoemd wordt als mogelijk 

woordspel, toch gedetermineerd kan worden als een paronomastische vorm. Een 

antwoord hierop is niet ver te zoeken. Juist via het al eerder genoemde ver-

schijnsel „metafoor‟ komt een antwoord voorhanden en kan de laatste stap gezet 

worden, die categorisering van de frase mogelijk maakt, en waardoor een ade-

quate vertaling en interpretatie van de context in zicht komt. 

                                                      
83 Zie ook notitie 8 onder § 3.3 
84 Zie ook notitie 2 en 6 onder § 3.3 
85 Taylor: 2003, 124 
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 ymwxn wrmkn anders gezegd 

Het is de linguïst John R. Taylor die het terrein van polysemie verder 

verkent, dan Morris‟ categoriale uitwerking ervan. Op dat terrein ontmoet hij de 

metafoor en metonymie. Het zijn juist deze twee aspecten die bij hem aandacht 

krijgen, om verbindingen tussen betekenissen bloot te leggen teneinde te zien 

“how it is that distinct meanings come to be associated in the first place”86. Het 

is de facto opmerkelijk te noemen dat Morris, die toch opmerkte dat het eigenlijk 

ondenkbaar is dat Hosea zich beperkt zou hebben tot één type woordspel, de 

frase ymwxn wrmkn als woordspel mist. Een reden waarom hij het mist (of er in ie-

der geval aan voorbijziet) moet, naar ik vermoed, gezocht worden in het feit dat 

hij zich vooral concentreert op woordspel in relatie tot de poëtische structuren en 

nauwelijks aandacht schenkt aan de retorische opbouw van de tekst van Hosea. 

Taylor breidt de categorie polysemie daarentegen verder uit met de beide aspec-

ten metafoor en metonymie en noemt ze “familiar concepts of traditional rheto-

ric”87. Morris mag wel menen dat de tekst van Hosea onder invloed van het hoge 

gehalte woordspel eerst en vooral poëzie is, en daarom geen primaire retorische 

functie heeft, een zodanige liefde voor woordspel hoeft nog niet noodzakelijk te 

leiden tot verblinding voor de retorische invloed ervan.88 Daarmee komt nog een 

andere reden in beeld waarom Morris m.i. voorbijziet aan het woordspel van de 

frase uit 8f. Hij gaat bij zijn onderzoek naar woordspel in Hosea, waar ik overi-

gens dankbaar gebruik van maak, voorbij aan het speelse en ambigue karakter 

van de metaforen. Toch, “… Hosea‟s audience must have been struck by the 

great number of metaphors he employed.”89 De metaforen moeten hun zielen 

hebben betoverd, en dat effect op de hoorders is nu juist het doel van retorica. 

Volgens Plato zelfs het hoogste doel.     

Opgevat naar de aristotelische definitie van retorica kunnen metaforen 

als bruikbaar instrument van de retorica ter hand worden genomen. “Uit de 

voorbeelden die Aristoteles (in zijn Poetica: jd) geeft van passende en ongepaste 

metaforen blijkt al vlug dat 'metafoor' een ruimere categorie omvat dan wat 

daar nu normaal onder begrepen wordt, onder andere ook gevallen van synecdo-

che en metonymie en zelfs eufemismen.”90 Terecht breidt Taylor dus de categorie 

polysemie uit en kan de frase ymwxn wrmkn nader als woordspel geanalyseerd wor-

den. Ik onderzoek eerst de frase opgevat als metonymie, daarna opgevat als 

synecdoche en ten slotte als eufemisme. 

Traditioneel wordt door de retorica metonymie gedefinieerd als een “stijl-

figuur waarbij in plaats van een voorwerp een ander genoemd wordt, niet op 

grond van een overeenkomst zoals bij de metafoor, maar op grond van een ande-

                                                      
86 Taylor: 2003, 124 
87 Idem 
88 Morris voert het aristotelische argument aan dat retoriek duidelijkheid vereist en dat, 

vanwege de ambiguïteit van woordspel, woordspel een “anathema to rhetoric” is (zie 

Morris: 1996, 98). 
89 Wolff: 1974, xxiii. 
90 Aristoteles, Retorica, https://perswww.kuleuven.be/~u0013314/retorica/inhoud.htm 

(10-03-2009)  

https://perswww.kuleuven.be/~u0013314/retorica/inhoud.htm
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re betrekking die tussen beide bestaat”.91 Als we deze definitie nu toepassen op 

de frase uit 8f, blijkt dat de vergelijkende frases wymxr wrmkn/ hymxr wrmkn uit res-

pectievelijk Gen 43,30 en 1Kon 3,26, die ik eerder als vergelijkingsteksten „voor-

alsnog‟ binnen het kader van polysemie afwees, toch weer in beeld komen. Want 

als het inderdaad waar is dat woordspel in Hosea niet beperkt moet worden tot 

één type woordspel, en als inderdaad de ruimere definitie van Aritoteles van de 

metafoor hier toegepast kan worden, dan roept de ongebruikelijke frase ymwxn 
wrmkn een beeld op waarmee zij verbonden is. Een beeld waaraan ze op de één of 

andere manier gerelateerd is. Zowel op basis van het gehanteerde woordspel, als 

op basis van de gebruikte metaforen, die in Hosea rijkelijk aanwezig zijn, wil ik 

beide bases nemen als draagkrachtig fundament voor de these, dat Hosea wel 

ymwxn wrmkn schreef, of liet opschrijven, maar dat hij daarmee nadrukkelijk naar 

iets verwees waarmee het beeld van „gloeiend berouw‟ verbonden is.  

Taylor gebruikt een aardig voorbeeld om de referring function van meto-

nymie duidelijk te maken. Deze referring function maakt het mogelijk om met 

“the name of a container to refer to the contents of the container”92. Het voor-

beeld dat hij daarvoor geeft is een gezegde dat ook in de Nederlandse taal gang-

baar is. Als we zeggen: „de ketel kookt‟, bedoelen we niet dat de ketel zelf kookt, 

maar dat zijn inhoud kookt. Het aardige van dit voorbeeld wordt aangereikt met 

het woordje „koken‟. Het koken van de ketel kan ter verduidelijking van de refer-

ring function functioneel geassocieerd worden met het gloeien, het heet worden, 

van Gods berouw. Tegen de achtergrond van de gegeven frases uit Gen 43,30 en 

1Kon 3,26 zou nu gezegd kunnen worden dat het gloeien van Gods berouw de 

„container‟ is die naar het ontsteken van zijn ingewanden, als inhoud ervan, 

verwijst. Anders gezegd, Gods berouw heeft inhoud. Door ymwxn wrmkn te herken-

nen als metonymisch woordspel krijgt Gods berouw een locatie waarmee het 

verbonden is. Zo verstaan alloceert Hosea Gods berouw aan het „moederlijke 

gevoel‟ (1Kon 3,26), aan de „ontroering van het hart‟ (Gen 43,30)93.  

Van hieruit is de stap naar synecdoche als subcategorie van metonymie 

niet groot. Onder synecdoche wordt verstaan, dat naar het geheel wordt verwe-

zen door een deel te noemen. Dat kan op verschillende manieren gedaan worden. 

Als ik bijvoorbeeld zeg: ik zet er geen voet meer binnen, dan verwijst voet, als 

deel, naar mijn hele persoon. De verwijzing van een deel naar een geheel kan 

zich ook binnen een symbool voordoen. De brandende paaskaars tijdens een ere-

dienst symboliseert het licht van Pasen en wil de aanwezigheid van de opgesta-

ne Heer uitstralen. Een dergelijke verwijzing kan ook aan de hand van de naam 

van een persoon gedaan worden. Door te zeggen: ik houd van Dostojewski, kan 

verwezen worden naar zijn literaire werk als geheel. Ook de Bijbel laat zich op 

dit gebied niet onbetuigd. Als Jezus zegt: meer dan Jona is hier (Mt 12,41/ Lc 

11,32), dan roept Hij daarmee niet slechts de profeet Jona in herinnering, maar 

tevens zijn wonderlijke redding en, in het verlengde daarvan, de redding van de 

Ninevieten, die zich bekeerden op zijn boodschap. Een ander voorbeeld: als Je-

                                                      
91 Zie van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: metonymia  
92 Taylor: 2003, 125 
93 Beide NBG-vertalingen  
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zus zegt: Dit volk eert mij met de lippen (Mc 7,6), dan verwijzen de lippen niet 

direct naar de mond als geheel, maar vertegenwoordigt het eren met de lippen 

de huichelachtigheid van Israëls godsdienstige praxis als geheel. Dit zijn tot zo-

ver vrij duidelijke voorbeelden.  

De vraag is dan, in hoeverre synecdoche nu toegepast kan worden op ym-
wxn wrmkn? Want volgens Taylor kunnen dergelijke uitspraken niet willekeurig 

gedaan worden. “Any given instance of a referring function needs to be sanc-

tioned by a body of knowledge and beliefs encapsulated in a appropriate 

frame.”94 Kan, om het maar zo te formuleren, worden gezegd dat het gloeien van 

Gods berouw als deel verwijst naar zijn barmhartigheid, zijn liefde als geheel, 

i.e. zijn hele wezen? Hebben de tijdgenoten van Hosea, en zijn latere lezers, deze 

theologische synecdoche begrepen? Een mogelijk antwoord is niet ver weg. In 

H11 wordt YHWH als vader ter sprake gebracht. Hoewel de metafoor „vader‟ 

voor YHWH niet dominant95 aanwezig is in de Tenach, is hij wel heel herken-

baar en wezenlijk. Zo wezenlijk dat Brueggemann haar als zodanig herkent en 

een plaats geeft in de kern van Israëls getuigenis van YHWH96. In het kader 

daarvan voert hij aan, dat YHWH Israël kan vergeven, juist op grond van de 

metafoor YHWH als vader. Een tekst waarop Brueggemann deze these baseert 

vindt hij (o.a.) in Ps 103,13. De verbinding die hij vervolgens legt is voor dit (deel 

van het) onderzoek zeer relevant. Psalm 103 vs13 stelt dat, evenals een vader 

zich over zijn kinderen ontfermt, YHWH zich ontfermt over wie Hem vrezen97. 

Voor (de NBG-vertaling) ontferming wordt in de grondtekst van Ps103,13 ~xr 
gebruikt. De relatie vader en de vaderlijke eigenschap ~xr mag derhalve veron-

dersteld worden. Brueggemann wijst er in dit verband op dat “[i]n Jer 3:19 and 

31:15 and Hos 11:9, the metaphor of father is employed in order to exhibit the 

tension between fierceness and compassion in the inclination of Yahweh”98. En 

dan voegt hij eraan toe: “In these texts, as in Psalm 103, Yahweh‟s compassion 

prevails.”99 Op grond van het pathos van een vader, waarin Hos 11,8-9 na de 

opening in vs1 zich laat lezen, kan geconcludeerd worden dat zijn berouw (~xn), 
als deel, wel degelijk samenhangt met zijn barmhartigheid (~xr), als geheel, 

zoals het omkeren van zijn hart en het ontsteken van zijn ingewanden, als deel, 

verwijzen naar YHWH‟s genadige omkeer, als geheel. Eveneens kan geconclu-

deerd worden dat zo bezien de subcategorie synecdoche voor dit onderzoek een 

bruikbare precisering is van het woordspelkarakter van ymwxn wrmkn.  
In hoeverre ymwxn als eufemisme opgevat kan worden lijkt buiten de scope 

van het onderzoek te vallen. Het eigene van een eufemisme is, dat het gebruikte 

woord datgene waarnaar het verwijst mooier voorstelt, dan het in werkelijkheid 

is. Dat zou dus betekenen, lean en mean gedacht, dat Hosea ymwxn gebruikt om 

                                                      
94 Taylor: 2003, 125 
95 God als Vader is in het Jodendom niet zo dominant als in het Christendom, waar het 

begrip „God de Vader‟ onopgeefbaar deel uit maakt van de trinitijnse leer.  
96 W. Brueggemann, Theology of the Old Testament: testimony, dispute, advocacy (Min-

neapolis: Fortress Press, 1997), 244-247 
97 Ik kom hier in het kader van de theologie van Hos11,8f op terug in h5. 
98 Brueggemann: 1997, 247 
99 Idem 
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wymxr te vermijden. Anders gezegd, Hosea zou dan liever de term „berouw‟ ge-

bruiken, dan de term „ingewanden‟ of „baarmoeder‟. Deze voorkeur zou naar mijn 

mening dan hooguit een stilistische zijn, maar hiervoor is geen grond aanwezig 

in de Tenach voor zover men het beeld van ingewanden of baarmoeder liever 

niet oproept. Eerder is het zo dat ze juist wel gebruikt worden om zaken sterker 

uit te drukken100. De voorkeur kan wel een stilistische zijn geweest vanwege het 

poëtische karakter van de tekst. Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig 

om de alliteratie te zien in ymwxn wrmkn. Maar dat argument draagt zeker niet bij 

aan een zinvolle propositie ten faveure van ymwxn als eufemisme en is daarom op 

deze plaats dan ook geen verantwoorde propositie. Elders in deze paragraaf op-

perde ik de mogelijkheid, dat wanneer ymwxn vertaald wordt met barmhartigheid 

of barmhartigheden, zoals verschillende vertalingen doen, dit als een eufemisme 

kan worden opgevat. Ik meen dat daarvoor in de Tenach ook geen bewijsplaat-

sen voor te vinden zijn. Eerder is het vanuit de etymologie bezien zo, dat barm-

hartigheid verwijst naar de „fysieke‟ plaats waar barmhartigheid ten nauwste 

mee verbonden is en uit voortkomt. Het woord of de frase opvatten als eufemis-

me moet hier dan ook van de hand worden gewezen.   

Resumerend kan nu gezegd worden dat de frase ymwxn wrmkn opgevat kan 

worden als een metonymische vorm van de onderhanden metafoor. Er zijn bin-

nen dat kader voldoende argumenten gegeven om Hos 11,8f eveneens101 op te 

vatten als paronomasia. Op de achtergrond speelde echter voortdurend een 

vraag, die, naarmate de argumenten vorderden, zich steeds pregnanter naar 

voren drong en die zich nu dan ook laat stellen. Met welk doel bedient Hosea 

zich van woordspel in het algemeen en in vs8f in het bijzonder? Enkele antwoor-

den zijn tussen de regels door al gegeven. Op grond van het argument van Mor-

ris, dat woordspel, in mijn eigen woorden samengevat, de ancilla poetica bij uit-

stek is, ligt het voor de hand dat woordspel in Hosea dan ook die functie heeft. 

In het kielzog hiervan komt dan eveneens de retorische functionaliteit van pa-

ronomasia, waar Taylor op wijst, mee. Poëtische en retorische doelen spelen in 

Hosea een belangrijke rol. De laatste categorie wordt uitgebreid voor het voet-

licht gehaald door B.E. Kelle naar aanleiding van zijn studie van Hosea 2. Ge-

heel in lijn met Taylors opvatting over de metafoor ziet hij “metaphors as a 

„weapon‟ forged for use in a given rhetorical situation in order to „win‟ an argu-

ment”102. Met betrekking tot de eerste categorie is niet alleen het werk van Mor-

ris verhelderend, ook H. Fisch wijst daar op als hij zegt dat Hosea “uses langua-

ge (…) as a weapon”103. Of men nu de nadruk legt op het één of het ander, poëzie 

en retoriek komen hierin overeen, dat ze door Hosea als wapen zijn gebruikt. 

                                                      
100 Zie e.g. Jes.46,3: Hoort naar Mij, huis van Jakob en geheel het overblijfsel van het 

huis Israël, die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, opgenomen van de moeder-

schoot af. (NBG)  
101 Bedoeld wordt „met even veel recht‟ als de voorbeelden van woordspel die de appendix 

van Morris bevat.  
102 B.E. Kelle, Hosea 2: Metaphor and Rhetoric in Historical Perspective, (Leiden: Brill, 

2005) 42. 
103 H. Fisch, Poetry with a purpose, (Bloomington & Indianapolis: Indiana University 

Press, 1988) 7. 
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Met welk doel Hosea zich van deze wapens bedient is een vraag die ik later in h5 

hoop te beantwoorden. Voor nu volstaat vast te stellen dat het poëtische en reto-

rische karakter van de taal van Hosea niet ten dienste staat van de esthetiek, 

ter verfraaiing van de taal, maar wapendragers zijn.  

Voor de goede orde moet nog gezegd worden dat poëzie en retorica geen 

op elkaar gelijkende literaire vormen zijn, maar wel elkaar veronderstellen. Po-

ezie kan gebruik maken van de retorica en de retorica kan gebruik maken van 

poëzie. Misschien geeft John Stuart Mill (1806-1870) het verschil wel het meest 

genuanceerd weer als hij zegt: “[W]hen the expression of his (de poëet: jd) emo-

tions or of his thoughts tinged by his emotions, is tinged also by that purpose, by 

that desire of making an impression upon another mind – then it ceases to be 

poetry, and becomes eloquence.”104 Deze prachtige volzin, die zelf niet gespeend 

is van eloquentie, is slot en opmaat tegelijk. Hij sluit deze paragraaf waardig af 

en legt de rode loper uit voor de literaire compositie van Hos 11,8-11, die in de 

volgende paragraaf aan de orde komt. Immers, geheel in lijn met de exegetische 

methode van Talstra105 zijn uit de voorafgaande analyse de gehanteerde alge-

mene en specifieke retorische instrumenten voldoende naar voren gekomen 

waarmee de tekst tot een unieke compositie is geworden.    

 

 3.5 De literaire compositie 

 Op taal en structuur van de tekst, die in de voorafgaande paragrafen van 

dit hoofdstuk uitvoerig zijn behandeld, volgt in deze paragraaf de positiebepa-

ling van Hos 11,8-11 in zijn huidige literaire context en zijn retorische potentie. 

Als het om de literaire context gaat kunnen we spreken van de directe context 

en de wijdere context. Voor de vss8-11 is de directe context H11 en de wijdere 

context bestaat uit geheel Hosea. In die volgorde zal de literaire context dan ook 

aan bod komen. Daarna bespreek ik de retorische kracht van de vss8-11. 

  

 De directe context van Hosea 11,8-11 

 Hosea 11 levert als literaire eenheid geen noemenswaardige problemen 

op. Ook al wijzen sommige exegeten op een redactionele hand in vs10, en een 

enkeling ook in (een deel van) vs11, het zet de eenheid van de tekst niet op de 

helling (zie ook de schema‟s II en III en hun toelichting). De perikoop die voor dit 

onderzoek centraal staat maakt dus deel uit van een eenheid, die afgebakend en 

bijeengehouden wordt door twee maal ~yrcmm, eenmaal in vs1 en eenmaal is 

vs11. “The phrase (…) forms a kind of inclusio and provides a framework for 

11,1-11.”106 Als een liefhebbende vader heeft YHWH zijn zoon Efraïm uit Egypte 

                                                      
104 J.S. Mill, What Is Poetry?; 

http://www.uoguelph.ca/englit/victorian/HTML/whatpoet.html (11-03-09)  
105 Zie: Talstra: 2002, 118-119 
106 Kakkanattu: 2006, 31 

http://www.uoguelph.ca/englit/victorian/HTML/whatpoet.html
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geroepen en YHWH zal zijn zoon opnieuw roepen uit Egypte. Nu niet als een 

liefhebbende vader maar als een getergde leeuw die zijn jongen is kwijtgeraakt. 

De koppige ongehoorzaamheid van Efraïm en de volhardende liefde van YHWH, 

die zich in vs8 intensiveert, is samengevat de tussenliggende lijn van de inclu-

sio. De meerderheid van de exegeten ziet H11 onderverdeeld in twee gedeelten; 

vss1-7 en 8-11. Dit is qua thematiek en qua syntaxis duidelijk te herkennen. De 

verzen 1-7 bevatten een oordeelsprofetie en de verzen 8-11 een heilsprofetie. Het 

geheel dat als godspraak herkenbaar is door het veelvuldig gebruik van de 1ste 

persoon enkelvoud verschuift vanaf vs8, van YHWH die spreekt over (3de pers.) 

zijn zoon (vss1-7), naar YHWH die spreekt tot (2de pers.) zijn zoon (vss8-11). De-

ze hoofddelen zijn op zichzelf ook weer onder te verdelen. Dit ziet er schematisch 

weergegeven als volgt uit: 

 

 
Schema IV 

          De tekst van H11 laat zich ook concentrisch analyseren. De inclusio is met 

twee maal ~yrcmm in respectievelijk vs1 en vs11 al aangegeven. Het openingsdeel 

van de inclusio geeft het roepen van de zoon (Efraïm/ Israël) door YHWH in het 

verleden weer en doelt op de exodustraditie. Het slotdeel van de inclusio schetst 

het komen van de zonen (Efraïm/ Israël) van YHWH in de (nabije) toekomst, als 

ze terug zullen keren uit de diaspora. Aan te nemen valt dat deze diaspora ei-

genlijk al begon tijdens of net na de Syro-Efraïmitische oorlog (734-732) en de 

inlijving van de vruchtbaarste landstreken door Assyrië.107 De vlucht van vele 

Israëlieten naar Egypte is daar min of meer een logische consequentie van. Bo-

vendien moet, gelet op de verwijzing naar Assur in vs5 en vs11, de deportatie 

van de bevolking na de definitieve val en verwoesting van Samaria (720 

v.Chr.)108 als pars substantia van de diaspora meegenomen worden. Het gaat in 

vs11 derhalve om en terugkeer uit Egypte en terugkeer uit Assyrië. De terug-

                                                      
107 A.S. van der Woude (hoofdred.), Bijbels Handboek, deel I (Kampen: Kok, 1999), 444. 
108 Becking: 1992, 45 

Hos11,1-7
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profetie

• vs1-4 > geschiedenis-
schets van vader-zoon 
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• vs5-6 > oordeelsschets

• vs7 > verhardings-
schets

Hos11,8-11

heils

profetie

• vs8 > ontspannings-
schets
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• vs10-11 > narratieve 
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Hosea11 
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keer uit Egypte is dan ook niet louter metaforisch bedoeld, net zo min als het 

geroepen zijn uit Egypte in vs1 louter metaforisch bedoeld is. Een andere moge-

lijkheid is “that chap. 11 belongs to the time of Shalmaneser V‟s reign (727-2), 

when Israël‟s new turn toward Egypt provoked Assyria‟s retaliation (2Kgs 

17:4)”109. In dat geval kan de achtergrond van H11 betrokken worden op de poli-

tieke steun die Israël zocht bij Egypte. Zelfs de bezetting van het land en de on-

derdrukking van het volk door Assyrië heeft echter niet het gewenste effect. 

Efraïm keert zich niet tot YHWH, maar keert zich ook hierin van Hem af. De 

handel en wandel van Efraïm overziende is er m.i. niet zozeer sprake van een 

of…of situatie, maar een en…en situatie; en politieke steun zoeken bij Egypte, 

en diaspora als gevolg van oorlog met en landinname door Assur, en later val en 

verwoesting.   

Na de inclusio kunnen de vss2-3 en vs10 tegenover elkaar gezet worden 

De vss2-3 beschrijven Efraïms afdwaling en verloochening van YHWH, hoe hard 

Hij zijn volk ook riep. In vs10 is het (vaderlijke) roepen van YHWH getranspo-

neerd in het brullen van YHWH als een leeuw. Efraïms afdwaling en verlooche-

ning transponeert mee naar devote erkenning van en een gehoorzaam naderen 

op YHWH‟s brullen.  

Vervolgens kunnen vs4 en vs9cd tegenover elkaar geplaatst worden. Ook 

hier is zeg maar sprake van een transponeren van de tekst. In vs4 wordt YH-

WH‟s liefde voor zijn volk „menselijkerwijs‟ weergegeven. Achter het trekken met 

menselijke banden en koorden van liefde dient in het kind dat opgeheven en 

gevoed wordt110 de vader-metafoor zich weer aan. Dit beeld transponeert in vs9cd 

naar God, die meer dan een vader is. Hij is immers geen mens. Hij is de heilige 

in hun midden.  

In de wederzijdse spiegeling van de vss5-6 en vs9ab staan respectievelijk 

oordeel en heil chiastisch tegenover elkaar. Tegenover het terugkeren naar 

Egypte en het zich niet bekeren van Efraïm (vs5) staat het niet terugkeren van 

YHWH om Efraïm te verderven (vs9b). Tegenover de hitte van YHWH‟s toorn, 

die Hij niet zal uitoefenen (vs9a) staat het vernietigen en het verteren van Efra-

ïms steden door het zwaard (vs6).  

Zo komen we uit bij de kern van H11 die bestaat uit opperste verharding 

(ytbwvml ~yawlt) en uiterste ontspanning (ymwxn wrmkn dxy)111. Tegenover de hard-

                                                      
109 Wolff: 1974, 197 
110 Ik kies hier voor de vertaling van Kakkanattu, die het tweede deel van vs4 als volgt 

vertaalt: “…and I was to them as those who lift up a child to their cheeks and I bent 

down to him to feed.” Het beeld van een boer die zijn rund aan de teugel naar de stal 

brengt om hem te voederen staat onder druk i.r.t. de rest van vs4 en de gebruikte meta-

foor „vader‟ waarbinnen het pathetische karakter van de tekst zich kan ontvouwen. Van-

daar dat Kakkanattu kiest voor revocalisatie van l[o naar lW[, resp. van juk naar zuige-

ling. Een ander plausibel argument om voor revocalisatie te kiezen is dat nergens in de 

Tenach l[o geassocieerd wordt met „kaken‟. Onder verwijzing van diverse teksten uit de 

Tenach toont Kakkanattu aan dat “[t]he body part where the yoke is bound to and remo-

ved from is the neck”. Zie Kakkanattu: 2006, 21-22; 60-61   
111 De term „uiterste ontspanning‟ staat de spanning in YHWH paradoxaal tegenover. De 

term lijkt niet de spanning weer te geven die bij YHWH haar hoogtepunt bereikt. De 

spanning echter wordt er juist afgehaald door gebruik van het woord ymwxn. Al eerder in 
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leersheid van Efraïm, dat maar blijft volharden in het afdwalen van YHWH 

staat de liefde van YHWH die Hij in zijn hart vindt en die Hij in wezen volko-

men is. Het gemeenschappelijke middelpunt wordt bereikt in de volharding van 

de liefde van YHWH die het volhardend afdwalende volk antithetisch tegenover 

staat. Vanuit de concentrische benadering kan geconcludeerd worden dat in fei-

te de hele perikoop 11,8-11 de perikoop 11,1-7 antithetisch tegenover staat.  

 Alvorens ik deze concentrische benadering schematisch weergeef, wil ik 

haar ter verduidelijking en verankering terug brengen naar de basis (i.e. de 

MT). Elke laag van het concentrische schema krijgt een typerende naam, e.g. 

„oordeel‟. Deze typerende naam karakteriseert de respectievelijke tekstinhoud 

van Hos 11 en noem ik kortweg label. Elk label heeft een Hebreeuwse connectie 

en laat zich als zodanig terug vinden in de MT. Om bij het gegeven voorbeeld te 

blijven, het label „oordeel‟ (zie schema VB), dat de tekstinhoud van de vss5-6 re-

presenteert, heb ik verbonden met het Hebreeuwse label bwv al. De basis van de 

concentrische labeling wordt dan de volgende: 

 

Label ~yrcmm ~yl[b-hw"±hy> ~da – lae bwv al Ym[-~yrpa 

verhardingslijn 

Efraïm 

vs1 

ytarq 

vs2-3 

w[dy al 
vs4112 

~hyxl l[ lw[  
vs5-6 

hlka htlk 
vs7 

ytbwvml ~yawlt 

ontspanningslijn 

YHWH 

vs11 

wdrxy 
vs10 

wkly 
vs9cd 

vya al 
vs9ab 

txvl 
vs8 

ymwxn wrmkn 
Schema VA : labeling van schema VB  

 De objectiviteit van het gepresenteerde overzicht is in zoverre gegaran-

deerd dat elk label en alle daarbij gekozen karakteriserende woorden terug te 

vinden zijn in de MT van Hos 11. Dat geldt weliswaar niet voor lw[ in vs4, maar 

die keuze heb ik uitvoerig in voetnoot 110 toegelicht en verdedigd. De objectivi-

teit is in zoverre in het geding dat andere karakteriserende woorden bij een la-

bel gekozen (hadden) kunnen worden. Hoewel ik op grond van etymologie en 

context meen gekozen te hebben voor de meest sterke tekstrepresentatie, of 

tekstlabel, mag dit geen beter voorstel in de weg staan.  

 Nu de concentrische benadering verankerd is kan zij in schema gebracht 

worden. Ik hanteer daarbij een overeenkomstige kleurcodering zoals ik gebruikt 

heb in het basisoverzicht. Schematisch ziet zij er dan als volt uit113: 

                                                                                                                                                      

deze studie kwam naar voren dat het woord afgeleid is van de wortel ~xn. In Die Reue 

Gottes verkent Jeremias de betekenis van dit woord. Deze verkenning resulteert in een 

grondbetekenis die teruggaat op zoiets als „lucht happen‟, „ diep, krachtig ademhalen‟. 

“Aller Warscheinlichkeit nach gehen alle diese Sinngehalte (vergelding, erbarmen, troost 

en berouw: jd) der Wurzel auf eine im Arabischen (naHama) belegte Grundbedeutung 

»heftig atmen, Luft schnappen, schnaufen« (…) zurück. (zie: J. Jeremias, Die Reue Got-

tes, Neukirchen-Vluyn, 2002, 15-16). De grondbetekenis moet dan in reflexieve zin ver-

staan worden, i.e. opgelucht ademhalen, opademen, weer adem kunnen halen. Een ge-

zegde als: een zucht geeft lucht, komt wellicht dicht in de buurt van de grondbetekenis. 

Deze grondbetekenis heb ik hier vertaald met de term „uiterste ontspanning‟. YHWH 

haalt hier als het ware diep adem, zoals wij mensen wel doen als ons hart omdraait van 

verdriet en een wee gevoel van spanning onze ingewanden parten speelt. Ik ga hier in h5 

nader op in.          
112 Op grond van revocalisatie! (zie voetnoot 110) 
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Dit concentrische schema geeft duidelijk zichtbaar weer dat er twee spit-

sen zijn bereikt. Aan de ene kant bereikt Efraïm met zijn volhardende onwil om 

naar YHWH terug te keren de spits van zijn afdwaling (vs7). Na alles wat YH-

WH geprobeerd heeft blijft zijn volk van Hem vandaan lopen. Hem staat niet 

veel anders meer open dan een vernietigend oordeel uit te spreken. Aan de an-

dere kant wordt de spits van YHWH‟s liefde bereikt (vs8). Hoger dan de spits 

van Efraïms ongehoorzaamheid reikt de spits van YHWH‟s liefde. Zonder ge-

hoorzaamheid te bevelen, zonder de eis van bekering, onvoorwaardelijk doet 

YHWH in 11,8-11 zijn liefde gelden en laat Hij zijn liefde spreken.  

 Indelingen en benaderingen anders dan bovenstaande zijn uiteraard 

mogelijk. Soms volstaan exegeten met het geven van tekstclusters om de plaats 

van de perikoop binnen zijn context duidelijk te maken. Toch zal een dergelijke 

indeling niet fundamenteel afwijken van de hierboven gegeven indeling. Om een 

voorbeeld te geven: Jeremias maakt van H11 een onderverdeling naar vss1-6, 

                                                                                                                                                      
113 Naar numerieke volgorde was te verwachten geweest dat de weergave van de gela-

belde tekst van boven naar beneden zou zijn geweest. Ik heb bewust voor deze omge-

keerde volgorde gekozen op grond van de noties transcendentie en condescendentie. Ik 

kom daar in h5 op terug.  

vs7:

Efraïms 
verharding

vs5-6: Oordeel

vs4: Vaderliefde

vs2-3: Efraïms afdwaling en 
verloochening van YHWH

vs1: Efraïm uit Egypte geroepen 
(verleden)

vs11: Uit Egypte komend 
(toekomst)

vs10: Efraïms terugkeer 
naar  en erkenning van 

YHWH

vs9cd: God die 
meer is dan een 

vader

vs9ab: Heil

vs8:
YHWH's 
ontspan-

ning

Schema VB  

Toelichting:  

Van elke laag kan 

een denkbeeldige 

lijn worden ge-

trokken naar de 

tegenoverliggende 

hoek, waardoor de 

concentrische 

verbinding duide-

lijk wordt.  
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die hij betiteld als “Gottes Liebe und Israels Undankbarkeit”, en vss7-11, die als 

geheel titeldrager is van de “Willensumsturz in Gott”114. Met deze indeling ver-

schuift vs7 ten opzichte van de door mij uitgewerkte indeling. Jeremias kiest 

daar voor op basis van het aspect tijd. Naar zijn mening zijn de vss1-6 eerder en 

in het openbaar uitgesproken en de vss7-11 later binnen een kring van vertrou-

welingen.115 Van de twee gedeelten geeft hij eveneens een onderverdeling en 

clustert die naar vss1-4, 5a,6a, 5b,6b en 7, 8f, 11, 10. Jeremias is van mening dat 

in vs10 “[e]in späterer Judäer Hoseas Heilswort für seine Zeit aktualisiert 

[hat]”116. Toch signaleert ook hij dat beide hoofddelen van H11 uitsluitend be-

staan uit Gottesrede die “aber einander antithetisch zugeordnet sind”117. 

 Het is hiermee nagenoeg duidelijk dat indelingen van de perikoop kun-

nen variëren, maar de inhoud ervan blijft staan, zoals die ons in deze vorm is 

overgeleverd. Voordat ik overga naar een bespreking van de retorische kracht 

van de perikoop is een kort overzicht van de wijdere context ervan gewenst, om-

dat die mede bouwstenen aandraagt voor de retorische functie.    

 

   De wijdere context van Hosea 11,8-11 

 Een vraag die zich vanuit het perspectief van de wijdere context van Hos 

11,8-11 stellen laat is de vraag naar de eenheid van het hele boek Hosea. Een 

aantal zaken dat inmiddels de revue is gepasseerd reikt al veel aan dat gebruikt 

kan worden om de vraag te beantwoorden. Ten eerste kan er gewezen worden op 

de vele metaforen die het hele boek rijk is.118 Ten tweede kan er gewezen worden 

op het woordspel dat Hosea uitbundig hanteert.119 Ten derde is het gebruik van 

Efraïm, als cognomen en synoniem voor Israël (zie voetnoot 59), onmiskenbaar 

als cement voor de eenheid aangewend.120 Ten vierde kan ook de gebruikte taal 

als argument ingebracht worden dat de eenheid van het boek ondersteunt. Het 

vermoeden dat Hosea later een Judese redactie heeft ondergaan en “in seiner 

Endgestalte ein judäisches Buch”121 is doet daar en aan de literaire eenheid van 

het boek niets af. Een vijfde argument dat de eenheid van het boek ondersteunt 

                                                      
114 Jeremias: 1983, 140-47. 
115 Deze verdeling is het gevolg van een diachrone (historische) lezing van Hosea 11.  
116 Jeremias: 1983, 147. 
117 Ibid., 139. 
118 Wolff geeft al een behoorlijk uitgebreid overzicht hiervan met vers- en hoofdstukver-

wijzingen. Over tien van de veertien hoofdstukken verspreidt vindt hij veertien metafo-

ren voor YHWH, waarvan sommige meerdere keren terugkomen, en eenentwintig meta-

foren voor Efraïm, waarvan ook sommige meerdere keren terugkomen. Zie Wolff: 1974, 

xxiv.   
119 Al eerder wees ik in dit verband op het gedetailleerde overzicht van Morris. Zie Mor-

ris: 1996, 149-51 
120 In geen enkel ander boek van de Tenach wordt de naam Efraïm zo frequent gebruikt 

als in Hosea. Vanaf H4 wordt Efraïm 34 keer genoemd, tegenover 31 keer Israël. Een 

enkele keer worden Efraïm en Israël parallellistisch gebruikt.   
121 Jeremias: 1983, 18 
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is de thematiek van Hosea.122 Het verbond tussen YHWH en Israël loopt als een 

rode draad door het boek heen. De hele Baälcultus, die de YHWH-verering kwa-

lijk infecteerde, en het zoeken van heil bij buitenlandse mogendheden zijn een 

ernstige schending van het verbond. “Israel‟s abandoning of the LORD is ex-

pressed in terms of cultic, religious, social, sexual and political offenses.”123 In 

het verlengde hiervan speelt ook het thema „land‟ een rol (zie ook vs11). Ik kom 

daar op terug in h5. 

 Een onderverdeling van het boek Hosea, die door het merendeel van de 

exegeten en commentaren gehanteerd wordt124, is een drieledige. 1) Hos 1-3 – 

huwelijksleven, Hosea; 2) Hos 4-11 – uitwerking Israëls ontucht (tot 9,9) en her-

inneringen aangaande Israël; 3) Hos 12-14 – YHWH was en is Israëls bevrijder 

(12,10-13,4-14,5-8).125 “All three large complexes (…) are parallel to each other 

in that they each move from accusation to threat, and then to the proclamation 

of salvation.”126 In grote lijnen gaat deze structuur ook op voor H11. Toegepast 

op H11 ziet dat er als volgt uit:  

 

Structuurlijn  Beschuldiging Dreiging  Heilstoezegging  

Versverdeling vss1-4 vss5-7 vss8-11  
Schema VI  

Deze tekststructuur kan daarmee, naast de gegeven vijf argumenten voor een-

heid van het boek Hosea, als zesde ingebracht worden.  

Een zevende en laatste argument is te geven aan de hand van onderlinge 

tekstreferenties. Al eerder kwam in dit onderzoek de wijdere context van de 

vss8-11 naar voren (zie onder § 3.4 Paronomasia in Hosea). Daar werd duidelijk 

dat de tekstreferenties steeds een van-via-naar-patroon vertoonden. Dit patroon 

kan ook in schema VI gelezen worden, waar het van beschuldiging, via dreiging 

naar heilstoezegging gaat, maar dan zou dit wel een contaminerend argument 

zijn van het voorgaande argument. Daarom zou ik het anders willen stellen. De 

eenheid van het boek Hosea is zonder 11,8-11 geen eenheid meer. Het van-via-

naar-patroon voegt namelijk iets aan de prediking van Hosea toe die ze zonder 

11,8-11 niet heeft en niet krijgt, namelijk goddelijke pathos. Het van-via-naar-

patroon wordt daarmee een ethos-pathos-logos-patroon. Dit laatste argument is 

daarmee noch contaminerend, noch nevenschikkend ten opzichte van het voor-

                                                      
122 Zie o.a.: Abma in: Fokkelman en Weren: 2003, 267-68; Vriezen / van der Woude 

(2000), 285-89;   
123 E.B. Zvi, „The twelve Minor Prophets‟, in: A. Berlin and M.Z. Brettler (ed.), The Jew-

ish Study Bible (Oxford: University Press, 2004), 1143. 
124 Deze indeling is goeddeels gebaseerd op een redactie-kritische analyse. Een geheel 

afwijkende indeling is bijv. te vinden bij Sweeney, die zijn indeling baseert op een vorm-

kritische analyse. Zie: M.A. Sweeney, A Form-Critical Rereading of Hosea, 

http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article7.htm (26-03-09)   
125 De gegeven onderverdeling is gebaseerd op die van: C. van Leeuwen, Hosea, Tekst en 

Toelichting (Kampen: Kok, 2001), 12, maar reflecteert in grote lijnen ook die van Jere-

mias; 1983, 19-20; Wolff: 1974, xxix-xxxi en Vriezen/ van der Woude: 2000, 287. Enkelen 

opteren voor een tweedeling, waarin nader beschouwd de driedeling zich in laat lezen. 

Zie o.a.: van Gelderen en Gispen: 1953, 20 en Abma in: Fokkelman en Weren: 2003, 264. 
126 Wolff: 1974, xxxi 

http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article7.htm
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gaande, maar is m.i. eerder een sublimering ervan. Het ethosdeel omvat dan 

hoofdzakelijk de hss1-9vs9. Dit deel is onder te verdelen in hss1-3 en 4-9vs9. Met 

de hss1-3 als inleiding op de hss4-9vs9 waarin Israëls hoererij, echtbreuk en on-

trouw gethematiseerd worden.  

Het pathosdeel omvat hoofdzakelijk de hss9vs10–11. In dit deel is een ont-

wikkeling waar te nemen naar het pathetisch geladen H11,8. De hss12-14 vor-

men het logosdeel waarin een afsluitend requisitoir127 waar te nemen is dat zo-

wel een strafeis als een herstelaanbod bevat. Dit ethos-pathos-logos-patroon kan 

ook schematisch worden weergegeven en ziet er dan als volgt uit: 

 

 
Schema VII 

Het ethos-pathos-logos-patroon hoeft niet strikt zo te worden opgevat als zou in 

elk deel afzonderlijk niets van de andere delen terug te vinden zijn. Zo zou deze 

verdeling ook op H11 toegepast kunnen worden (zie schema VIII). Waar het mij 

echter hier nu om gaat zijn de belangrijkste karakteristieken per deel. Die heb 

ik proberen aan te wijzen via de kernwoorden en –teksten. 

 Met de eenheid van de tekst, zoals nu benoemd en in schema‟s weergege-

ven, is de stap naar de retorische functionaliteit van de gekozen perikoop 11,8-

11 niet meer dan een logische vervolgstap. 

        

   De retorische functionaliteit van Hosea 11,8-11 

De driedeling ethos, pathos, logos is niet een toevallige, aan mijn brein 

ontsproten trits, noch exegetische spielerei. De eerste twee maken deel uit van 

                                                      
127 Zie: Abma in: Fokkelman en Weren: 2003, 264 

ethos

• hss1-3: kernwoorden ~ynwnz en @an

• hss 4-9vs9: kernwoorden hnz, dgB, @an en wbwvy ~yrcm 

pathos

• hss9vs9-11: kernteksten 9,10; 10,1; 10,11; 11,1,4   

• hs11vs8: summum van pathos ybl yl[ $phn en ymwxn wrmkn

logos

• hss12-14vs1: kernteksten 12,3; 13,9; 14,1   

• hs14vs2-9+10: kerntekst: 12,5  
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de intrinsieke, of niet-logische instrumenten128 die een redenaar ter hand kan 

nemen om zijn hoorders/ lezers ergens van te overtuigen. In Ars Rhetorica (h̀ 

tέχνη rητορική), een werk uit de 4de eeuw v.Chr., dat vandaag nog steeds toon-

aangevend is als basistheorie voor de retorica, werkt Aristoteles de trits nader 

uit. Net na het midden van de vorige eeuw kregen Bijbelwetenschappers oog 

voor retorica in Bijbelteksten en zo ontstond de retorisch-kritische methode als 

aparte kritische discipline. Vooral in de teksten van de profeten onderkende 

men de retorische kracht. “(…) [P]rophesy is rhetoric and the prophets were 

primarily interested in attempting to persuade their immediate audience. [T]he 

„genius‟ of the prophets was their ability to take facts of history, whose implica-

tions were ambiguous, and provide an account of them that convinced people 

that God‟s hand could be seen in them.”129 In relatie tot de klassieke leer van de 

retorica wordt wel gezegd dat de periode van 760-460 v.Chr. gezien kan worden 

als de gouden eeuw van de profetische literatuur. Vooral Amos, Hosea en Micha 

worden gezien als de belangrijkste representanten, die in hun teksten heel dui-

delijk herkenbaar gebruik maken van de retorische instrumenten ethos, pathos 

en logos130. Deze trits heeft geen vaste volgorde, maar in relatie tot het hierbo-

ven aangegeven patroon bespreek ik ze wel in die volgorde.   

Het ethos, als retorisch instrument, heeft drie betekenissen. 1) Het duidt 

op de morele kwalificatie van de spreker; 2) de spreker houdt rekening met het 

eigen karakter van zijn gehoor; 3) de redevoering moet in overeenstemming zijn 

met de daarin beschreven karakters. In het ethosgedeelte van Hosea (zie sche-

ma VII) wordt aan de morele kwalificatie van de spreker van twee kanten invul-

ling gegeven. Vanuit de ene kant gaat het om Hosea, die met een vrouw van laag 

allooi getrouwd is, waardoor Hosea‟s morele kwalificatie in het perspectief ge-

steld wordt van ontucht, overspel en ontrouw. Op zichzelf genomen is het ethos 

van Hosea daarmee nu niet direct een krachtig overtuigingsinstrument. Dat 

verandert als de „andere kant‟ in 4,1 gaat (mee)spreken. In dit enkele vers 

transponeert en transcendeert het equivoque woord van Hosea, die weinig recht 

van spreken lijkt te hebben, radicaal naar een meeslepend en invloedrijk betoog 

dat zijn weerga niet kent. Het equivoque woord van Hosea transcendeert met de 

woorden „hoort het woord des Heren‟ naar een autoriteit met alle recht van 

spreken, en de kwestieuze huwelijkspartner transponeert met de adressering 

„gij Israëlieten‟ naar de kwestieuze verbondspartner die Israël is. Met het on-

tuchtige (~ynwnz), overspelige (@an) en trouweloze (dgb) Israël voert YHWH een 

rechtsgeding, omdat het aldoor verlangt terug te keren naar Egypte (wbwvy ~yrcm) 

en weigert zich tot YHWH te bekeren. De morele kwalificatie, de rekenschap die 

de spreker in het vervolg geeft van het eigen karakter van zijn gehoor en de sa-

menhang van wat gezegd wordt, met de daarin aanwezige karakters, laten het 

ethos van de rede duidelijk aanwijsbaar naar voren komen en is in de opbouw 

van het betoog de eerste herkenbare stap om het gehoor te overtuigen. 

                                                      
128 De extrinsieke instrumenten, ook wel de logische overtuigingsmiddelen genoemd, zijn 

o.a. wetten, getuigen, contracten, verklaringen. Zie de Nederlandse vertaling van Ars 

Rhetorica op https://perswww.kuleuven.be/~u0013314/retorica (28-03-2009).  
129 Kelle: 2005, 31 
130 Ibid., 30  

https://perswww.kuleuven.be/~u0013314/retorica
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Het pathos als retorisch instrument wil bewust bij de hoorders emoties 

oproepen, waardoor ze tot een ander inzicht komen en een ommekeer maken. 

Het inbrengen van pathos doelt niet zozeer op een louter driftmatig, lichamelijk 

emotioneel ervaren, maar wil de emotie vooral een rationele basis verschaffen. 

Emotie heeft namelijk ook een intellectueel-cognitief aspect. In het pathosge-

deelte van Hosea (zie schema VII) wordt het intellectueel-cognitief aspect han-

den en voeten gegeven door telkens de bijzondere band op te roepen die bestaat 

tussen YHWH en Israël. De verschillende schetsen (9,10-17; 10,1-8; 10,9-15; 

11,1-11131) van die bijzondere band worden gekenmerkt door een emotionele 

ontwikkeling. Via de beelden van een kweker en zijn oogst (2x in resp. 9,10 en 

10,1) en van een boer met zijn dorsende koe (10,11-12) gaat het naar het beeld 

van een vader en zijn kind (11,1,3-4). Het intellectueel-cognitieve aspect krijgt 

vorm door de verschillende beelden te plaatsen tegen de achtergrondervaring 

van YHWH met zijn volk in het verleden. Zo wordt er o.a. gerefereerd aan de 

ontucht van Israël bij Baäl-Peor (Num 25,1-5), aan de schanddaad van de Ben-

jaminieten in Gibea (Ri 19) en aan de exodustraditie. Daarbij mag verondersteld 

worden dat Israël de eigen geschiedenis kende. De emotionele ontwikkeling be-

reikt haar pathetische hoogtepunt in de gemoedsbeweging van YHWH die om-

schreven wordt als en gepaard gaat met omkering van het hart en gloeien van 

de ingewanden. Zo wordt het pathosgedeelte inhoud gegeven en is het als twee-

de stap herkenbaar om het gehoor te overtuigen.  

De logos als retorisch instrument doelt op die aspecten van een rede, die 

de redevoering van logica voorzien. De logos maakt dus gebruik van het extrin-

sieke instrumentarium132. Ontegenzeggelijk is de logos in de gehele tekst van 

Hosea herkenbaar aanwezig. Dat ik hem heel specifiek als retorisch instrument 

toewijs aan de hss12-14 hangt samen met het eigene van de tekst dat ik eerder 

al karakteriseerde als afsluitend requisitoir. In 12,3 wordt het requisitoir inge-

zet met herhaling van de woorden uit 4,1. YHWH voert een rechtsgeding met 

zijn volk en de conclusie dat het dan nu om een afsluitend requisitoir gaat is niet 

ver gezocht. Met een afsluitend requisitoir komt een aanklager tot een gefun-

deerde beschuldiging met een eis tot bestraffing of herstel133. Gefundeerd vat ik 

hier op als logisch, op basis van feitelijk gepleegde, onweerlegbare misdaden. De 

eis tot straf (12,3b; 13,9; 14,1) of herstel (12,7; 14,2) loopt door het requisitoir 

heen, maar mondt uiteindelijk uit in de toezegging van YHWH tot herstel van 

de ter veroordeling gereedstaande ontrouwe verbondspartner (14,5). Deze toe-

zegging tot herstel boort een tweede dimensie van de logos aan. Het is een di-

mensie die Aristoteles nergens benoemt, maar die past bij YHWH, die tot zijn 

ontrouwe verbondspartner altijd woorden van verlossing, redding en herstel 

heeft gesproken met zijn hw"hy>-rbd – in de dubbele betekenis van zeggen en doen 

(Ps 33,4). En het hw"hy>-rbd blijft ten slotte als het enige harde feit, dat gewicht in 

de schaal legt, staan. De feiten die als ten laste legging van Efraïm zijn aange-

                                                      
131 Zie: Abma in: J. Fokkelman en W. Weren: 2003, 264. 
132 Zie voetnoot 128 
133 Zie: van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 
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dragen zijn verdwenen. Daarom kan 14,10 als logische afsluiting gelden van het 

hw"hy>-rbd, dat de tekst van Hosea is (Hos 1,1-2; 4,1). 

Kan nu dit ethos-pathos-logos-patroon, zoals ik dat hierboven heb uitge-

werkt, ook toegepast worden op H11, de directe context van 11,8-11? Zoals ik al 

stelde maakt deze perikoop vooral deel uit van het pathosgedeelte en is derhalve 

een niet te missen schakel. Desalniettemin is het retorisch patroon herkenbaar 

aanwezig in H11. De versverdeling schuift ten opzichte van de gegeven struc-

tuurlijn in schema VII alleen wat op. Het onderstaande schema maakt het reto-

risch patroon in één oogopslag duidelijk.  

 

Retorisch patroon  Ethos Pathos  Logos  

Versverdeling vss1-7 vss8-9 Vss10-11  
Schema VIII  

De vss1-7 brengen afwisselend de morele kwalificatie van de spreker 

(vss1ab; 2ab; 3ab; 4) en die van zijn gehoor (vss1cd; 2cd; 3c; 5-7) naar voren. De emo-

tionele exclamatie in vs8ef is duidelijk het pathetisch hoogtepunt, niet alleen van 

H11, maar, zoals in de voorafgaande analyse al naar voren kwam, van het hele 

boek Hosea. Deze exclamatie staat niet op zichzelf, maar kent een aanloop en 

een afloop, zeg maar, de spanningsboog van de emotie. De aanloop is vs8a-d en de 

afloop is vs9. In het hart daarvan staat 8ef als hoogste spanning. Het logosge-

deelte begint met een narratief gedeelte, waarin de „eis tot herstel‟ (10-11b) zake-

lijk aan de orde wordt gesteld, en loopt uit naar de feitelijke vaststelling hoe dat 

herstel in zijn werk zal gaan. De overgang van 1ste persoon naar 3de persoon is 

illustratief voor de overgang van pathos naar logos. Een saillant detail is de af-

sluiting „hw")hy>-~an‟, dat in de geest gelezen kan worden van het hw"hy>-rbd. Wat 

geldt voor de gehele tekst, geldt ook voor H11; het ethos-pathos-logos-patroon 

hoeft niet strikt zo te worden opgevat als zou in elk deel afzonderlijk niets van 

de andere retorische instrumenten terug te vinden zijn. Het gaat er mij in deze 

analyse om, om op hoofdlijnen de eenheid van de perikoop en die van het tekst-

corpus van Hosea vast te kunnen stellen. 

       

“The job of the exegete, for most rhetorical critics, is not to ask whether 

the text hangs together rhetorically, but to show that it does.”134 Dat gedaan 

hebbend, concludeer ik, naast het feit dat de tekst van Hosea een literaire een-

heid is, dat de tekst van Hosea tevens een retorische eenheid is, die met de ge-

hanteerde retorische instrumenten de hoorders (Efraïm) wilde overtuigen van de 

unieke liefde die YHWH heeft voor zijn volk. Dat alles met het uiteindelijk doel, 

om het volk te bewegen naar Hem terug te keren (11,10-11). “If a text possesses 

an overall consistency of language, imagery, and themes, it is reasonable to con-

clude that an interpreter can argue for the presence of a redactional addition 

only when he or she can see a part of the text that is not rhetorically or literarily 

consistent with the whole.”135 Met dit argument wil ik niet pleiten tegen een re-

                                                      
134 J. Barton, Reading The Old Testament (London: Darton, Longman & Todd, 1996), 

201.  
135 Kelle: 2005, 179 
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dactionele hand in Hosea. Wel wil ik pleiten vóór de literaire en retorische een-

heid die de tekst van Hosea is, en die door de eventuele redactionele hand(en) 

met respect voor de tekst als eenheid knap in stand is gehouden en als zodanig 

aan ons overgeleverd is. Want dat de tekst van Hosea over het geheel genomen 

een eenheid is op grond van zijn taal, zijn taalspel, de verbeelding die hij op-

roept, zijn thema‟s en zijn herkenbaar retorische patroon, mag aan het einde 

van deze paragraaf als voldoende bewezen worden verondersteld.  

Een volgende activiteit kan nu in de werkplaats van de exegese onder-

handen worden genomen. Voor het eerst binnen het exegetisch proces kan na-

drukkelijk een stap gezet worden naar buiten de tekst. Daarmee raakt Hos 11,8-

11 niet buiten het gezichtsveld. Integendeel, deze perikoop blijft de basis van dit 

onderzoek.    

                                              

 3.6 Vergelijking, samenhang en concordantie 

 De stap die nu gezet kan worden onderscheidt zich van de vorige hierin, 

dat voor het vaststellen van de literaire compositie van Hos 11,8-11 weliswaar 

een naar buiten gerichte kritische analyse noodzakelijk was, maar dat die be-

perkt bleef tot een analyse van de samenhang van de perikoop met respectieve-

lijk geheel H11 en met het gehele tekstcorpus van Hosea. Vergelijking, samen-

hang en concordantie betreft de reconstructie van de tekst en zijn literaire ver-

banden. Het gehele tekstcorpus van de Tenach is daarbij betrokken, maar ook, 

zo ze van toepassing zijn, teksten die buiten het tekstcorpus van de Tenach val-

len. Ik beperk mij in deze paragraaf tot de gekozen perikoop van dit onderzoek 

in relatie tot het tekstcorpus van de Tenach.  

 Een synchrone lezing van de perikoop leverde tot nu toe geen noemens-

waardige problemen en vooral duidelijk herkenbare structuren op die de literai-

re en retorische eenheid136 van de perikoop aantoonden. Een diachrone lezing, 

die de basis vormt van deze paragraaf, voorziet de eenheid van de tekst van kri-

tische kanttekeningen. Deze kritische kanttekeningen staan in het licht van de 

hypothese dat Hosea later (een) Judese redactie(s) heeft ondergaan137. Voor hoe 

dat in zijn werk is gegaan zijn verschillende plausibele scenarios denkbaar. Met 

zekerheid kan daar echter niets van gezegd worden. Het is alleen vast te stellen 

aan de hand van verschillende tekstgedeelten in Hosea.138 Één van die tekstge-

deelten zou in 11,8-11 te vinden zijn. Het gaat dan om vs10. Volgens MacIntosh 

“an addition, constructed on the basis of Hosea‟s words in v. 11, which gives ex-

pression to the Judaean eschatology of salvation with its notion of Yahweh‟s call 

to the exciles far and wide to return to Zion”.139 Deze Judese redactionele bewer-

king zou een post-exilische toevoeging zijn. Jeremias is deze mening eveneens 

                                                      
136 Jeremias maakt bezwaar tegen de retorische eenheid, omdat er sprake zou zijn van 

een verschillend gehoor. De vss1-6 zouden publiekelijk uitgesproken zijn en de vss7-11 

“dagegen später im Kreis der Vertrauten” (zie: Jeremias: 1983, 140).  
137 Zo o.a. Jeremias: 1983, 18; MacIntosh: 1997, lxxi; Wolff: 1974, xxxi-ii.  
138 MacIntosh geeft daar een overzicht van (zie: MacIntosh: 1997, lxxi-ii). 
139 Idem 
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toegedaan. Ik waardeer dit gegeven wel als interessant, maar voor dit onderzoek 

niet relevant.140 Deze attitude hangt uiteraard samen met het doel van mijn on-

derzoek, maar ook met mijn eerdere constatering dat vs10 doet vermoeden, dat 

de profeet de boodschap uit de directe rede van YHWH overneemt en verhalend 

gaat toelichten wat de vss8-9 voor Gods volk gaan betekenen.141 Bij de recon-

structie van de tekst kom ik overigens nog wel op vs10 terug.  

 Waar het mij hier om gaat is dan ook niet om vast te stellen of, waar en 

hoe het redactionele proces zich heeft voltrokken. Als het hier gaat om de recon-

structie van de tekst en zijn literaire verbanden, dan wil ik die hier vooral theo-

logisch waarderen.142 Immers, een diachronische analyse vergelijkt naast taal-

kundige kenmerken en literaire vormgeving ook de inhoud van de tekst. Naast 

eerdere fasen en latere bewerkingen van teksten gaat het ook om hun religieuze 

achtergrond.143 De vraag is dan waar binnen en buiten de Tenach theologische 

resonanties klinken van de onderhavige perikoop?  

Met die vraag keer ik terug naar de structuur van de tekst. In het grotere 

verband van de perikooptekst werd in H11 en in heel Hosea een structuur van 

beschuldiging-dreiging-heilstoezegging geconstateerd. Een dergelijke structuur 

is niet nieuw, maar is eigen aan profetenteksten. Toch is dat niet het hele 

plaatje. Een belangrijke schakel ontbreekt in deze structuur. Gelet op de struc-

tuur van H11 is dat geen toevalligheid. Wat eigenlijk bij alle profeten impliciet 

of expliciet, voorafgaand aan de heilstoezegging en –vervulling, terugkomt is de 

oproep tot bekering. Volledigheidshalve moet het dus zo geformuleerd worden, 

dat een structuur van beschuldiging (b)- oproep tot bekering (otb)- dreiging (d)-

heilstoezegging (h) eigen is aan profetenteksten144. Het opmerkelijke is nu bij 

Hosea, dat, als het gaat om de vervulling van de heilstoezegging, de oproep tot 

bekering, hoewel die expliciet een plaats heeft in de profetie van Hosea (12,7; 

14,3), er uiteindelijk niet toe doet. De historisch-kritische kanttekening van bij-

voorbeeld Jeremias (e.a.), dat de Hosea-tekst in 14,3 “speaks an entirely diffe-

rent language than Hos 11”145, en daarom als latere (na de val van het Noorde-

                                                      
140 Ben Zvi merkt op dat de verwijzing naar YHWH in de 3de pers. niet direct opgevat 

hoeft te worden als een breuklijn die emendatie van de tekst impliceert. Met tal van 

tekstreferenties sterkt hij zijn these, dat “it is possible to assign the reference to YHWH 

in the third person in v. 10 to a human voice that appears nowhere else in Hosea 11 

(…)”. Zie: E. Ben Zvi, Hosea, in FOTL, Vol. XXI A/1 (Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 

2005), 231/ 32   
141 Zie dit verder uitgewerkt in § 3.1, „Zinstypen‟ 
142 Deze studie is primair een bijbels-theologische en geen exegetische studie, ook al 

vormt die een substantieel deel ervan. 
143 Zie: Talstra: 2002, 116 
144 Daarmee is niet gezegd dat die structuur representatief is voor een heel profetenboek, 

noch dat de volgorde vaststaat. Evenmin wil het ook het unieke karakter van een profe-

tenboek wegmoffelen, noch de kern van elementen als confessiones en persoonlijke ver-

halen (zie Vriezen / van der Woude: 2000, 251) bagatelliseren. Voorbeelden van de ge-

noemde structuur laten zich bij alle profetenboeken vinden. Zie o.a. Jes 1,10-20 (b-otb-h-

d); Jer 29,8-19 (b-otb-h-d); Ez 14,1-11 (b-otb-d-h); Joë 1-2 (b-d-otb-h); Am 1-9 (1-53+7-13b)-

(54-6+14-17otb)-(6-910d)-(911-15h); Ob (vss1-11b)-(vss12-14otb)-vss15-16d)-(vss17-21h); Zach 

1,1-17 (otb-b-d-h); Jona heeft niet een expliciete, maar een impliciete b-d-otb-h-

structuur.        
145 Kakkanattu: 2006, 142 
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lijk Rijk) redactionele toevoeging van zijn volgelingen geldt, is in dit verband 

niet alleen interessant, maar ook relevant. Dit gegeven zou er namelijk op kun-

nen duiden, dat de theologische visie van zijn leerlingen niet samenvalt met die 

van Hosea zelf volgens 11,8-11, maar beïnvloedt is door de Judese redactoren. 

Van Leeuwen brengt in dat verband de visie van G.I. Emmerson onder de aan-

dacht als hij zegt dat “wij in de verzen 2-4, 5-8 en 9 (van H14: jd) te maken heb-

ben met verschillende profetieën, weliswaar alle afkomstig van Hosea, maar in 

de huidige compositie en volgorde geplaatst door latere Judese redactoren die de 

heilsprofetieën (vss5-8,9) afhankelijk wilden maken van Israëls bekering (vss2-

4)”146. Dit betekent dat de oproep tot bekering bij Hosea niet voor de heilsvervul-

ling uit gaat, maar daar op volgt/ een gevolg van is. Bekering is, met van Leeu-

wen gesproken, geen “voorwaarde voor Gods genade en voor zijn beloften van 

Israëls behoud”147. Het meest pregnant komt dat in 11,8-11 naar voren. Beke-

ring volgt, met Hos 11,10 gesproken, op het brullen van YHWH, een brullen dat 

het gevolg is van zijn gepijnigde liefde, waardoor zijn hart zich omkeert en zijn 

ingewanden gloeien. In de structuur van Hos 11,8-11 volgt de oproep tot beke-

ring op de heilstoezegging, c.q. de heilsvervulling en gaat daar niet aan vooraf. 

Heil is dus het gevolg van het berouw – ~xn – van YHWH en niet het gevolg van 

het berouw – bwv – van zijn volk. Dat is de uiterste spits van Hosea‟s theologie.  

Waar in de Tenach zijn nu resonanties van die theologie te vinden? Je-

remias meent die te horen in Ex 32 en Jer 26. “Wie immer die Entstehungsge-

schichte von Hos 11 vorzustellen ist, das Kapitel, und insbesondere die zentra-

len Vers 8f. sind konzeptionell nur als Vorstufe von Ex 32 (und Jer 26) verständ-

lich.”148 Nur, slechts! Dat wil zeggen dat het theologisch concept van Hos 11,8-11 

wel aan de basis staat van Ex 32 en Jer 26, maar dat het anders uitgewerkt 

wordt. In Ex 32 volgt berouw van YHWH op het gedurfde pleidooi van Mozes, 

waarin hij Hem confronteert met zijn eigen woorden. In Jer 26 volgt het berouw 

van YHWH op de bekering van het volk. Met name deze laatste theologische 

visie onderstreept de hier eerder aangehaalde Judese opvatting over bekering en 

genade. Deze Judese visie is dominant aanwezig in de Tenach en met name bij 

de profeten. De Thora mist een dergelijke visie. In de Thora is de volgorde vooral 

straf-bekering-genade149. “There, repentance can emerge only after punishment; 

only then is God prepared to be reconciled with the people who have sinned. 

Deuteronomy 20:1-6 reflects that stage in the development of the doctrine of 

repentance.”150 Inderdaad, ook Ex 32 reflecteert deze bekeringsleer. Nadat Mo-

zes voor het volk gepleit heeft (vss11-13), en YHWH afziet van wat Hij zijn volk 

heeft willen aandoen (vs14), volgt er desalniettemin straf (vss27-28). Pas daarna 

kan verzoening plaatsvinden. Jeremia 26 mist zulk een bekeringsleer. Bij de 

profeten “[a] new factor enters into the complex God-human relationship–

namely, the power of teshuvah, or repentance, specifically what may be called 

                                                      
146 Van Leeuwen: 2001, 116 
147 Idem 
148 Jeremias: 2002, 139 
149 De structuur straf-bekering-genade is ook Hosea niet vreemd (Hos 3,4-5). 
150 N. Gillman, The Way Into Encountering God in Judaism (Woodstock, Vermont: Jew-

ish Lights Publishing, 2000), 40. 
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preemptive repentance, repentance that preempts punishment”151. Inderdaad, 

ook Jer 26 reflecteert deze bekeringsleer. Jeremia moet tegen de steden van Ju-

da profeteren dat, wanneer zij niet luisteren, zij gelijk zullen worden aan Silo en 

dat de steden verwoest zullen worden, zodat niemand er meer woont. En God zal 

berouw hebben over het kwaad dat Hij het volk aanzegt als het volk zich zal be-

keren. Dan zal genade in plaats van straf volgen. 

Aan de hand van  bovenstaande reconstructie wordt het duidelijk dat er 

eigenlijk met betrekking tot Gods berouw op hoofdlijnen twee dominante con-

cepties zijn. Aan de ene kant de Thora-conceptie strafuitvoering-bekering-

genade, aan de andere kant de Nevi‟im-conceptie strafdreiging-bekering-

genade152. Op 1Kr 21,15 na, dat in de basis teruggaat op de Thora-conceptie, 

missen de Kethuvim een dergelijke expliciet uitgewerkte theologische visie. Met 

deze gegevens voorhanden kan niet anders vastgesteld worden, dan dat Hosea 

met de perikoop 11,8-11 een unieke plaats inneemt in de theologie van het pro-

fetenkorps, die wel zijn resonanties heeft, maar niet zijns gelijke. Volgens Hosea 

gaat immers genade voor bekering uit. De onderliggende structuur van de gena-

deleer wordt bij Hosea strafuitvoering-genade-bekering. Hij houdt dus enerzijds 

vast aan de Thora-conceptie van de genadeleer, anderzijds verandert hij, over-

eenkomstig hw")hy>-~an, de volgorde. “Voor Hosea berust Gods genadig handelen 

jegens zijn volk uitsluitend op zijn eigen, spontane initiatief om met zijn volk 

een nieuw begin te maken.”153 Weliswaar moet het volk door de straf heen – de 

diaspora is/ wordt een feit (11,10-11) – toch zal YHWH op grond van zijn eigen 

liefde zijn toegezegde heil aan zijn volk in vervulling doen gaan154, omdat Hij 

God is en geen mens, de Heilige in hun midden. 

Die woorden hebben hun resonantie in Num 23,19; 1Sam 15,29; Jes  55,8-

9; Mal 3,6. Ten overstaan van deze teksten breekt echter ook hier het unieke 

van Hosea‟s theologie door. Zo wijzen zowel Num 23,19 als 1Sam 15,29 op het 

feit dat God geen berouw kan hebben, zoals mensen. Dit zal gelezen moeten 

worden tegen de achtergrond van menselijke wispelturigheid. De gedeelten uit 

Jes 55,8-9 en Mal 3,6 hebben daarentegen Gods genade op bekering (de Nevi‟im-

conceptie) als achtergrond. Met andere woorden, bekeert het volk zich, dan zal 

God zeker genadig zijn, want God is geen mens dat Hij zijn woord zou breken. 

Het unieke van Hosea‟s woorden, zoals die ons overgeleverd zijn in 11,9, ten op-

zichte van de genoemde teksten, schuilt m.i. hierin, dat het wezen van YHWH 

liefde is. Waar een mens kan ervaren dat de liefde tussen hem en een ander be-

koelt, waar een mens in reactie op ontrouw zijn liefde voor een ander kan opge-

ven, daar is bij YHWH zoiets niet mogelijk. Tegen de ontrouw van zijn volk 

gloeit volgens Hosea juist zijn liefde des te heviger. Tegen zijn brandende toorn 

laait zijn liefde op. En dat is enkel bij YHWH mogelijk, omdat Hij geen mens is, 

                                                      
151 Gillman: 2000, 40 
152 Goed verstaan betekent dit, dat, wanneer het volk zich bekeert, YHWH de straf 

waarmee Hij dreigde niet ten uitvoer brengt. Het niet ten uitvoer brengen heet genade. 
153 Van Leeuwen: 2001, 116. 
154 Dit is consistent met bijvoorbeeld Hos 2,1-22 (BHS 2,4-25), waar eerst sprake is van 

straf (vss8-12) en dan van genade (vss13-22). Ook in deze tekst wordt niet om bekering 

gevraagd. 
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maar de Heilige. “Hosea is de eerste die op deze zijde van Gods heiligheid de 

nadruk legt.”155 Van Leeuwen voegt daaraan toe dat dit navolging heeft gekre-

gen in Deutero-Jesaja (Jes 40,25vv.; 41,14). Voor Unterman hangt dit samen 

met de historische achtergrond. “Hosea (…) is the first prophet to exist on the 

edge of national disaster, and, thus, the need to relate repentance and redemp-

tion is more critical with him (…).”156  

          

   Leraar en leerling 

Tot nu toe is gekeken naar de reconstructie van de inhoud van de tekst in 

relatie tot het tekstcorpus van de Tenach. Opvallend genoeg is Jeremia nauwe-

lijks genoemd. Toch is de invloed van Hosea op Jeremia groot geweest. Dit werd 

al in de eerste helft van de 20ste eeuw door Gros uitgebreid aangetoond157. Hoe 

groot die invloed is geweest kan met veel overeenkomsten met betrekking tot 

tekstinhoud worden aangetoond. Ik beperk mij hier tot twee teksten in Jeremia, 

respectievelijk Jer 31,20 en 32,37. Dit vanwege hun samenhang met H11. Om de 

doorwerkende kracht van Hosea‟s theologie bij Jeremia in één oogopslag te zien 

zet ik de verzen naast elkaar.  

Hosea H11 Jer 31,20 (NBG) Jer 32,37 (NBG) Hosea H11 

11,1 Toen Israël 

een kind was, heb 

Ik het liefgehad 

 

11,8ab Hoe kan ik 

jou prijsgeven, 

Efraïm, jou uitleve-

ren, Israël? 

Is Efraïm Mij een 

lievelingszoon, een 

troetelkind, dat Ik, 

zo vaak als Ik van 

hem spreek, gedu-

rig weder aan hem 

denken moet 

zie, Ik verzamel hen 

uit al de landen, 

waarheen Ik hen in 

mijn toorn en 

gramschap en grote 

verbolgenheid zal 

verdreven hebben 

11,10-11ab en zonen 

uit het westen zul-

len bevend komen. 

Zij zullen bevend 

komen als een vogel 

uit Egypte, als een 

duif uit het land 

Assur. 

11,8ef Mijn hart 

keert zich om in 

mij, mijn ingewan-

den ontsteken ge-

heel  

Daarom is mijn 

binnenste over hem 

ontroerd, Ik zal Mij 

zeker over hem 

ontfermen, 

en Ik zal hen naar 

deze plaats terug-

brengen en hen 

veilig doen wonen. 

11,11c Dan zal Ik 

hen doen wonen in 

hun huizen. 

11,11d zegt YHWH luidt het woord des 

HEREN. 
Schema IX 

Hoezeer de tekstgedeelten uit Jeremia in de geest van Hosea spreken is 

overduidelijk en behoeft nauwelijks toelichting. Wat wel enige toelichting be-

hoeft is het verschil en de overeenkomst in opvatting over de werking van straf 

en genade. Al eerder in deze paragraaf kwam de profetische genadeleer van 

straf-bekering-genade bij monde van Jer 26 aan de orde. Met Jer 26 wijkt Jere-

mia daarin af van de genadeleer van Hosea (11,8-11), die in het hart van zijn 

theologie geen plaats meer gaf aan het element bekering vóór de genade. Jere-

                                                      
155 Van Leeuwen: 2001, 98 
156 J. Unterman, From Repentance to Redemption, JSOTSup.54 (Sheffield Academic 

Press Ltd, 1987), 165. 
157 Unterman: 1987, 165. 
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mia verschilt hierin, dat hij zich zal blijven vasthouden aan de profetische gena-

deleer. Hij komt echter met Hosea daarin overeen, dat hij zijn genadeleer zal 

accepteren. “Jeremia held the former perspective (profetische genadeleer: jd) and 

gradually came to accept the latter (Hoseaanse genadeleer: jd).”158 Deze these 

kan onderbouwd worden door goed naar de context van de in schema IX gegeven 

tekstgedeelten uit Jeremia te kijken. Voorafgaand aan Jer 31,20 wordt gespro-

ken over Efraïm die getuchtigd is, daardoor tot inkeer is gekomen en zich 

(be)keert tot YHWH (vss18-19). Het patroon straf-bekering-genade is duidelijk 

herkenbaar. De context van Jer 32,37 is daarentegen geheel in de geest van Hos 

11 geschreven. Vanaf vs30 geeft YHWH eerst een historisch exposé dat in grote 

lijnen parallel te lezen is aan Hos 11,1-7. Met vs37 zet het gedeelte in dat paral-

lel te lezen is aan Hos 11,10-11ab. Het patroon straf-genade-(bekering) is hierin 

duidelijk herkenbaar. Evenals in Hos 11 ontbreekt ook hier bij Jeremia het as-

pect bekering voorafgaand aan de genade. Bekering plaats ik hier tussen haak-

jes, omdat YHWH bij monde van Jeremia spreekt over de terugkeer van zijn 

volk uit de diaspora als een door Hem uitgevoerde act – Ik verzamel hen; Ik zal 

hen terugbrengen. Hosea 11,11 biedt meer ruimte voor de terugkeer als gevolg 

van bekering – Zij zullen bevend komen.  

Schema IX laat verder zien dat het idioom van Jeremia anders is dan dat 

van Hosea. Dit zal zonder meer te maken hebben met het verschil van geboorte-

grond en werkgebied, maar ook zal daarin Hosea‟s voorliefde voor taalspel ver-

disconteerd moeten worden.  

Hoe dan ook, aan de theologische invloed van Hosea op Jeremia kan niet 

worden voorbij gezien. Het optreden van Jeremia mag dan weliswaar meer dan 

een eeuw later en in Juda plaats hebben gevonden, gezien de invloed die Hosea 

heeft gehad op Jeremia “it can truly be called that of a student and teacher”159. 

De Hoseaanse genadeleer straf-genade-(bekering) komt een kleine 150 

jaar later verder uitgewerkt terug bij de profeet Ezechiël. Ik laat hem hier ver-

der buiten beschouwing, omdat Ezechiëls genadeleer vooral beïnvloedt is door 

Jeremia en niet rechtstreeks door Hosea. Unterman geeft tal van voorbeelden 

waaruit de invloed van Jeremia op Ezechiël duidelijk spreekt. Hoewel sommige 

tekstgedeelten wijzen op een genadeleer waarbij bekering noodzakelijk vooraf 

gaat aan genade (e.g. Ez 3,16-21; 33,19) “the concept of repentance as a necessa-

ry precondition for redemption is absent”160. Meerdere tekstgedeelten spreken 

eerder van het feit dat bekering op genade volgt. Maar Ezechiël gaat verder in 

zijn uitwerking daarvan. In 36,22vv wordt evenals in Hos 11,8-11 niet meer over 

Israëls bekering gesproken. YHWH zal het volk terugbrengen „niet om uwent-

wil…, maar om mijn heilige naam‟. Brueggemann valt op dit punt Unterman bij 

als hij zegt, dat “[t]he old call for repentance (33:11-12) is no longer issued or 

expected”161. In de vroegere profetieën speelt bekering bij Ezechiël nog wel een 

                                                      
158 Unterman: 1987, 166 
159 Idem 
160 Ibid., 168 
161 W. Brueggemann, The Land, Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith 

(Minneapolis: Fortress Press, 2002, Second Edition), 132. 



64  

rol in de genadeleer, zij het een ondergeschikte, in zijn latere profetieën volgt hij 

“his teacher into the third162 stage in which a passive Israel is redeemed by 

YHWH, cleansed of its sins, and transformed inwardly (…)”163.      

       

    Reconstructie van Hosea 11,8-11? 

Als het gaat om de reconstructie van de perikoop is er geen reden om be-

paalde gedeelten, noch de hele perikoop veel eerder voor of (veel) later dan de 

val van Samaria te plaatsen. Volgens een aantal vertegenwoordigers van de re-

dactie-kritische methode gaat dat niet op voor vs10, en voor enkele onder hen 

ook niet voor vs11. Een belangrijke reden die men daarvoor aandraagt is, dat er 

ten tijde van de profetie uit H11 nog geen sprake was van exil en diaspora ter-

wijl de vss10-11 wel daarvan lijken uit te gaan164. Het komen van de zonen uit 

Egypte zou alleen te begrijpen zijn tegen de achtergrond van de algehele ver-

strooiing die pas ten tijde van Jeremia een feit was geworden, i.e. ruim een eeuw 

later. In § 3.5, onder „de directe context van Hos 11,8-11‟, betoogde ik al dat de 

Syro-Efraïmitische oorlog en het inlijven van de meest vruchtbare gedeelten van 

het land een stroom van vluchtelingen op gang zal hebben gebracht. Eveneens 

wees ik op de mogelijkheid dat ook Israëls toewending tot Egypte om hulp, in 

plaats van tot YHWH, ook als achtergrond van de vss10-11 een rol kan spelen. 

Met het voorstel van Becking, dat de val van Samaria in twee fases gedacht 

moet worden165, is het zelfs heel goed mogelijk dat dit gedeelte geprofeteerd is na 

de eerste val en voor de tweede definitieve val. De these, dat Hosea de val van 

Samaria waarschijnlijk niet meer heeft meegemaakt166, zou dan moeten luiden 

dat Hosea waarschijnlijk de definitieve val van Samaria niet meer heeft meege-

maakt. Maar ook zonder dat hij (de eerste fase van) de val heeft meegemaakt 

kan gewezen worden op een beginnende deportatie van de bevolking tijdens en 

na de Syro-Efraïmitische oorlog.  

Ik sluit evenwel een redactioneel proces niet uit, maar sluit mij dan aan 

bij de opvatting “that considers the book to be a planned literary composition by 

someone other than the prophet, usually named the tradents or the immediate 

followers of the prophet, making use mainly of the public en private sayings of 

their master”167. 

Deze historisch-kritische argumenten opgeteld bij de literair- en composi-

tie-kritische argumenten168 ondersteunen mijn visie, die de tekst van Hos 11,8-

                                                      
162 Unterman signaleert bij Jeremia een ontwikkeling in zijn genadeleer, die hij naar 

drie fases onderscheidt. Fase 1: straf-bekering-genade; fase 2: straf-genade-bekering; 

fase 3: straf-genade. Zie Unterman: 1987.  
163 Ibid:, 169-170 
164 Zie § 3.3, notitie 18 
165 Becking: 1992 
166 Vriezen / van der Woude: 2000, 285 (e.a.) 
167 Kakkanattu: 2006, 177 
168 Zie resp. § 3.1 onder „Teksttype‟ en „Zinstype‟ en § 3.5 onder „De directe context van 

Hosea 11,8-11.  
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11 als eenheid ziet naar structuur en compositie en uniek169 naar idioomgebruik 

en theologische inhoud. Gezegd kan worden, dat Hosea, theologisch gezien, heeft 

voortgebouwd op de genadeleer van de Thora – dat YHWH de ontrouw van zijn 

volk niet ongestraft laat en dat bekering voor genade uitgaat – door de bouwste-

nen te herschikken. In hoeverre zijn theologisch gebouw daarmee sterker is ge-

worden zal in h5 van dit onderzoek geëvalueerd worden. In ieder geval geeft 

bovenstaande aanleiding, om te concluderen dat het een herschikking is waarop 

Jeremia in beginsel niet, maar later wel mee verder kon naar de hoorders en 

lezers uit zijn dagen.  

 

 3.7 Een herziene vertaling 

 Nu de eenheid van de perikoop geanalyseerd en beoordeeld is kan de voor 

dit onderzoek aanvankelijk werkbare vertaling omgezet worden naar een alge-

mene, voor dit onderzoek geldende vertaling. In het kader van dit onderzoek was 

vooral de vertaling van ymwxn wrmkn van groot belang. Op grond van het aange-

toonde metonymisch gebruik170 van de frase kan de werkvertaling „mijn inge-

wanden ontsteken‟ op een kleine aanpassing na blijven staan. De kleine aanpas-

sing betreft de vertaling van het verbum rmk. Ik geef de voorkeur aan een verta-

ling die enerzijds de vurige liefde van YHWH voor zijn volk recht doet, en die 

anderzijds de pijn die het gekwetst zijn van zijn liefde overeind houdt. Het ad-

verbiale partikel dxy vertaal ik uit taal-esthetische overwegingen vervolgens als 

„geheel en al‟. In de vertaling blijft de beoogde kwantitatieve conotatie van alle 

ingewanden tezamen behouden, maar ook het kwalitatieve aspect wordt daarin 

gehonoreerd. In vs9d verander ik „heilig in jullie midden‟ in „de Heilige in jullie 

midden‟. Ik geef daarmee voorkeur aan een zelfstandige vertaling van het adjec-

tief vwdq. In vs9d kies ik dus voor een gangbare vertaling „de Heilige‟ in plaats 

van „heilig‟171. Verder heeft bovenstaande analyse geen aanleiding gegeven om 

de vertaling drastisch aan te passen. De werkvertaling wordt daarom verder op 

sommige plaatsen voornamelijk vanuit esthetisch oogpunt herzien.   

 

8a Hoe kan Ik jou prijsgeven, Efraïm, 

8b jou uitleveren, Israël? 

8c Hoe kan ik jou maken als Adma, 

8d jou uit handen geven als Seboïm? 

8e Mijn hart keert zich om in mij 

8f mijn ingewanden gloeien geheel en al. 

9a De hitte van mijn toorn zal Ik niet ten uitvoer brengen. 

9b Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. 

                                                      
169 Uniek in de zin dat hij de eerste is geweest met zijn theologie van genade van YHWH, 

die voor bekering uitgaat. 
170 Zie § 3.4, vooral onder „ymwxn wrmkn anders gezegd‟. 
171 Zie e.g.: Ez 39,7; Hab 3,3. Zie verder SV, KJV, Lut e.a.. Zie ook Waltke – O‟Connor: 

1990, 261f 
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9c Want God ben Ik en geen mens, 

9d de Heilige in jullie midden. 

9e En Ik zal niet in toorngloed komen. 

10a Zij zullen achter YHWH wandelen.  

10b Gelijk een leeuw zal Hij brullen, 

10c zeker, Hij zal brullen, 

10d en (zijn) zonen zullen bevend uit het westen komen. 

11a Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, 

11b als een duif uit het land Assur. 

11c Dan zal Ik hen doen wonen in hun huizen,  

11d zegt YHWH. 

 

 3.8 De lezers van Hosea 11: 8-11 

 Een tekst van meer dan tweeduizend jaar oud wordt vandaag niet voor de 

eerste keer gelezen. Zelfs niet als een tekst, na tweeduizend jaar conservering in 

het woestijnzand, vandaag gevonden zou worden. We kunnen zelfs aannemen 

dat een tekst, voordat hij zijn uiteindelijk geschreven vorm bereikt, al vele keren 

mondeling is overgeleverd. Hosea zal zijn tekst niet uitgesproken en opgeschre-

ven hebben – of hebben laten opschrijven – met de pretentie, dat die tekst meer 

dan tweeduizend jaar later nog gehoord en gelezen zou worden. In het traject 

van overdracht zijn er dan ook eigenlijk drie typen lezers te onderscheiden172: 1) 

de bedoelde geadresseerde; 2) de niet-bedoelde geadresseerde; 3) de niet-

bedoelde, niet-geadresseerde lezer. Onder het eerste type lezers versta ik het 

onmiddellijke „gehoor‟, de eventueel aanwezige kleinere kring van intimi rondom 

hem en het grotere publiek van Hosea. Daar voeg ik, op basis van de onder de 

redactie-kritische wetenschappers breed gedragen opvatting, dat Hosea‟s profe-

tieën later door zijn (onmiddellijke) volgelingen op schrift zijn gesteld, diege-

ne(n) aan toe voor wie zij de profetieën wilden laten klinken. Onder het tweede 

type versta ik diegenen die onbedoeld geadresseerde werden, omdat de inhoud 

zonder meer op hun situatie betrokken kon worden (i.e. Jeremia c.s.). Onder het 

laatste type versta ik diegenen, die Hosea lezen binnen hun godsdienstige tradi-

tie, de joodse en christelijke, en ook diegenen die Hosea lezen op grond van per-

soonlijke motieven, of voor noodzakelijke studie. Uiteraard is deze laatste groep 

veruit de grootste groep, waaronder ik de lezers van vandaag, en dus ook mijzelf, 

reken.  

 Wie de bedoelde geadresseerde lezers zijn komt zonneklaar naar voren in 

de profetieën. Meer dan zestig keer is Israël/ Efraïm als vocativus, nominativus 

of accusativus aanwezig in de tekst. Herhaaldelijk klinkt het „o Israël/ o Efraïm‟ 

als YHWH gaat spreken. Waarom de naam Efraïm door Hosea vaak als syno-

niem van Israël gebruikt wordt is uitgelegd onder § 3.3, notitie 3. Het bij het 

                                                      
172 Talstra onderscheidt twee lezersgroepen. Hij noemt ze oude en nieuwe lezers. Zie: 

Talstra, 2002. Toegepast op het door mij aangebrachte onderscheid versta ik type 1 en 2 

als de oude lezers en type 3 als de nieuwe lezers.  
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noemen van deze geadresseerde laten zou in relatie tot de bedoeling van de tekst 

vrij algemeen blijven. Wie met Israël/ Efraïm bedoeld is wordt pas duidelijk te-

gen de achtergrond van cultuur en tijd. De tijd waarin de bedoelde geadresseer-

den leven valt binnen het historisch kader van met name de Syro-Efraïmitische 

oorlog en de val van Samaria. De cultuur heeft onder invloed van de hoogcon-

junctuur onder Jerobeam II, de integratie van de Israëlitische stammen met de 

Kanaänitische bevolking, de machtsontwikkeling van de koningen en de daar-

mee samenhangende ontwikkeling van een landbouwbeschaving naar een bour-

geoisie vorm en inhoud gekregen. Tegen die achtergrond moet de boodschap van 

Hosea verstaan worden. De boodschap van Hosea moet verstaan worden als cul-

tuurkritiek. En met name gaat hij in tegen de stadscultuur. “[H]et bouwen van 

paleizen en versterkte steden is hem een teeken, dat Israël en Juda Jhwh heb-

ben vergeten, en een reden, dat het oordeel over de steden zal komen (8 : 14; 10 : 

14; 13 : 10).”173 Ging in de dagen van Samuël Israëls koningseis al tegen de wil 

van YHWH in, in de dagen van Hosea nemen koningen buiten Hem om plaats 

op de troon. Ze knopen allerlei dubieuze handelsbetrekkingen aan, sluiten on-

gewenste pacten, incorporeren daarbij goddeloze, religieuze tradities en vereren 

een bedenkelijk heldendom. De kern van Hoseas cultuurkritiek is zuiver religi-

eus van karakter. Overal zoekt het volk zijn heil, maar niet bij YHWH. Dat kan 

niet anders dan op een nationale ramp uitlopen, waar Hosea het begin al van 

ziet in de Syro-Efraïmitische oorlog en de vreselijke gevolgen daarvan. De be-

doelde geadresseerde lezers zullen Hosea‟s cultuurkritiek en de daarmee ge-

paard gaande onheilsprofetieën moeiteloos hebben kunnen plaatsen. Ondanks 

„de stroom van ongerechtigheden‟ die als corrigerende straf over Efraïm wordt 

uitgestort komt men niet tot bekering. De tekst van Hosea mag aanvankelijk 

dan wel de aanhoudende oproep tot bekering thematiseren174, het volk is on-

machtig, te ver van YHWH afgedwaald (tot Egypte en Assur toe), om tot beke-

ring te kunnen komen. Tegen de achtergrond van die paralyserend werkende 

afdwaling kan de heilsboodschap van 11,8-11 als de grote ommekeer verstaan 

worden. Omdat YHWH zich omkeert (vs8ef), zal er toch bekering zijn (vss10-11).        

 In wezen geldt dat ook voor de categorie niet-bedoelde geadresseerde le-

zers. Naar men vermoedt is Hosea‟s religieus geladen cultuurkritiek al vrij snel 

na de val van Samaria in Juda terecht gekomen. Niet uit te sluiten valt dat Ho-

sea daar zelf nog als gevolg van de val is aanbeland. In Juda waren de cultuur-

ontwikkelingen geen haar beter. We zien dan ook op veel plaatsen in de profe-

tieën van Jeremia dat de doorvertaling van Hosea‟s kritiek niet veel moeite met 

zich meebrengt.175 We kunnen dus zeggen dat Jeremia, van wie bekend is dat hij 

voor en na de val van Jeruzalem profeteerde, en zijn tijd- en volksgenoten, de 

Judeeërs, de niet-bedoelde geadresseerden zijn van Hosea‟s boodschap. Om zijn 

boodschap te kunnen verstaan zullen Jeremia c.s. zichzelf geen geweld hebben 

hoeven aan te doen. l’Histoire se répète. 

                                                      
173 TH.C. Vriezen, Hosea: Profeet en Cultuur (Groningen – Batavia: J.B. Wolters, 1941), 

15 
174 Zie: E. Ben Zvi in: The Jewish Study Bible, Hosea: 2004, 1143 
175 Zie ook § 3.6, onder „Leraar en leerling‟. Zie verder o.a. Unterman: 1987; K. Gros, Die 

literarische Verwandtschaft Jeremias mit Hosea, 1930.  
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 Voor de derde categorie lezers wordt interpretatie van de tekst al een 

ander verhaal. Dat geldt voor de inmiddels teruggekeerde generatie joden uit de 

ballingschap misschien in iets mindere mate, dan voor de generaties die daar op 

volgden, interpretatie van de tekst heeft er hoe dan ook toe geleid dat binnen 

verschillende tradities van het Jodendom tekstgedeelten uit Hosea een rol zijn 

gaan spelen in de liturgie van de synagoge. “It is (…) hope against the back-

ground of apparent hopelessness that has led to the book‟s wide use in Jewish 

liturgy.”176 Zo wordt bijvoorbeeld in de Sefardische en Jemenitische traditie Hos 

14,2-10 gelezen in de middagdienst van Tisha B‟av177 en op Shabbat Shuva178, en 

Hosea 2,21-22 heeft een vaste plaats gekregen als recitatie bij het aantrekken 

van de tefillien.179 In de christelijke traditie kunnen we in de 40-dagentijd ook 

wel een lezing uit Hosea tegenkomen. Het gedeelte 6,1-6 kan gelezen worden als 

beklag Gods op Goede Vrijdag. 

  

Dit zijn bij elkaar zo enkele algemene beschouwingen over de lezer en de 

tekst en de Sitz im Leben van de tekst. Nader toegespitst gaat het natuurlijk om 

Hos 11,8-11 en, na al het werken in de werkplaats van de exegeet, om de inter-

pretatie van de tekst vandaag. Het gaat, zoals Talstra zegt, om een eigen posi-

tiekeuze180. Daar horen verschillende vragen bij. Voor dit onderzoek bestaan die 

uit de hoofdvraag en de subvragen181. Deze vragen, die voortdurend op de ach-

tergrond van dit onderzoek aanwezig zijn, zullen in h5 concreet beantwoord 

worden. Voordat ik daaraan begin is het noodzakelijk om eerst de semantiek 

van ~xn nader te exploreren. Noodzakelijk, omdat het de interpretatie, naast 

tekst en context, mede zal beïnvloeden. Ik doe dat eerst met behulp van Bijbelse 

dictionaires en daarna met behulp van een aantal Bijbels-theologisch uitgewerk-

                                                      
176 Ben Zvi: 2004, 1143 
177 Tisha B‟av, lett. de 9de van de maand Av. Op deze vastendag gedenkt men de val van 

de 1ste en 2de tempel (Bron: http://en.wikipedia.org: 13-04-09).   
178 Shabbat Shuva, lett. de sabbat van de bekering. Het betreft de sabbat voor Jom-

Kippoer. De naam is ontleend aan Hos 14,2: Bekeer u, Israël. Tesjoevá “is het sleutel-

woord van de Hoge Feestdagen, want het verschaft de mogelijkheid boete te doen voor je 

zonde en weer als herboren tevoorschijn te komen. Het is een uitdrukking van hoop, 

aanmoediging en mogelijkheden.” J.B. Keller, Volgens de Joodse Traditie (Michael 

Friedman Publishing Group Inc., 1995), 18. Green, die ingaat op de ethische kant van 

Tesjoevá, stelt dat berouw/ bekering als uitdrukking van het zich afkeren van zonde en 

vergeving zoeken een te smalle semantiek is. Tesjoevá gaat veel dieper, tot de kern van 

het menselijk bestaan. Volgens de joodse Talmoed behoort tesjoevá tot één van de zeven 

scheppingen (de Thora, de Hof van Eden, het Gehenna, de troon van glorie, de tempel, 

de naam van de messias en berouw) die God al vóór de wereld geschapen heeft. Het doel 

van tesjoevá is een dieper geloofsvertrouwen krijgen dat moet voortkomen uit de worste-

ling met jezelf. Aan de andere kant staat God, die het leven van de mens wil omvormen 

naar een leven gekeerd naar God. Een andere interessante visie is die van de joodse 

Kabbalá, een mystieke loot binnen het Jodendom. “De Kabbalá ziet tesjoevá als een 

kosmisch proces, dat boven mensen plaatsgrijpt en al wat leeft en bestaat omvat. Het 

wordt gelijkgesteld met biena (…), de moederlijke kant van God. Alle schepsels komen 

voort uit de goddelijke moederschoot en allen hebben een diep verlangen naar die bron 

terug te keren.” A. Green, En dit zijn de woorden (Baarn: Ten Have, 2001), 161.  
179 Ben Zvi: 2004, 1143 
180 Talstra: 2002, o.a. 197-198  
181 Zie § 1.2 

http://en.wikipedia.org/
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te concepten van „berouw‟. Vervolgens zal ik nader ingaan op de semantische 

verhouding van ~xn en ~xr. Is er sprake van overeenkomst, van overlapping van 

betekenis, etymologische verwantschap, wederzijdse aanvulling, etc.? Dit alles 

zal getoetst moeten worden vanwege de vraag naar de oorsprong, het eigene, of 

de plaats van Gods berouw. Deze exploratie sluit ik dan af met een eigen posi-

tiebepaling ten aanzien van de verhouding ~xn en ~xr in het perspectief van Hos 

11,8-11.            
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4. ~xn – benaderingen in de literatuur 

  

4.0 Inleiding 

 Nu de tekst en de context zijn verkend en geanalyseerd, is voor een goed 

verstaan ook de woordexegese van belang. Niet dat daar tot nu toe aan voorbij 

gegaan is, integendeel. In paragraaf 3.3 speelde woordexegese al een rol en ook 

in paragraaf 3.4, onder „ymwxn wrmkn anders gezegd‟ werd er in het kader van pa-

ronomasia aandacht aan besteed. Aangezien deze studie zich juist concentreert 

op één aspect van het getuigenis van Israël over God, namelijk dat Hij berouw 

kan hebben, kan er theologisch eigenlijk niets gezegd worden als niet duidelijk 

is wat Israël met het berouw van God bedoelde. “Philology should precede theo-

logy.”182 In deze inleiding geef ik eerst een kort overzicht van een aantal tekst-

plaatsen waar gesproken wordt over Gods berouw183. Daarna in § 4.1 verken ik 

aan de hand van theologische dictionaires, de uitgebreide studie van Van Dyke 

Parunak van nHm en de verschillende Griekse vertalingen van ~xn in de LXX de 

breedte van zijn betekenisveld. Vervolgens onderzoek ik in § 4.2 hoe een aantal 

theologen Gods berouw conceptueel heeft verwerkt. In § 4.3 wordt mede naar 

aanleiding van de opgedane ervaringen bij de linguïstische categorisering (§ 3.4) 

gezocht naar een mogelijke verbinding tussen ~xn en ~xr. De resultaten uit deze 

drie paragrafen sluit ik ten slotte af met een eigen positiebepaling.  

 Dat God berouw kan hebben komt al in één van de eerste hoofdstukken 

van de Tenach pregnant naar voren. „Toen de HERE zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voort-

brachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens 

op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.‟ (Gen 6,5-6: NBG). 

Uitgaande van de bronnenhypothese behoort deze tekst tot één van de oudste, 

overgeleverde teksten uit de Tenach184. De ervaring of notie dat God berouw kan 

hebben heeft dus al zeer oude wortels en behoort tot de vroegste theologie van 

Israël. Het is een ervaring waaraan Israël in de omgang met YHWH altijd is 

vast blijven houden en steeds opnieuw ervaren heeft. Dat wil zeggen, Gods be-

rouw is niet blijven hangen in het beeld van Gen 6,5-6 en van 1Sam 15,11185, 

Gods berouw is in toenemende mate een rijkere ervaring geworden. “[V]ielmehr 

hat Israel immer neue Erfahrungen mit Jahwe mit seiner Hilfe gedeutet und 

                                                      
182 H. Van Dyke Parunak, „A Semantic Survey of NHM‟, Biblica 56 (1975), 512-32.  
183 Ik volg hiervoor goeddeels Jeremias‟ uitgebreide studie over Gods berouw zoals hij die 

uitgewerkt heeft in Die Reue Gottes. Zie Jeremias: 2002.   
184 Het betreft hier vermoedelijk een jahwistisch verteller. Vriezen waardeert de jahwis-

tisch schrijver, die Gen 2-11 schreef, als “de diepste geest onder de oudtestamentische 

verhalers. [M]ogelijkerwijs [is hij] (…) een van de eerste grote auteurs van het oudste 

koningstijdvak, die nog leefde vóór de overgang van de semi-nomaden- en boerencultuur 

naar de stadsbeschaving.” Zie Vriezen: 1977, 55    
185 In beide gedeelten ontstaat Gods berouw niet over iets in Hemzelf, over een daad die 

Hijzelf verkeerd gedaan zou hebben. Gods berouw is een gevolg van wat buiten Hem 

(om) gebeurt. In Gen 6,5-6 is de aanleiding de boze handel en wandel van de mensen, in 

1Sam 15,11 is het de ongehoorzaamheid van Saul.   
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ihm dabei immer neue Bedeutungsnuancen entnommen (…).”186 In de profeten-

geschriften vindt er dan ook een verschuiving plaats, ten opzichte van Gen 6,5-6 

en 1Sam 15,11, van berouw met terugwerkende kracht naar berouw met voor-

uitwerkende kracht. Jeremias maakt die verschuiving prachtig duidelijk met de 

termen Preisgabe einer Heilssetzung en die Rücknahme eines Strafvorhabens187. 

Wat dus verandert in de ervaring is, dat YHWH ten gevolge van zijn berouw 

niet meer straft – straf die ten laste komt van zijn Heilssetzung (resp. de schep-

ping en het koningsschap van Saul) – maar dat Hij een zich voorgenomen straf 

berouwen kan die zijn Heilssetzung bedreigt (zie e.g.: Jer 18,8,10; 26,3,13,19; Joe 

2,13; Jon 3,9 en 4,2 en ook Ex 32,14). “Das neue Verständnis der »Reue Jahwes« 

ist (…) vor allem darin geschieden, daß der emotionale Willenswandel Jahwes 

(…) sich nicht mehr auf eine göttliche Heilssetzung bezieht, die Menschen per-

vertiert haben, sondern auf eine Strafhandeln, daß Jahwe zu bringen plant.“188 

In de latere (post-exilische) geschriften vindt er opnieuw een verschuiving plaats 

met betrekking tot Gods berouw. Dan moet berouw vooral verstaan worden als 

medelijden. Israël heeft aan Babels stromen ervaren dat Gods berouw zijn 

Strafhandeln uiteindelijk niet heeft voorkomen, omdat het volk zich niet heeft 

bekeerd op de talloze oproepen tot bekering. Oproepen die gepaard gingen met 

de belofte dat YHWH dan brouw zou hebben en de geplande straf niet zou uit-

voeren. Door die ervaring wijzer krijgt Gods berouw dan de betekenis van mede-

lijden. Daarvan spreken o.a. Deut 32,36 – “wahrscheinlich bald nach dem Exil 

verfaßt”189 – Ri 2,18; Ps 90,13; 135,14. Met deze verschuiving van berouw naar 

medelijden signaleert Jeremias terecht, dat een wijder theologisch-semantisch 

veld zich heeft ontvouwd, waarbinnen begrippen als begenadiging, vergeving en 

erbarming uitwisselbaar met ~xn zijn geworden.  

               

4.1 ~xn in theologische dictionaires en de LXX 

 De etymologie van ~xn lijkt moeilijk vast te stellen. De enige aanknoping 

die TDOT biedt is het Semitische nâu, dat „tevreden zijn‟, „kalm worden‟ in de G-

stam betekent en „kalmeren‟, „tot rust brengen‟ in de D-stam betekent. Enige 

verwantschap met het Arabische nHm, dat „diep of zwaar ademen‟ betekent 

wordt van de hand gewezen. De betekenis in het Hebreeuws is vrij breed en 

heeft in de kern zeker een relatie met het Semitische nâu, maar ook, zo lijkt 

toch, met het Arabische nHm190. “There is doubtless a relationship between 

„breathe deeply‟ and thus „resurrect‟ on the one hand, and „be comforted‟ on the 

other.”191 Van Dyke Parunak merkt daarbij wel op dat “the comparative evi-

dence suggests that „comfort‟ is the earlier sense, and „breathe‟ the derived 

                                                      
186 Jeremias: 2002, 39 
187 Ibid. 
188 Ibid., 109 
189 Ibid., 115 
190 Zie hiervoor voetnoot 111  
191 Van Dyke Parunak: 1975, 515 
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meaning (…)”192. In de nifal kan ~xn betekenen: berouwvol worden, iets berou-

wen, spijten, betreuren, medelijden voelen of sympathie, troost vinden, getroost 

worden. In de piel kan ~xn betekenen: sympathie voor iemand voelen, bemoedi-

gen, troosten, medelijden, vergelden, versterken, helen. In de basis gaat het om 

de “twin factors of decission/ effect and emotion/ affect”193, die altijd met elkaar 

zijn verweven en niet van elkaar mogen worden losgemaakt. De nifal en de piel 

kunnen respectievelijk de verandering van een subject met betrekking tot een 

bepaalde zaak benadrukken en het voornemen van een subject om iemands 

houding met betrekking tot een bepaalde situatie te veranderen. De theologische 

dictionaire NIDOTTE voegt hier verder niets extra aan toe.   

 Een uitgebreid betekenisveld van ~xn is terug te vinden in de LXX. Ik 

geef ze in schema weer naar afgeleide verschijningsvorm, betekenis, frequentie, 

naar subject God (G)/ mens (M) en (meest dominante) verbumstam. In het geval 

van totaal drie tekstreferenties of minder vermeld ik ook de tekst. 

 

LXX Betekenis Aantal Subject Tekst Verbum 

dianapau,w rust gunnen 1 M Gen 5,29 Pi 

evnqume,omai erover nadenken 1 G Gen 6,6 Ni 

qumo,omai woedend zijn 1 G Gen6,7 Ni 

parakale,w troosten, ont-

fermen  

42 

22 

M 

G 

 Pi (Pu) 

Pi (Ni) 

avpeile,w wreken, dreigen 1 

1 

M  

G  

Gen 27,42 

Num 23,19 

Hitp 

Hitp 

metame,lw  spijten, berou-

wen 

2 

5 

M 

G 

 Ni 

Ni 

i[lewj genadig (zijn)  1 G Ex 32,12 Ni 

i`la,skomai wegnemen/ ge-

nade hebben 

(pass) 

1 G Ex 32,14 Ni 

metanoew  bekeren, berou-

wen, anders van 

zin zijn  

2 

13 

M 

G 

 Ni 

Ni 

th,komai ontbinden, ver-

dwijnen 

1 M Job 42,6 Ni 

pau,w stoppen  (idzv 

woede stoppen) 

1 

4 

M 

G 

 Ni 

Ni 

evlee,w barmhartigheid 

betonen 

5 G  Pi 

ovrgi,zomai  boos, woedend 

zijn 

1 G Jes 57,6 Ni 

avni,hmi verlaten, tegen-

houden, stoppen 

1 G Jer 15,6 Ni 

                                                      
192 Van Dyke Parunak: 1975, 515 
193 Zie ~xn in TDOT 
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avnapau,w doen opluchten, 

verlichting ge-

ven 

1 G  Jer 42,10 Ni 

ovrgh, woede (idzv 

woede voltooien, 

uitvoeren.   

1 G Ez 5,13 Hitp 

parorgi,zw verbitterd ma-

ken 

1 G Ez 16, 54 Pi 

Schema X  

Zoals te zien is, zijn de betekenissen nogal uiteenlopend. De grootste con-

centratie betrekt zich echter op enerzijds „troosten‟ (parakale,w) en anderzijds op 

„berouwen‟ in de zin van „ergens op terugkomen‟ (metanoew en het daarmee sa-

menhangende metame,lw/ -omai). De zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn 

van ~xn  staan niet in bovenstaande schema. Die worden alle op één na met een 

vorm van para,klhsij weergegeven. De enige uitzondering is Hos 11,8. Daar han-

teert de LXX voor ymwxn metame,leia, mou, een vertaling van het Hebreeuws die 

„mijn berouw‟ betekent. Letterlijk geeft de LXX dan als lezing, „mijn berouw is 

compleet in de war gegooid‟ of „mijn berouw is hevig verontrust‟. 

Kortom, schema X geeft een aardige indruk van de mogelijke betekenis-

sen die het Grieks toekent aan ~xn. De twee uitersten, die weglopen van de 

hoofdbetekenis „troosten‟ en „berouw‟ zijn te vinden in Job 42,6 en Jer 15,6. „Ik 

ben het berouwen moe‟ (NBG) in Jer 15,6 luidt in de LXX: en Ik zal hem (mijn 

hand) niet langer tegenhouden (avnh,sw). Job 42,6 „Daarom herroep ik en doe boe-

te in stof en as‟ (NBG) luidt in de LXX: Daarom verafschuw ik mijzelf en smelt 

ik (evta,khn); ook beschouw ik mijzelf stof en as. In deze laatste tekst moet het 

smelten vermoedelijk verstaan worden als een reactie op spijt of wroeging. Het 

gehanteerde idioom in Jer 15,6 heeft betrekking op de hand van YHWH die Hij 

vertoornd uitstrekt tegen zijn volk. Nader beschouwd is elk door de LXX ge-

bruikt idioom in zoverre verbonden met ~xn, dat elke betekenis raakvlakken 

heeft met de emotionele geladenheid die kenmerkend is voor ~xn.  
Die emotionele geladenheid wordt benadrukt in RGG, als Huxel Gods be-

rouw omschrijft als een Bijbelse manier van spreken die erop wijst “daß sich 

Gott seiner Schöpfung personal verbunden weiß, indem sein schöpferischen Wil-

le auf die Gemeinschaft den Bund mit seiner Geschöpfen aus ist und daher im 

Falle verletzter Gemeinschaftstreue von seiten derer selbst schmerzvoll in Mit-

leidenschaft gezogen wird.”194 Gods berouw, zo kan men zeggen, komt voort uit 

zijn verbondstrouw. In essentie betekent dit, dat Gods berouw zijn trouw niet 

opheft, maar die juist bevestigt. Opmerkelijk is dat naast Rom 11,29; Hebr 6,17 

en 7,21, als NT‟ische tekstverwijzingen, Huxel Hos 11,8f als enige OT‟ische ver-

wijzing noemt. Vermoedelijk ziet zij Hos 11,8f als de meest kernachtige samen-

vatting van de “Ernst seiner Liebe”195. Veelzeggend in het verband met het 

                                                      
194 Zie Reue in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 7, K. Huxel (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2004). 
195 Idem 
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schmerzvoll in Mitleidenschaft gezogen worden van God in zijn schepping, en 

zelfs in verband met het besprokene in h3 § 3.4 van deze studie, is dan óók één 

van de conclusies die Van Dyke Parunak aan het slot van zijn studie van nHm 

maakt. “By metonomy, nominal derivatives of nHm may take the meaning „com-

passion‟ as well, denoting the emotional pain or sorrow felt by a comforter 

through sympathy with the mourner.”196    

Een interessante uitleg van ~xn geeft Oaks Garrett in de Dictionary of the 

Bible. Interessant, omdat deze uitleg toch weer teruggaat op het Arabische nHm, 

dat als relevante betekenisgever door Simian Yofre in TDOT werd afgewezen. 

Volgens Oaks Garrett betekent ~xn zoveel als „snakken/ een vlugge of diepe 

ademhaling‟ (to pant); „zuchten/ verlangen/ smachten‟ (to sigh); (be)rouwen/ ver-

driet hebben (to grieve). “The term typically describes God‟s gracious response to 

human repentance, in which God relents from punishment.”197  

  Over het geheel genomen blijkt het semantisch landschap van ~xn be-

hoorlijk groot en gevarieerd. Het kan niet anders dan dat Bijbels-theologische 

uitwerkingen van ~xn even zo uiteenlopend en gevarieerd zijn.      

 

4.2 ~xn als Bijbels-theologisch concept  

 Inderdaad, vanuit telkens weer andere invalshoeken hebben verschillen-

de theologen zich laten inspireren door ~xn als Gods berouw. Een drietal daar-

van wil ik hier kort op hoofdlijnen bespreken. Ik kijk dan naar de kern van hun 

betoog en naar de betekenis die zij in die kern aan ~xn hebben toegekend. Het 

doel hiervan is niet om een kwalitatieve beoordeling te geven. Het doel is vooral, 

om een overzicht te geven, dat een objectieve onderbouwing levert voor de eigen 

positiebepaling, straks, aan het einde van dit hoofdstuk.     

De eerste die aan het woord komt is J. Jeremias. Hij schreef een diep-

gaande studie over Gods berouw en is in dit onderzoek al een aantal keren aan-

gehaald. In Die Reue Gottes staat Jeremias uitgebreid stil bij de verschillende 

teksten in de Tenach waarin gesproken wordt over Gods berouw. Hij schetst 

daarin de ontwikkeling die ~xn in de Tenach doormaakt en zegt daar in de kern 

drie dingen over. 1) ~xn is een uiterste theologische grensaanduiding; 2) het doel 

van ~xn is uiteindelijk altijd de instandhouding van de heilstoezeggingen; 3) 

daarmee hangt samen, dat, als ~xn God als subject heeft, het om vooruitkijken 

gaat, en als de mens subject van ~xn is gaat het om terugkijken. Wat de woord-

semantiek betreft onderscheidt Jeremias in hoofdzaak vier betekenissen, die hij 

tweeparig naast elkaar stelt. “Das Hebräische kennt also ein Wort für Rache 

und Erbarmen, Trost und Reu!”198 In het verloop van zijn uitwerking blijft hij 

echter elke betekenis terugvoeren op “eine im Arabischen (naHama) belegte 

                                                      
196 Van Dyke Parunak: 1975, 532 
197 Zie Repentance in: Dictionary of the Bible, L. Oaks Garrett (D.N. Freedman ed. – 

Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 2000). 
198 Jeremias: 2002, 16 
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Grundbedeutung”199, een betekenis die we in § 4.1 al zagen afgewezen (TDOT) 

en weer geadopteerd (DB) worden. 

Van een ontwikkeling omtrent berouw is eveneens sprake in een tweede 

uitvoerig werk dat hier genoemd kan worden, dat van de hand komt van J. Un-

terman. Hij gaat in From Repentance to Redemption vooral in op het berouw van 

mensen. Hij werkt dus vooral het Hebreeuwse bwv uit. Zijn onderzoek toont aan 

dat een mens uiteindelijk enkel leven kan van Gods genade. Aan deze visie ligt 

een lange ontwikkeling ten grondslag en een harde leerschool. Unterman laat 

zien dat de profeet Jeremia, die tot het inzicht komt dat aan geen enkele voor-

waarde kan worden voldaan als het gaat om de effectieve werking van Gods ge-

nade, in verschillende stappen het thema van berouw (repentance) en bevrijding 

(redemption) uitwerkt. Er zijn een paar zaken die hieromtrent van belang zijn. 

Aan de ene kant gaat het om de authenticiteit van Jeremia‟s profetieën. Aan de 

andere kant gaat het om de inbedding van zijn theologisch concept. Unterman 

toont in een drietal excursen aan dat het concept van repentance-redemption al 

bij voorgangers van Jeremia (Amos en Hosea) een rol speelde in het theologisch 

denken, maar dat het door Jeremia verder is doordacht en later zijn reflecties 

heeft bij o.a. Deuterojesaja en Ezechiël. In een historische lijn ziet Untermans 

concept repentance-redemption er als volgt uit: 

 

 
Schema XI 

        Hoewel Unterman het niet precies in dergelijke bewoordingen zegt, de ver-

schillende tekstreferenties, waarin sprake is van Gods berouw, staven de bewe-

ring dat de vaste grond voor redemption niet ligt in Israëls repentance, maar in 

Gods berouw. Aanvankelijk volgend op bwv, later er aan voorafgaand. De bete-

kenis die Unterman aan ~xn geeft valt niet samen met redemption, maar re-

demption staat wel in het licht ervan. “[T]he divine mercies are expressed 

                                                      
199 Jeremias: 2002, 16 

Amos ca. 760-750 ttv Jerobeam II

Hosea ca. 750-725 ttv Syro-Efraïmitische oorlog tot de 
(1ste?) val van Samaria in 722

Jeremia

ca. 627-586 ttv Josia cultushervorming (622-609) en val 
van Ninevé (612) en Jeruzalem (597 en 587)

Ezechiël ca. 593-571 ttv ballingschap en 2de val 
Jeruzalem (587). 

Deuterojesaja ca. 545-540 ttv machtswisseling Babel-
Perzië (def. in 539)
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through YHWH‟s desire en intentions; the image of His love in terms of parent-

hood compassion (nb: jd), and the love of a man for a young woman.”200 

 Een veel minder omvangrijke, maar niet minder substantiële bijdrage 

levert H. Peels met De omkeer van God in het Oude Testament. Hij onderzoekt in 

tegenstelling tot Jeremias – hij ging vooral de ontwikkeling van ~xn na – naar de 

beweegredenen voor Gods berouw. Peels maakt onderscheid tussen uiterlijke 

beweegredenen en innerlijke beweegredenen. De uiterlijke beweegredenen zijn 

te betrekken op zaken die buiten God aanleiding geven tot zijn berouw. Dit kun-

nen zaken zijn als gebed, offers en bekering van mensen. De innerlijke be-

weegredenen moeten gezocht worden in motieven en gronden die in Gods wezen 

een plaats hebben. Met name dit laatste aspect van Gods berouw krijgt de volle 

aandacht. De innerlijke beweegredenen voor Gods berouw zijn te vinden in Gods 

1) bewogenheid om het lijden; 2) trouw aan het verbond; 3) handhaving van zijn 

eer; 4) liefde voor zijn volk. Gerelateerd aan de omkeer van God trekt Peels ze-

ven lijnen waarin God zich laat kennen.201 Waar van toepassing voorzie ik op 

persoonlijk titel dit zevental van tekstreferenties uit Hos 11. Uit belang van 

overzichtelijkheid plaats ik ze in schema. 

 

Nr. Als de God 

die… 

Evt. noodzakelijk toelichting202 Tekstref. 

Hos 11, 

1 de levende is “Hij ziet toe, grijpt in en haalt wissels in de 

geschiedenis om, al naar gelang het Hem 

goeddunkt.” 

1 

2 trouw is  1-4 

3 vrijmachtig 

is 

“niet na te rekenen en Zich niets laat af-

dwingen” 

7 

4 heilig is  9d 

5 volhardend 

is 

“Die in zijn omkeer de continuering van zijn 

heilsplan beoogt.” 

9abe / 11c 

6 bewogen is “die een open oog heeft voor de kortstondig-

heid en fragiliteit van het menselijk bestaan 

en Zich zijn volk aantrekt.” 

8 

7 liefde is  Hos11203 

Schema XII 

Afgaande op de term „omkeer‟, die consequent gehanteerd wordt in het kader 

van Gods berouw, moet „omkeer‟ volgens Peels als adequate vertaling van ~xn 
opgevat worden. Wel wijst hij erop dat de „omkeer‟ van God niet alleen in het 

Hebreeuws uitgedrukt wordt met behulp van de wortel ~xn. Hij wijst o.a. ook op 

vormen van bwv, die enkele keren gebruikt worden om Gods omkeer te illustre-

                                                      
200 Unterman: 1987, 52 
201 H.G.L. Peels, De omkeer van God in het Oude Testament, Apeldoornse studies 34 

(Apeldoorn: Theologische Universiteit, 1997), 53-54. 
202 Deze toelichting omvat letterlijke citaten uit Peels: 1997  
203 Aan Hos 11 wordt ook door Peels op dit punt gerefereerd (zie Peels: 1997, 54)   
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ren en op het gebruik van de woordgroep „barmhartigheid‟, waartoe hij dsx, !nx 

en ~xr rekent204.        

 Afrondend kan uit dit, zij het wat korte overzicht, en parallel aan het 

overzicht in § 4.1, toch geconcludeerd worden, dat de betekenis van ~xn nogal 

gevarieerd is en overlapping kent met andere Hebreeuwse woorden en hun ei-

gen semantische velden. Één van die overlappingen, zo is in dit onderzoek al 

vaker impliciet gebleken, is waar te nemen tussen ~xn en ~xr. Een korte, ver-

kennende excurs kan daar meer inzicht in verschaffen. 

 

4.3 Over ~xn en ~xr  

  Op het eerste gezicht en op het eerste gehoor zijn er zeker overeenkom-

sten. De laatste twee consonanten zijn gelijk en vandaar is er ook overeenkomst 

in klankkleur. Veel verder dan dit lijkt het niet te komen. Want op zoek naar de 

betekenis gaan beide woorden al snel ieder een eigen weg volgen en verhouden 

zij zich tot elkaar als bijvoorbeeld de Nederlandse woorden „stomen‟ en „komen‟, 

of de Engelse woorden walk en talk, of de Duitse woorden gehen en flehen. Ze 

komen wel in klank overeen en kunnen dienen als rijmwoorden, maar hun bete-

kenissen kunnen zeer wijd uiteenlopend zijn. Een mogelijkheid om eventuele 

verwantschap te achterhalen is het uitzoeken van de etymologie. In het He-

breeuws kan dat al snel duidelijk worden als de stam herkenbaar is. Ook dit 

biedt geen aanleiding om ook maar de minste verbinding te kunnen leggen. De 

etymologie en betekenis van ~xn is besproken onder § 4.1. Daarom zal ik nu in 

het kort een overzicht geven van de etymologie en betekenis van ~xr.  

 Volgens TDOT is de oorsprong van ~xr terug te vinden in alle Semitische 

talen. De betekenissen variëren weliswaar, maar twee grote gemene delers wor-

den gevormd door de oorspronkelijk betekenissen „liefde betonen‟ en „baarmoe-

der‟. Dit gaat op voor zowel het verbum als het nomen. Met betrekking tot de 

laatste betekenis “Biblical Heb. reHem / raHam denotes the female genitalia as a 

whole (uterus, vulva, and vagina), above all as the site where human life origi-

nates”205. De eerste betekenis „liefde betonen‟ moet niet van zijn tweede beteke-

nis „baarmoeder‟ worden losgetrokken. De tweede betekenis moet echter de eer-

ste niet overheersen in de zin van een erotisch liefdebetoon. De wijze van liefde 

betonen is weliswaar divers, maar staat doorgaans niet in het perspectief van 

een seksueel georiënteerde liefde. Zo kan ~xr betekenen: liefhebben, compassie 

tonen, barmhartig zijn, zich ontfermen, genadig zijn. In relatie tot YHWH wordt 

~xr genoemd als één van zijn goddelijke namen/ eigenschappen (zie o.a. Ex 

33,19; Ps 86,15; Joel 2,13-14; Jon 4,2), en sommige teksten lijken te suggereren 

dat YHWH zijn ~xr is (zie o.a. Jes 54,8)206.  

                                                      
204 Peels: 1997, 9-12 
205 Zie ~xr in: TDOT, vol. XIII 
206 Idem 
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Voor de grote variëteit aan betekenissen biedt de LXX veel inzicht. De qal 

wordt doorgaans vertaald met een vorm van avgapa,w (liefde, verlangen), de piel 

wordt doorgaans vertaald met een vorm van evlea,w (barmhartigheid tonen) en 

oivkti,rw (medelijden hebben met). Één keer wordt de piel met een vorm van pa-

rakale,w (troosten, ontfermen) vertaald207. De pual wordt hoofdzakelijk vertaald 

met een vorm evlea,w (barmhartigheid betoond worden). 

Wanneer de resultaten uit dit summiere overzicht naast die van ~xn ge-

legd worden (zie schema X), dan vallen evlea,w en parakale,w door hun overeen-

komst op. Dit bevestigt het vermoeden dat ~xn en ~xr niet alleen een aan elkaar 

grenzend semantisch veld bestrijken, maar dat er ook sprake is van overlapping, 

waardoor in een bepaalde context een vertaling mogelijk is die „geleend‟ wordt 

van het aangrenzende veld.  

Ten slotte verschaft een aantal teksten over de onderlinge relatie van ~xn 
en ~xr ook meer duidelijkheid. Zowel Joel 2,13b als Jon 4,2 hanteren beide be-

grippen, barmhartigheid en berouw, naast elkaar. Om de overeenkomst te zien 

zet ik beide teksten en hun vertaling naast elkaar.   

             

Joel 2,13b (LXX) Joël 2,13b Jon 4,2d Jon 4,2d(LXX) 

 

o[ti evleh,mwn kai. 
oivkti,rmwn evsti,n 
makro,qumoj kai. 
polue,leoj kai. 
metanow/n evpi. 
tai/j kaki,aij 
 

 
%r<a,Û aWhê ‘~Wxr:w> !WNÝx;-yKi 

ds,x,ê-br:w> ‘~yIP;’a; 

`h['(r"h'-l[; ~x'ÞnIw> 

‘hT'a; yKiÛ yTi[.d:ªy" yKiä 
%r<a,Û ~Wxêr:w> !WNæx;-lae( 

ds,x,ê-br:w> ‘~yIP;’a; 
`h['(r"h'-l[; ~x'ÞnIw> 

 

e;gnwn o[ti su. 
evleh,mwn kai. 
oivkti,rmwn ma-
kro,qumoj kai. 
polue,leoj kai. 
metanow/n evpi. 
tai/j kaki,aij 
 

Want genadig en barmhartig is Hij, 

lankmoedig en groot van goedertieren-

heid, berouw hebbende over het onheil. 

(NBG) 

want ik wist, dat Gij een genadig en 

barmhartig God zijt, lankmoedig, 

groot van goedertierenheid en be-

rouw hebbend over het kwaad. 

(NBG) 
Schema XIII 

Beide teksten hanteren de toevoeging „berouw hebbende over het kwaad‟ 

als gelijkwaardige nevenstelling van het voorafgaande. Met andere woorden, wie 

het ene zegt, zegt automatisch het andere mee. De in § 3.6 gememoreerde ont-

wikkeling van de bekerings- c.q. genadeleer speelt hierin ongetwijfeld een rol. 

Het ziet er naar uit dat ~xn en ~xr elkaar soms in betekenis dusdanig 

overlappen, dat zowel de één als de ander gebruikt had kunnen worden. Toch 

doet het Hebreeuws dat formeel niet.208 De LXX-samenstellers, zo is hierboven 

                                                      
207 Jes 49,10: zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen 

treffen, want hun Ontfermer (~mxrm) zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen. 
208 Jer 31,20 is hier illustratief. Al eerder in dit onderzoek werd a.d.h.v. deze tekst gewe-

zen op de invloed die Hosea gehad heeft op Jeremia (zie schema IX). Als vs20 inderdaad 

een parafrase is van Hos 11, en het laatste gedeelte van vs20 inderdaad een parafrase is 

van Hos 11,8ef, dan kan geconcludeerd worden dat Jeremia Hos 11,8ef parafraseert met 

de woorden Al y[m wmh !k-l[ (daarom zijn mijn ingewanden opgewonden). Het gevolg 
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gebleken, zijn daar vrijer mee omgegaan. Ik kan hier nu niet verder op ingaan, 

maar afgaande op de tijd, waarin Joel 2,13b en Jon 4,2d te boek gesteld werden 

(ca 400 v.Chr.)209, en gelet op de tijd waarin de LXX tot stand kwam (rond 200 

v.Chr.), houd ik een ontwikkeling in de taal voor mogelijk die de semantische 

velden van ~xn en ~xr steeds dichter bij elkaar bracht, overigens zonder dat het 

synoniemen van elkaar werden. Deze hypothese is met betrekking tot Hos 11,8 

in zoverre relevant, dat vroege sporen van die ontwikkeling daar al waarneem-

baar lijken te zijn. 

Alles bij elkaar genomen brengt het mij tot een positiebepaling inzake 

verschillende verbanden tussen ~xn en ~xr, die de tekst van Hos 11,8-11 in een 

Bijbels-theologisch perspectief helpt te zetten.  

 

4.4 Positiebepaling  

 Voorafgaand aan een positiebepaling zet ik een aantal, uit het onderzoek 

zich aandienende lijnen puntsgewijs bij elkaar. Ten opzichte van de lijn van het 

onderzoek, plaats ik ze in omgekeerde volgorde. 

  

1. ~xn en ~xr overlappen elkaar in betekenis. Beide termen kunnen in een 

piel-vorm „barmhartigheid betonen‟ betekenen, en in het ene geval van 

Jes 49,10 ook „troosten, ontfermen‟. (§ 4.3) 

2. ~xn en ~xr vullen elkaar wel aan, maar vallen niet samen. Het He-

breeuws gebruikt ze niet willekeurig door elkaar. (§ 4.3)  

3. ~xn en ~xr, hoewel niet etymologisch verwant, zijn in zoverre wezenlijk 

verwant, dat beide aspecten zijn van de omkeer van YHWH. (§ 4.2)    

4. ~xn en ~xr zijn sequentieel ten opzichte van elkaar. Dat YHWH barm-

hartig is, is het gevolg van zijn berouw. (§§ 3.6, 4.2, 4.3) 

5. ~xn staat tot ~xr als adem staat tot leven. (§ 3.5, 4.1, 4.2) 

6. ~xn is een antropopathetische emotie die volgens het antropomorfe spre-

ken over YHWH zijn oorsprong heeft in het diepste van zijn wezen, zijn 

hart en ingewanden, zijn ~xr. (§ 3.4) 

7. ~xn en ~xr zijn in Hos 11,8 metonymisch met elkaar verbonden. (§ 3.4; 

zie ook § 4.1, voetnoot 196) 

Op grond van deze lijnen kies ik voor een interpretatie die de nauwe ver-

bondenheid recht doet. Ik lees ymwxn (Hos 11,8f) als verwijzing naar de feitelijke 

plaats (~xr) – as the site where human life originates”210 – waar zijn berouw 

(~xn) zetelt. Ik schaar mij wat etymologie betreft achter Jeremias en Oaks Gar-

                                                                                                                                                      

daarvan is dat YHWH wnmxra ~xr (zich zeker over hem zal ontfermen). Op overtuigende 

wijze laat deze tekst tegelijkertijd zien dat Gods berouw leidt tot handhaving van zijn 

belofte en trouw aan zijn verbond.     
209 Zie o.a. Vriezen/ van der Woude: 2000, 290 / 301; en NBV: 2004, 1239/ 1258. 
210 Zie ~xr in: TDOT, vol. XIII 
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ret, die verwijzen naar de Arabische betekenis van nHm: naar lucht happen, de 

adem inhouden, diep en krachtig ademen, zuchten. Ik ben van mening dat de 

oorspronkelijke Semitische betekenis van nâu (tevreden zijn, kalm worden in de 

G-stam/ kalmeren, tot rust brengen in de D-stam) niet noodzakelijk de oor-

spronkelijke betekenis van het Arabische nHm (diep of zwaar ademen) uitsluit. 

De eerste is vooral mentaal/ psychologisch, de tweede fysisch van aard. In de 

praktijk van het leven gaan die beide fysiologisch samen. Vanuit deze grondbe-

tekenis signaleer ik twee aspecten van Gods berouw. Enerzijds doen de daden 

van Gods kinderen Hem de adem inhouden. Hun handelen is adembenemend 

schrijnend. Dat bouwt een spanning op die tot een ontlading, een opademen 

moet komen. Anderzijds brengen de daden van Gods kinderen Hem tot een diep 

zuchten, waardoor Hij geduld oefent, zich nog inhoudt en niet overgaat tot een 

reactie die moet resulteren in zware straffen en vernietiging. Daarnaast is er de 

emotionele pijn, die de hopeloze situatie van zijn volk Hem bezorgt en die Hij 

zozeer tot in het diepst van zijn wezen voelt, dat die Hem naar adem doet snak-

ken. Gods berouw is de adempauze waarin Hij tot bezinning komt, tot kennis 

van zijn eigen wezen, tot een reëel besef van zijn belofte en zijn heiligheid 

(11,9cd). Gods berouw is de liefdesprikkeling die zijn reHem dusdanig in beroering 

brengt, zodat Hij in grote emotionele vertwijfeling zijn voornemen prijsgeeft 

(11,8a-d). Gods berouw is metanoëtisch van aard in die zin dat zijn gevoel zijn 

verstand te boven gaat en dat tegelijkertijd het menselijk kennen van God te 

boven gaat.  

Nogmaals wil ik hier refereren aan Jer 31,20. Hij heeft Hosea 11,8ef zo 

verstaan dat Gods bewogenheid met zijn volk (affect) onherroepelijk leidt tot 

daden van liefde (effect). Tegelijkertijd laat deze tekst zien dat Jeremia het me-

tonymisch woordspel van Hosea verstaan en doorvertaald heeft. Ik ben daarom 

van mening dat een vertaling als barmhartigheid of berouw hier tekort schiet, 

omdat dit, zeg maar, tweedelijns vertalingen zijn die afleidingen zijn van waar 

het ten diepste om gaat. Hoe deze afleidingen doorwerken blijkt bijvoorbeeld uit 

de gehanteerde titels waarvan Hos 11 voorzien is in verschillende Bijbelcom-

mentaren. Ik noem er enkele: God’s lamenting Compassion for Israel211; The Lo-

ving Parent212; Restoration in the last days213; Gottes Umkehr214; Gods liefde is 

sterker dan de ondank van zijn zoon Israël215. Ten aanzien van de kern van Hos 

11 zijn deze opschriften gemiddeld genomen niet sterk. Mijns inziens sterk 

daarentegen is het opschrift van E. Achtemeier, die deze perikoop The Nature of 

God216 meegegeven heeft. Want is het niet de aard van YHWH‟s wezen waarvan 

Israël in H11 getuigt bij monde van de profeet Hosea? YHWH is „in wezen‟ on-

                                                      
211 G.V Smith, The NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001). 
212 J. Limburg in: A Bible Commentary for Teaching and Preaching (Atlanta: John Knox 

Press, 1988) 
213 L.J. Wood in: The Expositors Bible Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1985). 
214 W. Rudolph in: Kommentar zum Alten Testament (Gütersloh: Gütersloher Verlags-

haus, 1966). 
215 C. van Leeuwen in: Prediking van het Oude Testament (Nijkerk: Callenbach, 1978). 
216 E. Achtemeier in: New International Biblical Commentary (Massachusetts: Hendrick-

son Publisher Inc., 1996) 
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dersteboven vanwege het lot van zijn kinderen. Vandaar weliswaar de gehan-

teerde vadermetafoor aan het begin (11,1-3) en de moedermetafoor217, waar Ho-

sea in 11,8f op doelt, maar die omkering van zijn wezen is meer dan die van een 

liefhebbende ouder. Dat wordt met nadruk gezegd in 11,9cd. 

Met deze theologische positionering is het moment aangebroken om in 

het slothoofdstuk de hoofdvraag en subvragen van deze studie te beantwoorden 

Na een inleiding volgt een Bijbels-theologisch perspectief en ik sluit af met enige 

conclusies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
217 Voor wie de vertaling van Kakkanatttu accepteert, biedt vs4cd al een eerste moeder-

metafoor (…and I was to them as those who lift up a child to their cheeks and I bent 

down to him to feed). Zie ook voetnoot 110.   
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5. Waarom heeft God berouw? 

 

5.0 Inleiding 

Deze scriptie begon met de vraag naar Gods berouw. Twee perspectieven, 

die aanleiding gaven om deze vraag te stellen, kwamen daarbij aan bod. Het ene 

perspectief betrof de leerstellige notie van de immutabilitas Dei. Het andere 

perspectief bood de Tenach zelf, die op verschillende plaatsen een God die be-

rouw heeft lijkt tegen te spreken. Het eerste perspectief bood niet meer dan een 

opstap voor het tweede, omdat een leer zich altijd ergens op baseert. En als het 

een leer is die een rol speelt in kerk en geloof, dan kan alleen een antwoord wor-

den gevonden in de Bijbel, die als Gods openbaring, op grond van ervaringen 

van mensen, de eerste en voornaamste bron van kerk en geloof is. De toevoeging 

„op grond van ervaringen van mensen‟ is daarbij van groot belang. Zo wijst Jezus 

tijdens de wandeling met twee van zijn leerlingen op weg naar Emmaüs op Mo-

zes en de profeten. Hij had hen ook kunnen wijzen op dingen die Hij gezegd en 

gedaan had voordat Hij stierf, zaken naar voren kunnen halen die alleen bij de 

intieme kring rondom Hem bekend waren, maar daarmee begint het leren en, 

blijkbaar, ook de openbaring niet. Zo krijgt openbaring geen gestalte en geloof 

geen inhoud. Sinds de vraag naar Gods berouw, aan het begin van deze scriptie, 

zijn, de facto, met name in h3 de Schriften geopend en heb ik gezocht naar een 

Bijbels-theologisch perspectief van Gods berouw. Op basis van wat deze studie 

heeft opgeleverd wil ik in het vervolg een tweedeling aanbrengen. Allereerst kijk 

ik naar het Bijbels-theologisch perspectief van Gods berouw voor Hosea en zijn 

tijdgenoten. Uitgangspunt daarbij is de hoofdvraag: is er sprake van enig ver-

band tussen Gods berouw en Gods barmhartigheid, en afhankelijk van dit ant-

woord, wat zegt dit over de visie van Hosea op God?  Ik werk deze vraag uit aan 

de hand van de drie onderliggende subvragen:  

1. Wat is de aanleiding van Gods berouw?  

2. Wat is de aard van Gods berouw?  

3. Wat is het gevolg van Gods berouw? 

De intentie in dit eerste deel van een Bijbels-theologisch perspectief van Gods 

berouw sluit aan bij wat Houtman een reproducerende uitleg218 noemt. Het gaat 

immers om een academische interpretatie waaraan een methodische werkwijze 

(verifieerbaar en herhaalbaar) ten grondslag ligt. 

Vervolgens kijk ik naar een mogelijk Bijbels-theologisch perspectief van 

Gods berouw voor mijzelf en mijn tijdgenoten, zonder overigens te willen pre-

tenderen dat dit perspectief voor iedereen en overal geldigheid heeft. Als het 

schrijven van de Schrift inderdaad een ongoing proces is, zoals Houtman stelt, 

dan schrijft elke interpreet daaraan mee. De vraag die in het tweede deel een rol 

speelt is vooral de derde subvraag: wat is het gevolg van Gods berouw vandaag? 

                                                      
218 Houtman: 2006, 144 
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De intentie in dit tweede deel sluit aan bij wat Houtman de producerende uit-

leg219 noemt. Het gaat hierbij dan om een actualiserende uitleg. Daarmee blijf ik 

“binnen de grenzen van de joodse en christelijke levens- en wereldbeschouwing. 

Die is norm.”220  

 

5.1 Een Bijbels-theologisch perspectief op Gods berouw 

 Met een aan grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gesteld 

worden dat Hosea in 11,8f bewust een zelfstandige vorm van ~xn heeft gebruikt. 

Deze these is gebaseerd op een aantal uitkomsten die de voorafgaande metho-

disch uitgevoerde exegese heeft opgeleverd. Ik zet ze op een rijtje. 

1. Parallellisme membrorum: vs8 heeft drie keer deze stijlfiguur. Elke ver-

taling die niet op de één of andere manier de inwendige organen om-

schrijft schiet m.i. te kort. Daarmee is echter nog niet het argument van 

tafel dat Hosea hier in plaats van ymwxn eigenlijk ymxr heeft gebruikt. Dat 

kan van tafel met de volgende argumenten. 

2. Paronomasia: de tekst van Hosea kenmerkt zich door een grote variëteit 

in woordspel. Naast zijn voorliefde voor metaforen, hanteert hij polyse-

mie, metonymie en synecdoche. Aangetoond is dat ymwxn hier, uit het oog-

punt van zowel poëtische als retorische functionaliteit, metonymisch is 

gebruikt. 

3. Alliteratie: aan deze stijlfiguur is kort gerefereerd. In heel vs8 is deze 

stijlfiguur herkenbaar aanwezig. Zij is ook terug te vinden in de woord-

paring ymwxn wrmkn. 

4. Semantische overlapping: ~xn en ~xr behoren tot een woordgroep die uit-

drukking geven aan emotionaliteit. In betekenis liggen beide woorden in 

bepaalde contexten zo dicht bij elkaar, dat de één voor de ander gebruikt 

kan worden. Het Hebreeuws doet dat formeel niet. Hosea heeft dit, voor 

zover ik heb kunnen waarnemen, – doelbewust –  als enige gedaan.  

Tot zover zijn dit rationele, verifieerbare argumenten. Elk van deze argumenten 

is van linguïstische aard, die onvermijdelijk meegegeven is in de gevolgde me-

thode. Een aantal theologische argumenten met betrekking tot mijn these, dat 

Hosea bewust een zelfstandige vorm van ~xn heeft gebruikt, is daar aan toe te 

voegen. Overeenkomstig de aard van deze argumenten moet opgemerkt worden 

dat ze resultaat zijn van interpretatie.  

5. $phn - ~xn  vs. bwv: de omkeer van YHWH (vs8ef) staat tegenover de niet-

omkeer van zijn volk (vs5, 2x) en het niet terugkeren van YHWH om zijn 

toorn ten uitvoer te brengen (vs9b). Enerzijds kan dit argument als repre-

                                                      
219 Houtman: 2006, 144 
220 Ibid., 145 
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sentant gezien worden van connective wordplay221, en behoort het tot de 

linguïstische argumenten. Anderzijds is dit argument theologisch van 

aard en te verstaan in de geest van YHWH‟s omkeer222, zijn toewending 

tot zijn volk, omdat het volk daar zelf niet toe in staat is.  

6. Dubbele gelaagdheid: door met behulp van de woordparing ymwxn wrmkn het 

antropomorfe beeld van reHem op te roepen223 heeft Hosea als het ware 

een extra emotionele dimensie toegevoegd, om de diepe bewogenheid van 

YHWH woorden en een plaats te geven. 

7. Beteugeling van goddelijke toorn: men moet vuur met vuur bestrijden. De 

hitte van Gods toorn kan alleen binnen de perken gehouden worden door 

zijn gloeiende ingewanden. Toorn en berouw liggen beide op het terrein 

van de emotionaliteit. “Jahwes glühendem Zorn tritt eine andere Kraft 

entgegen, die ebenfalls leidenschaftlich »brennt«, aber dem Zorn hart 

entgegensteht.”224 

Wat is de aanleiding van Gods berouw? 

Op het absolute dieptepunt van Israël in zijn relatie met YHWH, komt 

Hosea tot een absoluut hoogtepunt in zijn theologie en in de theologie van de 

Tenach tot dusver. Niemand heeft de liefde van YHWH voor zijn volk vóór Ho-

sea sterker uitgedrukt dan Hosea doet in 11,8-11. Met de omkering van zijn hart 

en het gloeien van zijn ingewanden drukt vs8ef een totale wezensomkeer uit van 

YHWH. “[W]as dies für Israel und seinen Glauben hieß, hat er in der theologi-

schen Reflektion wie kein anderer vor und nach ihm bis in die letzte Tiefe 

durchdacht.”225 Hosea ziet dat het volk Israël niet uit zichzelf tot bekering ko-

men kan. Tegen al de liefdesbetuigingen van YHWH in, die hij in H11 schetst 

als liefdesbetuigingen van een ouder tegenover zijn kind, keert Israël zich steeds 

verder van YHWH af. Ondanks die bijzondere liefdesband blijft het volk koppig 

volharden in het kiezen van eigen, van YHWH afleidende wegen. De passieve 

vorm van alt drukt de absolute onmacht van het volk uit. Al zou het zich willen 

bekeren, het kan zich niet bekeren. Daar tegenover plaatst Hosea de liefde van 

YHWH, die naarmate de onbekeerlijkheid van Israël toeneemt, zich intensiveert 

tot haar hoogtepunt in ymwxn.226 Op dat punt houdt YHWH als het ware zijn adem 

in en scharniert de theologie van een God, die als een wanhopige ouder, die moe 

geworden is van zijn berouwen (Jer 15,6) – “capable of thinking about and year-

ning for a heavy-handed retaliation against the child Israel”227 – zijn moedeloos-

                                                      
221 Morris: 1996, 87-88; zie ook § 3,4 onder „Paronomasia in Hosea‟, en voetnoot 81. 
222 Zie o.a. Peels: 1997 
223 Zie de woordparing wymxr wrmkn in Gen 43,30 en 1Kon 3,26. 
224 Jeremias: 2002, 54; zie ook Leung Lai: “The use of the „heart‟ and „inward part‟ of a 

human body is the Hebrew way of communicating emotions.” B.M Leung Lai, „Hearing 

God‟s Bitter Cries‟, Horizons in Biblical Theology, Volume 26, Number 1 (New York: E.J. 

Brill 2004), 28 
225 Jeremias: 2002, 52 
226 niHûmîm: “Grammatically (…) an abstract plural form from an intensification of the 

stem ~xn emphasizing the energy of action or relation.” Zie Kakkanattu: 2006, 82. 
227 Brueggemann: 1997, 275 

http://www.ingentaconnect.com/content/brill/hbl;jsessionid=j5n3g1d1ra7m.alice
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heid uitschreeuwt, naar een God, die zich realiseert dat vaderlijke liefde niet 

genoeg is. Dit gegeven is de ene kant van de aanleiding van Gods berouw en 

biedt tegelijkertijd de overgang naar de andere kant van Gods berouw. De locus 

van zijn berouw vindt YHWH niet langer in zijn vaderhart (8e), maar in zijn 

goddelijk wezen (8f). Hij kan en zal niet, zoals een aardse ouder zijn liefde voor 

zijn kind in wanhopigheid kan prijsgeven, zijn liefde opgeven en zijn kind prijs-

geven aan het (nood)lot, waar het zelf voor kiest, want Hij is God, niet gelijk aan 

mensen, de Heilige in het midden van Israël. Daarmee zijn twee belangrijke 

dingen van YHWH gezegd. Enerzijds, Hij kan zijn liefde niet opgeven (vs8a-d). 

Dit niet kunnen hangt geheel en al van YHWH zelf af. Er is geen omkeer (bwv), 

er is geen toenadering ($lh), er is geen erkenning ([dy) waar te nemen bij zijn 

volk. Er is geen enkele beweging naar YHWH toe waar te nemen die aanleiding 

zou kunnen zijn tot zijn berouw en barmhartigheid (~xn en ~xr). Er is alleen een 

koppig dwalen (tbwvml ~yawlt) van YHWH af waar te nemen. Anderzijds, en dat 

is het tweede belangrijke, Hij zal zijn liefde niet opgeven (vs9ab+e). Wat Hij niet 

zal doen stelt paal en perk aan zijn kunnen. Als YHWH de onmogelijkheid uit-

roept, dat Hij zijn volk niet kan prijsgeven, niet kan uitleveren, niet uit handen 

kan geven, bestaat die onmogelijkheid alleen in de mogelijkheid van zijn vrije 

liefde en zijn verbindende trouw. 

De vraag naar de aanleiding van Gods berouw vraagt derhalve om een 

heroverweging. Want als er geen aanleiding tot berouw is buiten zijn eigen we-

zen, als zijn berouw louter bestaat in zijn vrije liefde, dan kan de vraag naar een 

aanleiding niet gesteld worden. Zijn berouw is er niet, omdat…, of vanwege…, 

zijn berouw is! Zijn berouw is, zoals God zelf is. En God is liefde. Dit inzicht van 

Hosea geeft uitzicht op de aard van Gods berouw.  

Wat is de aard van Gods berouw?               

 De vraag stellen naar de aard van iets is niet gelijk aan de vraag naar de 

aanleiding van iets. Aanleiding bestaat altijd extra nos. Aanleiding vraagt naar 

het waarom van iemands handelen. Aard bestaat in essentia. Aard vraagt naar 

het eigene van iemands handelen. De aard van Gods berouw is een „wezenlijk‟ 

berouw. Dat wil zeggen, zijn berouw is zijn act en zijn wezen tegelijk. Om die 

reden kan 8ef het kloppende hart van Hosea‟s theologie worden genoemd.228 De 

daden van YHWH zijn niet anders dan wat Hij in wezen is, namelijk liefde. Het 

is zijn hart dat zich omkeert, het zijn zijn ingewanden die geheel en al gloeien. 

Hoe antropomorf Hosea dit ook beschrijft, het gaat hem erom het meest wezen-

lijke van YHWH „handen en voeten‟ te geven. Als Hosea middels ymwxn wrmkn ver-

wijst naar Gods barmhartigheid, zegt hij impliciet dat Gods wezen liefde is. Een 

liefde die tegelijkertijd een heilige liefde is. “Hij laat zijn toorn varen, niet hoe-

wel, maar omdat Hij de Heilige (…) is.”229 Hosea laat dat op prachtige wijze zien 

in de compositie van vs9. De heiligheid van YHWH wordt omringd en staat te 

midden van zijn daden van liefde, die benadrukt worden met een drievoudige 

                                                      
228 Zie schema‟s II en III (§ 3.1 onder resp. „Teksttypen‟  en „Zinstypen‟) 
229 Van Leeuwen: 1978, 230 
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herhaling van wat Hij niet zal doen, “that will determine Israel‟s destiny beyond 

the effects of its evil, beyond the result of Assyria‟s imperial conquest”230 Dit uit-

zicht dat Hosea in de vss10-11 biedt resulteert in het gevolg van Gods berouw. 

Wat is het gevolg van Gods berouw 

YHWH heeft niet lief met wankelmoedigheid, maar met de moed van een 

leeuw. Berouw maakt YHWH niet week of halfhartig en niet wankelmoedig. Het 

maakt Hem juist sterker. Sterk als een leeuw (vs10). Zoals een leeuw zich con-

centreert op zijn prooi en zich daarvan niet laat afleiden, zo is de liefde van 

YHWH geconcentreerd op zijn volk. Zoals een mannetjesleeuw leeft in een groep 

en daar toch een aparte plaats in inneemt, zo wil YHWH te midden van zijn volk 

leven; betrokken op zijn kinderen als de Heilige in hun midden. Evenals een 

leeuw brult als hij gedood heeft, zo brult YHWH als Hij heeft afgerekend met 

zijn belagers en uitdagers. En gelijk de groep zich weer verzamelt om de over-

winnaar, zo zullen de kinderen van YHWH zich weer verzamelen om Hem heen; 

bevend, vervuld met de vreze des Heren. Anders gezegd, bekering is voor Hosea 

geen zelfstandige act van Israël, maar een geschenk van YHWH. Hij zal zijn 

volk weer doen wonen (vs11c). Uitgaande van het toegepaste woordspel door Ho-

sea, kan ~ytbvwhw hier ook als impliciete verwijzing naar bwv gelezen worden. De 

consequentie van Gods berouw is dus bipolair. Als niHûmîm, als abstractus-vorm 

van de pluralis, de kracht benadrukt van actie en relatie, dan heeft Hosea dit 

prachtig doorvertaald in vs11c. De energie die wordt opgewekt door het bipolaire 

van Gods berouw resulteert in terugkeer en bekering. YHWH houdt vast aan 

zijn belofte. Er is geen bemiddelend pleit, zoals dat van Mozes (Ex 32), of van 

een (andere) profeet, voor nodig die Hem daaraan herinneren moet. Juist als er 

geen land meer is, juist als alles ontnomen is waar het volk voorheen op bouwde, 

en juist als de situatie hopeloos is, “[i]n this most helpless circumstance, Israel 

can hope and can imagine a new history, one rooted in the character of God him-

self”231.  

Hosea heeft zijn tijdgenoten op unieke wijze zicht gegeven op Gods we-

zen. Hij heeft in de geschiedenis die YHWH met zijn volk gaat voorgoed een 

steen verlegd. Hij heeft ervaren dat YHWH voor de uitvoering en vervulling van 

zijn belofte niet afhankelijk is van mensen. Daar heeft Hij, om het maar heel 

plastisch te zeggen, zijn eigen aanstekelijke mechanisme voor. Dat mechanisme 

heet „berouw‟, ~xn!   

Wat is het gevolg van Gods berouw vandaag? 

Als kinderen van onze eigen (postmoderne) tijd, als mensen die ruim 26 

eeuwen (2600 jaar!) later leven, lezen wij de woorden van Hos 11,8-11. Onze cul-

tuur wordt niet alleen sterk beïnvloed door urbanisatie, inmiddels laat de globa-

lisering meer en meer haar diepe sporen in onze cultuur na. Elke religieus gela-

                                                      
230 E. Achtemeier, Minor Prophets I, in NIBC (Massachusetts: Hendrickson Publisher 

Inc., 1996), 95. 
231 Brueggemann: 2002, 125  
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den cultuurkritische respons daarop staat al snel onder zware verdenking van 

fundamentalisme. Binnen die door urbanisering en globalisering gekenmerkte 

cultuur treffen we het Jodendom aan, dat leeft met de woorden van de Tenach, 

en het Christendom, dat als loot geënt is op de wortel van Isaï en dat leeft met 

de woorden van het Oude en Nieuwe Testament.232 Wat heeft Gods berouw, zo-

als we die in beide tradities lezen in Hos 11,8-11, ons vandaag nog te zeggen? 

Heeft zijn berouw nog wel een functie? Zijn de aanleiding en aard van zijn be-

rouw nog wel dezelfde? Het Jodendom, en het Christendom trouwens ook niet, 

kan niet meer achter de Holocaust terug. Waar was de bewogenheid van YHWH 

in Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibór, Treblinka, Belzec, etc.? Is het werkelijk 

waar dat “Gott zur Reue nicht verpflichtet [ist]”233 en dat daarom deze vraag 

eigenlijk niet gesteld mag worden? Maar is dat dan niet tegendraads aan Ho-

sea‟s theologisch kader, dat het anders zijn van YHWH, dat zijn zijn als de Hei-

lige in het midden van de zijnen, nu juist het liefdevol handelen van zijn berouw 

garandeert? Moet dan inderdaad de conclusie getrokken worden dat God dood 

is? Of houdt Hij zich ostentatief afzijdig? In het eerste geval kunnen de Tenach 

en de Bijbel dan wel dicht. In het tweede geval moet de vraag gesteld worden 

waarom Hij zich dan zo afzijdig houdt?   

Wat zegt het ons nog dat zijn hart zich omkeert en zijn ingewanden gloei-

en – daarmee opent zich dan een tweede perspectief – in een tijd waarin geen 

algemeen zondebegrip en –besef meer is. Nog niet zo heel lang geleden verwees 

de term zonde ondermeer naar alles waar een taboe over uitgeroepen was. Van-

daag is zo ongeveer alles wat onder het taboe bedekt lag blootgelegd en hebben 

wij zonde, uitzonderingen daargelaten, tot taboe uitgeroepen. Ieder mens is een 

individu en heeft, als hij wil, (recht op) zijn eigen persoonlijke omgang met God. 

Hoe verhoudt God, wiens hart, wiens wezen altijd naar relatie zoekt, altijd be-

trokken is op en bewogen met zijn mensen, zich tot ons individualisme? Waarom 

zou een mens nog terugkeren als Hij uitgedaagd en gekwetst zijn liefde uitbrult? 

Hangt zijn bestaan van ons af of laat Hij zich „gedwongen‟ terugdringen tot de 

periferie van het menselijk bestaan, omdat Hij zich aan zijn schepping verbon-

den heeft en zo aan de vrijheid van zijn liefde een grens heeft gesteld?234 Is de 

Hoseaanse genadeleer van straf-genade-(bekering) vandaag geworden tot louter 

sola gratia? Is er, om het zo maar te zeggen, weer een steen verlegd? En door 

wie dan?  

Ik realiseer mij dat de grondtrekken van de beide perspectieven nogal ko-

lossaal aandoen, op het gevaar af dat het grote klaagmuren worden waar elke 

theologische schets van Gods berouw voor vandaag nietszeggend in hun kieren 

verdwijnt en door hun enorme omvang nietig wordt verklaard. Toch waag ik een 

poging.  

                                                      
232 Uiteraard komen we in die cultuur ook andere (niet-)godsdienstige stromingen tegen, 

maar die blijven hier buiten beschouwing. 
233 W. Dietrich & C. Link, Die dunklen Seiten Gottes, Band 2 – Allmacht und Ohnmacht 

(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2004), 187. 
234 Zie Dietrich & Link: 2004), 175 
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Kan God veranderen? Deze vraag is niet een typisch christelijke vraag. 

Ook de joodse traditie stelt die vraag. Zoals in deze studie naar voren is geko-

men lijkt het er inderdaad op dat God verandert. Hij lijkt door deel te nemen 

aan de geschiedenis van de mens te veranderen. Als de joodse professor Gillman 

zich de vraag stelt of God kan veranderen, begint hij zijn onderzoek in Exodus. 

Volgens Ex 34,6-7 is Hij barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goeder-

tierenheid en trouw, die overtreding en zonde vergeeft…, maar die ook niet on-

schuldig houdt. Hij straft dus. Al eerder werd dat duidelijk naar aanleiding van 

Ex 32.235 Het lijkt er echter op dat Jona daar een ander beeld van heeft. Hij ac-

cepteert alleen een God die compassie heeft. “When he gets to the last part of 

the passage236 (…) he replaces it with the very opposite claim, „renouncing pu-

nishment‟.”237 „Berouw hebbend over het kwaad‟ (NBG) wordt door Gillman hier 

vertaald als „afstand doen, afzien van straf. Waarom deze verandering in (het 

beeld van) God heeft plaats gevonden is volgens Gillman te vinden in Ps 103. 

Ook deze tekstreferentie kwam al eerder aan de orde in verband met de vader-

metafoor, die Hosea in H11 hanteert. Wat Gods berouw betekent, waarom Hij 

afziet van straf wordt in Ps 103,14 uit de doeken gedaan. Hij weet waarvan de 

mens gemaakt is. Hij kent zijn broosheid, zijn eindigheid en zijn feilbaarheid. Zo 

is hij kennelijk gemaakt. Deze tekst reflecteert de ervaringen van een volk dat 

door schade en schande de eigen broosheid en feilbaarheid, de koppige ontrouw 

en volhardende ongehoorzaamheid heeft leren verstaan. “De hele psalm reflec-

teert een geesteshouding die uit lijden en bezinning moet zijn geboren.”238 De 

tekst reflecteert de intieme verbinding tussen het kennen van zijn „maaksel‟ en 

Gods berouw dat volgens Hos 11,8f239 geassocieerd moet worden met de vrouwe-

lijke organen die betrokken zijn bij het voortbrengen van menselijk leven. De 

theologie van Hosea krijgt zo middels de psalmen een plaats in de liturgie. Dat 

kan met evenveel geldigheid ook van toepassing zijn op het persoonlijke geloof 

van mensen. En zo heeft het er alle schijn van dat God in zijn geschiedenis met 

mensen verandert en dat zijn berouw, als gevolg van deze mutabilitas Dei steeds 

anders, steeds opnieuw kan worden verstaan. Hij verandert met ons mee, omdat 

Hij ons kent. Omdat zijn hart en ingewanden Hem voortdurend aan zijn maak-

sel doen herinneren.  

De vraag is nu of het omgekeerde niet méér waar is. Niet God verandert, 

maar wij mensen veranderen. En in onze omgang met God verandert ons beeld 

van God. “What has changed, then, is not God but our human images of God.”240 

Daarmee is de cirkel weer rond en komt de vraag weer terug wat Gods berouw 

ons vandaag te zeggen heeft. Is het beeld van een God die berouw heeft na de 

Holocaust en onder invloed van globalisering en secularisatie veranderd? Kan 

het nog zo krachtig spreken als in de dagen van Hosea? Wat, denk ik, eerst ge-

                                                      
235 Zie § 3.6 
236 Van Ex 34,6-7 
237 Gillman: 200, 116 
238 Th. Booij, Psalmen, deel III, POT (Nijkerk: Callenbach, 1994), 203 
239 Deze gedachtegang ontleen ik vrijmoedig aan wat deze studie van Hos 11,8-11 heeft 

opgeleverd. 
240 Gillman: 2000, 124 
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zegd moet worden is, dat in het belang van het eerste gebod, de menselijke beel-

den van God moeten veranderen. Of daarmee het risico niet groot is, dat dit ooit 

kan leiden tot een beeld waarin God geen berouw meer heeft, is misschien wel 

denkbaar, maar niet werkbaar en niet geloofwaardig. Het beeld van een God die 

berouw heeft, die tot in het diepst van zijn wezen, zoals een moeder met haar 

kind, verbonden is met ons bestaan is onopgeefbaar. Een God die geen bewogen-

heid toont is letterlijk de doodverklaring van God. In een adequate Bijbels-

theologische schets van Gods berouw vandaag kunnen we naar mijn mening niet 

om Hosea 11,8-11 heen. Daar raken we namelijk niet alleen aan het wezen van 

God, maar ook aan het wezen van het mens-zijn. Wat betekent de theologie van 

Hosea, als we die proberen door te vertalen naar de postmoderne mens, staande 

in de joodse of de joods-christelijke traditie? Ik geef tegen de hierboven geschets-

te achtergrond van de Holocaust en de secularisering als gevolg van urbanise-

ring en globalisering een aantal perspectieven. Wanneer ze voor beide gelden 

geef ik geen verwijzing, anders J of C. Gods berouw… 

- is wezenlijk: de steen van Gods berouw is door Hosea voor-goed ver-

legd en kan wel, in het beeld dat mensen van God hebben, opnieuw 

worden herschikt, maar niet worden weggenomen. 

- (J) betekent beweeglijkheidA: God mag wellicht niet meer (h)erkend 

worden als de Heilige in het midden van zijn „volk‟, Hij mag  zich uit 

bewogenheid met zijn kinderen naar de periferie van het menselijk 

bestaan hebben laten dringen, in de marge van ons bestaan laat Hij 

zich vinden. In het kader van de Holocaust zegt Gillman: “Once God 

has created us free, God has to stand by (! jd) even if people behave 

toward each other in the most terrifying ways.”241 En als Hij in het 

(duistere) licht van de Holocaust dood verklaard is, het maakt voor 

zijn zijn niet uit, Hij is ook daar, in die uiterste marge van het leven, 

die wij dood noemen, te vinden. 

- (C) betekent beweeglijkheidB: God buigt zich. Zijn transcendentie 

wordt condescendentie (zie schema V). Binnen de christelijke traditie 

betekent dit Jezus Christus. “In deze uiterste nabijheid onder de 

mensen manifesteert zich Gods heiligheid.”242 In Christus wordt Hij 

opnieuw de Heilige in ons midden. 

- betekent geen veranderlijkheid: God is niet wispelturig. In zijn neer-

buigende (Hos 11,3-4) liefde, blijft Hij de Heilige, die onze enige en ex-

clusieve God wil zijn. Dat sluit ons helemaal in, zegt Berkhof, maar 

wel met een doel. Hij wil dat wij Hem zullen (na)volgen (Hos 11,10ad) 

in zijn liefde.   

- is onwederkeerlijk: Gods omkering van zijn hart en ingewanden kent 

een voorwaartse rotatie. Hij keert niet terug om de zonde van de 

mens te bezoeken en de mens te vernietigen (Hos 11,9abd). De voor-

waartse rotatie blijft gericht op het behoud van zijn Heilssetzung243. 

                                                      
241 Gillman: 2000, 104 
242 Berkhof: 2002, 127 
243 Zie § 4.0 
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- (J) betekent thuis komenA: niet alleen Hosea is daar duidelijk over 

(Hos 11,10-11). Dat God het volk doet terugkeren uit de diaspora be-

hoort tot het centraal profetisch perspectief en is in het hele Oude 

Testament een terugkerend thema. “In the Old Testament there is no 

timeless space but there also is no spaceless time. There is rather sto-

ried place, that is, a place which has meaning because of the history 

lodged there.”244 De wereldpolitiek en de kerken hebben zich daar re-

kenschap van te geven. “It is equally the case that the land possessed 

or the land promised is by definition a communal concern.”245 Dit kan 

overigens niet los gezien worden van de Thora-notie aangaande de 

vreemdeling (e.g. Deut 10, 17-19). 

- (C) betekent thuis komenB: Jezus kwam aan de armen van geest, de 

treurenden, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters, de 

vervolgden en de kinderen het Koninkrijk van God verkondigen, kort-

om, aan allen die Hem liefhebben (e.g. Matt 5, 2-11; Jak 2,5). “The 

good news is not that the poor are blessed for being poor, but that to 

them belongs the kingdom, that is, the new land.”246  

De hierboven genoemde perspectieven impliceren zowel houvast als beweeglijk-

heid, zowel spanning als ontspanning, zowel pathos als ethos, zowel “Heilsset-

zung” als “äußerste theologische Grenzaussage“247. Voor zowel joden als christe-

nen is er weer een steen verlegd. Voor beide tradities heeft de genadeleer de vol-

gende volgorde gekregen. God bezoekt de zonde niet meer aan het derde en vier-

de geslacht (Ex 34,7). De Hoseaanse volgorde van straf-genade-(bekering) is de-

finitief geworden genade-bekering-(straf). De joodse traditie leest deze volgorde 

in Deut 24,16; Jer 31,29-30 en Ez 18,24. De christelijke traditie ziet die steen 

definitief door en in Christus verlegd door zijn verzoenend lijden en sterven. 

Eerst is er de genade (zie e.g. Rom 1,7; 1Cor 13; Gal 1,3; Ef 1,2, e.d.), daarna de 

oproep tot bekering. Blijft het aanbod van genade zonder bekering, dan is er 

straf (e.g. Op 2,5; 2,16; 3,3).  

Nog open staat de vraag of door het verschuiven van de genade, door Ho-

sea, de theologische constructie van de genade sterker is geworden (zie § 3.7). In 

het licht van zowel de joodse als de christelijke traditie kan daar bevestigend op 

geantwoord worden. Door de verschuiving (eigenlijk omkering!) van straf-

bekering-genade, door Hosea, naar straf-genade-(bekering) (zie § 3.6), kan nu 

gezegd worden dat niet alleen een steen verlegd is, maar dat de hele constructie 

omgekeerd is (Ps 118,22248). Wanneer het leven van een mens beginnen moet bij 

straf of bekering, kan er geen leven bestaan. Na of onder straf bekeert hij zich 

niet en evenmin bekeert hij zich uit vrije wil. Hosea heeft dat (profetisch) gezien. 

                                                      
244 Brueggemann: 2002, 198 
245 Ibid., 199 
246 Ibid., 206 
247 “Jeremias: 2002  
248 Voor het Jodendom betekent genade dat “once rejected, Israel is now the keystone” 

(zie Ben Zvi: 2004, 1415), i.e. Heilssetzung.; Voor het Christendom betekent genade 

Christus, waarop de hele Heilssetzung rust, i.e. äußerste theologische Grenzaussage. 
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Leven begint vanaf Hos 11,8ef voortaan altijd bij Gods berouw, omdat zijn ~xn in 

zijn ~xr woont. 

 

5.2 Conclusies 

            In deze scriptie is de vraag gesteld naar het berouw van God. Deze vraag 

werd vooral opgeroepen door de schijnbare synonymous reading van berouw en 

barmhartigheid in Hos 11,8f, het voorstel van de Peshitta en de Targum, om in-

derdaad ymxr te lezen en de verschillende contemporaine vertalingen die ymwxn in 

„barmhartigheid‟ hebben vertaald. Op zoek naar een mogelijk verband tussen 

Gods berouw en zijn barmhartigheid kan ten eerste samenvattend geconclu-

deerd worden, dat Hosea bewust een zelfstandige naamwoord, dat afgeleid is 

van ~xn, heeft gebruikt, om het bijzondere pathetische karakter van Gods barm-

hartigheid zo duidelijk mogelijk te laten spreken. Het doel dat Hosea daarbij 

voor ogen stond was zijn volksgenoten te bewegen zich tot YHWH te wenden in 

plaats van tot de afgoden en tot de omliggende grootmachten als Egypte en As-

sur. Zijn scherpe en bewogen cultuurkritiek, waarbij hij qua taalgebruik alle 

mogelijke retorische gereedschappen gebruikte, die in zijn vermogen lagen, had-

den tot doel om zoon Efraïm weer te herenigen met vader YHWH. In zijn mond 

werden de woorden van YHWH geduchte en trefzekere wapens, om zijn volkge-

noten in hun hart te raken. 

          Om de specifieke functie van de frase ymwxn wrmkn te kunnen bepalen bin-

nen de structuur van de tekst is gekozen voor een synchrone benadering van de 

tekst in samenhang met de methode linguistic categorization. Deze methode 

legde het gehanteerde metonymisch woordspel bloot, dat nader toegespitst op 

synecdoche, de retorische en theologische functie van de frase onthulde.  

De basis van de synchrone analyse werd gevormd door een tekstuele ana-

lyse van de perikoop, waarin de taal zo nauwkeurig mogelijk geanalyseerd is. De 

taalmethode van Talstra vormde de basis van deze analyse van de tekst. Op ba-

sis van de tekstuele analyse is vervolgens een tekststructuur van de tekst opge-

steld. Om zicht te krijgen op de retorische functionaliteit van de tekst is gebruik 

gemaakt van de inzichten van Morris en de linguïstische inzichten van Taylor. 

Ondanks enkele tekstkritische problemen, is de Masoretentekst van de perikoop 

niet aangepast.  

De tekststructuur laat een duidelijke hoofdlijn in de tekst zien, die her-

kenbaar te karakteriseren is als godspraak. De breuklijnen in de tekst, die be-

paald worden door verschillende overgangen, van 1ste naar 3de persoon, van 

werkwoordzinnen naar nominale zinnen en van tekst in de directe rede naar 

narratieve tekst, hebben niet geresulteerd in een gefragmentariseerde tekst die 

de eenheid van de perikoop in twijfel trekt en de hoofdlijn geweld aan doet. Deze 

overgangen hebben wel geresulteerd in twee schema‟s (II en III) die elk op een 

eigen manier, naar tekst- en zinstype, de lexicale en morfologische verbanden en 

de structuursignalen laten zien. Daaruit bleek tot twee keer toe hoe op verschil-

lende wijze vs8ef het hart van de perikoop vormt. 
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De linguïstische categorisering laat het ambigue woordspel van de tekst 

aan het licht komen waardoor de tekst een gelaagdheid in betekenis krijgt, die 

door de referring function de tekst met andere metaforen, historische gebeurte-

nissen en theologische kaders binnen en buiten Hosea verbindt.  

De concentrische benadering van H11 levert op geheel eigen wijze op-

nieuw vs8 als het hart van de tekst op. De uitwerking van de wijdere context 

van de perikoop geeft vooral zicht op de retorische kracht van de perikoop in 

nauwe samenhang met die van het hele tekstcorpus Hosea.  

Samenhang en reconstructie resulteren vervolgens in een theologisch 

ontwikkelingspatroon van de genadeleer in de Tenach. Het unieke van de Hose-

aanse genadeleer staat niet op zichzelf, maar heeft een voortraject en een ver-

volg. De verschillende bouwstenen van de genadeleer blijven dezelfde, er vindt 

alleen een herschikking plaats, die door latere profeten, met name Jeremia en 

daarna Ezechiël, verder en stringenter is uitgewerkt.  

De Sitz im Leben van de perikoop ontvouwt de historische achtergrond en 

de verschillende groepen lezers. Dit gedeelte leert de tekst van Hosea vooral 

verstaan als religieus geladen cultuurkritiek tegen de sterk op gang gekomen 

stadscultuur, die gekenmerkt wordt door een algehele apostasie.  

Verschillende beschouwingen over ~xn en ~xr geven een breed inzicht op 

de eigen semantiek en op de wederzijdse overlappingen ervan. Het leidt tot een 

positiebepaling, dat 1) de grondbetekenis van het Semitische nâu en het Arabi-

sche nHm elkaar niet noodzakelijk uitsluiten; 2) ~xn en ~xr zich tot elkaar ver-

houden als affect en effect van Gods liefde; 3) de omkering een tot Gods wezen 

behorende omkering is, hoe antropomorf, in relatie tot de vader- en moedermeta-

foor, het spreken over hart en ingewanden ook is. 

Ten slotte, een antwoord op „waarom God berouw heeft?‟ is een serieuze 

vraag, maar al met al een nogal pretentieuze vraag. Wij mensen kunnen onder-

zoek doen, analyseren, categoriseren, kwesties im frage stellen, etc. Uiteindelijk 

baseren we onze antwoorden op vragen naar en over God op ervaringen van 

mensen met God. Waarom God berouw heeft, kan aan de hand van Hosea‟s er-

varing, zoals die ons vandaag is overgeleverd, dan toch beantwoord worden. 

Gods ~xn is in Hos 11,8-11 zijn heilige liefde, maar dan anders gezegd. Zijn ~xn 
brengt een niet-mogelijkheid teweeg in God. God kan niet niet-liefhebben (vs9)! 

Tegelijkertijd is zijn heilige liefde vrije liefde. Deze vrije liefde verhoudt zich 

weliswaar paradoxaal tot zijn heilige liefde, maar is vrije liefde, omdat zij niet 

van mensen afhangt. De kern van Hosea 11,8-11 is, dat God geen voorwaarden 

stelt voor zijn liefde. Bekering is geen voorwaarde voor zijn liefde. Boete doen is 

geen voorwaarde voor zijn liefde. Alleen zijn eigen heiligheid staat garant voor 

zijn liefdesdaden, zijn ~xr. Maar het is zijn berouw, zijn bewogenheid, zijn ver-

mogen tot omkeren – kortom, het is zijn ~xn, dat zijn liefde in vrijheid bemiddelt 

en mededeelzaam maakt. 

Het einde van h2 in deze scriptie hield de mogelijkheid open voor een 

mogelijke „uitgelezen‟ aanleiding, om naast de genoemde redenen aan Hosea een 

bijzondere plaats toe te kennen in het corpus van de kleine profeten. Aan het 

einde gekomen van deze studie kan die aanleiding wat mij betreft verzilverd 
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worden. Want als het gaat om theologie, als het gaat om wat op grond van de 

menselijke ervaring met God over God gezegd kan worden, heeft de theologie 

met Hos 11,8-11 voor altijd een nieuw gezicht gekregen. Hosea heeft in 11,8-11 

een kant van Gods aangezicht laten oplichten wat voor hem niemand zo expli-

ciet gedaan heeft en die na hem alleen maar helderder is kunnen gaan schijnen, 

totdat in het gezicht van de Messias het gezicht van de Vader (11,1-4) ons in zijn 

meest krachtige glans getoond werd (Joh 14,7 en 9). Het bijzondere van Hosea 

is, naast en boven alles wat al genoemd is in h2, dat hij op ingrijpende wijze de 

genadige omkeer van Gods gelaat en wezen geprofeteerd heeft.  
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Afkortingen 

BHS  Biblia Hebraica Stuttgartensia 

COT  Commentaar op het Oude Testament 

DB  Dictionary of the Bible 

FOTL  Forms of the Old Testament Literature 

ICC  The International Critical Commentary 

MT  Masoretentekst 

NBG  Nederlands Bijbelgenootschap 

NBV  Nieuwe Bijbelvertaling 

NIDOTTE New International Dictionary of Old Testament Theology & Ex-

egesis 

POT Prediking van het Oude Testament 

RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart 

SV Statenvertaling 

TDOT Theological Dictionary of the Old Testament 
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