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1 Inleiding 

1.1 Onderwerp en probleemstelling 

Deze masterscriptie gaat over Psalm 29. Een psalm waarin de dichter de macht en majesteit 

van JHWH in het onweer onder woorden brengt. De schepping – in de zin van deze zichtbare 

werkelijkheid – wordt concreet onder woorden gebracht. Verschillende natuurverschijnselen 

passeren de revue, zoals het rollen van de donder en het flitsen van de bliksem. En al deze 

verschijnselen worden door de dichter verbonden met het spreken van JHWH. 

Maar er speelt – naar mijn stellige overtuiging – meer in Psalm 29. Er worden in deze psalm 

niet alleen natuurverschijnselen aan de stem van JHWH toegeschreven. Er staat in vers 10 

ook heel nadrukkelijk dat JHWH heerst als koning in een positie boven de oervloed. Wordt 

hiermee een verband gelegd tussen JHWH en het ontstaan van deze zichtbare werkelijkheid? 

Om hier een antwoord op te kunnen geven, stel ik de volgende centrale onderzoeksvraag 

voor: 

 

Welk scheppingsconcept veronderstelt Psalm 29?  

 

Kan dat zomaar? Een scheppingsconcept veronderstellen in een psalm, die ogenschijnlijk niet 

over de schepping – in de zin van het ontstaan van de wereld – gaat. Krijgt de dichter van 

deze psalm geen scheppingsconcept opgedrongen? Deze vraag zal eerst beantwoord moeten 

worden voordat dit onderzoek verder uitgevoerd kan worden.  

Een bekend onderscheid in het wetenschappelijk onderzoek is dat tussen inductie en deductie. 

In het eerste geval wordt vanuit allerlei afzonderlijke casussen toegewerkt naar een algemene 

regel. Het tweede geval ziet op een werkwijze waarbij de geldigheid van een concept of een 

algemene regel getoetst wordt in een specifieke situatie.  

Dit onderscheid is van vitaal belang voor deze centrale onderzoeksvraag. Vanuit het algemene 

concept van een god die de wereld geschapen heeft, wordt de beweging gemaakt richting 

Psalm 29 en wordt de vraag gesteld of er in deze psalm een scheppingsconcept verondersteld 

wordt en – zo ja – welk concept.  

Na de geldigheid van de centrale onderzoeksvraag vastgesteld te hebben, is er ruimte om de 

hiervan afgeleide deelvragen te presenteren. De antwoorden op deze deelvragen leveren een 

belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. Deze deelvragen 

zijn: 
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- Wie worden bedoeld met de in vers 1 genoemde godenzonen en hoe verhouden zij 

zich tot JHWH? 

 

- Hoe beschrijft de dichter van Psalm 29 de zichtbare schepping? 

 

- Wat wil het zeggen dat de stem van JHWH in deze psalm verbonden wordt met 

zichtbare en hoorbare natuurverschijnselen? 

 

- Waar liggen de Libanon, de Sirjon en Kades en wat wil het zeggen dat genoemde 

natuurverschijnselen zich daar manifesteren? 

 

- Waar moet de in vers 9 genoemde tempel gesitueerd worden? 

 

- Is er betekenisverschil tussen de woorden mayim en mabbul en wat is de reden dat 

deze beide woorden gebruikt worden? 

 

- Wat betekent het koningschap van JHWH? 

 

- Wat wil het zeggen dat dit koningschap van JHWH zich manifesteert in een positie 

boven de mabbul?  

 

- Wat betekent het dat JHWH zijn volk kracht en vrede geeft? 

 

Deze deelvragen zijn soms op zichzelf onderwerp geweest van een dissertatie. Dat wil zeggen 

dat de mate van gedetailleerdheid van de antwoorden af zal hangen van de mate waarop de 

antwoorden van belang zijn voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.  

 

1.2 Werkwijze 

Talstra geeft in zijn boek Oude en Nieuwe Lezers een overzicht van de stand van zaken op het 

gebied van de methodologie van exegetisch onderzoek. Hij beschrijft hier een verschuiving 
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van het standpunt dat exegese voor alles historisch onderzoek is naar een breed, postmodern 

palet, waarbij verschillende exegetische benaderingen naast elkaar bestaan.
1
 

Dit historische onderzoek richt zich op de zoektocht naar wat er oorspronkelijk in de teksten 

stond en hoe deze teksten zich hebben ontwikkeld.
2
 Talstra merkt op dat deze werkwijze veel 

weg heeft van het verwijderen van oude lagen verf, waarbij het de vraag is wat de waarde is 

van hetgeen overblijft. Hij werpt dan ook de vraag op of het hele kunstwerk – inclusief alle 

eerder aangebrachte lagen verf – als geheel niet waardevol is.
 3

 Dat deze vraag meer en meer 

bevestigend wordt beantwoord, blijkt uit de opkomst van literatuur- en taalwetenschappelijke 

benaderingen.
4
  

Dit betekent niet dat de tekst als a-historisch beschouwd mag worden. Talstra wijst erop dat 

Oudhebreeuwse inscripties, alternatieve lezingen in Qumranteksten of de Septuaginta en de 

herinterpretatie van „vroege‟ teksten in het Oude Testament in latere delen van het Oude 

Testament duidelijk maken dat oudtestamentische teksten door steeds weer nieuwe generaties 

gelezen, herschreven en in discussie zijn gebracht.
5
 In die zin zijn tekst en geschiedenis met 

elkaar verweven. Het gaat dus niet om de vraag of de historische component nog wel een 

legitieme plaats heeft in het exegetische onderzoek. Daarvoor zijn geschiedenis en tekst te 

nauw op elkaar betrokken. Het gaat om de vraag of het überhaupt mogelijk is om – met 

voorbijzien van de eindgestalte van de tekst – vroegere tekstgestalten te reconstrueren. 

De hiervoor geschetste ontwikkeling heeft tot gevolg dat er een toenemende gerichtheid is op 

de data die de exegeet concreet in handen heeft. Met die data worden de integrale teksten en 

archeologische vondsten bedoeld. Dit betekent dat de tekstanalyse voorrang krijgt boven de 

vragen naar het ontstaan en de overlevering van de teksten. Dit houdt – zoals gezegd – niet in 

dat er een keuze voor of tegen klassiek exegetisch onderzoek gemaakt moet worden. Het gaat 

erom in welke fase van het exegetisch onderzoek bepaalde vragen aan de orde komen.
6
 

Talstra wil deze tweedeling tussen klassiek en modern exegetisch onderzoek overstijgen. Hij 

stelt een analytische route voor die begint bij het verzamelen van relevant tekstmateriaal om 

via het analyseren ervan te eindigen in de fase van de interpretatie.
7
  

                                                           
1
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.27. 

2
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.27. 

3
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.27-28. 

4
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.28 en 97-

103. 
5
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.76 

6
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.112-113. 

7
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.39-41. 
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In de fase van de analyse geeft hij prioriteit aan het taalsysteem boven de tekstcompositie. Dit 

betekent prioriteit voor het analyseren van de syntaxis en de semantiek van de tekst voor het 

literair ontwerp of de stilistische vormgeving. Hij maakt in dit verband de nuchtere opmerking 

dat niet iedere woordherhaling of zinswending een diepere theologische betekenis heeft.
8
  

De analyse van de compositie van de tekst gaat echter vooraf aan de reconstructie ervan. Deze 

literaire en retorische analyse bestudeert de structuur en de inhoud van de voltooide teksten. 

Pas daarna komt de fase van de vergelijking met andere teksten uit het Oude Testament of de 

Umwelt van Israël en de bestudering van de diachronie van de tekst.
9
 

Deze drie fasen zullen de leidraad zijn voor het onderzoek in deze scriptie. Aangezien de 

vraagstelling van deze scriptie historisch van aard is, zal de laatste fase – die in het teken staat 

van de actuele lezersinterpretatie – niet uitgewerkt worden.  

 

1.3 Indeling 

Om de centrale onderzoeksvraag van een adequaat antwoord te kunnen voorzien, zal deze 

scriptie in drie delen verdeeld worden. In de eerste plaats staat Psalm 29 als taalkundige en 

literaire compositie centraal. Het gaat in de onderzoeksvraag van deze scriptie immers om het 

veronderstelde scheppingsconcept in deze concrete psalm. Het tweede deel van deze scriptie 

gaat in op het begrip „scheppingsconcept‟. Hoe werd er in de antieke wereld over het ontstaan 

van deze wereld gedacht en welke typen scheppingsconcepten zijn zoal te onderscheiden.  

Deze eerste twee delen vormen als het ware de twee benen waarop „de romp‟, namelijk het 

derde deel van deze scriptie, rust. Pas als Psalm 29 zowel taalkundig als literair is geduid en 

het denken over de schepping en scheppingsconcepten in de antieke wereld – waarin het oude 

Israël een plaats heeft – geanalyseerd is, kan een adequaat antwoord gezocht worden op de 

centrale vraag naar het veronderstelde scheppingsconcept in Psalm 29. 

Op basis van het model van Talstra presenteer ik de volgende driedeling in deze scriptie. In de 

hoofdstukken 2 en 3 staat „het eerste been‟ – Psalm 29 – centraal. In hoofdstuk 2 wordt het 

taalsysteem van Psalm 29 geanalyseerd. De Hebreeuwse tekst van de psalm wordt vertaald en 

enkele cruciale taalkundige beslissingen zullen – in het licht van het tekstkritisch apparaat – 

worden toegelicht. Verder zal een syntactische en semantische analyse van de tekst worden 

gegeven.  

                                                           
8
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.115. 

9
 Talstra, Oude en Nieuwe Lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, p.115-116. 
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In hoofdstuk 3 staat de vraag naar de structuur en de compositie van Psalm 29 centraal. In dit 

literaire en retorische onderzoek wordt de poëtische structuur van de psalm belicht en worden 

de verschillende in deze psalm gebruikte stijlmiddelen geanalyseerd.  

Hoofdstuk 4 heeft „het tweede been‟ van deze scriptie als onderwerp. De vraag staat centraal 

welke scheppingsconcepten er in het oude Nabije Oosten – de Umwelt van het oude Israël – 

te onderkennen zijn. In dit hoofdstuk zullen antieke scheppingsvoorstellingen ter sprake 

komen, alsmede de bronnen waarin ze zijn overgeleverd. Ook hier geldt de opmerking dat een 

dergelijk breed onderwerp alleen summier en in het kader van de centrale onderzoeksvraag 

behandeld kan worden.  

Deze drie hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 4) vormen de basis voor hoofdstuk 5. Dit is 

het hoofdstuk waarin – met behulp van de gevonden informatie in de hoofdstukken 2 tot en 

met 4 – een antwoord gezocht zal worden op de centrale onderzoeksvraag. In hoeverre geeft 

al deze informatie aanleiding om in Psalm 29 een scheppingsconcept te veronderstellen en – 

zo ja – welk scheppingsconcept is dat dan.  

Zoals gebruikelijk is in een wetenschappelijke publicatie zal deze scriptie worden afgesloten 

met een conclusie. In hoofdstuk 6 zullen de belangrijkste conclusies getrokken worden en zal 

de centrale onderzoeksvraag van een antwoord worden voorzien.  
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2 Taalkundige analyse 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat het taalkundig systeem van Psalm 29 centraal. In paragraaf 2.2 zal eerst 

een vertaling gegeven worden van de Hebreeuwse tekst van Psalm 29. Daarvoor wordt de 

Masoretische Tekst (MT) gebruikt in de uitgave van de Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). 

In paragraaf 2.3 zullen enkele vertaalkeuzen – indien nodig in het licht van het tekstkritisch 

apparaat – worden toegelicht. In paragraaf 2.4 zal een syntactische en semantische analyse 

van de psalm worden gegeven. Ten slotte zullen in paragraaf 2.5 enkele conclusies getrokken 

worden. 

 

2.2 Tekst en vertaling 

 

1ד ִוִ֥ ורְלָדָ֫ יםaִמְזמֹ֗ יהָוהְבֵנ֣יֵאִלִ֑ ז׃bָה֣בּוַל ַֽ֭ ודָוע   הָכבִ֥ יהָוֹ֗ ּוַלַ֝  ָהבִ֥

2הְבַהְדַרת יהָוֹ֗ ּוַלַ֝ וִהְשַתֲחוִ֥ יהָוהְכ֣בודְשמִ֑ ֶדשaָה֣בּוַל ַֽ֭ ׃b־ק  

3ִים ָמִ֥ הַעל־ַהָ֫ ולְיהָוֹ֗ יםaקִ֥ ודִהְרִעִ֑ ל־ַהָכבִ֥ ים׃aֵא  ִיםַרִב  הַעל־ַמִ֥ הָוֹ֗ ְיַ֝

4ול ַחקִ֥ הַבכ ִ֑ ר׃קול־ְיהָוִ֥ הֶבָהָד  הָוֹ֗ ְיַ֝

5ון׃ יַהְלָבנ  הֶאת־ַאְרֵזִ֥ הָוֹ֗ רְיַ֝ יםַוְיַשֵבִ֥ רֲאָרִזִ֑ ֣קולְיַֽ֭הָוהש ֵב֣

6ים׃ ןְכ֣מוֶבן־ְרֵאִמ  ִשְרי ֹ֗ וןְוַ֝ ֶגלְלָבנִ֥ םְכמו־ֵעִ֑ ַוַיְרִקיֵדִ֥

7ש׃a ותֵא  בַלֲהבִ֥ הח ֵצֹ֗ קול־ְיהָוִ֥

8יל יל֣קולְיַֽ֭הָוהָיִח֣ רָיִחִ֥ ש׃aִמְדָבִ֑ רָקֵד  הִמְדַבִ֥ הָוֹ֗ ְיַ֝

9ה׀ְיחוֵל֣לַאָילות  ולְיהָוָ֨ ותaקֹ֤ רִ֥ ףְיָעָ֫ ֶַֽיֱחש ֹׂ֪ וד׃bַו  רָכב  וא ֵמִ֥ לֹ֗ וכ ַ֝ ּוְבֵהיָכלִ֑

11ם׃ ֶלְךְלֹעוָל  הֶמ֣ הָוֹ֗ בַוֵיִֶ֥שבְיַ֝ ְיַֽ֭הָוהַלַמ֣בּולָיָשִ֑

11זְלעַ הע ֹ֖ הָוֹ֗ ום׃ְי  ְךֶאת־ַע֣מוַבָשל  ה׀ְיָבֵרֹ֖ ןְיהָוָ֓ 01֣מוִיֵתִ֑




 

 

                                                           
10

 Biblia Hebraica Stuttgartensia, SESB 2.0 versie. 
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1 Een psalm
11

 van
12

 David. 

 

Geef
13

 JHWH, godenzonen
14

 

  geef JHWH eer
15

 en kracht. 

 

1 Geef JHWH de eer van zijn naam 

buig voor JHWH in zijn heilige luister
16

 

 

2 De stem van JHWH is
17

 op
18

 de wateren
19

 

de glorieuze God dondert 

 JHWH is op vele
20

 wateren. 

 

                                                           
11

 Een profaan lied. In het Oude Testament de technische term voor psalm geworden; Koehler – Baumgartner, 
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p. 566. 
12

  De prepositie ‘le’ heeft een heel breed betekenisveld, variërend van ‘naar, ‘tot’, ‘aan’ en ‘voor’; Lettinga, 
Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, par. 63, p.140. Deze prepositie kan ook een bezitsrelatie aanduiden. Bij 
vertaaloptie 14 in het woordenboek van Koeler en Baumgartner wordt concreet verwezen naar de psalmen en 
wordt de betreffende prepositie als genitief opgevat; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon 
of the Old Testament, p.509. 
13

 De werkwoordsstam jhb (imperativus 2
e
 persoon pluralis) is een hypothetische stam van een werkwoord dat 

‘geven’ betekent; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.393. Ook is 
een betekenis als ‘toekennen’ of ‘toeschrijven’ mogelijk; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon 
of the Old Testament, p.396. 
14

 Het gaat hier om een status constructus verbinding. Deze woordgroep kan duiden op engelen; Brown – 
Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.42. Een andere mogelijkheid is goden van 
een lagere orde dan JHWH; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 
p.49. Cowley merkt nog op dat deze constructie wijst op het lidmaatschap van een groep of gilde. Hij stelt dan 
ook dat het hier niet gaat om zonen van goden, maar om hemelse wezens die behoren tot de klasse van de 
goden; Cowley, Gesenius’ Hebrew Grammar, p.418. 
15

 De oorspronkelijke notie van dit woord is ‘zwaar zijn’ of ‘gewichtig zijn’. Het heeft hier betrekking op eer of 
glorie toebrengen aan JHWH; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 
p.459. Ook betekenissen als reputatie, belangrijkheid, eer of glorie zijn mogelijk. Dit zijn betekenissen in een 
niet-theologisch gebruik. Zij zien het woord in de context van 29:1 als theologisch gebruikt en betrekken het op 
eer of glorie toebrengen aan JHWH; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament, p.457. 
16

 Deze vertaling wordt verder toegelicht in paragraaf 2.3. 
17

 Omdat er sprake is van een nominale zin is, is in de Nederlandse vertaling van deze zin het koppelwerkwoord 
‘is’ tussengevoegd. 
18

 Het voorzetsel al heeft een breed betekenisveld van ‘op’, ‘voor’ en ‘boven’ tot ‘van’ en ‘tegen(over)’; Koehler 
– Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.825-827. 
19

 Het woord mayim heeft een breed betekenisveld. Het kan slaan op drinkwater, regenwater of water dat in 
cultische zin gebruikt wordt. Een specifieke betekenis ervan ziet op het water als element uit de Urzeit. 
Daarnaast kan het woord gebruikt worden om een vijandige macht uit te beelden; Koehler – Baumgartner, The 
Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.577. Het woord wordt soms heel specifiek betrokken op 
de wolken; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.565. 
20

 Het kan ook met groot of talrijk vertaald worden; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon 
of the Old Testament, p.1171-1172. 
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4 De stem van JHWH is machtig
21

 

  de stem van JHWH is majesteitelijk
22

. 

 

5 De stem van JHWH breekt
23

 ceders 

  JHWH versplintert
24

 de ceders van de Libanon. 

 

6 Hij doet de Libanon huppelen
25

 als een stierkalf 

  en de Sirjon
26

 als een jong rund.
27

 

 

7 De stem van JHWH klieft
28

 vuurvlammen. 

 

8 De stem van JHWH doet de wildernis
29

 beven 

JHWH doet de wildernis Kades
30

 beven. 

                                                           
21

 Dit woord kan betrekking hebben op de JHWH’s macht in het regeren van de wereld; Brown – Driver – Briggs, 
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.470. De vraag is hoe de prepositie be geïnterpreteerd 
moet worden. Jenni heeft in zijn boek over deze Hebreeuwse prepositie een onderverdeling in vijf categorieën 
voorgesteld, waarbij hij zowel bekoach en behadar uit vers 4 en behadrat qodesh uit vers 2 binnen de categorie 
van het modale gebruik van deze prepositie indeelt. Alle drie vallen ze vervolgens binnen de subcategorie van 
de ‘kwaliteitsabstracta’. Dat wil zeggen dat met deze prepositie een nadere kwalificering wordt gegeven. Jenni, 
Die hebräischen Präpositionen, Band I, die Präposition Beth, p.334-336. Dit vraagstuk zal in meer detail worden 
besproken in paragraaf 2.3. Verder merkt Cowley op dat vertaald mag worden dat de stem van JHWH machtig 
is. Cowley, Gesenius’ Hebrew Grammar, p.452. 
22

 Zie voetnoot 21. Er wordt hier een nadere kwalificering van de stem van JHWH gegeven. Van de stem van 
JHWH wordt dus in vers 4 opgemerkt dat die zowel machtig en majesteitelijk is.  
23

 Er wordt een participium gebruikt. Een participium activum kan alle tijdssferen tot uitdrukking brengen; 
Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, p.83, par. 43. Deze werkwoordsstam kan eveneens vertaald 
worden met verbrijzelen, verpletteren of vernielen; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon 
of the Old Testament, p.1402. 
24

 Het gaat hier om een imperfectum consecutivum in de pi’el van hetzelfde werkwoord dat eerder in dit vers 
gebruikt is. Deze vorm houdt geen verleden tijd in; Waltke – O’Connor, An Introductiuon to Biblical Hebrew 
Syntax, p.499-500. Het feit dat deze werkwoordsstam in de pi’el voorkomt, duidt op een intensivering van de 
qal. Dit houdt een intensivering van ‘(ver)breken’ naar ‘versplinteren’ of ‘verpletteren’ in; Lettinga, Grammatica 
van het Bijbels Hebreeuws, p.79, par. 42. In de context van Psalm 29:5 ziet deze werkwoordsvorm op het 
verbrijzelen of verpletteren in (kleine) stukjes als een daad van God; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and 
Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.1404. 
25

 Deze vertaling wordt verder toegelicht in paragraaf 2.3. 
26

 Fenicische naam voor de berg Hermon; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament, p.1357 en Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.976. 
27

 Het woord bene ziet niet alleen op een zoon in menselijke relaties, maar kan evenzeer betrekking hebben op 
het jong van een dier; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.137. 
Het woord kan vertaald worden als ‘jonge stier’ of ‘jong rund’. In de LXX vertaalt als ‘eenhoorn’. Het gaat hier 
om een moeilijk te temmen dier die tot de familie van het rund behoort; een diersoort met twee hoornen; 
Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.1163. 
28

 “i.e. the thunder of his voice sends forked lightnings.” Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon 
of the Old Testament, p.345. 
29

 Kan ook weiland, grasland, steppe of woestijn betekenen; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic 
Lexicon of the Old Testament, p.547. 
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9 De stem van JHWH doet machtige bomen
31

 beven 

  en ontbladert bossen
32

 

maar in zijn tempel
33

 zegt
34

 iedereen
35

: eer! 

 

10 JHWH troont boven de oervloed
36    

  JHWH troont
37

 als koning voor eeuwig.
38

 

 

11 JHWH geeft zijn volk kracht 

  JHWH zegent
39

 zijn volk met vrede.
40

    

 

2.3 Toelichting vertaling en bespreking kritisch apparaat 

In deze paragraaf worden een aantal belangrijke vertaalkeuzes toegelicht en worden tevens de 

belangrijkste aspecten vanuit het kritisch apparaat bij deze psalm besproken. 

 

                                                                                                                                                                                     
30

  Een plaats 80 kilometer ten zuidwesten van Bersheba; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic 
Lexicon of the Old Testament, p.1075. Een tweede mogelijkheid is een plaats in het huidige Syrië ten noorden 
van Damascus; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.345. Deze vraag 
wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.4.3. 
31

 Deze vertaling wordt verder toegelicht in paragraaf 2.3. 
32

 Ook in de betekenis van wouden of struikgewas; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of 
the Old Testament, p.420. Het kritisch apparaat merkt op dat bij dit mannelijke woord het meervoud je’arim 
verwacht zou worden; BHS, p.1110. 
33

 Een status constructus verbinding + suffix 3
e
 persoon singularis masculinum. Zowel de aardse tempel als de 

hemelse tempel van JHWH kan bedoeld worden; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of 
the Old Testament, p.245. 
34

 De werkwoordsstam heeft een breed betekenisveld en kan ook zien op eervol vermelden of prijzen; Koehler 
– Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.66. 
35

 Letterlijk ‘ieder aan hem’ (gezien het suffix 3
e
 persoon masculinum singularis). Dit suffix wijst op ‘the mass of 

things or persons meant’. In die zin is het een equivalent van iedereen; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament, p.482. 
36

 Kan ook vertaald worden met hemelse zee; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the 
Old Testament, p.541. 
37

 Deze werkwoordsvorm (imperfectum consecutivum) wijst op een situatie die in het verleden begon en die 
voortduurt tot in het heden. Het effect van datgene wat in het verleden ingezet is, duurt voort tot in het heden; 
Cowley, Gesenius’ Hebrew Grammar, p.329. Het werkwoord kan ook zien op het op de troon plaats nemen of 
zitten; Koehler – Baumgartner,  The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.444. 
38

 Dit woord ziet op een lange tijdsduur in verleden of toekomst. Als het woord op God betrokken wordt, wordt 
het vaak gebruikt in de betekenis van eeuwig; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the 
Old Testament, p.798-799. In de context van psalm 29:10 ziet het op de eeuwigdurende regering van JHWH; 
Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.761-762. 
39

 In de pi’el kan het werkwoord betrekking hebben op God die zegent. Koehler – Baumgartner, The Hebrew 
and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.160. 
40

 Dit woord ziet op voorspoed, vrede en redding; Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of 
the Old Testament, p.1509. Heel specifiek kan gedoeld worden op vrede in het kader van de verbondsrelatie 
tussen JHWH enerzijds en zijn volk anderzijds; Brown – Driver – Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, p.1023. 
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Vers 2: ֶדשְבַהְדַרת ־ק    

Deze genitiefverbinding is niet eenvoudig te duiden. Brown, Driver en Briggs noemen in hun 

woordenboek de vertaling „holy adornment‟ (heilig sieraad). Zij stellen dat deze woordgroep 

altijd gebruikt wordt in het kader van publiek eerbetoon.
41

 Maar dan blijft de vraag staan waar 

dit heilige sieraad betrekking op heeft. 

In het kritisch apparaat wordt verwezen naar een alternatieve lezing in de Septuaginta. Daar is 

een suffix 3
e
 persoon masculinum singularis toegevoegd.

42
 Dit betekent dat deze woorden 

toegepast worden op JHWH. Het gaat dan om de heilige majesteitelijkheid van JHWH. Deze 

vertaling wordt voorgesteld in het woordenboek van Koehler en Baumgartner.
43

 

Bij de vertaling van vers 4 is in voetnoot 21 reeds gerefereerd aan deze woordgroep. In zijn 

boek over het gebruik van de prepositie be maakt Jenni een verdeling in vijf categorieën.
44

 

Deze genitiefverbinding wordt door Jenni ingedeeld in de categorie „modaal gebruik‟. Het 

gaat binnen deze categorie om abstracta als vrede, gerechtigheid of kracht. De functie van de 

prepositie in deze categorie is niet lokaal, temporeel of instrumenteel. De prepositie, die 

verbonden is met een abstractum, heeft als resultaat een bijwoordelijke bepaling die antwoord 

geeft op de vraag naar het „hoe‟, „op welke manier‟ of „onder welke omstandigheden‟ van de 

in de zin beschreven stand van zaken. 
45

  

Binnen deze modaliteitscategorie beschouwt Jenni deze genitiefconstructie – alsmede de twee 

keren dat de prepositie be in vers 4 gebruikt wordt – als een kwaliteitsabstractum. Zowel deze 

genitiefconstructie als het woord behadar uit vers 4 beschrijven een positieve levenstoestand. 

Het gaat om heilige pracht of luister, die een kwaliteit van respectievelijk JHWH en de stem 

van JHWH aangeven. Hij merkt nog wel op dat deze genitiefverbinding – net als de beide 

andere keren dat zij in het Oude Testament voorkomt – moeilijk te vertalen is. Hij doet zelf 

het voorstel het woord hadar met pracht te vertalen.
46

 

Ook in de literatuur wordt uiteenlopend geoordeeld over deze genitiefverbinding. Craigie en 

Ridderbos betrekken de woordgroep op feestelijke, heilige kleding.
47

 Andere exegeten zien er 

                                                           
41

 Brown – Driver – Briggs,  A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p.214.  
42

 BHS, p.1110. 
43

 Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.240. 
44

 Hij noemt achtereenvolgens lokalisation (57,9%), realisation (18,7%), modalisation (5,7%), temporalisation 
(15,9%) en parallelisation (1,4%). Deze percentages hebben betrekking op de mate waarin de verschillende 
vormen van gebruik voorkomen binnen het totaal aantaal keren dat deze prepositie gebruikt is in het Oude 
Testament. Jenni, Die hebräischen Präpositionen, Band I, die Präposition Beth, p.69. 
45

 Jenni, Die hebräischen Präpositionen, Band I, die Präposition Beth, p.330. 
46

 Jenni, Die hebräischen Präpositionen, Band I, die Präposition Beth, p.334-335. 
47

 Craigie, Psalms 1-50, p.242-243 en Ridderbos, De Psalmen I. Psalm 1-41, p.244. Ridderbos merkt verder nog 
op dat de aangesproken godenzonen zich in heilige feestdos voor JHWH moeten neerbuigen, zoals de zangers 
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een duidelijke parallel in met Ugaritische teksten. Cross, Dahood en Kraus beschouwen deze 

genitiefverbinding als de beschrijving van een theofanie.
48

 Het gaat dan om de majestueuze 

verschijning van JHWH.  

De parallel tussen deze genitiefverbinding en het Ugaritische woord hdrt wordt weerlegd door 

Van der Ploeg, Craigie en Loretz. Van der Ploeg noemt deze parallel „niet overtuigend‟.
49

 

Craigie legt er de vinger bij dat hdrt een hapax legomenon is in het corpus van Ugaritische 

teksten.
50

 Loretz stelt zelfs dat de beslissing over de Kanaänitische oorsprong van Psalm 29 

grotendeels op de vermeende overeenkomst tussen deze woordgroep en teksten uit Ugarit 

wordt gebaseerd.
51

 Dit alles moet tot voorzichtigheid manen voor al te vergaande conclusies 

over de relatie tussen deze woordgroep en teksten uit Ugarit.  

Met Goldingay ben ik van mening dat deze woordgroep – gezien de parallellie met de eerste 

regel van vers 2 – op JHWH betrokken moet worden.
52

 Van der Ploeg betrekt het woord op de 

luister waarmee JHWH in de hemel omgeven is.
53

 Goldingay suggereert de vertaling „heilige 

majesteit‟.
54

 Ik kies daarom voor de vertaling „buig u voor JHWH in zijn heilige luister‟.  

 

Vers 6: ם     ַוַיְרִקיֵדִ֥

De vertaling van dit werkwoord (hiphil imperfectum consecutivum) verdient een nadere 

overweging. Op het eerste gezicht lijkt hier sprake te zijn van een werkwoord gevolgd door 

een suffix 3
e
 persoon masculinum pluralis. Dan is het echter de vraag waar dit „hen‟ naar 

verwijst. Blikt het terug op de cederbomen van de Libanon of blikt het vooruit op de Libanon 

en Sirjon, die verderop genoemd worden?  

Beide mogelijkheden houden iets onbevredigends. Als dit „hen‟ verwijst naar de cederbomen 

ontstaat er een inhoudelijk en stilistisch stroef parallellisme. Het eerste colon van vers 6 heeft 

dan betrekking op bomen en het tweede colon op bergen. Deze inhoudelijke stroefheid van 

het parallellisme in vers 6 is weliswaar verdwenen als „hen‟ betrokken wordt op de Libanon 

                                                                                                                                                                                     
zich in de aardse tempel in hun feestgewaden voor JHWH neerbuigen; Ridderbos, De Psalmen I, Psalm 1-41, 
p.246. 
48

 In het Ugaritisch ziet het woord hdrt op een openbaring of een theofanie; Cross, Canaanite Myth and Hebrew 
Epic, p.152; Dahood, Psalms I: 1-50, p.174; Kraus, Psalmen, Teilband I, Psalmen 1-80, p.377. 
49

 Van der Ploeg, Psalmen. Deel I, Psalm 1-75, p.193. 
50

 Craigie, Psalms 1-50, p.242. 
51

 Loretz, Ugarit-Texte und Thronbesteigungspsalmen, p.151-154. 
52

 Goldingay, Psalms 1-41, p.416. De woordgroep vormt dan een parallel met ‘de eer van zijn naam’.  
53

 Van der Ploeg, Psalmen. Deel I, Psalm 1-75, p.193. 
54

 Goldingay, Psalms 1-41, p.416. Zowel de naam van JHWH als de luister waarmee JHWH in de hemel omgeven 
is, zijn een bewijs dat JHWH alle eer toekomt.  
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en de Sirjon. Dan blijft echter staan dat het parallellisme stilistisch gezien stroef is. „Hen‟ 

staat dan tegenover de Libanon en de Sirjon. 

Er is ook nog een derde mogelijkheid. In dat geval wordt de mem niet geïnterpreteerd als een 

suffix, maar als een enclitische mem. Een dergelijke mem heeft zijn betekenis verloren, maar 

is als consonant in de tekst overgebleven.
55

 Als er in deze werkwoordsvorm sprake is van 

zo‟n enclitische mem hoeft er geen verdere betekenis aan toegekend worden. 

Hoe wordt dit vraagstuk door de verschillende exegeten beoordeeld? Loretz ziet de mem als 

een latere toevoeging in deze tekst, die bedoeld is om vers 5 en 6 aan elkaar te verbinden. 

Bovendien merkt hij nog op dat de interpretatie van een enclitische mem vaak aangegrepen 

wordt om de in zijn ogen twijfelachtige Kanaänitische oorsprong (en daarmee een vroege 

datering van deze psalm) van een extra onderbouwing te voorzien.
56

 

Goldingay kiest ervoor – zonder dat hij zijn keuze expliciet uitwerkt overigens – deze mem 

als anticiperend op de vermelding van de Libanon en de Sirjon op te vatten.
57

 Van der Ploeg 

kiest zelf voor een enclitische mem, al merkt hij daarbij op dat er exegeten zijn die twijfelen 

aan het voorkomen van dit verschijnsel in het Oude Testament. Daarom laat hij ruimte om de 

mem anticiperend te interpreteren.
58

 

Craigie, Dahood en Cross kiezen allen expliciet voor de interpretatie van een enclitische 

mem.
59

 Kraus en Ridderbos stellen een lezing van de MT zonder mem voor. Ook zij 

betrekken de Libanon bij het eerste colon en de Sirjon bij het tweede colon.
60

 Samenvattend 

kan gesteld worden dat – hoewel er geen overeenstemming is over het voorkomen van het 

verschijnsel van de enclitische mem in het Oude Testament of in deze psalm – er wel grote 

overeenstemming is over de vormgeving van de beide cola. De Libanon behoort tot het eerste 

en de Sirjon tot het tweede colon en vormen zo samen een parallellisme.  

 

                                                           
55

 Waltke & O’Connor, par. 9.8; p.158-160. 
56

 Loretz, Ugarit-Texte und Thronbesteigungspsalmen, p.117-118. Het valt op dat Loretz sterk ageert tegen 
zowel de Kanaänitische oorsprong en de daar onlosmakelijk mee verbonden vroege datering van Psalm 29. Hij 
verwijt op pagina 118 dat aanhangers van deze theorie zich van een cirkelredenering bedienen. Ze willen een 
Kanaänitische oorsprong vinden en zoeken daar in de psalm hun argumenten bij. Een Kanaänitisch origineel is 
echter nooit gevonden. In dat licht is het opvallend dat Loretz stellige uitspraken doet over zijn theorieën over 
de redactiegeschiedenis van deze psalm zonder dat daar tekstuele getuigen voor te vinden zijn. Zo stelt hij op 
p.117 dat de oorspronkelijke vorm van vers 6 “nur folgendes kann sein”. En op p.118 stelt hij dat de tekstuele 
en kolometrische vorm van de psalm door de verdedigers van de enclitische mem “ohne zweifel” onvoldoende 
in ogenschouw is genomen. De methode van Loretz is typisch een voorbeeld van de door Talstra aangeduide 
klassieke exegetische methode, waarbij de waarde van de eindtekst zo goed als volledig wordt weggedrukt ten 
faveure van het reconstrueren en in kaart brengen van eerdere redacties. 
57

 Goldingay, Psalms 1-41, p.418. 
58

 Van der Ploeg, Psalmen. Deel I, Psalm 1-75, p195. 
59

 Craigie, Psalms 1-50,  p.243; Dahood, Psalms I: 1-50, p.178; Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic, p.154. 
60

 Kraus, Psalmen, Teilband I, Psalmen 1-80, p.377; Ridderbos, De Psalmen I. Psalm 1-41, p.244. 
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Vers 9: ַאָילות 
 

Eén van de lastigste woorden in Psalm 29 is wel dit woord. In de gevocaliseerde MT staat een 

woord dat vertaald kan worden als „hinden‟. In combinatie met een iets andere 

betekenisnuance van het voorafgaande werkwoord – vertaald als „werpen‟ of „voortbrengen‟ – 

kan het eerste colon vertaald worden als „de stem van JHWH laat hinden jongen werpen‟. Dit 

betekent dat de stem van JHWH dusdanig ontzagwekkend is dat bossen ontbladerd worden en 

hinden van schrik hun jongen voortbrengen. 

In het kritisch apparaat van de BHS wordt echter een alternatieve vocalisatie voorgesteld.
61

 

Het woord wordt, als gevolg van een licht gewijzigde vocalisatie, niet vertaald als „hinden‟, 

maar als „machtige bomen‟. Er ontstaat op die manier een vloeiender parallellisme tussen de 

eerste twee cola van vers 9. Machtige bomen beven en bossen worden ontbladerd.  

Hoe denken de verschillende exegeten over deze variant? Hoewel Dahood opmerkt dat deze 

variant breed geaccepteerd wordt, heb ik dat niet terug kunnen vinden.
62

 Goldingay werkt met 

een parallellisme tussen de dieren van vers 6 en het eerste colon van vers 9 enerzijds en een 

parallellisme tussen de bomen van vers 5 en het tweede colon van vers 9 anderzijds.
63

 

Dahood, Van der Ploeg en Craigie wijzen allen op de parallel tussen deze hinden die jongen 

werpen en Job 39:1.
64

 Kraus neemt in deze discussie een bijzondere plaats in. Hij merkt op 

dat de hier besproken variant “zeer problematisch is”.
65

 Deze stelling wordt echter niet 

beargumenteerd. Tegelijkertijd stelt hij echter een andere lezing van het tweede colon van 

vers 9 voor, waardoor er een parallellisme tussen de eerste twee cola van dit vers ontstaat rond 

het thema „dieren‟. 
66

 

Loretz betrekt het woord wel op bomen en vertaalt het met eiken. Hij stelt dat na het tweede 

colon van vers 9 de beschrijving van het onweer ten einde komt. Aan het einde van deze 

beschrijving krijgt de lezer nog één keer een overzicht van het gebied waarover het noodweer 

getrokken is en wordt beschreven welke schade het onweer heeft aangericht.
67

 Ook Kloos 

kiest voor een vertaling die betrekking heeft op bomen. Haar argument is dat de reacties van 

dieren nooit beschreven worden in het genre van de stormtheofanie.
68

 

                                                           
61

 BHS, p.1110. 
62

 Dahood, Psalms I: 1-50, p.178. 
63

 Goldingay, Psalms 1-41, p.419. 
64

 Dahood, Psalms I: 1-50,  p.179; Van der Ploeg, Psalmen. Deel I, Psalm 1-75, p.195; Craigie, Psalms 1-50, 
p.243. 
65

 Kraus, Psalmen, Teilband I, Psalmen 1-80, p.377. 
66

 Kraus, Psalmen, Teilband I, Psalmen 1-80, p.377. 
67

 Loretz, Ugarit-Texte und Thronbesteigungspsalmen, p.124-125. 
68

 Kloos, YHWH’s Combat with the Sea, p.41. 
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Samenvattend vind ik de argumentatie tegen de variant van het kritisch apparaat te mager. 

Een parallel met Job 39:1 is onvoldoende om het parallellisme dat ontstaat met deze variant af 

te wijzen. Het voorgestelde versoverstijgende parallellisme van Goldingay verdisconteert te 

weinig dat vers 5 en 6 een parallellisme op zichzelf vormen, terwijl vers 9 dat niet is. Ik kies 

daarom voor de voorgestelde vocalisatie in het tekstkritisch apparaat, omdat daarmee een 

goedlopend parallellisme ontstaat tussen de eerste twee cola van vers 9.  

 

2.4 Syntactische en semantische analyse 

Vers 1: Dit eerste vers van Psalm 29 begint met twee identieke imperativi. Het betreft twee 

oproepen om eer of glorie toe te kennen of schrijven. Aan wie zijn deze oproepen gericht? Ik 

kom tot de conclusie dat die gericht zijn aan de godenzonen. In het eerste vers wordt de lezer 

aan twee partijen voorgesteld: JHWH en de godenzonen. Voor de naam van JHWH staat de 

prepositie le. Dat betekent dat eer of glorie aan JHWH moet worden toegeschreven. De enige 

partij die in aanmerking komt om dat te doen, zijn de godenzonen. In de vertaling van dit vers 

is reeds opgemerkt dat het hier gaat om een groep van hemelse wezens. 

 

Vers 2: Dit vers volgt het patroon van vers 1. Opnieuw treffen we twee imperativi aan. De 

eerste van deze twee is identiek aan de twee voorafgaande imperativi. De tweede imperativus 

komt van een andere werkwoordsstam. Het „zich buigen‟ voor JHWH in vers 2b betekent een 

intensivering ten opzichte van het eerdere toeschrijven of toekennen van eer en kracht. Door 

de herhaling van twee imperativi is deze intensivering ook al terug te zien. Deze viervoudige 

en in intensiteit toenemende oproep eer te bewijzen aan en neer te buigen voor JHWH maakt 

het aannemelijk dat er sprake is van een hiërarchisch verschil tussen JHWH enerzijds en deze 

hemelse wezens anderzijds.  

 

Vers 3: De psalm neemt een wending vanaf vers 3. In de eerste twee verzen kwam JHWH ter 

sprake als degene die eer en kracht toegekend moest worden. De hemelse wezens dienden 

voor JHWH te buigen. Nu wordt de stem van JHWH gehoord. Het eerste en derde colon van 

vers 3 zijn nominale zinnen. In beide gevallen hebben we te maken met een beschrijvende zin 

en kan bij vertaling in het Nederlands „is‟ of – afhankelijk van de directe context – één van de 

andere koppelwerkwoorden tussengevoegd worden.
69

 

                                                           
69

 Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, par.66, p.147. 
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De enige gebruikte werkwoordsvorm in vers 3 is een perfectum, dat in de hiphil verschijnt. 

Deze hiphil heeft de notie van „iets voortbrengen‟. De stem van JHWH valt niet samen met de 

donder, maar doet het donderen.
70

 

Vanaf dit vers worden er nieuwe participanten geïntroduceerd. JHWH is middels zijn stem 

present, maar de hemelse wezens zijn uit het zicht verdwenen. De serie nieuwe participanten 

zijn geografische entiteiten of natuurverschijnselen. In vers 3 begint deze serie participanten 

met de vermelding dat de stem van JHWH weerklinkt boven de grote wateren.  

 

Vers 4: In dit vierde vers komen de tweede en derde vermelding van de stem van JHWH voor. 

Opnieuw gaat het om twee nominale zinnen van het beschrijvende type, waaraan in de 

vertaling in het Nederlands het koppelwerkwoord „is‟ mag worden toegevoegd.  

 

Vers 5: In vers 5 komt de vierde vermelding van de stem van JHWH voor. In dit vers wordt 

twee keer hetzelfde werkwoord gebruikt. Eerst een participium in de qal en vervolgens een 

imperfectum consecutivum in de pi‟el. In de toelichting bij de vertaling van dit vers is al 

gewezen op de intensivering van deze werkwoordsstam door het gebruik van de pi‟el. Met het 

imperfectum consecutivum wordt een opeenvolging in de tijd aangeduid.
71

 Naarmate het 

geweld van de donder voortduurt, worden de bomen van de Libanon geheel versplinterd. Met 

deze bomen wordt – na de grote wateren – een nieuwe participant geïntroduceerd.  

 

Vers 6: Dit vers vervolgt het gebruik van het imperfectum consecutivum. De binnen de psalm 

ingebedde verhaallijn – die zich ontvouwt in de verzen 3 tot en met 9 en fungeert als een 

argument voor de oproep in de verzen 1 en 2 eer en glorie aan JHWH toe te brengen – wordt 

voortgezet. Opnieuw verschijnen er nieuwe participanten, namelijk de Libanon en de Sirjon. 

Waar zojuist de ceders van de Libanon ter sprake kwamen, is nu het gebergte zelf voorwerp 

van het handelen van JHWH. De gebruikte werkwoordsvorm staat in de hiphil, die causatief 

gebruikt is. Dit betekent dat JHWH deze twee bergen doet huppelen.  

 

Vers 7: Waar de stem van JHWH – die in dit vers voor de vijfde keer genoemd wordt – tot op 

heden aan de donder verbonden is, wordt die nu betrokken op de bliksem. De aandacht van de 

lezer wordt verplaatst van de Libanon met bijbehorende cederbomen naar de bliksem. Het 

                                                           
70

 Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, par.42, p.79. 
71

 Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, par.43, p.82. 
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imperfectum consecutivum wordt dan ook niet gecontinueerd. In plaats daarvan wordt een 

participium gebruikt, wat wil wijzen op de voortgang van het beschreven weerfenomeen.
72

 

 

Vers 8: Voor de zesde keer in deze psalm wordt er gesproken over de stem van JHWH. Net 

als in de verzen 1 en 5 worden ook in vers 8 twee identieke werkwoordsstammen gebruikt en 

net als in vers 1 betreft het hier twee identieke vormen. Ook wordt er in dit vers een nieuwe 

participant geïntroduceerd. Het betreft de wildernis, die in het twee colon van dit vers nader 

geïdentificeerd wordt als de wildernis Kades.  

De beide imperfecta staan in de hiphil, die net als in vers 6 causatief gebruikt zijn. Daar waar 

de stem van JHWH eerst de Libanon en Sirjon doet huppelen, gaat het hier om de wildernis 

die beeft onder de stem van JHWH.  

 

Vers 9: Dit vers continueert het gebruik van het imperfectum van dezelfde werkwoordsstam 

die in vers 8 gebruikt werd. Alleen wordt hier niet de hiphil maar de polal gebruikt. Maar ook 

hier blijft de betekenis „doen beven‟ gehandhaafd.
73

 De participanten zijn in dit vers opnieuw 

bomen. Gezien het feit dat het niet over struikgewas gaat, maar over „machtige bomen‟
74

 is 

het aannemelijk om te denken aan de eerder genoemde bomen op de Libanon.  

In het tweede colon wordt een imperfectum consecutivum gebruikt. De verhaallijn uit het 

eerste colon wordt voortgezet, wanneer meegedeeld wordt dat bossen ontbladerd worden. In 

het derde colon neemt vers 9 een plotselinge wending. De stem van JHWH wordt niet meer 

gehoord. In plaats daarvan wordt vermeld dat iedereen in de tempel JHWH eer en glorie 

toezegt.  

Waar in vers 1 om gevraagd werd, gebeurt hier. De natuur (machtige wateren, bomen en 

bergen) maakt plaats voor andere participanten. Gezien het feit dat ook het woord „eer‟ hier 

weer terugkeert, is het aannemelijk om te denken dat de aangesproken hemelse wezens uit de 

eerste twee verzen hier op het toneel terugkeren. De werkwoordsvorm die met „zeggen‟ of 

„eervol vermelden‟ vertaald kan worden, is een participium. Dit duidt op een voortdurende 

handeling.
75

 Aanhoudend klinken de stemmen die JHWH glorie en eer toezeggen.  

 

Vers 10: Net als in de verzen 1, 5 en 8 worden ook in dit vers twee werkwoordsvormen van 

dezelfde werkwoordsstam gebruikt. Aangezien de eerste werkwoordsvorm een perfectum is 

                                                           
72

 Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, par.78, p.173. 
73

 Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p.311. 
74

 Zie paragaaf 2.3 over vers 9. 
75

 Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, par.78, p.173. 



19 
 

die een toestand beschrijft, moet deze als tegenwoordige tijd vertaald worden.
76

 Het daarop 

volgende imperfectum consecutivum zet het gebruik van de tegenwoordige tijd voort.
77

  

JHWH troont in een positie boven de oervloed. Hij troont daar als koning voor eeuwig. Voor 

het eerst sinds de verzen 1 en 2 komt JHWH hier weer als participant naar voren. Het gaat niet 

meer over de stem van JHWH, maar over JHWH zelf. In tegenstelling tot de verzen 1 en 2 is 

JHWH hier geen indirect, maar direct object. Hij troont als koning. Opnieuw komt hiermee 

het hiërarchisch verschil naar voren tussen JHWH en hen die JHWH eer en glorie toezeggen. 

 

Vers 11: Dit laatste vers van Psalm 29 bevat twee imperfecta. Hoewel het mogelijk is deze 

beide imperfecta modaal te lezen
78

, is deze leeswijze hier niet te prefereren. In de eerste plaats 

vormt vers 11 geen zegenwens of zegenbede in de strikte zin van het woord. In de tweede 

plaats is er – juist in het licht van de voorafgaande verzen – alle reden en aanleiding om te 

verwachten dat JHWH zijn volk kracht en zegen zal geven.  

 

2.5 Conclusies 

Welke conclusies kunnen getrokken worden uit de vertaling van Psalm 29 en de syntactische 

en semantische analyse ervan? De in vers 1 gebruikte woorden bene elim, die vertaald zijn als 

„godenzonen‟, hebben een gelaagd karakter. De woordgroep kan duiden op engelen of goden 

van een lagere orde dan JHWH. Duidelijk is dat het niet gaat om mensen, maar om hemelse 

wezens.  

Deze hemelse wezens krijgen in de verzen 1 en 2 tot vier keer toe de opdracht JHWH eer te 

bewijzen en zich voor JHWH neer te buigen. Deze viervoudige oproep en de toename van de 

intensiteit ervan in de vierde imperativus rechtvaardigen de conclusie dat er sprake is van een 

hiërarchisch verschil tussen JHWH enerzijds en deze hemelse wezens anderzijds.  

Vanaf vers 3 neemt de psalm een wending. Er begint hier een binnen de psalm ingebedde 

verhaallijn, die loopt tot en met vers 9. De lezer bevindt zich nu niet langer in het hemelse 

heiligdom, maar ziet welke uitwerking de stem van JHWH heeft op aarde. Daar waar de in 

vers 1 genoemde hemelse wezens uit beeld verdwijnen, passeren diverse nieuwe participanten 

de revue. Dat zijn respectievelijk de vele wateren, de ceders van de Libanon, het gebergte van 

Libanon en Sirjon, de wildernis Kades en ten slotte nogmaals machtige bomen.  
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Taalkundig gezien is vooral de locatie van de wildernis Kades onduidelijk. Daar waar Sirjon 

de Fenicische benaming voor de berg Hermon is, valt na het vertalen van Psalm 29 nog niets 

met zekerheid te zeggen over de ligging van deze wildernis. In woordenboeken wordt zowel 

naar een zuidelijke locatie in Israël als naar een plaats in het huidige Syrië verwezen. In het 

derde hoofdstuk van deze scriptie zal in meer detail op dit vraagstuk worden ingegaan. 

In vers 10 wordt beschreven hoe JHWH troont in een positie boven de oervloed. Vanaf deze 

plaats regeert JHWH en die regering komt – zoals vers 11 vermeld – ten goede aan zijn volk. 

Zij worden met kracht en vrede gezegend. In vers 11 ligt grote zekerheid. Het betreft geen 

wens, verzoek of vermoeden, maar de zekerheid dat er alle reden is om te verwachten dat 

JHWH kracht en vrede zal geven. 

In het licht van de onderzoeksvraag en de deelvragen is het goed om enkele eerste conclusies 

te trekken over het gebruik van de woorden mayim rabbim en mabbul. In hoofdstuk 5 zal dit 

verder worden uitgewerkt. Taalkundig gezien valt op dat het woord mayim een breed 

betekenisveld heeft. Naast regenwater en drinkwater kan het woord ook betrekking hebben op 

oerwateren of vijandige machten. Dit in tegenstelling tot het woord mabbul, dat een smaller 

betekenisveld heeft. Dat woord bezit een kosmologische lading en heeft betrekking op de 

hemeloceaan.  
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3 Literaire analyse 

 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 staat de literaire en poëtische compositie van Psalm 29 centraal. In paragraaf 

3.2 wordt de structuur van de psalm geanalyseerd. Paragraaf 3.3 staat stil bij het metrum van 

Psalm 29. In paragraaf 3.4 zal aandacht besteed worden aan de in deze psalm voorkomende 

stijlmiddelen. Ten slotte zullen in paragraaf 3.5 enkele conclusies getrokken worden.  

Voordat de literaire analyse in de paragrafen 3.2 – 3.4 uitgevoerd zal worden, moet opnieuw – 

net als in hoofdstuk 1 – een voorvraag behandeld worden. In deze literaire analyse zullen er 

termen uit de „toolbox van de literaire analyse‟ gebruikt worden als colon, parallellisme en 

inclusio. Dat zijn termen en classificaties die vreemd zijn aan het onderzochte materiaal zelf. 

Net als in hoofdstuk 1 zal in dit derde hoofdstuk gewerkt worden vanuit een deducerende 

benadering, waarbij de geldigheid en toepasbaarheid van algemene regels en concepten op het 

gebied van de literaire analyse van poëtische teksten getoetst worden in deze concrete psalm. 

 

3.2 Structuur 

Hoe is Psalm 29 opgebouwd? Over de hoofdlijn van de structuur van deze psalm bestaat een 

redelijke consensus, maar over de details ervan is veel onenigheid. Fokkelman schrijft terecht 

dat er zo veel over deze psalm (en haar structuur) is geschreven dat er serieus aan getwijfeld 

moet worden of de kracht en eenvoud ervan nog wel onderkend worden.
79

  

Een indeling van deze psalm in drieën is breed geaccepteerd. Het eerste deel bevat de eerste 

twee verzen, waarin de viervoudige oproep richting de hemelse wezens weerklinkt om JHWH 

eer te bewijzen. Het middendeel – vers 3 tot en met 9b of 9c – bevat de beschrijving van de 

stem van JHWH in het onweer en de gevolgen die dit heeft in de natuur. Het derde en laatste 

deel van de psalm begint ofwel bij het laatste colon van vers 9 ofwel bij vers 10. Dat derde 

deel verplaatst de lezer naar de tempel, waar JHWH troont in een positie boven de oervloed. 

Vanaf deze plaats geeft JHWH zijn volk kracht en zegent hen met vrede.  

Zoals gezegd is een verdeling in drieën breed geaccepteerd. Het meest bediscussieerd is de 

plaats van het derde colon van vers 9. Hoort dit colon nog bij het middendeel of dient het 

gerekend te worden tot het slotdeel van deze psalm? Cross, Goldingay en Kraus trekken een 

grens na het tweede colon in vers 9. De doorslaggevende reden voor deze keuze is de abrupte 
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wending na het tweede colon van vers 9.
 80

 Cross en Kraus putten zich daarnaast uit in allerlei 

theorieën over mogelijke onderdelen die uit het veronderstelde oorspronkelijke Kanaänitische 

lied zijn weggevallen.  

Van der Ploeg, Craigie en Ridderbos laten het derde deel van deze psalm beginnen bij vers 

10. Van der Ploeg noemt vers 9c een voorlopige conclusie en stelt dat de verzen 3 tot en met 9 

door de verzen 1 en 2 enerzijds en 10 en 11 anderzijds ingesloten worden.
81

 Craigie noemt het 

middeldeel van vers 3 tot en met 9 het deel waarin de stem van JHWH centraal staat.
82

 In zijn 

commentaar zegt Ridderbos dat het laatste colon van vers 9 inhoudelijk weliswaar dichter bij 

vers 10 dan bij het voorgaande gedeelte behoort, maar dat de conjunctie we (waarmee het 

tweede en derde colon verbonden zijn) voor hem de doorslag geeft het derde colon bij het 

middeldeel van deze psalm te betrekken.
83

 

Ook Fokkelman is van mening dat het derde en laatste deel van Psalm 29 begint bij vers 10. 

In Psalm 29 ziet hij een compositie die bestaat uit vijf strofen. Dat zijn de verzen 1-2, 3-4, 5-

7, 8-9 en 10-11. Deze vijf strofen bestaan achtereenvolgens uit 4, 5, 5, 5 en 4 cola. Grafisch 

gezien levert dat het volgende beeld op: 

 

 Deel I Deel II Deel III 

 Strofe 1 Strofe 2 Strofe 3 Strofe 4 Strofe 5 

Verzen 1-2 3-4 5-7 8-9 10-11 

Aantal cola 4 5 5 5 4 

 

Fokkelman merkt op dat ieder begin van een nieuwe strofe te herkennen is aan het dupliceren 

van het predikaat. In vers 1, 5, 8 en 10 is dit duidelijk.
84

 In vers 3 is dit patroon op het eerste 

gezicht niet terug te vinden. Fokkelman wijst er echter op dat er twee nominale zinnen (het 

eerste en derde colon) voorkomen, waar in de Nederlandse vertaling het koppelwerkwoord 

„is‟ mag worden tussengevoegd. De beide nominale zinnen hebben daarnaast betrekking op 

„de (vele) wateren‟.
85

 

Samenvattend stel ik dat er solide argumenten aan te voeren zijn om binnen de driedeling van 

Psalm 29 de grens tussen het tweede en derde deel te trekken bij vers 10. Ik heb hier twee 
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argumenten voor. In de eerste plaats koppelt de conjunctie we het derde colon van vers 9 aan 

de voorafgaande cola. In de tweede plaats heeft Fokkelman aangetoond dat in vers 10 een 

nieuwe strofe begint. In dit vers wordt – net als in de andere gevallen dat een nieuwe strofe 

begint – het predikaat gedupliceerd.  

In de volgende twee paragrafen zal onderzocht worden of ook de analyse van het metrum en 

de gebruikte stijlmiddelen argumenten voor de voorgestelde begrenzing van deze driedeling 

aanreiken. Pas daarna zal een definitieve conclusie getrokken worden over de exacte grenzen 

van de drie delen waaruit deze psalm bestaat.  

 

3.3 Metrum 

Ook het metrische patroon van Psalm 29 vertoont het beeld van een redelijke consensus op de 

hoofdlijn en grote verscheidenheid op de details. Goldingay stelt dat de psalm gedomineerd 

wordt door een 4+4 ritme.
86

 Kraus merkt terecht op dat het metrische patroon van Psalm 29 

nog niet zo eenvoudig in kaart is te brengen.
87

 Van der Ploeg concludeert dat, ondanks de vele 

woordherhalingen en identieke uitdrukkingen en zinswendingen, de psalm niet volgens een 

vast metrisch patroon is opgesteld.
88

 

Veel van de onduidelijkheid en onenigheid over het metrische patroon van Psalm 29 heeft te 

maken met de vraag of de psalm wel gaaf is overgeleverd.
89

 Kraus merkt op dat in de psalm 

resten herkenbaar zijn van het metrum van een Kanaänitisch origineel van de psalm.
90

  

Bij nadere beschouwing blijkt er toch op enkele punten een belangrijke consensus te bestaan 

over het metrische patroon van Psalm 29. Die auteurs die een voorstel over dit metrische 

patroon uitwerken, zijn het eens over het 4+4; 4+4 ritme in de verzen 1 en 2 en 10 en 11.
91

 Dit 

betekent een extra argument voor de keuze om het derde deel van Psalm 29 te laten beginnen 

bij vers 10. 

 

3.4 Stijlmiddelen 

In Psalm 29 zijn diverse stijlmiddelen verwerkt. In deze paragaaf zullen achtereenvolgens het 

parallellisme, de inclusio en het merisme besproken worden.  
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3.4.1 Parallellisme 

Het is niet opzienbarend dat in deze psalm op grote schaal gebruik gemaakt is van het 

stijlmiddel van het parallellisme. Het is immers het voornaamste kenmerk van Hebreeuwse 

poëzie.
92

 Er zijn diverse soorten van parallellisme te onderscheiden, waarvan het herhalend 

parallellisme in het boek van de Psalmen verreweg het meest vertegenwoordigd is.
93

 Deze 

vorm van parallellisme is bijvoorbeeld te zien in vers 4, waar in het eerste colon gesteld wordt 

dat de stem van JHWH machtig is en in het tweede colon opgemerkt wordt dat die stem 

majesteitelijk is.  

Wat heel kenmerkend is voor Psalm 29 is de subcategorie van het climactisch parallellisme.
94

 

Deze vorm van parallellisme laat een getrapt patroon zien, waarbij elementen uit het eerste 

colon in meer uitgebreide vorm terugkeren in het tweede colon. Dit is direct aan het begin van 

de psalm al zichtbaar. In het eerste colon van vers 1 krijgen hemelse wezens de opdracht om 

iets toe te kennen of te schrijven. Wat dat precies is, wordt in het tweede colon uitgewerkt. 

Daar valt te lezen dat JHWH eer en kracht moet worden toegeschreven.  

Ook in het middendeel van de psalm zien we dit getrapte parallellisme met grote regelmaat 

terugkeren. In het eerste colon van vers 5 staat dat de stem van JHWH ceders breekt, terwijl in 

het tweede colon een precisering plaatsvindt. Daar valt te lezen dat het de ceders van de 

Libanon betreft. Een soortgelijk voorbeeld is te zien in het eerste colon van vers 8. Daar wordt 

vermeld dat de stem van JHWH de wildernis doet beven. In het tweede colon van dit vers 

wordt duidelijk dat het de wildernis Kades betreft.  

Nog één opmerking moet gemaakt worden over dit getrapte parallellisme. Diverse auteurs 

wijzen erop dat deze vorm van parallellisme heel kenmerkend is voor Kanaänitische poëzie.
95

 

Hoewel Craigie
96

 en Van der Ploeg
97

 terecht opmerken dat er voorzichtigheid geboden is bij 

het veronderstellen van een Kanaänitisch origineel – zo‟n origineel is nog nooit gevonden – 

zijn de parallellen met Kanaänitische poëzie opvallend te noemen.  

 

3.4.2 Inclusio 

In paragraaf 3.2 is beschreven dat de structuur van Psalm 29 enerzijds tot grote onenigheid 

leidt onder exegeten, maar dat er anderzijds grote overeenstemming bestaat over het feit dat 
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de psalm in drie delen uiteenvalt. De oorsprong, ouderdom en onderlinge verhoudingen tussen 

deze drie delen wordt echter zeer uiteenlopend beoordeeld. 

Grofweg zijn er twee benaderingen te onderscheiden. In de eerste plaats is er een grote groep 

wetenschappers die de nadruk legt op de diverse ontwikkelingsstadia van Psalm 29. Een heel 

duidelijk voorbeeld hiervan is Loretz. Hij gaat er van uit dat er twee oorspronkelijke liederen 

(29:1b-2 en 9c-11 enerzijds en 3-9b anderzijds) met elkaar zijn vermengd.  

Naarmate dit ontwikkelingsproces zich ontvouwt, gaat veel van de oorspronkelijke literaire 

schoonheid van de tekst verloren. Zo is het middendeel 3-9b op een slordige manier in de 

zojuist genoemde oorspronkelijke eenheid ingevoegd. Hoewel Loretz deze kwalificatie niet 

gebruikt, is er geen andere conclusie te trekken uit zijn betoog dat het tweede colon van vers 2 

en het derde colon van vers 9 een oorspronkelijke eenheid vormden
98

; een eenheid die door 

het invoegen van 3-9b verstoord is. Daarnaast spreekt Loretz – om een ander voorbeeld te 

noemen – over het tweede colon van vers 3 als een „storende toevoeging‟.
99

 

Een heel andere benadering volgt iemand als Fokkelman. Hij richt zich primair op het literaire 

eindproduct, zoals te vinden in de huidige Psalm 29. Die benadering heeft tot gevolg dat het 

spreken over storende toevoegingen of het constateren van literaire degeneratie vervangen 

wordt door het benoemen van de literaire schoonheid van het eindproduct.  

Fokkelman wijst op de kunstige compositie van de eerste (1-2) en vijfde (10-11) strofe van de 

psalm. Hier is sprake van het gebruik van het stijlmiddel van de inclusio. Een inclusio is een 

stijlmiddel waarbij bepaalde sleutelwoorden of onderwerpen, die in het begin van een tekst 

genoemd of besproken worden, aan het einde ervan weer terugkeren.
100

 Zowel in de eerste als 

in de laatste strofe van Psalm 29 komt de naam JHWH vier keer voor.  

Daarnaast keert het thema van de kracht terug aan het einde van de psalm. In de eerste strofe 

worden hemelse wezens opgeroepen eer en kracht toe te brengen aan JHWH. In de laatste 

strofe wordt aan JHWH stelt JHWH die kracht ter beschikking van zijn volk. 

 

3.4.3 Merisme 

Bijzondere bespreking verdienen de topografische gegevens van Psalm 29. In de verzen 5 en 

6 komen de Libanon (en de Sirjon) voor. In vers 5 in de hoedanigheid van de cederbomen die 
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op de Libanon groeien en in vers 6 als twee gebergten die beven onder het stemgeluid van 

JHWH. In vers 8 wordt de wildernis Kades genoemd. 

Deze topografische aanduidingen hebben al veel pennen in beweging gebracht. Eerst volgt nu 

een korte bespreking van de vermelding van de Libanon en de Sirjon. Er is onder exegeten 

grote eenstemmigheid over de geografische ligging van deze gebergten. Craigie spreekt over 

een noordelijke topografie.
101

 Kraus wijst erop dat deze twee gebergten in het grondgebied 

van de Phoeniciërs liggen.
102

  

De naam Sirjon is opvallend. Van der Ploeg merkt op dat Sirjon de naam is die de Sidoniërs 

aan de berg Hermon gaven.
103

 Dit gegeven versterkt overigens de indruk dat er in Psalm 29 

op zijn minst sprake is van Kanaänitische beïnvloeding. Dahood
104

 en Van der Ploeg
105

 

wijzen erop dat deze twee namen ook in teksten in Ugarit in één parallellisme zijn 

teruggevonden, al merkt Craigie op dat deze lezing onzeker is.
106

 

De geografische ligging van de wildernis Kades is meer omstreden. Kort gezegd zijn er twee 

hoofdstromingen onder exegeten. In de eerste plaats is er een groep wetenschappers die een 

noordelijke ligging prefereert. Dahood en Cross gaan er van uit dat met Kades een noordelijke 

locatie bedoeld wordt in de buurt van de Libanon.
107

  

Ook Loretz is deze mening toegedaan. Hij wijst erop dat de meeste exegeten voor de 

tekstvondsten in Ugarit van een zuidelijke locatie uitgingen. Hij toont zich zeer terughoudend 

over parallellen met Ugaritische teksten als motivatie voor een noordelijke ligging. Hij 

beargumenteert zijn keuze door erop te wijzen dat het onweer vanuit de Middellandse Zee het 

gebied van de Libanon binnen trekt en dat om die reden Kades niet in het zuiden van Israël 

kan liggen.
108

 

Ook Kraus kiest voor een noordelijke locatie. Hij legt een nauw verband tussen het in vers 6 

genoemde Libanon en Kades en spreekt het vermoeden uit dat met deze namen het territorium 

van een Kanaänitische godheid wordt aangegeven. Met de vermelding van de Libanon en van 

Kades worden de grenzen van dit machtsgebied aangeven.
109
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Daar tegenover staan verschillende exegeten die voor een zuidelijke locatie kiezen. Deissler 

en Van der Ploeg stellen dat de naam Kades bij de Israëlitische lezer direct de associatie met 

het zuidelijke Kades Barnea oproept.
110

 Ridderbos merkt op dat de dichter na de vermelding 

van de in het noorden gelegen bergen nu speciaal kiest voor het noemen van de zuidelijke 

locatie Kades.
111

 Waarom de dichter hier speciaal voor kiest, maakt Ridderbos overigens niet 

expliciet. 

Wellicht heeft het te maken met wat Fokkelman bij vers 8 opmerkt. Hij stelt dat de dichter 

bewust twee „uitersten‟ gekozen heeft – de Libanon in het noorden en Kades in het zuiden – 

om hiermee de grenzen van een rijksgebied aan te geven. Hij spreekt in dit verband van een 

geografisch merisme.
112

 Het merisme is een stijlmiddel dat het geheel van een entiteit wil 

markeren door het noemen van de uitersten of grenzen ervan. Ook Kraus – hoewel hij voor 

een noordelijke locatie kiest – denkt in deze richting, wanneer hij de namen Libanon en Kades 

ziet als de grenzen van het territorium van een Kanaänitische godheid.  

Op dit moment laat ik de keuze voor een noordelijke dan wel zuidelijke locatie achterwege. 

Voor dit hoofdstuk – dat de literaire aspecten van Psalm 29 bespreekt – is het voldoende om 

vast te stellen dat hier sprake is van het stijlfiguur van het merisme. Later in deze scriptie – als 

de inhoud en boodschap van deze psalm nader geanalyseerd zullen worden – zal een keuze 

voor een noordelijke dan wel zuidelijke locatie gemaakt worden.  

 

3.5 Conclusies 

Er bestaat brede consensus over het feit dat Psalm 29 in drie delen onderverdeeld kan worden. 

De grens tussen het tweede en derde deel ligt bij vers 10. In de eerste plaats stel ik vast dat de 

conjunctie we het derde colon van vers 9 verbindt aan de vorige twee cola. Daarnaast heeft 

Fokkelman – vanuit de in d psalm gehanteerde methode van het dupliceren van het predikaat 

in het eerste vers van iedere nieuwe strofe – aangetoond dat bij vers 10 de laatste strofe van de 

psalm begint.  

Een ander argument is dat de psalm als geheel een onregelmatig metrisch patroon heeft. Dit 

geldt echter niet voor de verzen 1 en 2 enerzijds en 10 een 11 anderzijds. Zowel de eerste als 

de laatste strofe vertoont een regelmatig 4+4; 4+4 patroon. Daarnaast is er sprake van een 
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inclusio, waarbij in de laatste strofe – evenals in de eerste – viermaal de naam JHWH en het 

thema „kracht‟ terugkeert.  

Op verschillende momenten in dit hoofdstuk kwam een eventueel Kanaänitisch origineel van 

Psalm 29 of Kanaänitische beïnvloeding van Psalm 29 ter sprake. In deze psalm zijn diverse 

aspecten terug te vinden die kenmerkend zijn voor Kanaänitische poëzie. De duidelijkste 

voorbeelden hiervan zijn het getrapte parallellisme en de geografische aanduidingen. Op dit 

moment kan ik slechts concluderen dat er op zijn minst opvallende parallellen bestaan tussen 

Psalm 29 en Kanaänitische poëzie. In hoofdstuk 4, waarin naast antieke scheppingsconcepties 

ook de bronnen waarin deze beschreven zijn geanalyseerd worden, zal in meer detail op deze 

vraag worden ingegaan. 

Met het oog op de deelvraag naar de geografische aanduidingen in Psalm 29 heeft dit derde 

hoofdstuk nieuwe informatie opgeleverd ten opzichte van wat reeds geconcludeerd is in 

hoofdstuk 2. De topografische aanduidingen in Psalm 29 bevatten een merisme. Het is alleen 

de vraag of er met dit merisme een noordelijk territorium – dat wordt afgebakend door de 

Libanon enerzijds en de wildernis Kades anderzijds – aangeduid wordt of een territorium dat 

het grondgebied van Israël beslaat. In dit laatste geval dienen respectievelijk de Libanon en 

het zuidelijk gelegen Kades Barnea als grenzen van Israël.  
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4 Antieke scheppingsconcepties 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat het denken over schepping in het oude Nabije Oosten centraal. Om de 

centrale onderzoeksvraag van deze scriptie – of Psalm 29 al dan niet een scheppingsconcept 

veronderstelt – te kunnen beantwoorden, is het nodig om meer zicht te krijgen op het denken 

over schepping in Israël en zijn regionale context. 

Over het denken over schepping in het oude Nabije Oosten zou een scriptie op zich kunnen 

worden geschreven. Daarom heb ik gekozen voor een functionele aanpak, waarbij in ieder 

geval die informatie geanalyseerd wordt die nodig is om de onderzoeksvraag van deze scriptie 

van een antwoord te kunnen voorzien.  

Bij een bespreking van antieke scheppingsconcepties in het oude Nabije Oosten zijn twee 

benaderingen voorstelbaar. In de eerste plaats kan een geografisch overzicht gegeven worden 

van denkbeelden over schepping in bijvoorbeeld Sumerië, Mesopotamië of Egypte. In dit 

hoofdstuk heb ik voor een meer thematische opzet gekozen. Verschillende aspecten van 

antieke scheppingsconcepten worden besproken binnen de regionale context van het oude 

Nabije Oosten. Op die manier komen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de 

verschillende scheppingsconcepten aan bod. 

In paragraaf 4.2 worden een aantal karakteristieken van antieke scheppingsconcepties geduid 

in het licht van het moderne denken over het ontstaan van deze wereld. Paragraaf 4.3 heeft als 

onderwerp het denken vanuit een materiële dan wel functionele ontologie. In paragraaf 4.4 

gaat het over de plaats van de mens in antieke scheppingsconcepties. De staat van de wereld 

voor de schepping is het onderwerp van paragraaf 4.5. In paragraaf 4.6 wordt de strijd met de 

wateren in antieke scheppingsconcepties besproken. Paragaaf 4.7 gaat verder in op dit thema 

en bespreekt de permanente dreiging die van de wateren uitgaat. Ten slotte zullen in paragraaf 

4.8 enkele conclusies getrokken worden.  

 

4.2 Antieke versus moderne scheppingsconcepties 

Wanneer over antieke scheppingsconcepties wordt nagedacht, moet dat gebeuren in het besef 

dat de verschillen tussen de diverse antieke scheppingsvoorstellingen in bijvoorbeeld Egypte, 

Mesopotamië of Israël altijd kleiner zijn dan de verschillen tussen antieke versus moderne 

scheppingsconcepten. Daarom begint dit hoofdstuk met een paragraaf waarin het denken over 
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schepping in het Oude Testament geplaatst wordt te midden van het antieke denken over de 

schepping in de Umwelt van Israël. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de bronnen 

waarin het antieke denken over de schepping is overgeleverd en de prominente rol van goden 

in antieke scheppingsconcepties. 

 

4.2.1 Israël en de Umwelt 

De vraag naar het veronderstelde scheppingsconcept van Psalm 29 kan de indruk wekken dat 

het boek van de Psalmen of het Oude Testament als geheel een bijzondere plaats inneemt in 

het antieke denken over de schepping. Dat is slechts gedeeltelijk het geval, in zoverre iedere 

regio van het oude Nabije Oosten eigen karakteristieken kent. Fundamenteel is echter het feit 

dat de Israëlieten vele concepten en perspectieven – ook op het gebied van het ontstaan en het 

functioneren van deze wereld – delen met de rest van de antieke wereld.
113

 

Dit betekent dat achter het spreken over de schepping in het Oude Testament, of het nu het 

Psalmenboek of Genesis betreft, een gemeenschappelijk conceptueel wereldbeeld schuil gaat. 

Dit houdt in dat niet in eerste instantie gekeken moet worden hoe en op welke momenten het 

Oude Testament door zijn Umwelt beïnvloed is, maar dat erkend wordt dat Israël voluit deel 

uitgemaakt heeft van de eigen regionale context en de daarin vigerende visies.
114

 

Het inzien van dit feit is van het grootste belang. Anders bestaat het gevaar dat een moderne 

kosmologie in een oude tekst wordt ingelezen. Als dat gebeurt, laat de exegeet de tekst iets 

anders zeggen dan dat hij oorspronkelijk bedoeld heeft te zeggen.
115

 Het Oude Testament is 

geschreven door mensen met een kennisniveau dat in overeenstemming was met hun tijd en 

niet met dat van de 21
e
 eeuw.

116
 Nergens in het Oude Testament worden wetenschappelijke 

inzichten geopenbaard die vreemd zijn aan het wereldbeeld van het oude Nabije Oosten.
117

 

Israël ontvangt geen herziene kosmologische geografie, maar JHWH openbaart zich binnen 

de kaders van de toen vigerende kosmologische inzichten.
118

 

Dit vraagt – en ik werk dat uit in een kort intermezzo – om de onderscheiding van een tweede 

distinctie. Er is niet alleen sprake van een kloof tussen het moderne en het antieke denken 
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over schepping. Er is ook sprake van een mogelijke kloof tussen een bijbels-theologische of 

exegetische benadering van het begrip „schepping‟ enerzijds en een systematisch-theologische 

benadering anderzijds.  

In het voorafgaande gedeelte is gewezen op de mogelijkheid om oude teksten iets anders te 

laten zeggen dan ze oorspronkelijk bedoeld hebben te zeggen. Dat gebeurt ook als vanuit een 

systematisch-theologische invalshoek over het begrip „schepping‟ nagedacht wordt en vanuit 

deze systematisch-theologische invalshoek dogmatische concepten in het bijbelse spreken 

over schepping worden ingebracht.  

Een bekend voorbeeld hiervan is – om vanuit de dogmatische overtuiging dat scheppen iets 

maken of voortbrengen is dat er daarvoor niet was – te stellen dat Genesis 1 en 2 of andere 

oudtestamentische teksten over de schepping een creatio ex nihilo presenteren. Op datzelfde 

moment worden echter systematisch-theologische concepten – die vreemd zijn aan Israël en 

zijn regionale context – in de teksten van het Oude Testament ingelezen.  

Ik keer terug naar de bespreking van de vigerende kosmologische visies in het oude Nabije 

Oosten. Een van de meest kenmerkende aspecten van deze visies is dat ze gebaseerd zijn op 

menselijke waarnemingen.
119

 Kosmonogiën (denkbeelden over het ontstaan van de aarde) in 

het oude Nabije Oosten zijn niet theoretisch van aard, maar richten zich op de aarde zoals die 

in de praktijk van het dagelijkse leven ervaren wordt.
120

  

Vanuit menselijke observatie is te zien dat de regen van boven naar beneden valt. Dat houdt 

in dat er boven blijkbaar een watermassa moet zijn. Maar omdat het niet altijd regent, moet er 

een mechanisme zijn dat er voor zorgt dat het niet altijd regent. Dat is het firmament, dat in de 

ogen van mens in het oude Nabije Oosten vast en solide is.
121

 Dat vaste en solide firmament 

wordt gedragen door bijvoorbeeld bergen of pilaren. De kosmologische geografie van het 

oude Nabije Oosten redeneert zo langs transparante en logische wegen met als vertrekpunt de 

menselijke waarneming.
122
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4.2.2 Mythe versus historie 

Het verschil tussen antieke en moderne scheppingsconcepties ligt niet alleen in het perspectief 

van waaruit de schepping bezien wordt, maar ook in de wijze waarop ze beschreven wordt. 

Waar in de moderne wereld scheppingsconcepties uitgewerkt worden in wetenschappelijke 

publicaties, gebeurde dat in het oude Nabije Oosten in het verhaal.
123

 In deze verhalen is een 

belangrijke rol weggelegd voor de goden. Voor de mens in het oude Nabije Oosten was het 

een vanzelfsprekendheid dat de goden de wereld geschapen hebben.
124

  

Dit neemt niet weg dat er in sommige antieke scheppingsconcepties sprake is van „tweede 

oorzaken‟. In Sumerische teksten is te lezen dat Anu de hemelen schept, waarna de hemelen 

de aarde scheppen. Dan volgt er een keten aan scheppingsdaden via de rivieren, kanalen en 

moerassen tot uiteindelijk de wormen. Hoe het ene element in staat is het volgende element 

voort te brengen, wordt niet verder uitgewerkt.
125

 

In die tijd werd niet gedacht vanuit „natuurlijke‟ processen. De dichotomie tussen natuurlijk 

en bovennatuurlijk bestond nog niet.
126

 De Israëlieten geloofden, net als hun tijdgenoten, dat 

iedere gebeurtenis in deze wereld een daad van God of de goden was.
127

 

In de kosmologische voorstellingen van het oude Nabije Oosten worden bijvoorbeeld de zon 

of de maan als goden gezien. De eigenschappen van deze goden manifesteerden zich in de 

bijbehorende kosmologische fenomenen.
128

 Op dit punt is er een belangrijk verschil tussen 

Israël en zijn Umwelt. Binnen de bestaande kaders van de toen vigerende kosmologische 

geografie zijn de hemellichamen of oerwateren van hun goddelijkheid ontdaan en zijn ze door 

JHWH geschapen. Dit betekent dat allerlei weerfenomenen geen manifestaties zijn van de 

goden, maar instrumenten in de hand van JHWH.
129
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Door de nauwe band tussen goden en kosmologische fenomenen zijn de goden onlosmakelijk 

met de kosmos verbonden. Zij transcenderen de schepping niet, maar opereren er uitsluitend 

in.
130

 Dit in tegenstelling tot JHWH. Hij maakt zelf geen onderdeel uit van de geschapen 

werkelijkheid, maar transcendeert deze. De kosmologische fenomenen in de natuur zijn 

instrumenten van zijn soevereiniteit.
131

 

Het verhaal heeft dus een centrale plaats in het oude Nabije Oosten. In deze verhalen over de 

schepping van de wereld speelt conflict een belangrijke rol. Een term als geloofwaardigheid 

of betrouwbaarheid van een scheppingsconcept hing nauw samen met de plausibiliteit van het 

verhaal met bijbehorend plot.
132

  

Het verhaal was het voertuig waarmee scheppingsconcepten gecommuniceerd werden. Zo‟n 

verhaal heeft dezelfde pretentie als een wetenschappelijke publicatie anno 2011. Ik ben het 

eens met Clifford als hij zegt dat termen als „mythe‟ en „mythologie‟ minder bruikbaar zijn. 

Deze termen roepen al snel het beeld van „onecht‟ en „onbetrouwbaar‟ op.
133

 Waltke merkt op 

dat de uitdrukking „mythe‟ dubbelzinnig is, waarbij hij aan wel twaalf verschillende definities 

van deze term refereert. Sommige daarvan zijn toepasbaar op Genesis 1, maar anderen totaal 

niet. Hijzelf vindt de uitdrukking „mythe‟ onbruikbaar, omdat de eerste associatie bij deze 

uitdrukking een fictief verhaal is.
134

  

Clifford stelt voor om de termen „suprahistorisch‟ en „historisch‟ te hanteren. Hiermee wil hij 

aangeven dat het vooral gaar om een verschil in taal en perspectief. Wordt het ontstaan van 

deze wereld of de wording van het eigen volk beschreven en verklaard vanuit het perspectief 

van deze wereld of vanuit het perspectief van de hemel?
135

 

 

4.3 Materiële versus functionele ontologie 

Zowel in de centrale vraag van deze scriptie als in de titel van dit hoofdstuk wordt over de 

schepping gesproken. Maar wat verstond men in het oude Nabije Oosten onder „scheppen‟? 

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, moet de kosmologische ontologie van die 

tijd geanalyseerd worden.
136

 

                                                           
130

 Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, p.103. 
131

 Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, p.98. 
132

 Clifford, Creation Accounts in the Ancient Near East and the Bible, p.10. 
133

 Clifford, Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible, p.153. 
134

 Waltke, An Old Testament Theology, p.188. 
135

 Hij merkt op dat ons moderne verstaan van begrippen als ‘mythe’ of ‘mythologie’ dusdanig gericht is op het 
onechte karakter van dergelijke verhalen dat er een dichotomie ontstaat tussen ‘mythologisch’ en ‘historisch’; 
Clifford, Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible, p.153. 
136

 Walton, The Lost World of Genesis One, p.26. 



34 
 

In moderne definities wordt „scheppen‟ heel nauw betrokken op het hebben dan wel krijgen 

van materiële vorm.
137

 Walton verdedigt de stelling dat in de antieke wereld „bestaan‟ niet 

zozeer samen viel met het hebben van materiële eigenschappen, maar met het bezitten van een 

functie binnen een geordend systeem.
138

 De zon, om een voorbeeld te noemen, bestaat niet 

vanwege haar materiële eigenschappen, maar vanwege de rol die zij vervult ten dienste van de 

mensheid en de samenleving. Totdat iets is opgenomen in een geordend systeem bestaat het 

niet.
 139

 

Dit standpunt heeft gevolgen voor de manier waarop „scheppen‟ gedefinieerd wordt. Het punt 

waar het bij „scheppen‟ op aankomt, is niet of iets materiële eigenschappen krijgt, maar of dat 

iets een functie toegekend krijgt binnen een geordend systeem. Uiteraard zijn – om te kunnen 

functioneren in zo‟n geordend systeem – materiële eigenschappen vereist. Die zijn echter van 

secundair belang.
140

 

Het oudtestamentische spreken over de schepping vormt hierop geen uitzondering. Genesis 1, 

het meest bekende gedeelte uit het Oude Testament dat over de schepping gaat, biedt geen 

verslag van het materiële begin van deze wereld, maar vertelt hoe bestaande materie een 

functie krijgt in een geordend systeem.
141

 Dit neemt overigens niet weg dat de rol van JHWH 

of de goden in het oude Nabije Oosten dusdanig verweven is met alles wat er in deze wereld 

gebeurd is en nog gebeurt dat het materiële begin van deze wereld zonder goddelijke 

interventie ondenkbaar is.
142

 

Kapelrud is het met deze definiëring van het begrip schepping volstrekt oneens. Hij stelt dat 

er pas sprake kan zijn van schepping als er iets wordt voortgebracht dat er eerst nog niet was. 

Het aanbrengen van orde kan in zijn optiek weliswaar een bijbehorend verschijnsel zijn, maar 

is in zichzelf geen schepping.
143

 

Het is echter de vraag of dit een echt dilemma is. Kapelrud merkt immers even later in zijn 

betoog op dat de schepping als idee, gebeurtenis of noodzaak geen enkele relevantie had voor 

de mens in het oude Nabije Oosten. Deze mens dacht veeleer vanuit het gezichtsveld van de 
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praktische noden en ervaringen in het dagelijkse leven.
144

 Deze opmerking wijst echter op een 

functionele en niet zozeer op een materiële ontologie. In het oude Nabije Oosten werd de 

schepping juist beschouwd vanuit de praktische relevantie ervan in het heden. Eén van de 

kenmerkende aspecten van de praktische relevantie van antieke scheppingsconcepten in het 

oude Nabije Oosten is dat ze bedoeld zijn om de belangen van een bepaalde stad of tempel te 

dienen.
145

 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat ook het toekennen van functies en het aanbrengen 

van orde in een situatie waarin functies en orde ontbreken betekent dat er iets wordt gecreëerd 

dat er daarvoor nog niet eerder was. Het gaat er in deze paragraaf om hoe in het oude Nabije 

Oosten over „scheppen‟ gedacht wordt. Dan vallen vooral de voor schepping typerende 

activiteiten van scheiden, het geven van namen en het toekennen van functies op.
146

 

 

4.4 De mens en de schepping 

De mens neemt een bijzondere plaats in binnen het geheel van het geordende systeem van de 

schepping. Hij wordt in de diverse scheppingsverhalen uit het oude Nabije Oosten gemaakt 

uit een breed palet aan materialen, zoals de tranen van een god (Egypte), het bloed van een 

god (Atrahasis) en – in de meeste gevallen – klei (Egypte en Mesopotamië).
147

  

Schipper merkt in haar boek over oorsprongsverhalen – die ze van over heel de wereld heeft 

verzameld – op dat aarde niet alleen in het oude Nabije Oosten maar in een veel breder gebied 

populair scheppingsmateriaal is.
148

 In het Oude Testament wordt dit beschreven in Genesis 2, 

waar te lezen is dat de mens geschapen is uit het stof van de aarde.
149

 

In het Oude Testament – net als in veel andere culturen – is er sprake van een „twee 

componenten leer‟. Er is niet alleen de uit klei gemaakte mens nodig, maar ook de goddelijke 

beademing. Schipper merkt op dat aan het materiële lichaam van de mens door de goden iets 

vitaals wordt toegevoegd. En dat vitale deel of die goddelijke beademing ziet op de ziel.
150
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De geschapen mens heeft enerzijds iets goddelijks, maar anderzijds is hij vanuit de materiële 

oorsprong van zijn lichaam met de aarde verbonden. En die verbondenheid blijkt nog het 

meest op het moment van het sterven. Dan keert de mens terug naar het stof waaruit hij is 

gemaakt. Deze notie is niet alleen terug te vinden in het Oude Testament, maar in een grote 

verscheidenheid aan culturen verspreid over de continenten.
151

  

Deze beschreven materialen doen overigens niets af aan het feit dat in het oude Nabije Oosten 

gedacht werd vanuit een functionele ontologie. Hier wordt niet zozeer een materieel proces of 

een chemische compositie gegeven. Het stof waarover geschreven wordt, heeft veeleer een 

archetypische functie. Het wijst de sterfelijkheid van de mens en duidt daarmee zijn identiteit 

en verhouding tot de hem omringende aarde aan.
152

  

Deze sterfelijkheid wordt nog eens extra benadrukt door het feit dat in Genesis 2 gesproken 

wordt over stof in plaats van klei. Stof is droog en is daarmee geen bruikbare grondstof voor 

het maken van potten. In de notie van Genesis 2 dat de mens uit het stof van de aarde gemaakt 

is, wordt de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van de mens alleen maar onderstreept.  

Er is een belangrijk verschil tussen de plaats van de mens in het scheppingsconcept van het 

Oude Testament en in de diverse scheppingsconcepten uit de Umwelt. In deze concepten is de 

mens er om de goden te dienen.
153

 Dit betekent dat de mens de tempels van de goden moet 

bouwen en onderhouden.
154

 Er is in al deze concepten een beweging vanuit de schepping naar 

de goden. In het scheppingsconcept in het Oude Testament is een tegengestelde beweging te 

zien. De mens heeft als ambassadeur de taak om JHWH te representeren richting de rest van 

de schepping.
155

 

 

4.5 De wereld voor de schepping 

Bijna alle scheppingsverhalen in het oude Nabije Oosten beginnen met de beschrijving van 

een ongeordende situatie. Dit past uitstekend binnen de functionele ontologie die deze antieke 

scheppingsconcepties kenmerkt.
156

 De vorm bij uitstek waarin deze wereld zonder functies in 
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zijn non-existentie getekend wordt, zijn de kosmische oerwateren.
157

 Het is een wereld die 

onbewoonbaar is en nog niet op productie toegerust.
158

 

Sumerische teksten spreken over duisternis en improductiviteit op de aarde.
159

 In Egyptische 

scheppingsverhalen wordt de functieloze wereld voor de schepping voorgesteld als een geheel 

van onbegrensde wateren (gepersonifieerd in Nun) en totale duisternis.
160

 In tegenstelling tot 

dit beeld wordt de wereld na de schepping getekend als één ongekende diversiteit.
161

  

Overigens is hier te zien hoezeer scheppingsconcepties inhaken op de beleefde werkelijkheid 

van elke dag. Het tevoorschijn komen van het land uit de oerwateren is geen theoretisch 

concept, maar reflecteert de jaarlijkse realiteit van het tevoorschijn komen van vruchtbaar 

land na het inunderen van de Nijl.
162

 

In Genesis 1 wordt ook gesproken over duisternis en wateren. Toch is er ook een belangrijk 

verschil. In Genesis 1 – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Job of de psalmen – is er geen sprake 

van een gevecht met de wateren en de wezens die zich daarin bevinden. In Genesis zijn ook 

de zeedieren door JHWH geschapen en staan ze als schepselen volledig onder zijn controle.
163

  

 

4.6 De strijd met de wateren in antieke scheppingsconcepties 

De strijd met de wateren ten tijde van de schepping is een belangrijk thema binnen de antieke 

scheppingsconcepties. Omdat de wateren ook in Psalm 29 (verzen 3 en 10) een belangrijke rol 

spelen, verdient dit aspect van de scheppingsconcepten van het oude Nabije Oosten nadere 

overweging. 

Het bekendste voorbeeld van een antiek scheppingsverhaal met inbegrip van een strijd met de 

wateren is Enuma Elish. Kloos merkt daarbij terecht op dat Enuma Elish niet kan fungeren als 

het paradigma voor een antiek scheppingsverhaal, omdat het centrale thema van dit epos de 

verklaring en rechtvaardiging van de suprematie van Marduk in Babylon is.
164

 Marduk 

verslaat in dit epos Tiamat, die de zoutwater oceaan representeert, en haar helpers en formeert 

uit de twee helften van haar lichaam de hemel en de aarde.
165
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Een andere belangrijke bron is de verhalencyclus van de strijd van Baäl met respectievelijk 

Yam (zee) en Mot (dood). Deze epen zijn van groot belang voor de interpretatie van de 

scheppingsconcepten in het Oude Testament en daarmee ook voor de beantwoording van de 

centrale vraag van deze scriptie. Clifford merkt op dat de term „Kanaänitisch‟ refereert aan 

een gemeenschappelijk cultuurgebied aan de oostelijke kusten van de Middellandse Zee. De 

talen die in dit gebied gesproken werden – Ugaritisch, Fenicisch, Moabitisch, Ammonitisch 

en Hebreeuws – behoren allen tot de Noordwest Semitische taalgroep. In dit cultuurgebied 

bestond een gemeenschappelijke poëtische traditie; zowel op het gebied van thematiek als van 

techniek.
166

 

Deze verhalencyclus komt er in het kort op neer dat Baäl, na een lange en verbeten strijd met 

zijn vijanden, uiteindelijk overwint en uit de handen van El een eigen paleis ontvangt.
167

 Er is, 

ondanks de afwezigheid van een expliciete kosmonogie in deze verhalencyclus, echter geen 

eenstemmigheid onder wetenschappers in hoeverre deze epen toch als scheppingsverhalen te 

typeren zijn.
168

  

Day stelt dat de strijd tussen Baäl en Yam verwijst naar een strijd tussen god en de wateren 

ten tijde van de schepping. Hij geeft hiervoor twee argumenten. In de eerste plaats stelt hij 

voor om een onderscheid aan te brengen tussen de epen over de strijd tussen Baäl en Yam 

(waarvan een uitgebreide verhalencyclus is overgeleverd) enerzijds en het conflict tussen Baäl 

en Yam, Leviathan, Ars en anderen. Van deze laatste strijd – die dan betrekking zou hebben 

op de oerstrijd met de wateren ten tijde van de schepping – is geen gedetailleerd verslag, maar 

zijn slechts vermeldingen in andere teksten overgeleverd.
169

  

Zijn tweede argument is dat hij uit twee feiten een gevolgtrekking maakt. Hij stelt vast dat in 

het Oude Testament een verband bestaat tussen schepping en conflict en stelt tevens vast dat 

in het Oude Testament gebruik gemaakt wordt van Kanaänitisch gedachtegoed. Daaruit trekt 

hij de conclusie dat het aannemelijk is dat ook in de Ugaritische epen over Baäl en Yam de 

thema‟s van schepping en conflict met elkaar verbonden zijn.
170

 

Kloos, Stolz, Clifford en Tsumura hebben een andere mening. Kloos stelt dat er weliswaar 

sprake is van een gevecht met de wateren in het Oude Testament, maar dat er geen sprake is 

van een gevecht ten tijde van de schepping. Er kan hooguit gesteld worden dat de wateren hun 
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eigen plaats hebben gekregen bij de schepping, maar dit geldt evenzeer voor de hemel, de 

aarde of de bergen. Dit gevecht van JHWH met de wateren is geen gevecht, waaruit hemel en 

aarde te voorschijn zijn gekomen. Het betreft een conflict met de wateren als een entiteit op 

aarde.
171

 

Zowel in het Oude Testament als in de verhalencyclus over Baäl en Yam is de strijd met de 

wateren niet verbonden met het thema van de schepping. Hieruit trekt Kloos de conclusie dat 

JHWH en Baäl – die zij heel nauw op elkaar betrekt – dezelfde vijand delen: de wateren als 

entiteit op deze aarde.
172

 Vanuit de gedeelde literaire traditie benoemt Kloos JHWH als een 

Israëlitische variant van de regengod Baäl.
173

 

Stolz is eveneens van mening dat Yam – in tegenstelling tot Mot die als seizoensgebonden 

vijand de zomerse droogte representeert – de aardse zee representeert. Hij spreekt over de zee 

als bedreigende macht, zoals die in het alledaagse leven ervaren werd. Het verhaal van de 

strijd tussen Baäl en Yam werd een dermate populair paradigma in het oude Nabije Oosten 

dat het vanuit het Syrische en Anatolische gebied werd geëxporteerd naar Egypte. Daar werd 

Baäl-Zaphon de god van de zeevaarders.
174

 

Clifford is van mening dat er te veel onzekerheden zijn om de Ugaritische verhalencyclus van 

Baäl en Yam als een scheppingsverhaal te kenmerken. Hij merkt op dat er weliswaar 

kosmogonische aspecten in de verhalencyclus te onderkennen zijn, maar dat Baäl uiteindelijk 

niets maakt. Baäl zit bij gratie van El op de troon en zo lang er nog onduidelijkheid bestaat 

over de exacte verhouding tussen El en Baäl kan het kosmogonische karakter van deze 

verhalencyclus bevestigd noch ontkend worden.
175

  

Tsumura merkt in dit verband nog op dat in de Baäl cyclus El de god is die verantwoordelijk 

is voor de schepping. Deze Ugaritische verhalencyclus, waarin Baäl de hoofdpersoon is, gaat 

niet over de schepping maar over de onderhouding van de wereld. In deze epen wordt de 

overwinning van Baäl op Yam weliswaar voorgesteld als een gebeurtenis uit een ver verleden, 

maar wordt nergens een verband gelegd met de schepping van de wereld.
176

 

Ik deel de visie van Kloos, Clifford en Tsumura. De verhalencyclus van Baäl en Yam draagt 

een ander karakter dan Enuma Elish, omdat het in deze epen niet gaat over de schepping van 

de wereld door El maar over de onderhouding van de wereld door de stormgod Baäl. Het is 
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daarnaast niet overtuigend om vanuit het oudtestamentische spreken over de strijd van JHWH 

met de wateren in relatie tot de schepping de conclusie te trekken dat de schepping dan ook 

op één of andere wijze het onderwerp van de Ugaritische verhalencyclus over de strijd tussen 

Baäl en Yam moet zijn.  

Aan het einde van paragraaf 4.5 is al opgemerkt dat er in Genesis 1 geen sprake is van strijd 

met de wateren. Kloos heeft terecht opgemerkt dat het beter is om te stellen dat JHWH de 

wateren bij de schepping hun eigen plaats gegeven heeft. Aan het einde van de betreffende 

paragraaf is ook vastgesteld dat het thema „strijd van JHWH met de wateren‟ in poëtische – 

en ook in profetische teksten – voorkomt.  

In deze scriptie kan echter niet gedetailleerd ingegaan worden op de vraag in hoeverre in deze 

poëtische en profetische teksten wel een verband wordt gelegd tussen schepping en conflict. 

De reden hiervoor is dat in Psalm 29 – dat weliswaar tot het genre van de poëtische teksten 

behoord – geen verwijzing naar een strijd van JHWH met de wateren te vinden is. Dit neemt 

niet weg dat de interpretatie van de referenties aan de wateren in Psalm 29 – zoals dat in 

hoofdstuk 5 zal worden uitgewerkt – conclusies kan bevatten die tevens licht werpen op de 

vraag of schepping en conflict in poëtische teksten van het Oude Testament wel met elkaar in 

verband worden gebracht.  

 

4.7 De permanente bedreiging door de wateren 

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de wateren ten tijde van de schepping hun eigen 

plaats hebben gekregen. Dat betekent echter niet dat er van deze wateren geen enkele dreiging 

meer uitgaat.
177

 Vanaf het moment van de schepping staat de wereld nog ieder moment onder 

de dreiging door de wateren overweldigd te worden. Dat levert in de literatuur van het oude 

Nabije Oosten tal van goden op, die als taak hebben de terugval van de schepping in de chaos 

te voorkomen.
178

  

Dit betekent dat schepping in het oude Nabije Oosten niet gezien wordt als louter een 

eenmalig gebeuren. De wateren hebben weliswaar hun plaats gekregen, maar vormen nog 

steeds een bedreiging. Het is daarbij van belang te zien dat de wateren boven het firmament, 

op aarde en onder de aarde geen gescheiden systeem vormen, maar als één geheel met elkaar 

in verbinding staan.
179
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Deze dreiging hoeft overigens niet alleen tot de concrete wateren te worden beperkt. De 

wateren kunnen ook gezien worden als een beeld van de dreiging die van „bovennatuurlijke‟ 

wezens, menselijk gedrag of zelfs van de duisternis van de nacht uitgaat. De goden zijn op 

deze manier verantwoordelijk voor het dagelijkse herstel van de stabiliteit en orde in de 

schepping.
180

 

In het Oude Testament is dit gegeven ook terug te vinden. De enige garantie dat de schepping 

niet ten prooi valt aan de wateren is JHWH.
181

 De kracht en wijsheid van JHWH voorkomen 

dat de aarde in de wateren wegzinkt en de bij de schepping aangebrachte differentiatie wordt 

opgeheven.
182

 Dit betekent dat schepping niet alleen eenmalig is, maar tegelijkertijd een 

doorgaande zorg voor de geschapen werkelijkheid inhoudt.  

Walton maakt in dit verband de vergelijking met de tempel. In Genesis 1 wordt beschreven 

hoe JHWH op de zevende dag van zijn werk rust. Hij merkt op dat tempels in het oude Nabije 

Oosten primair dienden als een heilige plaats voor de goden. De tempel was de plaats waar de 

godheid zijn intrek nam en van waaruit hij zijn bestuur vorm gaf.
183

 Rusten wil in dit verband 

wijzen op het bereiken van een staat van stabiliteit. Vanuit de tempel regeert de godheid vanaf 

zijn troon.  

Dit patroon past Walton toe op Genesis 1. Vanaf de zevende dag bevindt JHWH zich in zijn 

hoofdkwartier („control room‟) en neemt van daaruit het bestuur over de schepping ter hand. 

Hierin is het doorgaande werk van de schepping te zien in het bewaren en regeren ervan.
184

 

Hoewel deze wereld in de functionele ontologie van het Oude Testament antropocentrisch is, 

dient de aanwezigheid van JHWH in zijn zorg voor de in stand houding ervan als waarborg 

voor haar bestaan.
185
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Ik keer nog even terug naar de vorige paragraaf. Daarin kwam naar voren dat Kloos, Clifford 

en Tsumura stellen dat de verhalencyclus over de strijd van Baäl met Yam niet gaat over de 

schepping. Ik deel deze conclusie, maar tegelijkertijd wil ik aan het einde van deze paragraaf 

er de aandacht op vestigen dat toewijzen van een vaste plaats aan de wateren ten tijde van de 

schepping niet kan worden losgekoppeld van de voortgaande dreiging die van deze wateren 

uitgaat. Het bestuur en het onderhoud van de schepping, dat in deze verhalencyclus in het 

verslaan van Yam aan Baäl wordt toegeschreven, staat in direct verband met het bedwingen 

van de wateren ten tijde van de schepping; zij het dat El en niet Baäl daarvoor 

verantwoordelijk is. 

 

4.8 Conclusies 

Dit hoofdstuk heeft belangrijke informatie opgeleverd voor de beantwoording van de centrale 

vraag van deze scriptie. In de eerste plaats concludeer ik dat de afstand tussen de moderne 

mens en het oude Nabije Oosten groter is dan tussen de verschillende culturen in het oude 

Nabije Oosten onderling. Dit geldt overigens niet alleen voor gedachtegoed, maar evenzeer 

voor bronnen. Het feit dat Israël een gemeenschappelijke poëtische traditie op het gebied van 

technieken en thema‟s met zijn Umwelt deelt, laat zien hoe betrekkelijk de discussie over een 

eventueel Kanaänitisch origineel van Psalm 29 is. In het licht van deze gezamenlijke traditie 

zou het eerder opvallend zijn als thema‟s en technieken uit de Umwelt van Israël niet met 

enige regelmaat in het Oude Testament terug te vinden zijn.  

Een andere belangrijke conclusie is dat kosmonogiën in het oude Nabije Oosten niet hoog 

theoretisch van karakter zijn, maar gebaseerd zijn op menselijke waarneming en praktische 

relevantie voor het heden. De ontologie in het oude Nabije Oosten is functioneel georiënteerd. 

Dat wil zeggen dat het bestaan niet primair gekoppeld wordt aan materiële vorm, maar aan het 

verkrijgen van een functie binnen een geordend systeem. Binnen het tot stand brengen van 

een functionele aarde spelen de wateren – als de representatie van de ongeordende toestand 

voor de schepping – een belangrijke rol. 

In de scheppingsconcepties van het Oude Testament blijkt dat – binnen de kaders van de toen 

vigerende kosmologische geografie – hemellichamen, allerlei weerfenomenen en de wateren 

van hun goddelijkheid ontdaan zijn. Het zijn door JHWH geschapen grootheden. Dit is een 

belangrijke conclusie voor de deelvraag over de verbinding van de stem van JHWH met de in 

Psalm 29 genoemde natuurverschijnselen. Dit zijn geen manifestaties van de goden, maar 

instrumenten in de hand van JHWH.  
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De wateren hebben ten tijde van de schepping hun plaats gewezen gekregen. Dit betekent niet 

dat de wateren – de wateren boven het firmament, op aarde en onder de aarde worden als een 

geïntegreerd geheel beschouwd – de aarde niet langer bedreigen. Er gaat een voortdurende 

dreiging van deze wateren uit, namelijk dat ze de schepping opnieuw overweldigen en in haar 

functieloze staat terugbrengen.  

De garantie voor een terugval van de aarde in de ongeordende situatie van voor de schepping 

zijn JHWH respectievelijk de goden. Dit laat zien dat de schepping geen eenmalig gebeuren 

is. Er is de constante behoefte aan bescherming van de schepping in het beteugelen van de 

wateren. Als JHWH op de zevende dag rust, wil dit zeggen dat God vanuit zijn tempel de 

schepping beschermt, bestuurt en regeert. 

De thematiek van de strijd met de wateren ten tijde van de schepping is een belangrijk thema 

in het Babylonische epos Enuma Elish. Het speelt daarentegen geen rol van betekenis in de 

Ugaritische verhalencyclus over de strijd tussen Baäl en Yam. Toch concludeer ik dat Baäl in 

het onderhouden en besturen van de wereld (regen, storm) een belangrijke rol heeft in de 

continuering van het scheppingswerk. De wateren die ten tijde van de schepping bedwongen 

zijn, kunnen – op grond van het feit dat de wateren één geïntegreerd systeem vormen – nooit 

helemaal losgekoppeld van de wateren als entiteit op aarde of van het regenreservoir.  

Ten slotte trek ik de conclusie dat – in tegenstelling tot veel scheppingsconcepties in het oude 

Nabije Oosten – de schepping in het Oude Testament antropocentrisch gericht is. Dat betekent 

dat de mens er niet is omwille van de goden en hun behoeften, maar dat de mens JHWH 

representeert richting de rest van de schepping.  
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5 Het spreken over de schepping in Psalm 29 

 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal – nadat de twee „benen‟ in de hoofdstukken 2 tot en met 4 besproken zijn 

– de „romp‟ centraal staan. Is er – na alles wat in deze hoofdstukken naar voren is gekomen 

over de inhoud en de structuur van Psalm 29 en het denken over schepping in het oude Nabije 

Oosten – reden om een scheppingsconcept in Psalm 29 te veronderstellen? Deze vraag zal in 

hoofdstuk 5 behandeld worden. 

In hoofdstuk 4 is gebleken hoe groot de plaats van de wateren en de oervloed is in antieke 

scheppingsconcepties. Daarom zullen in de paragrafen 5.2 en 5.3 de woorden mayim rabbim 

en mabbul uit achtereenvolgens de verzen 3 en 10 geanalyseerd worden. De paragrafen 5.4 en 

5.5 gaan respectievelijk over het koningschap van JHWH en de effecten van dit koningschap. 

In paragraaf 5.6 zal een korte lokalisering en beschrijving van het gebruik van Psalm 29 

gegeven worden. Ten slotte zullen in paragraaf 5.7 enkele conclusies getrokken worden.  

 

5.2 ‘Vele wateren’ 

In hoofdstuk 4 is naar voren gekomen hoe belangrijk de wateren zijn binnen het antieke 

denken over schepping. In Psalm 29 wordt ook diverse keren aan water gerefereerd. De eerste 

keer dat dit gebeurt is in vers 3, waar achtereenvolgens over mayim en mayim rabbim 

gesproken wordt. In deze paragraaf staat de vraag centraal welke lading deze woorden hebben 

en of er een verband is met de rol en plaats van de wateren ten tijde van de schepping.  

Deze woorden worden op heel verschillende wijzen geïnterpreteerd. In de eerste plaats zijn er 

exegeten die ze betrekken op de zee. De zee is dan een natuurlijk fenomeen, zoals er in Psalm 

29 ook gesproken wordt over het gebergte en de woestijn. Ridderbos betrekt deze woorden op 

de machtige Middellandse Zee, waarover de donder rolt.
186

 Dahood merkt op dat het in Psalm 

29 gaat om een onweersbui, die vanuit het westen (de Middellandse Zee) Israël binnen drijft. 

Hij merkt nog op niet uit te willen sluiten dat in een eventueel Kanaänitisch origineel dat aan 

Psalm 29 ten grondslag ligt gedoeld wordt op Baäls gebruik van de donder tegen de 

chaotische wateren.
187

 

Een tweede groep exegeten betrekt deze woorden op de kosmische wateren, waarover JHWH 

zeggenschap heeft. Kraus merkt op dat mayim rabbim betrekking heeft op de hemeloceaan en 
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dat deze woorden in vers 3 feitelijk synoniem zijn met het woord mabbul uit vers 10 (zie voor 

een nadere bespreking paragraaf 5.3).
188

 Cross stelt dat op de achtergrond van deze woorden 

de kosmologische strijd tussen Baäl en Yam staat.
189

 

Kloos concludeert uit de parallel tussen Psalm 29 en de donderende stem van Baäl en zijn 

eeuwigdurend koningschap dat aan alle voorwaarden is voldaan om in de „vele wateren‟ een 

verwijzing te zien naar de kosmologische strijd met de zee. Ze merkt op dat mayim rabbim in 

het Oude Testament niet gezien kan worden als een terminus technicus voor Yam, maar dat 

deze referentie – gezien het cluster aan behandelde thema‟s – in Psalm 29 aannemelijk is.
190

 

Goldingay legt binnen deze tweede groep een eigen accent. Hij spreekt over de tumultueuze 

kracht van de wateren, die nog steeds een bedreiging vormen voor de orde en stabiliteit op 

aarde. De wateren staan model voor alle tumultueuze krachten in het politieke en persoonlijke 

leven. Daarnaast wijst hij op alle „bovennatuurlijke‟ krachten en invloeden waarover JHWH 

de controle heeft verkregen ten tijde van de schepping.
191

  

Day ziet ook wel een referentie naar de kosmische wateren, maar merkt tegelijkertijd op dat 

het uitgesloten is dat in Psalm 29 aan de schepping wordt gerefereerd. Het gaat in deze psalm 

niet over de Urzeit, maar over het actuele koningschap van JHWH.
192

 

De derde groep neemt een tussenpositie in. Van der Ploeg merkt op dat mayim rabbim niet uit 

zichzelf dwingende kosmologische betekenis heeft. Het kan die betekenis, mits vereist door 

de context, overigens wel hebben. Hij acht een betekenis van deze woorden als regenwolken 

niet uitgesloten, maar merkt daarbij op dat die wolken dan wel in nauw verband staan met de 

watermassa boven het firmament.
193

 

Craigie, Loretz en Deissler wijzen allen op de diverse betekenisnuances van deze woorden.
194

 

Deissler merkt op hoe moeilijk het is om uit te maken welke betekenisnuance bedoeld is. Hij 

citeert bij wijze van voorbeeld drie oudtestamentische teksten, waarin deze woorden telkens 

een verschillende betekenis hebben. Hij merkt op dat Hebreeuwse hoorders en lezers een 
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voorliefde hebben voor de gelaagdheid en het dubbelzinnige karakter van dergelijke 

uitdrukkingen.
195

 

Ik deel zelf de positie van de tweede groep exegeten, die in de uitdrukking mayim rabbim een 

duidelijke referentie zien naar de kosmische wateren. De visie van Goldingay spreekt mij in 

deze tweede groep het meest aan. De reden hiervoor is dat hij niet alleen nadruk legt op het 

indammen van de wateren ten tijde van de schepping, maar dat hij ook aandacht besteed aan 

de blijvende uitwerking van deze indamming. Daarmee doet Goldingay – in tegenstelling tot 

Day – recht aan het feit dat er geen scheiding aangebracht kan worden tussen het indammen 

van de wateren ten tijde van de schepping en het actuele koningschap van JHWH. Door de 

schepping niet te beperken tot één moment wordt er ruimte gecreëerd de onderhouding en de 

bescherming van de schepping te relateren aan het moment dat de wateren hun plaats hebben 

gekregen.  

Wat mij erg aanspreekt in de benadering van Deissler is de onderkenning van het gelaagde 

karakter van de uitdrukking mayim rabbim. Dit ligt in lijn met wat Goldingay opgemerkt 

heeft over het brede front aan dreigingsmachten – van politieke, persoonlijke en kosmische 

aard – dat door de „vele wateren‟ gerepresenteerd wordt. In Psalm 29:3 wordt duidelijk 

gemaakt dat JHWH controle heeft over deze machtige wateren, zodat ze geen bedreiging 

vormen voor de stabiliteit en orde op deze wereld.  

Ten slotte concludeer ik, en dat ligt in lijn met de conclusie van hoofdstuk 2, dat de „vele 

wateren‟ betrekking hebben op de wateren als een entiteit op aarde. Ondanks het feit dat deze 

uitdrukking een gelaagde betekenis heeft en de wateren in het oude Nabije Oosten als een 

geïntegreerd systeem werden beschouwd, worden hiermee de wateren als dreigingsmacht op 

aarde bedoeld. Het zijn de wateren die door JHWH van het landoppervlak gescheiden zijn 

toen ze onder het firmament hun vaste plaats toegewezen hebben gekregen.  

 

5.3 ‘Oervloed’ 

In vers 10 komt opnieuw een referentie aan het water voor in de vorm van het woord mabbul. 

Welke betekenisnuances heeft dit woord? Is hierin een verwijzing naar de schepping terug te 

vinden? Mag het woord beschouwd worden als een synoniem van mayim rabbim, of heeft het 

een geheel eigen betekenis? Deze vragen staan centraal in deze derde paragraaf. 
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De meeste exegeten zijn het erover eens dat de lezer zich vanaf vers 9c weer in het hemelse 

heiligdom bevindt; de plaats waar hemelse wezens JHWH eer toebrengen. Dit leidt ertoe dat 

zij de mabbul in de hemel lokaliseren als de hemelse oceaan. JHWH troont in een positie 

boven deze oervloed.  

Kraus, dat bleek al in paragraaf 5.2, ziet mabbul als een synoniem van mayim rabbim. In vers 

10 wordt weliswaar een ander woord gebruikt als in vers 3, maar de verschillende woorden 

hebben volgens hem betrekking op dezelfde zaak; de kosmische wateren.
196

 Cross ziet er een 

dusdanig duidelijke referentie aan de strijd met de wateren ten tijde van de schepping in dat 

hij het woord vertaalt als „Flooddragon‟.
197

 Ook Goldingay stelt dat de hemelse wezens de 

autoriteit van JHWH over de wateren – die hij verbindt met de schepping – erkennen.
198

 

Naast deze meer algemene parallellen tussen het woord mabbul en de schepping zijn er ook 

verschillende exegeten die meer in detail op de eigen betekenisnuance van het woord ingaan. 

De reden hiervoor is dat het woord mabbul 13 keer in het Oude Testament voorkomt, waarvan 

12 keer in verband met de zondvloed in Genesis 6-12.
199

 De dertiende keer, en de enige keer 

dat dit woord niet expliciet in relatie tot de zondvloed gebruikt wordt, is Psalm 29:10. Het is 

dan ook de vraag of en – zo ja – hoe er in Psalm 29:10 een verband ligt met de zondvloed. 

Aan de ene kant is er een groep exegeten, die ieder verband met de zondvloed uitsluit. 

Dahood stelt dat het in Psalm 29 – parallel aan de strijd tussen Baäl en Yam – gaat om een 

mythologische weergave van de regering van JHWH over hemel en aarde.
200

 Van der Ploeg 

merkt op dat het koningschap van JHWH nergens in het Oude Testament met de zondvloed 

verbonden wordt.
201

 Ook Day, Loretz en Ridderbos zijn deze mening toegedaan.
202

 

Kloos besteedt uitvoeriger aandacht aan de relatie tussen mabbul en de zondvloed. Zij maakt 

een bijzonder scherp onderscheid tussen mayim rabbim enerzijds en mabbul anderzijds. De 

eerste woordgroep betrekt ze op de vijanden van JHWH, die ten tijde van de schepping hun 

plaats gewezen hebben gekregen.
203

 Het woord mabbul ziet daarentegen niet op een vijandige 

of bedreigende macht, maar op het hemelse reservoir van het regenwater.
204
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Aan de andere kant is er een groep exegeten die het woord mabbul nadrukkelijk betrekken op 

de zondvloed. Deissler merkt op – zoals eerder in paragraaf 5.3 reeds opgemerkt is – dat het 

woord in het Oude Testament alleen in relatie tot de zondvloed voorkomt. Hij noemt het 

„reine Willkür‟ dit woord op de hemeloceaan te betrekken en relateert dit woord aan het feit 

dat JHWH zijn koningschap zowel in genade als in gericht manifesteert.
205

  

Craigie stelt dat in Psalm 29 zowel Kanaänitische als Hebreeuwse tradities terug te vinden 

zijn. De Kanaänitische traditie ziet hij weerspiegeld in de door Baäl overwonnen zee. De 

Hebreeuwse traditie betrekt hij op de zondvloed. Hij ziet hierin een duidelijk proces van 

ontmythologisering. De vergoddelijkte oervloed uit de Kanaänitische traditie is geworden tot 

een instrument in de hand van JHWH. Craigie merkt daarbij op dat JHWH niet alleen de 

karakteristieken van Baäl krijgt toegeschreven, maar dat hiermee tegelijkertijd de vermeende 

macht van Baäl onder kritiek gesteld wordt.
206

 

Ook Tsumura redeneert in deze richting. Hij stelt dat met de mabbul geen overwonnen vijand 

bedoeld wordt. Dit woord heeft geen betrekking op een aan JHWH vijandige macht, maar ziet 

op een vernietigingswapen in de handen van JHWH. Het is het wapen waarvan JHWH zich 

bediend heeft in de totale verwoesting van de wereld, zoals beschreven in Genesis 6 en 7. Het 

is in dit verband wel opmerkelijk dat hij niets wil weten van een terugval van de wereld in de 

ongedifferentieerde staat van voor de schepping ten tijde van de zondvloed.
207

 

Uit dit brede palet aan visies trek ik de volgende drie conclusies. In de eerste plaats zie ik in 

het gebruik van het woord mabbul in vers 10 een verwijzing naar de zondvloed. Het is – of 

het nu moeilijk voorstelbaar is dat JHWH troont in een positie boven de zondvloed of niet – 

namelijk een precaire aangelegenheid om mabbul niet expliciet op de zondvloed te betrekken 

als dit in de twaalf overige gevallen dat dit woord in het Oude Testament voorkomt wel 

gebeurt. 

Daarnaast is het risico van een cirkelredenering niet denkbeeldig. Kloos, om het meest 

duidelijke voorbeeld te noemen, redeneert sterk vanuit de overeenkomst tussen Baäl en 

JHWH. Omdat Baäl als regengod vereerd wordt, die troont boven het regenreservoir, moet dit 

ook voor JHWH gelden. Dat is de reden waarom mabbul niet als een vijandige of bedreigende 

macht mag worden getypeerd. Ik ben van mening dat een dergelijke redenering een circulair 

karakter heeft en vanuit een gewenste uitkomst terugredeneert.  
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Mijn tweede conclusie is dat er een duidelijk verband is tussen zondvloed en schepping. De 

reden hiervoor is dat in de analyse van de antieke scheppingsconcepten duidelijk naar voren is 

gekomen dat JHWH de wateren niet alleen heeft ingedamd ten tijde van de schepping. Hij is 

tegelijkertijd vanuit het aanvaarde koningschap in zijn tempel verantwoordelijk die wateren 

binnen de hun gestelde perken te houden. Op die manier draagt JHWH er zorg voor dat de 

aarde niet opnieuw door de wateren overstroomd wordt.  

De wateren fungeren daarbij als een instrument in zijn hand om zijn koningsheerschappij uit 

te oefenen. De zondvloed heeft duidelijk aangetoond dat de wateren boven het firmament niet 

alleen regen bezorgen, maar zich tegelijkertijd met een vernietigende kracht tegen de aarde 

kunnen keren. Het is in mijn optiek onmogelijk om geen verband te zien tussen de door de 

wateren bedekte wereld ten tijde van de zondvloed en de door de wateren bedekte wereld voor 

de schepping.  

De derde conclusie die ik trek, is dat het woord mabbul eenzelfde gelaagdheid heeft als de 

woorden mayim rabbim, maar dat de mabbul betrokken moet worden op de hemelse oceaan. 

Het zijn de wateren die ten tijde van de schepping hun plaats gekregen hebben boven het 

firmament en boven deze oervloed troont JHWH in zijn hemelse tempel. Deze conclusie ligt 

in lijn met wat reeds in de conclusies van hoofdstuk 2 is vastgesteld, namelijk dat het woord 

mabbul ziet op de hemelse oceaan.  

Ik deel de opvatting van Deissler dat de gelaagdheid van het woord mabbul tot uiting komt in 

de dimensies van gericht en genade, maar ben het niet met hem eens als hij stelt dat iedere 

parallel met de hemeloceaan willekeurig is. De door JHWH ingetoomde hemeloceaan komt 

de schepping in de vorm van de regen ten goede. Als JHWH evenwel de sluizen van de hemel 

opent – zoals ten tijde van de zondvloed  gebeurd is – betekent dat een regelrechte bedreiging 

voor deze schepping.  

JHWH troont als koning boven de oervloed. De controle hierover refereert aan de schepping. 

De oervloed wordt door JHWH in bedwang gehouden, zodat de wateren de aarde niet – zoals 

ten tijde van de zondvloed gebeurd is – kunnen overweldigen. Hij troont in een positie boven 

de oervloed en opent de voorraadkamers van regen, hagel en sneeuw ten gunste van zijn 

schepping in het algemeen en zijn volk in het bijzonder.  

 

5.4 JHWH als koning 

Nadat in de eerste helft van vers 10 is opgemerkt dat JHWH troont in een positie boven de 

oervloed wordt in de tweede helft ervan vermeld dat JHWH‟s koningschap eeuwigdurend is. 
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Hoe moet dit koningschap van JHWH geïnterpreteerd worden? En ligt er een relatie tussen dit 

koningschap en de schepping? 

In de eerste plaats zijn er exegeten die geen relatie leggen tussen het koningschap van JHWH 

en de schepping. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 5.3 betrekt Kloos dit koningschap vanuit 

de nauwe relatie tussen Baäl en JHWH op het verzorgen en onderhouden van de schepping in 

de vorm van vruchtbaarheidbevorderende regens.
208

 Ook Cross en Loretz zien geen verband 

met de schepping en betreken het koningschap van JHWH op zijn controle over het 

regenreservoir.
209

 Ridderbos spreekt zich niet uit over een eventueel verband en vermeldt 

uitsluitend dat JHWH zichzelf als koning van de gehele schepping manifesteert. Het volk van 

JHWH – Israël – neemt daarin een bijzondere plaats in.
210

 

Daarnaast zijn er exegeten die een impliciet of meer expliciet verband leggen tussen het 

koningschap van JHWH en de schepping. Van der Ploeg stelt dat dit koningschap weliswaar 

nergens in het Oude Testament met de zondvloed verbonden wordt, maar in bijvoorbeeld de 

Psalmen 93, 95 en 96 wel met de schepping. Hij zegt dan dat de auteur van Psalm 29 in het 

schrijven over JHWH als koning in een positie boven de oervloed ook aan de schepping 

gedacht kan hebben.
211

  

Zowel Dahood als Kraus betrekt het koningschap van JHWH nauw op de schepping. Dahood 

zegt dat de vermelding van het eeuwige koningschap van JHWH zo gelezen moet worden dat 

JHWH vanaf de „Urzeit‟ af als koning regeert.
212

 Kraus stelt dat er in de heerschappij over de 

wateren scheppingstheologie doorklinkt.
213

  

Craigie spreekt over het koningschap van JHWH dat over alles gaat. Hij heerst niet alleen in 

het rijk van de geschiedenis, maar ook in het rijk van de natuur. Om als koning te regeren 

over de mens moet JHWH evenzeer heerschappij voeren over de natuurlijke omgeving van de 

mens. De soevereiniteit van JHWH manifesteert zich zowel in vruchtbaarheidgevende regens 

als in stormen. Op deze manier draagt JHWH zorg voor de continuering van de menselijke 

geschiedenis.
214

 

Goldingay legt eveneens een nadrukkelijk verband met de schepping. Hij merkt op dat het 

koningschap van JHWH op een specifiek moment is begonnen, namelijk toen JHWH in het 
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toewijzen van de eigen plaats aan de tumultueuze wateren de heerschappij over de schepping 

heeft verkregen. Dat moment, zo stelt hij vervolgens, heeft permanente consequenties. Zijn 

koningschap duurt eeuwig. De schepping is bij uitstek geen eenmalig gebeuren, maar wordt 

voortgezet in de koningsheerschappij van JHWH over de schepping. De schepping staat onder 

de voortdurende zorg van JHWH tegen de voortdurende dreiging van de tumultueuze 

wateren.
215

 

In tegenstelling tot Dahood en Goldingay betrekt Deissler de koningsheerschappij van JHWH 

niet op het verleden, maar op de toekomst. Hij stelt dat dit koningschap een eschatologische 

realiteit is, waarbij het gericht het deel is voor de vijanden van Israël en de genade het deel is 

van het verbondsvolk.
216

 

Ik zie in het koningschap van JHWH een duidelijke referentie aan de schepping. JHWH heeft 

de wereld niet alleen geschapen door het scheiden van land en water en het toekennen van 

functies. Hij draagt ook zorg voor de continuïteit. JHWH heeft het koningschap aanvaard over 

de schepping. De schepping – dat kwam ook al naar voren in hoofdstuk 4 – is geen eenmalig 

gebeuren. Het betreft ook de voortgaande zorg voor de schepping in het beschermen voor een 

terugval ervan aan het domein van de wateren. Deze zorg is niet alleen beschermend, maar 

ook onderhoudend van aard in de vorm van vruchtbaarheidgevende regens. Het koningschap 

van JHWH hoeft noch tot het verleden noch tot de toekomst beperkt te worden. Het strekt 

zich uit vanaf het moment van de schepping om voort te duren tot in eeuwigheid.  

 

5.5 Effecten van het koningschap van JHWH 

In vers 11 worden de effecten van het koningschap van JHWH voor zijn volk besproken. Ook 

dit vers wordt op zeer uiteenlopende wijzen uitgelegd. Exegeten als Cross en Loretz beperken 

zich simpelweg tot de mededeling dat dit vers een latere toevoeging dan wel met het begin en 

slot van de psalm tot een andere compositie behoort.
217

 

Ridderbos merkt op dat de kracht van JHWH, die bezongen wordt door de engelen, in vers 11 

aangewend wordt ten behoeve van zijn volk.
218

 Ook Van der Ploeg en Goldingay kiezen voor 

deze benadering.
219

 Ik deel de mening van die exegeten die aangeven dat het hier niet om een 
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verzoek of bede gaat, maar dat in de woorden van vers 11 zekerheid doorklinkt.
220

 Kraus stelt 

dat JHWH al zijn getoonde macht zal aanwenden tot bescherming en bevordering van zijn 

volk.
221

 Deissler is zelfs van mening dat de keuze de beide imperfecta van vers 11 modaal te 

lezen niet alleen grammaticaal minder waarschijnlijk is, maar evenzeer in strijd is met het feit 

dat de bede in Hebreeuwse hymnen van grote zekerheid getuigt.
222

 

Ook in dit vers klinken scheppingsmotieven door. Dahood stelt dat JHWH niet alleen zijn 

vijanden overwonnen heeft ten tijde van de schepping, maar dat God ook garant staat dat zijn 

volk hun vijanden zal overwinnen.
223

 Craigie laat zich op vergelijkbare wijze uit als hij stelt 

dat JHWH als gevolg van zijn overwinning bescherming en vrede schenkt aan zijn volk. 
224

 

Van der Ploeg betrekt de kracht en vrede waarover vers 11 spreekt op rust en onbezorgdheid 

voor zijn volk, die zal uitlopen op heil en welstand.
225

 Kloos merkt terecht op dat vers 11 niet 

zomaar een toevoeging is, maar de climax van de psalm.
226

 

In vers 11 klinken duidelijke scheppingsmotieven door. Ik draag daarvoor de volgende 

argumenten aan. In de eerste plaats betekent het indammen en een plaats toewijzen van de 

wateren door JHWH een garantie dat JHWH zijn kracht, die voortvloeit uit het mandaat van 

zijn koningschap, zal aanwenden om zijn volk Israël te beschermen en te zegenen.  

In de tweede plaats omdat in vers 11 de voortgaande zorg van JHWH voor de schepping in 

het algemeen en Israël in het bijzonder doorklinkt. Ik denk aan de woorden van Van der 

Ploeg, die sprak over rust en onbezorgdheid die resulteert in heil en welstand. Hierin zijn 

scheppingsmotieven uit hoofdstuk 4 terug te vinden. JHWH biedt zijn volk in een gecreëerde 

situatie van orde en stabiliteit na de schepping zijn kracht en zegen. Het is mijn stellige 

overtuiging dat dit de reden is dat in Psalm 29 met een merisme gewerkt wordt. De kracht en 

zegen van JHWH komt ten goede aan zijn volk Israël; het land waarvan de uiterste grenzen in 

deze psalm door middel van het stijlfiguur van het merisme worden weergegeven. 

In vers 11 is goed te zien dat de interpretatie van het woord mabbul als regenreservoir, zoals 

voorgestaan door Cross, Kloos en Loretz, te eenzijdig is. Het geven van kracht en het zegenen 

met vrede geven noch aanleiding om alleen noch aanleiding om primair aan regen te denken. 

De woorden „kracht‟ en „vrede‟ beslaan in mijn ogen een veel breder spectrum. Het gaat niet 
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alleen om materiële welvaart, maar evenzeer om bescherming tegen politieke, persoonlijke en 

„bovennatuurlijke‟ vijanden.  

Hier ligt in mijn ogen een duidelijke parallel met de dreigingsmachten, die gepersonifieerd 

zijn in de mayim rabbim en de mabbul. Zowel de dreiging als de zegen ziet op een breed palet 

aan thema‟s op persoonlijk, natuurlijk en politiek gebied. Dit betekent dat JHWH in Psalm 29 

niet wordt afgebeeld als een tweede Baäl, die als een regengod de natuurkrachten bestuurt. 

JHWH beslaat – gezien zijn soevereiniteit en koningsheerschappij – het gehele pantheon van 

het oude Nabije Oosten. Zijn macht beperkt zich niet tot de natuur of het in stand houden van 

de schepping, maar beslaat evenzeer de menselijke geschiedenis op micro- en macroniveau.  

 

5.6 Lokalisering en gebruik van Psalm 29 

Hoewel het formeel buiten de onderzoeksvraag van deze scriptie valt en de materie dermate 

complex is dat er een gehele scriptie aan gewijd zou kunnen worden, wil ik toch een korte 

lokalisering van Psalm 29 geven. Ik beperk mij daarbij vooral tot de vraag met welk doel deze 

psalm de schepping en het spreken van JHWH in de schepping ter sprake brengt. 

Over de datering van Psalm 29 bestaat zeer grote onenigheid. Ik noem, ter illustratie, alleen de 

bandbreedtes. In de eerste plaats zijn er exegeten zoals Kraus, die stellen dat Psalm 29 tot de 

oudste psalmen van het Oude Testament behoort.
227

 Er zijn, in de tweede plaats, ook exegeten 

zoals Deissler die de psalm na de ballingschap dateren.
228

 Ik kies voor de positie die verwoord 

wordt door Van der Ploeg. Hij zegt dat hij het antwoord op de vraag naar de datering van 

Psalm 29 het liefst schuldig blijft.
229

 

De vraag naar de datering van Psalm 29 hangt nauw samen met het vraagstuk van de 

compositie van deze psalm. Ook daarover bestaat zeer grote onenigheid. Opnieuw beperk ik 

mij tot de bandbreedtes. Enerzijds zijn er exegeten als Loretz, die van mening zijn dat de 

eindgestalte van Psalm 29 een slordige samenvoeging van twee vroegere composities is.
230

 

Anderzijds zijn er exegeten zoals Deissler, die spreken over de auteur als een „groot dichter‟. 

Deze dichter heeft op zeer ingenieuze wijze ingespeeld op de renaissance van Kanaänitisch 

gedachtegoed in het Israël na de ballingschap.
231
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Hiermee samen hangt het vraagstuk of er al dan niet sprake is van een Kanaänitisch origineel 

van Psalm 29. Om twee redenen neem ik afstand van deze theorie. In de eerste plaats is er nog 

nooit zo‟n origineel gevonden.
232

 Daarnaast wordt in dergelijke theorieën onvoldoende 

verdisconteerd dat Hebreeuwse, Kanaänitische of Ugaritische teksten allen deel uitmaken van 

een gedeelde poëtische traditie. Te veel wordt de indruk gewekt dat Psalm 29 een kopie is, 

waarbij de naam van Baäl eenvoudig door die van JHWH vervangen is. Het feit dat een 

gemeenschappelijke traditie met gedeelde thema‟s en technieken ten grondslag ligt aan de 

poëtische teksten in het Noordwest Semitisch taalgebied dringt te weinig door in het werk van 

die exegeten die een Kanaänitische „Vorlage‟ van Psalm 29 veronderstellen. 

Een belangrijke vraag is of er in Psalm 29 met Baäl en zijn vereerders wordt gepolemiseerd. 

Er zijn exegeten die een polemische dimensie richting Baäl in deze psalm resoluut ter zijde 

leggen. Kloos legt vanuit haar visie op de parallellie tussen Baäl en JHWH de vinger bij de 

afwezigheid van polemiek in deze psalm. Zij is van mening dat het onlogisch is om met Baäl 

te polemiseren door zijn karakteristieken op JHWH toe te passen.
233

 Vanuit het feit dat er in 

het Oude Testament met Baäl en de Baäldienst gepolemiseerd wordt, mag niet de conclusie 

getrokken worden dat daar vervolgens in elk afzonderlijk deel van het Oude Testament 

daadwerkelijk sprake van is.
234

 

Aan de andere kant zijn er exegeten die Psalm 29 wel als polemiek karakteriseren. Craigie 

typeert deze psalm als een overwinningslied, dat gezongen werd na de terugkeer van het leger 

na een militaire campagne.
235

 Verder stelt hij dat het toeschrijven van attributen van Baäl aan 

JHWH het polemische doel dient aan te tonen dat de kracht en macht van JHWH die van Baäl 

ver overstijgen.
236

 

Ik trek de conclusie dat Psalm 29 niet getypeerd kan worden als een expliciete polemiek met 

Baäl. Zijn naam wordt in deze psalm niet eens genoemd. Alle aandacht valt op JHWH. Hij 

heeft ten tijde van de schepping de wateren hun plaats gewezen en sindsdien troont hij in een 

positie boven de oervloed. JHWH is geen vervanging van Baäl, maar in JHWH komt de 

macht en autoriteit van het hele pantheon van het oude Nabije Oosten samen. Hij is Schepper 

en tegelijkertijd onderhoudt, beschermt en regeert JHWH de schepping.  

Walton heeft erop gewezen dat JHWH, in tegenstelling tot de goden van het oude Nabije 

Oosten, zijn plaats niet wil delen met andere goden. Waar deze goden – zolang ze in hun 
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behoeften werden voorzien – geen problemen hadden met het vereren van andere goden, is 

het voor Israël een moeizame les geweest dat JHWH het geloof in of de dienst aan andere 

goden niet tolereert.
237

 

In die zin heeft het verwoorden van de lof van JHWH altijd een impliciete ondertoon van 

polemiek. De dienst aan JHWH laat zich niet combineren met het dienen van andere goden. Ik 

ben van mening dat deze gedachtegang ook speelt in Psalm 29. Hoewel deze psalm niet als 

een expliciete polemiek te karakteriseren valt, is het tegelijkertijd waar dat JHWH – wiens 

naam 18 keer genoemd wordt – Baäl en zijn machtsaspiraties in het niet laat verzinken.  

Veel exegeten hebben zich gebogen over de vraag naar het gebruik van Psalm 29. Ik ben van 

mening dat een liturgisch gebruik aannemelijk is. In die richting wijst alleen al het opschrift in 

de LXX, dat een expliciete verwijzing maakt naar het gebruik van deze psalm tijdens het 

Loofhuttenfeest. Hoewel de compositiegeschiedenis van Psalm 29 in mijn ogen soms op 

enigszins speculatieve wijze aan de godsdienstgeschiedenis van Israël gekoppeld wordt, ben 

ik het met Loretz eens als hij stelt dat Psalm 29 geen natuurpsalm maar een kosmologische 

psalm is. Tot deze kosmologie behoort niet alleen de natuur, maar ook de geschiedenis.
238

 

Ik ben van mening dat JHWH tijdens het Loofhuttenfeest niet als regengod benaderd werd. 

Hij werd beschouwd als de Schepper, die deze wereld niet alleen ten tijde van de schepping 

van de wateren gescheiden heeft, maar die schepping ook beschermt tegen een hernieuwd 

opdringen van die wateren. Bovendien zegent JHWH zijn volk met natuurlijke, persoonlijke, 

maatschappelijke en politieke zegen. 

De wateren staan – zeker in poëtische en profetische teksten – model voor een veelheid van 

beelden. En daarbij mag de ene interpretatie (wateren ten tijde van de schepping) niet heersen 

over de andere (wateren als natuurlijke bedreiging of als representatie van aardse vijanden). 

Day maakt in zijn boek God’s Conflict with the Dragon and the Sea onderscheid tussen de 

verschillende wijzen waarop het beeld van de wateren in het Oude Testament gebruikt wordt. 

Ik ben echter van mening dat hij toch nog te veel schotten plaatst tussen deze verschillende 

interpretaties. Er kan in mijn optiek geen strikt onderscheid gemaakt worden tussen het 

scheppende en het regerende werk van JHWH.  

Ik deel daarom de visie van bijvoorbeeld Keel, Schroer en Clifford. Zij stellen terecht dat elke 

scheiding tussen cosmonogie en geschiedenis of tussen schepping en koningschap kunstmatig 

is.
239

 Er behoeft geen keuze gemaakt te worden tussen een kosmologische of een politieke of 
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intermenselijke interpretatie van deze wateren.
240

 Dit betekent – en dat vraagstuk is aan het 

einde van paragraaf 4.6 aangesneden – dat in poëtische en profetische teksten over schepping 

de schepping als eenmalig gebeuren onlosmakelijk verbonden is aan de koningsheerschappij 

van JHWH over de schepping.  

In de zojuist genoemde genres wordt op poëtische wijze het bestuur van en de zorg voor de 

schepping door JHWH onder worden gebracht. Dit gegeven valt te verklaren vanuit het feit 

dat Israël een gezamenlijke poëtische traditie – zowel op het gebied van technieken als van 

thema‟s – met de Umwelt deelde. Zoals het wateren ten tijde van de schepping de eigen plaats 

gewezen hebben gekregen – boven dan wel onder het firmament – zo manifesteert zich de 

zorg van JHWH tegenover dreigend gevaar in het persoonlijke en politieke leven of vanuit de 

natuur.  

In hoofdstuk 4 is de conclusie getrokken dat het oudtestamentische spreken over de schepping 

antropocentrisch is. De mens is er niet om de vruchten van de schepping naar de goden te 

brengen, maar JHWH heeft de mens als zijn representant geplaatst binnen het geheel van de 

schepping. Het koningschap van JHWH is er omwille van zijn volk. De kracht en sterkte die 

de hemelse wezens JHWH toebrengen, worden aangewend om zijn volk kracht te geven en te 

zegenen met vrede. Dit koningschap uit zich in het bescherming bieden tegen de permanente 

dreiging van de wateren en het geven van vrede en voorspoed. 

Die God bezingt Israël in Psalm 29. Hij heeft de wereld geschapen, maar JHWH draagt deze 

wereld ook. Het beeld van JHWH, die als koning boven de mabbul troont, onderscheidt de 

God van Israël van Baäl of welke andere god dan ook. Hij geeft zijn bijzondere zorg aan zijn 

volk; niet alleen in het ontstaan van het volksleven van Israël, maar ook in de concrete zorg 

van iedere dag of van elk jaarseizoen.
241

 

Het scheppingsmotief is daarom boven alles uitgewerkt met de bedoeling aan te geven dat 

JHWH niet alleen ten tijde van de schepping de wateren ingedamd heeft, maar tot op de dag 

van vandaag de door de wateren uitgebeelde vijandelijke machten eronder houdt en zijn volk 

zegent met kracht en vrede.
242

 De daden van JHWH in het verleden zijn voor Israël aanleiding 

om hun God in het heden in de liturgie van de psalmen en de gebeden te prijzen. Op hetzelfde 

moment vraagt het volk JHWH opnieuw handelend op te treden. Dit sluit, mijns inziens, het 

gebed om regen tijdens het Loofhuttenfeest niet uit, maar in.  
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5.7 Conclusies 

Nadat in hoofdstuk 4 is vastgesteld hoe belangrijke de wateren zijn in het denken over de 

schepping in het oude Nabije Oosten concludeer ik in dit hoofdstuk dat de woorden mayim 

rabbim en mabbul geen synoniemen zijn in de strikte zin van het woord. Beide woorden 

hebben weliswaar dezelfde gelaagdheid, maar in mabbul ligt een duidelijke verwijzing naar 

de hemelse locatie van de oervloed en naar de zondvloed. Het is onwaarschijnlijk om, als een 

woord 13 keer in het Oude Testament voorkomt waarvan 12 keer in concreet verband met de 

zondvloed, ieder verband met de zondvloed in het 13e geval te ontkennen. 

Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat – omdat de wateren niet als gescheiden systemen 

maar als een geïntegreerde eenheid gezien werden – deze uitdrukkingen veel met elkaar te 

maken hebben. Ik zou de conclusie willen trekken dat in beide woorden een personificatie van 

dreigingsmachten te zien is, waarbij de eigen klankkleur van mayim rabbim vooral ziet op de 

wateren als een entiteit op aarde. Deze wateren zijn ten tijde van de schepping van het land 

gescheiden en samengebracht als de wateren onder het firmament. Het woord mabbul is – 

vanwege de expliciet hemelse locatie – vooral de personificatie van het water dat JHWH in de 

vorm van oordeel (zondvloed) of zegen (regen) geeft. Dit rechtvaardigt in mijn ogen de 

conclusie dat er in Psalm 29 sprake is van een aquatisch merisme, waarbij de mayim rabbim 

en de mabbul als de grenzen van het geïntegreerde watersysteem de eenheid van de wateren 

boven het firmament, op aarde en onder de aarde uitbeeldt.  

Het feit dat JHWH als koning troont in een positie boven de oervloed maakt wezenlijk deel 

uit van het scheppingsconcept van Psalm 29. JHWH heeft niet alleen de wateren hun eigen 

plaats gewezen ten tijde van de schepping – als gevolg waarvan JHWH troont boven de 

mabbul – maar zijn koningschap wordt telkens weer actueel in zijn bescherming van en zorg 

voor de schepping.  

Dit koningschap is enerzijds universeel, maar spitst zich anderzijds in vers 11 nadrukkelijk 

toe op Israël als het volk van JHWH. De kracht en sterkte, die in vers 1 aan JHWH worden 

toegebracht, worden door JHWH aangewend om zijn volk kracht te geven en te zegenen met 

vrede. Deze kracht ziet op alle vijandelijke machten die door de wateren gepersonifieerd 

worden. JHWH is ten diepste niet uit op de diensten van zijn schepselen, maar wendt zijn 

kracht aan ten bate van zijn volk.  

De nadruk op de naam van JHWH – die 18 keer voorkomt – en de kracht en vrede die JHWH 

aan zijn volk schenkt, geven aan Psalm 29 een polemische ondertoon. Ik concludeer daarom 

dat Psalm 29 weliswaar geen expliciete polemiek aan het adres van Baäl bevat, maar dat in 

het toeschrijven van zoveel macht en kracht aan JHWH – niet in de laatste plaats in de 
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manifestatie ervan in het rijk van de natuur als het domein van Baäl – de polemische 

boodschap ligt dat JHWH en niet Baäl of welke andere god uit het pantheon deze wereld 

geschapen heeft en vanuit zijn tempel als koning bestuurt en regeert.  

De grote daden van JHWH – zowel op kosmogonisch gebied in de schepping als op historisch 

niveau in zijn doorgaande zorg voor zijn volk – vormen de aanleiding om hem te eren en te 

prijzen. Ze vormen evenzeer de aanleiding om JHWH te vragen om in het heden net zo 

handelend op te treden als door JHWH in het verleden gedaan is. Zijn daden uit het verleden 

zijn een garantie voor het heden en de toekomst.  

Dit scheppingsconcept – JHWH en zijn scheppende en regerende macht – wordt in Psalm 29 

bezongen. Hoe de compositiegeschiedenis van deze psalm ook verlopen is en welke redacties 

er in de loop van de eeuwen hebben plaatsgevonden, dit thema is gehandhaafd. Het opschrift 

in de LXX maakt duidelijk dat de uiteindelijke Gattung van deze psalm het liturgisch gebruik 

ervan is tijdens van het Loofhuttenfeest.  

Tegelijkertijd concludeer ik dat dit liturgische gebruik tijdens het Loofhuttenfeest niet mag 

leiden tot de conclusie dat de zorg van JHWH tot het geven van regen beperkt wordt. JHWH 

is als Schepper ook verantwoordelijk voor de continuering van de menselijke geschiedenis in 

het algemeen en van zijn volk Israël in het bijzonder. JHWH zegent zijn volk niet alleen met 

regen, maar met een zegen die persoonlijke, materiële en politieke vrede inhoudt. Hij heeft de 

wateren niet alleen ingedamd ten tijde van de schepping, maar onderhoudt en regeert de 

schepping door de dreigingsmachten – van welke aard dan ook – in te perken.  
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6 Conclusie 

 

De centrale vraag van deze scriptie luidde: welk scheppingsconcept veronderstelt Psalm 29? 

In dit zesde hoofdstuk zal – het geheel van deze scriptie meewegend – een antwoord op deze 

centrale vraag gegeven worden. 

In Psalm 29 wordt JHWH als Schepper voorgesteld. Tegelijkertijd is JHWH verantwoordelijk 

voor het bestuur van zijn schepping. Het is een psalm waarin een aantal elementen terug te 

vinden is, die kenmerkend zijn voor Ugaritische poëzie. De belangrijkste voorbeelden hiervan 

zijn het getrapte ritme dat in grote delen van de psalm gebruikt wordt en de gehanteerde 

topografische aanduidingen. In plaats van allerlei speculaties over een Kanaänitisch origineel 

dat aan Psalm 29 ten grondslag ligt, concludeer ik dat de gedeelde poëtische traditie in het 

cultuurgebied van de Noordwest Semitische talen het verschijnsel van gelijke thema‟s of 

technieken afdoende verklaart.  

Dit is niet alleen terug te zien op het gebied van poëtische tradities, maar evenzeer op dat van 

de scheppingsconcepten. Israël heeft niet geïsoleerd van de eigen regionale context geleefd, 

maar deelde veel visies en gedachtegoed met de Umwelt. En belangrijke karakteristiek van 

antieke scheppingsconcepten is dat die primair functioneel en niet materieel georiënteerd zijn. 

Schepping wordt dan ook niet in de eerste plaats geassocieerd met het hebben dan wel krijgen 

van materiële vorm maar met het ontvangen van een functie binnen een geordend systeem. 

Als vanuit deze functionele ontologie naar het fenomeen schepping gekeken wordt, is één van 

de belangrijkste conclusies van deze scriptie dat in het oude Nabije Oosten de niet-functionele 

oertoestand van deze wereld verbonden wordt met de wateren, die de aarde bedekken. Deze 

wateren worden als één geïntegreerd systeem gezien, dat bestaat uit de wateren boven het 

firmament, op aarde en onder de aarde. Deze wateren zijn ingedamd ten tijde van de 

schepping, maar vormen nog wel een permanente bedreiging voor de aarde. Als de wateren 

opnieuw de overhand krijgen, valt de aarde weer terug in haar niet-functionele toestand. 

De dichter van Psalm 29 leeft binnen deze conceptuele wereld en hanteert de begrippen die 

met het toen vigerende wereldbeeld samenhangen. Op verschillende plaatsen wordt gesproken 

over de wateren. De mayim rabbim in vers 3 zijn een personificatie van deze oerwateren, die 

een bedreiging vormen voor het functionele voortbestaan van de wereld. Deze woorden zien 

vooral op de wateren als entiteit op aarde. 

Het in vers 10 gebruikte woord mabbul – een woord met een expliciet hemelse lading – is een 

personificatie van het water dat JHWH in de vorm van zegen dan wel vloek kan geven. In het 
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eerste geval moet vooral gedachten worden aan de vruchtbaarheidsbevorderende regens, die 

van zo‟n groot belang zijn in het klimaat van het oude Israël. Bij de vloek moet gedacht 

worden – en dat heeft alles te maken met het feit dat dit woord in het Oude Testament 

onlosmakelijk met de zondvloed verbonden is – aan het reële gevaar dat de wateren in de 

vorm van het oordeel van JHWH opnieuw de overhand krijgen op aarde.  

De dichter geeft aan dat JHWH als koning troont in een positie boven de wateren. Hij bestuurt 

en regeert deze wereld. Dit koningschap is begonnen vanaf het moment van de schepping, 

toen JHWH de wateren hun eigen plaats heeft gewezen. De actualiteit van dit koningschap 

ligt hierin dat JHWH vanaf zijn troon boven de wateren zowel zegen geeft als bescherming 

biedt tegen de permanente dreiging die van de wateren uitgaat.  

De woorden mayim rabbim uit vers 3 en mabbul uit vers 10 vormen als entiteiten onder en 

boven het firmament een aquatisch merisme dat door het aangeven van de grenzen van het 

geïntegreerde watersysteem ziet op de totaliteit van de wateren en de dreiging die van deze 

wateren uitgaat. Het tronen boven de wateren ziet op de controle die JHWH uitoefent op de 

wateren. De schepping is geen eenmalig gebeuren, maar vertaalt zich in permanente zorg voor 

de geschapen werkelijkheid. 

Deze gegevens over het scheppingswerk en het koningschap van JHWH heeft de dichter 

verwerkt in Psalm 29. De psalm begint met een tafereel in de hemelse tempel van JHWH. De 

hemelse wezens worden opgeroepen eer te bewijzen aan en zich neer te buigen voor JHWH. 

In vers 9 – nadat de macht en de autoriteit van JHWH in het domein van de natuur en de 

geschiedenis is beschreven – roepen zij het allen uit tot eer van JHWH.  

Het middeldeel van deze psalm, waarvan sommige exegeten stellen dat het een aparte 

compositie is, behoort bij het begin en eind ervan en vormt één geheel. Ten diepste keert de 

lezer in vers 9c niet terug in het hemelse heiligdom van JHWH, omdat de in dit middendeel 

beschreven fenomenen onlosmakelijk verbonden zijn met zijn tronen in een positie boven de 

wateren.  

De gehele psalm beschrijft het zijn en de activiteiten van JHWH in de „control room‟. Na het 

voltooien van het werk van de schepping is een situatie van rust en stabiliteit ingetreden. Dat 

is het moment dat JHWH intrek neemt in zijn tempel, van waaruit hij het bestuur over zijn 

schepping ter hand neemt. Niet alleen de beschreven weerfenomenen zijn instrument in zijn 

hand. Zijn heersen in een positie boven de oervloed betekent dat JHWH het hele domein van 

de natuur en de menselijke geschiedenis leidt en bestuurt. 

In vers 11 rondt de dichter deze psalm af met mee te delen dat JHWH zijn volk Israël kracht 

zal geven en zal zegenen met vrede. Dit is geen aanhangsel aan de psalm, maar door het 



61 
 

gebruik van het stijlmiddel van de inclusio vormt het de climax van Psalm 29. Hierin is een 

unieke trek in het scheppingsconcept van het Oude Testament terug te zien. Daar waar in de 

scheppingsconcepten uit de Umwelt van Israël de schepping er is omwille van de goden en de 

goden gediend moeten worden door de schepselen en hun goederen is hier te zien hoe JHWH 

zijn kracht aanwendt ten behoeve van zijn volk.  

Psalm 29 noemt de naam van JHWH 18 keer. Alle nadruk valt op zijn persoon, zijn spreken, 

zijn koningschap en zijn zorg en zegen voor zijn volk. Daarmee oefent de dichter van psalm 

29 impliciet kritiek uit op de goden van de volken rondom Israël. Psalm 29 is een impliciete 

polemiek op de dienst van Baäl. De naam van Baäl wordt niet genoemd, maar zowel de 

schepping als het onderhoud en het bestuur van deze wereld – die laatste twee zaken zijn bij 

uitstek het domein van Baäl – worden op naam van JHWH geschreven.  

Het volk Israël wordt aangespoord in te stemmen met de hemelse wezens in het toebrengen 

van eer en lof aan het adres van JHWH. Net als voor andere woorden in deze psalm geldt 

(mayim rabbim bijvoorbeeld), is bene elim uiteindelijk een dubbelzinnige term. Deze 

woorden kunnen zowel betrokken worden op de engelen als op de goden van het pantheon 

van het oude Nabije Oosten. In dat laatste geval wordt de polemische lading van Psalm 29 

verder versterkt. Israël ontvangt hierin in ieder geval een krachtige aansporing om met deze 

hemelse wezens in te stemmen en JHWH te eren.  

Vanuit het Oude Testament is bekend dat Israël telkens weer opnieuw in de verleiding viel 

JHWH in te ruilen voor Baäl. Maar in tegenstelling tot de goden van het pantheon van het 

oude Nabije Oosten was JHWH een God die geen concurrentie duldde. Daarom wordt Israël 

er in Psalm 29 aan herinnerd dat JHWH alleen God is. De weerfenomenen, die in de Umwelt 

van Israël aan Baäl werden toegeschreven, zijn instrumenten in de hand van JHWH. Niet Baäl 

maar JHWH troont boven de oervloed. Hij is de Schepper en tegelijkertijd als koning 

verantwoordelijk voor de regering en het bestuur van zijn schepping. 

Op dichterlijke wijze wordt de uniciteit van JHWH en de plicht van zijn volk Israël hun God 

te erkennen verwoord. In het merisme in deze psalm worden de uiterste grenzen van het land 

Israël weergegeven. Van de noordelijke Libanon tot het zuidelijk gelegen Kades regeert en 

bestuurt, beschermt en zegent JHWH zijn volk. Met het aangeven van de landsgrenzen van 

Israël maakt de dichter duidelijk dat zowel het bestuur als de zegen in de totaliteit van het 

land Israël op rekening van JHWH geschreven moet worden. 

In het scheppingsconcept van de dichter van Psalm 29 zien de wateren waarboven JHWH 

troont niet alleen op de wateren die ten tijde van de schepping ingedamd zijn. De wateren zijn 

een representant voor alle machten – natuurlijk, politiek, persoonlijk – die het volk bedreigen. 
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De grote daden van JHWH in het verleden dienen hier als krachtige aansporing voor het volk 

Israël om JHWH in het gebed en in de lofzang te vragen opnieuw handelend op te treden. Dat 

handelende optreden ziet niet alleen op zijn bescherming, maar op een zeer breed spectrum 

aan zegen.  

Psalm 29 heeft ongetwijfeld een complexe wordingsgeschiedenis. In het opschrift boven deze 

psalm in de LXX wordt de lezer gewezen op het liturgisch gebruik van deze psalm tijdens het 

Loofhuttenfeest. Het gebed om vruchtbaarheidsbevorderende regens tijdens dit feest sluit een 

geloof in JHWH als Schepper en Koning van de wereld in de meest brede zin van het woord 

niet uit maar in. Vanuit zijn tempel – in een situatie van orde en stabiliteit – beschermt en 

bewaart JHWH zijn schepping in het algemeen en zijn volk Israël in het bijzonder.  

Vanuit zijn tempel laat JHWH zijn volk in zijn kracht en sterkte delen en geeft hen als de God 

van Israël zijn zegen. En net zoals de wateren een representant zijn van allerlei vormen van 

natuurlijke, politieke en persoonlijke dreigingsmachten ziet ook deze zegen op natuurlijke, 

politieke en persoonlijke zegen. Dit betekent dat naast regen ook, om twee voorbeelden te 

noemen, politieke vrede en stabiliteit en de geboorte van kinderen door JHWH geschonken 

wordt. Zo staat JHWH vanuit zijn tempel garant voor de continuering van de menselijke 

geschiedenis in het algemeen en zijn volk Israël in het bijzonder. 
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