Psalm 80:4,8 en 20 – wat is de refreinstructuur?
Psalm 80 heeft drie vrijwel gelijke refreinteksten: de verzen 4, 8 en 20. Zij
verdelen de psalm in drieën, zij het dat die delen ongelijk van lengte zijn. Tot
aan het eerste couplet zijn het 6 regels. Tot aan het tweede eveneens 6 regels
(in de vertaling door een regelsplitsing 7). Tot aan het derde is de afstand
beduidend groter.
De refreinteksten zijn als volgt:
4

elohiém
haSJievéenoe
w.ha.éer paanéichaa w.niwaaSJée.”aah

God
breng ons terug/herstel ons
en doe lichten uw aangezicht en wij worden gered
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elohiém TS.vaaóot haSJievéenoe
w.ha.éer paanéichaa w.niwaaSJée.”aah

God legers breng ons terug/herstel ons
en doe lichten uw aangezicht en wij worden gered

20

j.h.w.h elohiém TS.vaaóot haSJievéenoe
ha.éer paanéichaa w.niwaaSJée.”aah

JHWH God legers breng ons terug/herstel ons
doe schijnen uw aangezicht en wij worden gered

Dat dit refreinteksten zijn wordt breed erkend.
 De vertaling van Gerhardt/ van der Zeyde cursiveert de verzen 4, 8 en 20.
 De Kanttekeningen bij de Statenvertaling geeft in de voetnoot bij vers 4 de
eenvoudige vaststelling: Dit vers wordt herhaald Ps. 80:8,20
 De Kanttekeningen bij de NBG-vertaling zegt: Dit vers 4 is het refrein, dat in
deze ps. vier keer voorkomt; zie nog vs 8, 15 en 20.
Dat vers 15 een refreintekst zou zijn, lijkt niet zo waarschijnlijk; daarvoor zijn de
verschillen te groot. Alleen de eerste regel vertoont enige overeenkomst:
elohiém TS.vaaóot

SJóev-náa | God legers

keer terug alstublieft

Niettemin wordt daar verschillend over gedacht, zoals er ook diverse meningen zijn
over de verdere structuur van de psalm.

Het gaat nu over de genoemde refeinteksten, 4, 8 en 20, met name over de
eerste regel daarvan, de regel die, opvallend, alsmaar langer wordt.
P. van de Lugt schrijft in Strofische Structuren in de Bijbels-Hebreeuwse Poëzie
bij Psalm 80:
Bij wijze van slotopmerking zou ik nog de aandacht willen vestigen op het
gebruik van het refrein in deze psalm. In de eerste plaats kan worden
opgemerkt, dat de eerste stiche van het keervers in v.4.8 en 20 steeds langer
wordt. Hierin kan een zekere climax van het gebed gevonden worden.

Rabbi Avrohom Chaim Feuer schrijft bij vers 4 in zijn Tehillim-vertaling:

This is the first of three parallel verses (4, 8 and 20) which beseech God to
lead us back to our homeland. The verses are almost identical exept that in
each succesive verse an additional divine name is invoked.

C. Labuschagne merkt op over het woord haSJievéenoe:
‘restore us!’, which expresses the leading idea of the prayer.
It features in the refrains concluding the three sections of the prayer in a
striking, gradual progression: 2 words, 3 words, 4 words:
Canticle I.1, vs. 2-4 (in v. 4a) God, restore us!
Canticle I.2, vs. 5-8 (in v. 8a) God of Hosts, restore us!
Canto III, vs. 17-20 (in v. 20a) YHWH, God of Hosts, restore us!

Dat deze drie verzen zo’n bijzondere structuur hebben, werd ook al opgemerkt
door Salamone Rossi.
Salamone Rossi, een italiaans-joodse barokcomponist, zijn Hebreeuwse naam: Shlomo Meha-adoemiem. Hij is waarschijnlijk geboren in 1570 en was in dienst van de hertogen van
Mantua, tot de verwoesting van het ghetto aldaar in 1630. Na die tijd is niets meer van
hem vernomen …
Naast hofmuziek componeerde hij in het jaar 5383 (1623) een aantal joodse melodieën
onder de titel Ha-shiriém asher li-Shlomo - de titel is een toespeling op de titel van het
Bijbelboek Hooglied. Zie hieronder de afbeelding van het titelblad (dat ik tevens beschouw
als een standbeeld voor deze bijzondere man - rechts de Engelse vertaling).

Title
The Songs
which are of Solomon,
Psalms, Songs, and Hymns which
have been set to music
for 3, 4, 5, 6, 7, and 8 voices
by Shlomo Me-ha-Adumim
resident of the holy congregation of Mantua.
In order to praise God and to sing to His exalted name
something new in holiness
in the land.
Published in Venice in the year 5383
by the illustrious
Signori Pietro and Lorenzo Bragadini,
in the house of Giovanni Caleoni.
Appresso gli Illust. Sig.
Pietro e Lorenzo Brag.

Een van de liederen uit voornoemde bundel is een compositie, bedoeld om te
worden uitgevoerd in de synagoge, genaamd Elohim Hashivenu. De tekst is als
volgt (in een ietwat vrije vertaling van Joshua Jacobson):
Elohim hashivenu,
Vehaer panecha, venivashea.

O, Lord God, turn our hearts unto Thee.
Shine Thy light upon us, and we shall be saved

Elohim tsevaot, hashivenu,
Vehaer panecha, venivashea.

O God almighty, turn our hearts unto Thee.
Shine Thy light upon us, and we shall be saved.

Adonai, Elohim, tsevaot, hashivenu.
Haer panecha, venivashea.

Our Father, O Lord God, Almighty, turn our hearts unto Thee
Shine Thy light upon us, and we shall be saved.
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Dit zijn de verzen 4, 8 en 20 van Psalm 80. Salamone Rossi was blijkbaar
getroffen door de gelijkenis van de refreinteksten en door de naar een climax
leidende aanduidingen voor God. Rossi wist dat de originele Bijbeltekst in het
laatste vers het tetragram bevatte (uiteraard uitgesproken als Adonai).
In de teksten valt op, dat alle drie de aanduidingen voor God uit drie
lettergrepen bestaan, met de klemtoon op de laatste lettergreep. Over de
vertaling van de drie afzonderlijke Godsaanduidingen:
a) De eerste aanduiding, aanwezig in alle drie de refreinverzen is elohiém. Het
is een meervoudsvorm en wordt als ‘pluralis majestatis’ meestal vertaald
met ‘God’. Dat is een zelfstandige aanduiding. Let wel, in de grondtekst
staat niet de zg. ‘genitief’-vorm elohéei …, ‘God van …’ (zoals dat bv. wel in
Psalm 89:9 gebeurt).
b) De tweede aanduiding, aanwezig in vers 8 en 20, is ts.vaóot, doorgaans te
vertalen als ‘legers’ of ‘legermachten’.
c) De derde aanduiding, alleen in vers 20, is het tetragram, j.h.w.h.
Maar hoe eenvoudig deze woorden ook, in hun samenhang plaatsen ze
vertalers voor een dilemma. Dat blijkt al uit het feit dat de meeste vertalingen
de grondtekst niet precies volgen. Daar hebben ze zonder twijfel redenen
voor, zie het vervolg, maar het blijft een feit. Hieronder een overzicht van de
verschillende weergaven.
titels vers 4
Statenvertaling:
Van der Palmvertaling:
NBG:
NW:
Soncino – The Psalms:
A.C. Feuer - Tehillim:
Gerhardt/van der Zeyde:
Willibrordvertaling (1996):
Naardense Bijbel:
NBV:
Luther-vertaling:
Buber/Rosenzweig – Preisungen:
NIV:
Friedrich Baethgen:
TLVG:

titels vers 8

titels vers 20

O God, …
O God! …
O God, …
O God, …
O God, …
O God, …
… o God, …
… o God, …
O God, …
God, …

O, God der heirscharen, …
God der heirscharen, …
O, God der heerscharen, …
O God der legerscharen, …
O, God of hosts, …
O, God of Legions, …
God der hemelse scharen, …
God van de machten, …
O, God der heerscharen, …
God van de hemelse machten, …

O HEERE, God der heirscharen, …
HEER! God der heirscharen, …
HERE, God der heerscharen, …
O Jehovah, God der legerscharen, …
O LORD, God of hosts, …
Hashem, God of Legions, …
Heer der hemelse scharen, …
HEER, God van de machten, …
O HEERE, God der heirscharen, …
JHWH, God van de hemelse machten, …

Gott, …
Gott, …
…, O God, …
‘Jahve Zebaoth’, …
O God toch, …

Gott Zebaoth, …
Gott, Umscharter, …
…, O God Almighty, …
‘Jahve’ Zebaoth, …
O God toch, o Strijdmacht, …

HERR, Gott Zebaoth, …
DU, Gott, Umscharter, …
…, O LORD God Almighty, …
Jahve, Gott Zebaoth, …
Jehovah, o God toch, o Strijdmacht, …

De combinatie elohiém ts.vaóot schept een probleem. Omdat elohiém geen
verbindende vorm is, staat het erop volgende woord ts.vaóot op zichzelf; toch
hebben de meeste vertaling ‘God der legers’, ‘God der legerscharen’, of iets
dergelijks. Maar het woordje ‘der’ (=‘van de’) hoort daar niet. Deze vertalingen
doen net alsof er elohéei ts.vaóot stond, terwijl dat dus niet het geval is.
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Het ongemak is dat het woord ts.vaóot zich in deze combinatie manifesteert
als een titel, terwijl de betreffende vertalingen deze woordeigenschap niet
willen zien. Omdat de genitief-combinatie elohéei ts.vaóot elders wel degelijk
voorkomt en het verschil in feite maar één letter is (de laatste ‘m’ van elohiém
valt alleen maar weg), lag het voor de hand om hier een afschrijffout te
veronderstellen. Die gedachte werd bovendien versterkt door het feit dat ook
de griekse Septuaginta-vertaling dit als genitief vertaalt (in de Engelse
vertaling: ‘God of hosts’).
Er zijn echter ook vertalingen die, net als de TLVG-vertaling, ts.vaóot hier wél
als titel weergeven.
Luther laat het, zoals hierboven te zien is, als Zebaoth, onvertaald, en geeft het
zonder genitief weer als een naam.
Ook Buber/Rosenzweig vertalen het als een naam. In Jewish Studies between
the Disciplines, blz. 378, citeert Hanna Liss uit de correspondentie van
Rosenzweig in haar bijdrage ENTKONTEXTUALISIERUNG ALS PROGRAMM: DIE
BEDEUTUNG DER GOTTLICHEN NAMENS BEI FRANS ROSENZWEIG UND DIE
PRONOMINALE “ER-SETZUNG” DES TETRAGRAMMS. Rosenzweig schrijft over de

vertaling van elohiém ts.vaóot het volgende:
Also GOTT in Scharen. Oder Gott ob Scharen. Es muss als Name mit Attribut
empfunden werden, nicht als Begriff mit Genitiv.

Als commentaar voegt Liss daaraan toe:

Buber-Rosenzweig haben diese Wendung später durchgehend mit dem
Ausdruck “ER, der Umscharte” (“DU Umscharter” etc.) wiedergegeben.

Het tetragram wordt in vers 20 met het persoonlijk voornaamwoord ‘DU’ (in
hoofdletters) weergegeven. ‘Umscharter’ is een neologisme dat ts.vaóot in
het Duits poogt weer te geven (‘omgeven door scharen/menigten’).
De NIV geeft de combinatie weer met ‘God Almighty’; een zekere versluiering,
omdat men de term ‘Almighty’ ook voor andere Hebreeuwse woorden
gebruikt. Maar het woord God wordt zelfstandig gebruikt en het ts.vaóot
wordt weergegeven als een titel. In de commentaren wordt het vermijden van
de genitief-constructie evenwel niet genoemd.
Een bijzondere variant is de vertaling die Friedrich Baethgen geeft. Hij laat, net
als Luther, de term onvertaald - Zebaoth -, maar hij schuift in navolging van
Rudolf Kittel met de namen, zich baserend op bepaalde manuscripten die bij
de grondtekst staan vermeld. Daarmee worden bij hem alle refreinen geheel
uniform. Vandaar ook de aanhalingstekens hier en daar (toevoegingen) en
kleine lettertjes (weglatingen).
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Dat is nogal een ingreep. Als toelichting daarop zegt Baethgen in
Handkommentar zum Alten Testament – die Psalmen bij vers 4:
Wie in v. 8. 15. 20 ist j.h.w.h ts.vaóot für elohiém zu lesen und v. 5. elohiém
als Qere zi streichen.

In Handbuch zum Alten Testament – Die Psalmen geeft Hans Schmidt het
volgende commentaar bij een aantal verzen:
5 elohiém ist Variante zur j.h.w.h. Es müsste, wenn ursprünglich, elohéei heissen.
8 “Gott”, aber hier ist j.h.w.h so mechanisch durch elohiém ersetzt, dass die
Veränderung allzu bemerkbar und daher auch in der Übersetzung zu tilgen ist; ebenso 15.

De opmerking bij vers 5 betekent dat hij ts.vaóot niet kan zien als een
zelfstandig gebruikte naam. Over de gehele psalm en het refrein zegt hij
verder nog het volgende:

Dieses Volksklagelied ist ausgezeichnet durch den schönen Kehrreim: “Jahwe
Zebaoth, lass uns wieder erstehen!” (4, 8, 15, 20.) (…) Dabei ist es in der
altisraelitischen Poesie nicht üblich, den wiederkehrenden Vers nach ganz
gleich langen Strophen, ja auch nur im ganz gleichen Wortlaut zu
wiederholen, ein Wechsel und eine leise Abwandlung (vg. 4. 8. 15) ist
vielmehr als schön empfunden.

Verder noem ik Gesenius’ Hebrew Grammar. In §131s wordt een wat andere
hypothese gegeven:
The remarkable combination elohiém ts.vaóot in Psalm 80:8,15 is due to the
fact that in Psalms 42-83 elohiém has almost throughout been subsequently
substituted by some redactor for the divine name j.h.w.h; (…) In Psalm 59:6,
80:5,20, and 84,9 j.h.w.h has been reinstated in the text before elohiém
ts.vaóot. (1)
(1) Without this assumption it would be inconceivable that j.h.w.h elohiéei
ts.vaóot should not have been written. That the author of these Psalms regarded
ts.vaóot as an independent name of God is out of question.

De zelfstandige vertaling van ts.vaóot wordt door dit handboek onmogelijk
geacht (‘out of question’), de combinatie elohiém ts.vaóot wordt daardoor
opmerkelijk genoemd (lees: onwaarschijnlijk) en in vers 20 wordt, als ik het
goed begrijp, j.h.w.h beschouwd als een incorrecte terugplaatsing (omdat de
veronderstelde eerste vervanging niet ongedaan is gemaakt). Dat laatste
maakt de hypothese overigens complexer dan die al was. En ingrijpend, want
de opmerkelijke ontwikkeling in de genoemde refreinen (eerst 1, dan 2 en tot
slot 3 namen), zou dan een poëtische verrijking zijn van latere datum.
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Dat ts.vaóot geen zelfstandige naam zou kunnen zijn, wordt overigens wel
weersproken. In Sj.mot Raba (6:3), een joodse verklaring, wordt een verwijzing
gedaan naar een rabbijnse uitspraak; Rabbi Abba bar Mamal, geeft het
volgende commentaar (hier in een Engelse vertaling):
The Holy One, Blessed be He, said to Moses: You wish to know My name?
In keeping with my actions, I am called I.
At some times I am called El Shaddai, at others, Tzevaot, at others Elohim, at others Adonai.
When I judge created beings, I am called Elohim.
When I wage war against the wicked, I am called Tsevaot.
When I hold out the possibility of repentance, I am called El Shaddai,
and when I have mercy on my world, I am called Adonai.
(Adonai staat hier voor het tetragram)
Hence “I Am That I Am”; I take my name from my actions.

Hier wordt ts.vaóot gezien als een echte Godsnaam. Dat weerspreekt de
Septuaginta-vertaling en de ingrijpende hypothese van Gesenius.
Het is aan de lezer om te bepalen welke van de bovengenoemde meningen
men de juiste acht. Een en ander laat echter onverlet dat het toch steeds gaat
om drielettergrepige woorden, of om de vervanging daarvan door andere
drielettergrepige woorden. Dat lijkt me een gegeven van belang. Verder houd
ik me eenvoudigweg aan de Masoretische Tekst.
Terug naar het refrein en de vertaling daarvan.
Vers 20 is overduidelijk de apotheose van deze Psalm. Vers 5 is dan te zien als
een aanroep die daarnaar vooruitwijst: j.h.w.h elohiém TS.vaaóot. Een
smeking. In vers 19 wordt bovendien het laatste refrein ingeleid met ‘de
woorden: ‘… Uw naam roepen wij aan’. En hierna volgt dus in vers 20 die
naam, in drie vormen. En dat weer gevolgd door de rest van de hoopvolle
smeekbede. Die is in alle drie de refreinen woordelijk gelijk, zij het dat het
voorvoegsel w.---, meestal vertaald met ‘en …’ vervalt; het is dus ‘Doe uw
aangezicht lichten …’, in plaats van ‘… en doe uw aangezicht lichten …’.
Over de vertaling van de drie Godsnamen. We zien drie lettergrepen in elke
naam, klemtoon op de laatste lettergreep. Het zou het mooiste zijn om die
eerste woorden (1x, 2x en 3x) specifiek te beklemtonen. Om die reden heb ik
gezocht naar een weergave in eveneens drie lettergrepen.
1. j.h.w.h, weergegeven zoals elders verantwoord: ‘Jehovah’.
2. elohiém, een meervoudsvorm, als ‘pluralis majestatis’ normaliter vertaald met
‘God’, nu als smeking: ‘o God toch’.
3. TS.vaaóot, normaliter het meervoud ‘legers’ of ‘legerscharen’, nu als ‘pluralis
majestatis’: ‘o Strijdmacht’.

Hiermee komen we mijns inziens ook qua taalritme het dichtst bij de
oorsprong.
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Dan vers 20 in een aantal vertalingen (bij enkelen :19); ter vergelijking.
Statenvertaling:
Van der Palmvertaling:
NBG:
NW:
Herziene NW (2017):
Soncino – The Psalms:
A.C. Feuer - Tehillim:
Gerhardt/van der Zeyde:
Willibrordvertaling (1996):
Naardense Bijbel:
NBV:
Buber/Rosenzweig – Preisungen:
Luther:
NIV:
Friedrich Baethgen:
TLVG:

O HEERE, God der Legerscharen, breng ons weder;
laat uw aanschijn lichten, zoo zullen wij verlost worden.
HEER! God der heirscharen, herstel ons!
En doe uw aanschijn lichten, zo worden wij gered.
HERE, God der legrscharen, herstel ons,
doe uw aangezicht lichten, opdat wij verlost worden.
O Jehovah, God der legerscharen, breng ons terug;
Doe uw aangezicht lichten, opdat wij gered mogen worden.
O Jehovah, God van de legermachten, herstel ons.
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, zodat we gered worden.
O LORD God of hosts, restore us;
Cause Thy face to shine, and we shall be saved.
HASHEM, God of Legions, return us;
set your face aglow that we may be saved.
Heer der hemelse scharen, breng Gij ons de keer:
in het licht van uw aanschijn bevrijding!
Heer, God van de machten, herstel ons,
laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered.
ENE, God der heirscharen, breng ons de keer,
- in het licht van uw aanschijn worden wíj bevríjd!
JHWH, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
DU, Gott, Umscharter, lass uns wiederkehren!
Lichte dein Anlitz und wir sind befreit!
HERR, Gott Zebaoth, tröste uns,
laß dein Antlitz leuchten; so genesen wir.
Restore us, O Lord God Almighty;
make your face shine upon us, that we may be saved.
Jahve, Gott Zebaoth, stell uns wieder her;
lass dein Anlitz leuchten, dass uns geholfen werde.
Jehovah, o God toch, o Strijdmacht, breng ons herstel!
Doe Uw aangezicht lichten; o, dat wij worden gered!

Een belangrijk woord in alle drie de teksten is het woord haSJievéenoe,
hierboven onderstreept. Zoals hierboven te zien is, zijn er vertalingen die dit
vertalen met ‘doe ons terugkeren’, of woorden van gelijke strekking; zeker
passend als de kommervolle omstandigheid verbanning zou betreffen.
A.C. Feuer betrekt in de inleiding op psalm 80 deze psalm op drie
verbanningen, voor ieder refrein een aparte ballingschap:
vers 4 zou op de verbanning van het 10-stammenrijk slaan, vers 8 op de
Babylonische ballingschap vers 20 op de Romeinse ballingschap.

Andere vertalingen en commentatoren zien wel de grote moeilijkheden die
het volk zijn overkomen, maar zij zien geen verbanning; zij kiezen daarom tot
de weergave ‘herstel ons’ of vergelijkbare uitdrukkingen.

7

Friedrich Baethgen schrijft in Handkommentar zum Alten Testament – die
Psalmen het volgende:
haSJievéenoe versteht Targ. von der Rückführung aus dem Exil; jedoch deutet
im Psalm nichts auf diese Lage, und v. 13ff. zeigen vielmehr, dass der Beter sich
im verwüsteten Lande Palestina befindet.

Ik sluit me bij deze gedachte aan.

Het woord haSJievéenoe is de causatieve vorm van de stam sjien-waw-veet;
deze werkwoordsvorm laat beide gedachten toe.
Benjamin Davidson geeft in The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon een
vijftal betekenissen.
–I. to cause to return, to bring back or lead back (…) –II. to return, give back,
restore (…) –III. to recall, revoke (…) –IV. to bring, pay (…) –V. to turn, direct,
apply

Koehler/Baumgartner vertalen (onder vermelding van Psalm 80:4) deze vorm
in Lexicon in Veteris Testamenti Libros als (d/e): ‘wiederherstellen / restore’.
Ook andere lexicons en woordenboeken geven een dergelijk ruime
interpretatie. In de TLVG-vertaling is het vertaald met ‘… breng ons herstel.’
Voor het laatst bijgewerkt: 27 mei 2019
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