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Bij   de  bestuderíng  van  het  begrip  "za,lvíngïï  heb  ík  míj  laten
leiden  door  de  volgende  vragen:
-  tiïíie  of  wat  werd  er  gezalfd?
-  Tïí'Íie  ís  het  sub5ect  van  de   zalving?
-  Zijn  er  verbanden  tussen  "zalvingiï   en  andere  begrippen  uit

het  Oude  Testament?

Ik  ben  níet  apart  op  het  begrip   :!gezalí.de  des  Heren"  ingegaan.
Dit   zou  i;e   omvangrijk  worden,   omdat  hier  heel   de  lLÏïessías-ver-
wachting  in  het  Oude  LTestament   ter  sprake   zou  mc>eten  komen.

Daarom  heb  ik  mij  beperkt  tot  de  elementen  die  er  in  het  begrip
"zalvíngii  voorkomen  en  deze  eleinenten  hebben  dan  uiteraard  ook

betrekking  op  de   "gezalfde  des  Heren".

J.K.C.   Kronenberg

Äpeldoom,   juni  1978
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1.  Het  thera eutisch  en  cosmetisch  zalven  van

Het  zalven  diende  in  de  eerste  plaats  als  lichaamsverzorging  in
het  oude  Oosten.   Het  had  een  beschermende  functie,   om  uitdroging
en  ontsteking  van  de  huid  te  voorkomen   (Deut.   28:4.0,   Pïicha  6:15,
2  Kron.   28:15) .   Na,dat  men  zich  gebaad  had  wreef  men  zijn  gehele
iichaam  of  soms  ook  aí.zonderiiäke  deien,   zoais  hoofd,   voeten  of
handen,   met   olie   in   (2   Sam.12:20,   Ruth  3:3;   vgl.   Ex.   30:32,
Hoogl.1:3,   4:10).

Ëïaast  deze  verzoi.gende  Í.unctie  diende  de  za,1ving  voor  de  behande-
1íng  van  builen,   zwei.en,   keelpijn,   wonden  of  sti'iemen   (Jes.1:6).
01ie  vermengd  met  wijn  was  een  middel   om  bloed  te  stelpen  (vgl.
Ëz.16:9,   Ijuk.10:34).   Verder  werd  olie  gebruikt  bij  massage   te-
gen  hooí.dpijn  of  ischías  /1/.   Zo  schreef  men  aa,n  de  zalving  met
olie  ook  een  genezende  en  da,amee  krachtige  werking  toe.

Niet  alleen  welgestelden  bedienden  zich  van  zalfolie,   ook  voor
de  mensen  die  een  lagere  sociale  positie  hadden,   behoorde  naast
voeding  en  kieding,   de  zaifoiie  tot  de  dageiiákse  benodigdheden.
Zo  lezen  v\.`e   'c,ijvoorbeeld  in  2  Kron.   28:15,   dat  tot  de  verzorging
van  vrijgeiaten  gevangenen  na,ast  kieding,   schoeisel,   spiás  en
drank  ook  de   zalving  behoorde.   Van  de  hoer  ín  Hos.   2:7  wordt  ge-
zegd  dat  zíj  echter  niet  beseft,  dat  Jahwe  het  is,   die  haar  het
koren,   de  most  en  de  olie  heeft  gegeven.

Dat  de  zalving  ook  een  verheugende  werking  heeft  leert  ons  de  Pre-
diker.   Tot  de  genoegens  van  het  leven  rekent  híj  het  zalven  van
het  hoofd  met  olie   (Pred.   9:8).   Door  het  zalven  met  olie  wordt
vreugde,   welzijn   opgeroepen   (-Spr.   27:9,   vgl.   Ämos   6:6).

Een  gast  werd  de  gelegenheid  geboden,   zichzelf  te  zalven  of  zich
door  de  gastheer  of  een  van  zijn  slaven  de  voeten  of  het  hoofd  te
laten  zalven   (Ps.   23:5).
jmLLïi  een  koning  a,ls  Ássai.haddon  liet  bij   feestgelagen  tot  verhoging
van  de  aigemene  vreugde  de  hoofden  van  zián  onderdanen  zaiven  /5/.

ï)  wJo±döbes:±::t?ezi:£::Ítí
invetten,   zalven  /2,   3,
gens  voor  een  rite  va,n  h
het  werkwoord   Ï]Wr]

zäïf2Ï;en;ËtT`PiigTgUotve

nen  zult  gi,.L..ïa.lv£n_ T...TI

che  za,lven  van  het  lichaam  aan.   Het
2   Sam.   12:20)   of   een  ander   (met   olie)
.  Dit  werkwoord  wordt  in  het  O.T.   ner-
zalven  gebruikt,   ín  onderscheid  met
Ex.   30:30  v.:   ''Ook  Ääron   en   zijn   zo-

n.-... :   Dit  ís  voor  i\fiiá   een  heiiige

;n.:. loi se:  ??:ï:-van  een mens
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Een  goed  gastheer  behoorde  niet  alleen  het  hoofdhaar  van  zijn  gast,
maar  ook  de  baard,   de  voeten  en  de  klederen  met  weli.iekende  olie
te  ba,lsemen.
De  wandschilderingen  in  de  graven  der  oude  Ëgyptenaren  geven  ons
een  indruk  van  de  overdaad  waarmee  de  mens  zich  in  vroeger  tíjden
zalfde.  Bij  feesten  droegen  bijna  iedere  man  en  iedere  vrouw  een
lotusbloem  in  de  hand  en  een  witte  kegel  op  het  hoofd:   een  zalf-
ke8el.
iïDe  bedienden  sehepten  met  een  beker  de  geparfimeerde  zalf  uit  een

vat  en  keerden  de  íÏüLoud  dam  op  het  hoofd  -``ran  de  gast  om.   De  zalf-
kegel,   die   zo  op  het  hoofd  gezet  werd,   begon  langza,am  tijdens  het
Í.eest  te  smelten  en  de  zalfolie  doordrenkte  haren  en  klederen."

/6/.
Een  speciaal  Babylonische  gewoonte  was  het,   dat  vrouwen  bij   de
bruiloft  van  een  jonge  vrouw  het  hooí.d  van  de  aanwezige  rabbijnen
zalfden  om  de  leraren  daardoor  te  eren  /7/.

Zalving  is   op  Grote  Verzoendag  verboden.   Ook  op  9.Äb.   (de  rouwdag
over  de  verwoesting  van  Jeruzalem) ,   bij   een  vasten  va.n  de  gemeente
en  bij   rouw  is  het  wassen  en  da,arbij  het  zalven  verboden  (2  Sam.
12:20   v.,   2   Sam.14:2,   Dan.10:2   v.).

11.   _Ëa:lvi_P_g ___±1___5__ _F_eË_d_eling   ¥an  vrijlatíng

Äls  teken  van  de  "bevrijding"  van  verplichtingen  gold  de  zalving
vaii  koper  en  verkoper  bij  de  verkoop  van  land  in  Tubub  /8/,   even-
ais  de  zaiving van  een  siavin  door  haar heer  biä  haar  vrijia,ting,
die  voorkomt  in  een  jHkadisehe  tekst  uit  Üga.rit  /9/.
Verdragspartnei.s  uit  Fïari  zalven  zich  met  olie  en  worden  zo  vríj
van  hun  wederzijdse  verplichtingen  /10/.
Ook  bij  de  Hethíeten  gold  de  ríte  van  het  uitgíeten  van  olie  over
het  hoofd  vam  een  mens  als  "reiniging",   bevrijding  /11/.
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111.   Zalvin ens  het  Oude  Testament

Het  in  dit  werkstuk  belangrijkste  weHcwoord  -    "Ún      -  wordt  ge-
woonlijk  vertaald  met  Hzalvenït.
Volgens  L.  Koehler  /12/  en  Gesenius  /13/  is  echter  de  grondbeteke-
nis  "bestrijken",  vgl.  Jer.   22:13  v.,  waar  over  Jojakim  geprofe-
teerd  wordt:   "Wee  hem  die  zijn  huis  bouwt  met  ongerechtigheid,
zijn  opperzalen  met  onrecht;   die  zijn  naaste  voor  niets  laat  wer-
ken,  hem  zijn  loon  niet  geeí.t;   die  zegt:  Ik  zal  mij  een  groots
huis  bouwen,  ruime  opperzalen;   díe  daarin  zijn  vensters  aanbrengt
en  het  dekt  met  cederhout,  het  bestrijkt  met  menie."   (NBG) .
I)it  is  namelijk  de  enige  plaats  ín  het  Oude  Testament  wa,ar  niet
spraJce  is  van  61ie  als  strij]middel.
Op  alle  andere  plaatsen  is  evenwel  van  olie  sprake,   ook  waai'  dat
niet  zo  nadru!ckelijk  vemeld  worit   (vgl.   Ex.   29:2,   Ijev.   2:4,   7:12,
Ïïum.   6:15,   Jes.   21:5).
Het  J.Ä.   Soggín  /14/,   E.   Kutsch  /15/   en  F.   Hesse  /16/  is  voor  het
woord    TIún    uit  te  gaan  van  de  betekenis  "vet  maken",   "invetten",
"met  vet/olie  ínwrijvenff ,   Ílza|venïl.

Gezalfd  worden  volgens  het  Oude  Testameni;:
1.   Voorwerpen:

a,.   cultusvoorwerpen
b.   wapens

2.   I¥ensen:
a.  koningen
b.  priesters

1.a    cultusvoorwerpen
De  zalving  van  stenen  was  in  de  oudheid  een  wijdverbreide  gewoonte;
ze  werden  met  olie  overgoten,   om  ze  door  deze  handeling  tot  heilig
gebruik  te  wijden.  Jacob  richtte  een  steen  op  en  zalfde  die,   ter
herinnering  aari  de  openbaring  van  God,   die  hem  te  beurt  was  geval-
len  en  de  gelofte  die  hij   gedaan  had   (Gen.   28:18,    31=13,   35:14).ï)
Zo  ontving  ook  Hozes  bevel  om  met  de  heilige   zalfolie   !'de  tent  der
samenkomst,   de  ark  der  getuigenis,   de  tafel  met  al  haar  gerei,   de
kandelaar  met  al  zíjn  gerei  en  het  i.eukofferaltaar;  het  brandoffer-
altaar  met  al  zijn  gereí,  het  wasvat  met  zijn  voetstuk"  te  heiligen
voor  de  Here,   Í'zodat  zij  allerheíligst  -Z'.ÚT|?    \£/TP   -Zijn"
(Ex.   30:26  w.).
Deze  verbinding  "allerheiligst"  met  zalven  vinden  we  ook  in  Dan.
9:24.

1)   In  Gen.   28:18   en  35:14  woi`dt  het  werkwoord     P5S       gebruikt.
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ïïp::sT::Za:f::

1.b      wa,pens
Er  weïden  ook
In  2  Sam.   1:21"   en  Jes.   21:5  wordt  gesproken  van  het  respectieve-

::iËo::::í;= ::=d°:::ns:h=i:C::::::d;g!zaaËfi. om de  eiasticiteit
ervan  te  vei.hogen.   Een  uitgedroogd  schild  kan  immers  makkelijk
breken  en  dan  was  van  bescherming  geen  sprake  meer  /19/.

Volgens  I)alman  kan  dit  zalven  ''keine  blosz  technische  Ëinreíbung"
zijn,  maar  Ï'wird  er  imd  mit  ihm  sein  Ti.äger  unter  Gottes  Schutz
gestelltït  /20/.

Hiemaast  is  bekend  dat  gedenkstenen  met  inscrípties  met  olie  ge-
i.einigd  werden,   zodat  de  tekst  weer  leesbaar  werd.   Bij  de  Egypte-
naren  en  de  Hethieten  werden  op  deze  manier  ook  godsbeelden  ge-
zalfd,   in  a,ansluiting  op  het  wassen.   I)oor  de  olie  maakte  men  de
beelden  glanzend  ,.'`.?1/.

2.a     koningszalving
De  meest  verbreide  vorm  van  zalving  is  de  koningszalving.   Zowel
koningen  van  lsraël  (Jehu)   als  koningen  van  Juda  (Joas  en  Joahaz)
werden  gezalfd.   In  navolging  vaïïi  de  overname  van  het  instituut
van  het  koningschap  werd  vei.moedelijk  ook  de  koningszalving  va,n  de
Ka,naänieten  overgenomen.

Bij   de  koningszalving  in  lsra.él  moeten  we  onderscheid  maken  in  het
subject  van  de  zalving,  namelij][  enerzijds  Jahwe,   in  de  persoon
van  zián  profeten  (Saui,  Jehu)   en  anderziáds  de  zaiving  door  het
volk  of  haar  representani;en   (Ä-osa,lom,   Salomo,   Joas,   Joaha.z).
David  wordt  zowel  door  Jahwe  a,ls  door  het  vc\lk  gezalfd.

Tweemaal  betrekt  het  Oude  Testament  de  zalving  op  een  niet-Isra,è.1i-
tische  koning:  Elia  moet  in  Dainaskus  Hasael  tot  koning  over  Äram
zalven  (1  Kon.1`3:15)   en  in  Jes.   45:1  wordt  de  Perzische  koning
Cyrus  als  Jahwe's  gezalfde  aangeduid.
Verdei.  komt  het  zalvingsgebruik  voor  in  de  Jotham  fabel  in  Richt.
9:8-15,  waar  de  bomen  zich  een  koning  willen  za,lven.

1)   0Í.  is  hier  met  C.J.   Goslinga  /17/   te  vei.talen  met  "het  schild

¥:Ët:%ËÈá  7:á,ïïpentuíg  van  de  met  oïíe  gezaïfde„p   tvgï.  H.„
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I)oor  de  zalving  werd  de  níeuwe  koning  rechtmatig  het  koníngschap
over  lsraël  verleend.  Uit  een  bijzondere  kruik  of  hoom,   die  men
in  de  tempel  bewaarde,  werd  speciaal  bereide  heilige  zalfolieï)
over  zijn  hoofd  uitgegoten,   teiwijl  daai`bij  de  zalvingsspreuk
werd  uitgesproken:   íJZo  spreekt  de  Here,   de  God  van  lsraël:   Ik  zalf
u  tot  koning  over  het  volk  des  I.-Ieren,   over  isi.a.él.íÍ   (Jehu:   2  Kon.
9 : 3-6) .
Viermaal  wordt  deze  zalving  besehreven  als  een  rite:  de  zalvende
-Samuel  of  een  profetenleerlíng  -giet   P¥S   2)  uit  een  oliekruik

|è   of  oliehoo,I:.n         |J,?    de  olie  ophethoofdvande
toekomstíge  koníng   (1  Sam.10:1   -Saul;   2  Kon.   9:3-6   -Jehu3)    ;

vgi.   dezeifde  ríte  bíá   de  hogepriester:  Ex.   29:7  en  ijev.   8:i2).
Deze  ríte  sta,ai;  oolc  op  de  achtergrond  ín  1  Kon.   1:39:   !ïi)e  priester
Zadok  häd  de  hoorn  met  olie  uit  de  tent  meegenomen,   en  híj   zalfde
Salomo " .

De  zalving  vond  soms  plaats  als  deel  van  de  kroningsplechtigheid
in  de  tempel,  waarop  de  acclamatie  door  het  volk  volgde:   ''Ijeve  de
koning!"   (Joas:   2  Kon.11:   11  v.)   en  vervolgens  nam  de  koning

plaats  op  zijn  troon  in  het  koninklijk  paleis  (2  Kon.11:19).

Z%±¥È¥8£_¥3Ë9g_£Ë.Ï¥Ë

Kabod:

Onmiskenbaar  is  het  verband  tussen  de  zalving  volgens  het  Oude
Testament  en  de  daarbiá  behorende  mededeiing  van  kabod  -  pondus
auctoritas,   rlmachtigingH,   eer,  kracht,  macht.
F.C.  Fensham  spreekt  slechts  over  zalving  als  ''een  juridische
handeling,  waardoor  de  betreffende  persoon  aan  een  bepaald  ambt
en  de  daarmee  verbonden  verantwoordelijkheid  gebonden  werd"  /22/,
vgl.   E.  Kutsch  /23/.
I)e  zalving  is  echter  meer  dan  alleen  Ï'een  juridische  handelingH.
Door  de  zalving  werd  een  koning  of  priester  een  bijzonder  macht-
dra8er.

1)   I)eze  zalfolie  mag  niet  worden  ontwijd  door  gewoon  gebruik   (Ex.
30:32)  nog  worden  na,gemaakt.   Zij   bestaat  uit  500  sikkel  vanzelf-
gevloeide  mirre,   250  sikkel  welriekende  kaneel,   250  sikkel  wel-
riekende  kalmoes,   500  sikkel  kassie  en  1  hin  olijí.olie  (Ëx.   30:
23   v.).

2)  Ï:::::::evÈá:a¥|=:b::t:::d:aïeïïï:-:: ï:äf f  gebruikt voor het
3)   In  de  overíge  gevallen  is  voor  het  zalven  het  werkwoord  T|ÚÍ]

8ebruikt.
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Volk  of  Jahwe:

Er  is  evenwel  te  onderscheiden,   door  wie  de  koning  werd  gezalfd,
van  wie  hij   zijn  bevoegdheid,   zijn  macht  ontving.
ÏII)em  Unterschied  ín  dem  Subjekt  der  K.ónigssalbung  entspricht  nun

eine  eni;scheidende  Differenz  in  der  Äuffassung  über  die  Ärt  der
mít  der  Salbung  verbundenen  Ï'Erm.áchtígung",   Bea,uftra.gung. "  /24/.

Dit  is  mijns  inziens  de  beiangriákste  vra,ag.
T`tJverd  een  koníng  gezalfd  door  het  volk   of  was  het  Jahwe,   die  doc>r

Zijn  profeten  hem  zijn  bevoegdheid  verleende?
Koning  bij  de  gratie  van  het  volk  of  bij  de  gratie  gods?
-  ï,'íaar  de  koning  door  de  oudsten  gezaií.d  wordt,   ontvangt  hiá   de

machtiging  va,n  het  volk.  Het  volk  stelt  hem  als  koning  over  zich
aan.   Zo  ontstaat  er  een  betrekking  tussen  hem  en  het  volk.
Voorbeelden  zijn:

Joahaz,   Joas,   Á'"`ibsalom:

In  2  Kon.   23:30  wordt  Joaha,z  als  opvolger  van  Josia  op  de  troon
gezet  door  de   Ï'am  haarets":   !'Daai.na  nam  het  volk  des  lands  Joa-
haz,   de  zoon  van  Josia;   zij   zalfden  hem  en  maakten  hem  koning
in  de  plaats  van  zijn  vader.!'.   (NBG)
Van  een  erfelijk  koningschap,  waarbij  de  oudste  zoon  automatisch
de  vader  opvoigt,   is  hier  geen  sprake.  Joäakim,  Joahaz'   broer,
was  twee  jaar  ouder  dan  hij,  maar  werd  na  de  dood  van  Josia  niet
de  troonopvolger.   Het   "volk  des  landsï'  had,   volgens  H.Í:i.   Brongers,
om  de  een  of  andere  reden  meer  vertrouwen  in  de  drieëntwintig
jaar  oude  Joahaz  /25/.
Brongers  weet  nc)3  niet  precies  wat  de  betekenis  van  "ain  haaretsH
is.   "Sommigen  willm  ei.  de  pro-jahwistische  en  pro-davidische
plattelandsbevolking  in  zien,  in  tegenstelling  tot  de  stedelijke
burgeríj,   terwijl  anderen  de  term  interpreteren  in  de  zin  van
een  duidelijke  politieke  groepering,  bestaamde  uit  vrijgeboren
lsra.élieten,  in  onderscheídíng  van  de  leenmamen  vazi  de  koning
of  de  inwoners  van  Jeruzalem  ..."  /26/.
Zo  wordt   ook  gezegd  van  Joas   (2  Kon.11:12,   2  Kron.   23:11)   en
Äbsalom  (2  Sam.19:10)   dat  zíj  gezalfd  waren  door    nJ  i|     ,

TT
het  gewone  volk.
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-  Geheel  anders  wordt  het  als  iemand  tot  koning  gezalfd  wordt
door  Jahwe  of  door  een  profeet,   die  in  Zijn  opdracht  handelt.
I)e  zalving  sluit  in  de  Ïtheiliging",  het  aan  G-od  gewijd  worden
/27/.   Ä11ereerst  komt  hij   te  staa,ri
De  zalving  door  Jahwe tot    lt.Q

irj`  ïf,etrekkíng  tot  Jahwe.
of  totT}i   is  ín het  al-

gemeen  met  een  bepaalde  opdracht  verbonden.   Saul  moet  bijvoor-
beeld  lsraël  uit  de  macht/hand  der  Filistijnen  redden  (1  Sam.
9:16).  Jehu  wordt  gezalfd  om  het  huis  vari  Ächab  uit  te  roeien
(2   Kon.    9:7,   2   Kron.   22:27).
Äan  de  andere  kaLnt  ontvangt  de  gezalfde  de  zekerheid  dat  Jahwe
hem  zal  -beschermen  en  helpen   (Ps.   20:7,   89:21  v.v.,1   Sam.   24:
7,    26:9,11,16,23,    2   Sffl.1:14,16,19:22).
Voorbeelden  zijfl:

Davi d :

I)avid  wordt  enerzijds  door  het  volk  en  anderzijds  door  Jahwe,
d.w.z.   in  zijn  opdracht  dc>or  een  profeet,   gezalfd.   TifJe  hebben
hier  dus  te  maken  met  twee  verschillende  handelíngen.
In  2   Sam.   2:4  wordt  David  te  Iïebron  door  de  mannen  van  Juda  ge-
zaifd  Wtot  koning  over  het  huis  van  Juda"  -    nï .lfl :    ' \{}] ¥  -

2  Sam.   5:3  worden  deze  representanten  va,n  het  volk

]\{}?   SJ  PT    -oudsten  van  isra.éi  -genoemd.
Hertzberg  wil  hier  onderscheid  maken  tussen  de  zalving  door

de   'lmanneniï   en  de   itoudstenï'  van  het  volk:   ''Man  soll  sich  die
Sache  in  zwei  Akten  voi'stellen,   deren  erster  von  aJctiven  und
verantwortungsbewuszten  Männern  aus  den  Stämmen  unternommen
Tïi/ird  und  mehr  den  Sinn  einer  Vorverhandlung  hat;   .....   Jeden-
Í'alls  enthält  V.   .3  einen  zweiten  jAkt  mit  neuei.  Besetzung,  `md
díe  !ÏËltesten!ï  erscheinen  offenkundíg  als  h.Óhere  lnstanz  und
offizielles  gremiim.lï  /28/.
Dus  in  het  tota,al  zou  David  drie  keer  gezalfd  zijn.
C.  Vonk  onderscheidt  ook  een  drievoudige  zalving  van  David  tot
koning.   ÏïDe  eerste  keer  door  Samu.él.   De   tweede  keer  door  Juda.
I\'iaar  nu   (in  2   Sam.   5:3)   door  alle   stammen  zonder  onderscheid.
Älgemeen.   Eensgezind.fi  /29/.
E.  Kutsch  stelt  dat  David  eerst  door  de  mannen  van  Juda  (2  Sam.
2:4)   en  vervolge-Lis  door  de  oudsten  van  de   (Noord)israè.1itische
stëLHmen  is  gezalfd  /30/.
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Ongetwijfeld  is  de  zalving  van  David  van  grote  betekenís  voor
zijn  troonopvolgers.   In  Psalm  132:10  v.   wordt  gebeden:
''Wend  het  aangezicht  vari  Uw  gezalfde  niet  af

ter  wille  van  I)avid,  Uw  knecht.
I)e  I[ere  heeft  David  een  dure  eed  gezworen,
waarop  I.Iij  niet  terugkomt:
Een  van  uw  lijfelijke  zonen  zal  lk  op  uw  troon  zetten."   (ÏïBG)

(vgl.   2  Kron.   6:42   en   2   Sam.   7:12-16).
Nathan  profeteerde  van  het  permamente  karakter  van  Davids  dy-
nastie ,
Salomo :

I)avids  oudste  zoon  Ädcmia  streefde  naar  de  macht  en  wilde  zich
tot  koning  laten  uitroepen.  Híei.tegenover  stelt  I)avid  reeds  tij-
dens  zíjn  leven,   Salomo  tot  zijn  troonopvolger  aan.
Tot  de  kroningsrite  hoorde  ook  de  zalving  van  Salomo,   die  vol-
trokken  werd  door  de  priester  Zadok.
Hoewel  het  hier  een  priester  is  die  de  zalvingsrite  voltmkt,
is  volgens  Kutsch  niet  Jahwe  het  subject  van  de  zalving,  maar
geschiedt  de  zalving  ín  opdracht  van  I)avid.
!!Uhd  die  Salbung  bewirkt  nicht  ein  besonderes  Verhältnis  zwischen
David  und  Salomo ,....   sondern  nur  ein  Verhältnis  zwischen  Sa-
lomo  und  dem  Volk.   So  gehört  die   Salbung  Salomos   ...   in  die
R. eihe  dei.  vom  Volk  bzw.   einen  Repi.äsentanten  durchgeftihrten
Salbi.íten. Ïï  /3i/.

Ër  wordt  evenwel  ín  1  Kon.   1:39  en  1  Kon.   1:34-45   gezegd   dat
Salomo  geza,1fd  wordt  door  de  hogepriester  Zadok  en  de  profeet
Nathan  voor  het  aangezicht  des  Iïeren   (1  Kron.   29:22).  Hij  wordt
gezalfd  tot  nagid;  deze  titel  gebruikt  de  Kroniekenschrijver
alleen  hier  voor  Salomo.
lï'Je   zien  meermalen,   dat  koningen  die  door  God  worden  geroepen
buiten  de  weg  der  erfopvolging,   door  een  profeet  worden  gezalí.d.
De  Here  ís  het  die  ooF.  Sa,lomo  tot  koning  over  Zijn  volk  uit  de
zonen  van  David  heeft  verkozen  (1  Kron.   28:4  w.).

Saul :

Bij   de  zalving  van  Saul  valt  op  dat  hij   in  1  Sam.   9:16  en  10:1
ook  als  i;ítel  krijgt:  nagid   (vorst,  Ï`TBG),   terwíjl  hij   in  1  Sam.
15:1il7   als  melek   (koning)   wordt  aangeduid.
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Ï'Äls  Designierter  Jahwes  heiszt  er  nur  na.gid,   erst  das  Volk  ver-
leiht  íhm  von  sich  aus  den  Königstitel  melek,   so  dasz  die  g.Ótt-
liche  ï,iJeíhe  und  die  menschliche  U\,`ïürde  klar  voneinander  geschie-
den  bleiben.   (Ält  /32/,   geciteerd  door  C.   TïiJestermann  ,/33/;   vgl.

evenzo  H.Tti.\,Í.   Hei.tzberg  /34/.)
Samuël  handelt  hier  als  vertegenwoordiger  van  de  Here,   Zijn  Op-
di.achtgever,   die  de  eigenlijke  Zalver  is.   De  Hei.e  is  het  die
iemand  tot  nagid  oÍ.  koning  machtigt  over  lsraël.

J ehu/Hazaël :

Ook  Jehu,  koning  van  het  tienstammenrijk,  werd  ín  opdracht  van
Jahwe  gezalfd.   Ëlia  krijgt  in  1  Kon.   19:15  v.   de  opdracht:
''Keer  op  uw  schreden  temg,  naar  de  woestijri  van  Damascus,   en

als  gij  daar  gekomen  zijt,   dan  zult  gij  Hazaël  zalven  tot  ko-
ning  over  Äi.am."   (vgl.   2  Kon.   8:7-15)   Ï'Voorts   zult  gij  Jehu,
de  zoon  van  Nimrí,   zalven  tot  koning  over  lsra.él;"   {vgl.   2  Kon.
9:1-6)   !'en  Elisa,   de  zoon  van  Safat,   uit  Abel  Flechola,   zult
8ij   zalven  tot  profeet  in  uw  pla,ats.FI

A11ereerst  moet  Elia  dus  Haza.él  zalven  als  koning  over  Äram.
Uii;  2  Kon.  8:7-15  valt  af  te  leíden  dat  Hazaël  niet  door  Elía,,
maar  door  het  optreden  van  Eiisa.  koning  is  geworden,  waarbiä
overigens  van  een  zalving  geen  sprake  is  geweest.
Met  Brongers  is  te  zeggen  f'dat  Hj.l^m  niet  alleen  in  lsraël  en
Juda  naar  belíeven  koningen  op  de  troon  brengi;  en  weer  afzet,
maar  ook  in  buitenlandse  troonopvolgingslmresties  íntervenieert.
...   YHln+I  regeert  niet  alleen  over  lsra.él  en  Juda,  maa,r  over  de
gehele  aa,rde.Ít  /35/.
Vervolgens  moet  Elia,  in  eigen  land  Jehu  tot  koning  zalven.  Vol-
gens  2  Kon.   9:1-6  werd  Jehu  echter  door  een  profetenleerling,
een  leerlíng  van  Elisa,  als  koníng  over  ''het  volk  des  lïeren,
over  lsraè.1'!  gezalí.d.  litïas  Elia  er  niet  meer  toe  ín  staat?
En  waarom  gaat  Ëlisa  zelf  niet  naar  Ramoth?
Van  Gelderen  meent  dat  Elisa  bezor,gd  was  dat  zijn  persoonlijk
bezoek  aan  Ramoth  in  Gilead  teveel  argwaan  zou  wekken.
"Wat  moest  Elisa  daai.  bíj   de  genera,als,   terwijl  de  koning  ziek
lag  te  Jizre.él?  I`'Iogelijk  vúlde  Ëlísa  het  opwekken  van  zulke  ge-
dachten  vermijden,   en  bediende  zich  daarom  van  iemand,   die  veel
minder  algemeen  bekend  was  dan  hij   zelí.."  /~j6/
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In  ieder  geval  handelde  ook  hier  een  proí.eet  of  profetenleerling
in  de  opdï.acht  van  Jahwe.
C.  Vonk  wil  hier  spreken  van  "aanstelling!t  als  betekenis  van  zal-
vïrLcfo   / =jri /  .

Fichtner  /38/,   en  in  navolging  van  hem  Brongers  /39/,  t-iïillen  híer
het  begrip  ''zalven'ï  in  meer  algemene  zin  van  "wijdenïl   opva,tten.
"In  diesem  Falle  wäre  es  m.óglich,  von  einer  analogen  Verwendurigs-
weise  des  tf+,rorten   Elsalbenï!   zu  reden,   die  dui.ch  die  vorhergehenden
"Salbungen   zim  K.Ónig"   bedingt  is.   Dann  bekäme  das  lïi/tort   E'salbenil

den  allgemeinen  Sim  Ï'weihen  zut!."  /40/.
De  voorstellingen  van  de  koningszalving  komen  misschien  uiter-
lijk  overeen  met  enerzijds  de  zalvíng  van  koningen  door  het  volk
bij   de  Hethíeten  (vgl.  Kutsch  /41/).  Änderzijds  de  zalving  van
een  Syrische  vazalkoning  door  Farao  Thutmosis  111,   waa,rdoor  de
eerste  naast  de  verplichtingen  die  hem  werden  opgelegd,   ook  be-
schemíng  genoot  (vgl.  Kutsch  /42/).
Bij  de  zalving  in  lsra.él  door  Jahwe  ontvangt  de  gezalí.de  niet
alleen  verplichtingen  en  bescherming,  maar  ook  de  Geest  des
Hel.en®

Ruah :

De  Oosterling  schreef  aan  de  olie  een  bijzondere  macht  toe;   deze
goddelijke  kracht,  mana,  werd  door  de  zalving  aan  een  koning  of
priester  overgedragen.
Bij  lsraël  heeft  de  zalving  haar  magische  betekenis  verloren.
''Er  is  onder  isra.él  slechts  één macht,   en  dat  is  God.  I)e  zalving
wordt  daarom  onder  lsraël  een  teken  vari  de  roeping  en  de  bek\Äraam-
making  tot  het  ambt  door  de  kracht  van  de  Heilíge  Geest."

(OostFïrhof.ï   / Á;3/  ,  vg*.  Vcfrf+ P;í3!h   / 44/} .
I)e  zalving  is  bij   lsraël  verbonden  met  de  Geest  des  jH. eren   (1  Sam.
10:6,16:13  v.).   In  Jes.   61:1   zegt  de  proí.eet:   ''I)e  G.eest  des  Heren
HEREN  is  op  mij,   omdat  de  Eere  mij   gezalfd  heeí.t.".   I)e  zalving
is  hier  identiek  met  de  zalvíng  met  de  Heilige  Geest.   ''Bei  dem
Gesalbten  war  der  ''Geist  Jahwes",   d.h.   er  galt  als  CharismatikerïI.
(fl ciírL  P;ía!Ä   /  4r3 /)  .

De  Here  geeft  Zijn  Geest,   maar  kan  deze   ook  weer  wegriemen  en  een
boze  geest   zenden.   1  Sam.   16:13,14:   "Samuël  nam  de   oliehoorn  en
zalfde  hem  te  midden  van  zijn  broeders.  Van  díe  dag  af  greep  de
tieest  des  Heren  David  aan ....   TTf'iaar  van  Saul  was  de  Geest  des  Heren

geweken,   en  een  boze  geest,   die  va.n  de  Here  kwam,   joeg  hem  angst
am. „ .
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É£J2    Priesterza,iving
Oorspronkeliäk  werd  slechts  de  hogepriester  g`ezá,lffl   ':jïx.   29:7) ,
later  misschien  ook  de  andere  priesters   (Ëx.   40:15).   De  wijding
tot  hogepriester  duurde  zeven  dagen.  Na  de  voorbereiding  van  het
offer  (Ex.   29:1-3),   de  cultische  reiniging   (Ex.   29:4)   en  de  bekle-
ding  met  onderkleed,   opperkleed,   efod,   borstschild,   gordel,   tul-
band  en  diadeem  (Ëx.   29:5  v.)   vond  de  zalving  plaats  door  de  zalf-
olie  over  zijn  hooí.d  uit  te  gieten  bij  de  ingang  van  het  heilig-
dom   (Ëx.   29:7,   vgl.   28:41,   29:29,   40:15,   Ijev.   4:3   enz.)ï).
De  zalving  maakte  de  priester  sacrosanct,   d.w.z.  hij  is  heilig,
hij   draagt  het  merkteken  van  de  Ëeilige,  hij  is  aí.gezonderd  van
het  gewone  leven  om  de  Here  te  dienen.

In  vier  teksten  (Ijev.   4:3,5,16,16:15),  waar    U'Vq      voor  de
hogepriester  wordt  gebruikt  is  de  term  niet,   zoals  overal  elders,
als  zelfstandig  naamwoord  of  titel  gebruikt,  maar  als  attribuut:
"de  gezalfde  priester".

Ilet  voorbeeld  van  de  zalving  van  de  hogepriester  vínden  we  in  de
za,lving  van  ji.äron,   die  ín  Ëx.   29:7   door  Jahwe  bevolen  wordt  en
die  in  ljev.   8:12   door  I`,.'Iozes  uítgevoerd  wordt.
Hierbij  worden  ook  Äärons  zoien  betrokken   gïom  hen  te  heiligen  om
voor  ]`.'Iij   het  priesterambt   te  bekledenEï   (Ex.   29:1).
l',.Ïozes  moet  zijn  broeder  Áäron  en  diens   zonen  bekleden  en  hen  zal-
ven,  wijden  en  heiligen,   zodat  zij  voor  de  Hei.e  het  príesterambt
bekleden  !cunnen   (Ex.   28:41).

Het  zalven  ~    T]ÚJ]   -is  verbonden  met  "wijdenH2)   en  heiligen
-   ÚTID      -.
De  zalvíng  "heiligtf'  de  priester,   door  hem  af  te  zonderen  van  het
profane  gebied  en  hem  de  kracht  te  geven  om  te  werken  in  het  ge-
bíed  van  het  ''heílíge",   de  Heílige.

±nLäron  werd  tegelijk  gezalfd  met  de   tabernakel.   !'Beíde  wei.den  met
één  zalf  gezalfd.   Da,ardoor  werden  die  twee  dus  meteen  publiekelíjk
verbonden.   Ten  overstaan  ímmers  van  lsra.éls   oudsten.   j`iangewezen

1)   Zalving  van  priesters  bíj  hm  éunbtsaanvaarding  ]mram  noch  in
Egypte,   noch  in  PL'Iesopotami.é,   noch  in  het  Hethietenrijk  voor
/4Ío/.               _t__            L    _ -   Ílde  hand  vullen!t   -  wordt  gewoon-2)   'D=v,tè-
iijkvertaazldïmTet:wwiN;dEnqnri,   ïiaanstellenH.   W.   Gesenius  /a7/:

Ï;`Ë=§:SSÏ;;ÍH=ÍÍ§ïÏï:Ï;:§;:Í;=ÏËÉ8í¥Ï;±;§;{}
He.t   word-t;   een
.   Ex.   28:41,   29:



-12-

en  verbonden  als  voortaan  bijeenbehoi.ende  ai.beider  en  arbeidster-
reLn.H   /50/  .

Niet  alleen  Aäron  werd  dus  gezalí.d   (Ex.   29:5-7,   Ijev.   8:7-9,12),
ook  zijn  zonen  werden  in  de  zalvingsrite  betrokken   (Ëx.   28:41,
30:30,   40:15,   Ijev.   5:6,   vgl.   Ijev.10:7   en  Num.   3:5).
Hier  komt  de  vraag  op  of  álle  priesters  bij  de  íntreding  in  hun
priesterambt  gezalfd  werden.
''Gezalfde  priestersE'  zijn  volgens  1\Tum.   3:3  uitdrukkelijk  de  vier

zonen  van  Ä.äron  en  op  deze  vier  brc)ers  is  volgens  ljev.   10:7   Ï'de
zalfolie  des  Heren''.
Niet  met  zekerheid  is  te  zeggen  of  de  zalving  van  Äärons  zonen
zích  heeft  uitgebreid  over  het  gehele  priesterschap.

Hesse  veronderstelt  dat  de  zalving  niet  meer  beperkt  is  tot  de
hogepriester  maar  zich  heeft  uitgebreid  tot  alle  priesters.
!'Ä  later  age,   ali;hough  perhaps  only  in  theory,   thus  extended
anointing  to  the  whole  priesthood.   The  understamding  of  anointing
as  a  rite  of  cleansing  and  consacration  had  now  established  it-
self   ...   Anointiag  became  more  and  more  an  act  of  priestly  de-
dication."  /51/

Het  Oude  'Testgment  vemeldt  ons  alleen  de  zalving  van  de  zonen
van  Aäron  tot  priestersï).  En  in  Ex.   40:15  lezen  we  dat  de  zalving
voor  de  zonen  van  Ä.áron  voor  hen  tot  een  !!altoosdureïid  priester-
schap"  -      Z]?,i3  r]]T!??.   -zai  zijn  in  hun  gesiachten.
r,'Ïet  E.   Kutsch  is  wellicht  te  zeggen:   Í'I)ie   Salbung  der  Äaronss.o.hne
am  Sinai  bewirkt  nicht  nur,   dasz  sie  selbst  Pi`iester  Jahwes  wer-
den;   "ihre  SalbunLg"   begründet  auch  ein  ïiewíges  Priestertumï]  für
ihre  Geschlechter,   d.h.   den  Sachverhalt,   das  ihre  Nachkommen  Í.ür
alle  Zeit  das  Priestertum  innehaben  werden.!'  /52/
Zo  kan  Kutsch  dan  ook  concluderen,   dat  de  zalving  van  de  priesters

::::í::e:a=°:::nw::;r::d:=±i:t;;3;ntïeende  Zijn  autoriteit  aaii  de
Of  hier  echter  uít  geconcludeerd  kan  worden,   dat  de  zalving  van
priesters  ín  het  geheel  niet  bestond,  blíjft  met  Roubos  een  vraa,g.

1)   T,irellicht  ís  de  zalving  van  Zadok  tot  iïpriester"   te  verstaan
als  zalving  tot  "hogepi.iester"   (1  Kron.   29:22).

2)   Vgl.,  J.  Hichman   :   ï'The  anointing  of  the  first  pi.iest  was  never
repeated;  ít  was  to  be  valid  for  their  prosteríty.!1  /54/
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ÏII,Iaa,r  inderdaad  ma,akt  geen  enkel  hístorisch  boek  uit  het  Oude

Testgment  vóór  de  ballingschap  melding  van  het  zalven  van  pries-
teïcï3.ïl   rï5/

Ë±   hogepriester-  en  koningszalving
lt`7e  kunnen  ons  afvragen  of  er  enig  verband  bestaat  tussen  de  zal-

Ëï:=|=rmaè.::t=:gË=r±:=:==s==ï:=n:Ïï)Oïïoní sche  ballingschap  en  de

Vol,gens  J.   l\,`{ichm€m  leidt  het  vei.haal  van  de  zalving  van  Salomo
door  de  hogepriester  Zadok   (1  Kon.1:39)   ons   "to   the  asstmption
that  the  royal  unction  is  a,  derivative  from  the  unction  of  the
high  priest.`'  /58/.
Ook  C.  van  Gelderen  /59/  gaat  ervan  uit  dat  de  príesterzzalvíng
het  eerst  voorkomt   (Ex.   40:13-15,   Ijev.   8:12)   in  lsraël,  vervol-
gens  die  van  koníngen  en  een  enkele  maal  komt  de  za,1víng  van  een
profeet  voor   (1  Kon.19:16).

D.  FÏüller  evenwel  stelt  dat  de  priesterzalving  jonger  is  da.n  die
vm  de  koningen.   Ïïvermutlich  ist  sie  erst  na.ch  dem  Exil  prakti-
ziert  worden,   als  nach  dem  Niedergaflg  des  Königstums  bestimmte
(vor  allem  kultische)   ÍÏ`unktionen ,...   auf  den  I-Iohenpríester  über-
tragen  wurden."   /60/,   (hierToij  ver\Arijzend  naar  I.,I.   I\Toth,   Von  Rad
en  anderen) .

E.   Ï'\=utsch  verklaart:
iFü!/'em  nun  ...   díe  Salbung  des  ísraelítisch-judaïschen  K.ónigs  die

Übertragung  von  Ïipondus",   ¥!auctorítasÈi  bedeutet,   also  von  der
"krafi;igenden!Ï  Wírlcung  des  Oles  her  zu  verstehen  íst,   dam  müszte

díe  Salbuïi.g  des  IÏohenpríesters  denselben  Sínn  gehabt  haben.
Dieser  I\,[einung  sind  aber  offensíchtlich  díe  alttestamentlichen
Quellen  nicht."  /61/.

Uitgaande  van  de  betekenis  "reiniging",  voorkomend  na,ast   -Ú T P-
"heíligen" ,   concludeert  Kutsch:
fjl\`Tach  dem  Verständnis  der  Priesterschrift  bzw.   ihrer  Ergänzungen

bedeutet  die  ,Salbung  des  Hohenpriesters  nícht  -  wie  die  der  ju-
daïschen  K.óníge  -tJbertragung,   Zuwendung  von  pondus,   Gewicht,

-      ________   __  __   __            _                       -                   --_-                 -       ____

1)   l`Ïaar  het  Joodse  recht  werd  het  hele  hoofd  van  de  koning  ge-

gg±tËd+aítegïg±jÈhË;j dËS  ï;äËeg=Èe2=±áfsd,95g:ï¥Í7¥  geschíedde  ín  de
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I\Iaeht,   sondern  Reinígung  uïid  Äussonderun`g  a`i,!.s   dem  Volk   zu  dem
Dienst  ftlr  Jahwe.Ïi  /S2/.

De  zalving  va,ri  de  hogepriester  ís  dus,  ïolgens  ltutsch,  nie.t  van
de  koningsza.1ving  afgeleid;  haar  betekenis  ligt  veelmeer  in  de
cultus  zelf.   23oals  Jakob  een  steen  met  olie  overgoot   (Gen.   28:18,
35:14),   hem  zalfde   (Gen.   r31:13),   zondert  hij   die   steen  af  van
het  profane  en  maak/ t  hem  tot  een  cultusvoorwerp.   Evenzo  zalfde
I\,.Ïozes  de  tent  der  samenkomst  en  al  haar  gerei  met  olie   (Èx.   30:
24).
ÍtDieser  Brauch  des   ii;3albensff   ist  a,uf  den  Hohenpriester  übertragen

worden.   Áuch  der  Hogepriester  wird  durch  die  Salbung  aus  der
I'rofanität  seiner  Umwelt  herausgenommen,   damit  er  als  oberster
Priester   ...   in  besondere  ïbpJeise   HheiligEï   ist.fi  /63/
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IV.  Evaluatie

Bij   de  zalving  is  lsraël  valt  grote  nadruk  op  de  verordening  door
J ahl+é].e ,

In  de  loop  der  geschiedenis  van  lsraè.l  zíen  we  dat  er  veel  minder
nadruk  valt  cip  de  uitwendige  handeling,  namelijk  het  overgieten
van  de  persoon  met  zalfolie.
De  letterlijke  betekenis  van  Í'zalven!'  is  op  de  achtergrond  gera,akt
en  alle  nadruk  valt  op  de  wijdíng  uit  kracht  van  goddelijke  ver-
ordinering.
Zo  is  het  da,n  mogeiijk  dat  de  Bijbeischriávers  ook  oyrus   (Jes.   45:
1)   en  de  Patriarchen   (Ps.105:15  =  1  Ki.on.16:22)   de  titel   "ge-
zaifde"  kunnen  geven.   Het  gaat  er  ook  biä  hen  om,   dat  de  i[ere  hen
ais  uitverkoren  instmmenten  in  Zíán  dienst  wii  gebruiken.
Ze   zijn  door  G-od  apart  gesteld  öm  een  door  Hem  ingesteld  ambt
te  bekleden.   .Tevens   zegde  H.i.i   de  gezalfde  de  bekwaaminaking  door
Zijn  Geesi;   i;oe.
Ook  na  de  ballingschap  blijft  de  zalving,   of  deze  nu  v31gens  een
ritueel  uitgevoerd  wordt  of  niet,  heiliging  en  maehtiging  tot  de
dienst  voor  Jahwe.
lvel  ka.n  met  bei;rekking  tot  de  hogepriester  zeker  worden  aangenomen
dat  vele  koninklijke  gebruiken  overgedragen  werden  op  hem,  maar  of
dit  ook  geldt  voor  de  zalving  valt  moeilijk  te  bewijzen.
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