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OPSOMMING 

 

Hierdie proefskrif ondersoek die vraagstuk rondom die verhouding tussen God en 

Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in die boek Jesaja. Daar word 

gepoog om die hipotese te bewys, dat "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere 

manier by wyse van parallelismes (sinonimiese, antitetiese en sintetiese) teologies 

verduidelik word; dat hoop teologies nie net in ooreenstemming (sinonimiese en 

sintetiese parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) 

verstaan kan word; dat Jesaja 5:1-7 as 'n goeie voorbeeld van antitetiese 

parallelismes gebruik kan word; dat die sosiale, kulturele en ideologiese verband 

aanleiding tot die verskillende aksente binne die teologiese verstaan van hoop in 

Jesaja gee. Vir hierdie ondersoek word Vernon Robbins se sosio-retoriese 

benadering gebruik. 

 

In hoofstuk 1 word die sosio-retoriese benadering van nader bekyk en word 

moontlike leemtes aangespreek en sekere voorstelle word gemaak. Ter verheldering 

van die begrippe "hoop" en "parallelisme" word daar gefokus op die betekenis van 

die begrippe soos in die hipotese van die proefskrif vervat. Daar word 'n oorsig van 

die navorsing van Jesaja 5:1-7 gegee en hoe die geskiedenis van interpretasie deur 

drie benaderings, te wete die histories-kritiese, die literêre en die teologiese 

benaderings, gekenmerk was. Deur die gebruik van die sosio-retoriese benadering 

word gepoog om, "God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in 

die boek Jesaja", meer volledig te bestudeer. 

 

In Hoofstuk 2 word daar na die intratekstuele verband van Jesaja 5:1-7 gekyk. Daar 

word op die volgende gelet: 

 

 Die herhalende verband en patroon; hoe woorde en frases herhaal word. 

 Die progressiewe verband en patroon; daar is 'n progressiewe opbou vanaf vers 

1 tot vers 7 deur woorde en frases. 

 Die verhalende verband en patroon; Jesaja 5:1-7 het twee strukturele kenmerke 

wat met 'n liefdeslied en 'n regsaak te make het. 

 Die oop-middel-sluit verband en patroon; dit kan soos volg uiteengesit word: 
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- oop: vv. 1-2d; 

- middel: vv. 2e-4; 

- sluit: vv. 5-7. 

 Die redenerende verband en patroon; Jahwe is besig om 'n argument op te bou 

en Hy gebruik die voorbeeld van die wingerd en hofterme om sy saak te 

verduidelik en op te bou. 

 Die sensoriese verband en patroon; hier het die verhouding tussen Jahwe en die 

volk versuur en word van kontrasterende emosies en handeling gepraat, 

naamlik: opgewondenheid en teleurstelling, oes en oordeel. 

 

In Hoofstuk 3 word op die intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 gefokus en die 

samehang met hoop. Daar word na die datering van Jesaja 5:1-7 gekyk. Die 

moontlike intertekstuele verbande tussen Jesaja 5:1-7 en sy intertekste in die boek 

Jesaja is dié van: "herhaling", "tematiese uitbreiding" en "rekontekstualisering". 

 

Aangesien daar op parallelisme gefokus word met antitetiese parallelisme as die 

uitgangspunt, word daar 4 fokustekste behandel, naamlik: Jesaja 5:1-7 

(hooffokusteks), Jesaja 27:2-6, Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21. In terme van 

parallelismes en datering word dit soos volg getipeer: 

 

 Jesaja 5:1-7: antitetiese parallelisme, laat post-eksilies. 

 Jesaja 27:2-6: laat pre-eksilies. 

 Jesaja 40:27-31: antitetiese parallelisme, eksilies. 

 Jesaja 59:1-21: antitetiese parallelisme, post-eksilies. 

 

Die rede waarom 27:2-6 ook behandel word, is dat dit kanonies as die tweede 

wingerdlied bekend staan. 

 

In Hoofstuk 4 word daar op die sosiale en kulturele verband van Jesaja 5:1-7 en sy 

intertekste en die verband met hoop gefokus. Ten opsigte van die sosiale en 

kulturele omstandighede is die godsdienstige reaksies oorwegend "revolusionist" en 

die retoriek oorwegend "dominant" en "alternative". Die sosiale en kulturele 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



iii 

 

begrippe wat 'n rol speel in hoe hoop verstaan word, is: "wingerdbou", "inwoners 

van Jerusalem", "manne van Juda", "huis van Israel", "Jakob/Israel" en "Sion". 

 

In Hoofstuk 5 word daar op die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 5:1-7 

en die verband met hoop gefokus. Die volgende kwessies werp lig op hoe hoop in 

terme van die ideologiese verband verstaan word, naamlik: "die konflik tussen 

gemeenskappe", "ideologiese konflik betreffende die Sionsteologie", "die volk se 

omstandighede in ballingskap" en "klassekonflik". In terme van die tema, "God en 

Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in die boek Jesaja", is die rol 

van Jahwe van deurslaggewende belang in hoe hoop verstaan word. In die 

teologiese verband van Jesaja 5:1-7 vertolk Jahwe die volgende rolle: "Tuinier-

Wingerdboer", "Skepper", "Koning", "Regter", "Kryger" en "Man". 

 

In Hoofstuk 6 word 'n opsomming gegee, asook 'n gevolgtrekking van die studie, 

die bydrae van die proefskif tot navorsing in vergelyking met bestaande navorsing 

en voorstelle met betrekking tot verdere navorsing. 

 

Dus, die antwoord op die vraag: "Hoe word "hoop" teologies in die boek Jesaja 

verstaan met inagneming van die literêre en historiese verbande van Jesaja 5:1-7?" 

is soos volg: 

 

Hoop, met parallelismes in die boek Jesaja as uitgangspunt, word teologies verstaan 

deur Jesaja 5:1-7 sosio-retories na te vors. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is an attempt to address the problem of the relationship between 

Yahweh and Hope in Isaiah 5:1-7 in the light of parallelism in the book Isaiah. It is 

an attempt to prove that our hypothesis, that hope in the book Isaiah can be 

explained theologically in a special manner by means of parallelism (synonymous, 

antithetical and synthetical); that hope can also not only theologically be 

understood in concordance (synonymous and synthetical), but also in contradiction 

(antithetical); that Isaiah 5:1-7 can be used as a good example of antithetical 

parallelism and that the social, cultural and ideological texture give cause to the 

different accents of the theological understanding of hope in Isaiah. For this study 

we used the socio-rhetorical approach of Vernon Robbins. 

 

In Chapter 1 we look more closely at the socio-rhetorical approach, we look for 

possible flaws and make some suggestions. For the clarification of the concepts 

"hope" and "parallelism" we focus on the meaning of these concepts as included in 

the hypothesis of this dissertation. An overview of the research of Isaiah 5:1-7 is 

given and how the history of interpretation has been characterised by three 

approaches, namely the historical-critical, literary and theological approaches. By 

the use of the socio-rhetorical approach we attempt to study more fully "God and 

Hope in Isaiah 5:1-7 in the light of parallelism in the book Isaiah". 

 

In Chapter 2 we are focusing on the inner texture of Isaiah 5:1-7. We are looking to 

the following: 

 

 The repetitive texture and pattern; we are looking for the occurrence of words 

and phrases more than once in a unit. 

 The progressive texture and pattern; there is a progressive building up from 

verse 1 to verse 7 in words and phrases. 

 The narrational texture and pattern; Isaiah 5:1-7 has been characterised by two 

structural forms, namely a love song and a juridical case. 

 The opening-middle-closing texture and pattern; the exposition looks as 

follows: 
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- opening: vv. 1-2d; 

- middle: vv. 2e-4; 

- closing: vv. 5-7. 

 The argumentative texture and pattern; Yahweh is building up an argument. He 

is using the example of a vineyard and court terms to explain and build up His 

case. 

 The sensory-aesthetic texture and pattern; the relationship between Yahweh 

and his people become sour and we are talking of contradicting emotions and 

acts, namely excitement and disappointment, pressing (of the grapes) and 

judgement. 

 

In Chapter 3 we are focussing on the intertexture of Isaiah 5:1-7 and its connection 

with hope. We are looking to the dating of Isaiah 5:1-7. The possible intertextual 

connections between Isaiah 5:1-7 and the other texts in Isaiah are "recitation", 

"recontextualization" and "thematic elaboration". 

 

Considering that "parallelism" is part of the theme of this dissertation, we are taking 

antithetical parallelism as point of departure to concentrate on four focus texts, 

namely Isaiah 5:1-7 (main focus texts), Isaiah 27:2-6, Isaiah 40:27-31 and Isaiah 

59:1-21. In terms of parallelism and dating we typify the four texts as follows: 

 

 Isaiah 5:1-7: antithetical parallelism; late post-exilic. 

 Isaiah 27:2-6: late pre-exilic. 

 Isaiah 40:27-31: antithetical parallelism; exilic. 

 Isaiah 59:1-21: antithetical parallelism; post-exilic. 

 

The reason for taking 27:2-6 as one of the focus texts is that it is canonically 

speaking known as the second love song. 

 

In Chapter 4 we are focussing on the social and cultural texture of Isaiah 5:1-7 and 

its intertexts and its connection with hope. With regard to the social and cultural 

circumstances the predominant religious reaction is "revolutionist" and the rhetoric 

"dominant" and "counterculture" or "alternative". The social and cultural concepts 
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that play a role in how hope is understood are: "viticulture", "dwellers in 

Jerusalem", "men of Judah", "house of Israel", "Jacob/Israel" and "Zion". 

 

In Chapter 5 we are focussing on the ideological and sacred texture of Isaiah 5:1-7 

and its connection with hope. The following issues cast light on how hope must be 

understood in terms of the ideological texture, namely "the conflict between 

communities", "the ideological conflict concerning Zion theology", "the people 

circumstances in the exile" and "class conflict". In terms of the theme, "God and 

Hope in Isaiah 5:1-7 in the light of parallelism in the book Isaiah", the role of 

Yahweh is crucial in in the way hope must be understood. In the sacred texture of 

Isaiah 5:1-7 Yahweh plays the following roles: "Gardener-Viticulturist", "Creator", 

"King", "Judge", "Warrior" and "Husband". 

 

In Chapter 6 we summarise our study and also give a conclusion to the study, the 

contribution of the dissertation to the field of study in comparison with existing 

research and suggestions with reference to further research. 

 

Therefore, the answer on the question, "How can hope been theologically 

understood in the book Isaiah in consideration of the literary and historical textures 

of Isaiah 5:1-7?" is as follows: 

 

Hope with parallelisms as point of departure in the book of Isaiah can be 

theologically understand on how Isaiah 5:1-7 is socio-rhetorically been 

investigated. 
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Hoofstuk 1  Inleiding 

 

1.1 Agtergrond en aanleiding tot die studie 

 

Die beoefening van reg, geregtigheid en mag en die tegelyke funksionering van 

wetsverbreking en ongeregtigheid in Suid-Afrika voor en na 27 April 1994 het my 

geïnteresseer. Hoe is dit moontlik dat die lewe so teenstrydig kan wees? Indien 

dinge so aangaan, waar gaan alles eindig? Is daar nog hoop vir ons land en haar 

mense? Waarin is ons hoop gegrondves? Wat maak hierdie lewe die moeite werd 

om te lewe? Wat maak dat 'n mens ten spyte van omstandighede nie ten gronde 

gaan nie?
1
 

 

1.2 Probleemstelling 

 

Die onderliggende navorsingsprobleem wat in hierdie proefskrif aangespreek word, 

is: Hoe word "hoop" teologies in die boek Jesaja verstaan met inagneming van die 

literêre en historiese verbande van Jesaja 5:1-7 op 'n sosio-retoriese vlak? 

 

1.3 Hipotesestelling 

 

 Dat "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere manier by wyse van parallelismes 

(sinonimiese, antitetiese en sintetiese) teologies verduidelik word. 

                                                           
1
 Ek het in 1984 teologie aan UWK kom studeer en is op 23 November 1989 gelegitimeer. Die 

eerste tree in die aanpak van hierdie aangeleentheid ("hoop") was met my proefpreek op 17 

September 1989, met as tema: Ons enigste hoop vir die toekoms lê in 'n ware terugkeer na God, na 

aanleiding van Hosea 12:7. Dit word opgevolg met verdere studies aan die US in 1990/91 in 

Semitiese Tale en Kulture. Daarna 'n M.A. in Ou Nabye Oosterse Studie, met as onderwerp: Die 

wortel קוה in die profetiese literatuur. 

 

In 2001 word daar ingeskryf vir die doktorsgraad in Ou-Testament met die aanvanklike onderwerp: 

Die teologiese verhouding tussen Jahwe en hoop in die profetiese literatuur. In 2004 gebeur daar 

iets wat niemand voorsien het nie, naamlik: na die geboorte (8 Junie 2004) van my tweeling, die 

brutale verkragting en moord van 'n negejarige dogter (29 Desember 2004) in die pastorie (lewe en 

dood in een jaar, of anders gestel: die lewe wat sy lig- en donkerkant wys). Aangesien daar sterk op 

die antitese van ָקָוה klem gelê word, maak hierdie teenstrydigheid van die lewe die aanpak van 

hierdie studie heeltemal relevant. Wat dit nog meer ter sake maak is die optrede van Jahwe wanneer 

die teenstrydigheid van die lewe byna gelyktydig of gelyktydig ervaar word. Hoe kan die optrede 

van Jahwe gepeil word? 
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 Dat hoop teologies nie net in ooreenstemming (sinonimiese en sintetiese 

parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) verstaan kan 

word. 

 Dat Jesaja 5:1-7 as 'n goeie voorbeeld van antitetiese parallelismes
2
 gebruik kan 

word. 

 Dat die sosiale, kulturele en ideologiese verband aanleiding tot die verskillende 

aksente binne die teologiese verstaan van hoop in Jesaja gee. 

 

1.4 Metodologie 

 

Hierdie studie sal 'n teologiese ondersoek van ָקָוה binne die konteks van Jesaja 5:1-

7 wees. Die teologiese ondersoek moet op deeglike eksegese berus. Gitay 

(2001:107-127) demonstreer die behoefte aan 'n metodologiese verfyning wanneer 

studies oor profetiese onderwerpe onderneem word. In 'n opname van hierdie 

metodes wat histories vir die verstaan van die boek Jesaja gebruik word en die ou 

vraag van die veelvuldige kontekste wat vir die boek voorgestel word, het die tyd 

gekom vir metodologiese opheldering (Gitay 2001:123). Gitay glo nie dat so 'n 

verfynde metode magies tot duidelike antwoorde sal lei nie, maar dat dit  eerder 'n 

duideliker verstaansverwysingsraamwerk sal voorsien (Rinquest 2003:7). 

 

Die teologiese ondersoek sal gebruik maak van 'n sosio-retoriese studie van die 

parallelisme van ָקָוה (Jesaja 5:1-7) ten einde die teologiese verstaan daarvan te 

reflekteer. Sosio-retoriese kritiek is in wese 'n multi-vlakkige metode wat die beste 

van die historiese en literêre metodologieë kombineer. Dit is een van die 

betekenisvolle bydraes wat sosio-retoriese kritiek lewer deur literêre kritiek
3
, sosio-

wetenskaplike kritiek, retoriese kritiek
4
, postmoderne kritiek

5
, teologiese kritiek

6
, 

                                                           
2
 In samehang met die titel van die proefskrif, naamlik: God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand 

van parallelismes in die boek Jesaja, is die fokus op antitetiese parallelisme teen die agtegrond van 

parallelisme in die algemeen. Die proefskrif wil die verrassende belang van antitetiese parallelisme 

aandui. 
3
 Sien Petersen (1978) se Literary Criticism for the New Testament, asook Powell (1990) se What is 

Narrative Criticism? 
4
 Sien Watson en Hauser (1994) se Rhetorical Criticism of the Bible. 

5
 Sien Moore (1992) se Mark en Luke in Poststructuralist perspectives, asook Adam (1995) se What 

is Post-Modern Criticism? 
6
 Sien Schneiders (1999) se The Revelatory Text. 
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ens. in een benadering te integreer, wat die interpretasie van die Bybel met die 

opkoms van die Nuwe Hermeneutiek in die gesig staar. Sosio-retoriek is 'n strategie 

vir oorreding binne die konteks van die betrokke teks wat teologies ondersoek 

word. Hierdie studie wil dus voorstel dat sosio-retoriese kritiek tans die beste 

verteenwoordigend is vir 'n multidimensionele benadering om profetiese tekste te 

bestudeer. 

 

Sosio-retoriese kritiek vir die bestudering van die Bybel is deur Vernon Robbins 

spesifiek vir die veld van die Nuwe Testament ontwikkel. Robbins (1996b:1) 

verduidelik die metodologie soos volg: 

 

"Socio-rhetorical criticism is an approach to literature that focuses on values, 

convictions, and beliefs both in the texts we read and in the world in which we 

live. The approach invites detailed attention to the text itself. In addition, it 

moves interactively into the world of the people who wrote the texts and into our 

present world." 

 

Vir Robbins (1996b:1-2) verwys die term "sosio" na die ryk bronne van moderne 

antropologie en sosiologie wat sosio-retoriese kritiek tot die interpretasie van die 

teks bring. Die term "retoriese" verwys na maniere waarop taal in 'n teks 'n 

kommunikasiemiddel onder mense is. Dus, "sosio-retoriese kritiek" integreer die 

wyses waarop mense taal gebruik met die wyses hoe hulle in die wêreld lewe. 

 

Volgens Robbins (1996b:2) is die doel van sosio-retoriese analise om vaardighede 

wat ons daagliks gebruik in 'n omgewing van interpretasie, wat beide ingewikkeld 

sensitief is tot die detail en waarnemende opmerksaamheid, tot groter velde van 

betekenis in die wêreld waarin ons lewe, te bring. 

 

'n Leemte in sy boek is dat Robbins nie 'n poging aanwend om die verskillende 

benaderinge van sosio-retoriese analise te integreer nie. Hy laat elke 

benadering/wyse op sy eie staan en lê versigtigheid aan die dag sodat uitsluitlike 

fokus op elkeen interpretasie sal beperk en verarm. Dit word aan die leser van die 

teks oorgelaat om die benaderings te integreer. Dit sou interessant gewees het as hy 
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dieselfde voorbeeld vir elke hoofstuk gebruik het om sodoende te sien hoe elke 

benadering die gekose teks beïnvloed. 

 

Vir Robbins (1996a:44-236; 1996b:3-132) vertoon sosio-retoriese kritiek 5 wyses 

waarop die veelvuldige verbande van die teks ondersoek word: 

 

1.4.1 Die Intratekstuele Verband 

 

Die intratekstuele verband van 'n teks word in die taal van die teks self aangetref, 

soos die herhaling van woorde en die gebruik van dialoog tussen twee persone om 

die inligting te kommunikeer. Intratekstuele analise fokus op woorde as middele vir 

kommunikasie. Die doel van die analise is om diepgaande kennis van woorde, 

woordpatrone, stemme, strukture, sinspreuke en vorms van die tekste te verkry, wat 

die kontekste is vir die betekenisse en betekenis-affek wat 'n interpreteerder saam 

met die ander lesings van die teks analiseer. Robbins (1996b:8-36) suggereer dat 

daar ses tipes intratekstuele verbande binne 'n gegewe teks is, naamlik: 

 

a) herhalende verband en patroon; 

b) progressiewe verband en patroon; 

c) verhalende verband en patroon; 

d) oop-middel-sluit verband en patroon; 

e) redenerende verband en patroon en 

f) die sensories-astetiese verband en patroon. 

 

Bostaande verband en die wyse waarop Robbins dit uiteensit maak nie die leser 

daarvan bewus met watter tipe genre die leser te make het nie, of dit prosa, poësie, 

'n preek of 'n gelykenis is nie. Die moontlikheid van die leser se kennis van die 

genre van die teks en dat die konteks van 'n leser 'n bepaalde invloed op die lees 

van die teks kan hê, moet ook in ag geneem word. Die leser se emosies en 

voorveronderstellings van die teks moet uitgedaag word. 

 

 

 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



5 

 

1.4.2 Die Intertekstuele Verband 

 

Dit is 'n teks se verwysing en gebruik van verskynsels in die "wêreld" buite die teks 

wat vertolk word. Met ander woorde,  die interaktiewe wêreld van 'n teks is die 

interaksie van die taal in die teks met buitemateriaal en fisiese objekte, historiese 

gebeure, tekste, gebruik, waardes, rolle, institusies en sisteme. 

 

Vir Robbins (1996b:40-68) is daar vier kenmerke van die intertekstuele wêreld van 

die teks, naamlik: 

 

a) die mondelings-skrywende intertekstuele wêreld van die teks; 

b) die kultureel intertekstuele wêreld van die teks; 

c) die sosiaal intertekstuele wêreld van die teks en 

d) die histories intertekstuele wêreld van die teks. 

 

Wat nie heeltemal duidelik in Robbins se aanbieding van die intertekstuele verband 

van die teks nie, is dat hy nie die vraag opper waar die betekenisse van die tekste 

wat hy as voorbeelde gebruik, in die groot geheel inpas nie. Wat is die breë prentjie 

waarin die teks funksioneer? Is daar ander intertekstuele verbande waarin 

soortgelyke tekste funksioneer? 

 

1.4.3 Die Sosiale en Kulturele Verband 

 

Wat belangrik is vir die interpreteerder van 'n teks is nie net die intertekstuele 

verband van 'n teks nie, maar die sosiale en kulturele aard van 'n teks. Die sosiale 

en kulturele verband van 'n teks kom in spesifieke sosiale onderwerpe, algemeen 

sosiale en kulturele onderwerpe en kulturele kategorieë te voorskyn. 

 

Spesifieke sosiale onderwerpe in die teks openbaar die godsdienstige tipes reaksie 

tot die wêreld en sy diskoers. Algemene sosiale en kulturele onderwerpe in die teks 

vertoon die algehele persepsie van die konteks waarin die mense lewe. Kulturele 

kategorieë in die teks wys die prioriteite in die teks se diskoers aan – onderwerpe 

soos: Wat is geldig, wat is jou geoorloof, gerieflik, heilig, moedig, ens. (Robbins 

1996b:71)? 
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In hierdie verband is Robbins te kripties, maar die voorbeelde wat hy aanhaal, help 

om die sosiale en die kulturele verbande van die teks te verstaan. Sosio-retoriese 

kritiek noop moderne lesers van die Bybel om vanuit hulle eie sosiale en kulturele 

konteks en in hulle eie persoonlike konkrete situasies tot bepaalde standpunte te 

beweeg. Dit is maar net om lesers te help om weer hulleself te ontdek. Aan sosiale 

en kulturele vraagstukke word minder aandag gegee as dit by die lees en uitlê van 

die teks kom as die invloed wat historiese vraagstukke op die teks gehad het. Dit 

moet nie maar net 'n akademiese oefening wees nie. 

 

1.4.4 Die Ideologiese Verband 

 

Die primêre objek is mense. Tekste word as 'n sekondêre objek van ideologiese 

analise gesien. Ideologiese analise begin by mense, hulle indiwiduele plasings in 

terme van die ideologie van hul eie voorveronderstellings, ontvreemdings en 

waardes (Robbins 1996b:96). Hierdie gesprek is: 

 

a) eerstens tussen die skrywer en die leser van die teks; 

b) tweedens, hou dit die interpretasies van die ander partye in; 

c) derdens, is dit die betrokkenheid van die eintlike teks in die gesprek met 

ander (Robbins 1996b:95). 

 

'n Spesiale karaktertrek van ideologiese analise is sy fokus op die verhouding van 

indiwiduele mense/persone tot groepe. Die interpreteerder se aanvaarding van 'n 

modus van historiese, sosiologiese, antropologiese, sielkundige of literêre diskoers 

vir kommentaar is betekenisvol, aangesien 'n modus van intellektuele diskoers 'n 

spesifieke modus vir sosiale produksie is (Robbins 1996b:106). 

 

Die vraag is net: Moet elke lesing van die teks sonder meer aanvaar word, want 

almal kom uit verskillende lewenservaringe en die teks gaan verskillend gelees 

word? Elke lesing moet met sensitiwiteit gehanteer word en elke leser moet 

selfkrities genoeg wees. In 'n poging om die gehoor se ingesteldheid te vorm moet 
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'n mens die ideologiese konteks van jou gehoor ernstig opneem. Jou gehoor bestaan 

uit verskillende groepe, nie net jou vriende nie, maar ook vyande en skeptici. 

 

1.4.5 Die Teologiese Verband 

 

Lesers is geïnteresseerd in die wyses waarop die teks oor God of gode en die terrein 

van die godsdienstige lewe praat. Dit is 'n soeke na die goddelike in die teks. Die 

teologiese verband (Robbins 1996b:120-131) word verteenwoordig deur die 

volgende kategorieë: 

 

a) Godheid: God se aard en handelinge word hierin verteenwoordig; 

b) heilige persone: een of meer persone het 'n spesiale verhouding met God of 

met goddelike magte; 

c) geestelike wesens: waar gewyde tekste wesens met spesiale goddelike of 

bose kenmerke uitbeeld. Daar word na hulle as engele, die Heilige Gees, 

demone of die duiwel verwys. Die teenwoordigheid van hierdie wesens 

verteenwoordig die stryd tussen die magte van goed en kwaad; 

d) religieuse geskiedenis: gewyde tekste gaan van die veronderstelling uit dat 

goddelike magte 'n direkte invloed in die verloop van die historiese prosesse 

en gebeurtenisse tot die verkryging van resultate het; 

e) menslike bevryding: dit gaan hier oor die voordeel wat die mens uit die 

teenwoordigheid van die goddelike in gebeure, rituele en praktyke kan trek; 

f) menslike toegewydheid: menslike toegewydheid tot goddelike wyses van 

dinge doen, 

g) die ander kant van wat God en heilige persone vir die mens doen; 

h) godsdienstige gemeenskap: menslike toegewydheid is eenvoudig nie net 'n 

indiwiduele saak nie, maar deelname saam met ander persone in die 

aktiwiteit wat opvoed en wat toegewydheid tot goddelike weë vervul; 

i) etiek: die mens het 'n bepaalde verantwoordelikheid, om in beide gewone en 

buitengewone omstandighede te dink en op spesiale wyses op te tree. 

 

'n Leemte wat Robbins se aanbied van die teologiese verband van die teks betref, is 

dat hy nie voldoende rigting gee aan die leser van hoe formuleer jy 'n teologie om 
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sodoende te help in die formulering van jou eie teologie insake die teks wat gelees 

word nie. 

 

Die moderne leser het ook die bepaalde verantwoordelikheid om nuwe dinge onder 

nuwe omstandighede na vore te bring veral ten opsigte van nuwe vraagstukke 

waarmee die leser te kampe het. Sosio-retoriese kritiek kan hierin 'n belangrike rol 

speel, asook die wyse waarop vraagstukke op 'n uitvoerige en volgehoue wyse 

voortdurend op die agenda geplaas word en dat daar nie geskroom word om veel 

dieper en verder te gaan as wat tans die geval met navorsing is nie. Die grense, 

voorveronderstellings, dit wat in mense opgesluit is, die vrese wat mense het, 

tradisies (ingesluit die rol wat die Bybel as Skrif speel), moet steeds uitgedaag word 

en nie maar net onkrities aanvaar word nie, om sodoende die verlede in die hede te 

laat herleef nie. 

 

Alle moontlikhede wat die teks kan bied moet ondersoek word. Sosio-retoriese 

kritiek kan dus 'n baie belangrike rol speel om lesers uit te daag om hul standpunte 

van die Bybelse teks te verryk en selfkrities en buigsaam te wees ten opsigte van 

hul eie standpunte. Dit kan ook as 'n klankbord dien van 'n persoon se 

wetenskaplike standpunt oor die Bybelse teks. 

 

Robbins se sosio-retoriese kritiek is ’n multi-dimensionele strategie vir eksegese 

wat die teks deur en deur as basis gebruik, maar nie lukraak nie. Alhoewel daar 'n 

verskil is met die tradisioneel eksegetiese metodes sê McKnight (1994:164) 

Robbins voer aan dat sosio-retoriese kritiek interdissiplinêre eksegese beoefen wat 

die tradisionele stappe herbedink en die tradisionele grense van interpretasie 

herskryf het. 

 

1.5 Begripsverheldering 

 

Die volgende onderafdelings fokus op begrippe wat vervat word in die hipotese van 

die proefskrif. 
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1.5.1 Hoop 

 

1.5.1.1 Die semantiese veld van "hoop" 

 

In terme van bostaande moet daar in 'n breë sin eers na die betekenis van hoop en in 

'n spesifieke sin na die semantiese veld, antonieme en sinonieme van ָקָוה en hulle 

betekenis gekyk word. Jahwe en hoop word dikwels teologies in die profetiese 

literatuur van die Ou Testament met mekaar geassosieer. Daar is 'n metaforiese 

samehang tussen Jahwe en hoop aangesien hoop as metafoor/personifikasie vir 

Jahwe gebruik word
7
. 

 

Vir Barth (1977:916-919; vgl. Waschke 1989:1228) is die woorde vir "hoop" en 

"wag": ָיַחל ,ָקָוה ,ָחָכה en 8ָׂשַבר
. Daar is 'n groter frekwensie van die piʿel (12 keer) as 

die qal (1 keer) vorms vir ָחָכה. Dit geld ook vir ָיַחל ,ָקָוה en ָׂשַבר. Die rede hiervoor 

is dat daar op 'n spesifieke doel gefokus word. Hierdie doelgerigtheid word die 

beste deur 'n piʿel as resultaat uitgedruk. Dit hou altyd in 'n nuwe optrede van hoop 

met 'n spesifieke doel, waar die qal vorms fokus op iets wat permanent en absoluut 

is. Dit is net of hierdie innerlike doelgerigtheid ook vir werkwoorde van "wag" 

geld. Ten opsigte van waarvoor daar gehoop word, beteken ָחָכה dan "om vurig te 

hoop" om uit die wanhopige omstandighede te ontkom waarin 'n persoon hom 

bevind. 

                                                           
7
 Sien Daniels (1998:iv) waaronder die volgende genoem word: 

"1.  Wat die semantiese woordveldteorie betref: om die semantiese verhoudings waarmee קוה in 

verhouding staan, te bepaal, was dit nodig om na te gaan welke sinonieme met betrekking daarmee 

gebruik is. Hoofsaaklik twee sinonieme is gebruik: יחל en כהח  word hoofsaaklik in die volgende קוה 

kontekste gebruik: hofgedinge, benoudheid en 'n teofanie. 

2. Wat die betekenisnuanse van קוה betref in die tekskorpus wat ondersoek is: 

a) Indien gebruik in verband met God as subjek, het dit die betekenisnuanse dat 'n sekere inisiatief  

'n sekere gevolg verlang ("verwag"). 

b) In geval van benoudhede van sekere tipes (siekte, droogte, geestelike donkerte, ballingskap, 

oordeel, ens.), dui קוה op die uitsig/hoop op 'n verandering van hierdie omstandighede ten goede. 

Hier is die mens uitsluitlik die subjek en Jahwe (of attribute van Hom, byvoorbeeld sy Naam, sy 

arm, ens.) altyd die objek. 

c) Omdat Jahwe so nou geassosieer word met קוה, word Hy in sommige latere tekste met קוה 

gelykgestel." 
8
 Daar is net een verskyning van ָׂשַבר in die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 38:18. 
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Die Ou-Testamentiese gebruik van 9ָחָכה
 is in die konteks van sinonieme en 

parallelle gering. Die volgende woord verskyn in dieselfde semantiese veld as ָחָכה: 

10ָקָוה
 ("hoop") (Jes. 8:17c). Dit is ook nie heeltemal seker of die gebruik van die 

twee woorde saam werklik 'n situasie van akute spanning veronderstel nie. Die 

volgende woord is ָּבַטח ("vertrou") (Sef. 3:1-4, 6-8b). Hier vertrou die volk nie vir 

Jahwe nie. Die woord 11ָיַחל
 ("hoop") verskyn in semantiese gelykheid tot ָחָכה (Ps. 

33:18 en 22). Daar is ook 'n semantiese verbintenis tussen ָחָכה en ָאַמן ("wees 

verseker" Hab. 2:3) (Bart 1977:917-918). 

 

                                                           
9
 Daar is agt verskynings van ָחָכה in die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 30:18b (qal), 8:17a, 

30:18a, 64:3d; Hos. 6:9a; Sef. 3:8a; Dan. 12:12 (piʿel). 
10

 Daar is altesame dertig verskynings (werkwoorde en substantiewe) van קוה in die profetiese 

literatuur, naamlik: ָקָוה Jes. 40:31a, 49:23f (qal), 5:2e, 5:4c, 5:7c, 8:17c, 25:9c en 9d, 26:8a, 33:2a, 

51:5d, 59:9c en 11c, 60:9a, 64:2a; Jer. 8:15a, 13:16e, 14:9e en 22d; Hos. 12:7c; Mi. 5:6e (piʿel); 

 .Jer. 29:11, 31:17a; Eseg. 19:5b, 37:11; Hos. 2:17b; Sag – ִּתְקֶוה ;Jer. 14:8a, 17:13a, 50:7d – ִמְקֶוה

9:12b. Vir die klem op die piʿel sien paragraaf 2 van 1.5.1.1 hierbo. 

 

Daar is ook duidelike tendense van die verspreiding van קוה in die profetiese literatuur ten opsigte 

van die ballingskap: 

 

voor ballingskap tydens ballingskap na ballingskap 

Jesaja 5:1-7 Jesaja 40:27-31 Jesaja 59:1-21 

Jesaja 8:16-18 Jesaja 49:14-26 Jesaja 60:1-22 

Jesaja 25:9-12 Jesaja 51:1-8 Jesaja 63:7-64:11 

Jesaja 26:7-11 Jesaja 59:4-7 Sagaria 9:11-17 

Jeremia 8:13-23 Esegiël 37:1-14  

Jeremia 13:15-17   

Jeremia 14:1-10   

Jeremia 14:17-15:4   

Jeremia 17:12-18   

Jeremia 29:10-14   

Jeremia 31:15-22   

Esegiël 19:1-14   

Hosea 2:4:17   

Hosea 12:1-15   

Miga 5:6-8   

 

Daar is onsekerheid of Jesaja 25:9-12 en 26:7-11 voor die ballingskap was aangesien dit deel vorm 

van Jesaja 25-27 wat apokaliptiese literatuur is. 
11

 Daar is agt verskynings van ָיַחל in die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 42:4d, 51:5e; Eseg. 13:6; 

Mi. 1:12a, 5:6f (piʿel); Jer. 4:9d; Mi. 7:7b (hifʿil); Eseg. 19:5a (nifʿal). 
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Die oproep aan die toegewydes om te wag op Jahwe word gevolg deur die belofte 

dat die regverdige sal lewe deur die geloof (Hab. 2:4). Die objek van ָחָכה is meestal 

Jahwe
12

. In Jes. 30:18a word op Jahwe se genade "gewag". In 'n ander geval (Hab. 

2:3) word daar op 'n vasgestelde tyd gewag. Soos ָׂשַבר, maar anders as ָקָוה en ָיַחל 

beteken ָחָכה nie noodwendig "hoop" nie. Dit het veral in die latere profete (ook in 

die Psalms) die idee van blote afwagting, alhoewel in gespanne afwagting of met 

geduldige uithouvermoë. Wanneer Jahwe, of een van sy attribute of iets wat Hy 

doen, afgewag word, beteken ָחָכה "hoop". Anders druk ָחָכה bloot "afwagting" uit 

(Schibler 1997a:130). 

 

Teenoor ָחָכה verskyn die volgende woord in dieselfde semantiese veld as ָיַחל, 

naamlik ָקָוה. Volgens Barth (1982:608) verskyn ָיַחל op twee plekke in die 

profetiese literatuur in dieselfde semantiese konteks as ָקָוה, naamlik: Jes. 51:5 en 

Mi. 5:6
13

. In Miga 7:7 het die gebruik van ָיַחל dikwels die betekenis van "uitsien 

na" iets. Hier staan ָיַחל in parallel met ָצָפה, wat die betekenis het van "uitsien na" en 

wat ook "wag" kan beteken. Die basiese betekenis van ָיַחל is 'n toestand van 

pynlike verwagting. In terme van ָיַחל is daar 'n onderskeid tussen die piʿel en die 

hifʿil betekenis. Vir die piʿel is dit "wag" en vir die hifʿil "neem dit 'n afwagtende 

houding in". Die piʿel van ָיַחל hou altyd 'n spesifieke verwagting in en die hifʿil 'n 

interne oorsaaklike aksie (Barth 1982:604-607). 

 

Verder behoort ָיַחל tot die semantiese veld van werkwoorde van "wag" en "hoop", 

wat alleenlik kollektief verstaan kan word. Die gebruik van die wortel יחל beteken 

'n blywende, verwagtende hoop. Die wortel beskrywe 'n houding van verwagting, 

sommige tye vrugteloos (meestal in Job, veral 30:26; 32:11 en 16). Basies is die 

                                                           
12

 Sien Jes. 8:17a, 30:18a, 64:3d; ook in Sef. 3:8a. 
13

 Sien Daniels (1998:61-64) waar aangedui word in watter mate ָיַחל in verhouding tot ָקָוה staan. 
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beginpunt van hoop in Jahwe gewortel en as wie Hy omtrent Homself openbaar, en 

wat daarvan geglo word, sal gebeur (Schibler 1997b:436). 

 

Vervolgens is die primêre idee van ָׂשַבר dié van "om te toets", "om uit te grawe" en 

"om na te speur". In sy meer intensiewe vorm (piʿel) dra dit die gedagte oor van 

hoop en verwagting. Volgens Schibler, soos met die res van dié familie van 

werkwoorde (ָיַחל ,ָחָכה en ָקָוה), kyk die mense meestal na Jahwe om te voorsien. In 

prosa dui ָׂשַבר in sy intensiewe vorm aan, 'n vergeefse hoop of vrugtelose 

verwagting (Schibler 1997d:1214). 

 

Teenoor ָיַחל ,ָחָכה en ָׂשַבר is die algemene betekenis van ָקָוה "om gespanne te wees" 

(Westermann 1975:619). Dit kan ook "vergeefse hoop" of "sinlose verwagting" 

beteken, omdat eerder 'n veiligheidskeerpunt bereik is (Schibler 1997b:894). Hoop 

dui 'n behoefte aan; dit druk uit wanneer die objek van die hoop steeds benodig 

word (Westermann 1975:622). Sommige woorde van "hoop" en "wag" in die 

profetiese boeke verskyn in psalmmotiewe, naamlik 'n belydenis van vertroue, 

belofte aan die hoopvolle, vermaning om te hoop
14

 (Westermann 1975:627). 

 

Wanneer ָקָוה in 'n belydenis van vertroue gebruik word, verteenwoordig dit 'n 

karaktertrek van die Ou-Testamentiese verstaan van hoop in verhouding tot Jahwe. 

Wanneer dit nie in verhouding tot Jahwe gebruik word nie, artikuleer dit 

negatiwiteit tot 'n groot mate (Westermann 1975:628). Die studie van "hoop" en 

"afwagtende wag" is nie net beperk tot 'n kern semantiese veld nie. Hoop is 'n 

houding, 'n neiging, of 'n gemoedstoestand wat op verskeie maniere uitgedruk word 

(Schibler 1997c:894). 

 

Dit is volgens Waschke (1989:1228-1231) moeilik om semanties te onderskei 

tussen die werkwoorde vir "hoop" en "wag". ָׂשַבר ,ָחָכה en ָיַחל benadruk meer die 

aspek van "wag" en ָקָוה die aspek van "hoop". Die begrip "hoop" kom algemeen 

voor wanneer Jahwe direk of indirek die objek van die werkwoord is. In meer as die 

                                                           
14

 Vgl. Jes. 8:17 (ָחָכה - piʿel; ָָהָקו  - piʿel), 40:31 (ָקָוה - piʿel); Hab. 2:3 en Sef. 13:8 (ָחָכה - piʿel). 
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helfte van al die gevalle waar dit voorkom word Jahwe direk as die objek genoem. 

 omskrywe menslike hoop en verwagting en as sulks verteenwoordig dit 'n ָקָוה

eksklusiewe antropologiese verskynsel wat van toepassing tot ander sfere van die 

lewe is, maar dan alleenlik metafories of figuurlik. 

 

1.5.1.2 Aanleiding tot "hoop" 

 

Volgens Elridge (1981:326-328) is die aanleiding tot hoop die volk se bekering en 

terugkeer tot Jahwe. Jahwe se karakter word, in die feit dat Hy geen wraakgierige 

plesier in die lyding van sy volk vind nie, weerspieël. Dit het die bedoeling om die 

volk 'n volle aandeel in die erfenis van die nasies (Jer. 31:9) te gee en sy hoop was 

dat sy volk in kinderlike toegeneentheid en lojaliteit sal reageer; dat die volk hul 

skuld sal herken en dat daar versoening tussen Jahwe en sy volk sal kom. Hulle 

moet hulle valse hoop in die sekuriteit van die tempel, volgens Jeremia (7:4), laat 

vaar en moet leer om in die regte gemeenskap, volgens die wet van Moses, te lewe. 

Alleenlik 'n radikale transformasie in die menslike natuur kan hoop vir die toekoms 

verseker. 

 

Vir Hubbard (1983:33-59) dien die volgende as aanleiding vir hoop: die wyse 

waarop geskiedenis in 'n rigting beweeg; dat hierdie rigting deur Jahwe opgestel 

word, en die wyse waarop Jahwe in die geskiedenis beweeg om hierdie rigting te 

verseker. Die eksodus en die verowering en dan veral die wildernis dien as 

aanleiding vir die hoop. Dit kan gesien word in Hosea waar dit duidelik die 

aanleiding van Hosea se hoop is. Hosea (2:16-17) gebruik die ervaring van die dal 

Agor, waar Agan vir sy sonde (Jos. 7) gestenig is, as 'n geleentheid vir hoop. 

 

Die Dawidiese dinastie (2 Sam. 7) dien as verdere aanleiding tot hoop, en dan veral 

in die lig van die koms van die Messias. Die patriargale gebeure word dan in die 

profete 'n bron van hoop vir die toekoms (vgl. Mi. 7:20 en dan veral Jes. 40-55). In 

die profete word die hoop in helder duidelikheid aangebied, veral in Miga waar 

daar van 'n leier wat sal kom uit die stad van Dawid (5:2-4) gepraat word. 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



14 

 

Dit blyk uit die voorafgaande dat 'n kombinasie van bogenoemde, aanleidings is tot 

hoop. Dit gee die aanduiding van hoe hoop betekenis in die denke van die volk kry, 

hoe die volk hoop verstaan en uitgeleef het. 

 

As middelpunt van die kultus, speel Jerusalem 'n belangrike rol in hoe die volk se 

hoop verstaan moet word as daar verstaan word wie Jahwe is, en dat sy karakter die 

eintlike bron van die Bybelse hoop is. 

 

Verder speel die toekoms, veral ten opsigte van die Nuwe Verbond, in die lig van 

skepping en herskepping, 'n belangrike rol van hoe hoop verstaan moet word, asook 

die volk se siening van Jahwe (Hubbard 1983:43). Die klem op die skeppende 

Woord en die oproep van Jahwe in Jes. 40-45 is 'n tipiese voorbeeld van die nuwe 

skeppingsteologie. Die Woord het die heelal geskep en gaan voort of beweeg oor 

skepping en geskiedenis heen. Dit kan ook herskep as dit by 'n nuwe gees en nuwe 

hart in die volk ooreenkomstig Esegiël se visioen kom (36:26-27). Dit word die 

beste uitgebeeld as dit kom by die toekomsgerigtheid van Jahwe in terme van die 

volk se verlore hoop wat simbolies deur die droë bene in Eseg. 37:11 uitgebeeld 

word. Geen menslike pogings, geen samewerking met die goddelike mag, kan 

hierdie "uit jul grafte laat opkom" laat geskied nie. Net Jahwe en Jahwe alleen kan 

dit doen en dan om uitsluitlik een rede: ter wille van die eer van sy Naam (Hubbard 

1983:44). 

 

In die hoop sluit die toekoms verlossing in, en wel verlossing vanuit die 

ballingskap, die hernuwing van die genadige verbond met Hom, asook die absolute 

verantwoordelikheid van die volk om Jahwe se volk in geloof en gehoorsaamheid te 

wees (Hubbard 1983:45). 

 

Die verbond, veral die Abrahamitiese verbond, die Sinai-verbond en die verbond 

met Dawid, speel 'n sentrale rol in die uitbeelding van die toekoms soos in die 

verlede as dit by hoop kom. Dit simboliseer die rol van geskiedenis en dan 

besonder heilsgeskiedenis wanneer dit deur Jahwe nuwe betekenis gegee word. Dit 

het veral betrekking op sy gelofte van liefde en lojaliteit tot sy volk en sy versoek 

om hul liefde en lojaliteit tot Hom (Hubbard 1983:46). 
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'n Geneigdheid om van die naderende hoop na die verdere hoop te beweeg, is 

waarneembaar in die verloop van die profetiese geskiedenis – sonder die 

vermindering van sekerheid. Soos hoop verskuif, konvergeer dit verskeie temas wat 

hoop aanraak (Hubbard 1983:47). 

 

Deel van die profetiese diskontinuïteit met die verlede is die neiging om die hoop te 

verbreed totdat dit die nasies en die hele wêreld insluit. Hoop van sulke omvang 

kan nie deur menslike pogings beskrywe word nie, maar alleenlik in diepe 

afhanklikheid van Jahwe se optrede. Die profete plaas die hele aangeleentheid van 

hoop en verlossing in 'n nuwe lig; die lig van die oordeel; die skeiding van die 

gemeenskap; die sonde van die volk en die heiligheid van Jahwe (Hubbard 

1983:49-50). 

 

Wanneer na die profete gekyk word, is dit insiggewend hoe hulle hoop uitgebeeld 

het, dat te midde van onsimpatieke omstandighede hulle hul hoop op Jahwe 

gevestig gehou het. Jesaja en sy seuns as tekens van hoop is duidelik die begin van 

die oorblyfsel wat hy beskryf (Jesaja 8:16-18). Jeremia se aanskaf van die grond in 

Anatot (hfst. 23), in sy brief aan die bannelinge, wat 'n toekoms en hoop moet gee, 

kenmerk hom as die simbool van hulle wat terugkeer. Soortgelyk, beliggaam 

Esegiël homself in die nuwe priesterlike rol (Esegiël 3:16) (Hubbard 1983:52). 

 

Volgens Hubbard (1983:54) is 'n openheid tot die toekoms die enigste toepaslike 

reaksie tot Jahwe se openheid. Dit impliseer die verwerping van alle ander hoop. 

Hoop in die toekoms rus op Jahwe se getroue handeling. Voor dit moet jy alle hoop 

op aardse sekuriteit prysgee. 

 

Preuss (1992:261-262) gaan verder as Hubbard in sy siening van hoe hoop met 

betrekking tot die toekoms verstaan moet word. Vir Preuss wys die binding van 

hoop, veral die wag en verwagting tot geloof in Jahwe, dat hoop nie in terme van 

die menslike bestaan gesien kan en mag word nie. Die vermoë om verplaas te word 

bo jou eie situasie is nie deel van 'n bestaan van die menslike natuur nie. Hoop dus, 

is nie 'n beginsel, 'n toestand of iets wat jy kan besit nie. Dit is ook nooit sonder sy 

teleurstelling of krisis nie, sodat die uitdrukkinge van hoop hul plek in die 

klaagliedere en gebede kan hê. 
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Alhoewel Hubbard nie melding maak van die verklarings van hoop nie kan die 

toekoms, volgens Preuss (1992:259-262) nie sonder die verklarings van hoop 

gesien word nie. Hy maak van die volgende werkwoorde gebruik: ָקָוה ("om te wag 

vir"), ָׂשַבר ("om te wag/hoop"), ָחָכה ("om te wag/afwag"), ָיַחל ("om te wag vir, 

hoop") en ָצָפה ("om uit te kyk"), met substantiewe: ִּתְקָוה ("hoop"), ַאָחִרית ("einde, 

toekoms"), ִּכְסָלה ("vertroue")/ֶּכֶסל ("vertroue") en ּתֹוֶחֶלת ("hoop"). 

 

Waar Hubbard nie melding maak van "die dag van Jahwe" (יום יהוה) nie, speel dit 

vir Preuss (1992:272-274) 'n belangrike rol in die profete, veral die latere profete, 

se verstaan van die toekoms en die hoop en dan veral die eskatologiese hoop. Die 

eskatologiese hoop is 'n aanduiding van die ervaring van die volk ±597-587 v.C. net 

voor die ballinskap. Die volk se lewe word beëindig waar die meeste mense in 

ballingskap weggevoer word. Die tempel as simbool van Jahwe se teenwoordigheid 

en die mure van Jerusalem word vernietig.  Hierdie sogenaamde aktualiserende 

eskatologiese hoop, wat begin in hierdie tydperk, gaan voort om te ontwikkel in die 

apokaliptiek in die na-eksiliese periode en was verbind met die vroeër 

verkondigings van die profete. 

 

1.5.1.3 Objekte van "hoop" 

 

Die objekte van hoop is Jahwe of 'n demonstrasie van sy hulp (Jes. 30:18b; 64:3), 

sy oordeel (Sef. 3:8) of die vervulling van sy Woord [(Jes. 8:17; Hab. 2:3; Dan. 

12:12, of die toegewydes word opgeroep om te wag (Hab. 2:3)]. Daar word vir 'n 

pesifieke verlangde doel gehoop. Daar word om die herstel van die verhouding 

tussen Jahwe en Israel gehoop. In twee gevalle is Jahwe die een wat ongeduldig 

wag vir sy eie ingryping (Jes. 30:18a) asook vir die volk om reg op te tree (Jes. 5:2, 

4 en 7). "Wag op Jahwe" (חכה ליהוה) beteken dikwels "wag/hoop" op die vervulling 

van die profetiese belofte of boodskap (Barth 1977:916-920). Die formele 

uitdrukking "wag op Jahwe" (חכה יהוה) verwys na Jahwe as die bron van alles wat 

goed is waarop 'n mens kan hoop; Jahwe alleen is die bron en werklikheid waarop 
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gewag kan word (Barth 1982:608-609; 1990:54). Die "wag op Jahwe" kom ook in 

die profetiese heilsgedeeltes voor. By Jes. 42:4 en 51:5 is dit die ver-af streke van 

die aarde, die eilande, wat wag op Jahwe. By Miga 5:6 wag die oorblyfsels nie op 

mense nie, maar op Jahwe (Westermann 1971:730). 

 

In die gedeeltes, veral by ָקָוה, waar Jahwe spesifiek nie as objek
15

 gebruik word nie, 

word die hoop in iets geplaas. Die objek van die hoop word deur die situasie 

bepaal, soos byvoorbeeld bevryding, lig, die einde van spanning, ensovoorts. In 

ander gevalle word dit direk tot die persoon van Jahwe
16

 gerig. In latere tekste word 

die objek van die hoop vervang deur die een op wie daar gehoop word. Dus kan 

daar gepraat word van 'n veelseggende beknopheid: Jahwe is die Een, wie se wese 

hulp en bevryding is. Sonder uitsondering, is hoop op Jahwe in 'n positiewe trant. 

Hierdie gebruik reflekteer Israel se geskiedenis met Jahwe, 'n geskiedenis waarin 

Jahwe vir die volk
17

 hoop word (Westermann 1975:628-629). 

 

In terme van ָיַחל is 'n optrede van verlossing uit omstandighede die doel of het 

iemand wat "wag op Jahwe" dit in gedagte (vgl. Jes. 42:4 – "dit is sy wet"; Ps. 

119:43 – "u ordinansie") (Barth 1982:609). "Hoop/wag op Jahwe" verwys ook na 'n 

afwagting op Jahwe se reddende ingryping. Dan gaan hoop met 'n terugkeer na 

Jahwe gepaard (Westermann 1971:728). Nie alle verwagting of hoop word vervul 

nie [Miga 1:12; vgl. Jes. 5:7, 59:9 en 11; Jer. 8:15, 13:16, 14:9 (ָקָוה)]. Wanneer die 

verwagting of hoop nie vervul word nie, kan dit beskrywe word as "verlore" 

verwagting of hoop [Eseg. 19:5 en 37:11 (ִּתְקָוה)]. Hoop wat verlore gaan, gaan oor 

in skande [vgl. Jes. 49:23 (ָקָוה)]. 

 

Verder word Jahwe dikwels as die beslissende of eintlike bron van hoop gesien. 

Daar is 'n sterk oortuiging dat Jahwe in sy wese aktief in die geskiedenis is, ook 

teen alle verwagting in. "Hoop" en "wag" op Jahwe word gebruik wanneer mense 

                                                           
15

 Sien Jes. 38:18c, 42:4d, 51:9c en 11c, 64:2a; Jer. 8:15a, 13:16c, 14:19e en 22d; Eseg. 13:6; Miga 

1:12a, 5:6e en 6f; Hab. 2:3c, waar Jahwe nie as objek gebruik word nie. 
16

 Sien Jes. 8:17e, 25:9c-d, 30:18a, 33:2a, 40:31a, 49:23f, 51:5d, 60:9a, 64:3d; Hos. 12:7c; Miga 

7:7b en Sef. 3:8a, waar Jahwe as objek gebruik word. 
17

 Sien Jer. 14:8a, 17:13a en 50:7d. 
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bewus word van hul beperktheid en Jahwe se onbeperktheid. "Hoop" en "wag" 

word verbind om mense se behoeftes op Jahwe se bronne nader te trek, spesifiek 

wanneer hulle met die vraag van lewensdoelwitte gekonfronteer word. Hoop is baie 

aan Jahwe se talryke beloftes verskuldig. Gelowiges verwag dat dit onfeilbaar is 

(Schibler 1997c:894-895). Volgens Eldridge (1981:319) is Jahwe se mag as 

Skepper ontsagwekkend (Jes. 40:27-31) en dit is in harmonie met sy blywende 

liefde (Jes. 49:14-18). Vir Hubbard (1983:53) is Jahwe se karakter die eintlike bron 

van die Bybelse hoop. 

 

Die semantiese veld van die Hebreeuse woorde wat met "hoop" vertaal word, met 

spesifieke verwysing na die profetiese literatuur en die verspreiding daarvan 

volgens Robert Lowth se struktuur-indeling van parallelisme, kan soos volg 

voorgestel word: 

 

Woord Sinoniem Antiteties Sinteties Geassosieerde terme 

 ;Jahwe" (subjek) (v.2e)" - ְיהָוה  Jes. 5:2e  (piʿel) ָקָוה

 "druif" - ֵעָנב ;dra" (v. 2e)" - ָעָׂשה

(objek) (v. 2e); ְּבֻאׁש - "suur 

druif" (v. 2f) 

 ;Jahwe" (subjek) (v. 4c)" - ְיהָוה  Jes. 5:4c  (piʿel) ָקָוה

 "druif" - ֵעָנב ;dra" (v. 4c)" - ָעָׂשה

(objek) (4c); ְּבֻאׁש - "suur druif" 

(v. 4d) 

 ;Jahwe" (subjek) (v. 7c)" - ְיהָוה  Jes. 5:7c  (piʿel) ָקָוה

 ִמְׂשָּפח ;reg" (objek) (7c)" - ִמְׁשָּפט

- "wetsverbreking" (v. 7c); ְצָדָקה 

- "geregtigheid" (objek) (v. 7d); 

 gekerm" (v. 7d)" - ְצָעָקה

 .profeet" (subjek) (v (die)" - ָנִביא   Jes. 8:17c (piʿel) ָקָוה

17c); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) 

(17c); ָסַתר ָּפִנים - "aangesig 

verberg" (v. 17b); ָחָכה - "wag" 
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(sinoniem) (v. 17a) 

 Jes. 25:9c en   (piʿel) ָקָוה

9d 

In beide gevalle (v. 9c en v. 9d) 

is ַעם "(die) volk" die subjek en 

 .verlos" (v" - ָיַׁשע ;die objek ְיהָוה

9c); ִּגיל - "verheug wees" (v. 9c); 

 juig" (v. 9c)" - ָׂשַמח

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם Jes. 26:8a   (piʿel) ָקָוה

8a); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 

8a); ִמְׁשָּפט - "reg" (v. 8a); ַּתֲאָוה - 

"begeerte" (v. 8b) 

ָוהָקָ  (piʿel)   Jes. 33:2a ַעם - "(die) volk" (subjek) (v. 

2a); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 

2a); ָחַנן - "om genadig te wees" 

(v. 2a); ְָזרֹוַע - "arm" (v. 2c); 

 ָצָוה ;verlossing" (v. 2d)" - ְיׁשּוָעה

 tyd van benoudheid" (v. 2d)" ֵעת

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם  Jes. 40:31a  (qal) ָקָוה

31a); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 

31a); ָחַלף - "herwin" (v. 31a); ָּכַֹח 

- "krag" (v. 31a); ָעָלה - "opvaar" 

(v. 31b); רּוץ - "hardloop" (31c); 

 - ָהַלך ;mat word" (v. 31c)" - ָיַגע

"loop" (v. 31d); ָיַעף - "moeg 

word" (v. 31d) 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם Jes. 49:23f   (qal) ָקָוה

23f); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 

23f); ּבֹוׁש - "beskaamd staan" (v. 

23f) 

 "eilande (nasies) (die)" - ִאִּיים   Jes. 51:5d (piʿel) ָקָוה

(subjek) (v. 5d); ְיהָוה - "Jahwe" 
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(objek) (v. 5d); ּתֹוָרה - "wet" (v. 

4c); ֶצֶדק - "oorwinning" (v. 5a); 

 - ָׁשַפט ;verlossing" (v. 5b)" - ֵיָׁשע

"oordeel" (v. 5c); ְָצרֹוַע - "arm" 

(5c); ָיַחל - "hoop" (sinoniem) (v. 

5e) 

 ְצָדָקה ;reg" (objek) (v. 9a)" ִמְׁשָּפט  Jes. 59:9c  (piʿel) ָקָוה

"geregtigheid" (objek) (v. 9b); 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם

9c); אֹור - "lig" (objek) (v. 9c); 

 - ְנֹגָהה ;duisternis" (v. 9c)" - חֶֹׁשך

"helderheid" (objek) (v. 9d); 

 donkerheid" (v. 9d)" - ֲאֵפָלה

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם  Jes. 59:11c  (piʿel) ָקָוה

11c; ִמְׁשָּפט - "reg" (objek) (v. 

11c; ַאִין - "niks" (v. 11c); ְיׁשּוַעה - 

"verlossing" (v. 11d); ָרַחק - "ver 

weg wees" (v. 11d) 

 .eilande" (subjek) (v (die)" ִאִּיים Jes. 60:9a   (piʿel) ָקָוה

9a); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 

9a); ּבֹוא - "bring" (v. 9c); ָּפַאר - 

"verheerlik" (v. 9c) 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם   Jes. 64:2a (piʿel) ָקָוה

2a); ָעָׂשה - "doen" (v. 2a); נֹוָראֹות 

– "ontsagwekkend wees" (v. 2a); 

 wag" (sinoniem) (v. 3d)" - ָחָכה

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם  Jer. 8:15a  (piʿel) ָקָוה

15a); ָׁשלֹום - "vrede" (objek) (v. 

15a); ֵאין טֹוב - "niks goeds nie" 

(v. 15a); ֵעת ַמְרֵּפא - "tyd van 

herstel" (objek) (v. 15b); ְּבָעָתה - 
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"verskrikking" (v. 15b) 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם  Jer. 13:16e  (piʿel) ָקָוה

16a); אֹור - "lig" (objek) (v. 16a); 

 .doodskaduwee" (v" - ַצְלָמֶות

16f); ְּבָעָתה - "donkerheid" (v. 

16g) 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם  Jer. 14:19e  (piʿel) ָקָוה

19e); ָׁשלֹום - "vrede" (objek) (v. 

19e); ֵאין טֹוב - "niks goeds nie" 

(v. 19e); ֵעת ַמְרֵּפא - "tyd van 

genesing" (objek) (v. 19f); ְּבָעָתה 

- "verskrikking" (v. 19f) 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם Jer 14:22d   (piʿel) ָקָוה

22d); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 

22d); ָעָׂשה - "doen" (v. 22e) 

 .volk" (subjek) (v (die)" - ַעם Hos. 12:7c   (piʿel) ָקָוה

7c); ֱאֹלִהים - "God" (objek) (v. 

7c); ָּתִמיד - "onophoudelik" (v. 

7c); ׁשּוב - "terugkeer" (v. 7a); 

 ;getrouheid" (v. 7b)" - ֶחֶסד

 - ָׁשַמר ;reg" (v. 7b)" - ִמְׁשָּפט

"nastreef" (v. 7b) 

 oorblyfsel van" - ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב   Mi. 5:6e (piʿel) ָקָוה

Jakob" (subjek) (v. 6a); ִאיׁש - 

"mens" (objek) (6e);  - "dou" (v. 

6c); ְרִביִבים - "sagte reën" (v. 6d); 

 ;wag" (sinoniem) (v. 6f)" - ָיַחל

 leeu" (v. 7c)" - ֲאִרי

 - ְיהָוה ;Israel" (v. 8a)" - ִיְׂשָרֵאל Jer. 14:8a   ִמְקֶוה

"Jahwe" (v. 7b, v. 9c); ָמֹוִׁשיַע - 
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"verlosser" (v. 8b); ֵעת ָצָרה - "tyd 

van benoudheid" (v. 8b) 

 - ְיהָוה ;Israel" (v. 13a)" - ִיְׂשָרֵאל Jer. 17:13a   ִמְקֶוה

"Jahwe" (v. 13a); ָעַזב - "verlaat" 

(v. 13b); ּבֹוׁש - "beskaamd staan" 

(v. 13b); ְמקֹור ַמִיםˉַחִּיים - "fontein 

van lewende water" (v. 13d) 

 - ֲאבֹוֵתיָהמ ;Jahwe" (v. 7d)" - ְיהָוה Jer. 50:7d   ִמקֶוה

"hulle vaders" (v. 7d); ְנֵוהˉֶצֶדק  - 

"Woning van geregtigheid" (v. 

7d) 

 - ָרָעה ;vrede" (v. 11)" - ָׁשלֹום  Jer. 29:11  ִּתְקָוה

"onheil" (v. 11); ַאֲחִרית - 

"toekoms" (v. 11) 

 ;nakomelinge" (v. 17a)" - ַאֲחִרית Jer. 31:17a   ִּתְקָוה

 terugkom" (v. 17b)" – ׁשּוב

 .om dwaas te word" (v" - (1) ָיַאל Eseg. 19:5b   ִּתְקָוה

5a); ָאַבד - "verlore gaan" (v. 5b) 

 

 "dood" - ָהַרג ;lewe" (v. 9)" - ָחָיה  Eseg. 37:11  ִּתְקָוה

(v. 9); ָיֵבׁש - "is droog" (v. 11); 

 ָּגַזר ;verlore gaan" (v. 11)" - ָאַבד

- "afsny" (v. 11) 

 .vallei Agor" (v" - ֵעָמק ָעכֹור Hos. 2:17b   ִּתְקָוה

17b); ָּפַתח - "opening, deurgang, 

deur" (v. 17b) 

 - ָאִסיר ;terugkeer" (v. 12a)" - ׁשּוב Sag. 9:12b   ִּתְקָוה

"gevangene" (v. 12a); ִמְׁשָנה ׁשּוב 

- "dubbeld terugbetaal" (v. 12d) 

 .profeet" (subjek) (v (die)" - ָנִביא   Jes. 8:17a (piʿel) ָחָכה

17a); ְיהָוה - "Jahwe" (objek) (v. 
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17a); ָסַתר ָּפִנים - "aangesig 

verberg" (v. 17b); ָקָוה - "hoop" 

(sinoniem) (v. 17c) 

 ;Jahwe" (subjek) (v. 18a)" - ְיהָוה Jes. 30:18a   (piʿel) ָחָכה

 .om genadig te wees" (v" - ָחַנן

18a); רּום - "verhef" (v. 18b); 

 - ִמְׁשָּפט ;ontferm" (v. 18b)" - ָרַחם

"reg" (v. 18c) 

 ;mens" (subjek) (v. 18d)" - ָאָדם Jes. 30:18d   (qal) ָחָכה

 Jahwe" (objek) (v. 18d)" – ְיהָוה

 ;mens" (subjek) (v. 3d)" - ָאָדם   Jes. 64:3d (piʿel) ָחָכה

 ;Jahwe" (objek) (v. 3d)" - ְיהָוה

 ;hoop" (sinoniem) (v. 2a)" - ָקַוה

 .ontsagwekkend wees" (v" - ָיֵרא

2a); ָעׇׂשה - "doen" (v. 2a en 3d); 

 - ָאַזף ;hoor" (v. 3a)" - ָׁשַמע

"luister" (v. 3b); ָרָאה - "sien" (v. 

3c) 

 ;rower" (subjek) (v. 9a)" - ְּגדּוד Hos. 6:9a   (piʿel) ָחָכה

 ;mense" (objek) (v. 9a)" - ָאָדם

 .priester bende (v" - ֶחָבר ּכֲֹהִנים

9b); ָרַצח - "moord pleeg" (v. 9c); 

 ;skandelike dade" (v. 9d)" - ִזָּמח

 doen" (v. 9d)" - ָעָׂשה

 ;mense" (subjek) (v. 3c)" - ָאָדם Hab. 2:3c   (piʿel) ָחָכה

 ;gesig" (objek) (v. 3a)" - ָחזֹון

 ;vasgestelde tyd" (v. 3a)" - מֹוֵעד

 - ֵּקץ ;spoed" (v. 3b)" - ּפּוַחָ

"einde" (v. 3b); ָּכַזב - "teleurstel" 

(v. 3b) ָמַהּה - "vertoef" (v. 3c); 
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 versuim" (v. 3d)" - ָאַחר

 ;mense" (subjek) (v. 8a)" - ָאָדם Sef. 3:8a   (piʿel) ָחָכה

 ;Jahwe" (objek) (v. 8a)" - ְיהָוה

 - ַזַעם ;oordeel" (v. 8c)" - ִמְׁשָּפט

"grimmigheid" (v. 8e); ַאף - 

"ywer" (v. 8f) 

 ;mens" (subjek) (v. 12)" - ָאָדם Dan. 12:12   (piʿel) ָחָכה

 welgeluksalig" (v. 12)" – ַאְׁשֵרי

 eilande (nasies) (die)" - ִאִּיים Jes. 43:4c   (piʿel) ָיַחל

(subjek) (v. 4c); ּתֹוָרה - 

"leer/wet" (objek) (v. 4c); ָּכָהה - 

"dof brand" (v. 4a); רּוץ - "word 

geknak" (v. 4a); ִמְׁשָּפט - "reg" (v. 

4b) 

 "dwase profete" – ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים Eseg 13:6   (piʿel) ָיַחל

(subjek) (v. 6); קּום ָּדָבר – 

"vervulling van die woord" 

(objek) (v. 6) 

 oorblyfsels van" - ֳׁשֵאִרית ַיֲעקֹב   Mi. 5:6f (piʿel) ָיַחל

Jakob" (subjek) (v. 6a); ָאָדם - 

"mensekind" (objek) (v. 6f); ָקָוה 

- "wag" (sinoniem) (v. 6c); ַטל – 

"dou" (v. 6c); ְרִביִבים - "sagte 

reën" (v. 6d); ֲאִרי – "leeu" (v. 7c) 

אָנִבי   Mi. 7:7b (hifʿil) ָיַחל  - "(die) profeet" (subjek) (v. 

7b); ֲאֹלֵהי ֵיַׁשע - "God van my 

heil "(objek) (v. 7b); ָׁשַמע - 

"hoor" (v. 7c); ָצָפה - "uitsien na" 

(sinoniem) (v. 7a) 

 ;mens" (subjek) (v. 18c)" - ָאָדם Jes. 38:18c   (piʿel) ָׂשַבר
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 ;trou" (objek) (v. 18c)" - ֶאֶמת

 - ָיָדה ;doderyk" (v. 18a)" - ְׁשאֹול

"loof" (v. 18a); ָהַלל - "prys" (v. 

18b); ּבֹור - "kuil" (v. 18c); ָיַרד - 

"neerdaal" (v. 18c) 

 

In terme van bogenoemde tabel is dit interessant dat in twee gevalle, naamlik ָקָוה 

(Jes. 5:2e, 4c en 7c) en ָחָכה (Jes. 30:18c) Jahwe die subjek van die hoop is. In beide 

gevalle word Jahwe se angstige, gespanne en ongeduldige hoop teleurgestel. In alle 

ander gevalle is Jahwe of eienskappe van Hom die objek. 

 

Die meeste werkwoorde wat met "hoop" vertaal word, kom in die piʿel (dertig 

keer), drie keer in die qal en een keer in die hifʿil voor. Wanneer die piʿel gebruik 

word, word 'n resultaat van die proses verwag, terwyl die qal die proses beskryf. 

 

In die piʿel vind die uitvoering of dit wat verwag word in die toekoms plaas. Die 

meeste van die werkwoorde wat piʿel is, het die imperfektumvorm, wat wil sê dat 

die werkwoorde nog onvoltooid is. 

 

In die qal gevalle funksioneer die partisipium as werkwoorde. Dit is 

handelingswerkwoorde waar die subjek 'n handeling uitvoer. Daar word geensins 

passief gewag nie. 

 

In die hifʿil is die status van die werkwoord nog onvoltooid. In Miga 7:7b het Jahwe 

as objek deel in die gedagte wat die werkwoord wil uitdruk, naamlik dat Jahwe die 

subjek te hulp sal wees. 

 

Wat die geassosieerde terme betref is dit ִמְׁשָּפט, wat die meeste voorkom. ֶצֶדק, 

 .is van die woorde wat meer as twee keer verskyn ַאֲחִרית en ׁשּוב ,ֵיָׁשע/ְיׁשּוָעה ,ָׁשלֹום

Dit is ironies dat die profete wat die hoop betref ook toekomsgerig is. In latere 

tekste sluit hierdie hoop ook die ִאִּים in. Die profete wil ook aandui dat die volk se 
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toekoms verlossing sowel as oordeel insluit. Daarvan kan die volk verseker wees; 

dat die reg van Jahwe nie sal uitbly nie. 

 

1.5.2 Parallelisme 

 

Aangesien "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere manier by wyse van 

parallelismes verduidelik word, sal dit interessant wees om 'n oorsig te gee van 

parallelisme as sulks. Parallelisme kom die meeste in die Hebreeuse poësie voor en 

"hoop" in Jesaja verskyn almal in die poëtiese gedeeltes waar parallelisme 

voorkom. 

 

In terme van die Hebreeuse poësie noem Longman (1997:119-120) dat die mees 

voor die handliggende eienskap bondigheid is. Die fundamentele onderdeel van 

Hebreeuse poësie is die versreël, nie die sin, soos in prosa nie. Dit is saamgestel uit 

twee of meer kort bysinne wat dikwels 'n kola genoem word. Die mees herhalende 

versreël het twee kola ('n bikola) en elkeen bevat drie woorde. Versreëls met een 

kolon ('n monokolon) of drie kola ('n trikola) is nie ongewoon nie, ook nie 'n kola 

met twee of vier woorde nie. Dit is baie selde dat 'n poëtiese versreël gevind word 

wat uit meer as vier woorde bestaan. 

 

Verder is die feit dat die versreël kort is, 'n manier om met 'n paar woorde baie te 

sê. Hierdie is die resultaat van vier kenmerke, naamlik: 

 

a) voegwoorde: word selde gebruik; 

b) parallelisme: dit is die mees onthullende kenmerk van die Hebreeuse poësie; 

c) ellipses: dit is die neiging om 'n hoofelement in die tweede kolon weg te laat 

met die verwagting dat die leser die element vanaf die eerste kolon sal 

oordra; 

d) beeldspraak: dit stimuleer die verbeelding deur veelvuldige betekenisse in 

beknopte vorm te beliggaam. 

 

Parallelisme is basies om dieselfde dinge twee keer te sê in verskillende woorde. 

Dit doen meer as net dit. Die tweede gedeelte nuanseer die eerste gedeelte op 'n 

sekere manier. Van al die kenmerke van die poësie is dit parallelisme wat die 
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meeste voorkom. Die term, parallelisme, is vir die eerste keer deur Robert Lowth 

gebruik. In sy studie, De sacra poesi Hebraeorum ... (1753 en ietwat hersien in 

1763) gebruik hy die term parallelismus membrorum en vestig hy die algemene 

benaderings van die moderne kritiese benadering tot parallelisme in die Bybel. Hy 

onderskei drie vorms van parallelisme, naamlik: sinonimiese, antitetiese en 

sintetiese parallelisme (Kugel 1981:12, vgl. O'Connor 1980:80-96). 

 

Die drie vorms van parallelisme kan soos volg omskryf word: 

 

a) sinonimiese parallelisme: dit beskrywe 'n bikolon waarin die idee wat in die 

eerste versreël uitgedruk word, herhaal word in die tweede, met ekwivalente 

maar verskillende woorde, byvoorbeeld: Ps. 114:3-4: "Die see het dit gesien 

en gevlug, die Jordaan het agteruitgewyk. Die berge het rondgespring soos 

ramme, die heuwels soos lammers." Die vorm kom nie net in die Psalms 

voor nie, maar ook in die profetiese literatuur, naamlik: Amos 5:21-24; Jes. 

4:29-31; 55:6-7. 

b) antitetiese parallelisme: dit beskrywe 'n parallelisme van gedagte waarin die 

tweede versreël figureer as 'n kontras tot die eerste. Voorbeelde is: Ps. 37:9 

("Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die Here verwag, 

sal die aarde besit."); 38:17 ("want die arms van die goddelose sal verbreek 

word, maar die Here ondersteun die regverdiges."). 

c) sintetiese parallelisme: dit is waar die tweede versreël gesien word as 'n 

supplement of 'n komplement tot die eerste, byvoorbeeld Ps. 14:1-2: "Die 

dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul 

dade; daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel 

neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, 

wat na God vra" (Soulen & Soulen 2001:133-134). 

 

Parallelismes het oor die laaste dekades intense bestudering van teoloë ontvang. 

Een van hulle is Berlin (1985/2008:31-124) wat vier aspekte van parallelisme 

onderskei, naamlik: die grammatikale, leksikale, semantiese en fonologiese aspek. 

 

Wanneer Berlin (1985/2008:31-124) se raamwerk in terme van parallelisme op 

bogenoemde woordpare toegepas word, word die volgende gekry: 
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i) Grammatikale aspek 

a. Morfologiese parallelisme 

//ֲעָּנִבים ְּבֻאִׁשיםָ  

//ִמְׁשָּפט ִמְׂשָּפחָ  

//ְצָדָקה ְצָעָקהָ  

Al die woorde is woorde van dieselfde woordklas, naamlik 

substantiewe. Die woorde kontrasteer nie met mekaar wat woordklas, 

getal en persone betref nie. 

 

b. Sintaktiese parallelisme 

//(positief) ֲעָּנִבים ְּבֻאִׁשיםָ (negatief) 

//(positief) ִמְׁשָּפט  ִמְׂשָּפחָ (negatief) 

//(positief) ְצָדָקה  ְצָעָקהָ (negatief) 

Dit moet nie met Lowth se antitetiese parallelisme verwar word nie. Dit is 

soos om 'n positiewe stelling teenoor 'n negatiewe stelling te maak, bv. "Jan 

het brood geëet" teenoor "Marie het nie brood geëet nie". 

 

ii) Leksikale aspek 

Woordpare waarvan die woorde in die woordpare teenoorgesteldes van 

mekaar is: 

-ֲעָּנִבים ְּבֻאִׁשיםָ  

-ִמְׁשָּפט ִמְׂשָּפחָ  

-ְצָדָקה ְצָעָקהָ  

 

iii) Semantiese aspek 

Parallelisme as metafore 

//ֲעָּנִבים ְּבֻאִׁשיםָ  

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



29 

 

Hier het parallelisme 'n metaforiese funksie. Op 'n semantiese vlak word 

"equivalence" van een lyn na 'n ander oorgedra. In hierdie sin is parallelisme 

metafories. 

 

iv) Fonologiese aspek 

Hier is sprake van teenoorgestelde klankpare, naamlik: 

//ִמְׁשָּפט ִמְׂשָּפחָ  

//ְצָדָקה ְצָעָקהָ  

Die teenoorgesteldheid lê in die volgende: 

a. Die verskil (eerste klankpaar) is die "teit" met die "geit". 

b. Die verskil (tweede klankpaar) is die "dalet" met die "ajien". 

 

Op dieselfde trant onderskei Watson (1981:123-157) die volgende parallelismes: 

geslags-passende parallelisme, parallelle woordpare, getalle parallelisme, 

"staircase" parallelisme, sinoniem-opeenvolgende parallelisme, nie-werkwoord 

parallelisme
18

. 

 

In die lig van die voorafgaande: Kan sosio-retoriese analise die beste van God en 

Hoop in Jesaja 5:1-7 na vore bring? Is parallelisme die beste sleutel om dit te 

onsluit? 

 

1.6 Navorsingsoorsig van Jesaja 5:1-7 

 

1.6.1 Inleiding 

 

Jesaja verskyn eerste van die groot profete in die Ou-Testamentiese Kanon en speel 

'n baie belangrike rol in Judaïsme sowel as in die Christendom. Dit is ook die Ou-

Testamentiese boek wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word, en 

bevat ook gedeeltes uit Jesaja (sien 61:1-2; 58:6) wat Jesus aan die begin van sy 

bediening in die sinagoge van Nasaret aangehaal het (Sawyer 1999:549). 

 

                                                           
18

 Sien verder Watson (1981:123-157) se in diepte bespreking hiervan. 
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Daar is ook al meer geskrywe oor die teologie van die boek Jesaja as oor enige van 

die ander boeke in die profetiese literatuur. Baie geleerdes gaan verder van die 

gedagte uit dat die boek 'n langer periode geneem het om voltooi en saamgestel te 

word. Die boek lê meer klem op die gevolge van die ontbinding van die twee 

koninkryke en die lewe van die verbondsvolk. Die ballingskap word deur Jesaja 

verstaan as deel van God se groter plan vir die wêreld en die klem wat daarop 

geplaas word. Die ervaring van die ballingskap op die gemoed van die volk Israel 

was nie 'n aangeleentheid van oordeel of verlossing nie, maar oordeel as 'n wyse 

waarop Jahwe verlossing wil bewerkstellig. Dit illustreer ook die wyse waarop die 

boek Jesaja Jahwe se karakter uitbeeld. Die groot krisis in die lewe van Israel, 

naamlik die ballingskap, was die direkte gevolg van hul morele verval. Hulle 

verbond met Jahwe het nie verlossing van hul vyande gewaarborg nie (Oswalt 

1997:725). 

 

Die boek Jesaja is ook die langste van al die boeke in die profetiese literatuur. Dit is 

na sy aard hoofsaaklik 'n boek van hoop. Jesaja gee aandag aan die vraagstukke van 

reg, geregtigheid en mag – die gebruik, die misbruik en beperkinge daarvan, sowel 

as die moed, geduld en hoop wat daarmee gepaardgaan (Everson 2000:648). Geen 

ander Bybelboek het soveel invloed uitgeoefen as juis Jesaja nie en dit is die mees 

betekenisvolle van al die profete. Geen wonder die boek word in die vroeër 

Christendom die "Vyfde Evangelie" genoem nie [Schultz 2005:336; sien verder 

Watson (1981:123-157) se in diepte bespreking hiervan] 

 

1.6.2 Die Geskiedenis van Interpretasie 

 

Die geskiedenis van interpretasie was sedert die vorige eeu tot op hede gekenmerk 

deur drie benaderings, te wete die histories-kritiese, die literêre en die teologiese 

benaderings. 

 

1.6.2.1 Die histories-kritiese benadering 

 

Een van die groot eksponente van hierdie benadering was DB Duhm. Dit is veral 

interessant hoe hy (1902:iv-xx) die boek van Jesaja indeel. Jesaja (die Jesaja van 

6:1-13), die profeet, was eintlik verantwoordelik vir twee versamelings, naamlik 
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hoofstukke 1-12, 28-33 en 'n historiese byvoegsel, naamlik hoofstukke 36-39. 'n 

Tweede Jesaja het hoofstukke 13-14, 34-35 en 40-55 gedurende die Babiloniese 

ballingskap saamgestel en 'n derde Jesaja wat gelewe het tydens die tyd van 

Maleagi (490 v.C.) was vir hoofstukke 56-66 verantwoordelik. Die skrywer van 

hoofstukke 24-27, sê Duhm, waarvan die ontstaanstyd moeilik bepaal kan word, 

kon net sowel deur Daniël geskryf gewees het. Hy dateer hoofstukke 24-27 in sy 

finale vorm in 127 v.C. Duhm sal die beste onthou word vir sy identifisering van 

die vier "Liedere van die Kneg van Jahwe" (42:1-4; 49:1-6; 50:4-11; 52:13-53:12). 

 

Robinson (1979:50-59; vgl. Everson 2000:648-649) som die ontwikkeling van 

profetiese literatuur in drie fases op naamlik: 

 

a) fase 1: kleinere onafhanklike uitsprake (oordele) is versamel en bewaar deur 

die dissipels van 'n profeet; 

b) fase 2: dissipels het individuele uitsprake in versamelings bymekaar 

gemaak, nuwe materiaal bymekaar gevoeg en die uitsprake volgens nuwe 

temas gerangskik; 

c) fase 3: hierdie versamelings is in die vorm soos wat die teks vandag daar 

uitsien, herorganiseer en uitgebrei. 

 

Dit is veral interessant volgens Childs (1979:318-321) hoe die navorsing rondom 

Jesaja, veral Jesaja 1-39, na Duhm ontwikkel het. Twee kritiese posisies het 

ontwikkel, naamlik: die teorie dat oorspronklike onafhanklike dele versamel is ten 

einde die boek soos dit vandag lyk te vorm. Die ander deel het die model van 

Budde (1923, 1928, 1931, 1932) gevolg wat 'n oorspronklike boek as die kern vir 

latere uitbreiding en herrangskikkings sien. Hy haal Mowinckel (1933, 1946) aan 

wat noem dat daar drie versamelings van profesieë is. Die eerste (6:1-8:22) is 

geskrywe deur die profeet ten tye van die Siries-Efraimitiese oorlog en daar is twee 

keer bygevoeg deur sy dissipels, die een na 701 v.C. (1:1-31) en weer teen 640 v.C. 

(dele van 2, 5, 9, 10, 28, 29, ensovoorts). Die drie versamelings was later vergroot 

met talryke eskatologiese byvoegings, die uitsprake teen die nasies en die historiese 

hoofstukke (36-39). Scott (1950:175-186) weer verdeel Jesaja 1-39 in 5 

verskillende periodes en werk volgens Childs (1979:318-321) intensief met 

invoegings en byvoegings van 'n oorspronklike Jesajaboek. Fohrer (1960:1-2) stel 
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weer voor 'n herhaalde literêre patroon waarvolgens die groei van Jesaja 1-39 se 

samestelling nagespeur kan word. Daar blyk volgens Childs (1979:318-321) 'n 

Jesaja-kern te wees wat verbind is met verskeie vlakke se materiaal, materiaal wat 

spruit uit die redaksie van die boek en andere weer wat kom uit byvoegings van 

nuwe versamelings. In Von Rad (1970:155-175) se teologie speel die Sions- en die 

Dawidiese tradisies 'n baie belangrike rol in die verstaan van Jesaja 1-39. Die 

waardering dat Jesaja 1 nie gebruik gemaak het van die Eksodustradisie nie 

onderskei hom skerp van andere profete soos Hosea, Jeremia en Jesaja 2. Kaiser 

(1974:ix-xiii) analiseer verskeie dele van die boek as bedoelde redaksionele 

herdeurwerking van die teks. Die dele wat hy analiseer, is soos volg: 

 

a) 13-23: die uitsprake oor die nasies; 

b) 24-27: die apokaliptiek van Jesaja; 

c) 28-32: die eskatologiese stryd vir Jerusalem; 

d) 34-35: die einde van Edom en die bevryding van Jerusalem; 

e) 36-39: die Jesaja-verhale. 

 

Dit is veral interessant om daarop te let waar die eksponente van die histories-

kritiese benadering Jesaja 5 plaas. Duhm (1902:viii-ix) en Ridderbos (1926:xix) 

sien hoofstukke 2-4 as 'n latere invoeging en dat hoofstuk 5 op hoofstuk 1 volg om 

sodoende 'n inleidende rol  tot die hele boek van Jesaja te speel. Duhm (1902:32-

33) en Ridderbos (1926:27) vertaal ָקָוה met "hoop". 

 

1.6.2.2 Die literêre benadering 

 

In die laat 1970's het die aanvanklike klem op die histories-kritiese benadering tot 'n 

meer literêre en teologiese benaderings oorgegaan. Die literêre benadering het die 

klem meer op die literatuursoort, stylfigure, ensovoorts van die Ou Testament laat 

val. Kyk 'n mens na die struktuur indeling van Jesaja (die Hebreeuse teks) dan 

bestaan die boek uit prosa en poëtiese gedeeltes, die meeste uit poësie (Blenkinsopp 

2000:78-83). 
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Dit is veral interessant hoe Jesaja 5 en veral Jesaja 5:1-7 gesien word. Blenkinsopp 

(2000:172-173) sien die lied van die wingerd (Jesaja 5:1-7), wat later in die boek 

Jesaja (27:2-5) herïnterpreteer word, as 'n oorgang tot die verhalende gedeelte van 

hoofstukke 1-12, wat handel oor die Siries-Israelitiese inval op Juda. Sweeney 

1996a:114-115) sien weer hoofstukke 5-12 as 'n eenheid omdat dit fokus op Israel 

in die algemeen en hoofstukke 2-4 fokus op Juda. 

 

Wat die literêre genre betref noem Niehr (1986:99) dat daar sedert 1970 baie 

gepoog is om die genre van Jesaja 5:1-7 te beskryf. Uiteenlopende idees bestaan 

rondom dié perikoop. Daar word meer as een literêre genre deur geleerdes in Jesaja 

5:1-7 gevind. Dit word volgens Korpel (1988:119) algemeen as 'n gelykenis gesien. 

Dit word as 'n allegorie deur die Targum gesien. Daar is verskillende metafore deur 

die Targum ontdek. 

 

Verskeie tipes literêre genre is al met dié perikoop in verband gebring (Korpel 

1988:119-123, vgl. Willis 1977:337-362): 

 

1.6.2.2.1 'n Liefdeslied 

 

In hierdie genre druk die digter gewoonlik sy gedagtes op 'n sistematiese wyse uit. 

Hy komplimenteer sy beminde of hy ontplooi sy argument om sy geliefde te 

oortuig om die geleenthede van verbygaande jeug uit te buit. Op hierdie wyse wil 

die genre dan aandui hoe die digter sy gevoelens vir sy geliefde uitspreek. 

 

Dié perikoop word deur baie geleerdes na aanleiding van die inleiding as 'n 

liefdeslied beskou (Eichrodt 1960:66; Wildberger 1972:166; Lys 1974:1; Zimmerli 

1978:170). Brueggemann (1997:635) sien dit as 'n liefdeslied in die vorm van 'n 

gedig. 

 

1.6.1.2.2. 'n Hofsaak 

 

Dit is moeilik om 'n duidelike genre volgens Whedbee (1971:43-51) aan Jes. 5:1-7 

toe te dig. Jes. 5:1-7 se paraboliese aard wys duidelik uit en daarom is dit nodig om 

dit te vergelyk met die profeet, Natan, se welbekende gelykenis (2 Sam. 12:1b-4). 
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In plaas van die liefdeslied soos in Jesaja se geval, gebruik Natan 'n storie in 

verhalende vorm, wat ook dikwels deur Jesus gebruik is. In beide gevalle word die 

oordeel van die hoorders gevra. Beide gevalle (2 Sam. 12:1b-4 en Jes. 5:1-7) bevat 

verskeie formele elemente en is daarom in hul paraboliese vorm en funksie 

dieselfde. Daarom kom Whedbee (1971:43-51) tot die gevolgtrekking dat Jes. 5:1-7 

ten beste as 'n juridiese gelykenis verstaan kan word. 

 

Die ִריב (die profetiese hofsaak) is welbekend in die Ou Testament. Die hoof 

kenmerke van hierdie genre is: 

 

a) die aanklag; 

b) die logiese verbindingswoord "daarom...."; 

c) die aankondiging van die oordeel (Long 1984:257). 

 

Die middelste deel van die lied word deur sommige geleerdes as behorende tot die 

profetiese oordeel beskou (Vermeylen 1977:161; Höffken 1982:409) en die ander is 

weer van oordeel dat die hele perikoop 'n ִריב is (Yee 1981:30-48; Sheppard 

1982:45-47). 

 

Vir Williams (1985:460-462) is die ּדֹוד ("geliefde") besig om 'n saak op te bou soos 

dit in die burgerlike hof gedoen word. Daar word gepleit by die ם בְָירּוָׁשַלִַ֖ יׁשָָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוִאִ֣

ה  om die oordeel oor sy ("die inwoners van Jerusalem en die manne van Juda") ְיהּוָדָ֑

wingerd goed te keur
19

. In vers 5 kondig die geliefde die straf aan oor wat met die 

ֶרם  gaan gebeur. Daar word deur die getuies (vers 3) met die skuld ("wingerd") ֶּכֶּ֛

ingestem en die straf vir die wingerd word goedgekeur. 

 

Die oorspronklike genre is dié van 'n aanklag of, beter gestel, 'n beskuldiging 

(Watts 1985:52-57). Die Sitz im Leben is dié van 'n geregshof wat gesinsake 

hanteer (Watts 1985:54). Watts noem dat die perikoop ontwikkel in vier fases: 

                                                           
19

 Die enkelvoud van יׁש ב ְוִאִ֣  word as kollektiewe enkelvoud beskou (Watts 1985:53; Wildberger יֹוֵׁשֵׁ֥

1991:176; Blenkinsopp 2000:241; Williamson 2006:320). 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



35 

 

 

a) die lied van die bruidegom se vriend (verse 1-2) wat die aanklag teen die 

bruid bevat; 

b) die aandrang vir die oordeel deur die eggenoot (eienaar) (verse 3-4); 

c) die aankondiging van die egskeiding deur Jahwe (verse 5-6); 

d) die verduideliking deur die profeet waarin Jahwe geïdentifiseer word as die 

eienaar-eggenoot; die huis van Israel en die manne van Juda as die 

beskuldigdes (vers 7). 

 

Niehr (1986:103) stel die volgende struktuur vir Jes. 5:1-7 voor teenoor Watts se 

indeling: 

 

a) beskrywing van die saak (verse 1-2); 

b) oproep van die getuies om te oordeel (vers 3); 

c) selfverdediging en aanklag (vers 4); 

d) aankondiging (verse 5-6); 

e) oordeelsbegronding (vers 7). 

 

1.6.1.2.3 'n Sprokie 

 

Dit is 'n kort verhaal wat aangaande die mens se optrede 'n bepaalde boodskap wil 

oordra. Gewoonlik word die boodskap in die vorm van 'n epigram deur die verteller 

of een van die karakters oorgedra. Die karakters is gewoonlik diere of in 'n mindere 

mate plante. Eissfeldt (1956:48) beskou Jes. 5:1-7 nie as 'n egte sprokie nie, terwyl 

Schottroff (1970:68-91) dit weer as 'n sprokie sien. 

 

1.6.1.2.4 'n Gelykenis 

 

'n Gelykenis is 'n kort verhaal waarin die verteller 'n bepaalde les aan sy gehoor wil 

oordra. Die belangrikse verskil tussen 'n gelykenis en 'n allegorie is dat 

eersgenoemde net een vergelykingspunt bevat. In laaste twintig jaar is daar 'n groot 

meningsverskil onder die geleerdes oor wat die presiese definisie van 'n gelykenis 

is. Dit is baie moeilik om 'n fyn onderskeid te tref tussen 'n gelykenis en 'n 
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allegorie, waar 'n gelykenis, met twee of meer karakters, 'n bepaalde boodskap wil 

oordra. Eissfeldt (1956:48) en Kaiser (1981:98) beskou Jes. 5:1-7 as 'n gelykenis. 

 

1.6.1.2.5 'n Allegorie 

 

Dit is 'n verhaal waarin daar in besonderheid gebruik gemaak word van metafore 

(Hooglied 1:9; 6:10), waardeur die werklike betekenis van die uitdrukking of 

teksgedeelte deur die woorde, wat meer as een betekenis het, verbloem word. 

Voorbeelde is "appelboom" in Hooglied 2:3-5; "ommuurde tuin" in Hooglied 4:12-

15 en "palmboom" in Hooglied 7:7-9 (Burden 1987:62). 'n Paar geleerdes verstaan 

Jes. 5:1-7 as 'n allegorie. Bentzen (1927:10) sien die hele perikoop as 'n erotiese 

allegorie. Hy beklemtoon dat die profeet nie die ware identiteit van die wingerd en 

sy eienaar openbaar nie, maar die allegoriese interaksie tot vers 6 behou en dan 

skielik en verrassend vir sy hoorders die ware betekenis in vers 7 openbaar. 

Höffken (1982:409) vertolk die uitleg van die wingerd as die "Landnahme" van 

Israel. Hy wil daarmee aandui dat die heining en muur in vers 5 'n illusie van Jahwe 

se beskerming van die volk teen die vyande in Kanaän is. Hulle verhouding met 

Jahwe gaan hulle geen beskerming bied teen die komende oordeel nie. Willis 

(1977:355) meld dat die allegoriese interpretasie van Jes. 5:1-7 aan die volgende 

kritiek onderhewig is: 

 

a) die allegoriese betekenisse van spesifieke elemente in die teks kom nie van 

die teks self nie, maar verraai 'n groot deel van die vindingrykheid van die 

persoon wat die teks interpreteer; 

b) dit is onmoontlik om elke element in Jes. 5:1-7 allegories te verduidelik 

sonder om denkbeeldig te wees; 

c) allegorie in die ware sin van die woord is Grieks van oorsprong en dus later 

as die tyd van Jesaja; 

d) die genre van Jes. 5:1-7. 

 

As bostaande moontlikhede teenoor mekaar opgeweeg word, dan wil dit voorkom 

of die ִריב-genre en die liefdeslied die beste op Jes. 5:1-7 pas. Dit is interessant om 
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daarop te let dat die liefdeslied en die ִריב-genre 'n ironiese kombinasie is. Daar is 'n 

kreatiewe spanning tussen die twee elemente. 

 

Die volgende elemente beskrywe die kreatiewe spanning tussen die 2 genres die 

beste: 

 

a) inleiding tot die liefdeslied (vers 1a-b); 

b) waar die wingerd geleë is (vers 1c-d); 

c) die bewerking van die wingerd (verse 2a-d); 

d) beskrywing van die aanklag (verse 2e-f); 

e) die oproep van die getuies om te oordeel (vers 3); 

f) selfverdediging en aanklag (vers 4); 

g) oordeel of aankondiging (verse 5-6); 

h) afsluiting, motivering en aankondiging (vers 7). 

 

Teenoor bogenoemde is daar 3 basiese elemente (Korpel 1988:141), naamlik: 

 

a) die eerste gedeelte (verse 1-2) beskrywe die uitleg van die wingerd; 

b) die tweede gedeelte (verse 3-6) beskrywe die appèl vir die hofsaak, asook 

die oordeel; 

c) die derde gedeelte (vers 7) gee 'n verduideliking van die voorafgaande. 

 

Waar die eksponente van die literêre benadering baie aandag aan die genre van 

Jesaja 5:1-7 gegee het, is dit interessant hoe sommige eksponente van die literêre 

benadering ָקָוה vertaal: Sweeney (1996a:124) vertaal ָקָוה met "verwag" en 

Blenkinsopp (2000:205) met "uitkyk vir". Alhoewel vir 'n oorwegend literêre 

benadering was daar, maar nie dominant nie, ook teologiese debatte. 

 

1.6.1.3 Die teologiese benadering 

 

Die teologiese benadering konsentreer op temas in die boek Jesaja. Volgens Childs 

(1979:336-339) het die boek Jesaja ten spyte van die histories-kritiese benadering 
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meer tekens van groei in die geskiedenis en sy samestelling as enige ander boek in 

die Ou Testament getoon. 

 

Daar blyk redelike eenstemmigheid te wees dat Jesaja 1-12 'n literêre eenheid vorm. 

Seitz (1993:25) gaan verder as wat die eksponente van die histories-kritiese 

benadering en die literêre benadering dit gedoen het. Seitz noem Jesaja 5 as die 

historiese proklamasie van Jesaja en ook die beginpunt van hierdie proklamasie in 

die aanbieding van Jesaja 1-12. Seitz (1993:26) noem dat wanneer 'n mens die 

histories-kritiese perspektiewe in aanmerking neem, hoofstuk 5 bedoel is om gelees 

te word as van die voor-Ussia periode met 'n spesifieke fokus op die Noordelike 

Koninkryk, veral gevind in 2 Konings. 

 

In aansluiting by wat Seitz oor hoofstuk 5 noem, noem Williamson (2006:324-325) 

dat 5:1 eens die inleiding van 'n vroeër vorm van die boek Jesaja was. Kyk 'n mens 

na die algemene vorm van hoofstukke 1-12 kan 'n mens nie die ooglopende 

inleidende rol van 5:1-7 ignoreer nie. 

 

Williamson (2006:324-325) sluit by Brueggemann (1998a:45) aan wat noem dat 

5:1-7 se inleidende rol nie misgekyk kan word nie. Brueggemann noem dat "die 

lied van die wingerd" die toon van mislukking, verwerping en oordeel aangee. "Die 

lied van die wingerd" beskrywe op dramatiese wyse die omstandighede waarin die 

volk verkeer. Dit is as gevolg van die omstandighede van morele verval dat die 

volk in ballingskap weggevoer is. Die volk sal die konsekwensies van hul dade 

moet dra. 

 

Die kommentatore is dit eens dat hoofstukke 1-12 kompleks en ingeweef met 

mekaar is. Dit is tog duidelik wat die inleidende rol van Jesaja 5:1-7 is. 

 

Waar die teologiese waarde van Jesaja 5:1-7 by eksponente 'n belangrike rol 

gespeel het, is dit interessant wat sommiges met die vertaling van ָקָוה maak: Seitz 

gee glad nie 'n vertaling van ָקָוה nie. Brueggemann (1998a:46) vertaal dit met 
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"expect"; Childs (2001:37-38) met "hope for" (dit is interessant dat Childs ָקָוה in 

vers 7c vertaal met "look for"); Williamson (2006:316) met "expect". 

 

Oswalt (1997:727-732) gee die volgende temas aan in die teologie van Jesaja: 

 

a) die onvergelykbaarheid van Jahwe: 

i. as Skepper en Here van die geskiedenis, 

ii. as Bevryder; 

b) die rol van die Messias in terme van die Dawidiese Koning en die Lydende 

Kneg van Jahwe; 

c) vertroue in terme van die verhouding tussen Jahwe en die volk soos Jesaja 

dit sien; 

d) sonde wat beskrywe word in terme van die volk se rebellie teen Jahwe (1:2; 

66:24); 

e) die verheerliking van die mens ten koste van die eer van Jahwe (2:20-22; 

14:14-15; 34:1-3; 65:1-5); 

f) verlossing as manifestasie van Jahwe se geregtigheid. 

 

1.6.3 Gestaltegewing van die geskiedenis van interpretasie 

 

Die geskiedenis van interpretasie, en inbegrepe van dit wat Oswalt aandui as temas 

in die teologie van Jesaja, vind soos volg gestalte: 

 

1.6.3.1 Geskiedenis 

 

Die onderstaande tabel dui aan die ontstaanstydperke van elke periode waarin die 

boek Jesaja ingedeel word, wie die moontlike outeur is en vir wie daar geskrywe 

word. 

 

Wanneer/Datering Wie? Vir wie? 

Tydperk Skrywer Datering 

Voor 

ballingskap 

Duhm (1902) 

Seitz (1993) 

740-700 v.C. 

740-700 v.C. 

Jesaja 

Jesaja 

Israel en Juda 

Die volk 
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Blenkinsopp (2000) 586 v.C. Jesaja Ballinge 

Tydens 

ballingskap 

Duhm (1902) 550-515 v.C. Dissipel Ballinge 

Na 

ballingskap 

Duhm (1902) 

Everson (2000) 

515-480 v.C. 

539 v.C. 

Onbekend 

Onbekend 

Teruggekeerdes 

Teruggekeerdes 

 

1.6.3.2 Teks 

 

Die onderstaande tabel dui die struktuur in die Hebreeuse Bybel aan waarin Jesaja 

ingedeel word en die konteks waarin die verskillende dele geskrywe is. 

 

Skrywer Gattung Literêre konteks 

Hanson (1995) 

Blenkinsopp (2000, 2002, 

2003) 

 

 

Petersen (2002) 

Poësie 

Poësie (65%)/Prosa (35%) 

(Proto-Jesaja), poësie 

(Deutero- en Titro-Jesaja) 

 

Poësie en Prosa (6-8; 

20:1-6; 36-39) 

Profeties 

Retories en profeties 

(Proto-Jesaja en Deutero-

Jesaja); profetiese 

merkers (Trito-Jesaja 

Profeties 

 

1.6.3.3 Teologiese 

 

Die onderstaande tabel dui die verskillende tradisies van verskillende dele van die 

boek Jesaja aan en wat die teologiese redes is waarom die dele geskrywe is. 

 

Skrywer Tradisie Motief/Rede 

Seitz (1993) 

 

Oswalt (1997) 

 

 

 

 

Sion-teologie (1 Jesaja) 

 

Deuteronomisties (1 Jesaja) 

 

Verbond (Deutero-Jesaja) 

 

Restorasie (Trito-Jesaja) 

Oordeel en Bevryding (1 

Jesaja 

Jahwe se getrouheid (1 

Jesaja) 

Jahwe se beslistheid om te 

verlos (Deutero-Jesaja) 

Die volk se verhouding 
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Blenkinsopp (2000, 

2002, 2003) 

 

 

 

Everson (2000) 

 

 

 

Tucker (2001) 

 

Deuteronomisties (1 Jesaja, 

Deutero- en Trito-Jesaja) 

 

 

 

Identiteit (1 Jesaja) 

Verbond (Deutero-Jesaja) 

Restorasie (Trito-Jesaja) 

 

Profeties; Sinai-verbond; 

Dawid-dinasties; 

Sionstradisie (1 Jesaja) 

met Jahwe (Trito-Jesaja) 

Jahwe se vermoë en 

gewilligheid om sorg te 

dra vir die volk; 

vertrouenskrisis in die 

voorspelde profesie 

Oordeel (1 Jesaja) 

Leierskap (1 Jesaja) 

Verantwoordelike lewe 

(Trito-Jesaja) 

Aanklag van Jahwe oor 

die volk en die nasies oor 

hul sondes; die komende 

oordeel van Jahwe; die 

verkondiging van goeie 

nuus deur die profeet (1 

Jesaja) 

 

1.6.3.4 Gevolgtrekking 

 

Bostaande uiteensetting in 1.6.3.1 – 1.6.3.3 verduidelik hoe kompleks die boek 

Jesaja is. Elke onderdeel, te wete 1-39, 40-55; 55-66 moet op eie en binne sy 

konteks verduidelik word. Selfs binne 1-39 is daar gedeeltes wat moontlik later 

gedateer word. Die ontwikkeling van Jesaja was 'n komplekse proses. Tog vorm die 

boek 'n eenheid wat nie geïgnoreer kan word nie. 

 

Daar blyk ook redelike eenstemmigheid te wees oor die indeling van die boek 

Jesaja, naamlik: hoofstukke 1-39, 40-55, 56-66. Geleerdes soos Petersen (2002:61) 

en McConville (2002:12) volg ander verdelings: 

 

 1-12 (profesieë oor Juda en Jerusalem); 

 13-23 (orakels teen die nasies); 

 24-27 (apokaliptiek); 
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 28-35 (oordeel en heil, asook die visie van 'n regverdige koning); 

 36-39 (historiese narratiewe); 

 40-55 (die terugkeer vanuit die Babeloniese ballingskap) 

 en 56-66 (nuwe hemel en nuwe aarde). 

 

Vanuit die voorafgaande blyk daar 'n wegbeweeg vanaf 'n histories-kritiese 

benadering (wat vir dekades van die begin van die vorige eeu tot die laat 1970's die 

Ou-Testamentiese teologie gedomineer het) na 'n meer literêre benadering tot 'n 

meer teologiese benadering tot die teks te wees, veral tot profetiese literatuur, en 

veral in 'n komplekse boek soos Jesaja. 

 

Tans is die debat met betrekking tot Jesaja literêr tot teologies met die klem meer 

teologies, of is dit literêr? Die struktuur van die boek het oor die afgelope paar 

dekades veel aandag geniet, veral op die boek as 'n eenheid. Tog is daar geleerdes 

soos Williamson (2006) wat die klem swaar op die literêre debat rondom Jesaja laat 

val. Vir enige persoon wat met die grammatika werk, sal dit nie 'n probleem wees 

nie. Dit is asof Williamson huiwer om teologiese uitsprake te maak om veel verder 

en dieper te gaan in teenstelling met die literêre aspek. Childs (2001) laat die klem 

meer val op die teologiese aspek sonder om veel aandag te skenk aan die literêre 

aspek van Jesaja. Dit is om van een kant na die ander kant toe te beweeg. 

 

Baie min van die wyse waarop Jahwe hoop, kom na vore wanneer geleerdes 

daaroor skrywe, daardie angstigheid en gespannendheid van Jahwe waar Hy as 

subjek van ָקָוה optree. Meer van die angstigheid, meer van die gespannendheid, 

meer van dit wat moet wees en wat nie moet wees nie (meer van die antitese) moet 

na vore kom om sodoende meer inhoud aan ָקָוה te gee. 

 

Nie een van bogenoemde benaderings alleen laat reg geskied aan die inhoud van 

 nie. Wat benodig word, is 'n holistiese benadering, aangesien parallelisme baie ָקָוה

in Jesaja, veral waar ָקָוה verskyn, voorkom. Dit sal 'n duideliker prentjie gee van 

die omstandighede van die volk en van hul klaarblyklike onvermoë om hulle deel 

van die verbondsverhouding na te kom. Dit sal 'n duideliker prentjie gee van hoe 'n 
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gemeenskap waar reg en geregtigheid geskied en hoe 'n gemeenskap van waar die 

reg verbreek en waar daar nie geregtigheid beoefen word nie lyk. 

 

Al die voorkomste van ָקָוה is in die poëtiese gedeeltes van Jesaja waar geleerdes 

besondere aandag aan die poëtiese gedeeltes gee. Die poëtiese gedeeltes laat die 

belangrikste kenmerk van die Hebreeuse poësie, naamlik parallelisme, skerp op die 

voorgrond tree. Alhoewel parallelisme 'n baie belangrike kenmerk van die 

Hebreeuse poësie is, is dit nie net 'n poëtiese kenmerk nie, maar ook 'n kenmerk van 

prosa. Geleerdes gee min prominensie aan die parallelle gedeeltes waarin ָקָוה 

voorkom. 

 

Ten opsigte van die tema: "God en hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van 

parallelismes in die boek Jesaja" sal dit besondere aandag verg om reg te laat 

geskied aan die tema veral as dit kom by antitetiese parallelisme soos reeds hierbo 

aangedui. 

 

In samehang met die tema van die proefskrif sal die fokus op antitetiese 

parallelisme wees en wel teen agtergrond van parallelisme in die algemeen. Met die 

keuse vir 'n sosio-retoriese benadering sal Jesaja 5:1-7 in al sy verbande ondersoek 

word. 

 

1.7 Hoofstukindeling 

 

Na aanleiding van die redes vir die keuse vir Jesaja 5:1-7 en die metode vir 'n 

teologiese ondersoek, sal die studie uit die volgende hoofstukke bestaan: 

 

Hoofstuk 1: Inleiding 

Hoofstuk 2: Die Intratekstuele verband van Jesaja 5:1-7 

Hoofstuk 3: Die Intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 

Hoofstuk 4: Die Sosiale en Kulturele verband van Jesaja 5:1-7 

Hoofstuk 5: Die Ideologiese en Teologiese verband van Jesaja 5:1-7 

Hoofstuk 6: Opsomming en gevolgtrekking 

Bibliografie 
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Hoofstuk 2  Die Intratekstuele Verband van Jesaja 5:1-7 

 

2.1 Inleiding 

 

In die konteks van die boek Jesaja is Jesaja 5:1-7 'n opsomming van Jahwe se 

liefdevolle deernis en versorging, die volk se weerspannigheid en die gevolglike 

oordeel/straf op die volk se optrede (Miscall 1993:31). Dit word ook as 'n poëtiese 

meesterstuk van die Ou Testament beskryf (Kaiser 1981:96). 

 

ֶמן׃ 1:5 ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ  ָאִׁשִׁ֤

וָלַָ 2 ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ יםַָוִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

י׃ 3 יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥  ְוַעָּתֶּ֛

ים׃ 4 יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ּוַעִָקֵּוֶּ֛יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔  ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ֹוְָָוַעָּת֙הָ 1 ץְָּגֵדרִַ֖ רָָּפרֵֹׁ֥ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ אֹוִדִֽ

ס׃  ְוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ

הֵָמַהָ 6 לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ יוַָוֲאִׁשיֵתִ֣ ירָָעָלִַ֖ ְמִטֵׁ֥

ר׃  ָמָטִֽ

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הִָמָ 7 יוַָוְיְַּקִׁ֤ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ חִָּכִ֣ ְׂשָּפִ֔

ה׃ הְָוִהֵּנֵׁ֥הְָצָעְָּקִֽ  ִלְצָדְָּקִַ֖

 

1a  "Laat ek tog sing vir
20

 my Geliefde, 

1b  'n liefdeslied oor sy wingerd!" 

1c  My Geliefde het 'n wingerd 

1d  bo-op 'n vrugbare helling. 

 

2a  Hy het dit omgeskoffel en skoongemaak van die klippe, 

                                                           
20

 Die preposisie ְָל word deur die meeste kommentare met "vir" vertaal (Whedbee 1971:43; Kaiser 

1981:43; Oswalt 1986:49; Watts 1985:52). 
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2b  en keur wingerdstokke aangeplant. 

2c  Hy het 'n toring in die middel daarvan gebou 

2d  en ook 'n parskuip daarin uitgekap. 

2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 

2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 

 

3a  En nou, inwoners van Jerusalem 

3b  en manne van Juda
21

, 

3c  spreek tog reg tussen My 

3d  en my wingerd. 

 

4a  Wat is daar nog om te doen aan my wingerd 

4b  wat Ek nie daaraan gedoen het nie? 

4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, 

4d  maar dit bring suur druiwe voort? 

 

5a  En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 

5b  wat Ek met my wingerd gaan maak: 

5c  Ek sal van sy doringheining ontslae raak vir verbranding; 

5d  Ek sal sy klipmuur afbreek sodat dit 'n vertrapte land word. 

 

6a  En Ek sal dit 'n verwoesting maak: 

6b  dit sal nie geprys en omgeskoffel word nie, 

6c  en dorings en onkruid sal daar opkom; 

6d  en wat dit betref sal Ek die wolke beveel 

6e  om nie reën daarop te laat val nie. 

 

7a  Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare is die huis van Israel 

7b  en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. 

7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

                                                           
21

 Sien voetnota 19. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



46 

 

 

2.2 Die herhalende verband en patroon 

 

Daar is 'n hele paar woorde en frases wat herhaal word, onder andere: 

 

2.2.1 Woorde: 

 

 ָּנא

 

Dit is 'n tussenwerpsel wat 'n hoflike versoek uitdruk en kan met "asseblief" of 

"tog" vertaal word (Weingreen 1959:297; Van der Merwe, Naudé & Kroeze 

1997:275). Dit benadruk 'n bevel in die eerste persoon (Cowley 1910:559). Dit kom 

twee keer voor en wel in verse 1a en 3c.

 

 ֶּכֶרם

 

Dit is 'n substantief wat in al die gevalle waar dit voorkom die manlike vorm het en 

enkelvoud is. Dit kom ses keer voor en wel in verse 1b, 1c, 3c, 4a, 5b en 7a. Dit kan 

vertaal word met "wingerd" of "wingerdstok". 

 

 לְָ

 

Die preposisie ְָל kom elf keer voor en wel in verse 1a, 2e, 4a (X2), 4c, 5b, 5c, 5d, 7c 

en 7d. In vier van die gevalle, naamlik verse 2e, 4a, 4c en 5c, gaan dit die infinitief 

constructus vooraf om doel uit te druk (Van der Merwe, Naudé & Kroeze 

1997:234). In al die ander gevalle word dit verbind aan die objek teenoor wie iets 

gedoen word. Dié preposisie, soos ander preposisies, verbind hulself aan woorde, as 

prefikse wat hulle beheer (Weingreen 1959:26-31). Afhangende van die sintaktiese 

struktuur kan ְָל met "na", "aan", "vir", "tot", "betref", "van", "in" en "deur" vertaal 

word. 
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 ּבְָ

 

Die preposisie ְָּב kom drie keer voor en wel in verse 1d, 2c en 2d. Dit dui 

lokalisering aan en wel ruimtelike plasing, die sogenaamde "bet locale" en kan met 

"bo-op", "in", of "daarin" vertaal word. Net soos ְָל verbind dit self aan woorde, as 

prefikse wat hulle regeer (Weingreen 1959:26-31; Van der Merwe, Naudé & 

Kroeze 1997:227). 

 

 ָקָוה

 

Die werkwoord ָקָוה kom drie keer voor en wel in verse 2e, 4c en 7c en kan met 

"hoop" of "wag" vertaal word. In al drie die gevalle is Jahwe die subjek van die 

werkwoord. Al drie die werkwoorde is in die pi᷾el-vorm. Wat interessant is, is dat 

die eerste en laaste geval in die imperfektum is, terwyl die middelste een in die 

perfektum is. In verse 2e en 4c word in metaforiese taal genoem waarop gehoop of 

gewag word, naamlik: ֲעָּנִבים, maar die teenoorgestelde word gekry, naamlik: ְּבֻאִׁשים 

(verse 2f en 4d). In verse 7c en 7d word gesê wat dit in reële terme is waarvoor 

gehoop word: die ֱעָּנִבים is ְָׁשָּפטִמ  en ְּבֻאִׁשים ;ְצָדָקה is ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה. 

 

 ָעָׂשה

 

Die werkwoord ָעָׂשה kom sewe keer voor en wel in verse 2e, 2f, 4a, 4b, 4c, 4d, 5b 

en kan met "dra", "voortbring", "doen" en "maak" vertaal word. In drie van die 

gevalle, naamlik verse 2e, 4a en 4c, druk dit doel uit. In verse 2e, 2f, 4c en 4d word 

dit aan die ֶּכֶרם, verbind. Dit is die mees algemene werkwoord in die Ou Testament 

naas ָעַמר "om te sê" en ָהָיה "om te wees". Dit kom in al die boeke van die Ou 

Testament voor en in Jesaja (die substantief ingesluit) kom dit 129 keer voor 

(Vollmer 1997:944-945). 
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 in terme van sy basiese betekenis kan vir die produksie van verskeie objekte ָעָׂשה

gebruik word, byvoorbeeld die voorbereiding van voedsel, offers, spesiale etes, 

ensovoorts. Afhangende van wat/wie die objek is, kan dit ook die betekenis hê van 

"om navraag te doen". In terme van godsdienstige feesvieringe kan dit ook die 

betekenis hê van "om af te rig" en "om fees te vier". ָעָׂשה speel ook 'n baie 

belangrike rol in persoonlike verhoudinge in terme van jou optrede en houding 

teenoor Jahwe, veral as dit kom by woorde soos: ָרע "sleg", "onheil"; ִמְׁשָּפט 

"geregtigheid"; ֶחֶסד "guns", "genade"; ָיָׁשר "reguit"; טֹוב "goed"; ְצָדָקה 

"regverdigheid"; ּתֹוֵעָבה "afskuwelikheid"; ָׁשלֹום "vrede" en ּתֹוָרה "wet" (Vollmer 

1997:946-947). 

 

 ֲעָּנִבים

 

 die objek waarop Jahwe eintlik gehoop of gewag het ,ֵעָּנב is die meervoud van ֲעָּנִבים

en kom voor in 2e en 4c en kan vertaal word met "keur druiwe". Dit kom neëntien 

keer in die Ou Testament voor (Angerstorfer 2001:211).

 

ֻאִׁשיםּבְָ  

 

 ,en kom in verse 2f en 4d voor en kan met "suur ְּבֻאׁש is die meervoud van ְּבֻאִׁשים

onryp druiwe" of "wilde druiwe" vertaal word.

 

 ְוַעָּתה



Dit funksioneer as 'n diskoersmerker en dui 'n logiese gevolg aan van die 

voorafgaande (vv. 1-2; vv. 3-4) en kan met "nou, in die lig van, daarom" vertaal 

word en kom in verse 3a en 5a voor. Volgens Jenni (1997b:957) dien ְוַעָּתה om die 

gesprek te inisieer. Of soos Kronholm (2001:445) noem, kan dit ook 'n reaksie inlei 

en dat hierdie reaksie konsekwensies het. Dit kan ook in kontras staan met wat 

vooraf gebeur het, byvoorbeeld: verse 2a-d teenoor verse 5c-6. Dit is asof Jahwe sê 
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dat Hy nou lank genoeg gehoop/gewag het. Ek gaan iets aan die omstandighede 

doen, my geduld is op. Dit lei tot volgende verdelings: 

 

 die lied van die eienaar vir sy wingerd (vv. 1-2), bevat ook 'n beskuldiging 

teen die wingerd (v. 2f); 

 die eienaar wat vir 'n beslissing vra (vv. 3-4); 

 die aankondiging (oordeel) van wat die eienaar gaan doen (vv. 5-6); 

 die verduideliking van die profeet wie die eienaar is, ook wie die 

wingerd/beskuldige is en waaraan die wingerd skuldig is [v. 7] (Clements 

1980:58; Oswalt 1986:152). 

 

Alhoewel Tucker (2001:88) die merkers in Jes. 5:1-7 erken, speel dit nie 'n rol in 

hoe hy hierdie gedeelte verdeel nie. Hy neem dit nie in aanmerking nie. Die drie 

dele waarin hy Jesaja 5:1-7 verdeel, noem hy oneweredige dele, naamlik: 

 

 v. 1a: 'n inleiding wat die aandag van die hoorders soek; 

 vv. 1b-6: gelykenis van die wingerd; 

 v. 7: die toepassing van dit wat in vv. 1b-6 staan. 

 

Wanneer daar na ander verdelings gekyk word, is dit opmerklik hoe kommentatore 

van Tucker verskil. Blenkinsopp (2000:206) en Williamson (2006:327-328) het 'n 

gewysigde verdeling en neem ook nie die merkers in Jesaja 5:1-7 in ag nie, in 

soverre dit die verdeling beïnvloed. Hulle verdeling sien soos volg daarna uit: 

 

 vers 1a: inleiding tot die lied; 

verse 1b-2: die lied; 

 verse 3-6: die ondankbare wingerd of hofgeding; 

 vers 7: die sleutel tot die gedig. 

 

 לֹא

 

Dit kom drie keer voor [verse 4b en 6b (X2)] en het die funksie van ontkenning of 

om iets te verbied (Cowley 1910:556; Weingreen 1959:77-78; Van der Merwe, 
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Naudé & Kroeze 1997:261). In die eerste geval, naamlik 4b, het dit die funksie dat 

niks meer bygedoen kan word as wat daar reeds gedoen is nie. In die tweede en 

derde geval, naamlik 6b, kan niks positiefs gedoen word op grond van wat in vers 

6a staan nie, naamlik: "Ek sal dit 'n verwoesting maak". 

 

 ַעל

 

Die eerste een (vers 6d) dui spesifisering (dit verwys na die topiek, die wingerd) 

aan en kan met "wat (dit) betref" vertaal word. Die tweede een (vers 6e) dui 

ruimtelike plasing aan (meer spesifiek: lokatief) en kan met "daarop" vertaal word. 

Dit word veral in die poëtiese boeke van die Bybel in die langer vorms (soos in vers 

6e) gevind (Weingreen 1959:87-88; Van der Merwe, Naudé & Kroeze 1997:238-

239). 

 

2.2.2 Frases 

 

Daar is een frase wat drie keer verskyn in die gedeelte, eers metafories en dan in 

reële terme: 

 

v. 2e: ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥  ַוְיְַּקֶּ֛

Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, (metafories) 

v. 2f: ים׃  ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

maar dit het suur druiwe voortgebring. (metafories) 

 

v. 4c:  ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ ּוַעִָקֵּוֶּ֛יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ַמּדּ֧

Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, (metafories) 

v. 4d: ים׃  ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

maar dit bring net suur druiwe voort? (metafories) 

 

v. 7c: ים  ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; (reëel) 
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v. 7d: ה׃ הְָוִהֵּנֵׁ֥הְָצָעְָּקִֽ  ִלְצָדְָּקִַ֖

vir geregtigheid, maar kyk gekerm. (reëel) 

 

In vv. 2e-f, 4c-d, 7c en 7d het ons met antitetiese parallelismes te make. Die optrede 

van die volk/wingerd is kontrasterend van aard. Die feit dat dit drie keer herhaal 

word, maak die optrede van Jahwe werklik merkwaardig, veral in die lig van wie 

Hy is. Derhalwe is die optrede/reaksie van Jahwe ook kontrasterend in die lig van 

die wingerd/volk se optrede. 

 

2.3 Die progressiewe verband en patroon 

 

Daar is 'n duidelike progressiewe opbou vanaf vers 1 tot vers 7. Hierin speel die 

volgende 'n belangrike rol: 

 

 ָּנא 2.3.1

 

In die eerste verdeling (vv. 1-2), met die eerste ָּנא (v. 1a) rig die eienaar van die 

wingerd 'n beleefde versoek om 'n lied te sing van hoe pragtig sy wingerd lyk en 

hoe goed hy dit versorg het, van wat hy alles gedoen het. In v. 2f begin die 

progressiewe opbou van Jesaja 5:1-7. By die tweede ָּנא in die tweede verdeling (vv. 

3-4) word weer 'n beleefde versoek gerig, maar nie die keer om 'n lied te sing van 

hoe mooi die wingerd lyk nie, maar om tussen die eienaar en sy wingerd te beslis. 

 

 ְוַעָּתה 2.3.2

 

Die ommeswaai in die houding van die eienaar kom in v. 3a (die eerste keer) en v. 

5a (die tweede keer) voor. Die keerpunt in die hele aangeleentheid en die essensie 

van die omstandighede van die volk word deur ְוַעָּתה ingelei (Williamson 

2006:338). Die diskoers/gesprek neem 'n bepaalde rigting in. Die hoorders word 

telkens deur die gebruik van die merker  na die teenswoordige teruggebring 

(Miscall 1993:31). Dit is interessant om te sien hoe ָקָוה en ָעָׂשה funksioneer. 
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In v. 2e "wag/hoop" (ָקָוה - imperfektum) die eienaar op die wingerd om te 

produseer. Die wingerd het inderdaad geproduseer. Die feit dat Jahwe drie keer ָקָוה, 

dui daarmee aan hoe Jahwe se geduld tot die uiterste beproef word (Watts 1985:56). 

Die eienaar se "wag/hoop" is omgesit in 'n skokkende en bittere teleurstelling. Hy 

het nie die verwagte resultate gekry waarop hy gehoop het nie. In v. 4e is dit asof 

die eienaar klaar gehoop (ָקָוה - perfektum) het en nie kan wag om die oordeel te fel 

nie. Hy wag nie op die beslissing van die getuies nie. In v. 7c word die 

imperfektum van ָקָוה gebruik om aan te toon wat is dit (in reële terme) wat die 

eienaar van sy wingerd verwag. Let op die woordspeling (in Hebreeus) tussen wat 

reg (keur druiwe) en wat verkeerd (suur druiwe) is. Jahwe se hoop was tevergeefs 

(Westermann 1997:1128). Die lied van die wingerd bevestig dat Jahwe soet en 

goeie druiwe verwag het, maar alleenlik verdorde druiwe kom te voorskyn 

(Angerstorfer 2001:211). 

 

Dit is opmerklik wat geleerdes noem in verband met ָקָוה: Westermann (1997:1132) 

noem dat wanneer dit in verband met Jahwe ("ons hoop op U") gebring word, dit 'n 

karaktertrek van die Ou-Testamentiese verstaan van en verhouding tot Jahwe 

verteenwoordig. Wanneer dit nie in verhouding met Jahwe gebring word nie gaan 

die hoop verlore. In die verband waarin dit in Jesaja 5:1-7 met Jahwe as subjek 

gebring word, vertoon hoop 'n ondubbelsinnige houding van waarop gehoop/gewag 

word (Waschke 2003:568). 

 

Wat die gebruik van ָעָׂשה betref, het die gebruik daarvan te make met dit wat in vv. 

2a-d staan. Dit word verteenwoordig deur die volgende werkwoorde: 

 

 ָעַזק ("omskoffel") (v. 2a); 

 ָסַקל ("skoonmaak van die klippe") (v. 2a); 

 ָנַטע ("aanplant") (v. 2b); 

 ָּבָנה ("bou") (v. 2c); 
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 en ָחַצב ("uitkap") (v. 2d). 

 

Dit is hoekom, volgens Miscall (1993:31), ָעָׂשה so 'n belangrike rol speel in hierdie, 

wat hy noem, 'n lied en gelykenis. 

 

Waar ָעָׂשה te make het met Jahwe as subjek beveel Jahwe dat geregtigheid en reg, 

guns en genade moet geskied. Dit staan ook in 'n duidelike verband met ָקָוה waar 

dit 'n sekere aksie, 'n sekere houding uitdruk, waar dit die betekenis het dat dit 'n 

sekere resultaat verwag (Vollmer 1997:944-951). In verse 4b en 5d is Jahwe die 

subjek van die werkwoord. In vers 7, in reële terme, het Hy reg en geregtigheid by 

sy volk gesoek, maar dit nie gekry nie. Dit is na aanleiding van wat Hy vir die 

wingerd gedoen het. Wanneer die klem val op die objek, in die geval die wingerd, 

met Jahwe as die subjek van ָעָׂשה, word die karakter van Jahwe se optrede 

gedefinieer. Dit (ָעָׂשה) verwys ook verder, volgens Ringgren (2001:392-393), dat 'n 

bevel van Jahwe uitgevoer word. Dit beskrywe Jahwe se kreatiewe handelinge in 

die geskiedenis (Carpenter 1997c:547). 

 

Indien Jahwe se optrede reg en geregtigheid insluit en die lot op die wingerd val, 

kan die wingerd tog nie wetsverbreking en gekerm voortbring nie, die 

teenoorgestelde van dit waarop Jahwe gehoop het nie. Dit druis lynreg in teenoor 

dit wat ָעָׂשה aandui, naamlik: Jahwe wat die geskiedenis beheer, sy werking in die 

kosmos en in indiwidue se lewens (kan die wingerd ingesluit word?). Jahwe 

demonstreer wie Hy is as Hy ָעָׂשה. Derhalwe druk ָעָׂשה sy Naam asook sy 

uniekheid uit (Vollmer 1997:950). Veronderstel ָעָׂשה druk al hierdie wonderlike 

eienskappe van Jahwe uit, waarom lewer die volk 'n teenprestasie in die vorm van 

wetsverbreking en gekerm ten spyte van wie Jahwe is? 

 

Die eienaar het alles moontlik gedoen wat hy kan om 'n pragtige oes op te lewer. Sy 

moeitevolle arbeid het 'n muis gebaar. Na aanleiding van vv. 2a-d het die eienaar 
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alles ingesit. Die eienaar was arbeidsaam en moeisaam in sy hoop (Miscall 

1993:31). 

 

Die gebruik van ִׁשית (v. 6a) wat min of meer dieselfde betekenis het as ָעָׂשה, het te 

make met dit wat in v. 2f, v. 4d, v. 7c en v. 7d staan:  

 

v. 2f: "maar dit het suur druiwe voortgebring"; 

v. 4d: "maar dit bring net suur druiwe voort?" 

v. 7c: "…. maar kyk wetsverbreking." 

v. 7d: "…. maar kyk gekerm." 

 

Dit is opmerklik dat die gesamentlike gebruik van ֶּכֶרם ("wingerd"), ֲעָּנִבים ("keur 

druiwe") en ְּבֻאִׁשים ("suur/bitter, onryp of wilde druiwe") die hoogste is. Daar is hoë 

verwagtinge van die wingerd gekoester deur die eienaar. Net die beste was 

aangeplant, naamlik: ׂשֵֹרק ("keur wingerstokke") (v. 2b), om die beste op te lewer, 

naamlik keur druiwe. Dit waarop die eienaar ָקָוה het, het niks opgelewer nie. 

Eintlik is die Eienaar teleurgestel in dit wat opgelewer is, want Hy kan dit nie 

gebruik nie; dit is onbruikbaar (Williamson 2006:338). Die wingerd het gefaal in 

dit waarvoor dit geskep is. Hulle was geskep, in reële terme, om reg en geregtigheid 

te beliggaam. Instede daarvan het hulle gelewe deur geweld. Die wingerd het nie 

aan sy doel beantwoord nie (Tucker 2001:89). Die vrugte van hulle lewe was 

bloedvergieting en ekonomiese/maatskaplike ongeregtigheid (Lessing 2006:392). 

 

Müller (1995:319-325) vermeld dat die onderhouding van die wingerd soos dit 

gedoen word in Jesaja 5:2a-d volgehoue onderhouding vereis. Wanneer ’n soort 

wingerd soos waarvan gesing word in Jesaja 5:1 voortdurend onderhou is waar dit 

ook al geleë is (Jes. 5:1d), is daar geen ander keuse as om jou daaroor te verbly oor 

wat die wingerd gaan produseer nie. Die wingerd self is iets om jou oor te verbly en 

iets waaroor daar net gesing wil word. Voldoende sorg en aandag is nodig om van 

alles 'n sukses te maak (Kaiser 1972:60). Alleenlik teen dié agtergrond kan jy die 

beskrywing van die volk as die wingerd van Jahwe ten volle waardeer (Müller 

1995:324). 
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Die volk is Jahwe se wingerd en Jahwe sal tot die uiterste gaan om alles vir die 

wingerd te doen (Jesaja 27:2-3 en Jeremia 12:10). Dit is opmerklik watter rol die 

beeld van wingerd speel in die profete, veral as dit kom by die visie en herstel van 

die volk (Jesaja 27:1-2; 36:17). Volgens Carpenter/Cornelius (1997:724) beskrywe 

Jesaja 5:1-6 die volk se geskiedenis tot op die tyd van Jesaja as die wingerd van 

Jahwe. Soos Müller (1995:319-325), noem hulle dat die wingerd se onderhoud met 

die grootste sorg gepaardgegaan het, maar die wingerd het wilde druiwe 

voortgebring. 

 

Hierdie wilde of uitgedroogde druiwe wat te voorskyn kom, in stede van die keur 

druiwe (ֲעָּנִבים) waarop Jahwe gehoop het, kan niks mee gemaak word nie. Jahwe se 

hoop is 'n ydele hoop, aldus Angerstorfer (2001:211). Dit is bederf deur die 

wingerd se optrede. Dit wat die wingerd voortbring is nie eens 'n ordentlike produk 

nie (Wildberger 1972:169). Al die kostes van Jahwe het op niks uitgeloop nie 

(Carpenter 1997b:443). 

 

Volgens Jenson (1997:580) is die ְּבֻאִׁשים die verrotte druiwe in die wingerd wat met 

die keur druiwe gekontrasteer word. Dit dui die onaanvaarbare druiwe aan wat in 

Jahwe se wingerd geproduseer word. Die wingerd het minderwaardige druiwe en 

nie goeie druiwe geproduseer nie. Hierdie druiwe was heeltemal onverwags en nie 

die produk waaroor Jahwe beplan het nie, maar die produk van die volk se eie 

maaksel, nie Jahwe s'n nie. Jahwe het alles in sy vermoë vir die wingerd gedoen. 

Die metaforiese gebruik benadruk die korrupte, immorele, opstandige karakter van 

die volk (Carpenter 1997a:581). 

 

2.3.3 Die antitetiese parallelisme in vv. 2e-f, 4c-d en 7c-d 

 

Die volgende woordpare is waarvan die woorde teenoorgesteldes van mekaar is: 

 

 (metafories) (vv. 2e-f, 4c-d) ְּבֻאִׁשים en ֲעָּנִבים 2.3.3.1

 (reëel) (v. 7c) ִמְׂשָּפח en ִמְׁשָּפט 2.3.3.2
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 (reëel) (v. 7d) ְצָעָקה en ְצָדָקה 2.3.3.3

 

Behalwe hierdie een voorbeeld van antitetiese parallelisme (2.3.3) van ָקָוה is daar 

nog twee voorbeelde in Jesaja en wel Jesaja 40:31 (eksilies) en Jesaja 59:9c en 11c 

(post-eksilies). 

 

2.4 Die verhalende verband en patroon 

 

Ons het hier in Jesaja 5:1-7 met 'n regsaak wat voorafgegaan word deur strukturele 

kenmerke van 'n liefdeslied te make. Die vraag is: is dit 'n liefdeslied of nie? Tucker 

(2001:87-89) laat dié aangeleentheid in die lug hang met die vraag na die genre van 

vv. 1b-2d, maar praat verder in sy bespreking oor Jesaja 5:1-7, dat vv. 1b-2d 'n 

liefdeslied is. Daar is nie in diepte ondersoek by Tucker na die genre van vv. 1b-2d 

nie. Is Childs (2001:45) nie reg as hy sê dat die lied, van meet af, nie 'n liefdeslied 

is nie, soos dit weergegee word nie, maar 'n lied van 'n geliefde betreffende sy 

wingerd wat deur iemand anders gesing word? Is dit iemand anders se liefdeslied 

oor die eienaar en sy wingerd of hoekom sing die eienaar nie self die liefdeslied as 

die eienaar dan so bekommerd is oor sy wingerd nie? 

 

Die strukturele kenmerke van die liefdeslied bestaan uit die volgende: 

 

vv. 1a-b: Inleiding tot die liefdeslied; 

vv. 1c-d: Waar die wingerd geleë is; 

vv. 2a-d: Die bewerking van die wingerd. 

 

Die elemente van die regsaak bestaan uit die volgende: 

 

vv. 2e-f: Beskuldiging; 

v. 3: Oproep van die getuies; 

v. 4: Beslissing; 

vv. 5-6: Oordeel; 

v. 7: Verklaring. 
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In Jesaja 5:1-7 word daar twee vrae (vv. 4a-b en 4c-d) gevra wat eintlik twee 

gedeeltes (vv. 1-3 en vv. 5-7) aan mekaar hou. V. 4 dien as oorgang tussen die twee 

gedeeltes wat betrekking het op die moeitevolle arbeid van die eienaar soos 

uiteengesit in vv. 2a-b en die oordeel (vv. 5-6) en die verklaring in v. 7. Die twee 

vrae word ingelei deur ַמה ("wat") en ַָמּדּוַע ("waarom"). Dié tesame met ָָּנ (vv. 1a en 

3c), ְוַעָּתה (vv. 3a en 5a), ....לֹא.... ְולֹא (v. 6b), ...-ְָוַעל....ֵמ (vv. 6d en 6c) en ִּכי (v. 7a) 

verhoed die leser en hoorder om hulle emosioneel op 'n afstand te hou (Broadt 

1997:15). Dit is interessant dat die modes van ָקָוה vv. 2e en 7c imperfektum en die 

in 4c perfektum is (reg in die middel). Dit is asof die eienaar die hoorders wil 

terugbring na die omstandighede in die hede. 

 

2.5 Die oop-middel-sluit verband en patroon 

 

Ten opsigte van 2.2-2.3 kan die oop-middel-sluit verband en patroon soos volg 

uiteengesit word: 

 

oop: vv. 1-2a-d; 

middel: vv. 2e-4; 

sluit: vv. 5-7. 

 

Elk van die die drie kan verder onderverdeel word: 

 

oop: vv. 1a-b (inleiding tot die liefdeslied); 

vv. 1c-d (ligging van die wingerd); 

vv. 2a-d (die bewerking van die wingerd). 

 

middel: vv. 2e-f (beskuldiging teen die wingerd); 

v. 3 (oproep van die getuies om te beslis); 

v. 4 (vrae ten opsigte van wat reeds gedoen en die hoop wat geskep is). 

 

sluit: vv. 5a-b (bekendmaking); 

vv. 5c-6 (oordeel); 
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v. 7 (verklaring ten opsigte van bogenoemde). 

 

Vers 4 speel duidelik 'n sentrale rol in Jesaja 5:1-7. Daar is 'n bepaalde rede 

waarom vers 4 'n sentrale rol speel. Dit wys uit die implikasie van wat tevore 

aangegaan is. Die eienaar van die wingerd laat die getuies toe om te reflekteer op 

hul reaksies na die oproep in vers 3 om hul mening te hoor van wat die oordeel 

moet wees. Hulle word betrokke gemaak om 'n besluit te neem. Die eienaar, 

miskien onregverdiglik, druk die getuienis in die rigting van die antwoord wat hy 

graag wil hê. Die wingerd het nou geen verskoning nie (Childs 2001:45; 

Williamson 2006:339). 

 

2.6 Die redenerende verband en patroon 

 

Jahwe is duidelik besig om 'n argument op te bou om sy volk daarvan te oortuig dat 

dit wat hulle doen, verkeerd is. Hy gebruik die voorbeeld van die ֶּכֶרם om op 'n 

beleefde en liefdevolle wyse sy volk te benader om uiteindelik uit te kom met wat 

sosiaal verkeerd is by die volk. Hy gebruik hofterme om sy saak te verduidelik en 

op te bou. 

 

Die argument is dat insette gelewer is en daar word gewag/gehoop op dividende 

van wat ingesit is. Dit begin by waar die wingerd geleë is en alles wat gedoen word 

om die gewensde resultate te lewer. Die rol van die twee vrae in vers 4 is hier ter 

sprake. Daar was op kwaliteit van dit wat gelewer moet word gehoop, maar die 

teendeel word gelewer. 

 

Die hele boek van Jesaja, waarvan Jesaja 5:1-7 'n opsomming van is, berus op die 

aanname om die volk te oorreed om te verander. Jahwe gebruik die teenstrydigheid 

of antitese dat die volk hulle verkeerdheid moet erken en afkeur. Hulle kan 

verander en terugkeer na soos die omstandighede voorheen was, naamlik: ֲעָּנִבים 

("keur druiwe") (vv. 2e en 4c) of in reële terme omgesit, ִמְׁשָּפט ("reg") (v. 7c) en 

 Indien Miscall (1993:31) korrek is .(Miscall 1993:31) (v. 7d) ("geregtigheid") ְצָדָקה

in sy aanname dat die hele boek Jesaja berus op die aanname om die volk te oorreed 
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om te verander dan kan gevra word wat behels die "reg" en "geregtigheid" wat die 

volk moet beoefen? Beteken dit dat hierdie woorde het inhoud as die volk hulle 

skuldig gemaak het aan die voortbring van "suur druiwe" instede van "keur 

druiwe"? Oswalt (1986:154) gee inhoud daaraan as hy sê dat die wingerd hulle 

skuldig gemaak het aan verdrukking en geweld. Kan dit wees? Is daar nie meer as 

net verdrukking en geweld nie? Soveel so dat Jahwe Hom wil afsny of die wingerd 

wil vernietig. Dit is asof Jahwe vra, waar kom die wilde druiwe vandaan? Dit is 

oneetbaar en onooglik. Die uitkoms van dit wat verwag word, maak van alles 'n 

groot mislukking (Snijders 1969:74). 

 

Dit is juis opvallend dat wanneer daar na Jesaja 5:1-7 gekyk word, alreeds van vers 

1 af, daar drie karakters betrokke is, naamlik die profeet, die Eienaar en die 

wingerd. Die vraag is as die profeet vanaf verse 1-2 aan die woord is en in vers 7, 

praat hy namens homself of namens iemand anders? Indien die profeet volgens 

Tucker (2001:88) namens homself praat, sluit dit ook in verse 3-6. Dan is die 

profeet die eienaar en is die wingerd syne, volgens Tucker. Dit maak nie sin nie. 

Vanaf verse 1-2 praat die profeet van iemand anders, nie homself nie, naamlik die 

Eienaar van die wingerd. Indien die profeet alleen aan die woord is, dan tree hy 

namens die Eienaar op. Vanaf verse 3-6 word die rolle van sprekers omgeruil en is 

die Eienaar self aan die woord. In vers 7 is die profeet aan die woord. In terme van 

struktuur-indeling, in terme van wie aan die woord is, kan die struktuur soos volg 

daarna uitsien: 

 

verse 1-2 (die profeet); 

verse 3-6 (die Eienaar); 

vers 7 (die profeet). 

 

2.7 Die sensories-estetiese verband en patroon 

 

Die woord "sensories" in sensories-estetiese staan in verband met die sintuiglike 

waarneming, met ander woorde dit wat gewaar kan word, die visuele. "Esteties" 

weer het met waardering te make, met ander woorde die vermoë tot gevoel, die 

toon van emosies. Die sensories-estetiese verband van 'n teks berus op die ruimte 
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van gewaarwordinge wat die teks vergestalt en die wyse waarin die teks hulle 

vergestalt (Robbins 1996b:28-29). 

 

Die sensories-estetiese verband en patroon van die teks sien soos volg daaruit: 

 

1a  "Laat Ek tog sing vir my Geliefde, 

1b  'n liefdeslied oor sy wingerd!" 

1c  My Geliefde het 'n wingerd 

1d  op 'n vrugbare helling. 

 

'n Beleefde versoek in die eerste persoon word gerig. Dit skep die gevoel dat iets 

moois gaan plaasvind. Dit wat plaasvind is 'n lied wat gesing gaan word. Die feit 

dat die woord "geliefde" twee keer herhaal word, wil sê dat daar 'n besonderse 

verhouding is tussen die een wat sing en die eienaar van die wingerd en ook tussen 

die eienaar en die wingerd self. Dit waaroor gesing word in terme van die wingerd 

self, waar dit geleë is en in watter tipe grond die wingerd staan, maak dit anders nie 

moontlik dat 'n persoon oor die wingerd gaande kan raak nie. Dit wat gehoor word 

van die wingerd is dat die wingerd lowergroen is. Daar is ook 'n gevoel van 

toegeneentheid teenoor die wingerd veral in terme van wat van die wingerd gesing 

word. 

 

2a  Hy het dit omgeskoffel en skoongemaak van die klippe, 

2b en keur wingerdstokke aangeplant; 

2c  en Hy het 'n toring in die middel daarvan gebou 

2d  en ook 'n parskuip daarin uitgekap; 

2e  en Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 

2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 

 

Wat gesien kan word, is dat die wingerdstokke sorgvuldig gekies is. Net die beste 

van die beste is goed genoeg om die beste voort te bring. Daarvoor is nodig dat die 

grond waarin die keur wingerdstokke aangeplant word, reg sal wees. Die grond 

moet reg bewerk word, met ander woorde, dit moet omgeskoffel en van die klippe 

skoongemaak word. Die helling is baie klipperig. Vir dit wat voortgebring sal word, 

is 'n toring en 'n parskuip nodig om dit wat verwag word, te bewerk. 
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Die Eienaar van die wingerd hoop vir die allerbeste. Die woord "hoop" impliseer 'n 

geval van gespannendheid en angstigheid. Daar is 'n gevoel van ongeduld, 'n gevoel 

van nie kan wag om die gewensde resultaat te kry van dit waarvoor gehoop word 

nie. Die hoop beskaam en skep die gevoel van teleurstelling, want volgens Oswalt 

(1986:153) het die bewerking van die wingerd 'n sekere gevoel by Jahwe (Eienaar 

van die wingerd) geskep in terme van wat Hy alles aan die wingerd gedoen het, van 

wat Hy alles in die wingerd geïnvesteer het. Oswalt is reg as hy sê dat Jahwe se 

hoop 'n vergeefse hoop of anders gestel 'n teleurgestelde investering is. 

 

3a  En nou, inwoners van Jerusalem 

3b  en manne van Juda, 

3c  spreek tog reg tussen My 

3d  en my wingerd. 

 

'n Waardeoordeel, hier en nou, word van die getuies gevra in terme van dit wat die 

wingerd voortbring en dit wat in die wingerd geïnvesteer is. 

 

4a  Wat is daar meer om te doen aan my wingerd 

4b  wat Ek nie daaraan gedoen het nie? 

4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, 

4d  maar dit bring net suur druiwe voort? 

 

Die emosies/gevoel is duidelik waarneembaar. 'n Beskuldigende toon word in verse 

4c-d gehoor. Die skok en teleurstelling is groot. Dit waarop gehoop is, realiseer nie. 

Dit wat voortgebring is, proe galbitter. Die druiwe is vrot en kan nie gebruik word 

nie. Dit is asof daar 'n stank in die lug hang wat die atmosfeer onuithoudbaar maak 

en die volgende tot gevolg het: 

 

5a  En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 

5b  wat Ek met my wingerd gaan maak: 

5c  Ek sal van sy doringheining ontslae raak en dit oorgee aan verbranding; 

5d  Ek sal sy klipmuur afbreek sodat dit 'n vertrapping word. 

6a  Ek sal dit 'n verwoesting maak: 
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6b  dit sal nie geprys en omgeskoffel word nie, 

6c  en dorings en onkruid sal daar opkom; 

6d  en wat dit betref sal Ek die wolke beveel 

6e  om nie reën daarop te laat val nie. 

 

Geen wonder die subjek van ָקָוה kom tot bostaande gevolgtrekking nie. Dit maak 

die oordeel onafwendbaar. Dit is oordeel wat op die visueel oortreffende trap 

neerkom. Die helling met die eens lowergroep wingerd sal nou visueel gesproke in 

'n wildernis omskep word weens die wingerd se onproduktiwiteit. 

 

7a  Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare is die huis van Israel 

7b  en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. 

7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

Nou word verklaar wie die wingerd is en waarop in reële terme gehoop word. Wat 

wel interessant is, is die woorde "tuin van sy verlustiging". Dit skep 'n positiewe 

gevoel. Waarin lê die verlustiging? Williamson (2006:342-343) noem dat 7a en 7b 

moontlik twee sinonieme kan wees, dat 7b net 'n ander manier is om na 7a te 

verwys of dat 7b moontlik 'n meer populêre verwysing na die wingerd in sy 

totaliteit is. Die mense van Juda was meer in guns of 'n meer bevoorregte groep in 

die hele volk. Wat baie interessant is wat Williamson noem, is dat die verwysing 

net die teleurgestelde ervaring van Jahwe verhoog. Die verhouding tussen Jahwe en 

die volk het versuur, sodanig dat Jahwe nie meer vir die verhouding kans sien nie. 

 

Verder kan op die sinspeling van die woorde gelet word, wat kwaliteit betref, 

tussen "keur druiwe" en "suur druiwe" (vv. 2e-f en vv. 4c-d) metafories gesproke en 

die opbou tot die verklaring in v. 7. In v. 7 word dit in reële terme omgesit en weer 

moet gewys word op die kontrasterende sinspeling (in Hebreeus klink dit byna 

dieselfde) tussen "reg" en "wetsverbreking" (v. 7c) en tussen "geregtigheid" en 

"gekerm" (v. 7d). 
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Wat die subjek van ָקוה betref, ervaar die subjek teenstrydige emosies in terme van 

die resultate waarop gehoop word aan die een kant en dit wat voortgebring word 

deur die wingerd aan die ander kant. Dit is die moeilikste van omstandighede om in 

te verkeer. Kan dit gesê word dat Jahwe se houding in terme van ָקוה verander het 

met betrekking tot dit wat die wingerd/volk voortbring, dat Jahwe nou negatief 

optree (Waschke 2003:568)? Geen wonder dit was vir die subjek van ָקָוה 'n pynlike 

ervaring om die toestand van die wingerd so te aanskou nie (Williamson 2006:336). 

Sensories en esteties gesproke kan in Jesaja 5:1-7 van kontrasterende emosies en 

handeling gepraat word, byvoorbeeld: opgewondenheid en teleurstelling, oes en 

oordeel. 

 

Die wyse waarop Jesaja 5:1-7 begin en waarop dit eindig is belangrik, natuurlik 

beheer deur die vrae wat in v. 4 gevra word. Volgens Seitz (1993:325) hang die 

lotsbestemming van die volk in die lug. Die wingerd het nie aan die verwagting van 

die eienaar voldoen nie (Sweeney 1996b:50). Van opgewondenheid en oes is daar 

geen sprake nie, net teleurstelling en oordeel. Die wingerd het gefaal om haar ware 

karakter uit te beeld (Brueggemann 1998a:49). 

 

2.8 Gevolgtrekking 

 

Die gebruik van die lied en van 'n hofgeding is 'n ironiese kombinasie wat verskeie 

vrae laat ontstaan. Vrae soos: indien Jahwe as Eienaar ongelukkig is oor die tipe 

produk wat die wingerd (in die geval die volk) voortbring, waarom het Hy dit nie 

self geproduseer nie? Waarom eers 'n mooi begin en alles insit, al die moeite doen 

(verse 1c-2d) en dan van houding verander as alles nie volgens plan verloop soos 

wat daar gehoop is nie? Waarom nie net die genre van 'n hofgeding gebruik en alles 

afhandel nie, maar 'n lied ook daarby gebruik? Dit rym nie. Wil die profeet ons iets 

vertel deur die twee tipes genres saam te gebruik deur juis die ironie van die 

omstandighede uit te wys? 

 

Dit is juis die ironie. Dit is die enigste geval waar Jahwe en juis Jahwe alleen die 

subjek van ָקָוה is. Net in nog een ander geval is Jahwe die subjek van die hoop en 
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wel by ָחָכה (Jesaja 30:18a). Dáár is Jahwe ongeduldig en kan nie wag om goed te 

doen nie. Nêrens op 'n ander plek in die Ou Testament is Jahwe die subjek van ָקָוה 

nie. In al die ander gevalle is 'n mensekind die subjek. Wat wil die perikoop sê met 

Jahwe as die subjek en veral hierdie geval wat die enigste geval is? Wat is die 

motief daaragter as Jahwe as die subjek hoop op verwagte/gewensde resultate en 

die objek kan nie daaraan voldoen nie? 

 

Dit is opmerklik dat Jahwe getuies oproep om die omstandighede te kom beoordeel 

wat 'n belangrike bestanddeel van 'n hofgeding is, maar dan nie die getuies nodig 

het nie, want Hy het klaar tot 'n gevolgtrekking gekom. Wat ironies is, is dat die 

getuies ook die beskuldiges is. Moet die beskuldiges oor hulle eie lot beslis? Wat 

Jahwe laat besluit het dat Hy nie meer die getuies en hulle beoordeling nodig het 

nie, is die vrae in vers 4. Niks gaan Hom meer van plan laat verander nie.  

 

Jahwe se optrede word juis deur die beskuldiges se toedoen bepaal. Hier speel die 

antitetiese parallelisme van ָקָוה 'n belangrike rol. Wat is die teologiese impak 

daarvan op die beskuldiges se toekoms met Jahwe as die subjek van ָקָוה? 
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Hoofstuk 3  Die Intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 

 

3.1 Inleiding 

 

Die intertekstuele verband van 'n teks hou verband met hoe die interaktiewe wêreld 

van die teks betree word. Dit is dus die verteenwoordiging van, die verwysing na en 

die gebruik van verskynsels in die wêreld buite die teks wat vertolk word. Dit gaan 

oor die vertolking van die taal met buite materiaal en fisiese objekte, historiese 

gebeure, gebruike, waardes, rolle, instellings en sisteme (Robbins 1996b:40). Wat 

is die verband van dit wat in Jesaja 5:1-7 staan met die wêreld waarin die profeet 

hierdie boodskap van ִמְׁשָּפט ("reg") en ְצָדָקה ("geregtigheid") teenoor ִמְׂשׇּפח 

("wetsverbreking") en ְצָעָקה ("gekerm"), lewer? Wat behels die "reg", 

"geregtigheid", "wetsverbreking" en "gekerm"? Hoe moet ָקָוה ("hoop") teologies 

verstaan word wanneer Jesaja 5:1-7 in verband met ander tekste, veral profetiese 

tekste en veral wanneer van retoriese metodes gebruik gemaak word, ondersoek 

word en wat is die rol van parallelisme in die ondersoek? Wat behels dit waarop 

Jahwe ָקָוה; wat is die rol van Jahwe in die hele proses en wat moet die hoorders (die 

volk) doen om "reg" en "geregtigheid" te beoefen? Watter boodskap hou dit vir ons 

huidig in in die beoefening van reg en geregtigheid en die tegelyke funksionering 

van wetsbreking en gekerm? Uit die ondersoek sal dit duidelik blyk waarom daar 'n 

keuse vir Jesaja 5:1-7 gemaak word. 

 

In die lig van bogenoemde is dit belangrik om nie net te weet wat om oor te dra nie, 

maar ook hoe om dit oor te dra (Trible 1994:26). Die "hoe" moet nie net gedefinieer 

word nie maar dit moet ook beskryf word hoe die "hoe" aangebied word. Hoe sit 

die skrywer sy saak of argument uiteen om sy gehoor of leser te oortuig? 

 

Daarom vra Muilenburg (1969:1-8) vir 'n groter klem op die literêre impak van die 

teks. Sy bedoeling is dat die teks in al sy fasette ontleed moet word. Dit is wat 

retoriese analise se bydrae tot Bybelse eksegese inhou (Patrick & Schult 1990:12). 

Patrick en Schult (1990:13-24) maak 'n hele paar interessante opmerkings in terme 

van retoriese analise indien die teks behoorlik verstaan moet word: 
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a) Die teks het in die retoriese proses 'n lewe van sy eie om die leser in staat te 

stel om die teks in die verhouding tot die gehoor of leser te herontdek. 

b) Die teks het 'n spesifieke funksie, in terme van genre, in die gemeenskap en 

die effek wat dit op die gemeenskap het. Die inhoud van die teks, naamlik 

die boodskap, word gebruik om 'n verandering van gedagte by die gehoor 

teweeg te bring. Dit is hoekom inhoud en vorm onlosmaaklik aanmekaar 

verbind is. Daarom moet die vorm nie die doel self wees nie, maar eerder 'n 

wyse waarop die spesifieke teks (en in die proefskrif se geval – Jesaja 5:1-7) 

in al sy besonderheid verstaan moet word. 

c) Indien die teks behoorlik verstaan moet word moet die geestelike en 

teologiese aannames van die teks in ag geneem word. 

d) 'n Analitiese benadering tot die teks vra dat 'n persoon die teks behoorlik 

moet ontleed in soverre die persoon se vermoëns dit toelaat. Daar moet dus 

'n duidelike onderskeid getref word tussen wat 'n teks beteken het en wat dit 

tans beteken. Daarom is dit belangrik om betrokke te raak en steeds getrou 

te wees aan jou kritiese verantwoordelikheid. 

e) In 'n analitiese benadering moet die navorser 'n interpretasie van sy eie 

aanbied. Dit hou 'n optrede van verdere beoordeling in. Die teks vra dat jy 

tot 'n beslissing kom. Die teks moet verklaar word tot die beste teks wat dit 

in die volle sin van die woord kan wees. Daar moet nuwe moontlikhede van 

verstaan kom. 

f) Die nuwe moontlikhede kan 'n persoon nie vir homself hou nie. Hy moet dit 

aanbied aan die geloofsgemeenskap waartoe hy behoort en indien verder 

ook aan die gemeenskap in die algemeen om te bepaal of die interpretasie en 

die beoordeling in ooreenstemming met die standaarde in daardie betrokke 

gemeenskap is. 

 

Verder moet die navorser in gedagte hou dat die profete op hoogs effektiewe wyse 

van retoriese strategieë gebruik gemaak het om hul boodskap oor te dra (Lessing 

2006:391). Indien dit die geval is, word retoriese analise nie net beskou as een van 

baie eksegetiese metodes wat jy kan kies nie, maar as deel van die eksegetiese 

operasie (Meynet 1998:309). Die waardevolheid van retoriese analise word juis 

beklemtoon wanneer die profete, en in die geval van Jesaja 5:1-7, van 'n 
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gekombineerde genre gebruik maak, naamlik die ִריב-genre en die liefdeslied, om sy 

gehoor met die aard van die boodskap te bereik en daarvan te oortuig. Dit 

demonstreer die wyse waarop die profeet sy gehoor oortuig om sy boodskap tuis te 

bring (Gitay 1981:41; 1991:5; 1997:44). Die boodskap beïnvloed nie net die 

oorspronklike gehoor nie, maar ook die huidige leser en verklaarder en so ook 

toekomstige geslagte wat die teks lees (Broadt 1997:1). 

 

Aangesien die navorsing op Jesaja 5:1-7 is, meld Gitay (2001:109-110) dat daar 

verskeie literêre strategieë was wat al op die boek Jesaja toegepas is, naamlik: 

 

a) wanneer geleerdes vanuit die agtergrond van 'n boek uitgaan; 

b) wanneer navorsing volgens die tema van 'n boek gedoen word; 

c) wanneer geleerdes hulle gevolgtrekking as die enigste gevolgtrekking tot 'n 

bepaalde saak in die teologiese diskoers aanbied; 

d) wanneer die materiaal van 'n boek hervorm word en dit as eie literêre 

vertrekpunt aangebied word; en 

e) wanneer persone op grond van hul ideologiese sieninge van ander verskil. 

 

Gitay (2001:117-118) is van mening en tereg ook dat 'n teks sonder inagneming van 

sy konteks geen teks is nie. Daarom beveel hy 'n kontekstuele lees van die teks aan. 

Wanneer dit (retoriese lees van die teks) gebeur, ontstaan daar kontekstuele 

verhoudinge tussen die leser en die teks. Die retoriese situasie en sy globale tema is 

die oorsaak van die profetiese diskoers (Gitay 1983:221). 

 

In die hele retoriese proses is daar drie partye betrokke, naamlik die teks, die 

gehoor of die leser en die skrywer. Die verhoudinge tussen die partye moet beskryf 

word ten einde uit te kom by die volgende: "Hoe moet "hoop" in Jesaja, en meer 

spesifiek Jesaja 5:1-7, teologies verstaan word?" Ten einde hierdie doel te bereik 

moet na drie modes van retoriek gekyk word, naamlik hoe kom die rede of die 

verstaan, die emosie van die gehoor en die etiese sy of integriteit van die skrywer 

ten einde sy gehoor of leser se vertroue te wen in die saak wat hy stel, ter sprake 

(Watts 2008:187-188). Indien die nodige verandering van gedagte by die gehoor 

teweeg gebring wil word moet daar nie net gefokus word op die betekenis van die 
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teks as sodanig nie, maar ook op die impak wat die teks op die gehoor of leser het. 

Die profeet moet die omstandighede, die gevoelens, die politieke en religieuse 

houdinge van sy gehoor in ag neem as hy wil hê dat sy boodskap enige impak op sy 

gehoor moet hê (Gitay 1981:7-41; 1991:6). 

 

Met ander woorde 'n retoriese lees van die teks alleen, alhoewel 

aanbevelenswaardig, is nie genoeg nie. Die sosiale, die kulturele, die ideologiese en 

die teologiese verband van die teks moet ook in ag geneem word indien die teks 

behoorlik verstaan moet word. 

 

In die hele proses van oortuiging speel die datering van Jesaja 5 'n belangrike rol, 

veral as Jesaja 5:1-7 in sy intertekstuele verband vergelyk word. Dit is dan ook 

belangrik vir die interpretasie van Jesaja 5:1-7 in terme van ִמְׁשָּפט ,ָקָוה en ְצָדָקה. 

 

3.2 Die voorlopige datering van Jesaja 5  

 

Daar is 'n aansienlike debat oor die datering van die teks (meer spesifiek die Jesaja-

teks). Een van die aanvaarde kritiese hipoteses stel voor dat baie dele indien nie die 

meeste nie, nie in die 8ste eeu v.C. geskrywe is nie (Williamson 1996:116-155). 

 

Daar blyk ook nie redelike eenstemmigheid te wees oor die datering van Jesaja nie; 

selfs nie eens oor die drie indelings van Jesaja nie. Alhoewel die meeste geleerdes 

hoofstuk 5 hanteer as deel van die groter geheel (hoofstukke 5-12), word daar ook 

'n saak uitgemaak vir of teen die eenheid van Jesaja en beïnvloed dit die datering 

van Jesaja (Grogan 1988:8-11). Indien Jesaja as boek in sy geheel as literêre 

eenheid die uitgangspunt is, vestig dit die basis vir die verstaan van die individuele 

eenhede waaruit dit saamgestel is en voorsien dit weer 'n literêre konteks wat 

onvermydelik op die verstaan van die onderskeie dele van die geheel 'n effek moet 

hê (Carr 1996:167). Gitay (1991:2) is een van diegene wat Jesaja as 'n eenheid 

beskou. Retories gesproke beskou Gitay (1991:88-90) Jesaja 5 as een adres aan die 

volk. In Jesaja 5 gaan dit vir hom om die verhouding tussen verse 1-7 en 8-30. 

Verse 1-7 funksioneer as 'n inleiding. Die vraag na hoofstuk 5 as 'n eenheid is 

ingewikkeld. 5:8-24 en 10:1-4 word as 'n eenheid beskou weens die הֹוי-("wee") 
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partikel wat hulle aan mekaar verbind weens die sosiale kritiek op die volk se lewe. 

5:25-30 gaan oor oorlog weens die volk se politieke reaksie oor hoe hulle die 

omstandighede  beoordeel. 5:25-30 (politieke reaksie) en 5:8-24 (sosiale kritiek) 

beïnvloed die Jesaja-diskoers en hoe ָקָוה teologies verstaan moet word. 

 

Die vraag is net of dit moontlik is om Jesaja 5 meer spesifiek te dateer? Vir Seitz 

(1993:25-26) is daar verskeie faktore wat daartoe aanleiding gee om dit meer as 

pre-Ussia materiaal te lees en dan spesifiek gemik op die Noordelike Koninkryk, 

maar dan vanuit die volk se eie geskiedenis, veral uit 2 Konings 15:29 en 32, 16:5 

en 17:18-23. Volgens Blenkinsopp (2000:73), soos ook by Gitay (1991:88), is daar 

die geneigdheid onder kritiese geleerdes in die afgelope dekades om te aanvaar dat 

beide die Pentateug en die boek Jesaja essensieël Tweede Tempel samestellings, is 

literêre konstruksies wat deur die skolastiese elite gedurende die Persiese periode 

(500-200 v.C.) of selfs later saamgestel is. Watts (1985:xxiv) is op dieselfde spoor 

as hy die datering van die voltooiing van Jesaja in 435 v.C. plaas. Vir Sweeney 

(1996a:116) funksioneer Jesaja 5-12 as deel van die finale redaksie van die boek 

Jesaja wat in die laat 5de eeu v.C. teweeg gebring is. 

 

Dit is moeilik om 'n presiese datering vir Jesaja 5:1-7 vas te stel. Dit is daarom nie 

verrassend dat belangstelling in die persoon en persoonlikheid van 'n historiese 

Jesaja het vir menige kommentatore afgeneem. Dit mag rederlikerwys aanvaar 

word dat die berusting van Jesaja se outeurskap op die drie titels (1:1; 2:1; 13:1), 

wat van 'n latere datering mag wees, moeilik in die tyd van die profeet terug 

geplaas kan word. Daar is ook aansienlike intertekstuele oorvleueling tussen die 

boek Jesaja en die Klein Profete, tot so 'n mate dat redaktors van die profetiese 

materiaal hulleself toegelaat het om profetiese spreuke aan spesifieke outeurs toe te 

dig. Die boek Jesaja het as 'n soort afsetsel/waarborg vir veelsoortige profesieë, wat 

handel oor die bestemming van Jerusalem en Juda, gedien. Die prosaverhale in 

hoofstukke 7, 20 en 36-39, bemoeilik die kwessie van datering  aangesien hierdie 

hoofstukke 'n profetiese figuur, 'n "man van God", verteenwoordig. Dit verskil 

betekenisvol van die outeur van die profetiese spreuke. (Blenkinsopp 2000:73-74). 

Indien die datering volgens Watts (1985:xxiv) berus op die voltooiing van die boek 

wat laat genoeg is om al die historiese verwysings in die boek in te sluit dan is 
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Jesaja se woorde selfs in 435 v.C. geldig, alhoewel hy sekere gedeeltes in Jesaja 

vroeër dateer: hoofstuk 7 (734 v.C.); hoofstuk 20 (714-712 v.C.); hoofstukke 45-46 

(540 v.C.); hoofstuk 63 (435 v.C.). Vir Gitay (1988:88) is die boek Jesaja die 

resultaat van 'n teologiese redaksionele proses. Sweeney (1996a:119) is van mening 

dat alhoewel die teenswoordige vorm van hoofstukke voortvloei uit die 7de eeuse 

Josiaanse redaksie van Jesaja, funksioneer hierdie hoofstukke as deel van die 6de 

eeuse en 5de eeuse redaksie van die boek. Indien Blenkinsopp, Gitay, Watts en 

Sweeney se menings rondom die datering van Jesaja 5 aanvaar word, word Jesaja 

5:1-7 as laat post-eksilies gedateer
22

. Daar is ook geen moontlike samehang met 

27:2-6 in die bespreking oor die datering van 5:1-7 nie; net wanneer dit oor die 

intertekstuele verhouding tussen die twee gaan. 

 

3.3 Moontlike tipes intertekstuele verbande 

 

Die mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele verband van 'n teks het te make 

met hoe die teks gevorm en hervorm word, hetsy deur middel van uitdruklike 

verwysing of daarsonder, deur die taal van ander tekste te gebruik. Die teks herhaal, 

rekontekstualiseer, herformuleer woorde of frases uit ander bestaande tekste 

(Watson 2002b:187). Dit noodsaak die leser om ander "tekste" na te gaan wat binne 

die teks, wat gelees word, funksioneer. Daar moet gekyk word na woorde of frases 

binne die teks van ander tekste, om na te gaan waarom die teks 'n retoriese impak 

op die eerste gehoor of leser het. Dit mag mondelings of opskrifgesteld wees (De 

Silva 1999:36; Anum 2009:2). 

 

Robbins (1996b:40-58) bied vyf maniere aan waarop die mondelinge en 

opskrifgestelde intertekstuele verband van die teks omskryf kan word, naamlik 

herhaling, rekontekstualisering, herformulering, verhalende versterking en 

tematiese uitbreiding. Robbins gaan van die mening uit dat die persoon wat die teks 

verklaar, op die verhouding tussen die skrywer en die teks werk. Moet dit tussen die 

skrywer en die teks wees? Waarom nie die verhouding tussen die teks en die leser 

nie? Die leser kan sekerlik nie bewus wees van die verhoudinge tussen die teks en 

ander tekste wat aan die skrywer bekend is nie. Of is die leser ook bewus van die 

                                                           
22

 Vir verdere bespreking sien die mening op bl. 234-235 onder 4.8.4 
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historiese of kulturele faktore wat die teks kon beïnvloed het waarvan die skrywer 

moontlik nie bewus was nie (Culpepper 1998:73-74). 

 

Dean (1998:86), in reaksie op Robbins, beskrywe die mondelinge en 

opskrifgestelde intertekstuele verband as die teks se verhouding met ander 

literature, historiese gebeure en sosiale strukture. Dit beskrywe ook hoe die teks die 

woorde van die mondelinge en geskrewe tradisies weergee. Dit is interessant hoe 

Newby (1998:96-97) noem dat die mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele 

verband gebruik kan word, om in Sûra 11 van die Koran die verhaal van Noag, deur 

middel van herhaling en rekontekstualisering, terug te vind. Dit beteken dat vir die 

Ou Testament, veral in die profetiese literatuur, verhale en frases op ander plekke in 

die literatuur van die teks teruggevind kan word, hetsy in 'n beknopte of in 'n 

uitgebreide vorm, deur die vyf maniere wat Robbins (1996b:40-58) aanbied om die 

mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele verband van die teks te beskryf. As 

deel van die groter prentjie van sosio-retoriese analise gaan Robbins vir 'n sosio-

retoriese hermeneutiek; met ander woorde al die kenmerke van 'n teks se sosio-

retoriese vermoëns en effek tesame met die sosiale, kulturele, ideologiese en 

teologiese funksies wat dit aanbied (Robbins 1998b:103). Die vyf maniere van die 

mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele verband van die teks kan soos volg 

omskryf word: 

 

3.3.1 Herhaling 

 

Dit gaan om die oordra van uitsprake of verhale, hetsy deur middel van die 

mondelinge of geskrewe tradisie, in die presiese of verskillende woorde waarin die 

persoon die uitspraak of verhaal ontvang (Robbins 1996b:41). Die feit dat Robbins 

baie aandag hieraan skenk, wil sê dat herhaling 'n baie belangrike strategie is om 

jou boodskap oor te dra om sodoende jou gehoor te oortuig. In Jesaja se geval, veral 

in die lied van die wingerd (5:1-7), is dit die bedoeling om lewendige beskrywings 

te gee om sodoende die gehoor se aandag gevange te hou, veral die beskrywing van 

die wingerd en die tipe produk wat die wingerd oplewer. Dit versterk die indruk 

van die werklikheid, naamlik van ִמְׂשָּפח ("wetsverbreking") en ְצָעָקה ("gekerm") 

(Gitay 1981:9-10). 
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Die meeste geleerdes is dit eens dat herhaling 'n hoofkenmerk van die Hebreeuse 

retoriek en styl is en dat dit 'n beslissende rol in die Ou Testament speel. Dit is in 

die Hebreeuse taal op sintaktiese en morfologiese vlak ingebou. Dit hou die 

gedagtegang van die teks gefokus; dit gee 'n gevoel van totaliteit/eenheid en 

beweging; dit baken die grense af en gee struktuur aan die teks; dit noop die leser 

om aandag te gee waarom sekere dinge herhaal word en om te bepaal waarom. Die 

impak van herhaling bepaal die oorredingsvermoë van die teks (Muilenberg 

1984:193-207; Trible 1994:28; Revell 1997:92; Strawn 2003:219-230; Lessing 

2006:393; Boase 2006:34). Herhaling in die teks het 'n teologiese funksie en na 

aanleiding van die herhaling, is dit wat bepaal moet word, wat 'n merkbare kenmerk 

van die Ou Testament is (Briggs 2006:95). Met ander woorde die leser of die 

persoon wat die teks lees moet 'n waardeoordeel gee van dit wat gelees word. 

Herhaling van woorde, frases of sinne, as 'n kragtige instrument, om 'n verhaal te 

vertel, kan juis gebruik word om 'n skare emosioneel op te sweep. Die leser of 

gehoor moet juis 'n verandering ondergaan. 'n Persoon kan nie dieselfde bly indien 

herhaling nie behoorlik toegepas word nie. Dit mag moontlik die sleutel tot die 

verhaal wees (Longman 1993:70; Viders 1994:98; Redmond 2006:56; Walsh 

2010:81). 

 

Herhaling kan op verskeie wyses in die teks teenwoordig wees (Robbins 1996b:41-

47), naamlik: 

 

a) Die herhaling kan dieselfde woorde in 'n ander geskrewe teks wees
23

. 

b) Die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille
24

. 

 

 

 

                                                           
23

 Die volgende woorde in Markus 7:10a, behalwe die woorde "want Moses het gesê", naamlik: "eer 

jou vader en jou moeder", is presies dieselfde woorde as wat staan in Deuteronomium 5:16a: "eer 

jou vader en jou moeder". 
24

 'n Voorbeeld is Johannes 2:17: "En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir u 

huis het my verteer.". In Psalm 69:10 is daar een verskil. Vers 10a begin met "want" as die rede vir 

dit wat in vers 9 staan. Dit lees soos volg: "want die ywer vir u huis het my verteer." 
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c) Herhaling mag sekere woorde uitlaat om die verklaring beknop en pittig te 

maak
25

. 

d) Herhaling hoef nie net in dieselfde woorde te wees nie, maar kan ook in 

ander woorde gebruik word
26

. 

e) Herhaling wat sommige van die woorde van die verhaal in die Bybelse teks, 

met woorde wat eie is aan die teks, gebruik
27

. 

f) Die herhaling van woorde wat eie aan 'n persoon in die verhaal is
28

. 

g) Herhaling wat opeenvolgende tekste wat verskeie periodes insluit, opsom
29

. 

 

 

 

                                                           
25

 'n Voorbeeld hiervan is 1 Korinthiërs 1:31: "Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die 

Here roem." Hierdie vers is 'n verkorting van Jeremia 9:23: 

"maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem 

dat hy verstaan en My ken, 

dat Ek die Here is wat goedertierenheid bring, 

reg en geregtigheid op die aarde; 

want in die dinge het Ek 'n behae, spreek die 

Here." 
26

 'n Voorbeeld is die herhaling van Paulus van die gebod van Jesus "dat die wat die evangelie 

verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe (1 Korinthiërs 9:14). Dit bestaan in 'n ander 

geskrewe teks in die volgende vorm: "want die arbeider is sy voedsel werd" (Matthéüs 10:10). 
27

 So 'n teks is Handelinge 7:30-32: 

"En toe die veertig jaar verby was, het 'n Engel van die Here aan hom 

verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die vuurvlam van 'n 

doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder, en 

toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom 

gekom: Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, die God van 

Isak en die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om 

dit te bekyk nie. 

Die teks wat die storie in Eksodus 3:2-6 vertel is langer as die teks in Handelinge 7:30-32. Die 

Handelinge teks gebruik sy eie woorde om die storie beknop te vertel en herhaal sommige van die 

juiste woorde (kursief) wat in Ekodus 3:2-6 verskyn. 
28

 'n Voorbeeld hiervan is Markus 2:25-26: 

"En Hy sê vir hulle: Het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie – toe 

hy in die nood was, en die wat by hom was, honger gehad het – hoe hy in 

die huis van God gegaan het in die tyd van Abjatar, die hoëpriester, en die 

toonbrode geëet het wat niemand behalwe die priesters geoorloof is om te 

eet nie; en ook die wat saam met hom was, gegee het?" 

Woorde wat in 1 Samuel 21:1-6 verskyn, is kursief. Die oorblywende woorde verskil van dit wat in 

die Ou Testament teks staan. 
29

 'n Voorbeeld hiervan is Lukas 17:26-27: 

"En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae 

van die Seun van die mens: hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en 

is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en 

die sondvloed het gekom en almal vernietig." 

Die herhaling verteenwoordig 'n opsomming van die teks in Genesis 6:1-24. Daar is geen verwysing 

na "eet en drink" in die Ou-Testamentiese teks nie. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



74 

 

3.3.2 Rekontekstualisering 

 

Dit verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste sonder die uitdruklike 

verklaring of implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in 

vertellings of in kenmerkende uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde 

maar ander lewenskontekste (Robbins 1996b:48). In die uitlegging van die betrokke 

teks gaan dit om die toepassing van die verstaan daarvan vir 'n nuwe situasie. 

Indien die konteks verander, verander die betekenis van woorde, uitdrukkinge en 

frases ook (Tate 2006:315). 'n Teks soos Jesaja 5:1-7 in terme van ִמְׂשָּפט ,ָקָוה en 

 is van verdere betekenis in verhouding tot latere en ְצָעָקה en ְצָדָקה ,ִמְׂשָּפח

verskillende kontekste. Enige persoon kan net daardeur verryk word. So bly tekste 

essensieël vir die huidige gehoor en leser in hul huidige konteks (Schneiders 

1999:144; Tate 2008:282). 'n Gehoor of lesers moet die teks vanuit sy 

oorspronklike konteks vir hul huidige situasie rekontekstualiseer (Langston 

2006:160). Die betekenis van die teks gaan nie verlore in die huidige 

omstandighede indien die teks gerekontekstualiseer word nie. Die betekenis van die 

teks word verruim en sodoende lewe die teks voort en het dit 'n lewe van sy eie en 

sodoende word die karakter van die teks grondig verander (Houlden 2003:334; 

Vanvelde 2005:140). Kan dit dan gesê word dat die teks en nie die interpretering 

daarvan nie, die situasie rekontekstualiseer en nie die situasie die teks nie? Indien 

dit die geval is dan het die teks van Jesaja 5:1-7 betekenis vir die beoefening van 

reg, geregtigheid en mag en die tegelyke funksionering van wetsverbreking en 

ongeregtigheid in Suid-Afrika. Die volgende voorbeelde verteenwoordig, volgens 

Robbins (1996b:48), kontekstualisering sonder enige aanduiding in die teks dat dit 

die bewoording vanuit 'n ander teks is: 

 

a) Rekontekstualisering in 'n kenmerkende uitspraak
30

. 

b) Rekontekstualisering in 'n verhaal
31

. 

                                                           
30

 'n Voorbeeld hiervan is Johannes 2:16 - "En vir die duiweverkopers het Hy gesê: Neem daardie 

dinge hier weg; moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie." Sagaria 14:21b lees soos 

volg: "en daar sal nie meer wees 'n handelaar in die huis van Jahwe van die leërskare in die dag nie." 

Daar is geen aanduiding dat Jesus se woorde 'n omskrywing is van dit wat in Sagaria staan nie. 
31

 'n Voorbeeld hiervan kom voor in Markus 15:24 - "En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy 

klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry." Hierdie teks rekontekstualiseer die 
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3.3.3 Herformulering 

 

Dit is die hervertelling van 'n situasie op 'n wyse wat die latere gebeure in die lig 

van die vorige situasie nuut maak. Aangesien die nuwe gebeure soortgelyk aan die 

vorige is, oortref die nuwe gebeure die vorige wat maak dat die vorige gebeure 'n 

voorafskaduwing van die huidige een is
32

 (Robbins 1996b:50). Met alle respek aan 

Robbins wat so min aandag gee aan herformulering is dit die mees kritiese wyse 

van die mondelinge en opskrifgestelde verband van die teks. Alhoewel, volgens 

Robbins, wat argumenteer dat outeurs van die Bybel beide die teks en die tradisie 

herformuleer, is die herformulering eintlik 'n reaksie op die bestaande orde van die 

kultuur en sosiale waardes (Tate 2006:344; 2008:240). Om 'n teks te herformuleer 

is een van die sterk punte om die teks en die betekenis daarvan vir die huidige 

situasie te verklaar (Aichele 2010:45) om sodoende die teks en die tradisie te vorm 

(Watson 2002a:5-6). 

 

3.3.4 Verhalende versterking 

 

Dit gaan hier om 'n verandering van die manier waarop 'n storie vertel word. Die 

storie word uitgebrei wat 'n herhaling, rekontekstualisering en herformulering bevat 

en dit veroorsaak dat die storie 'n verhalende versterking oplewer. Dit is minder 

gebruiklik in profetiese tekste maar nie afwesig nie
33

 (Robbins 1996b:51). Omdat 

dit minder gebruiklik is in profetiese tekste is dit baie nuttig in die wyse waarop 

mondelinge en opskrifgestelde verband in die Bybelse teks funksioneer. Die feit dat 

dit 'n herhaling, rekontekstualisering en herformulering bevat, noodsaak die leser, 

wat die teks moet interpreteer, om 'n grondskuif te maak in terme van hoe die storie 

                                                                                                                                                                  
woorde wat staan in Psalm 22:19 – "Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my 

gewaad." 

Die Markus herhaling rekontekstualiseer die bewoording van die Psalm, wysig die tyd en sintaksis 

om sodoende 'n drie stap verklaring vanuit die parallelle dele te skep. 
32

 Sekere gedeeltes in Psalm 22 kom nie in dieselfde volgorde voor as in Markus 15 nie, 

byvoorbeeld vers 18 kom eerste voor (Markus 15:24), verse 6-8 kom tweede voor (Markus 15:30-

31) en vanaf 22:1 kom laaste voor (Markus 15:34). 
33

 Herformulering van Psalm 22 kom in die breë konteks van Markus 15 voor. Herhaling van 

woorde wat in Psalm 22 voorkom, kom in Markus 15:24, 29-32, 34 ook voor. Die 

rekontekstualisering van Psalm 22:19 in Markus 15:24 skep 'n toneel waarin hulle wat Jesus 

gekruisig het sy klere onder hulleself verdeel. 
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uitgebrei word. Die leser moet bepaal wat is die punte waarop die skrywer die 

storie uitbrei (Edwards 2000:238; O'Leary 2006:139; Combrink 2007:99). 

 

3.3.5 Tematiese uitbreiding 

 

Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as 

net die vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na 

vore kom. Die betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou 

deur beredenerings soos die eenheid vorder. Die hoofonderwerpe of beelde van die 

uitbreiding van die tema of vraagstuk is 'n grondrede, argument van teenstelling, 

analogie, voorbeeld van 'n gesaghebbende bevestiging
34

 (Robbins 1996b:52-53). 

Dit is die bedoeling om met woorde met andere oor 'n bepaalde onderwerp te 

kommunikeer ten einde die gehoor of leser te oortuig van die betrokke 

aangeleentheid wat onder bespreking is. Dit is om bewus te word van die omvang 

van die mondelinge en opskrifgestelde verband van die teks om te bepaal wat die 

gehoor se verstaan van die tema is (MacDonald 1992:164; Greenwald, Nadeau & 

Rothi 2000:33; Combrink 2007:99). 

 

3.4 Jesaja 5:1-7 se intertekstuele verbande in die Ou Testament 

 

Ten einde tot 'n betekenisvolle verstaan te kom van die verhouding tussen God en 

hoop is dit sinvol om 'n kanoniese benadering te volg om die vraag "hoe word hoop 

in die boek Jesaja teologies verstaan?", te beantwoord. Die intertekstuele verbande 

van Jesaja 5:1-7 in die Ou Testament sien soos volg daaruit: 

                                                           
34

 1 Korinthiërs 15 is 'n voorbeeld van 'n tematiese uitbreiding: 

Tema (vers 12): gelowiges sal uit die dood opstaan. 

Grondrede (vers 12): omdat Jesus uit die dood opgestaan het. 

Bevestiging vir die grondrede (verse 1-11): Jesus het gesterwe, was begrawe; en het opgestaan. 

Argument van teenstelling (vers 13-19): Indien Jesus nie opgestaan het nie, tevergeefs alles. 

Argument van 'n gesaghebbende getuienis (verse 20-28): verklarings in Genesis oor Adam en 

verklarings in Psalm 8:6 ondersteun die tesis dat die dood die Messias nie kon gehou het nie. 

Argument  van 'n voorbeeld (verse 29-34): gelowiges wat die doop ontvang het van hulle wat gesterf 

het sonder dat hulle gedoop is, sal uit die dood opstaan op die laaste dag. 

Argument van 'n analogie (verse 35-41): 'n persoon wat gesterf het, sal in 'n verheerlikte liggaam 

opstaan. 

Sintese van die argument (verse 42-49): onderskeid tussen 'n aardse en 'n hemelse liggaam (verse 

42-44) en die geskrewe getuienis rondom Adam (vers 45) wys die impak uit wat dit sal hê op die 

gelowiges ten opsigte van Jesus se opstanding (vers 49). 

Konklusie (verse 50-58): die verhouding tussen die verganklike en die onverganklike en hulle wat 

die koninkryk van God sal beërwe. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



77 

 

 

3.4.1 Die Jesajaboek 

 

3.4.1.1 Jesaja 1-39
35

 

 

Jesaja 5 Teks Jesajaboek Teks Interteks 

Jesaja 5:2 ָהּ֙ו הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּדָלְָָּ֙בתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

Hy het dit omgeskoffel 

en skoongemaak van 

die klippe, en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel 

daarvan gebou en ook 

Jesaja 2:15 ה׃ הְָבצּוָרִֽ לָָּכל־חֹוָמֵׁ֥ ַהְָוַעִַ֖ לָָּגבָֹ֑ לָָּכל־ִמְגָּדִ֣  ְוַעִַ֖

en oor al die hoë torings en oor al die 

versterkte mure; 

herhaling a
36

 

                                                           
35

 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar nie 'n verband en 'n 

duidelike samehang tussen die volgende tekste is nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 

byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 

Jesaja 5:2 en Jesaja 1:2-4, 8, 21-23; 

Jesaja 5:4 en Jesaja 1:5; 

Jesaja 5:7 en Jesaja 1:6; 

Jesaja 5:7 en Jesaja 3:17; 

Jesaja 5:1 en Jesaja 10:27. 
36

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks. In beide gevalle, Jesaja 5:2 en 

Jesaja 2:15, word die woord ִמְגָּדל "toring of wagtoring" gebruik. Dit dien as 'n middel waartoe 

beskerming verleen word en in 5:2 se geval die beskerming van die wingerd, asook die versorging 

daarvan. Deur die herhaling van die woord "toring" moet die leser of die gehoor 'n waardeoordeel 

gee oor die wyse waarop die wingerd versorg word. In 5:2 word dit (enkelvoud) in landbouverband 

gebruik en in 2:15 is dit (meervoud), "al die hoë torings" in terme van 'n stadsvesting. Dit is 

ooglopend dat die kontekste verskil, want 'n ִמְגָּדל kan in 'n oop stuk veld wees (Jesaja 5:2), maar dit 

kan ook 'n vestingstoring (Jesaja 2:15) wees, hoofsaaklik om die stadspoort en die plekke waar die 

muur van rigting verander, te beskerm. Maar 'n ִמְגָּדל kan ook as 'n vesting in die middel van die stad 

opgerig word (Rigters 9:46-48). In Rigters 9 verwys dit na 'n vestingstempel en 'n vestingstempel 

kan ook in die middel van Tebes (v. 51) gevind word. 'n Verdere verskil is die bouers van die torings 

in beide gevalle. In 5:2 is dit Jahwe wat met moeite en liefdevolle sorg self die toring gebou het. Al 

wat Hy daarvoor kry, is stank vir dank. In 2:15 is dit die volk wat dit vir beskerming en versterking 

gebou het (Watts 1985:36; Wildberger 1991:116-117). 

 

Wat het hierdie intertekstuele verhouding tussen 5:2 en 2:15 met hoop te make? Dit moet onthou 

word dat ָקָוה wel in 5:2 voorkom. "Hoop" het hier met beskerming, versterking en met Jahwe se 

liefdevolle versorging, moeite en arbeid te make. 
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'n parskuip daarin 

uitgekap; Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

Jesaja 5:9-10 9ָָיםַָרִּבי֙ם אָָּבִּתִׁ֤ ֹֹ֞ ֹותִָאם־ל ְּבָאְזָנִַ֖יְָיהָוִ֣הְָצָבאָ֑

ב׃ יןָיֹוֵׁשִֽ יםֵָמֵאֵׁ֥ יםְָוטֹוִבִַ֖ ּוְָּגדִֹלֵׁ֥ ְהיִ֔ הִָיִֽ  ְלַׁשָּמִ֣

תֶָאָח01ָָָ֑ ּוַָּבִ֣ ֶרםַָיֲעׂשִַ֖ ֶר֙תִָצְמֵּדי־ֶכִ֔ יֲָעֶׂש֙ ַַֽרעִָּכֵ֗ תְָוֶזֵׁ֥

ה׃ הֵָאיָפִֽ ֶמרַָיֲעֶׂשֵׁ֥  חִַֹ֖

9. In my ore het Jahwe van die 

leërskare gespreek: Waarlik, baie huise 

sal 'n woesteny word, die grotes en 

mooies sonder inwoner. 

10. Want tien morg wingerd sal een 

enkele bat oplewer, en 'n homer saad 

sal 'n efa opbring. 

tematiese 

uitbreiding
37

 

                                                           
37

 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 

vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 

betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 

eenheid vorder. In beide tekste word die tema van oordeel aangeraak. Eintlik is oordeel die 

vraagstuk wat in albei tekste na vore kom. Dit is om die gehoor of leser van die betrokke 

aangeleentheid te oortuig, naamlik die wingerd wat so goed versorg was, maar nie die gewensde 

produk voortgebring het waarop gehoop was nie. Dit is dat dit in 5:9-10 uitgebreid na vore kom. 

Wat is dit wat in 5:9-10 uitgebrei word (wie en wat word verwoes) wat in 5:6 nie omskryf word nie? 

In terme van die verwoesting word daar in 5:6 in die eerste persoon gepraat en in 5:9-10 in die derde 

persoon gepraat. Jahwe is in beide gevalle die Een wat die verwoesting aanrig. Die tema van oordeel 

kan soos volg voorgestel word: 

Tema: Die oordeel van Jahwe (Jahwe bring die verwoesting); 

Grondrede: Die wingerd het suur druiwe voortgebring (soos in 5:2 en 4 in metaforiese terme en in 

5:7 in reële terme); 

Argument: Ek sal die land 'n verwoesting maak; die huise sal 'n woesteny word; 

Gesaghebbende bevestiging: die huise (grotes en mooies) sal sonder inwoner wees met ander 

woorde heeltemal verlate wees; die sosiaal-maatskaplike omstandighede het in duie gestort; tien 

morg wingerd sal een enkele bat oplewer en 'n homer saad 'n efa (die ekonomie van die land word 

geraak). 

 

'n Inval (Jahwe se oordeel) kan veroorsaak dat die huise verlate word. Die beperkte vrugbaarheid 

van die velde word deur natuurlike katastrofes veroorsaak. Die oordeel veroorsaak ekonomiese 

chaos vir die land, naamlik soos reeds genoem: verlate huise en velde wat onvrugbaar word. Die 

land wat tot voordeel van die armes moet strek, word heeltemal deur die oordeel onteien (Watts 

1985:60; Wildberger 1991:199; Barton 1995:47). 

 

"Hoop" het hier te make met die feit dat die verwagte resultate op die arbeid en alles wat vir die 

wingerd ingesit was, nie verkry was nie. "Hoop" het hier in wanhoop verander. 
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daarop te laat val nie. 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

Jesaja 6:11-12 00ָָדֲָאֶׁש֩ר אֶמרַָעִ֣ ֹֹּ֡ יֲָאדָֹנָ֑יַָוּי רַָעד־ָמַתִַ֖ ָוֹאַמָ֕

םָ יןָָאָדִ֔ בָּוָבִּתי֙םֵָמֵאִ֣ יןָיֹוֵׁשֵ֗ יםֵָמֵאִ֣ ָׁש֨אּוָָעִרֶ֜ ִאםָ־

ה׃ הְָׁשָמָמִֽ הִָּתָשֶאֵׁ֥  ְוָהאֲָָדָמִַ֖

ה01ָָ הָָהֲעזּוָבִַ֖ םְָוַרָּבֵׁ֥ קְָיהָוִַ֖הֶָאת־ָהָאָדָ֑ ְוִרַחֵׁ֥

ֶרץ׃ ֶרבָָהָאִֽ  ְּבְֶּקֵׁ֥

11 Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy 

antwoord: Totdat die stede verwoes lê, 

sonder inwoners, en die huise sonder 

mense en die land verwoes is tot 'n 

wildernis, 

12. en Jahwe die mense ver verwyder 

het en die verlatenheid groot is in die 

land. 

tematiese 

uitbreiding
38

 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣ Jesaja 7:23-25 12ְִָָ֣הֶי ּואִָיִֽ ֹוםַָההִ֔ רְָוָהָי֙הַָּבּיִ֣ ֹוםֲָאֶׁשּ֧ הָָכל־ָמקֵ֗ tematiese 

                                                           
38

 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 

vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 

betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 

eenheid vorder. Beide tekste, Jesaja 5:6 en Jesaja 6:11-12, praat van verwoesting. Dit is die tema wat 

in albei gevalle aangeraak word. In Jesaja 5:6 word die verwoesting (tema) nie omskryf nie, maar in 

Jesaja 6:11-12 word die verwoesting (tema) op 'n kunsmatige wyse omskryf. In 5:6 word die 

verwoesting in metaforiese terme beskrywe (nie uitgebreid) en in 6:11-12 in reële terme 

(uitgebreid). Dit kan soos volg weergegee word: 

Tema: Jahwe bring die verwoesting (vers 11); 

Grondrede: Die wingerd het suur druiwe voortgebring (soos in 5:2 en 4 in metaforiese terme en in 

5:7 in reële terme); 

Argument: die land sal deur Jahwe 'n verwoesting, 'n woesteny gemaak word; 

Gesaghebbende bevestiging: stede is sonder inwoners, die huise is sonder mense en die land is 

verwoes tot 'n wildernis, Jahwe het die mense ver verwyder en die verlatenheid in die land is groot 

(6:11-12). 
Verder het ons in Jesaja 6:11 te make met 'n omarmende parallelisme: 

11. Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy antwoord: 

a totdat die stede verwoes lê, 

b stede sonder inwoners 

c en huise sonder mense 

d en die land verwoes is tot 'n wildernis. 

11b-c is die kern van die verwoesting en v. 11a en v. 11d is die omarming van die kern. Dit dui aan 

wat die verwoesting behels. Dit is nie net tematies nie, maar versterk ook die tema. Die oordeel 

behels nie net die mense nie maar ook die infrastruktuur. Die antwoord van Jahwe op die 

onvermydelike vraag van die profeet, naamlik "hoe lank, Here?" moet soos volg verstaan word: die 

profeet moet volhard totdat die oordeel van Jahwe sy volle omvang bereik het. Vers 11 praat van die 

totale verwoesting van stede, huise en land. Dit is om die voorbeeld van die gesaghebbendheid van 

die tema, naamlik die oordeel (verwoesting) sterk te beklemtoon (Watts 1985:80; Wildberger 

1991:274; Barton 1995:78). 

 

Bostaande is die verskriklike gevolge indien Jahwe nie kry waarop Hy gehoop het nie. Dit het tot 

gevolg dat die hele land geaffekteer word. Dit kom daarvan as die verkeerde produksie gelewer 

word. 
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ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

יוָָמָטִָֽ ירָָעָלִַ֖ ר׃ֵמַהְמִטֵׁ֥  

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys of 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

ִיתָ ירְָוַלַשִַ֖ ֶסףַָלָשִמֵׁ֥ ֶלףָָּכָ֑ ֶפןְָּבֶאִ֣ ֶלףֶָּגִַ֖ םֶָאֵׁ֥ ְהֶיה־ָשֶּ֛ ִיִֽ

ְהֶיִֽה׃  ִיִֽ

ִיתָ ירָָוַׁשִַ֖ ָׁשִמֵׁ֥ ָּמהִָּכיָ־ ֶׁשתָָיִ֣בֹואָָׁשָ֑ יםָּוַבֶּקִַ֖ 12ַָּבִחִצֵׁ֥

ֶרץ׃ ְהֶיֵׁ֥הָָכל־ָהָאִֽ  ִּתִֽ

ּון12ָ ֵדרִ֔ רַָּבַּמְעֵּד֙רֵָיָעִ֣ יםֲָאֶׁשִׁ֤ לֶָהָהִרֵ֗ ְָוכִֹ֣

ִיתְָוָהָי֙הָ ירָָוָׁשָ֑ תָָׁשִמִ֣ ָּמהִָיְרַאִַ֖ ֹואָָׁשִ֔ א־ָתבִ֣ ִֹֽ ל

ה סֶָׂשִֽ ֹורָּוְלִמְרַמִַ֖ ׃ְָלִמְׁשַלִ֣חָׁשִ֔  

23. En in dié dag sal elke plek waar 

duisend wingerdstokke staan, wat die 

waarde van duisend sikkels silwer het, 

vir die dorings en onkruid wees. 

24. Met pyl en boog sal hulle daarheen 

kom, want die hele land sal vol dorings 

en onkruid wees. 

25. En al die berge wat met die pik 

bewerk is — daar sal hulle uit vrees vir 

uitbreiding
39

 

                                                           
39

 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 

vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 

betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 

eenheid vorder. Weer soos in die twee vorige intertekste, naamlik 5:9-10 en 6:11-12, word die tema 

van verwoesting aangeraak. Dit is asof die aangeleentheid van verwoesting hier in 7:23-25 sy 

klimaks bereik. In Jesaja 5:6 word van die verwoesting vertel, maar word nie uitgebrei nie, maar wel 

in Jesaja 7:23-25. Die woorde "in die dag" vertel van oordeel. Die tematiese uitbreiding in 7:23-25 

kan soos volg voorgestel word: 

Tema:  verwoesting (vv. 23-25); 

Grondrede: Die wingerd het suur druiwe voortgebring (soos in 5:2 en 4 in metaforiese terme en in 

5:7 in reële terme); 

Argument: die totale land (landbouland, bewoonde land en die berge) sal vol dorings en onkruid 

wees; 

Gesaghebbende bevestiging: geen wingerdstokke (v. 23); die land is onbewoon (v. 25) en die berge 

sal onbegaanbaar wees (v. 25). 

"Dorings en onkruid" word drie keer herhaal. "Dorings en onkruid" is die doel en uitsette van dit wat 

in v. 23 ingesit is, naamlik: "sal elke plek waar daar 'n duisend wingerdstokke staan wat die waarde 

van duisend sikkels silwer het" (kosbare wingerd). Dit dui die intensifering van die oordeel aan. 

"want die hele land sal vol dorings en onkruid wees" is die resultaat van "met pyl en boog sal hulle 

daarheen kom", hoe die "dorings en onkruid" ontwikkel. "Dorings en onkruid" vertel van die moeite 

om by die berge uit te kom. Hier is sprake van straf as dit kom by die "dorings en onkruid". 

Interessant is die gebruik van ּכֹל in ָכל־ָמקֹום ("enige plek" – v. 23), ָכל־ָהָאֶרץ ("hele land" – v. 24) en 

 Dit dui op die alles insluitende, die allesomvattendheid van die .(en al die berge" – v. 25") ְוכֹל ֶהָהִרים

oordeel. Niks en niemand word ontsien nie, nie eens daar waar (die berge) met moeite uitgekom 

word nie. Dit dui alles op 'n sekere verwoesting vir die volk. Die oordeel in al sy felheid sal kom. 

Dorings en onkruid het beheer van die land oorgeneem wat eens met sorg en moeite versorg was 

(Watts 1985:107; Wildberger 1991:329; Barton 1995:66). 

 

Bostaande wys op die teenoorgestelde van die effek van waarop gehoop was. Die drie keer herhaling 

van "dorings en onkruid" in 7:23-25 wys op die onomkeerbaarheid van die oordeel. Jahwe gaan nie 

van plan verander nie. 
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dorings en onkruid nie kom nie; maar 

dit sal dien om die beeste in te jaag en 

om deur die kleinvee vertrap te word. 

Jesaja 5:1-

7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

ָי ֹותֲָעָנִבִַ֖ םַָוַּיֵַׁ֥עׂשַָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יָ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ  ּוֵבֵׁ֥

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

Jesaja 8:16-18 י׃ הְָּבִלֻּמָדִֽ ֹוםָּתֹוָרִַ֖ הֲָחתֵׁ֥ ֹורְָּתעּוָדָ֑  16 צִַ֖

בְָוִחּכ01ִָָ֙ יתַָיֲעקָֹ֑ ירָָּפָנִַ֖יוִָמֵּבִ֣ הַָהַּמְסִּתֵׁ֥ ַָליהָוִ֔ יִתי֙

ֹו׃ י־לִֽ יִתִֽ  ְוִקֵּוִַ֖

ה01ָָ יְָיהָוִ֔ ַתן־ִלִ֣ רָָנִֽ יְָוַהְיָלִדי֙םֲָאֶׁשִ֣ ִהֵּנִ֣הָָאֹנִכֵ֗

ֹותָ לֵָמִע֙םְָיהָוִ֣הְָצָבאִ֔ יםְָּבִיְׂשָרֵאָ֑ ֹותָּוְלמֹוְפִתִַ֖ ְלֹאתֵׁ֥

ֹון׃ָ רִָצּיִֽ ןְָּבַהֵׁ֥  ַהשֵֹכִַ֖

16. Bind die getuienis toe, verseël die 

lering in my dissipels.  

17. En ek sal wag op Jahwe, wat sy 

aangesig verberg vir die huis van 

Jakob, en hoop op Hom.  

18. Kyk, hier is ek en die kinders wat 

Jahwe vir my gegee het — tot tekens 

en voortekens in Israel, vanweë Jahwe 

van die leërskare wat op die berg Sion 

woon. 

tematiese 

uitbreiding
40

 

                                                           
40

 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 

vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 

betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 

eenheid vorder. In beide gevalle, naamlik Jesaja 5:1-7 en Jesaja 8:16-18, word die tema van "hoop" 

aangeraak. In Jesaja 8:17 word die "hoop" uitgebrei. Jesaja se houding van wag (ָחָכה) in 8:17 word 

uitgebrei om hoop (ָקָוה) in 5:2, 4 en 7 in te sluit. In Jesaja 5:2, 4 en 7 is Jahwe die subjek van die 

hoop en in Jesaja 8:17 is Hy die objek van die wag. Die tematiese uitbreiding in Jesaja 8:16-18 kan 

soos volg voorgestel word: 

Tema: die wag (ָחָכה) op Jahwe (v. 17); 

Grondrede: "en ek sal ָקָוה op Jahwe" (v. 17); 

Argument van teenstelling: Jahwe wat sy aangesig vir die huis van Jakob verberg het (v. 17); 

Argument van analogie: "Bind die getuies toe, verseël die lering in sy dissipels" (v. 16); 

Voorbeeld van gesaghebbende bevestiging: "Kyk, hier is ek en die seuns wat Jahwe vir my gegee 

het, tot tekens en voortekens in Israel, vanweë Jahwe van die leërskare wat op die berg Sion woon." 

 

Verder is hier ook sprake van sinonieme parallelisme tussen die twee tekste, naamlik ָחָכה en ָקָוה. 

Waar in Jesaja 5:2, 4 en 7 die objek geestelike kwaliteite ("reg en geregtigheid") is, is die objek in 

Jesaja 8:17 'n persoon. Die profeet bely sy hoop in Jahwe deur te noem: "En ek sal wag op Jahwe en 

ek sal hoop op Hom." ָקָוה is gewortel in die Klaagliedere van die Psalms (25:3, 5, 21; 27:14; 69:7-

 is nie net te vinde in dankseggingsliedere soos Psalm 33:20 en 106:13 nie, maar ook ָחָכה .(130:5 ;21

in uitdrukkinge van vertroue in die Psalms (vgl. Hab. 2:3 en Sef. 3:8). Beide hierdie werkwoorde 

bring 'n spanning na vore wat implisiet in hierdie tipe hoop teenwoordig is en wat ook teenwoordig 

by Jesaja 5:1-7 is (Watts 1985:123; Wildberger 1991:368). 
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ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

םְָוַעָּת2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ֵמָ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖ ַהְמִטֵׁ֥  

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling.  

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel 

daarvan gebou en ook 

'n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners 
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van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek 

tog reg tussen My en 

my wingerd.  

4. Wat is daar meer om 

te doen aan my 

wingerd wat Ek daar 

nie aan gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou 

dra, maar dit bring suur 

druiwe voort?  

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my 

wingerd gaan doen: Ek 

sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek sodat 

dit 'n vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van die Jahwe van die 

leërskare is die huis 

van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy 

verlustiging; en Hy het 

gehoop vir reg, maar 
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kyk wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm! 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys of 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

Jesaja 9:17 ָל ִיתָּתֹאֵכָ֑ ירָָוַׁשִַ֖ הָָׁשִמֵׁ֥ הָָכֵאׁ֙שִָרְׁשָעִ֔ י־ָבֲעָרִׁ֤ ִּכִָֽ

ן׃ ּותָָעָׁשִֽ ּוֵָּגאֵׁ֥ ְתַאְּבכִַ֖ ַערַָוִּיִֽ יַָהַּיִ֔ ְבֵכִ֣  ַוִּתַצ֙תְָּבִסִֽ

Want die goddeloosheid brand soos 

vuur; dit verteer dorings en onkruid en 

steek die digte takke van die bos aan 

die brand, sodat hulle in ’n rookpilaar 

opstyg. 

herhaling a
41

 

                                                           
41

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks. In beide word die woorde 

"dorings en onkruid" gebruik. Deur die herhaling van die woorde "dorings en onkruid" moet die 

leser of die gehoor 'n waardeoordeel gee oor die gevolge van die verwoesting van die wingerd. Die 

woord "reën" in 5:6 word nie genoem in 9:17 nie, maar die voorkoms van "dorings en onkruid" 

voorspel die verskriklike konsekwensies van die droogte. 

 

Verder berus die verband tussen "goddeloosheid" en "dorings en onkruid" op die volgende: 

 In Jesaja 5:6 is "dorings en onkruid" die resultaat van die oordeel, maar in Jesaja 9:17 word 

dit rekontekstualiseer deurdat dit nie die resultaat is nie, maar die omskrywing van die 

 ;wat verteer word ִרְׁשָעה

 "Dorings en onkruid" is die beskrywing van die oordeel; 

 "en steek die digte takke van die bos aan die brand" beskrywe die vertering van die 

goddeloosheid; 

 "sodat hulle in 'n rookpilaar opstyg" beskrywe die effek van die vuur. 

 

Die intensiteit van die oordeel word versterk deur die chiasme wat in 9:17 teenwoordig is: 

Want die goddeloosheid brand soos vuur;  a 

dit verteer dorings en onkruid    b 

en steek die digte takke van die bos aan die brand b 

sodat hulle in 'n rookpilaar opgaan   a 

 

Bostaande beskrywe dat goddeloosheid, wat soos vuur brand, geboorte aan sy eie straf gee. Dit 

ruïneer die volk se lewe. Die kombinasie van "dorings en onkruid" beskrywe dus die ingesteldheid 

(van goddeloosheid) van die volk. Dit is waarvan "rookpilaar" 'n simbool is, wat wil sê die oordeel 

is gepas. Hulle sal verdwyn in die vergetelheid (Watts 1985:143; Wildberger 1991:236-237). 

 

In hierdie gedeelte is daar nie sprake van 'n greintjie hoop nie. Dit wys daarop dat die 

omstandighede nie omgekeer kan word nie. Alle sprake op hoop het verdwyn. Die olifant het 'n muis 

gebaar. 
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Jesaja 5:5 ָם יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלבָָ רָָהֵסִׁ֤ ֵעִ֔

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek gaan maak met 

my wingerd: Ek sal 

ontslae raak van sy 

doringheing vir 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping 

word. 

Jesaja 10:6 ָֹוי ּנּוְָּבגִׁ֤ יֲָאַצֶּוָ֑ םֶָעְבָרִתִַ֖ ּנּוְָוַעל־ַעֵׁ֥ ָחֵנ֙ףֲָאַׁשְלֶחִ֔

ֶמרָ סְָּכחֵֹׁ֥ ֹוִָמְרָמִַ֖ ּימֵׁ֥ זָּוְלׂשׂ֯ זַָּבִ֔ לָָׁשָל֙לְָוָלבִֹ֣ ִלְׁשֹלִׁ֤

ֹות׃  חּוצִֽ

Ek sal hom stuur teen 'n roekelose 

nasie, en Ek sal hom bevel gee teen die 

volk van my grimmigheid, om buit te 

maak en roof in te samel en om hulle 

tot 'n vertrapping te maak soos modder 

van die strate. 

herhaling a
42

 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

Jesaja 24:1-3, 

12 

ּהְָוִעָּו0ִָָ֣ ֹוְלְָּקָ֑ ֶרץָּובִֽ קָָהָאִַ֖ יָהִָהֵּנּ֧הְָיהָוֶּ֛הָּבֹוְֵּקֵׁ֥ הָָפֶנִ֔

יָה׃ יץָיְֹׁשֶבִֽ  ְוֵהִפִַ֖

herhaling d 

en tematiese 

uitbreiding
43

 

                                                           
42

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks. In beide tekste word die woord 

"vertrapping" gebruik. Die voorkoms van die woord "vertrapping" in Jesaja 10:6 dui op die 

gewelddadigheid van die optrede van Jahwe. Die leser of die gehoor moet 'n waardeoordeel 

uitspreek oor die optrede van die vertrapping. In die "lied van die wingerd" word die volk gesê dat 

hulle oorgelewer sal word aan vertrapping. In beide tekste blyk dit skynbaar of Jahwe die daad 

uitvoer. In Jesaja 10:6 word Assirië deur Jahwe beveel om hierdie vertrapping uit te voer. Kan dit 

wees dat Jahwe die oorsaak is, maar nie aandadig nie en dat dit die volk se skuld is (Wildberger 

1991:417)? 

 

Jesaja 5:5 is die reaksie van Jahwe op dit wat die wingerd voortbring (Jesaja 5:2 en 4). Alle kanse op 

hoop het soos mis voor die son verdwyn. In terme van 10:6 blyk die oordeel onafwendbaar te wees. 

Daar is nie sprake van 'n ligstraaltjie van hoop nie. Dit wat die wingerd voortbring, is goed vir 

vertrapping. 
43

 Herhaling d is nie herhaling van dieselfde woord nie, maar in ander woorde. In hierdie voorbeeld 

van intertekstuele verband word verskillende woorde vir "verwoesting" gebruik naamlik: ָּבָתה en 

 Die profeet gebruik verskillende woorde om sy boodskap oor te dra, juis om sy gehoor van die .ַׁשָּמה

aangeleentheid, naamlik die oordeel (verwoesting), te oortuig. Daarom gee hy 'n lewendige 

beskrywing om sy gehoor se aandag gevange te hou, veral van die produk wat die wingerd oplewer 

en die verskriklike gevolge daarvan. Dit versterk die indruk van die werklikheid (die toestand van 

die wingerd). Dit is nie net die herhaling van woorde wat verskillend gebruik word nie, maar ook dat 

hier moontlik van tematiese uitbreiding sprake kan wees. In beide gevalle is Jahwe die Een wat die 

verwoesting aanrig (Watts 1985:315-322; Wildberger 1997:474-490; Motyer 1999:164-165; Childs 

2001:178-180). In 5:6 word genoem hoe Jahwe die wingerd sal verwoes naamlik: 

a) dit sal nie gesnoei en omgeskoffel word nie; 

b) die wingerd sal deur dorings en onkruid vervang word (tragies); 

c) die reën sal wegbly. 

 

In 24:1-3 en 12 gaan dit om meer as net die wingerd en die verwoesting daarvan. Die tematiese 

uitbreiding kan soos volg voorgestel word, naamlik: 

Tema: verwoesting (oordeel); 

Grondrede: dit wat die wingerd (die volk) oplewer; 
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הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys of 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

ה1ָָ יוַָּכִשְפָחִַ֖ אדָֹנִ֔ ֶב֙דַָּכִֽ ןַָּכֶע֙ ְוָהָיִׁ֤הָָכָע֙םַָּכּכֵֹהִ֔

הָ הַָּכּנֶֹׁשָ֕ רַָּכַּמְלֶו֙הַָּכֹּלֶוִ֔ ּהַָּכּקֹוֶנ֙הַָּכּמֹוֵכִ֔ ַּכְּגִבְרָּתָ֑

ֹו׃ אָבִֽ רָנֶֹׁשֵׁ֥  ַּכֲאֶׁשִַ֖

ֹו2ָ ֹוז׀ִָּתּבָ֑ ֶרץְָוִהּבִ֣ ֹוקָָהָאִַ֖ ֹוק׀ִָּתּבֶּ֛ הִָהּבּ֧ יְָיהָוִ֔ זִָּכִ֣

ה׃ רַָהֶזִֽ רֶָאת־ַהָּדָבֵׁ֥  ִּדֶּבִַ֖

ַער׃ָ הָּוְׁשִאָּיִַ֖הָֻיַּכת־ָׁשִֽ ירַָׁשָּמָ֑ רָָּבִעִַ֖  01ִָנְׁשַאֵׁ֥

1. Kyk, Jahwe maak die aarde leeg en 

verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte 

om en verstrooi sy bewoners.  

2. Dieselfde lot tref die volk en die 

priester, die slaaf en sy heer, die slavin 

en haar meesteres, die koper en die 

verkoper, die uitlener en die lener, die 

skuldeiser en die skuldenaar.  

3. Die aarde word heeltemal leeg 

gemaak en heeltemal geplunder, want 

Jahwe het hierdie woord gespreek.  

12. Wat in die stad oorgebly het, is 

verwoesting; en die poort is tot 'n 

puinhoop stukkend geslaan. 

Jesaja 5:1-

7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

Jesaja 25:9-12 ָֹו ינּוָלִַ֖ ינּוֶָזֶּ֛הִָקִּוֵׁ֥ הֱָאֹלֵהֵׁ֥ ּואִָהֵּנ֨ ֹוםַָההִ֔ 9ְָוָאַמ֙רַָּבּיִ֣

הָ יָלהְָוִנְׂשְמָחִַ֖ ֹוָָנִגֵׁ֥ ינּוָלִ֔ נּוֶָזִׁ֤הְָיהָו֙הִָקִּוִ֣ ֹוִׁשיֵעָ֑ ְויִֽ

herhaling a 

en herhaling 

d
44

 

                                                                                                                                                                  
Argument: Die aarde word leeg gemaak, verwoes en geplunder, al die inwoners word verstrooi,  

Gesaghebbende bevestiging: Jahwe het dit gespreek. 

 

Dit wat die volk opgelewer het kan Jahwe nie gebruik nie. Dit is nie waarop Hy gehoop het nie. Dit 

het niks met "hoop" te make nie; alles met die teenoorgestelde van "hoop". Hierdie 

weersinswekkende optrede of resultate van dit wat die volk oplewer, wek die onomkeerbare oordeel 

van Jahwe op. 
44

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling d is nie die 

herhaling van dieselfde woorde nie, maar in ander woorde. In beide tekste word dieselfde woord vir 

"hoop" gebruik, naamlik ָקָוה (herhaling a). Daar is 'n verskil in die subjek en die objek van beide 

werkwoorde. ָקָוה kom drie keer voor in Jesaja 5 (vv. 2, 4 en 7) en twee keer in Jesaja 25:9. In die 

drie voorbeelde van Jesaja 5 is Jahwe die subjek en in Jesaja 5:9 die volk. In Jesaja 5:2 en 4 is die 

objek "druiwe" en in v. 7 "reg" en "geregtigheid". Daarteenoor is die objek in 25:9 in beide die 

voorkomste van ָקָוה "Jahwe". In vergelyking met Jesaja 8:16-18 is die mens ook die subjek van ָקָוה 

en Jahwe die objek. In Jesaja 5:1-7 het Jahwe ָקָוה op die regte uitkoms (in vv. 2 en 4 se geval 

"druiwe" en v. 7 "reg en geregtigheid") wat toe nie gerealiseer het nie. In Jesaja 8:17 het die profeet 

 op uitkoms en in Jesaja 25:9-12 het die uitkoms gekom. Dit word deur die woorde "in ָחָכה en ָקָוה

daardie dag" (25:9) uitgedruk en het tot gevolg: "laat ons bly wees en juig oor sy verlossing" (Watts 

1985:334-335; Wildberger 1997:538-541; Motyer 1999:172-173; Childs 2001:185-186). 
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ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַוַּיֵַׁ֥עׂשַָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יָ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ  ּוֵבֵׁ֥

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

םְָָוַעָּת֙ה2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ אֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ֵמַהָ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖ ְמִטֵׁ֥  

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

ֹו׃  ִּביׁשּוָעתִֽ

רַָהֶזָ֑הְָוָנִׁ֤דֹוׁשָמֹוָא֙בָ הָָּבָהִ֣ ּוַחַָיד־ְיהָוִַ֖ י־ָתנֵׁ֥ 01ִָּכִֽ

ה׃ יַָֹמְדֵמָנִֽ מֵׁ֥ ןְָּבׂ֯ ּוׁשַָמְתֵּבִַ֖ יוְָּכִהּדֵׁ֥  ַּתְחָּתִ֔

ֹוַָּכֲאֶׁש00ֶָָּ֛ ׂשָָיָדי֙וְָּבִקְרּבִ֔ הָּוֵפַרִׁ֤ ׂשַָהשֶֹחִַ֖ רְָיָפֵרֵׁ֥

יו׃ ֹותָָיָדִֽ םָָאְרּבֵׁ֥ ֹוִָעִַ֖ ֲאָותִ֔ ֹותְָוִהְׁשִּפי֙לַָּגִֽ  ִלְׂשחָ֑

יַע01ָָ ילִָהִּגֵׁ֥ חִָהְׁשִּפֶּ֛ יָךֵָהַׁשֵׁ֥ רִָמְׂשַּגִ֣בָחֹוֹמֶתֵ֗ ּוִמְבַצֹ֞

ר׃ ֶרץַָעד־ָעָפִֽ  ָלָאִַ֖

9. En hy sal in daardie dag sê: Kyk, dit 

is onse God op wie ons gehoop het, dat 

Hy ons kan verlos, dit is Jahwe op wie 

ons gehoop het. Laat ons juig en bly 

wees oor sy verlossing. 

10. Want die hand van Jahwe sal rus op 

hierdie berg, en Moab sal vertrap word 

in sy plek soos 'n hoop strooi vertrap 

word in die water van 'n miskuil. 

11. En Hy sal sy hande in die middel 

daarvan uitsprei soos 'n swemmer dit 

uitsprei om te swem, dan sal Hy sy 

trotsheid tesame met die beweging van 

sy hande afbring. 

12. En die steil vestings van jou mure 

werp Hy neer, laat Hy intuimel, Hy 

werp dit af tot op die grond, tot in die 

stof. 

                                                                                                                                                                  
 

Verder interessant is die gebruik van die woorde "vertrapping" (5:5) en "vertrap" (25:10). In 5:5 is 

dit 'n substantief en in 25:10 is dit 'n werkwoord en 'n ander woord wat gebruik word om die aksie 

aan te dui (herhaling d). In 5.5 is dit die volk wat 'n vertrapping word en in 25:10 is dit Moab wat 

vertrap word, wat dui dat die kontekste verskil. In beide gevalle is dit Jahwe wat die oorsaak is van 

die aksie. Die preposisie ְָּכ in (25:10) ְּכִהּדּוׁש word gebruik om 'n baie presiese beskrywing te gee, 

naamlik "soos 'n hoop strooi vertrap word in die water van 'n miskuil" (Watts 1985:334-335; 

Wildberger 1997:538-541; Motyer 1999:172-173; Childs 2001:185-186). Die herhaling van die 

woorde "hoop" en "vertrapping en vertrap" is om die volk van wanhoop na hoop te beweeg ten spyte 

van die omstandighede en dat Jahwe kan "verlos" en om hulle van hierdie boodskap te oortuig. Die 

profeet wil ook die volk verder oortuig dat deur die herhaling die aksie van "hoop" en "vertrapping 

en vertrap" nie 'n menslike aksie is nie, maar 'n goddelike aksie.
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עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling.  

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel 

daarvan gebou en ook 

'n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring.  

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek 

tog reg tussen My en 

my wingerd.  

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

dat dit druiwe sou dra, 

en dit het suur druiwe 

voortgebring? 

5. En nou, laat Ek tog 
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bekend maak wat Ek 

met my wingerd gaan 

doen: Ek sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek sodat 

dit 'n vertrapping 

word.  

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val  nie.  

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis 

van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy 

verlustiging; en Hy het 

gehoop op reg, maar 

kyk, dit was 

wetsverbreking; op 

geregtigheid, maar kyk, 

dit was gekerm. 

Jesaja 5:1-

7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

Jesaja 26:7-11 ָיק לַָצִּדִַ֖ רַָמְעַּגֵׁ֥ יםָָיָׁשָ֕ יָׁשִרָ֑ יקֵָמִֽ ַרחַָלַצִּדִַ֖ 1ָֹאֵׁ֥

ס׃  ְּתַפֵלִֽ

herhaling a, 

herhaling b 

en herhaling 

d
45

 

                                                           
45

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks; herhaling b is die herhaling van 

woorde met een of meer verskille en herhaling d is die herhaling nie van dieselfde woorde nie, maar 

in ander woorde. In beide tekste word die presiesie woord "ָקָוה", asook die woord "ִמְׁשָּפט", gebruik 

(herhaling a). Die woord "ְצָדָקה" in 5:7 word in 26:7-11 met twee verskille gebruik, naamlik "ַצִּדיק" 

wat met "regverdige" vertaal kan word en "ֶצֶדק" wat ook met "geregtigheid" vertaal kan word 
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ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּדָ ֹוָׂשֵֹרִ֔ ֙לְָּבתֹוכִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ָ ּוָךְָלִׁשְמָךֵׁ֥ הִָקִּוינָ֑ יָךְָיהָוִַ֖ ַרחִָמְׁשָּפֶטֶּ֛ ףָֹאּ֧ 1ַָאִ֣

ֶפׁש׃ ַָּתֲאַות־ָנִֽ ְלִזְכְרָךִַ֖  ּוִֽ

י9ָָ יְָבִקְרִּבִַ֖ ְיָלהַָאף־רּוִחֵׁ֥ יָ֙ךַָּבַלִ֔ יִָאִּויִת֙ ַנְפִׁשִׁ֤

ּוָ ֶדקָָלְמדִַ֖ ֶרץֶָצֵׁ֥ יָךָָָ֙לָאִ֔ רִָמְׁשָּפֶט֙ יַָּכֲאֶׁשִׁ֤ ָךִָּכָֹ֞ ֲחֶרָ֑ ֲאַׁשִֽ

ל׃ יֵָתֵבִֽ  יְֹׁשֵבֵׁ֥

                                                                                                                                                                  

(herhaling b). In 26:10 word 'n ander woord vir (5:7) ִמְׁשָּפט gebruik, naamlik ְנכֹחֹות wat met "reg" 

vertaal kan word. Dieselfde met ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה in 5:7 waar in 26:10 ָעַול in sy piʿel imperfektum-

vorm gebruik word en met "tree verkeerd op" vertaal kan word (herhaling d). 

 

Wat wil die profeet deur die herhalings aan die volk verkondig? Wat is die boodskap wat hy wil 

oordra om sodoende sy gehoor te oortuig? Wat is die gedagtegang van die teks? Jesaja 26:7-11 kan 

as 'n individuele klaaglied gesien word en wel in die konteks van eskatologiese hoop. In Jesaja 25:9-

12 het die volk ָקָוה op Jahwe om hulle te verlos. Hulle is nie teleurgestel nie. Die volk reageer met 

groot blydskap oor die "verlossing" wat bewerkstellig is (Jesaja 26:1-6). 

 

In Jesaja 5:1-7 het ִמְׁשָּפט ook voorgekom. Daar was dit 'n geestelike kwaliteit wat deur die mens 

bewerkstellig, op grond van Jahwe se heilsinisiatiewe moes gewees het. In Jesaja 26:8 ָקָוה die volk 

tegelyk op Jahwe se verlossing en ִמְׁשָּפט. Die rede waarom hulle ook op Jahwe se "reg" ָקָוה, moet 

gesien word in die lig van die volk se optrede in vv. 16-18. Daarom verlang die volk dat Jahwe sal 

ingryp soos in die verlede. ִמְׁשָּפט gaan hier met Jahwe se optrede/oordele gepaard. In Jesaja 5:1-7 

het 'n mens ook met 'n ander geestelike kwaliteit, ְצָדָקה "geregtigheid", te make. In Jesaja 26:7 kom 

dit voor met 'n verskil, deurdat dit verpersoonlik word in die vorm van 'n mens, naamlik קַצּׅדי  wat 

met "regverdige" vertaal kan word. Wanneer die basiese leerstelling soos wat dit in v. 7 aan die orde 

gestel word, nie gehandhaaf word nie, moet die houding steeds wees om nie op te hou ָקָוה op Jahwe 

nie. Indien geestelike kwaliteite (ִמְׁשָּפט en ָָקהְצָד ) soos in 5:7 nie toegepas word nie ontstaan ִמְׂשָּפח 

en ְצָעָקה, wat met ְיַעֵּול in 26:10 weergegee word. 

 

Hierdie ָקָוה-houding moet gepaardgaan met 'n begeerte na Jahwe (vv. 8-9b); 'n verlange dat Hy sy 

Naam sal verheerlik en dat dit die volk sal beweeg om sy dade te onthou (Kaiser 1973:169-170). 

 

Vv. 8-9b gee uitdrukking aan die klaers se begeerte vir die koms van geregtigheid in die wêreld. 

"Wag vir" het hier dieselfde betekenis as "verlang na". Dit gaan met verwagting gepaard (Clements 

1980:214). Motyer (1993:215) meld dat die volk se ָקָוה op Jahwe 'n beoefening van geduld is totdat 

Jahwe sy finale optrede (vv. 5-6) uitvoer. In die volk se ָקָוה op Jahwe lê daar nie die begeerte vir 

veranderde omstandighede nie, maar vir die volle ervaring van Jahwe. Die begeerte van hulle siele 

beteken "hul diepste, ware begeerte" na die volle ervaring van Jahwe. Dit lê in die wyse hoe Hy 

Homself openbaar. Die ָקָוה is nie op Jahwe se verlossing as sodanig nie, maar op Jahwe self. Die 

enigste hoop vir die volk lê in wie Jahwe is. Dit lê opgesluit in die Naam en Gedenknaam van 

Jahwe. 

 

Die volk wag dus dat Jahwe sal optree "in die weg van sy reg" (v. 8). Daarom ָקָוה hulle op Jahwe 

om sy reg uit te voer. Vir Leupold (1968:408) is "Ook in die weg van u reg, o Jahwe het ons U 

verwag" 'n sinonimiese stelling met "Tot u Naam en tot u Gedenknaam is die begeerte van ons siel". 

Die volk ָקָוה dus vir Jahwe om op te tree soos wat hy in die verlede opgetree het. Die wyse waarop 

die volk verlang na Jahwe is die wyse waarop hulle moet ָקָוה. 
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ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יָ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ  ּוֵבֵׁ֥

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִָֹ֣ ירְָול הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing van 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op ’n 

vrugbare helling.  

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

ֹותָ ֶרץְָנכֹחִַ֖ ֶדקְָּבֶאֵׁ֥ דֶָצִ֔ ןָָרָׁש֙עַָּבל־ָלַמִ֣ 01ָֻיַחִׁ֤

ה׃ ּותְָיהָוִֽ הֵָּגאֵׁ֥  ְיַעֵּוָ֑לָּוַבל־ִיְרֶאִַ֖

ׁשּ֙ו00ָָ ֹ֙ ּוְָוֵיב ּוןֶָיֱחזִׁ֤ ַָּבל־ֶיֱחָזיָ֑ ָמהָָיְדָךִַ֖ ְיהָוֶּ֛הָָרֵׁ֥

םַָאף־ֵאִַָ֖ ם׃ִקְנַאת־ָעִ֔ יָךָתֹאְכֵלִֽ ׁשָָצֶרֵׁ֥  

7. Die weg van die regverdige is 'n 

gelyke weg. U maak die spoor van die 

regverdige gelyk. 

8. Ook in die weg van u oordele het 

ons U verwag, o Jahwe! Tot u Naam en 

tot u Gedenknaam is die begeerte van 

ons siel.  

9. My siel verlang na U in die nag, ja, 

my gees in my soek U, want as u reg 

op die aarde is, leer die inwoners van 

die wêreld geregtigheid.  

10. Word aan die goddelose 

barmhartigheid betoon, leer hy nie 

geregtigheid nie; in die land van reg 

tree hy verkeerd op, en hy sien die 

majesteit van Jahwe nie.  

11. Jahwe, opgehef is u hand, maar 

hulle sien dit nie. (Dan) sien hulle dit 

en staan beskaamd; die passie vir die 

volk, ook die vuur teen u teëstanders 

sal hulle verteer. 
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'n toring in die middel 

daarvan gebou en ook 

’n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek 

tog reg tussen My en 

my wingerd. 

4. Wat is daar meer om 

te doen aan my 

wingerd wat Ek daar 

nie aan gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou 

dra, maar dit bring suur 

druiwe voort?  

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my 

wingerd gaan doen: Ek 

sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping word.  

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 
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daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis 

van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy 

verlustiging; en Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk, wetsverbreking; 

vir geregtigheid, maar 

kyk, gekerm!  

Jesaja 5:1-

7 

 Jesaja 27:2-6
46

   

Jesaja 5:5 ָם יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

En nou, laat Ek tog 

Jesaja 28:3 en 

8 

יָ ּותִָׁשּכֹוֵרֵׁ֥ ֶרתֵָּגאִַ֖ ְסָנהֲָעֶטֵׁ֥ ָרַמָ֑ ִיםֵָּתִֽ 2ְָּבַרְגַלִַ֖

ִים׃  ֶאְפָרִֽ

ּוִָק1ִָָ֣ ֹותָָמְלאִַ֖ יָָּכל־ֻׁשְלָחנִ֔ ֹום׃ִּכִּ֚ יָָמקִֽ הְָּבִלִַ֖ יאָצָֹאָ֑  

3. Met voete sal vertrap word die trotse 

kroon van die dronkaards van Efraim. 

herhaling b
47

 

                                                           
46

 Sal bespreek word by 3.4.1.1.1. 
47

 Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In hierdie 

intertekstuele verhouding word die woord ִמְרָמס ("vertrapping") in 5:5 as substantief gebruik, terwyl 

dit in 28:3 as werkwoord (nifʿal imperfektum) gebruik word, wat beteken "vertrap of om vertrap te 

word". Dit is dus die herhaling van die woord met 'n verskil om die boodskap van vertrapping en die 

onafwendbaarheid daarvan oor te dra. 

 

Jesaja 28 gaan daaroor dat dié wat in Jerusalem regeer, gekonfronteer word met die werklikheid van 

die verlede, van moraliteit en van goddelike aksie. 'n Uitdaging word aan die spotters gerig om deel 

van die geheel te vorm oor die komende krisis deur óf Jahwe se hulp óf die van mense te aanvaar. 

 

Jesaja 28 kan in vier perikope verdeel word: 

vv. 1-6: die dronkaards van Efraim; 

vv. 7-13: die dronkaards wat in die amp staan; 

vv. 14-22: die seker fondament en die beskerming van die leuens; 

vv. 23-29: die boer se vernuf: 'n gelykenis (Watts 1985:357-376; Motyer 1999:184-189; Childs 

2001:204-211; Wildberger 2002:1-62). 

 

Verse 3 en 8 gaan oor diegene wat in Samaria in die amp staan en hul wangedra. Dit word as 'n 

voorbeeld gebruik om aan Juda te wys dat wat met Efraim gebeur het, ook met hulle kan gebeur. Dit 

is 'n ryk metafoor vir mensgemaakte heerlikheid wat misplaas is en gou vervaag. Die verdwaasde 

amptenare van die Noorde is 'n hartseer gesig om te aanskou en Juda was nie ver daarvandaan nie 

(Watts 1985:362-365; Motyer 1999:184-186; Childs 2001:204-207; Wildberger 2002:1-26). 

 

Soos wat Efraim vertrap is (28:3), gaan Juda ook vertrap word (5:5). Hierdie keer sal dit nie die 

Assiriërs wees nie, maar die Babiloniërs. Dit is onwaarskynlik of hier na aanleiding van die Noorde 

se verlede in terme van Juda enige sprake van hoop is. Die hoop verander hier in wanhoop. Die 

oordeel is afgryslik om te aanskou.
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bekend maak vir julle 

wat Ek met my 

wingerd gaan doen: Ek 

sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping 

word. 

8. Want al die tafels is vol walglike 

uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie. 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

אָיֵָ ִֹ֣ ירְָול הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ ָעֵדִ֔

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat val 

nie. 

Jesaja 30:23 ָה עֶָאת־ָהֲאָדָמֵ֗ ֲָאֶׁשר־ִּתְזַרִ֣ רַָזְרֲעָךֶ֜ ְוָנַת֩ןְָמַט֨

הָ ןִָיְרֶעֵׁ֥ ןְָוָׁשֵמָ֑ הְָוָהָיֵׁ֥הָָדֵׁשִַ֖ ֲאָדָמִ֔ תָָהִֽ ֶח֙םְָּתבּוַאִ֣ ְוֶל֙

ב׃ רִָנְרָחִֽ ּואַָּכֵׁ֥ ֹוםַָההִַ֖  ִמְקֶנֶּ֛יָךַָּבּיֵׁ֥

Dan sal Hy reën gee vir die saad 

waarmee jy die grond besaai, en 

broodkoring wat die grond voortbring, 

en dit sal smaaklik en voedsaam wees; 

jou vee sal in dié dag wei op 'n 

uitgestrekte weiveld. 

herhaling a, 

herhaling b 

en 

rekontekstua

lisering
48

 

                                                           
48 

Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en b is die herhaling van 

ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. Ons het die gebruik van die woord ָמָטר in 5:5 

en 30:3 asook met 'n verskil in 5:5 waar dit as 'n werkwoord gebruik word en wel as 'n hifʿil 

infinitief. Die herhaling word juis deur die profeet gebruik om die volk van Jahwe se voorsienigheid 

te oortuig. Jesaja 30:23 vorm deel van die groter geheel van Jesaja 30 wat gaan daaroor dat Jahwe sy 

hardkoppige volk gaan oordeel. Dit kan in drie perikope verdeel word: 

vv. 1-17: Jahwe verwerp die verdrag met Egipte; 

vv. 18-26: Jahwe sal sy volk genadig wees; 

vv. 27-33: die vernietiging van die Assiriërs (Watts 1985:390-406; Motyer 1999:194-200; 

Childs 2001:220-229; Wildberger 2002:119-204). 

 

Hier is ook sprake van rekontekstualisering. Dit verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste 

sonder die uitdruklike verklaring of implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in 

vertellings of in kenmerkende uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde maar ander 

lewenskontekste. Anders as in 5:6 word die reën in 30:23 nie weerhou nie. Waar dit in 27:2-6 

gegaan het om die wingerd gaan dit in 30:23 om meer as net die wingerd. Dit gaan om die totale 

landbou (Watts 1985:401; Motyer 1999:199; Childs 2001:226-227; Wildberger 2002:177-179). In 

terme van 30:23 is hier weer sprake van hoop as Jahwe weer die reën gee, sodat die volk kan 

voortbring wat hulle veronderstel is om voort te bring en waarop Jahwe eintlik hoop. 
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Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat val 

nie. 

Jesaja 32:13-

14 

יָ הִָּכִּ֚ ֲעֶלָ֑ ירַָּתִֽ ֹוץָָׁשִמִַ֖ יָקֵׁ֥ תַָעִּמִ֔ לַָאְדַמִ֣ 02ַָעִּ֚

ה׃ ֹוׂשִָקְרָיִַ֖הַָעִליָזִֽ יָָמׂשִ֔  ַעל־ָּכל־ָּבֵּתִ֣

ַחן02ָָ ֶפלָָוַבֶ֜ ירָֻעָזָ֑בָֹעִ֣ ֹוןִָעִַ֖ ׁשֲָהמֵׁ֥ ֹוןָֻנָטִ֔ י־ַאְרמִ֣ ִּכִֽ

יםָ ֹוׂשְָּפָרִאִַ֖ םְָמׂשֵׁ֥ דְָמָערֹו֙תַָעד־עֹוָלִ֔ הְָבַעִׁ֤ ָהָי֨

ים׃ִמָ הֲָעָדִרִֽ ְרֵעֵׁ֥  

13. vanweë die akkers van my volk wat 

met dorings (en) onkruid opskiet, ja, 

vanweë al die huise van vreugde van 

die uitgelate stad. 

14. Want die paleis is verlate, die 

stadsgewoel is in eensaamheid 

verander; die Heuwel en die Wagtoring 

dien as spelonke vir ewig, 'n vreugde 

vir die wilde-esels, 'n weiveld vir die 

troppe vee. 

herhaling a 

en herhaling 

b
49

 

Jesaja 5:1-

7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

Jesaja 33:1-6 ְָגדּו ּודָּובֹוֵגִַ֖דְָולֹא־ָבִ֣ אָָׁשדִ֔ ִֹ֣ דְָוַאָּת֙הָל ֹויָׁשֹוֵדֵ֗ 0ָהִ֣

דָ ִָלְבֹּגִַ֖ דַָּכְּנֹלְתָךֵׁ֥ ָׁשֹוֵדדָָּ֙תּוַשִ֔ ְמָךִׁ֤ ֹוַָּכֲהִתִֽ בָ֑

herhaling a 

en herhaling 

d
50

 

                                                           
49

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling b is die herhaling 

van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. Dieselfde woord ָׁשִמיר word in beide 

tekste, 5:6 en 32:23 vir "dorings" gebruik (herhaling a). Twee verskillende woorde word vir 

"onkruid" gebruik, naamlik (5:6) ָׁשיִת en (32:23) קֹוץ (herhaling b). Die herhaling is om die volk te 

oortuig van wie Jahwe werklik is. 

 

Jesaja 32 gaan oor die volk se uiteindelike bevryding en kan in drie perikope verdeel word: 

vv. 1-8: 'n Koning sal in geregtigheid regeer; 

vv. 9-15: die konsekwensies van ontvlugting; 

vv. 16-20: die vrede van Jahwe se heerskappy (Watts 1985:410-418; Motyer 1999:203-207; 

Childs 2001:234-242;Wildberger 2002:230-264). 

 

Die gebruik van "dorings en onkruid" is die gevolg van die hoofsaaklik ontvlugtingsgemeenskap wat 

nie die werklikheid van die komende oordeel in die gesig wil staar nie. Daar is volgens die teks geen 

maklike pad na vrede nie (Watts 1995:417; Motyer 1999:206; Childs 2001240-241; Wildberger 

2002:252-254). Indien daar geen maklike pad na vrede is nie is daar ook geen maklike pad waarop 

gehoop word in Jesaja 5:1-7 nie. 
50

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling d is die herhaling 

nie in dieselfde woorde nie, maar in ander woorde. Ons het in 33:1-6 te make met 'n profetiese 

belydenis. In beide tekste word ָקָוה (Jesaja 5:2, 4 en 7; 33:2), ָָטִמְׁשּפ  (Jesaja 5:7 en 33:5) en ְצָדָקה 

(Jesaja 5:7 en 33:5) gebruik (herhaling a). Verder word in beide tekste verskillende woorde vir 

verwoesting gebruik, naamlik ָּבָתה ("verwoesting" – Jesaja 5:6) wat 'n substantief is en ָׁשַדד 

("verwoes" – Jesaja 33:1) wat 'n werkwoord is (herhaling d). Aangesien 33:1-6 'n belydenis is, wil 

die profeet die volk oortuig van wie Jahwe werklik is, wat Hy kan doen en waartoe Hy in staat is. 

 

In Jesaja 26:8 het die volk op Jahwe se oordele gewag. Hulle begeerte gaan na Hom uit. In die lig 

van die dreigende gevaar vra die volk dat Jahwe hulle ָחַנן ("genadig wees") moet wees, terwyl hulle 

op Hom ָקָוה; hulle ְָזרַֹע ("arm") te wees in tyd van ָצָרה ("benoudheid"). 
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ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

ְַֽיַעְזְֵּק1ִָָ֣ הּ֙וַָוִֽ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יָ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ  ּוֵבֵׁ֥

יַָמ2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ֹוָוְָ ץְָּגֵדרִַ֖ ס׃ָּפרֵֹׁ֥ ָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ  

אִָיָזֵמ֙רָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ 6ַָוֲאִׁשיֵתִ֣

ְך׃ָ  ִיְבְּגדּו־ָבִֽ

יםָ ינּוֱָהֵיִׁ֤הְָזרֹעָָ֙םַָלְּבָקִרִ֔ ִָקִּוָ֑ הָָחֵּנִַ֖נּוְָלָךִ֣ 1ְָיהָוֵׁ֥

ה׃ תָָצָרִֽ נּוְָּבֵעֵׁ֥  ַאף־ְיׁשּוָעֵתִַ֖

ּו2ָָ ָךָָנְפצִַ֖ ֹוְמֻמֶתִ֔ יםֵָמרִ֣ ּוַָעִּמָ֑ ֹוןָָנְדדִַ֖ ֹולָָהמִ֔ ִמּקִ֣

ם׃  ּגֹוִיִֽ

ים2ָָ קֵָּגִבִַ֖ ילְָּכַמַשֵׁ֥ ָחִסָ֑ ֶסףֶָהִֽ םָֹאִַ֖ ףְָׁשַלְלֶכִ֔ ְוֻאַסִ֣

ֹו׃ קָּבִֽ  ׁשֹוְֵּקֵׁ֥

טָ ֹוןִָמְׁשָּפִַ֖ אִָצּיִָ֔ ֹוםִָמֵלִ֣ ןָָמרָ֑ יָׁשֵֹכִַ֖ הִָּכֵׁ֥ 2ִָנְׂשָּגִ֣בְָיהָוִ֔

ה׃  ּוְצָדְָּקִֽ

ת6ָָ תָָחְכַמִ֣ ֶסןְָיׁשּועִַֹ֖ יָךָֹחֵׁ֥ ְוָהָי֙הֱָאמּוַנִ֣תִָעֶּתִ֔

ֹו׃ יאָאֹוָצרִֽ הִָהֵׁ֥ תְָיהָוִַ֖ ַעתִָיְרַאֵׁ֥  ָוָדָ֑

1. Wee verwoester en jy wat nie 

verwoes is nie, en die wat troueloos 

handel, en teen wie nie troueloos 

gehandel is nie. As jy klaar is met 

verwoes, sal jy verwoes word; en as jy 

klaar is met troueloos handel, sal teen 

jou troueloos gehandel word. 

2. Jahwe, wees ons genadig, op U hoop 

ons; wees ons arm elke môre, ja, ons 

verlossing in die tyd van benoudheid. 

                                                                                                                                                                  
 

Teenoor Jesaja 25:9, waar Jahwe die subjek van ָיַׁשע ("verlos") was, en die ְיׁשּוָעה ("verlossing/hulp") 

aan Jahwe behoort, het hier nou 'n klemverskuiwing plaasgevind. Jahwe is nie net die Bewerker van 

"verlossing" nie, maar die "verlossing" self. Die twee versoeke, naamlik "wees ons genadig" en 

"wees ons arm elke môre, ja, ons verlossing in tyd van benoudheid" vorm die basis vir ָקָוה. Vv. 3-4 

is die resultaat as daar aan die twee versoeke voldoen word (Sweeney 1996a:423; vgl. Clements 

1980:265; Wildberger 1982:1285, 1288-1289). En dit is nie al nie. Waar van die volk in Jesaja 5:7 

verwag word om die vestiger van reg en geregtigheid te wees, is Jahwe hier in Jesaja 33:5 nou self 

die Vestiger van reg en geregtigheid. 

 

In Jesaja 33:2 druk ָקָוה 'n dramatiese ommekeer in die volk se houding uit. Die houding van die volk 

was dat hulle geweier het om hulle vertroue in Jahwe te plaas (vgl. 31:6). Instede daarvan, het hulle 

hul na Egipte gehaas. Hulle was oortuig dat as hulle nie so gou as moontlik optree nie alle hoop 

verlore is. Jahwe se raad was om nie hierdie uitweg te kies nie. Hulle stel net hulle verlossing langer 

uit. Hy kan dan nie hulle "verlossing" wees nie. In Jesaja 33:2 is "wees ons arm elke môre" parallel 

aan "ons verlossing in tyd van benoudheid" (Oswalt 1986:592-593; vgl. Motyer 1993:263). ָקָוה 

verteenwoordig ook die volk se hoop en vertroue in Jahwe. Die doel is om hulle genadig te wees en 

om hulle verlossing te wees in tyd van benoudheid. Volgens Motyer (1993:263) is ָקָוה hier 'n 

houding waar "hoop" en "vertroue" gekombineer word. 
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ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖  ֵמַהְמִטֵׁ֥

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

יוַָוְיְַּקִָׁ֤וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing van 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling.  

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

'n toring in ide middel 

daarvan gebou en ook 

'n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring.  

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek 

tog reg tussen My en 

my wingerd.  

4. Wat is daar meer om 

te doen aan my 

wingerd wat Ek daar 

nie aan gedoen het nie? 

3. Vanweë die geluid van die gedreun 

vlug die volke; vanweë u verheffing 

word die nasies verstrooi. 

4. Dan word julle buit weggeskraap 

soos die wegraping van sprinkane, soos 

sprinkane rondswerm, swerm hulle op 

dit. 

5. Verhewe is Jahwe, want Hy woon in 

die hoogte; Hy het Sion vervul met reg 

en geregtigheid.  

6. En daar sal bestendigheid van sy tye 

wees, 'n rykdom van verlossing, van 

wysheid en kennis; die vrees van 

Jahwe sal sy skat wees. 
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Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou 

dra, maar dit bring suur 

druiwe voort?  

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my 

wingerd gaan doen: Ek 

sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek sodat 

dit 'n vertrapping word.  

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys of 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat nie.  

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis 

van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy 

verlustiging; en Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk, dit was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar 

kyk, gekerm. 

 

Dit is interessant hoe dikwels sekere woorde altesaam in die intertekste (Jesaja 1-

39) verskyn: "dorings en onkruid" (5); "vertrapping" (4); "verwoesting" (9); ָקָוה 
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"wag" (5); "reg" (3); "geregtigheid" (4). Die volgende het uit die intertekstuele 

verbande opgeval: 

 

Die versorging van die wingerd deur Jahwe het goddeloosheid gebaar. Dit is 

waarvan "dorings en onkruid" 'n simbool was. Die gevolglike "verwoesting" is 

verskriklik en gewelddadig. Die ingesteldheid (goddeloosheid) is nie waarop Jahwe 

gehoop het in Jesaja 5:1-7 nie; dit wat deur "reg" en "geregtigheid" voorgestel is. 

Die teenoorgestelde van hoop wek Jahwe se grimmigheid op. Wanneer Jahwe sy 

oordeel uitvoer in die vorm van "vertrapping" en die intensiteit daarvan, dui dit op 

wat die wingerd voortgebring het. Dan kan daar geen sprake van hoop wees nie, 

alhoewel die profeet ten spyte van die omstandighede nog steeds "hoop" [Jesaja 

 25:9; 26:8; 33:2]. Wat die omstandighede ook al is, al is dit ;(ingesluit ָחָכה) 8:17

die omstandighede van oordeel/verwoesting, moet daar nogtans op Jahwe gehoop 

word. 

 

Verder is betekenisvol die wyse hoe daar gehoop moet word. Daar moet met geduld 

gehoop word. Die hoop is nie sonder meer op dit wat Jahwe doen nie, maar op wie 

Jahwe is. Selfs al vier die goddeloosheid hoogty, moet daar nog steeds op Jahwe 

gehoop word, moet daar op Jahwe gefokus word. Die wyse waarop Jahwe die 

oordeel uitvoer, is onafwendbaar; daarom die voorkoms van "dorings en onkruid", 

"vertrapping" en "verwoesting". Derhalwe moet die volk die gevolge van hul 

verkeerde optrede dra. 

 

Ten spyte van die volk se verkeerde optrede tree Jahwe anders op. Daar is ook 

sprake van Jahwe se totale voorsienigheid en versorging teenoor die 

allesinsluitende en allesomvattende optrede van sy oordeel. Dit is waarmee die 

hoop waarmee Jahwe en die profeet hoop, te make het. Jahwe tree nie op oor wie 

die volk is nie, maar oor hoe Hy Hom aan die volk openbaar. Die volk word nie 

oortuig deur die profeet se hoop op Jahwe nie. Die hoop sluit ook in dat Jahwe nie 

net die verlossing bewerk nie, maar ook die verlossing is. Hy is nie net die Vestiger 

van reg en geregtigheid nie, maar is dit terselfdertyd ook. 
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Die keuse vir 27:2-6 berus op die volgende: 

 

Dit staan in die kanon as die tweede wingerdlied bekend. 5:1-7 in terme van 

datering is 'n rekontekstualisering van 27:2-6. Omdat "hoop" nie in 27:2-6 verskyn 

nie, is hier tog 'n verrassingselement van hoop, reg voor die ballingskap, 

teenwoordig. 

 

3.4.1.1.1 Jesaja 27:2-6 

 

3.4.1.1.1.1 Oorsig van die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 27:2-6 

 

Wanneer daar gepoog word om 'n oorsig van die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 

27:2-6 te gee moet dit teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 verstaan word, wat 

as die apokalips van die boek Jesaja bekend staan. Jesaja 27:2-6 kan net teen sy 

breë agtergrond verstaan word. 'n Studie oor die boek Jesaja kan 'n stryd wees en 

veral om dit as 'n Christelike geskrif te verstaan (Childs 2004:1-324). 'n Studie oor 

Jesaja 24-27 en dan veral 27:2-6 is geen uitsondering nie. Dit bly 'n veeleisende en 

moeilike studie om te onderneem (Anderson 1963:118; Doyle 2000:451; Childs 

2001:171). Dit kom veral ter sprake wanneer daar na die geskiedenis van 

interpretasie gekyk word. Eerstens is die hooffokus hoofsaaklik literêr van aard en 

dan Jesaja 24-27 se verhouding met die res van die boek Jesaja. Tweedens die debat 

oor die datering van Jesaja 24-27 wat as van deurslaggewend beskou word (Otzen 

1974:196-206; Coggins 1979:328; Childs 2001:171-174). Verskeie perspektiewe is 

al op die boek van toepassing gemaak om dit te verstaan in terme van sy genre en 

die oorsprong van apokaliptiek (Millar 1976:1; Johnson 1988:11). 

 

Soos wat daar nie eenstemmigheid is oor die indeling van die boek Jesaja nie, is 

daar diegene wat nie eenheid van Jesaja 24-27 voorstaan nie en diegene wat dit wel 

doen. Van diegene wat nie voorstanders is van die eenheid van Jesaja 24-27 nie, is 

Genesius (1821:19-22), wat die egtheid van Jesaja 24-27 betwyfel. Hy deel Jesaja 

1-39 soos volg in: 

 

 1-12 (uitsprake rakende Juda); 
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 13-23 (samestelling van die uitsprake rakende die nasies); 

 24-35 (uitsprake van hoop en oordeel); 

 36-39 (biografiese besonderhede). 

 

Alhoewel Smend (1884:163-194) (teen die eenheid van Jesaja 24-27) 'n ander 

prentjie skilder van die 8ste eeuse Jesaja, laat hy die hoof apokaliptiese tema weg 

en bied twee hooftemas aan wat in die sentrum van Jesaja 24-27 staan, naamlik: 

 

 24:1-13 (Juda se sonde en Jahwe se oordeel); 

 24:14-23 (Messiaanse hoop). 

 

Duhm ([1892]1902:143-144) (teen die eenheid van Jesaja 24-27) verdeel Jesaja 24-

27 op grond van literêre kritiek in twee dele, naamlik: 

 

 24:1-23; 25:6-8; 36:20-27:1, met 27:12-13 (apokaliptiek); 

 25:1-5; 25:9-11; 26:1-19 met 25:12 en 27:2-5 (lied)
51

. 

 

Kaiser (1974:177-179) verwerp die eenheid van Jesaja 24-27 en bied verskillende 

vlakke van Jesaja 24-27 aan: 

 

 Eerste vlak: 24:1-13 met 24:16b-20 en 26:1-18, 20-21 (verwys na die 

poging van 'n proto-apokaliptiese teoloog). 

 Tweede vlak: 24:14-16a en 25:1-5 (samestelling van eskatologiese liedere 

van danksegging). 

 Derde vlak: 24:21-23 en 25:6-8 (gevorderde apokaliptiese spekulasie). 

 Vierde vlak: 25:8aα en 26:19 (geloof in die opstanding van die dood). 

 

Wildberger (1978:904) is sterk daarvan oortuig dat Jesaja 24-27 'n eenheid is. Hy 

grond dit op die volgende bewerings: 

                                                           
51

 Duhm (1902:143) lig dit soos volg verder toe: 

 25:1-5 ('n lied); 

 25:9-11 ('n satiriese lied rakende Moab); 

 26:1-19 met 25:12 ('n lied wat uitwys dat daar hoop in die opstanding is); 

 27:2-5 (die lied van die wingerd). 
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 24:1-6, 14-20; 26:7-21 is bygevoeg as gevolg van verskillende periodes; 

 26:7-9, 10-12, 12 akkommodeer gemeenskaplike gronde; 

 26:7-9, 10-12, 13 het deur die opeenvolgende byvoegings van die 

eskatologiese gedeeltes ontwikkel (24:21-23; 25:6-8, 9-10a); 

 later is bygevoeg die liedere oor die stad (25:1-5; 26:1-6); 

 die finale byvoeging is die verskeie eskatologiese gedeeltes wat hoofstuk 27 

opmaak, naamlik 27:1, 2-5, 6-11. 

 

Tucker (2001:207) weer beskou, alhoewel nie vir die eenheid nie, Jesaja 24-27 as 'n 

enkele samehangende samestelling van verskillende genres: 

 

 24:1-13, 17-20; 25:10b-12; 27:1 (aankondiging van oordeel); 

 24:21-23; 25:6-10a; 27:2-6, 12-113 (aankondiging van heil); 

 25:1-5 (lofprysing); 

 26:1-6 (oorwinningslied). 

 

Clifford (2008:77-78) sien hoofstukke 24-77 ook as 'n eenheid wat gaan oor die 

oordeel van die aarde. Dit word gesien as die apokaliptiek van Jesaja en afsluiting 

van hoofstukke 13-23. 

 

Daar is ook andere wat Jesaja 24-27 as 'n eenheid sien. Clements (1980:196-199) 

pas redaksiekritiek toe en benadruk die eenheid van die boek Jesaja. Hy noem dat 

die diakroniese interpretasie nie bevredigend werk nie en vra vir 'n breë standpunt 

om Jesaja 24-27 te verstaan. Miscall (1993:9) volg meer 'n literêre benadering. 

Volgens hom stel die retoriese en redaksionele-kritiese studies ons in staat om die 

boek Jesaja in sy geheel te bestudeer. Sweeney (1996a:311-313) het 'n vormkritiese 

benadering. Die struktuur van Jesaja 24-27 bestaan uit twee hoofdele, naamlik: 

 

 24:1-23 (profetiese aankondiging van Jahwe se straf op die aarde); 

 25:1-27:13 (profetiese aankondiging van Jahwe se seëninge op die aarde en 

wat dit inhou vir Sion/Israel). 
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Doyle (2000:23) is ten gunste van die eenheid van Jesaja 24-27. Hy is van mening 

dat Jesaja 24-27 is die werk van dieselfde redaktor wat die twee hoofdele 

saamgevoeg het. Childs (2001:172-173) het 'n probleem met beskouings oor 'n 

gebrek aan 'n literêre oorweging rakende Jesaja 24-27 en met mense wat die teks 

binne sekere historiese maatstawwe wil harmonieer. Dit is vir hom verblydend dat 

die klem op die volgende geplaas word: Jesaja 24-27 se verbintenis met die groter 

kanoniese korpus en die eskatologiese aard daarvan. 

 

Vir Hibbard (2006:1) verteenwoordig Jesaja 24-27 een van die moeilikste 

uitdagings vir die Bybelse interpreteerder in die hele boek van Jesaja. Dit is moeilik 

om die genre te bepaal en vormkrities te analiseer. Daar is heelwat hindernisse 

betreffende die datering en samestelling, asook die redaksionele samestelling van 

24-27. 

 

Dempsey (2010:45) beskou Jesaja 24-27 as oordeelsliteratuur, profetiese 

eskatologie, 'n liturgiese stuk. Jesaja 24-27 is daarom retories ryk, stimulerend en 

stemmingsvol as 'n reaksie aan die kant van die hoorders en lesers. Dempsey 

(2010:47-57) deel dit struktureel soos volg in: 

 

Hoofstuk 24: 'n visoen van mag, heerlikheid en hoop: 

 

vv. 1-3: 'n visoen, verskriklik en vreesaanjaend; 

vv. 4-20: 'n flikkering van hoop; 

vv. 21-23: 'n visoen van goddelike mag en heerlikheid. 

 

Hoofstuk 25: 'n gebed; 'n visoen van feesviering: 

 

vv. 1-5: 'n digter se gebed; 

vv. 6-8: 'n feesviering van die lewe vir al die mense; 

 

Hoofstuk 26: 'n lied van gejubel. 
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Hoofstuk 27: 'n allegoriese lied; 'n redetwis-gesprek: 

 

v. 1: 'n boodskap vir Leviatan; 

vv. 2-5: 'n allegoriese lied oor 'n glorieryke wingerd; 

v. 6: die allegorie word verduidelik; 

vv. 7-13: 'n redetwis-gesprek. 

 

Weens die wyduiteenlopende aard in verband met bogenoemde, oor die eenheid 

van Jesaja 24-27 (waarbinne 27:2-6 val), sal daar noodwendigerwys ook 

verskillende menings wees oor die datering van Jesaja 24-27. Smend (1884:224) 

dateer hierdie hoofstukke in die na-eksiliese periode tussen 500-300 v.C. Weens die 

komplekse aard van Jesaja 24-27 het Duhm (1902:143) geen spesifieke datering 

daarvan nie. Hy beskou die datering as na-eksilies (laat datering). Ludwig 

(1961:75) is van mening dat die samestelling van 24-27 tydens die val van 

Jerusalem in 587 v.C. was. Gesien vanuit bogenoemde kan Jesaja 27:2-6 

oorwegend as 'n vorm van apokaliptiek beskou word. 

 

3.4.1.1.1.2 Tekskritiek en Vertaling 

 

Die tekskritiese problematiek in Jesaja 27:2-6 is soos volg: 

 

a) In vers 2 is die suffiks aan ּה  .vroulik wat verwys na wingerd wat manlik is ָלִֽ

In Levitikus 25:3 is dit vroulik soos ook hier (Watts 1985:347; Wildberger 

1997:581; Blenkinsopp 2000:373). 

b) Die werkwoord ָיָׂשה in vers 5 moet as 'n omstandigheidsgeval geneem word. 

Dit maak die herhaling van die frase maklik om te verstaan. Die feit dat die 

woordorde in die twee frases verskil maak 'n argument vir dittografie nie so 

eenvoudig nie (Watts 1985:347; Oswalt 1986:492; Wildberger 1997:582). 

 

Teks Jesaja 5:1-7 Jesaja 27:2-6 

BHS ָֹו יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָָלִֽ 0ָָאִׁשִׁ֤ ּה׃ ֶמדַָעּנּו־ָלִֽ ֶרםֶָחִַ֖ ּואֶָּכֵׁ֥ ֹוםַָההָ֑  2 ַּבּיִַ֖
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ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ  ֶּכֶּ֛

קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙ל1ָָ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ ְּבתֹוכִ֔

ים׃ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאָ ִׁשִֽ  

ה2ָָ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

י׃ יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖  ִׁשְפטּו־ָנָ֕

ֹוָ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ 2ַָמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖ יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ּוַעִָקֵּוֶּ֛  ַמּדּ֧

יָעה־ָּנ2ִָָ֣ יְָוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ אֶָאְתֶכִ֔

ץָ רָָּפרֵֹׁ֥ ְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רְָמׂשּוָּכתֹו֙ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ עֶֹׂשִַ֖

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ  ְּגֵדרִַ֖

ה6ָָ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

יוָ ירָָעָלִַ֖ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑ ָׁשִמִַ֖

ר׃  ָמָטִֽ

יׁשָ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ 1ִָּכִ֣

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ ְיהּוָדִ֔

ה׃ָ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

ּהָל2ִָָ ְצָרִ֔ יָהֲָאִנִׁ֤יְָיהָו֙הָֹנִֽ דָָעֶלִ֔ ןִָיְפקִֹ֣ ָּנהֶָּפִּ֚ יםַָאְׁשְֶּקָ֑ ְרָגִעִַ֖

ָּנה׃ ֹוםֶָאֳצֶרִֽ ְיָלהָָויִַ֖  ַלֵׁ֥

הָ ִי֙תַָָּבִּמְלָחָמִ֔ ירַָׁש֙ ִניָָׁשִמֵׁ֥ י־ִיְּתֵנֶ֜ יִָמִֽ יןִָלָ֑ הֵָאִ֣ 2ֵָחָמִַ֖

ָּנהָָּיִַֽחד׃ ּהֲָאִציֶתֵׁ֥ הָָבִַ֖  ֶאְפְׂשָעֵׁ֥

ֹום2ָָ יָָׁשלִַ֖ ֹוםִָלָ֑ הָָׁשלִַ֖ יַָיֲעֶׂשֵׁ֥ ֹוַָיֲחֵזִ֣קְָּבָמעּוִזִ֔ אִּ֚

עֲָ ַ י׃יִֽ ֶׂשה־ִלִֽ  

ּו6ָָ לָּוָמְלאֵׁ֥ חִָיְׂשָרֵאָ֑ יץָּוָפַרִַ֖ בָָיִצֵׁ֥ ֲעקִֹ֔ ׁשַָיִֽ ַהָּבִאי֙םַָיְׁשֵרִ֣

ה׃ לְָּתנּוָבִֽ  ְפֵני־ֵתֵבִַ֖

Vertaling 1. Laat ek tog sing van my Geliefde, 

'n liefdeslied oor sy wingerd! My 

Geliefde het 'n wingerd op 'n vrugbare 

helling. 

2. En Hy het dit omgeskoffel en 

skoongemaak van die die klippe en 

keur wingerdstokke aangeplant; en Hy 

het 'n toring in die middle daarvan 

gebou en ook 'n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het gehoop dat dit 

druiwe sou dra, maar dit het suur 

2. In dié dag sal daar 'n vrugbare
52

 wingerd 

wees — sing daarvan! 

3. Ek, Jahwe, sal dit beskerm: elke 

oomblik sal Ek dit water gee; sodat niks dit 

tref nie; Ek sal dit nag en dag bewaak. 

4. Daar is geen grimmigheid by My nie. 

Waar Ek doring (of) onkruid kry, sal Ek in 

die oorlog daarop aanval, dit alles saam 

verbrand.  

5. Of hulle moet my beskutting aangryp, 

vrede met My maak, vrede met My maak.  

                                                           
52

 Die term ֶּכֶרם ֶחֶמד is nie ongewoon nie. Dit verskyn ook in Amos 5:11 en Jesaja 32:12. Daar word 

normaalweg nie gespesifiseer watter produk die term ֶּכֶרם voortbring nie. ֶחֶמד kan eenvoudig 

vervang word met ֶחֶמר wat dan die vertaling sou beïnvloed met gissende wyn, wat nie weer sou 

inpas by vers 6 se vertaling wat vrugbaarheid sou simboliseer nie. Dit kan ook vertaal word met 

wingerd van aansien. Die lesing van ֶחֶמד word gevolg (Clines 1998:461; Doyle 2000:340; Hibbard 

2006:171). 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



106 

 

druiwe voortgebring. 

3. En nou, inwoners van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek tog reg tussen 

My en my wingerd. 

4. Wat is daar meer te doen aan my 

wingerd wat Ek daar nie aan gedoen 

het nie? Waarom het Ek gehoop dat 

dit druiwe sou dra, maar dit bring suur 

druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog vir julle bekend 

maak wat Ek met my wingerd gaan 

doen: Ek sal van sy doringheining 

ontslae raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy klipmuur 

afbreek, sodat dit 'n vertrapping word.  

6. En Ek sal dit 'n verwoesting maak: 

dit sal nie geprys en omgeskoffel 

word nie, en dorings en onkruid sal 

daarop kom; en Ek sal die wolke 

beveel om nie reën daarop te laat val 

nie. 

7. Waarlik die wingerd van Jahwe van 

die leërskare is die huis van Israel en 

die manne van Juda is die tuin van sy 

verlustiging. Hy het gehoop vir reg, 

maar kyk wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, gekerm. 

6. In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel 

sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld vol 

vrugte maak. 

 

3.4.1.1.1.3 Literêre Analise 

 

Hibbard (2006:170) is van mening dat Jesaja 27:2-6 deur ַּביֹום ַההּוא gekenmerk 

word. Nie almal stem saam dat die perikoop eindig by vers 6 nie. Die meeste 

geleerdes is ten gunste dat die perikoop by vers 6 eindig. Die gebrek aan 

grimmigheid is die sentrale fokus van 27:2-6. Die rede vir Jahwe se grimmigheid is 

die wingerd se produksie van dorings en onkruid. Die lied is 'n uitdrukking van 

Jahwe se bevryding, wat weer 'n kenmerk van Jesaja 24-27 is. Die lied is volgens 

Smith (2007:457) 'n lied van hoop op 'n positiewe noot. Jahwe, wat die hoofakteur 

is, sal alles in sy vermoë doen om die wingerd te beskerm (Jesaja 27:4) (Martin 
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1985:1076); daarom sal hierdie nuwe lied gesing word wanneer die volk sal bloei 

en uitbot; hulle verhouding met Jahwe is herstel (Sweeney 1996a:349). Dit sal die 

resultaat wees van die Eienaar se sorgvuldige en bedagsame versorging van die 

wingerd; Hy sal enigiets doen om die vyand uit te hou (Goldingay 2006:391). 

 

3.4.1.1.1.4 Die intertekstuele Verband van Jesaja 5:1-7 en Jesaja 27:2-6 

 

Jesaja 5 Teks Jesajaboek Teks Interteks 

Jesaja 5:1-

7 

תָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ 0ָָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּו1ָָ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לָ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ ַוִּיָטֵע֙

ֹוָ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ ְּבתֹוכִ֔

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ַוַּיֵַׁ֥עׂשַָוְיְַּקֶּ֛

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יָ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ  ּוֵבֵׁ֥

יָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ 2ַָמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

םְָָוַעָּת֙ה2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ אֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָוָׁשָ֑

Jesaja 27:2-6 ּה׃ ֶמדַָעּנּו־ָלִֽ ֶרםֶָחִַ֖ ּואֶָּכֵׁ֥ ֹוםַָההָ֑  2 ַּבּיִַ֖

ן2ָָ ָּנהֶָּפִּ֚ יםַָאְׁשְֶּקָ֑ ּהִָלְרָגִעִַ֖ ְצָרִ֔ ֲאִנִׁ֤יְָיהָו֙הָֹנִֽ

ָּנה׃ ֹוםֶָאֳצֶרִֽ ְיָלהָָויִַ֖ יָהַָלֵׁ֥ דָָעֶלִ֔  ִיְפקִֹ֣

ִי֙תָָ ירַָׁש֙ ִניָָׁשִמֵׁ֥ י־ִיְּתֵנֶ֜ יִָמִֽ יןִָלָ֑ הֵָאִ֣ 2ֵָחָמִַ֖

ַחד׃ ָּנהָָּיִֽ ּהֲָאִציֶתֵׁ֥ הָָבִַ֖ הֶָאְפְׂשָעֵׁ֥  ַּבִּמְלָחָמִ֔

יַָיֲעֶׂש2ֵָָׁ֥ ֹוַָיֲחֵזִ֣קְָּבָמעּוִזִ֔ ֹוםָאִּ֚ יָָׁשלִַ֖ ֹוםִָלָ֑ הָָׁשלִַ֖

י׃ ֲעֶׂשה־ִלִֽ ַ  יִֽ

ח6ָָ יץָּוָפַרִַ֖ בָָיִצֵׁ֥ ֲעקִֹ֔ ׁשַָיִֽ ַהָּבִאי֙םַָיְׁשֵרִ֣

ה׃ לְָּתנּוָבִֽ ּוְָפֵני־ֵתֵבִַ֖ לָּוָמְלאֵׁ֥  ִיְׂשָרֵאָ֑

herhaling a,  

herhaling d en 

rekontekstualisering 
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ר׃ֵמַהָ יוָָמָטִֽ ירָָעָלִַ֖ ְמִטֵׁ֥  

ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תָ יֶָכֶ֜ 1ִָּכִ֣

הָ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֵּבִ֣

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ ְנַטִַ֖

הָ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

Vertaling 1. Laat ek tog sing van 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd! My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

die klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel  

daarvan gebou en ook 

'n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, 

spreek tog reg tussen 

My en my wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

dat dit druiwe sou dra, 

maar dit bring suur 

Vertaling 2. In dié dag sal daar 'n vrugbare 

wingerd wees — sing daarvan! 

3. Ek, Jahwe, sal dit beskerm: elke 

oomblik sal Ek dit water gee; 

sodat niks dit tref nie; Ek sal dit 

nag en dag bewaak. 

4. Daar is geen grimmigheid by 

My nie. Waar Ek doring (of) 

onkruid kry, sal Ek in die oorlog 

daarop aanval, dit alles saam 

verbrand.  

5. Of hulle moet my beskutting 

aangryp, vrede met My maak, 

vrede met My maak.  

6. In die dae sal Jakob wortel 

skiet, Israel sal bloei en uitbot, 

hulle sal die wêreld vol vrugte 

maak. 
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druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

vir julle bekend maak 

wat Ek met my 

wingerd gaan doen: Ek 

sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, 

sodat dit 'n vertrapping 

word.  

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

en dorings en onkruid 

sal daar opkom; en Ek 

sal die wolke beveel 

om nie reën daarop te 

laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis 

van Israel en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging. Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk wetsverbreking; 

vir geregtigheid, maar 

kyk, gekerm. 

 

In die intertekstuele verband tussen Jesaja 5:1-7 en Jesaja 27:2-6 is daar van twee 

tipes herhaling sprake, naamlik herhaling a en herhaling d. In terme van herhaling a 

word dieselfde woord vir "wingerd" gebruik, naamlik ֶּכֶרם; dieselfde geld vir 

"dorings en onkruid", naamlikָ יר ִית ָׁשִמִַ֖  In terme van herhaling d word .ָׁשָ֑

verskillende woorde vir "sing" gebruik, naamlik: (5:1) ִׁשיר en ָעָנה (IV) (27:2). Deur 
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die herhaling en gebruik van die woorde wil die profeet eintlik beklemtoon en die 

volk van wie Jahwe is, oortuig. 

 

In relevante wetenskaplike literatuur word na Jesaja 27:2-6 as die tweede 

wingerdlied verwys. In hierdie lied word die omstandighede waarin die wingerd 

haar bevind rekontekstualiseer ten opsigte van die situasie in Jesaja 5:1-7. Die 

intertekstuele verband berus daarop dat Jahwe se grimmigheid sigbaar is in Jesaja 

5:1-7, vir almal om te sien. In Jesaja 27:2-6 is dit heeltemal afwesig. Daar is geen 

negatiewe gevoelens jeens die wingerd nie (Seitz 1993:198). Dit is vir Hibbard 

(2006:170) duidelik dat dorings en onkruid die direkte resultaat van Jahwe se 

besluit is om die wingerd in Jesaja 5:6 te vernietig, maar in Jesaja 27:4 is daar geen 

sulke aksie nie, ook nie die verskyning van dorings en onkruid nie. In Jesaja 5:2 en 

4 word onbruikbare vrugte deur die wingerd geproduseer, maar in Jesaja 27:6 sal 

die wingerd (identifiseer as Jakob en Israel) wortel skiet, uitsprei en bloei en die 

hele aarde vul met kosbare vrugte (Wolf 1985:44). Waar Jahwe in Jesaja 5:6 die 

reën terughou, gee Hy in Jesaja 27:2-6 elke oomblik die wingerd vrylik water 

(Smith 2007:458). Waar Jahwe in Jesaja 5:1-7 Hom oorgeleun het om te vernietig, 

hou Jahwe in Jesaja 27:2-6 die moontlikheid uit dat die wederstrewige wingerd en 

ook die hele wêreld met Hom vrede sal maak. Die wingerd in beide gevalle 

verteenwoordig die hele huis van Israel. Wat wel in Jesaja 27:2-6 interessant is, is 

die feit dat Jahwe daarop uit is om oorlog te maak, maar dat dit nie die uitkoms is 

waarop Hy hoop nie. Wanneer die twee liedere met mekaar vergelyk word, is die 

fokus nie op die wederstrewige wingerd nie, maar op Jahwe se houding en optrede 

in die hele proses van hoop. Die klem moet nie soseer val op wat of waarop gehoop 

word nie, maar op die subjek van die hoop, naamlik Jahwe (Hibbard 2006:179). 

 

Dit is verder interessant om te verneem wat Jahwe se bedoeling met die wingerd is, 

om te vernietig of om te beskerm. In beide 5:1-7 en 27:2-6 bestaan die 

moontlikheid dat die wingerd "suur druiwe" en "dorings en onkruid" kan produseer. 

In Jesaja 5:1-7 lei dit tot vernietiging met die moontlikheid vir geen uitkoms nie. In 

Jesaja 27:2-6 bestaan die moontlikheid van vernietiging wel, maar versoening kan 

ook die resultaat/uitkoms wees, dat die volk in 'n behoorlike verbondsverhouding 

met Hom sal staan, dat hulle weer produktief sal wees op 'n positiewe wyse en die 

nasie sal wees waardeur Jahwe die wêreld wil seën (Martin & Martin 1983:1-67). 
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Redditt (2008:404) noem juis, in aansluiting by Martin en Martin (1983:1-67), dat 

Jesaja 27:2-6 'n allegoriese terugkeer van die volk na Jahwe is, gebaseer op dit wat 

in Jesaja 5:1-7 staan. In 27:2-6 word juis genoem: "daar is geen grimmigheid by 

My nie". Dit kan nie van Jesaja 5:1-7 gesê word nie. Dit is die sleutel tussen die 

twee tekste se intertekstuele verhouding. In die konteks van Jesaja 27:2-6 is dit 'n 

verrassing. Dit maak die beste sin in die intertekstuele verhouding tussen die twee 

tekste. Die lied in Jesaja 5:1-7 eindig op 'n negatiewe noot en dié van Jesaja 27:2-6 

op 'n positiewe noot (Smith 2007:458; Kugler & Hartin 2009:233). Jesaja 5:1-7 

beeld vir Jahwe uit as Iemand wat toornig is teenoor die wingerd, duidelik 

gemotiveer deur dit wat die wingerd oplewer. In Jesaja 27:2-6 word die prentjie 

heeltemal anders voorgestel. Dit gaan nie soseer oor die wingerd se mislukkings en 

welwese nie, maar dat die hoop gegrond is in die ommekeer van Jahwe se houding 

en optrede tot die wingerd (Hibbard 2006:179). Dit wil sê hoe vrugbaar en watter 

tipe vrugte die wingerd in die toekoms sal oplewer, sal afhang van die houding en 

optrede van Jahwe (Shepherd 2009:36). Die hele bedoeling is om hoop vir die 

toekoms te gee (Smith 2007:461). 

 

Wat 'n voorlopige gevolgtrekking betref is daar verskeie menings wat die datering 

van 27:2-6 betref. Dit wissel van laat pre-eksilies tot post-eksilies. 27:2-6 word as 

laat pre-eksilies gedateer, gesien in die lig van die omstandighede net voor die 

ballingskap. Die wingerd en dit wat dit oplewer, is die sentrale tema en daar word 'n 

mate van hoop geskep. Dit gebeur deur die uitsluitlike toedoen van Jahwe. Indien 

die datering van 27:2-6 in ag geneem word, is 5:1-7 'n rekontekstualisering van 

27:2-6. Die houding en optrede van Jahwe in beide 27:2-5 en 5:1-7 staan duidelik 

in 'n antitetiese parallelle relasie tot mekaar. Die antitetiese parallelle houding en 

optrede van Jahwe is die direkte gevolg van dit wat die wingerd in beide tekste 

voortbring. Selfs die omstandighede waarin die wingerde voortbring en wat 

voortgebring word verskil. Die gevoelens wat in beide tekste teenoor die wingerde 

geopenbaar word, verskil van mekaar.  
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3.4.1.2 Jesaja 40-55 

 

Jesaja 

5 

Teks Jesajaboek Teks Interteks 

Jesaja 

5:1-7 

 Jesaja 40:27-

31
53

 

  

Jesaja 

5:1 

יָ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ ִׁשיַרֵׁ֥

ֶרָ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ןָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ

ֶמן׃  ֶּבן־ָׁשִֽ

"Laat ek tog sing vir 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My 

Geliefde het 'n 

wingerd op ’n 

vrugbare helling. 

Jesaja 41:19 ָה ֶרזִָׁשָטִ֔ ןַָּבִּמְדָּב֙רֶָאִ֣ ֶאֵּתִׁ֤

יםָ ֶמןָָאִׂשִ֣ ץָָׁשָ֑ סְָוֵעִ֣ ַוֲהַדִַ֖

רָ ֹוׁשִָּתְדָהֵׁ֥ הְָּברֶּ֛ ָּבֲעָרָבֵ֗

ו׃ּוְתַאָ ּורַָיְחָּדִֽ שִַ֖  

Ek sal in die 

woestyn gee die 

seder, die akasia en 

die mirt en die 

wilde-olyfboom; 

Ek sal in die 

wildernis plant die 

sipres, die plataan 

en die denneboom, 

dié almal. 

herhaling b en 

rekontekstualisering
54

 

Jesaja 

5:1-7 

יָרהָָּנ֙אִָל0ִָָֽ יָָאִׁשִׁ֤ יִדיִדִ֔ Jesaja 49:14-26 02ִָָני ֹוןֲָעָזַבִ֣ אֶמרִָצּיִַ֖ ֵֹׁ֥ ַוּת herhaling a, herhaling 

b en herhaling d
55

 

                                                           
53

 Die intertekstuele verband word bespreek by 3.4.1.2.1. 
54

 Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In beide 

tekste word ֶׁשֶמן "vet of olyfolie" saam met woorde gebruik wat verskillende betekenisse aan die 

tekste gee, in 5:5 saam met ֶּבן wat "vrugbaar" beteken en in 49:11 saam met ֵאץ wat "olyfboom" 

beteken. Met die gebruik van herhaling wil die profeet die boodskap van voorsienigheid oordra, 

selfs op onmoontlike plekke. 

 

In 41:19 word die volk verseker dat hulle nie moet vrees nie; Jahwe is met hulle. In beide tekste 

word die volk van Jahwe se onuitputlike voorsienigheid verseker. In terme van Jahwe se 

onuitputlike voorsienigheid sal die hoop nie beskaamd staan in dit wat die wingerd kan oplewer nie, 

selfs op die onmoontlike plekke (Watts 1987:107; Motyer 1999:256; Childs 2001:340). Ten opsigte 

van Jesaja 5:1-7 word die omstandighede in Jesaja 41:19 gerekontekstualiseer Dit 

(rekontekstualisering) verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste sonder die uitdruklike 

verklaring of implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in vertellings of in 

kenmerkende uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde maar ander lewenskontekste. 
55

 Herhaling a is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde in 'n ander teks; b is die herhaling van 

ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille en d is nie die herhaling in dieselfde woorde 

nie, maar in ander woorde. In Jesaja 49:23 word dieselfde woord, ָקָוה, as in Jesaja 5:2, 4 en 7 

gebruik (herhaling a). In 49:19 word 'n ander woord, naamlik ָׁשַמם (partisipium) gebruik om 

verwoes aan te dui, as ָהָּבָת  (substantief) in 5:6 (herhaling d). Die ander woord wat in 5:7 gebruik 
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ֶרםָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ ִׁשיַרֵׁ֥

ֶרןָ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ָהָיֵׁ֥הִָלִֽ

ֶמן׃  ֶּבן־ָׁשִֽ

הּו1ָָ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לָ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ ַוִּיָטֵע֙

ֹוָ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ ְּבתֹוכִ֔

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ַוְיְַּקֶּ֛

ים׃ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִָֽ  

ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

אָ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥  ֵּביִנִַ֖

ֹותָעֹו֙ד2ָָ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ֹוָ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ְלַכְרִמִ֔

ֹותָ יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ַמּדּ֧

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ  ֲעָנִבִַ֖

יָעה־ָּנִ֣א2ָָ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ ֶאְתֶכִ֔

ִני׃  ְיהָוָ֑הַָואדָֹנִַ֖יְָׁשֵכָחִֽ

חִָאָש֙ה02ָָ ֲהִתְׁשַּכִׁ֤

םֶָּבן־ִּבְטָנָּ֑הָעּוָלִָ֔ ּהֵָמַרֵחִַ֖

ְחָנהָ ֶלהִָתְׁשַּכִ֔ ַּגם־ֵאִ֣

ְך׃ אֶָאְׁשָּכֵחִֽ ֵֹׁ֥ יָל  ְוָאֹנִכִַ֖

ִים06ָָ ןַָעל־ַּכַּפִַ֖ ֵהֵׁ֥

יָ ִיְךֶָנְגִּדִַ֖ יְךָחֹוֹמַתֵׁ֥ ַחּקִֹתָ֑

יד׃  ָּתִמִֽ

ִַֽיְך01ָָ ּוָָּבָנָ֑ ֲהרִַ֖ ִמִֽ

ִיְךָ ִיְךָּוַמֲחִרַבִַ֖ ְרַסֵׁ֥ ְמָהִֽ

אּו׃ ְךֵָיֵצִֽ  ִמֵּמֵׁ֥

י01ִָָ יבֵָעיַנ֙ י־ָסִבִׁ֤ ְ֙ךְָׂשִאִֽ

ּוָ םִָנְקְּבצִ֣ יָֻּכָלִַ֖ ּוְרִאִ֔

ִניָ ְךַָחי־ָאִ֣ אּו־ָלָ֑ ָבִֽ

יָֻכָל֙םָ הִָּכִׁ֤ ְנֻאם־ְיהָוֵ֗

ִׁשיָ יִָתְלָּבִ֔ ָּכֲעִדִ֣

ה׃ יםַָּכַּכָלִֽ ְתַקְשִרִַ֖  ּוִֽ

                                                                                                                                                                  

word, is die woord ְצָדָקה (geregtigheid – geestelike kwaliteit), met 'n verskil in 49:24, naamlik ַצִּדיק 

(regverdige – substantief) (herhaling b). Met die herhaling wil die profeet sy boodskap van 

heilsaankondiging oordra om sodoende die volk te oortuig dat Jahwe die mure van Jerusalem sal laat 

herbou en die bevolking sal herstel. 

 

In Jesaja 40:27-31 het die volk ook 'n klaaglied (v. 27) tot Jahwe gerig, volgens hulle opvatting. 

Jahwe het nie aan hulle reg laat geskied nie. Jahwe gee hulle die versekering dat as hulle op Hom 

 hulle krag sal ontvang. In Jesaja 49:14-26 word 'n ander houding by die volk bespeur. Die volk ,ָקָוה

(hier Sion genoem) kla dat Jahwe hulle "vergeet" en "verlaat" het. Dit weerspieël die volk se 

gebrekkige geloof. Dit druk 'n houding van wanhoop, ongeloof en twyfel uit voordat die verlossing 

kom (Prinsloo 1987:100). 

 

As die volk op Jahwe ָקָוה, sal heil volg (vv. 15-21; 22-23; 25-26). Hulle moet net nie moed verloor 

of "beskaamd staan" nie (vgl. Motyer 1993:395). "Beskaamd staan" is ekwivalent aan "vergeet" en 

"verlaat" in v. 14. Die ָקָוה op Jahwe lê juis daarin dat die volk deur die nasies "opgepas" en 

"versorg" sal word. Die nasies is deel van Jahwe se omvattende heilsplan. Daarom sal die volk nie 

net die herstel van die land (wat verwoes was) ervaar nie, maar ook dié van die wêreld. Jahwe sal 

ook deur die nasies in Sion aanbid word (Seebass 1975:57). 

 

Om te ָקָוה sluit geduld, afwagtend en stille geloof in en dit sal inderdaad die lonende ervaring wees 

(Motyer 1993:395). Die verlossende optrede van Jahwe sê wie Hy is (49:23). Hulle wat wanhoop en 

neerslagtig is, mag onvoorwaardelik op Hom vertrou (Westermann 1969:221). 
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רָ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ עֶֹׂשִַ֖

רָ ְמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔

ֹוְָוָהָיֵׁ֥הָ ץְָּגֵדרִַ֖ ָּפרֵֹׁ֥

ס׃  ְלִמְרָמִֽ

אָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ 6ַָוֲאִׁשיֵתִ֣

הָ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ִיָזֵמ֙רְָול

לֶָהָעִבי֙םָ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑ ָׁשִמִַ֖

יוָ ירָָעָלִַ֖ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ֲאַצֶּוִ֔

ר׃מָָ ָטִֽ  

ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙ת1ָָ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

יׁשָ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֵּבִ֣

יוָ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ ְיהּוָדִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ ַוְיְַּקִׁ֤

הָ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ִמְׂשָּפִ֔

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat Ek tog sing 

vir my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My 

Geliefde het 'n 

wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van 

die klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy 

het 'n toring in die 

middel daarvan 

gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit 

ִיְ֙ך09ָָ יָָחְרבַֹת֙ ִּכִׁ֤

ֶרץָ ִיְךְָוֶאִַ֖ ְמֹמַתִ֔ ְוׁשִֹ֣

יַָעָּת֙הָ יְךִָּכִׁ֤ ֻסֵתָ֑ ֲהִרִֽ

ּוָ בְָוָרֲחקִַ֖ יִָמּיֹוֵׁשִ֔ ֵּתְצִרִ֣

ִיְך׃ְמַבלְָ ָעִֽ  

ִיְך11ָָ ּוְָבָאְזַנִ֔ ֹודָיֹאְמרִ֣ עִּ֚

יָ ִיְךַָצר־ִלֵׁ֥ ְּבֵנִַ֖יִָׁשֻּכָלָ֑

יָ ֹוםְָּגָׁשה־ִלֵׁ֥ ַהָּמקִַ֖

ָבה׃  ְוֵאֵׁשִֽ

י10ָָ ְךִָמִׁ֤ ְרְּתִָּבְלָבֵבֵ֗ ְוָאַמִ֣

יָ ֶלהַָוֲאִנֵׁ֥ ֶָאת־ֵאִ֔ ָיִַֽלד־ִלי֙

ה׀ָ הָֹּגָלִ֣ הְָוַגְלמּוָדָ֑ ְׁשכּוָלִַ֖

לָ יִָגֵּדִ֔ ֶל֙הִָמִ֣ הְָוֵא֙ ְוסּוָרֵ֗

ןֲָאנִָ יֵָהִׁ֤ ְרִּתיְָלַבִּדִ֔ ִָנְׁשַאִ֣ י֙

ם׃ הֵָהִֽ ֶלהֵָאיֹפֵׁ֥  ֵאִַ֖

רֲָאדָֹנִ֣י11ָָ ה־ָאַמֹ֞ ּכִֹֽ

אָ הֶָאָשִׁ֤ הִָהֵּנ֨ ְיהִוֵ֗

יםָ יְָוֶאל־ַעִּמִַ֖ ֶאל־ּגֹוִי֙םָָיִדִ֔

ִיְ֙ךָ יאּוָָבַנ֙ יְָוֵהִבִׁ֤ יםִָנִסָ֑ ָאִרִ֣

ףָ ִיְךַָעל־ָּכֵתֵׁ֥ ֶצןָּוְבֹנַתִַ֖ ְּבחִֹ֔

אָנה׃  ִּתָּנֶׂשִֽ

ְמַנ12ֵָָ֗ יםָֹאִֽ ִיְךְָוָה֨יּוְָמָלִכֶ֜

ִיְךָ ֹוֵתיֶה֙םֵָמיִנִ֣יקַֹתִ֔ ְוָׂשרִֽ

ְךָ ֲחוּוָָלִ֔ ֶרץִָיְׁשַּתִ֣ ִיםֶָאִּ֚ ַאַּפֵ֗

כּוָ ִיְךְָיַלֵחָ֑ רַָרְגַלִַ֖ ַוֲעַפֵׁ֥

הָ י־ֲאִנִ֣יְָיהָוִ֔ ִָּכִֽ ַעְּת֙ ְוָיַד֙

י׃ ׁשּוָקָֹוִֽ א־ֵיבִַֹ֖ ִֹֽ רָל  ֲאֶׁשֵׁ֥

ֹור12ָָ חִָמִּגּבִַ֖ ֲהֻיַּקֵׁ֥

יָ ֹוַחְָוִאם־ְׁשִבֵׁ֥ ַמְלקָ֑
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druiwe sou dra, 

maar dit het suur 

druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, 

spreek tog tussen 

My en my wingerd. 

4. Wat is daar meer 

te doen aan my 

wingerd wat Ek 

daar nie aan gedoen 

het nie? Waarom 

het Ek gehoop dat 

dit druiwe sou dra, 

maar dit bring suur 

druiwe voort? 

5. En nou laat Ek 

tog bekend maak 

wat Ek met my 

wingerd gaan doen: 

Ek sal van sy 

doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan 

verbranding; Ek sal 

sy klipmuur 

afbreek, sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: 

dit sal nie geprys en 

omgeskoffel word 

nie, maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die 

wolke beveel om 

nie reën daarop te 

ט׃ יקִָיָּמֵלִֽ  ַצִּדִַ֖

הִָּכי־כ12ִָָֹ֣ רְָיהָוֵ֗ ה׀ָָאַמִ֣

חָ יִָגּבֹו֙רָֻיָּקִ֔ ַּגם־ְׁשִבִׁ֤

יץִָיָּמֵלָ֑טָ ֹוַחָָעִרִַ֖ ּוַמְלקֵׁ֥

יבָ יָָאִרִ֔ ְוֶאת־ְיִריֵבְ֙ךָָאֹנִכִ֣

יָ ִַֽיְךָָאֹנִכֵׁ֥ ְוֶאת־ָּבַנִַ֖

יַע׃  אֹוִׁשִֽ

י16ָָ ְוַהֲאַכְלִּתִׁ֤

םָ ִיְ֙ךֶָאת־ְּבָׂשָרִ֔ ֶאת־מֹוַנ֙

ּוןָ םִָיְׁשָּכרָ֑ יסָָּדָמִ֣ ְוֶכָעִסִַ֖

ָ ּוָָכל־ָּבָׂשֵ֗ יְָוָיְדעִ֣ יֲָאִנִׁ֤ רִָּכִ֣

ְךָ ְךְָוֹגֲאֵלִַ֖ ֹוִׁשיֵעִ֔ ְיהָו֙הָמִֽ

ב׃ ירַָיֲעקִֹֽ  ֲאִבֵׁ֥

14. Maar Sion sê: 

Jahwe het my 

verlaat, en my 

Heer het my 

vergeet. 

15. Kan ’n vrou 

haar soogkind 

vergeet, haar nie 

ontferm oor die 

seun van haar 

skoot nie? Al sou 

hulle vergeet, 

nogtans sal Ék jou 

nie vergeet nie! 

16. Kyk, op die 

handpalms het Ek 

jou gegraveer; jou 

mure is 

voortdurend voor 

My. 

17. Jou seuns is 

haastig, maar jou 
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laat val nie. 

7. Waarlik die 

wingerd van Jahwe 

van die leërskare is 

die huis van Israel, 

en die manne van 

Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en 

Hy het gehoop vir 

reg, maar kyk, dit 

was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar 

kyk, gekerm. 

vernietigers en jou 

verwoesters sal van 

jou af weggaan. 

18. Hef jou oë 

rondom op en kyk: 

hulle almal kom 

bymekaar en kom 

na jou toe! So waar 

as Ek leef, spreek 

Jahwe, sekerlik sal 

sy hulle almal soos 

ornamente aansit, 

soos 'n bruid hulle 

ombind. 

19. Want jou puin 

en jou verwoeste 

plekke en jou 

bouvallige land, 

want jy is gehaal 

uit die inwoners, 

en die wat jou 

verslind het, is ver 

weg. 

20. Steeds sal hulle 

voor jou ore sê, die 

kinders waarvan jy 

beroof is: die plek 

is te nou vir my, 

maak vir my plek 

dat ek kan woon. 

21. En sal jy in jou 

hart sê: wie het 

hierdie (kinders) 

vir my gebaar, 

aangesien ek 

kinderloos en 

onvrugbaar was, 

verban en verstote? 

Wie het hierdie 

(kinders) vir my 
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grootgemaak? 

Kyk, ek het alleen 

oorgebly. Hierdie 

(kinders), waar is 

hulle? 

22. So sê die Here 

Jahwe : Kyk, Ek 

sal my hand ophef 

na die nasies en my 

banier opsteek na 

die volke. Dan sal 

hulle jou seuns aan 

die bors gebring 

word, en jou 

dogters sal op die 

skouers gedra 

word. 

23. En konings sal 

jou oppassers 

wees, en hulle 

vorstinne jou 

versorgers; met die 

aangesig na die 

aarde sal hulle voor 

jou neerbuig, en 

die stof van jou 

voete sal hulle 

oplek. Dan sal jy 

weet dat Ek is 

Jahwe, dat hulle 

nie beskaamd staan 

wat My verwag 

nie. 

24. Sal van 'n held 

die buit geneem 

word? Of sal die 

gevangenes van die 

regverdige vlug? 

25. Want so sê 

Jahwe: ja, die 
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gevangenes sal van 

die held afgeneem 

word, en die buit 

sal van die tiran sal 

vlug; en jou 

teenstander sal Ek 

teenstaan en jou 

kinders sal Ek 

verlos. 

26. En Ek sal jou 

verdrukkers hulle 

vlees laat eet, en 

van hulle bloed sal 

hulle dronk word 

soos mos. Dan sal 

alle vlees weet dat 

Ek, Jahwe, jou 

Redder is en 

Verlosser die 

Magtige van Jakob. 

Jesaja 

5:1-7 

י0ָָ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤ Jesaja 51:1-8 0ְָָדֵפי יָרֵֹׁ֥ ּוֵָאַלֶּ֛ ִׁשְמעֵׁ֥ herhaling a, herhaling 

b en herhaling d
56

 

                                                           
56

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks; herhaling b is die herhaling van 

ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille en herhaling d is nie die herhaling van 

dieselfde woorde nie, maar in ander woorde. In Jesaja 51:5 word dieselfde woord, ָקָוה, as in Jesaja 

5:2, 4 en 7 gebruik (herhaling a). In 51:3 word 'n ander woord, naamlik ְּכַגן (substantief) gebruik om 

"tuin" aan te dui, as ְנַטע (substantief) in 5:6 (herhaling d). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, 

is die woord ְצָדָקה ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 51:1, 5 en 7, 

naamlik ֶצֶדק ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief). ְצָדָקה word ook gebruik in 51:6 en 

8 (herhaling b). In 51:4 en 5 word ִמְׁשָּפט ook twee keer gebruik, met in v. 5 as 'n werkwoord. Daar 

word baie sterk klem in 51:1-8 op geregtigheid gelê, veral as ֶצֶדק met "oorwinning" vertaal word, 

veral as Jahwe sê dit is "my oorwinning", "my geregtigheid". Die profeet wil 'n boodskap van 

heilsaankondiging oordra om sodoende sy gehoor van Jahwe se trou te oortuig en te verseker. 

 

Jesaja 51:1-8 wat nou aansluit by die voorafgaande "kneglied" (50:4-11), kan in vier eenhede 

verdeel word, naamlik vv. 1-3, vv. 4-5, v. 6 en vv. 4-6. Elk van hierdie eenhede begin met 'n 

inleidende imperatief: ָׁשַמע ("luister") (v. 1); ָקַׁשב ("luister") (v. 4); ָנָׂשא ("slaan op") (v. 6) en ָׁשַמע 

("luister") (v. 7). Vv. 1-3 het 'n baie sterk dispuut- en heilskarakter. Hierdie kombinasie van genres 

is tipies van Deutero-Jesaja (Meligun 1976:157). Israel kan vertroue put uit die צּור ("rots") (v. 1) 

waaruit hulle voortkom. Vv. 4-5 bevat die aankondiging van die heil, wat met Jahwe se ּתֹוָרה ("wet") 

(v. 4) te doen het. Vers 6 bevat ook die aankondiging van die heil, wat deur ִּכי ("want") (v. 6) ingelei 

word. Vv. 7-8 bevat ook 'n aankonding van die heil, wat ook deur ִּכי (Melugin 1976:151) ingelei 

word. 
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ֶרםָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ ִׁשיַרֵׁ֥

ֶרןָ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ָהָיֵׁ֥הִָלִֽ

ֶמן׃  ֶּבן־ָׁשִֽ

הּו1ָָ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לָ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ ַוִּיָטֵע֙

ֹוָ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ ְּבתֹוכִ֔

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ַוְיְַּקֶּ֛

ים׃  ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יְָיהָוָ֑הָ ֶדקְָמַבְקֵׁשִ֣ ֶצִַ֖

יטּוָ֙ ּורַָָהִּב֙ ֶאל־צִ֣

ֶבתָ םְָוֶאל־ַמֶּקֵׁ֥ ֻחַצְבֶּתִ֔

ם׃ ֹורָֻנַּקְרֶּתִֽ  ּבִַ֖

ם1ָָ יטּ֙וֶָאל־ַאְבָרָהִ֣ ַהִּב֙

הָ םְָוֶאל־ָׂשָרִַ֖ ֲאִביֶכִ֔

דָ םִָּכי־ֶאָחִ֣ ְּתחֹוֶלְלֶכָ֑

הּוָ יוַָוֲאָבְרֵכִַ֖ ְקָראִתִ֔

הּו׃ָ  ְוַאְרֵּבִֽ

                                                                                                                                                                  
 

Alhoewel elke eenheid alleen kan staan wat inhoud en vorm betref, kan die retoriese kenmerke wat 

hulle saambind, nie sonder meer geïgnoreer word nie. In elke eenheid is Jahwe die spreker. Die 

persone tot wie Jahwe die heilsbelofte rig, is in die tweede persoon meervoud. Daar is ook 'n 

duidelike ooreenkoms tussen "en die aarde soos 'n kleed verslyt" (v. 6) en "want soos 'n kleed sal 

hulle verteer word" (v. 8a) (Melugin 1976:151-158). 

 

In Jesaja 49:14-26 het ָקָוה verband gehou met die feit dat die ander nasies die volk Israel, sal 

"oppas" en "versorg", dat hulle voor hulle sal "neerbuig", dat hulle "nie beskaamd sal staan" as hulle 

op Hom ָקָוה nie. Hier in Jesaja 51:1-8 gaan Jahwe 'n tree verder. Hy verseker hulle dat sy ֶצֶדק 

("oorwinning") (v. 5) naby is en dat die oorwinning ook die nasies insluit. 

 

Die term ֶצֶדק het in Jesaja 5:1-7 ook voorgekom en wel in die vorm ְצָדָקה. Maar daar was dit 'n 

geestelike kwaliteit wat deur die volk geproduseer moes gewees het op grond van Jahwe se 

heilsinisiatiewe. Hier in Jesaja 51:1-8 gaan ֶצֶדק, soos ook ִמְׁשָּפט in Jes. 26:7-11, met oordele 

gepaard. 

 

Verder is hier in Jesaja 51:5 ָיַחל die sinoniem vir ָקָוה. Daarom is hier ook van sinonieme 

parallelisme te sprake. In beide gevalle is mense die subjek en is Jahwe die objek. Volgens 

Westermann (1969:235) is "my verlossing trek uit" aan die nasies gerig. Die post-eksiliese 

gemeenskap moet die verantwoordelikheid op hulle neem vir die verlossing van die nasies. Dit sal 

bewerkstellig word deur die "arm" van Jahwe (vgl. Motyer 1993:406). 

 

Verder veronderstel om te ָיַחל op Jahwe dat Hy die bron en realiteit van "hoop" is (Barth 1990:54) 

is. Volgens Snaith en Orlinsky (1967:191-192) beteken ָיַחל hier "om te hoop in angs". ַחל  kan ook ָיַ

beteken "om te hoop in gespanne afwagting". 

 

Die vraag is: hoekom ָקָוה en ָיַחל die "eilande" op Jahwe? Volgens Whybray (1975:156) ָקָוה die 

"eilande" op Jahwe vir sy ּתֹוָרה ("wet") as 'n lig vir die nasies wat onder hulle gevestig moet word. 

Jahwe se ּתֹוָרה ("wet") (v. 4), ִמְׁשָּפט ("reg") (v. 4), ֶצֶדק ("oorwinning") (v. 5) en ֵיַׁשע ("verlossing") (v. 

5) is almal weldade wat ook vir die nasies bedoel is. Die nasies ָקָוה vir die tyd waarin hulle 'n deel in 

die weldade sal hê (Leupold 1968:201; vgl. Grogan 1988:294-295). Die "eilande" wat in duisternis 

was (vgl. v. 4), sal ָקָוה totdat die lig van Jahwe se oordeel gevestig is en Hy sy "arm" openbaar 

(Young 1972:310). Jahwe se "arm" sal die nasies oordeel en hulle ָקָוה ("hoop") en ָיַחל ("wag") in 

gespannendheid op hierdie gebeurtenis (Van Winkle 1985:447). 
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אָ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ ְוִאִ֣

י׃ יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥  ֵּביִנִַ֖

ֹותָעֹו֙ד2ָָ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ֹוָ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ְלַכְרִמִ֔

ֹותָ ָיִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ַמּדּ֧

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ  ֲעָנִבִַ֖

יָעה־ָּנִ֣אְָָוַעָּת֙ה2ָָ אֹוִדִֽ

יָ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ ֶאְתֶכִ֔

רָ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ עֶֹׂשִַ֖

רָ ְמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔

ֹוְָוָהָיֵׁ֥הָ ץְָּגֵדרִַ֖ ָּפרֵֹׁ֥

ס׃  ְלִמְרָמִֽ

א6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

הָ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ִיָזֵמ֙רְָול

לֶָהָעִבי֙םָ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑ ָׁשִמִַ֖

הֵָמַהָ יוֲָאַצֶּוִ֔ ירָָעָלִַ֖ ְמִטֵׁ֥

ר׃  ָמָטִֽ

ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙ת1ָָ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

יׁשָ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֵּבִ֣

יוָ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ ְיהּוָדִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָָוִהֵּנִ֣הָ ַוְיְַּקִׁ֤

הָ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ִמְׂשָּפִ֔

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat Ek tog sing 

vir my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My 

Geliefde het 'n 

wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

ֹון2ָָ הִָצּיֵ֗ םְָיהָוֶ֜ י־ִנַח֨ ִּכִֽ

יָהָ ִנַח֙םָָּכל־ָחְרבֶֹתִ֔

ֶדןַָוָּיִֶׁׂ֤שםִָמְדָ ָּבָרּ֙הְָּכֵעִ֔

ּהְָּכַגן־ְיהָוָ֑הָ ְוַעְרָבָתִַ֖

ֵצאָ ֹוןְָוִׂשְמָח֙הִָיָּמִ֣ ָׂשׂשִׁ֤

ה׃ָ ֹולִָזְמָרִֽ הְָוקֵׁ֥ ּהָּתֹוָדִַ֖  ָבִ֔

י2ָָ ַָעִּמִ֔ יבּוֵָאַלי֙ ַהְקִׁשִׁ֤

יָ ינּוִָּכִׁ֤ יַָהֲאִזָ֑ יֵָאַלִ֣ ּוְלאּוִּמִַ֖

אָ יֵָתֵצִ֔ תֹוָר֙הֵָמִאִּתִ֣

יםָ ֹורַָעִּמִַ֖ יְָלאֵׁ֥ ּוִמְׁשָּפִטִ֔

יַע׃  ַאְרִּגִֽ

אָ ֹובִָצְדִקיָָָ֙יָצִ֣ 2ָָקָרִׁ֤

יםָ יַָעִּמִ֣ יָּוְזרַֹעִַ֖ ִיְׁשִעִ֔

ּוָ יםְָיַקּוִ֔ ִָאִּיִ֣ טּוֵָאַלי֙ ִיְׁשֹּפָ֑

ּון׃ יְָיַיֵחלִֽ  ְוֶאל־ְזרִֹעִַ֖

ם6ָָ יֵניֶכֶ֜ ִיםֵָעִֽ ְׂשאּ֩וַָלָשַמ֨

ֶרץָ יטּוֶָאל־ָהָאִ֣ ַהִּבּ֧ ְוִֽ

ִיםָ י־ָׁשַמֶ֜ ַחתִָּכִֽ ִמַּתֵ֗

ֶר֙ץָ חּ֙וְָוָהָא֙ ןִָנְמָל֙ ֶּכָעָׁשִׁ֤

ֶגדִָּתָ יָהַָּכֶּבִ֣ הְָויְֹׁשֶבִַ֖ ְבֶלִ֔

ּוןָ ןְָימּותָ֑ ְּכמֹו־ֵכִ֣

הָ ְהֶיִ֔ םִָּתִֽ ְָלעֹוָלִ֣ ּוָעִתי֙ ִויׁשִֽ

ת׃ אֵָתָחִֽ ֵֹׁ֥ יָל  ְוִצְדָקִתִַ֖

ְדֵעי1ָָ ָיִֹ֣ ּוֵָאַלי֙ ִׁשְמעִׁ֤

םָ יְָבִלָּבָ֑ םָּתֹוָרִתִ֣ ֶדקַָעִַ֖ ֶצִ֔

תָ יְראּ֙וֶָחְרַּפִ֣ ַאל־ִּתִֽ

םָ ֹוׁשָּוִמִּגֻּדֹפָתִַ֖ ֱאנִ֔

ּתּו׃  ַאל־ֵּתָחִֽ

1ָָֹ ֶג֙דָי יַָכֶּב֙ ׁשִָּכִׁ֤ אְכֵלִ֣םָָעִ֔
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omgeskoffel en 

skoongemaak van 

die klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy 

het 'n toring in die 

middel daarvan 

gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit 

druiwe sou dra, 

maar dit het suur 

druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, 

spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer 

te doen aan my 

wingerd wat Ek 

daar nie aan gedoen 

het nie? Waarom 

het Ek gehoop (dat 

dit) druiwe sou dra, 

maar dit het suur 

druiwe 

voortgebring? 

5. En nou, laat Ek 

tog bekend maak 

vir julle wat Ek met 

my wingerd gaan 

doen: Ek sal van sy 

doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan 

verbranding; Ek sal 

סָ ֶמרָיֹאְכֵלִ֣םָָסָ֑ ְוַכֶצִַ֖

הָ ְהֶיִ֔ םִָּתִֽ ְוִצְדָקִתיְָָ֙לעֹוָלִ֣

ים׃ ֹורָּדֹוִרִֽ יְָלדֵׁ֥  ִויׁשּוָעִתִַ֖

1. Luister na My, 

soekers van  

geregtigheid, 

soekers van Jahwe! 

Kyk na die rots 

waaruit julle gekap 

is en die holte van 

die put waaruit 

julle gegrawe is. 

2. Kyk na 

Abraham, julle 

vader, en na Sara, 

wat julle gebaar 

het; want as 

eersteling het Ek 

hom geroep en 

hom geseën en 

hom 

vermenigvuldig. 

3. Want Jahwe 

vertroos Sion; Hy 

vertroos al sy 

puinhope en maak 

sy woestyn soos 

Eden en sy 

wildernis soos die 

tuin van Jahwe; 

vreugde en 

blydskap sal daarin 

gevind word, 

danksegging en die 

klank van liedere. 

4. Luister na My, 

my volk, en neig 

die oor tot My, my 

nasie! Want 'n wet 
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sy klipmuur 

stukkend afbreek 

sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: 

dit sal nie geprys of 

omgeskoffel word 

nie, maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal 

die wolke beveel 

om nie reën daarop 

te laat val nie. 

7. Waarlik die 

wingerd van Jahwe 

van die leërskare is 

die huis van Israel, 

en die manne van 

Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en 

Hy het gehoop vir 

reg, maar kyk, dit 

was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar 

kyk, gekerm. 

sal van My 

uitgaan, en Ek sal 

my reg vasstel as 'n 

lig van die volke. 

5. My oorwinning 

is naby, my 

verlossing trek uit 

en my arms sal die 

volke oordeel; op 

My sal die eilande 

hoop, en op my 

arm sal hulle wag. 

6. Slaan julle oë op 

tot die hemel en 

kyk na die aarde 

daaronder; want 

die hemel sal soos 

rook verdwyn en 

die aarde soos 'n 

kleed verslyt en sy 

bewoners soos 

muskiete sterwe; 

maar my 

verlossing sal vir 

ewig wees en my 

geregtigheid nie 

verbreek word nie. 

7. Luister na My, 

julle wat die 

geregtigheid ken, 

'n volk in wie se 

hart my wet is! 

Wees nie bevrees 

vir die smaad van 

mense nie en wees 

nie gevul met skrik 

vir hulle skimptaal 

nie; 

8. want soos 'n 

kleed sal die mot 
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hulle verteer en die 

wurm sal hulle 

verteer soos wol; 

maar my 

geregtigheid sal vir 

ewig wees en my 

heil van geslag tot 

geslag. 

 

Dit is baie interessant dat die woord "geregtigheid" 6 maal in die intertekste van 

Jesaja 5:1-7 in Jesaja 40-55 verskyn. Die woord "reg" verskyn 2 keer en die woord 

 in Jesaja 40-55 'n bepaalde inhoud. Indien in ָקָוה keer. Geregtigheid gee aan 2 ָקָוה

Jesaja 1-39 die geregtigheid Jahwe s'n is, dan kan net Jahwe inhoud aan hoop gee. 

Dit maak die verhouding tussen Jahwe en hoop besonders. 

 

Jesaja 40-55 leer verder dat hoop met verrassing gepaardgaan. Jahwe kan selfs in 

die onmoontlike plekke (die woestyn van alle gebiede) voorsien. Het Jahwe dit nie 

al vir 40 jaar bewys toe die volk deur die woestyn getrek het nie? Hy sal dus in die 

plek van verlatendheid vir hulle 'n feesmaal voorberei. Hulle moet net op Hom 

hoop. Hierdie boodskap van hoop is vir 'n volk in ballingskap. Met die 

woestynbeeld in 41:19 sê Jahwe by implikasie dat Hy die land in 'n lushof kan 

omskep. So sal die hoop nie beskaam nie. 

 

Dit is tot die persoon wat op Jahwe hoop, se voordeel, om te wag. Jahwe gebruik 

ander mense waarvan die volk nie noodwendig hou nie om tot die volk se 

bevryding te kom. Die boodskap aan die ballinge is juis om hoop te gee. Die hoop 

sluit juis 'n omvattende heilsplan in. Die hoop sluit in dat Jahwe "reg" en 

"geregtigheid" sal vestig en dat dit sal seëvier, nie net in die land Israel nie, maar in 

en oor die hele wêreld. Jahwe sal hiervoor sorg. 

 

Dit is nie net antitetiese parallelisme wat 40:27-31 'n bepaalde keuse maak nie, 

maar ook die voorkoms van "hoop". Dit gaan ook oor wie die volk in hulle eie oë is 

en waartoe Jahwe in staat is tot voordeel van die ballinge. Die reg waarvan die volk 

praat is in die ware sin van die woord eintlik wetsverbreking. 
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3.4.1.2.1 Jesaja 40:27-31 

 

3.4.1.2.1.1 Oorsig oor die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 40:27-31 

 

'n Aantal geleerdes noem dat Jesaja 40:27-31 'n betekenisvolle rol in die 

daarstelling van die probleem in Jesaja 40-55 speel ten opsigte van die "weg" en die 

"reg" van die volk (Von Waldow 1953:31-32; Muilenberg 1956:444; Westermann 

1969:46-62; Whybray 1979:44; Elliger 1978:40; Laato 1990:207-228: Blenkinsopp 

2002:34; Lund 2007:120). 

 

Melugin (1976:90-93) is egter van mening dat Jesaja 40:27 'n probleem binne 

hoofstukke 40-48 is. Hy beweer dat hoofstukke 41-48 'n korreksie op die volk se 

aantyging in 40:27 is, dat hulle weg verborge vir Jahwe is en dat hulle reg by Hom 

verbygaan; dat hoofstukke 41-48 die volk tot die besef wil laat kom dat dit nie so is 

nie en wel in die volgende woorde: 

 

"Vv. 27-31 set the stage for what is to follow in the collection. These verses 

attempt to persuade Israel that her way is not hidden from YHWH, nor has he 

overlooked her mišpat (v. 27). The collection proclaims that Israel's way is not 

'hidden'; YHWH will lead them in the 'way' (42, 16). Though Israel is 'hidden' in 

prisons (42, 22), her way is not ultimately concealed from YHWH. Quite the 

contrary; it is YHWH who has hidden Israel 'until now' (49, 2.5-6). Indeed, 49, 

1-6 at the end of the Jacob-Israel segment of the collection, recapitulates what 

40, 27-31 at the beginning says about Israel's mišpat and concerning those who 

are weary and without strength. In 49, 1-6 Israel no longer needs persuasion; the 

servant Israel overcomes the lament that he is 'weary' and has spent his 'strength' 

for nought by the affirmation that his mišpat is with YHWH. Thus 40:27-31 and 

49:1-6 begin and end a section. What goes between (chapters 41-48) builds upon 

40:27-31 and leads to 49:1-6." 

 

Vir baie van die "weg"-gedeeltes in Jesaja 40-55 moet dit gelees word, volgens 

Melugin, teen die agtergrond van die terugkeer van die volk vanaf Babilon na 

Jerusalem. 
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Beuken (1979:56) beweer ook soos Melugin dat Jesaja 40:27 'n sleutelvers is in die 

verstaan van hoofstukke 40-48. Dit openbaar die volk se gebrek aan vertroue in 

Jahwe se getrouheid. Vir Lund (2007:122) speel Jesaja 40:27-31 'n baie belangrike 

rol nie net in hoofstukke 40-48 nie, maar ook in 40-55 in terme van die voorkoms 

van "weg" en "reg" in Jesaja 40-55. Die voorkoms van hierdie woorde is 'n 

voorstelling van die probleem wat in Jesaja 40:27 voorkom. Dit is betekenisvol in 

die lig van die stelling wat die volk in vers 27 maak. Jahwe sal inderdaad vir sy 

volk 'n nuwe weg gee om op te wandel. 

 

Wanneer daar oor die datering van Jesaja 40:27-31 gedebatteer word moet dit 

gesien word teen die agtergrond van die debat oor Jesaja 40-55. Vir Duhm 

(1902:xiii) moet Jesaja 40-55 se datering rondom 540 v.C. wees. Lund (2007:26) is 

vir meer tradisionele datering, naamlik 540-500 v.C. in 'n konteks waar die situasie 

van die volk bekend en pynlik was, in Babilon, sowel as in Juda. Sweeney 

(1996a:451) en Brueggemann (1998b:10) dateer hoofstukke 40-55 in die 6de eeu 

v.C. wat die krisis en die geloof in Jahwe in die lewe van die volk reflekteer. 

Westermann (1969:12) en Abma (1999:62) is waarskynlik nie ver uit as hulle 

hoofstukke 40-55 dateer na 550 v.C. nie. 

 

3.4.1.2.1.2 Tekskritiek en Vertaling 

 

Daar is nie veel tekskritiese probleme in Jesaja 40:27-31, behalwe die in die 

onderstaande voetnotas. 

 

Teks Jesaja 5:1-7 Jesaja 40:27-31 

BHS 0ָָֹו יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ  ֶּכֶּ֛

קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙ל1ָָ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִָ֣ ְּבתֹוכִ֔

ים׃  ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

ה2ָָ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

ֲעק11ִָָֹ֔ ָּמהָתֹאַמ֙רַָיִֽ ָָלִׁ֤ הַָדְרִּכי֙ לִָנְסְּתָרִׁ֤ רִָיְׂשָרֵאָ֑ בָּוְתַדֵּבִַ֖

ֹור׃ יַָיֲעבִֽ יִָמְׁשָּפִטֵׁ֥ הָּוֵמֱאֹלַהִַ֖  ֵמְיהָוִ֔

ם׀ְָיהָו֙ה11ָָ יָעֹוָלִׁ֤ ְעָּתֱָאֹלֵה֨ אָָׁשַמֵ֗ ִֹ֣ ְעָּתִָאם־ל ֲה֨לֹואָָיַדֶ֜

ֶקרָ יןֵָחִַ֖ אִָייָגָ֑עֵָאֵׁ֥ ִֹ֣ ףְָול אִָייַעִַ֖ ֵֹׁ֥ ֶרץָל ֹותָָהָאִ֔ ּבֹוֵר֙אְָקצִ֣

ֹו׃ָ  ִלְתבּוָנתִֽ

ה׃ֹנֵת19ֵָָׁ֥ הַָיְרֶּבִֽ יםָָעְצָמֵׁ֥ יןָאֹוִנִַ֖ ַחָּוְלֵאֵׁ֥ ףָּכָֹ֑ ןַָלָּיֵעִַ֖  
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י׃ יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖  ִׁשְפטּו־ָנָ֕

ֹו2ָָ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַָ֖ יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ּוַעִָקֵּוֶּ֛  ַמּדּ֧

י2ָָ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

ץָ רָָּפרֵֹׁ֥ ְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רְָמׂשּוָּכתֹו֙ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ עֶֹׂשִַ֖

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ  ְּגֵדרִַ֖

ה6ָָ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָוָָ ירָָׁשִמִַ֖ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ָׁשָ֑

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

יׁש1ָָ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ ְיהּוָדִ֔

ה׃ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

לּו׃21ָ ֹולִָיָּכֵׁשִֽ יםָָּכׁשֵׁ֥ יםְָוִיָגָ֑עּוָּוַבחּוִרִַ֖ ּוְָנָעִרִַ֖ ֲעפֵׁ֥ ְוִיִֽ  

יםָָי֙רּוצּ֙וָ ֶברַָּכְּנָׁשִרָ֑ ּוֵָאִַ֖ ַחַָיֲעלֵׁ֥ יפּוָכִֹ֔ 20ְָוקֹוֵיְִָָׁ֤יהָו֙הַָיֲחִלִ֣

פּו׃ אִָייָעִֽ ֵֹׁ֥ ּוְָול עּוֵָיְלכִַ֖ אִָייָגִ֔ ִֹ֣  ְול

Vertaling 1. "Laat ek tog sing van my Geliefde, 

'n liefdeslied oor sy wingerd!" My 

Geliefde het ’n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit omgeskoffel en 

skoongemaak van die klippe, en keur 

wingerdstokke aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel daarvan gebou 

en ook ’n parskuip daarin uitgekap; 

en Hy het gehoop dat dit druiwe sou 

dra, maar dit het suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my wingerd. 

4. Wat is daar meer te doen aan my 

wingerd wat Ek daar nie aan gedoen 

het nie? Waarom het Ek gehoop dat 

dit druiwe sou voortbring, maar dit 

27. Waarom sê jy, o Jakob, en beweer jy
57

, 

o Israel: "verborge is my weg vir Jahwe en 

my reg gaan by my God verby?" 

28. Weet jy (dan) nie? of het jy dit nie 

gehoor nie? Jahwe is ’n Ewige God, 

Skepper van die eindes van die aarde. Hy 

word nie moeg of mat nie; daar is geen 

deurgronding van sy verstand nie. 

29. Hy gee die vermoeide krag en 

vermeerder volle krag vir die wat geen 

kragte het nie. 

30. Die jonges word moeg en mat, en die 

jongmanne struikel selfs. 

31. maar die wat op Jahwe hoop, herwin 

nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos 

arende; hulle hardloop en word nie mat 

nie, hulle wandel en word nie moeg nie
58

. 

                                                           
57

 Die LXX voeg by "en waarom"; die tekskritiese nota in BHS beveel aan ְוָלָּמה ("en waarom"). Die 

MT word nagevolg deur vertalings soos die KJV, die TEV en die RSV (Watts 1987:88). 
58

 Die Targum interpreteer vers 31 soos volg: "But these who have hoped for salvation in Yahweh 

will be gathered from their exile, and gain strenght and will be renewed in the youth like the growth 

(of feathers) that rises on the wings of an eagle." 
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bring suur druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog bekend maak 

wat Ek met my wingerd gaan maak: 

Ek sal van sy doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan verbranding; 

Ek sal sy klipmuur afbreek, sodat dit 

'n vertrapping word. 

6. Ek sal dit ’n verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en omgeskoffel word 

nie, en dorings en onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal die wolke beveel 

om nie reën daarop te laat val nie. 

7. Want die wingerd van Jahwe van 

die leërskare is die huis van Israel, en 

die manne van Juda is die tuin van sy 

verlustiging. Hy het gehoop vir reg, 

maar kyk, dit was wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk gekerm! 

 

3.4.1.2.1.3 Literêre Analise 

 

Jahwe is in hierdie gedeelte in 'n twisgesprek met sy volk (Westermann 1978:16; 

Graffy 1984:6-15). Jahwe word in hierdie gedeelte as die onvermoeibare Skepper 

beskrywe. Die stelling wat in vers 27 gemaak word, is in die vorm van 'n vraag, wat 

'n kritiese vraag is, in verband met die volk se misplaasde beskuldigings dat Jahwe 

nie na hulle weg en reg wil optree nie (Lund 2007:124). Die volk is in 'n diep krisis 

en wag op 'n antwoord van Jahwe, maar die wag is te lank en daar is net nie 'n 

antwoord nie. Dit gaan basies oor die vervreemding in die verhouding tussen die 

lydende volk en Jahwe wat nie 'n antwoord gee nie. Dan kom die antwoord in verse 

28-31. Dit begin met twee vrae in vers 28 om Jahwe beter te verstaan. Jahwe se 

werk as Skepper is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie; dit is voortdurend en Hy is 

skeppend energiek in sy handeling. Die volk is die teenoorgestelde hiervan. Die 

volk het 'n beperkte siening van die omstandighede waarin hulle verkeer en van wie 

Jahwe is. Dit is hoekom Jahwe so beslissend oor sy volk is. Jahwe is die 

onveranderlike en indien hulle op Hom hoop, sal hulle die nodige krag ontvang 

(vers 31). Daar is geen alternatief buiten Jahwe om nie (Brueggemann 1998b:26; 

Martin & Martin 1983:108-110; Lund 2007:24-302). "Hoop op Jahwe" impliseer 
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hier twee dinge: naamlik die totale afhanklikheid van Jahwe en om Hom toe te laat 

om die terme te bepaal. Daarmee word erken dat daar geen ander is wat kan help as 

Jahwe nie, nie in onsself nie en ook nie in ander nie. Ons is hooploos totdat Jahwe 

optree (Oswalt 1998:70-74).  

 

3.4.1.2.1.4 Die Intertekstuele Verband van Jesaja 5:1-7 en Jesaja 40:27-31 

 

Jesaja 5 Teks Jesajaboek Teks Interteks 

Jesaja 5:1-

7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

ֹותֲָעָנִבִַָ֖ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשַָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

םְָוע2ַָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִָ֔ ירְָוַעִׁ֤ הֵָמַהְמִטֵׁ֥

Jesaja 40:27-

31 

ר11ָָ בָּוְתַדֵּבִַ֖ ֲעקִֹ֔ ָּמהָתֹאַמ֙רַָיִֽ ָלִׁ֤

הָיִָ ֵָמְיהָוִ֔ הַָדְרִּכי֙ לִָנְסְּתָרִׁ֤ ְׂשָרֵאָ֑

ֹור׃ יַָיֲעבִֽ יִָמְׁשָּפִטֵׁ֥  ּוֵמֱאֹלַהִַ֖

א11ָָ ִֹ֣ ְעָּתִָאם־ל ֲה֨לֹואָָיַדֶ֜

ם׀ְָיהָו֙הָ יָעֹוָלִׁ֤ ְעָּתֱָאֹלֵה֨ ָׁשַמֵ֗

ףָ אִָייַעִַ֖ ֵֹׁ֥ ֶרץָל ֹותָָהָאִ֔ ּבֹוֵר֙אְָקצִ֣

ֹו׃ָ ֶקרִָלְתבּוָנתִֽ יןֵָחִַ֖ אִָייָגָ֑עֵָאֵׁ֥ ִֹ֣  ְול

ַח19ָָ ףָּכָֹ֑ ןַָלָּיֵעִַ֖ יםָָֹנֵתֵׁ֥ יןָאֹוִנִַ֖ ּוְלֵאֵׁ֥

ה׃ הַָיְרֶּבִֽ  ָעְצָמֵׁ֥

ים21ָָ יםְָוִיָגָ֑עּוָּוַבחּוִרִַ֖ ּוְָנָעִרִַ֖ ֲעפֵׁ֥ ְוִיִֽ

לּו׃ ֹולִָיָּכֵׁשִֽ  ָּכׁשֵׁ֥

ּוָ ַחַָיֲעלֵׁ֥ יפּוָכִֹ֔ 20ְָוקֹוֵיְִָָׁ֤יהָו֙הַָיֲחִלִ֣

עּוָ אִָייָגִ֔ ִֹ֣ יםָָי֙רּוצּ֙וְָול ֶברַָּכְּנָׁשִרָ֑ ֵאִַ֖

פּו׃ אִָייָעִֽ ֵֹׁ֥ ּוְָול  ֵיְלכִַ֖

herhaling a 
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ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

Vertaling 1. "Laat ek tog sing van 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het ’n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe, en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 

’n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

dat dit druiwe sou 

voortbring, maar dit 

Vertaling 27. Waarom sê jy, o 

Jakob, en beweer jy, o 

Israel: "verborge is my 

weg vir Jahwe en my reg 

gaan by my God verby?" 

28. Weet jy (dan) nie? of 

het jy dit nie gehoor nie? 

Jahwe is ’n Ewige God, 

Skepper van die eindes 

van die aarde. Hy word 

nie moeg of mat nie; daar 

is geen deurgronding van 

sy verstand nie. 

29. Hy gee die vermoeide 

krag en vermeerder volle 

krag vir die wat geen 

kragte het nie. 

30. Die jonges word 

moeg en mat, en die 

jongmanne struikel selfs. 

31. maar die wat op 

Jahwe hoop, herwin nuwe 

krag; hulle vaar op met 

vleuels soos arende; hulle 

hardloop en word nie mat 

nie, hulle wandel en word 

nie moeg nie. 
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bring suur druiwe 

voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak wat Ek 

met my wingerd gaan 

maak: Ek sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping word. 

6. Ek sal dit ’n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

en dorings en onkruid 

sal daar opkom; en Ek 

sal die wolke beveel om 

nie reën daarop te laat 

val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne van 

Juda is die tuin van sy 

verlustiging. Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk, dit was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk 

gekerm! 

 

Herhaling a wat hier ter sprake is in die intertekstuele verband tussen Jesaja 5:1-7 

en Jesaja 40:27-31 is die herhaling van dieselfde woord vir "reg" (ִָמְׁשָּפ֙ט) en "wag" 

 Die herhaling veronderstel om die volk te oortuig dat Jahwe hulle nie vergeet .(ָקָוה)

het nie en dat dit die moeite werd is om op Hom te wag/hoop. 
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Dit blyk uit die literatuur wat bestudeer is dat Jesaja 5:1-7 'n latere datering het as 

Jesaja 40:27-31. Jesaja 5:1-7 herhaal die woorde ָקָוה ("hoop") en ִמְׁשָּפט ("reg"). In 

Jesaja 5:1-7 is Jahwe die subjek van die hoop en hoop Jahwe op die volk om reg te 

doen. In Jesaja 40:27 gaan die reg van die volk verby Jahwe. Daar is 'n bepaalde 

rede hiervoor. Het Jahwe se optrede daarmee te make dat die volk in Jesaja 40:27 

die reg versaak het, daarom die vraag in vers 27? Die woord "reg" verskyn 46 keer 

in Jesaja en het met Jahwe se korrekte administrasie van alle sake te make (Oswalt 

1998:72). 

 

Dit gaan om meer as net die herhaling van woorde. Dit gaan om parallelisme en dan 

veral antitetiese parallelisme in beide perikope. In Jesaja 40:31 is daar sprake van 

antitetiese parallelisme. Indien die volk nie op Jahwe wag om op te tree nie, maar 

self wil optree, sal hulle inderdaad moeg en mat word en nie kan hardloop en loop 

nie. Jahwe gryp aktief in om sy volk "krag" (v. 31) te gee, sodat hulle nie 

moedeloos word nie. Hulle verkry krag sodat hulle bo die omstandighede kan 

uitstyg (Watts 1987:95). Indien die volk op Jahwe hoop, sal hulle krag "herwin" (v. 

31). Dit is wat die volk in Jesaja 5:1-7 nie gedoen het nie. Daar het hulle die reg in 

eie hande geneem. Dit het vir hulle die oordeel gebring en hulle is in ballingskap 

weggevoer. 

 

Die "krag" in Jesaja 40:31 is Jahwe se "krag". Dit is die wyse waarop Hy in die 

geskiedenis handel as uitdrukking van sy sterkte om sy volk te verlos. Die volk 

"herwin" krag om te kan verduur (Ringgren 1995:127-128). Hulle wat hoop op 

Jahwe sal "krag herwin" om voorbereid te wees vir enige gebeurlikheid. Hulle sal 

opgehef word deur Jahwe, terwyl hulle op Hom hoop (Watts 1987:96). Dan sal 

hulle vinnig beweeg om nie "moeg" of "mat" te word nie. Jahwe help dié wat moeg 

en mat is. Op so 'n wyse "herwin" hulle hul kragte (Hasel 1986:388-392). Alleenlik 

diegene wat hulle hoop aktief op die teenwoordigheid van Jahwe grond, sal nie ten 

gronde gaan nie. Dit is Jahwe se kreatiewe krag wat tot hulle redding kom (Childs 

2001:311). Die woord "hoop" impliseer dus 'n volledige afhanklikheid van die Een 

wat die krag gee; dit impliseer 'n geestelike band met die Een wat die hoop self is. 

Op hierdie wyse verskaf vers 31 die antwoord op die vraag in vers 27. So word 

"hoop" in vers 31 met die woord "reg" in vers 27 verbind (Koole 1997:126). Die 
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mense wat hoop op Jahwe om op te tree, sal dus sweef soos arende en nie neerval 

soos die soldate op die grond nie. Hulle sal hardloop en aanhou loop, die 

teenoorgestelde van die woorde "moeg" en "afgemat" (Goldingay & Payne 

2006:131).  

 

Vir 'n voorlopige gevolgtrekking die volgende: wanneer die volk van hulle reg in 

40:27 praat blyk dit asof daar 'n gebrek aan toegeneentheid by Jahwe is. Dit is asof 

Jahwe Hom gewoon net nie aan die volk steur nie. Dit blyk asof die omstandighede 

van die ballingskap die volk daartoe noop om die reg in eie hande te neem, dit wat 

hulle veronderstel was om in 5:1-7 te doen, maar waarmee hulle gruwelik misluk 

het. Die vraag in 40:27 weerspieël die gemoedstoestand van die volk. Die reg 

waarvan die volk praat, sal nie vir hulle die gewensde resultate oplewer nie, maar 

eintlik wetsverbreking (5:7). Indien die volk voortgaan in hul eie reg, kan hulle die 

teenoorgestelde verwag as wat hulle sou gekry het indien hulle op Jahwe gehoop 

het. 

 

3.4.1.3 Jesaja 56-66
59

 

 

Jesaja 

5 

Teks Jesajaboek Teks Interteks 

Jesaja 5:7 ָית ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

Jesaja 58:6-8 6ָָֹּ֒וםֶָאְבָחֵרהּו ֹואֶָז֮הָצִ֣ ֲהלִ֣

רָ ַׁשעַָהֵּתִַ֖ ֹותֶָרִ֔ ַָחְרֻצּבִ֣ ַח֙ ַּפֵּת֙

herhaling b 

en tematiese 

uitbreiding
60

 

                                                           
59

 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 

duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 

byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 

Jesaja 5:7 en Jesaja 62:5; 

Jesaja 5:2 en Jesaja 63:2-3. 
60

 Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. Alhoewel 

die herhaling een verskil het in terme daarvan dat die woorde (5:7) ְצָדָקה en (56:8) ֶצֶדק verskillend 

geskryf word, het dit dieselfde betekenis, naamlik: "geregtigheid". Die herhaling wil juis die 

toestand van die wingerd beklemtoon om daardeur die gehoor se aandag gevange te hou. Die profeet 

wil juis die boodskap van ְצָעָקה "gekerm", die teenoorgestelde van "geregtigheid", aan die volk 

oordra. Hy wil die volk oorreed om van dit waarmee hulle besig is afstand te doen. 

 

Vv. 6-8 kom voor in 'n hoofstuk (58) wat gaan oor die ware en valse onderhouding van die vas, 

naamlik: 

vv. 1-5: negatiewe beeld van die onderhouding van die vas; 

vv. 6-14: die positiewe beskrywing van die onderhouding van die vas; Jahwe se konstruktiewe 

benadering tot die ּתֹוָרה (Watts 1987:268-277; Motyer 1999:359-364; Childs 2001:473-480). 
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וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

Waarlik die wingerd van 

Jahwe van die leërskare 

is die huis van Israel, en 

die manne van Juda is 

die tuin van sy 

verlustiging; en Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk, wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

הָוְָ ֹותָמֹוָטָ֑ חְָרצּוִצי֙םֲָאֻגּדִ֣ ַׁשַלִׁ֤

קּו׃ הְָּתַנֵּתִֽ יםְָוָכל־מֹוָטִַ֖  ָחְפִׁשִ֔

ָך1ָָ ָרֵע֙בַָלְחֶמִ֔ סָָלִֽ ֲה֨לֹואָָפרִֹׁ֤

ִיתָ ִביאָָבָ֑ יםָָּתִ֣ יםְָמרּוִדִַ֖ ַוֲעִנִּיֵׁ֥

ֹוָ הָָערֹ֙םְָוִכִסיתִ֔ י־ִתְרֶאִׁ֤ ִּכִֽ

ם׃ אִָתְתַעָלִֽ ֵֹׁ֥ ָל  ּוִמְּבָׂשְרָךִַ֖

ָך1ָָ ַח֙רָאֹוֶרִ֔ עַָּכַש֙ זִָיָּבְַּקִׁ֤ ָאִ֣

ְךַָָוֲאֻרָכְתָךִַָ֖ חְָוָהַלִׁ֤ הִָתְצָמָ֑ ְמֵהָרִ֣

ֹודְָיהָוִַ֖הָ ָךְָּכבֵׁ֥ יָ֙ךִָצְדֶקִ֔ ְלָפֶנ֙

ָך׃  ַיַאְסֶפִֽ

6. Is dít nie die vas wat 

Ek verkies nie: dat julle 

losmaak die bande van 

goddeloosheid, dat julle 

afhaal die stroppe van die 

juk en vry laat weggaan 

die verdruktes en elke 

juk stukkend breek? 

7. Is dit nie dat jy jou 

brood breek vir hom wat 

honger het, en ellendiges, 

swerwelinge in die huis 

inbring nie? As jy 

iemand sien wat naak is, 

                                                                                                                                                                  
 

Hier is ook sprake van tematiese uitbreiding (Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n 

verhalende versterking. Dit is meer as net die vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die 

vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of 

vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die eenheid vorder.). Die tema van "geregtigheid" kom in 

die vorm van 'n vraagstuk baie sterk op die voorgrond. Die betekenis en betekeniseffekte van 

"geregtigheid" kan soos volg voorgestel word: 

tema: geregtigheid; 

grondrede: die vas wat Jahwe verkies; 

argument: maak die bande van goddeloosheid los; haal af die stroppe van die juk en breek dit 

stukkend; laat die verdruktes vrygaan; gee die hongeriges brood; bring die ellendiges en 

swerwelinge in jou huis; klee die wat naak is; 

gesaghebbende bevestiging: die heerlikheid van Jahwe sal jou agterhoede wees. 

 

Indien die volk doen wat Jahwe vra, sal die hoop nie beskaam nie. Dit waarop Jahwe in 5:7 hoop, sal 

realiseer, net as die heerlikheid van Jahwe die agterhoede van die volk sal wees. 
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dat jy hom klee, en jou 

vir jou eie vlees nie 

verberg nie? 

8. Dan sal jou lig 

deurbreek soos die 

dageraad en jou genesing 

skielik uitspruit; en jou 

geregtigheid sal voor jou 

uit gaan, die heerlikheid 

van Jahwe jou 

agterhoede wees. 

Jesaja 

5:1-7 

 Jesaja 59:1-

21
61

 

  

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

יָ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

Jesaja 60:1-22 0ְָָך אָאֹוֵרָ֑ יָָבִ֣ ֹוִריִָּכִ֣ ּוִמיָאִַ֖ קֵׁ֥

ִיְךָזָָ הָָעַלֵׁ֥ ֹודְָיהָוִַ֖ ח׃ּוְכבֵׁ֥ ָרִֽ  

herhaling a 

en herhaling 

b
62

 

                                                           
61

 Die intertekstuele verband word bespreek by 3.4.1.3.1. 
62

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en b is die herhaling van 

ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In Jesaja 60:9 word dieselfde woord, ָקָוה, as in 

Jesaja 5:2, 4 en 7, gebruik (herhaling a). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, is die woord 

 ַצִּדיק met 'n verskil in 60:21, naamlik ,(geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief") ְצָדָקה

("regverdige" – die volk – substantief) (herhaling b). Die profeet wil 'n boodskap van 

heilsaankondiging oordra om sodoende sy gehoor van Jahwe se trou te oortuig. 

 

Jesaja 60:1-22 word as heilsaankondiging en heilsbeskrywing aangebied. Die rede is dat 60:1-22 in 

twee hoofdele opgedeel kan word, naamlik vv. 1-9 en vv. 10-22. Vv. 1-9 lê klem op die 

aankondiginge van dinge wat gaan gebeur, terwyl die tweede deel, vv. 10-22, klem lê op die 

beskrywing van 'n toestand (Westermann 1969:356). 

 

"Want op My wag die eilande" (60:9) is 'n herhaling van "op My sal die eilande wag" (51:5). Daar 

word gesê dat die eilande verlang na die heil van Jahwe. Wat interessant is dat die stad nog steeds 

bouvallig is en dat die volk ver van voorspoed af is. Hulle beskou hulleself as deur God vergeet 

(Whybray 1975:229-231). Anders as in 5:7 waar daar deur Jahwe op "geregtigheid" gehoop is en toe 

die gekerm by die volk gebaar is, word hulle nou hier in 60:21 "regverdiges" genoem. 

 

 druk ָקָוה :met die eilande as subjek en Jahwe as die objek daarvan moet soos volg verstaan word ָקָוה

hier bewustelik of onbewustelik die begeertes van die nasies, wat alleenlik in die God van Israel 

vervul kan word, uit. Die doel waarop die nasies ָקָוה ("hoop") druk ook die doel van die seereise en 

geskenke uit (60:9): vir die Naam van Jahwe, Israel se God. Hulle is gereed om hulle aan die God 

van 'n ander volk, die "Heilige van Israel" (60:9) te onderwerp. Hulle word deur die skoonheid van 

die tempel in Sion beweeg. Die nasies erken Jahwe se inspirasie om Jerusalem mooi te maak en die 

stad se nuwe status te realiseer (vv. 10-22). Dit is hoekom die nasies gespanne op Jahwe ָקָוה 

("hoop"). Die reis op see ("en die skepe van Tarsis is die eerste: om jou seuns van ver af te bring, 

hulle silwer en goud met hulle" – v. 9) en die reis op land ("die jong kamele van Midian en Efa, 

hulle almal van Skeba sal kom" – v. 6) voltooi die beeld van 'n wêreldwye byeenkoms (Motyer 

1993:495-496; Watts 1987:296). 
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ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ  ְּבְֶּקֵׁ֥

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ים׃ַלֲעׂשֵׁ֥ ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ  

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖  ַלֲעׂשֵׁ֥

םְָָוַעָּת֙ה2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ אֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

הֵָמַהָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ירְָוַעִׁ֤ ְמִטֵׁ֥

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

ֶרץ1ָָ ֶׁשְ֙ךְָיַכֶסה־ֶאִ֔ י־ִהֵּנִׁ֤הַָהחֹ֙ ִּכִֽ

חָ ִיְ֙ךִָיְזַרִ֣ יםְָוָעַל֙ לְָלֻאִּמָ֑ ַוֲעָרֶפִַ֖

ה׃ ִיְךֵָיָרֶאִֽ ֹוָָעַלֵׁ֥ הָּוְכבֹודִַ֖  ְיהָוִ֔

ים2ָָ ְךָּוְמָלִכִַ֖ ּוָגֹוִיִַ֖םְָלאֹוֵרָ֑ ְוָהְלכֵׁ֥

ְך׃ ַגּהַָזְרֵחִֽ  ְלֹנֵׁ֥

ם2ָָ יָֻּכָלִַ֖ ִיְ֙ךָּוְרִאִ֔ יבֵָעיַנ֙ י־ָסִבִׁ֤ ְׂשִאִֽ

ֹוקִָנְקְּבצִָ֣ ִיְ֙ךֵָמָרחִ֣ ְךָָּבַנ֙ אּו־ָלָ֑ ּוָָבִֽ

ָנה׃ דֵָּתָאַמִֽ ִיְךַָעל־ַצֵׁ֥ אּוָּוְבֹנַתִַ֖  ָיבִֹ֔

ד2ָָ ְרְּתָּוָפַחֵׁ֥ ְָוָנַהִ֔ זִָּתְרִאי֙ ָאִׁ֤

ִיְ֙ךָ ְךָָעַל֙ י־ֵיָהֵפִׁ֤ ְךִָּכִֽ בְָלָבֵבָ֑ ְוָרַחִַ֖

ְך׃ אּוָָלִֽ ילָּגֹוִיִַ֖םָָיבֵֹׁ֥ םֵָחֵׁ֥ ֹוןָָיִ֔  ֲהמִ֣

ְךִָּבְכֵר6ִָָׁ֤ יםְָּתַכֵסֵ֗ תְָּגַמִלֶ֜ ְפַע֨ יִָׁשִֽ

אּוָ אָָיבָֹ֑ םִָמְשָבִ֣ הָֻּכָלִַ֖ ְָוֵעיָפִ֔ ִמְדָין֙

תָ אּוָּוְתִהֹּלֵׁ֥ בָּוְלבֹוָנ֙הִָיָשִ֔ ָזָהִׁ֤

רּו׃ הְָיַבֵשִֽ  ְיהָוִַ֖

ְך1ָָ ְבצּוָָלִ֔ אןֵָקָד֙רִָיָּקִ֣ ִֹׁ֤ ָּכל־צ

ּוָ ּוֶנְךַָיֲעלִׁ֤ ֹותְָיָׁשְרתָ֑ יְָנָביִַ֖ ֵאיֵלֵׁ֥

יתָ יָּוֵבֵׁ֥ ִָמְזְּבִחִ֔ ַעל־ָרצֹון֙

ר׃ יֲָאָפֵאִֽ  ִּתְפַאְרִּתִַ֖

יָנה1ָָ בְָּתעּוֶפָ֑ ֶלהָָּכָעִ֣ ִמי־ֵאִַ֖

ם׃  ְוַכּיֹוִנִַ֖יםֶָאל־ֲאֻרּבֵֹתיֶהִֽ

ֹותָ ּוָָוֳאִנּיִׁ֤ י׀ִָאִּיִ֣יםְָיַקּוֵ֗ י־ִלִ֣ 9ִָּכִֽ

יאָ הְָלָהִבִׁ֤ אׁשָֹנִ֔ ַּתְרִׁשיׁ֙שָָּבִרִ֣

                                                                                                                                                                  

Wat interessant is oor die gebruik van ָקָוה, is dat dit die tweede keer is (die eerste keer was in Jesaja 

51:5) dat die "eilande" wat in geestelike donkerte verkeer (vgl. Jesaja 51:4), optree as die subjek van 

 het, naamlik die ("gehoop") ָקָוה en met Jahwe as die objek daarvan. Dit waarop hulle gespanne ָקָוה

feit dat Jahwe se lig moet deurbreek deur middel van sy magtige arm, sal beslis gebeur. 

 

Die ָָהָקו  op Jahwe word ook uitgebrei na die nasies toe. Dit word universeel gebruik. Die nasies is 

deel van Jahwe se omvattende heilsplan. Die beloftes van Jahwe is nie net vir die verbondsvolk nie, 

maar ook vir die nasies beskore. Dit is nie net die volk wat kan ָקָוה ("wag/hoop") op Jahwe vir sy 

weldade nie, maar ook die nasies. Ook die nasies ָקָוה op Jahwe vir sy verlossing. 
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1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin uitgekap; 

en Hy het gehoop dat dit 

druiwe sou dra, maar dit 

het suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne van 

Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? Waarom 

het Ek gehoop dat dit 

druiwe sou dra, en dit 

bring suur druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my wingerd 

gaan doen: Ek sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping word. 

םָ םָּוְזָהָבִַ֖ ֹוקַָּכְסָּפֵׁ֥ ָרחִ֔ ִיְ֙ךֵָמִֽ ָבַנ֙

ִיְךָ םְָלֵׁש֙םְָיהָוִ֣הֱָאֹלַהִ֔ ִאָּתָ֑

ל ֹוׁשִָיְׂשָרֵאִַ֖ ְך׃ְָוִלְקדֵׁ֥ יֵָפֲאָרִֽ ִּכֵׁ֥  

ִיְך01ָָ ּוְָבֵנִֽי־ֵנָכ֙רָחֹֹמַתִ֔ ּוָבנִׁ֤

ָ יְָבִקְצִּפי֙ ּוֶנְךִָּכִׁ֤ םְָיָׁשְרתָ֑ ּוַמְלֵכיֶהִַ֖

יְך׃ ַחְמִּתִֽ יִָרִֽ יְךָּוִבְרצֹוִנִַ֖  ִהִּכיִתִ֔

ם00ָָ ידָיֹוָמֵׁ֥ ִיְךָָּתִמֶּ֛ ּוִפְּת֨חּוְָׁשָעַרּ֧

ִיְ֙ךָ יאֵָאַל֙ אִָיָסֵגָ֑רּוְָלָהִבִׁ֤ ִֹ֣ ְיָלהָל ָוַלִַ֖

םָ ילָּגֹוִיִ֔ ים׃ֵחִ֣ םְָנהּוִגִֽ ּוַמְלֵכיֶהִַ֖  

ר01ָָ הֲָאֶׁשֵׁ֥ ֹויְָוַהַּמְמָלָכֶּ֛ י־ַהּגּ֧ ִּכִֽ

דּוְָוַהּגֹוִיִַ֖םָ ּוְךָיֹאֵבָ֑ לֹא־ַיַעְבדִַ֖

בּו׃ בֶָיֱחָרִֽ  ָחרֵֹׁ֥

ֹוא02ָָ ִיְךָָיבִ֔ ֵָאַלִ֣ ֹודַָהְלָבנֹון֙ ְּכבִׁ֤

וָ ּורַָיְחָּדָ֑ רָּוְתַאשִַ֖ ֹוׁשִָּתְדָהֵׁ֥ ְּברֶּ֛

ֹוםָ יָּוְמקֵׁ֥ ֹוםִָמְקָּדִׁשִ֔ ְלָפֵא֙רְָמקִ֣

ד׃ַרָ יֲָאַכֵּבִֽ ְגַלִַ֖  

ְָּבֵנִ֣י02ָָ ִיְךְָׁש֙חֹוַח֙ ְוָהְל֨כּוֵָאַלִׁ֤

ֹותָ ּוַָעל־ַּכּפֵׁ֥ ְׁשַּתֲחוֶּ֛ ִיְךְָוִהִֽ ְמַעַּנִ֔

ְראּוָָלְ֙ךָ ִיְךְָוְָּקִׁ֤ ֲאָצָ֑ ִיְךָָּכל־ְמַנִֽ ַרְגַלִַ֖

ל׃ ֹוׁשִָיְׂשָרֵאִֽ ֹוןְָקדֵׁ֥ הִָצּיִַ֖ ירְָיהָוִ֔  ִעִ֣

ה02ָָ ְךֲָעזּוָבֵׁ֥ ַחתֱָהיֹוֵתֶּ֛ ַּתּ֧

יןָעָֹו הְָוֵאִ֣ רְָוַׂשְמִּתיְ֙ךָּוְׂשנּוָאִַ֖ ֵבָ֑

ֹור׃ ֹורָָודִֽ ֹוׂשָּדֵׁ֥ םְָמׂשִַ֖ ֹוןָעֹוָלִ֔  ִלְגאִ֣

ד06ָָ םְָוׁשֵֹׁ֥ ֲָחֵלִ֣בָּגֹוִיִ֔ ְוָיַנְקְּת֙

יָ יֲָאִנִׁ֤ ַעְּתִָּכִ֣ ִַֽקיְָוָיַדֵ֗ יםִָּתיָנָ֑ ְמָלִכִַ֖

ירָ ְךֲָאִבֵׁ֥ ְךְָוֹגֲאֵלִַ֖ ֹוִׁשיֵעִ֔ ְיהָו֙הָמִֽ

ב׃  ַיֲעקִֹֽ

ב01ָָ יאָָזָהֵ֗ ֶׁשתָָאִבִ֣ ַחתַָהְּנחֶֹ֜ ַּתִ֣

ַחתַָהּבַָ ֶסףְָוַתִׁ֤ ִביאֶָכִ֔ ְרֶז֙לָָאִ֣
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6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en onkruid 

sal daar opkom; en wat 

dit betref sal Ek die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat val 

nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne van 

Juda is die tuin van sy 

verlustiging; en Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk, dit was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

ַחתָ ֶׁשתְָוַתֵׁ֥ ֵעִצי֙םְָנחִֹ֔ ַחתָָהִֽ ְוַתִׁ֤

יְָפֻקָּדֵתְ֙ךָ יםַָּבְרֶזָ֑לְָוַׂשְמִּתִׁ֤ ָהֲאָבִנִַ֖

ה׃ ִיְךְָצָדְָּקִֽ ֹוםְָוֹנְגַׂשִַ֖  ָׁשלִ֔

ֹודָָחָמ֙ס01ָָ עָעִׁ֤ לֹא־ִיָשַמ֨

ִיְךָ ֶברִָּבְגבּוָלָ֑ דָָוֶׁשִַ֖ ְךָׁשֵֹׁ֥ ְּבַאְרֵצִ֔

ִיְךָ אתְָיׁשּוָע֙הָחֹוֹמַתִ֔ ְוָקָרִׁ֤

ה׃ּוְׁשָ ִיְךְָּתִהָלִֽ ָעַרִַ֖  

ֶמׁ֙ש09ָָ ֹודַָהֶש֙ ְךָעִׁ֤ ְהֶיה־ָל֨ לֹא־ִיִֽ

ַחָ ַגּהַָהָּיֵרִַ֖ נָֹ֕ םָּולְַֽ ֹורָיֹוָמִ֔ ְלאִ֣

ְךְָיהָו֙הָ ְךְָוָהָיה־ָלִׁ֤ ירָָלָ֑ לֹא־ָיִאִ֣

ִיְךָ םֵָואֹלַהִַ֖ ֹורָעֹוָלִ֔ ְלאִ֣

ְך׃  ְלִתְפַאְרֵּתִֽ

ְך11ָָ ֹואָעֹו֙דִָׁשְמֵׁשִ֔ לֹא־ָיבֵׁ֥

יָ ףִָּכִ֣ אֵָיָאֵסָ֑ ִֹ֣ ְךָל הִָויֵרֵחִַ֖ ְיהָוֵ֗

ּוָ םְָוָׁשְלמִַ֖ ֹורָעֹוָלִ֔ ְהֶיה־ָלְ֙ךְָלאִ֣ ִיִֽ

ְך׃ יֶָאְבֵלִֽ  ְיֵמֵׁ֥

םָ יםְָלעֹוָלִַ֖ םַָצִּדיִקִ֔ 10ְָוַעֵּמְ֙ךָֻּכָלִ֣

הָ וַָמֲעֵׂשֵׁ֥ ַעֶּ֛ ֶצרַָמָטׂ֯ ֶרץֵָנּ֧ ִיִ֣יְרׁשּוָָאָ֑

ר׃ יְָלִהְתָּפֵאִֽ  ָיַדִַ֖

יר11ָָ ֶלףְָוַהָצִעִַ֖ ְהֶיִ֣הָָלֶאִ֔ ִָיִֽ ַהָּקטֹן֙

יְָיהָוִַָ֖ ּוםֲָאִנֵׁ֥ ֹויָָעצָ֑ ּהְָלגִ֣ הְָּבִעָּתֵׁ֥

ָּנה׃  ֲאִחיֶׁשִֽ

1. Staan op, word verlig; 

want jou lig kom, en die 

heerlikheid van Jahwe 

sal oor jou skyn. 

2. Want kyk, die 

donkerte oordek die 

aarde en duisternis die 

volke, maar Jahwe sal 

oor jou skyn, en sy 

heerlikheid sal oor jou 
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sigbaar word. 

3. En nasies sal na jou lig 

kom, en konings na die 

glans van jou opgang. 

4. Hef jou oë rondom op 

en kyk: hulle almal kom 

bymekaar, en hulle kom 

na jou toe! Jou seuns 

kom van ver, en jou 

dogters word op die heup 

gedra; 

5. dan sal jy dit sien en 

straal van blydskap, en 

jou hart sal ontroerd en 

bly word; want die 

rykdom van die see sal 

na jou toe oorgaan, en 

die skatte van die nasies 

na jou toe oorkom. 

6. 'n Menigte kamele sal 

jou oordek, die jong 

kamele van Mídian en 

Efa; hulle almal sal uit 

Skeba kom. Hulle sal die  

goud en wierook dra en 

die lofwaardige dade van 

Jahwe bekend maak. 

7. Al die kleinvee van 

Kedar sal vir jou 

versamel word, die 

ramme van Nébajot sal 

jou dien; hulle sal met 

goedkeuring op my altaar 

kom, en Ek sal my 

heerlike woning 

verheerlik. 

8. Wie kom hier 

aangesweef soos 'n wolk 

en soos duiwe na hulle 

vensters? 
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9. Want op My hoop die 

eilande, en die skepe van 

Tarsis is eerste: om jou 

seuns van ver af te bring, 

hulle silwer en hul goud 

met hulle; vir die Naam 

van Jahwe jou God en vir 

die Heilige van Israel, 

omdat Hy jou verheerlik 

het. 

10. En uitlanders sal jou 

mure bou, en hulle 

konings sal jou dien; 

want in my toorn het Ek 

jou geslaan, maar in my 

guns ontferm Ek My oor 

jou. 

11. En jou poorte sal 

altyd bly oopstaan; hulle 

sal bedags of snags nie 

gesluit word nie, om die 

rykdom van die nasies  

na jou toe aan te bring, 

en hulle konings wat (as 

gevangenes) gelei word. 

12. Want die nasie en die 

koninkryk wat jou nie 

dien nie, sal ondergaan, 

en dié nasies sal sekerlik 

in puin lê. 

13. Die heerlikheid van 

die Líbanon sal na jou 

toe kom, die 

jenewerbessie, die 

denneboom en die sipres 

saam, om die plek van 

my heiligdom te 

verheerlik; en die plek 

van my voete sal Ek eer. 

14. En hulle sal 
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gebukkend na jou kom, 

die seuns van hulle wat 

jou verdruk het, en hulle 

sal neerbuig by jou 

voetsole, almal wat jou 

verag het en hulle sal jou 

noem: "Stad van Jahwe, 

Sion van die Heilige van 

Israel." 

15. Instede dat jy verlate 

is en gelaat is sonder dat 

iemand deurtrek, sal Ek 

jou tot 'n ewige roem 

maak, 'n vreugde van 

geslag tot geslag. 

16. En jy sal die melk 

van nasies suig en die 

bors van konings suig en 

jy sal weet dat Ek, 

Jahwe, jou Redder is, en 

jou Verlosser die 

Magtige van Jakob. 

17. In plaas van koper sal 

Ek goud bring en in plaas 

van yster sal Ek silwer 

bring, en in plaas van 

hout koper en in plaas 

van klip yster; en Ek sal 

Vrede as jou owerheid 

aanstel, en Geregtigheid 

as jou bestuurders. 

18. En nie meer sal 

geweld in jou land 

gehoor word nie, 

verwoesting of 

verbreking in jou 

grondgebied nie; jy sal 

jou mure Verlossing 

noem en jou poorte Lof. 

19. Die son sal bedags 
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nie meer jou lig wees nie, 

en as skynsel sal die 

maan vir jou geen lig gee 

nie; maar Jahwe sal vir 

jou 'n ewige lig wees en 

jou God sal jou sieraad 

wees. 

20. Jou son sal nie weer 

ondergaan nie, en jou 

maan nie kleiner word 

nie; want Jahwe sal vir 

jou 'n ewige lig wees en 

die dae van jou 

treurigheid het tot 'n 

einde gekom. 

21. Jou volk sal almal 

regverdiges wees, en sal 

die land vir ewig besit, 'n 

loot deur Jahwe geplant, 

die werk van sy hande, 

om Hom te verheerlik. 

22. Die kleinste sal 'n 

geslag word, en die 

geringste 'n magtige 

nasie. Ek, Jahwe 

bespoedig dit op die 

regte tyd. 

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

יִדיִדִַָ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ יָּדֹוִדִַ֖

Jesaja 63:7-

64:11 

ת1ָָ יְָיהָוִׁ֤ה׀ַָאְזִּכי֙רְָּתִהֹּלִ֣ ְסֵד֨ ַחִֽ

נּוָ לֲָאֶׁשר־ְּגָמָלִַ֖ לָּכֵֹׁ֥ הְָּכַעָ֕ ְיהָוִ֔

herhaling a 

en herhaling 

b
63

 

                                                           
63

 Herhaling a is die herhaling van dieselfde woorde in 'n ander teks en herhaling b is die herhaling 

van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In Jesaja 64:2 word dieselfde woord, ָקָוה, 

as in Jesaja 5:2, 4 en 7, gebruik (herhaling a). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, is die 

woord ְצָדָקה ("geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 60:21, naamlik 

 Die profeet wil sy boodskap .(herhaling b) (geregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief") ֶצֶדק

van Jahwe se ontsagwekkendheid oordra om sodoende sy gehoor te oortuig van wie Jahwe werklik 

is, dat Hy nie is wie hulle dink Hy is nie. 

 

Jesaja 63:7-64:11 kan as 'n volksklaaglied beskou word (Westermann 1969:386; Whybray 

1975:255; Williamson 1990:16). Die klaaglied word gesing deur diegene in Jerusalem wat nie in 

ballingskap weggevoer is nie (Williamson 1990:16). Hier soos in Jesaja 8:17, kom ָָכהָח  weer as 

sinoniem van ָקָוה voor. Ons het weer met sinonimiese parallelisme te make. 
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ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ  ְּבְֶּקֵׁ֥

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖  ַלֲעׂשֵׁ֥

לָ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ְיהָוָ֑הְָוַרב־טּו֙בְָלֵבִ֣

ַרֲחָמִַָ֖ םְָּכִֽ בֲָאֶׁשר־ְּגָמָלֵׁ֥ יוָּוְכרֵֹׁ֥

יו׃  ֲחָסָדִֽ

ָּמהָָּבִנִַ֖ים1ָָ יֵָהִ֔ אֶמ֙רַָאְך־ַעִּמִ֣ ֹ֙ ַוּי

יַע׃ םְָלמֹוִׁשִֽ יָָלֶהִַ֖ רּוַָוְיִהֵׁ֥ אְָיַׁשֵּקָ֑ ִֹ֣  ל

                                                                                                                                                                  
 

In die vorige "hoop"-tekste in Jesaja wat ondersoek is (8:16-18; 25:9-12; 26:7-11; 33-16; 40:27-31; 

49:14-16; 59:1-21) het die volk op "Jahwe", op "lig", op "reg", op "verlossing" "gehoop". Hier in 

Jesaja 53:7-64:11 kry hulle nie dit waarop hulle "gehoop" het nie. Hulle kry נֹוָראֹות 

("ontsagwekkende dinge") (64:2), wat Jahwe teenoor hulle ָעָׂשה ("doen") (64:2). Aan die ander kant, 

as die volk op Hom ָחָכה ("wag") (64:3), sal Jahwe "doen" (v. 3) wat Hy belowe het (40:27-31). 

 

Ons het in Jesaja 63:7-64:11 met 'n teofanie te make. Dit het die volgende kenmerke in die sin dat 

dit 'n goddelike inisiatief is; indien Jahwe verskyn, kom Hy om te verlos en om te oordeel; Hy 

openbaar sy heiligheid; Hy openbaar nie net sy heiligheid (flitse daarvan) nie, maar verberg dit ook. 

Die menslike reaksie op die teofanie is een van vrees en dit bring ook 'n omwenteling in die natuur 

mee (Niehaus 1995:17-25). 

 

"Wanneer U ontsagwekkende dinge doen waarop ons nie gehoop het nie" (64:2) moet gesien word 

teen die agtergrond van "as U tog net die hemele wou skeur, neerdaal" (63:19). Hierdie uitdrukking, 

naamlik "ontsagwekkende dinge" vir Jahwe se magtige dade kan beter vertaal word met 

"verskriklike dinge". Jahwe se teofaniese neerdaling op Sinai word in herinnering geroep. Die 

profeet vra Jahwe "om die hemele te skeur" (63:19 – ָקַרְעָּתָ ָׁשַמִים) en "om neer te daal" (ָָיַרְדָּת – 

63:19) sodat die "berge bewe" (63:19 – ָהִרים ָנזֺלּו). Hy vra vir 'n openbaring deur "vuur" (64:1 - ֵאׁש). 

Hy doen 'n beroep op Jahwe om sy "Naam" (  onder sy vyande bekend te maak (64:1). Hy wil (ִׁשְמָךִַָ֖

ook hê dat Jahwe moet kom sodat "die nasies sidder" (זּו  Hy dink terug aan hoe Jahwe .(64:1 – ּגֹוִיֵׁ֥ם ִיְרָּגִֽ

"ontsagwekkende dinge" (ֹות  dat Hy dit weer sal doen ("hoop") ָקָוה gedoen het en (64:2 – נֹוָראִַ֖

(Niehaus 1995:296-298; vgl. Jeremias 1965:14-15, 89, 129-130, 160). Die profeet kry dus weer die 

vertroue as hy in die verlede terugkyk hoe Jahwe opgetree het; dat dit weer sigbaar sal word 

wanneer die volk dit die minste verwag. Jahwe se verlossende optrede sal meer inhou as dit waarop 

hulle ָקָוה ("gehoop") het (Whybray 1975:263). 

 

Teenoor Whybray (1975:263) se standpunt merk Westermann (1975:622) op dat 64:2 die idee gee 

dat ָקָוה met negatiewe inhoud gevul is. Die volk kry waarop hulle ָחָכה ("wag"). Die volk is 

teleurgesteld wanneer Jahwe "ontsagwekkende dinge" doen waarop hulle nie "gehoop" het nie 

(Watts 1985:421). 

 

In Jesaja 5:1-7 is Jahwe die subjek van ָקָוה teenoor die volk as subjek in Jesaja 64:2. Jahwe tree op 

indien die geregtigheid wat Hy verwag nie realiseer nie, maar tree nie op teenoor diegene wat in 

64:4 geregtigheid beoefen nie. 

 

Verder interessant is dat die volk verras word wanneer hulle meer kry as waarop hulle ָקָוה het. 

Derhalwe die stelling: "Wanneer U ontsagwekkende dinge doen waarop ons nie ָקָוה ("gehoop") het 

nie." Die onverwagse element in die gebruik van ָקָוה kan verder uitgebrei word deur te sê: die volk 

het "gehoop" dat Jahwe in die toekoms sal optree soos Hy in die verlede opgetree het; hulle hoop dit 

en wel in die sin dat Jahwe se optrede die nasies sal laat "sidder" (64:1). Jahwe tree wel op, maar nie 

soos die volk gehoop het nie. In sy optrede doen Jahwe dinge wat die volk gehoop het Jahwe nie sal 

doen nie. Sy verlossende optrede laat nie net die nasies sidder nie, maar sluit hulle ook in (sien 

Jesaja 51:1-8 en 60:1-22) (Whybray 1975:163). 
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יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

הִָׁשפְָ יןְָיהּוָדָ֑ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ טּו־ָנָ֕

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖  ַלֲעׂשֵׁ֥

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רְָמׂשּוָּכתֹוָ֙ רָָָהֵסִׁ֤ ְוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירָ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

ָי לְָוִאִ֣ עִָיְׂשָרֵאִ֔ הְָנַטִַ֖ ׁשְָיהּוָדִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ָ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin uitgekap; 

ְך9ָָ רָּוַמְלַאִׁ֤ אָָצֵ֗ ִֹׂ֣֯ םָל ָכל־ָצָרָתִ֣ ְּבִֽ

ֹוָ םְָּבַאֲהָבתֵׁ֥ ֹוִׁשיָעִ֔ ָּפָני֙וָהִֽ

םָ ְַֽיַנְטֵלֵׁ֥ ִֽ םָוַ ּואְָגָאָלָ֑ ֹוָהִ֣ ּוְבֶחְמָלתִַ֖

םָּכָָ ְַֽיַנְשֵאִַ֖ ם׃ַוִֽ יָעֹוָלִֽ ל־ְיֵמֵׁ֥  

ּוַח01ָָ ּוֶָאת־רִ֣ ּוְָוִעְצבִַ֖ ָּמהָָמרֵׁ֥ ְוֵהֶּ֛

ּואָ םְָלאֹוֵיִַ֖בָהֵׁ֥ ְךָָלֶהֶּ֛ ֹוַָוֵּיָהֵפֵׁ֥ ָקְדׁשָ֑

ם׃  ִנְלַחם־ָּבִֽ

ֹו00ָָ הַָעּמָ֑ םָֹמֶׁשִ֣ י־עֹוָלִַ֖ רְָיֵמִֽ ַוִּיְזּכֵֹׁ֥

יָ תָרֵֹעִ֣ םֵָאִּ֚ ַּמֲעֵלִ֣םִָמָּיֵ֗ ַאֵּיִ֣ה׀ַָהִֽ

ֹוָ םְָּבִקְרּבִַ֖ ֹוַָאֵּיֶּ֛הַָהָשֵׁ֥ צֹאנִ֔

ָ ֹו׃ֶאת־רֵׁ֥ ּוַחָָקְדׁשִֽ  

ֹוַע01ָָ הְָזרִַ֖ יןָֹמֶׁשִ֔ מֹוִליְ֙ךִָליִמִ֣

םָ ִי֙םִָמְּפֵניֶהִ֔ ַעַָמ֙ ֹוְֵּקִֽ ֹוָּבִׁ֤ ִּתְפַאְרּתָ֑

ם׃ םָעֹוָלִֽ ֹוֵָׁשֵׁ֥ ֹותָלִַ֖  ַלֲעׂשֵׁ֥

ּוס02ָָ ֹותַָּכסֵׁ֥ םַָּבְּתהֹמָ֑ מֹוִליָכִַ֖

לּו׃ אִָיָּכֵׁשִֽ ֵֹׁ֥ רָל  ַּבִּמְדָּבִַ֖

ּוַח02ָָ דָרֵׁ֥ הֵָתֵרִ֔ ַּכְּבֵהָמ֙הַָּבִּבְקָעִ֣

ְָיהָוִַ֖הְָּתָ ְגָּתַָעְּמָךִ֔ ןִָנַהִ֣ ּנּוֵָּכִּ֚ ִניֶחָ֑

ֶרת׃ םִָּתְפָאִֽ ֵָׁשֵׁ֥ ֹותְָלָךִַ֖  ַלֲעׂשֵׁ֥

ל02ָָ הִָמְזֻבֵׁ֥ ִי֙םָּוְרֵאִ֔ טִָמָשַמ֙ ַהֵּבִׁ֤

ָךַָאֵּיִׁ֤הָ ְָוִתְפַאְרֶּתָ֑ ָקְדְׁשָךִַ֖

יָךָ ֹוןֵָמֶעֶּ֛ ָךֲָהמֵׁ֥ ּורֶֹתִ֔ ְתָ֙ךָּוְגבִ֣ ָ ִקְנאִֽ

קּו׃ יִָהְתַאָּפִֽ יָךֵָאַלֵׁ֥ ַַֽרֲחֶמִַ֖  ְוִֽ

הָָא06ָָ י־ַאָּתִ֣ יַָאְבָרָה֙םִָּכִֽ ינּוִָּכִׁ֤ ִבִ֔

נּוָ אַָיִּכיָרָ֑ ִֹ֣ לָל נּוְָוִיְׂשָרֵאִַ֖ אְָיָדָעִ֔ ִֹ֣ ל

נּוָ ינּוָֹּגֲאֵלֵׁ֥ הְָיהָו֙הָָאִבִ֔ ַאָּתִׁ֤

ָך׃ םְָׁשֶמִֽ עֹוָלִַ֖  ֵמִֽ

יָך01ָָ נּוְָיהָו֙הִָמְּדָרֶכִ֔ ָלִָּ֣מהַָתְתֵעִׁ֤

ּובָ ָךָׁשִּ֚ נּוִָמִּיְרָאֶתָ֑ יַחִָלֵּבִַ֖ ַּתְקִׁשֵׁ֥
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en Hy het gehoop dat dit 

druiwe sou dra, maar dit 

het suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne van 

Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? Waarom 

het Ek gehoop dat dit 

druiwe sou dra, en dit 

bring suur druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak wat Ek met 

my wingerd gaan doen: 

Ek sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en onkruid 

sal daar opkom; en wat 

dit betref sal Ek die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat val 

nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van die Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne van 

Juda is die tuin van sy 

יַָנֲחלָָ יָךִָׁשְבֵטִַ֖ ַעןֲָעָבֶדִ֔ ָך׃ְלַמִ֣ ֶתִֽ  

ָך01ָָ ּוַָעם־ָקְדֶׁשָ֑ רָָיְרׁשִַ֖ ַלִּמְצָעָ֕

ָך׃ ּוִָמְקָּדֶׁשִֽ ינּוָּבֹוְססִַ֖  ָצֵרָ֕

ְלָּת09ָָ א־ָמַׁשִ֣ ִֹֽ עֹוָל֙םָל ינּוֵָמִֽ ָהִיֵ֗

םָ ֲָעֵליֶהָ֑ אִָׁשְמָךִַ֖ א־ִנְקָרֵׁ֥ ִֹֽ םָל ָּבִ֔

ְדָּתָ ִי֙םָָיַרִ֔ ְעָּתָָׁשַמ֙ לּוא־ָקַרִׁ֤

לּו׃ יםָָנזִֹֽ  ִמָּפֶנִַ֖יָךָָהִרֵׁ֥

ׁשֲָהָמ0ָָ ַחֵָאִ֣ ִיםִָּכְקדֹּ֧ יםַָמִּ֚ ִסֵ֗

ָ יַעִָׁשְמָךִַ֖ ׁשְָלהֹוִדֵׁ֥ ִּתְבֶעה־ֵאִ֔

זּו׃ יָךִָמָּפֶנִַ֖יָךָּגֹוִיֵׁ֥םִָיְרָּגִֽ  ְלָצֶרָ֑

אְָנַקֶּוָ֑הָ ִֹ֣ ֹותָל ָנֹוָראִַ֖ 1ַָּבֲעׂשֹוְתָךֵׁ֥

לּו׃ יםָָנזִֹֽ ְדָּתִָמָּפֶנִַ֖יָךָָהִרֵׁ֥  ָיַרָ֕

א2ָָ ִֹ֣ ּוָל םָלֹא־ָׁשְמעִַ֖ ּוֵמעֹוָלֵׁ֥

ָתהֱָאֹלִהי֙םָ א־ָרָאֵ֗ ִֹֽ ִיןָל ינּוַָעִ֣ ֶהֱאִזָ֑

ֹו׃ז הִָלְמַחֵּכה־לִֽ ַָיֲעֶׂשִַ֖ ְתָךִ֔ ּוָלִ֣  

ֶדקָ ֵׂשהֶָצִ֔ 2ָָּפַגְִׁ֤עָּתֶָאת־ָׂשׂ֙שְָועִֹ֣

הָ ּוָךֵָהן־ַאָּתִׁ֤ יָךִָיְזְּכרָ֑ ִּבְדָרֶכִַ֖

םָ םָעֹוָלִַ֖ אָָּבֶהֵׁ֥ ֶּנֱחָטִ֔ ַָוִֽ ְפָּת֙ ָקַצ֙

ַע׃  ְוִנָּוֵׁשִֽ

ֶגד2ָָ נּוָּוְכֶבֵׁ֥ יַָכָטֵמ֙אָֻּכָלִ֔ ַוְּנִהִׁ֤

ינּוַָוָּנִׁ֤בֶָ יםָָּכל־ִצְדקֵֹתָ֑ לִָעִּדִַ֖

ּוַחָ נּוַָוֲעֹוֵנִַ֖נּוָָּכרֵׁ֥ ָעֶל֙הָֻּכָלִ֔ ֶּכִֽ

נּו׃  ִיָשֻאִֽ

ר6ָָ ִָמְתעֹוֵרִַ֖ אְָבִׁשְמָךִ֔ ְוֵאין־קֹוֵרִ֣

יָ֙ךָ ְרָּתָָפֶנ֙ י־ִהְסַּתִׁ֤ ְךִָּכִֽ יקָָּבָ֑ ְלַהֲחִזִ֣

נּו׃ נּוְָּבַיד־ֲעֹוֵנִֽ ּנּוַָוְּתמּוֵגִַ֖  ִמֶּמִ֔

ָּתה1ָָ ינּוָָאָ֑ הָָאִבִ֣ הְָיהָוִַ֖ ְוַעָּתֵׁ֥

ֶמ֙רָוְָ נּוֲָאַנְִׁ֤חנּוַָהחֹ֙ הָיְֹצֵרִ֔ ַאָּתִ֣

נּו׃ ָֻּכָלִֽ הָָיְדָךִַ֖  ּוַמֲעֵׂשֵׁ֥
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verlustiging; en Hy het 

gehoop vir reg, maar 

kyk, dit was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

ד1ָָ ףְָיהָו֙הַָעד־ְמֹאִ֔ ַאל־ִּתְקצִֹׁ֤

ןָ ןֵָהֵׁ֥ רָָעֹוָ֑ דִָּתְזּכִֹ֣ ְוַאל־ָלַעִַ֖

נּו׃ ָֻכָלִֽ  ַהֶּבט־ָנִַ֖אַָעְּמָךֵׁ֥

9ָָ רִָצּיֹון֙ ּוִָמְדָּבָ֑ ָָהיִ֣ יָָקְדְׁשָךִַ֖ ָעֵרֵׁ֥

ה׃ םְָׁשָמָמִֽ ָתהְָירּוָׁשַלִַ֖ רָָהָיִ֔  ִמְדָּבִ֣

יתָָק01ָָ נּוֵָּבּ֧ נּוְָוִתְפַאְרֵּתֵ֗ ְדֵׁשִ֣

ינּוָָהָיִַ֖הָ ְל֙לּוָ֙ךֲָאבֵֹתִ֔ רִָהִֽ ֲאֶׁשִׁ֤

ינּוָ ׁשְָוָכל־ַמֲחַמֵּדִַ֖ ַפתֵָאָ֑ ִלְׂשֵרִ֣

ה׃  ָהָיֵׁ֥הְָלָחְרָּבִֽ

קְָיהָוָ֑ה00ָָ ֶלהִָתְתַאַּפִַ֖ ַהַעל־ֵאֵׁ֥

ד׃ הָּוְתַעֵּנִַ֖נּוַָעד־ְמֹאִֽ  ֶּתֱחֶׁשֵׁ֥

7. EK sal die 

goedertierenhede van 

Jahwe bekend maak, die 

lofwaardige dade van 

Jahwe, ooreenkomstig 

alles wat Jahwe aan ons 

bewys het, en die baie 

goeie dinge vir die huis 

van Israel wat Hy hulle 

bewys het, volgens sy 

barmhartigheid en 

ooreenkomstig sy groot 

goedertierenhede. 

8. En Hy het gesê: Tog is 

hulle my volk, kinders 

wat nie sal lieg nie. En 

Hy het vir hulle 'n 

Heiland geword. 

9. In al hulle benoudheid 

was Hy benoud, en die 

engel van sy aangesig het 

hulle gered; deur sy 

liefde en deur sy 

medelyde het Hý hulle 

bevry; en Hy het hulle 
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opgelig en hulle gedra, al 

die dae van lank gelede. 

10. Maar húlle was 

weerbarstig en het sy 

Heilige Gees bedroef; 

daarom het Hy vir hulle 

in 'n vyand verander: Hy 

self het teen hulle geveg. 

11. En hulle het gedink 

aan die dae van lank 

gelede, van Moses, sy 

kneg: Waar is Hy wat 

hulle gelei het uit die 

waters saam met die 

herder van sy kudde? 

Waar is Hy wat in hulle 

midde sy Heilige Gees 

geplaas het? 

12. Wat sy heerlike arm 

laat gaan het aan die 

regterhand van Moses; 

wat die waters voor hulle 

oopgekloof het, om vir 

Hom 'n Naam van 

ewigheid te maak? 

13. Wat hulle laat gaan 

het deur die dieptes van 

die see, soos perde deur 

die woestyn, hulle 

struikel nie. 

14. Soos vee in die laagte 

afgaan, het die Gees van 

Jahwe hulle na rus gelei. 

Só het U u volk gelei, om 

te maak vir U 'n heerlike 

Naam. 

15. Kyk uit vanuit die 

hemel en gewaar uit u 

heilige en heerlike 

woning. Waar is u ywer 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



147 

 

en u magtige dade? Die 

beroering van u binneste 

en u barmhartighede het 

uself van my weerhou. 

16. Want U is ons Vader. 

Want Abraham weet van 

ons nie, en Israel ken ons 

nie. U, o Jahwe, is ons 

Vader; "ons Verlosser" is 

van lank gelede u Naam. 

17. Waarom laat U ons 

afdwaal, Jahwe, van u 

paaie, laat U ons hart 

verhard, sodat ons U nie 

vrees nie? Keer terug ter 

wille van u knegte, die 

stamme van u erfdeel! 

18. Vir 'n kort rukkie het 

u heilige volk hul erfdeel 

besit; ons vyande het u 

heiligdom ontheilig. 

19. Ons is van ouds af 

soos hulle oor wie U nie 

regeer nie, oor wie u 

Naam nie uitgeroep is 

nie. As U tog net die 

hemele wou skeur, wou 

neerdaal, dat die berge 

voor u aangesig bewe. 

64:1 Soos vuur 

kreupelhout aan die 

brand steek, vuur water 

laat opborrel om u Naam 

aan u vyande bekend te 

maak, sodat nasies sidder 

voor u aangesig. 

2. Wanneer U 

ontsagwekkende dinge 

doen waarop ons nie 

gehoop het nie. As U 
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neerdaal, dat die berge 

bewe voor u aangesig. 

3. En van lank gelede het 

niemand gehoor, het 

niemand geluister, het 

geen oog gode gesien 

buiten U, wat werk vir 

een wat wag vir Hom. 

4. U ontmoet die wat bly 

is en die beoefenaar van 

geregtigheid; hulle dink 

aan U in u weë. Kyk, Ú 

was toornig, en ons het 

gesondig en ons was lank 

in sonde en ons sal gered 

word. 

5. Ons het almal soos 'n 

onreine geword, en al 

ons ongeregtighede soos 

'n besoedelde kleed; en 

ons het almal soos blare 

verdor, en ons 

ongeregtighede het ons 

gedra soos die wind. 

6. En geeneen het u 

Naam aangeroep nie, wat 

homself aangespoor het 

om aan U vas te kleef 

nie; want U het u 

aangesig vir ons verberg 

en laat ons smelt deur 

ons ongeregtighede. 

7. Maar nou, Jahwe, U is 

ons Vader; ons is die 

klei, en U formeer ons, 

en ons almal is die werk 

van u hand. 

8. Jahwe wees nie altyd 

toornig nie, en onthou 

nie vir altyd die 
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ongeregtigheid nie; kyk, 

aanskou tog (dat) ons 

almal u volk is. 

9. U heilige stede het 'n 

woestyn geword; Sion 

het 'n woestyn geword, 

Jerusalem 'n wildernis. 

10. Ons heilige en 

pragtige huis waar ons 

vaders U geprys het, het 

'n verbranding van vuur 

geword en al wat vir ons 

dierbaar was, het 'n puin 

geword. 

11. Jahwe, sal U by 

hierdie dinge U bekend 

maak? Sal U stilbly en 

ons vir altyd verneder? 

 

Opvallend van die intertekste van Jesaja 5:1-7 in Jesaja 56-66 is die sterk 

verteenwoordiging van "geregtigheid" (3 keer). Om "hoop" te verstaan kan die 

sterk boodskap van geregtigheid alleenlik realiseer as Jahwe die basis daarvan is. 

Sonder Jahwe kan daar geen geregtigheid wees nie en sal die hoop beskaam. 

 

Hoop sluit die nasies in en geregtigheid sal seëvier. Jahwe se trou sal daarvoor sorg 

en die volk en die nasies sal nie teleurgesteld wees nie. Dit is hoekom die hoop ook 

'n verrassingselement bevat. Jahwe doen meer as wat hulle van Hom verwag het. 

Jahwe is nie net die God van Israel nie, maar ook van die nasies. Jahwe se hoop is 

'n allesinsluitende en allesomvattende hoop in terme van wie Hy is en waartoe Hy 

in staat is. 

 

Dit is nie net die antitetiese parallelisme wat 59:1-21 'n bepaalde keuse maak nie, 

maar ook die voorkoms van "hoop", "reg" en "geregtigheid" en die funksionering 

daarvan in 59:1-21. 
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3.4.1.3.1 Jesaja 59:1-21 

 

3.4.1.3.1.1 Oorsig van die navorsingsgeskiedenis van Jesaja 59:1-21 

 

Die meeste geleerdes baken Jesaja 59:1-21 as perikoop af (McKenzie 1968:168; 

Price 1969:249; Westermann 1969:168; Kelly 1971:375; Whybray 1975:219; 

Knight 1985:31; Prinsloo 1987:106). Vers 21 is prosa en vorm nie deel van 59:1-20 

nie; 59:1-20 word as 'n eenheid beskou (Van der Flier 1926:135; Whybray 

1975:219; Westermann 1969:345; McKenzie 1968:171; Motyer 1999:370). 

 

Geleerdes het al verskeie indelings op die hoofstuk van toepassing gemaak. 

Ridderbos (1926:189-196) sien hoofstuk 59 as "geen verlossing dan na bekeering" 

en deel dit soos volg in: 

 

 vv. 1-2: die volk verkeer in 'n toestand van nood; 

 vv. 3-4: die volk maak hulle skuldig aan ongeregtigheid; 

 vv. 5-8: die voortgesette beskrywing van dit wat staan in vv. 3-4; 

 vv. 9-11: 'n klaag- en boetegebed; 

 vv. 12-15a: die oorsaak van die nood; 

 vv. 15b-17: die voortsetting van die uitwerking van die boetegebed; 

 vv. 18-19: vergelding aan die vyande; 

 vv. 20-21: Jahwe as Sion se Verlosser. 

 

Whybray (1975:221-229), Seitz (2001:498), Childs (2001:486-491), Koole 

(2001:165), Blenkinsopp (2003:184-203) en Smith (2009:585-586) se indeling 

verskil van dié van Ridderbos: 

 

 vv. 1-8: beskrywing van die nood van die volk; 

 vv. 9-15a: sondebelydenis; 

 vv. 15b-21: Jahwe tree as enigste Verlosser op. 

 

Knight (1985:31-41) is nie ver van Whybray nie, behalwe dat hy die hoofstuk 

tematies beskou as "sin separates mankind from God". Hy noem dat dit moeilik is 
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om die hoofstuk te plaas en te dateer, maar dat hy hierdie hoofstuk as 'n eenheid 

beskou, waar hy v. 21, wat prosa is, sien as deel van 59:1-20. 

 

Grogan (1988:325) sien hierdie hoofstuk as 'n konfrontasie tussen die profeet en die 

volk oor die volk se verkeerdhede. Hy het 'n ander indeling as die voriges en deel 

dit tematies soos volg in: 

 

 vv. 1-8: die volk se verkeerde lewenstyl; 

 vv. 9-11: Jahwe se reg en geregtigheid; 

 vv. 12-15a: die konsekwensies van die volk se lewenstyl; 

 vv. 15b-18: Jahwe maak oorlog teen die volk se verkeerde lewenstyl; 

 vv. 19-21: die volk beweeg weg van 'n verkeerde lewenstyl na 'n 

verheerlikte klimaks in Jahwe se genade. 

 

Motyer (1999:364-371) wat nie v. 21 as deel van 59:1-21 beskou nie, het 'n baie 

interessante indeling ten opsigte van Jahwe se optrede in die volk se noodtoestand: 

 

 vv. 1-13: die volk is skuldig: 

- vv. 1-4: beskuldigings; 

- vv. 5-8: beskrywings van die beskuldigings; 

- vv. 9-13: belydenisse. 

 vv. 14-20: situasie en oplossing: 

- vv. 14-15b: morele aksie spruit vanuit 'n morele beginsel uit; 

- vv. 15c-16b: Jahwe neem stap vir stap die besluit van wat om te doen; 

- vv. 16c-18: Jahwe posisioneer Homself ten opsigte van wat nodig is om 

die situasie op te los; 

- vv. 19-20: dit wat Jahwe verkry, sal 'n wêreldwye effek hê. 

 

Alhoewel volgens Blenkinsopp (2003:200) vers 21 min gemeen het met 59:1-20 

beëindig dit die groter geheel van hoofstukke 56-59. Hy deel hoofstuk 59 

struktureel soos volg in: 

 

vv. 1-8: waarom Jahwe onaktief en stil bly; 
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vv. 9-15a: 'n gemeenskapsklag; 

vv. 15b-20: 'n finale repliek; 

vv. 21: die gawe van profesie. 

 

Smith (2009:568-56) beskou Jesaja 59:1-21 as deel van 'n groter geheel wat handel 

daarvoor dat Jahwe diegene wat Hom tevrede stel, aanvaar. Hy deel dit struktureel 

soos volg in: 

 

58:1-14: "doen wat julle wil" is onaanvaarbaar; 

59:1-15a: Jahwe aanvaar diegene wat hul sondes bely; 

59:b-21: Jahwe sal verlossing en geregtigheid bring. 

 

Die meeste geleerdes dateer Jesaja 59:1-21 as post-eksilies: Newsome (1984:170) 

as na 538v.C.; Smith (1995:59) as van 520-515 v.C.; Wright (2005:11) as "early 

post-exilic"; Tiemeyer (2006:75-76) as van 520 tot vroeg in 400 v.C.; Davis 

(2007:211) rondom 511 v.C. Daar is andere soos Koole (2001:168) en Knight 

hierbo wat noem dat daar geen aanduidinge is van hoe om die datering van Jesaja 

59:1-21 min of meer te plaas nie. 

 

3.4.1.3.1.2 Tekskritiek en Vertaling 

 

Daar is nie veel tekskritiese probleme in Jesaja 59:1-21, behalwe die in die 

onderstaande voetnotas. 

 

Teks Jesaja 5:1-7 Jesaja 59:1-21 

BHS 0ָָֹו יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ  ֶּכֶּ֛

קַָוִּיִֶׁ֤בן1ָָ הּ֙וָׂשֵֹרִ֔ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹותָ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ֹוְָוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣ ִמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔

יםָ ים׃ֲעָנִבִַ֖ ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ  

ה2ָָ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

י׃ יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖  ִׁשְפטּו־ָנָ֕

הָָא0ָָ יַעְָולֹא־ָכְבָדֵׁ֥ הֹוִׁשָ֑ הֵָמִֽ הַָיד־ְיהָוִַ֖ א־ָקְצָרֵׁ֥ ִֹֽ ןָל ֹוֵָהֶּ֛ ְזנִַ֖

ֹוַע׃  ִמְשמִֽ

ין1ָָ םְָלֵבִַ֖ יםֵָּביֵנֶכָ֕ ּוַָמְבִּדִלִ֔ ֵתיֶכ֙םָָהיִ֣ יִָאם־ֲעֹוֹנִֽ ִּכִׁ֤

ֹוַע׃ םִָמְשמִֽ ירּוָָפִנֶּ֛יםִָמֶּכִַ֖ םִָהְסִּתּ֧ אוֵתיֶכֵ֗ ִֹֽ םְָוַחט ֵהיֶכָ֑  ֱאֹלִֽ

ן2ָָ ָעֹוָ֑ םֶָּבִֽ םְָוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכִַ֖ ּוַָבָּדִ֔ יַָכֵּפיֶכ֙םְָנֹגֲאלִ֣ ִּכִׁ֤

ֹוֵתיֶכ֙םִָּדְּברּו ה׃ִׂשְפתִֽ הֶָתְהֶּגִֽ םַָעְוָלֵׁ֥ ֶקרְָלׁשֹוְנֶכִַ֖ ־ֶׁשִ֔  

ֹוַחָ טֶָּבֱאמּוָנָ֑הָָּבטִׁ֤ יןִָנְׁשָּפִַ֖ ֶדקְָוֵאֵׁ֥ אְָבֶצִ֔ 2ֵָאין־קֵֹרִ֣
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ֹו2ָָ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖ יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥ ּוַעִָקֵּוֶּ֛  ַמּדּ֧

יְָָוַעָּת֙ה2ָָ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ אֹוִדִֽ

ץָ רָָּפרֵֹׁ֥ ְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רְָמׂשּוָּכתֹו֙ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ עֶֹׂשִַ֖

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ  ְּגֵדרִַ֖

ה6ָָ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

הֵָמַהָ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑ ירָָׁשִמִַ֖ ְמִטֵׁ֥

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

יׁש1ָָ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ ְיהּוָדִ֔

ה׃ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

ֶון׃ ידָָאִֽ לְָוהֹוֵלֵׁ֥ ֹוָָעָמִַ֖ ְואָָהרֵׁ֥ הּ֙וְָוַדֶּבר־ָׁשִ֔  ַעל־ּתֹ֙

ל2ָָָ גּוָָהֹאֵכִׁ֤ יׁשֶָיֱארָֹ֑ יַָעָּכִבִַ֖ עּוְָוקּוֵרֵׁ֥ ִָּבֵּקִ֔ יִָצְפעֹוִני֙ ֵּביֵצִׁ֤

יצֵָ ה׃ִמֵּבִֽ עֶָאְפֶעִֽ הִָּתָּבְַּקֵׁ֥ ּותְָוַהזּוֶרִַ֖ יֶה֙םָָימִ֔  

ם6ָָ ֲעֵׂשיֶהָ֑ ּוְָּבַמִֽ אִָיְתַּכסִַ֖ ֵֹׁ֥ ֶגדְָול ּוְָלֶבִ֔ ּוֵריֶה֙םָלֹא־ִיְהיִ֣ קִֽ

ם׃ סְָּבַכֵּפיֶהִֽ ַעלָָחָמִַ֖ ֶוןָּוֹפֵׁ֥ ֲעֵׂשי־ָאִ֔ ֲעֵׂשיֶה֙םַָמִֽ  ַמִֽ

י1ָָ םָָנְִּקָ֑ ְךָָּדִ֣ ּוִָלְׁשֹּפִַ֖ יַמֲהרִ֔ צּוִָוִֽ עָָיֻרִ֔ ַרְגֵליֶה֙םָָלַרִ֣

ם׃ַמְחְׁשָ ֶברִָּבְמִסלֹוָתִֽ דָָוֶׁשִַ֖ ֶוןָׁשֵֹׁ֥ ֹותָָאִ֔ ֹוֵתיֶה֙םַָמְחְׁשבִ֣ בִֽ  

םָ טְָּבַמְעְּגלֹוָתָ֑ יןִָמְׁשָּפִַ֖ עּוְָוֵאֵׁ֥ אָָיָדִ֔ ִֹ֣ ֶרְךָָׁשלֹו֙םָל 1ֶָּדִׁ֤

ֹום׃ עָָׁשלִֽ אָָיַדִַ֖ ֵֹׁ֥ ּהָל ְךָָּבִ֔ לָּדֵֹרִ֣ םָּכִֹּ֚ ּוָָלֶהִ֔ ֹוֵתיֶה֙םִָעְּקׁשִ֣  ְנִתיבִֽ

הָ נּוְָצָדְָּקָ֑ אַָתִשיֵגִַ֖ ֵֹׁ֥ ּנּוְָול קִָמְׁשָּפ֙טִָָמֶּמִ֔ ןָָרַחִׁ֤ 9ַָעל־ֵּכֵ֗

ְך׃ ֹותְָנַהֵלִֽ ֹותָָּבֲאֵפלֵׁ֥ ֶׁשְךִָלְנֹגהִַ֖  ְנַקֶּוִׁ֤הָָלאֹו֙רְָוִהֵּנה־ֹחִ֔

ָׁשה01ָָ ִַֽיםְָנַגֵשָ֑ יןֵָעיַנִַ֖ ירָּוְכֵאֵׁ֥ ִעְוִרי֙םִָקִ֔ הַָכִֽ ְׁשָׁשִׁ֤ ְנַגִֽ

ים׃ יםַָּכֵּמִתִֽ ֶׁשףָָּבַאְׁשַמִּנִַ֖ ִי֙םַָּכֶּנִ֔ ָצֳהַר֙ ְלנּוַָבִֽ  ָּכַׁשִׁ֤

הֶָנְהֶּגָ֑הְָנַקֶּוִׁ֤הָ יםָָהֹגִ֣ נּוְָוַכּיֹוִנִַ֖ הַָכֻּדִּבי֙םָֻּכָלִ֔ 00ֶָנֱהֶמִָׁ֤

ּנּו׃ הִָמֶּמִֽ הָָרֲחְָּקֵׁ֥ יׁשּוָעִַ֖ ִיןִָלִֽ  ַלִּמְׁשָּפ֙טָָָוַאִ֔

נּו01ָָ ְנָתהָָּבָ֑ ינּוָָעִ֣ ָךְָוַחטֹאוֵתִַ֖ ינּ֙וֶָנְגֶּדִ֔ ּוְָפָׁשֵע֙ י־ַרּבִׁ֤ ִּכִֽ

ּום ֲענִֽ ינּוְָיַדִֽ נּוַָוֲעֹוֹנֵתִַ֖ ינּוִָאָּתִ֔ י־ְפָׁשֵעִ֣ ׃ִּכִֽ  

ינּו02ָָ רֱָאֹלֵהָ֑ ֹוגֵָמַאַחִ֣ הְָוָנסִַ֖ יהָוִ֔ ַעְָוַכֵחׁ֙שַָּבִֽ ָּפׁשִֹׁ֤

ֶקר׃ ֹוִָמֵלִַ֖בִָּדְבֵרי־ָׁשִֽ ֹוְָוֹהגֶּ֛ הָהֹרּ֧ ֶׁשקְָוָסָרִ֔  ַּדֶּבר־עִֹ֣

דָ ֹוקַָּתֲעֹמָ֑ הֵָמָרחִ֣ טָּוְצָדְָּקִַ֖ גָָאחֹו֙רִָמְׁשָּפִ֔ 02ְָוֻהַסִׁ֤

לָלָָ הָלֹא־תּוַכֵׁ֥ תָּוְנכָֹחִַ֖ ְרחֹו֙בֱָאֶמִ֔ הָָבִֽ י־ָכְׁשָלִׁ֤ ֹוא׃ִּכִֽ בִֽ  

לַָוַּיְַּֽ֧רא02ָָ עִָמְׁשּתֹוֵלָ֑ רֵָמָרִַ֖ ֶרתְָוָסֵׁ֥ ֱאֶמ֙תֶָנְעֶּדִ֔ יָָהִֽ ַוְּתִהִׁ֤

ט׃ יןִָמְׁשָּפִֽ י־ֵאֵׁ֥  ְיהָוֶּ֛הַָוֵּיֵַַֽׁ֥רעְָּבֵעיָנִַ֖יוִָּכִֽ

יַע06ָָ יןַָמְפִּגָ֑ יֵָאִ֣ םִָּכִ֣ יׁשַָוִּיְׁשּתֹוֵמִַ֖ יןִָאִ֔ י־ֵאִ֣ ַוַּיְר֙אִָּכִֽ

ְתהּו׃ יאְָסָמָָכִֽ ֹוִָהֵׁ֥ ֹוְָוִצְדָקתִַ֖ עָלֹ֙וְָזרֹעִ֔ ֹוַׁשִֽ  ַוּתִׁ֤

ֹוָ הְָּברֹאׁשָ֑ ֹוַבעְָיׁשּוָעִַ֖ ןְָוכֵׁ֥ ׁשְָצָדָק֙הַָָּכִשְרָיִ֔ 01ַָוִּיְלַּבִׁ֤

ה׃ ילִָקְנָאִֽ ֶׁשתַָוַּיֵַׁ֥עטַָּכְמִעִַ֖ יָָנָק֙םִָּתְלּבִֹ֔ ׁשִָּבְגֵדִׁ֤  ַוִּיְלַּבֹ֞

ּול01ָָ יוְָּגמִַ֖ הְָלָצָרִ֔ םֵָחָמִ֣ לְָיַׁשֵלִ֔ לְָּגֻמלֹו֙תְָּכַעִ֣ ְּכַעִׁ֤

יםְָּגמֵָׁ֥ יוָָלִאִּיִַ֖ ְיָבָ֑ ם׃ְלֹאִֽ ּולְָיַׁשֵלִֽ  
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ֶמׁש09ָָ הָּוִמִּמְזַרח־ֶׁשִַ֖ םְָיהָוִ֔ ַּמֲעָר֙בֶָאת־ֵׁשִ֣ ּוִָמִֽ יְראִׁ֤ ְוִיִֽ

ֹו׃ ְסָסהָבִֽ הָֹנֵׁ֥ ּוַחְָיהָוִַ֖ רָרֵׁ֥ ֹואַָכָּנָה֙רָָצִ֔ י־ָיבִׁ֤ ֹוִָּכִֽ  ֶאת־ְּכבֹודָ֑

ה׃11ָ םְָיהָוִֽ בְָנֻאִַ֖ ֲעקָֹ֑ ַׁשעְָּבַיִֽ יֶָפִַ֖ לָּוְלָׁשֵבֵׁ֥ ָּגֹוֵאִ֔ אְָלִצּיֹון֙ ּוָבִׁ֤  

את10ָָ ִֹ֣ יָז רַָוֲאִנֵ֗ ֲָאֶׁשִ֣ הָרּוִחי֙ רְָיהָוִ֔ יָאֹוָת֙םָָאַמִ֣ ְּבִריִתִׁ֤

ּוׁשּוִָמִּפיָ֩ךָ א־ָימֹּ֡ ִֹֽ יָךָל ְמִּתיְָּבִפָ֑ יֲָאֶׁשר־ַׂשִ֣ יָךָּוְדָבַרִַ֖ ָעֶלִ֔

הָ הֵָמַעָּתִַ֖ רְָיהָוִ֔ יֶָזִַַֽׁ֤רעַָזְרֲעָ֙ךָָאַמִ֣ ָּוִמִּפ֨ יַָזְרֲעָךֶ֜ ּוִמִּפ֨

ם׃  ְוַעד־עֹוָלִֽ

Vertaling 1. "Laat ek tog sing vir my Geliefde, 

'n liefdeslied oor sy wingerd!" My 

Geliefde het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. Hy het dit omgeskoffel en 

skoongemaak van die klippe, en keur 

wingerdstokke aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel daarvan gebou 

en ook 'n parskuip daarin uitgekap; 

en Hy het gehoop dat dit druiwe sou 

dra, maar dit het suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van Jerusalem 

en manne van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my wingerd. 

4. Wat is daar meer om te doen aan 

my wingerd wat Ek nie daaraan 

gedoen het nie? Waarom het Ek 

gehoop (dat dit) druiwe sou 

voortbring, maar dit bring suur 

druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog vir  julle 

bekend maak wat Ek met my 

wingerd gaan maak: Ek sal van sy 

doringheining ontslae raak en dit 

1. Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort 

om te help nie, en sy oor nie te swaar om te 

hoor nie. 

2. Want inderwaarheid julle 

ongeregtighede het ’n skeiding geword 

tussen julle en jul God, en julle sondes het 

sy aangesig
64

 verberg, sodat Hy nie hoor 

nie. 

3. Want julle hande is besmet met bloed
65

 

en julle vingers met ongeregtigheid; julle 

lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. 

4. Daar is niemand wat aankla in 

geregtigheid en niemand wat 'n tweestryd 

voer in waarheid nie; hulle vertrou op 

nietigheid en spreek valsheid, met 

benoudheid word hulle swanger en baar 

onheil. 

5. Eiers van 'n basilisk broei hulle uit, en 

drade van 'n spinnekop weef hulle; hy wat 

van hulle eiers eet moet sterwe; en as dit 

gebreek word, bars 'n slang uit. 

6. Hulle weefseldrade is nie goed vir klere 

nie, en niemand kan homself bedek met 

hulle produkte nie; hulle werke is van 

onheil en die daad van geweld is in hulle 

                                                           
64

 Die LXX, die Vulgaat, asook die Siriese en Arabiese vertalings getuig van 'n substantief met die 

suffiks derde manlik enkelvoud. Die tekskritiese nota in BHS stel voor dat dit "sy aangesig" sal 

word. Dit word gevolg deur die REB, NIV, JB, NEB, KJV en die RSV. 
65

 Die tekskritiese nota in BHS beveel aan dat ּו  as 'n Nif'al of as 'n Pu'al gelees moet word. Die ְנֹגֲאלִ֣

vertaling van Westermann (1969:342); Young (1972:429); Whybray (1975:221); RSV en die KJV, 

naamlik "julle hande is besmet met bloed" word dus aanvaar. 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



155 

 

oorgee aan verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. Ek sal dit 'n verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en omgeskoffel word 

nie, maar dorings en onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal die wolke beveel 

om nie reën daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd van die 

HERE van die leërskare is die huis 

van Israel, en die manne van Juda is 

die tuin van sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, maar kyk 

wetsverbreking; vir geregtigheid, 

maar kyk gekerm! 

hande. 

7. Hulle voete hardloop vir kwaad en is 

haastig om onskuldige bloed te vergiet; 

hulle gedagtes is gedagtes van onheil, 

verwoesting en verbreking is in hulle paaie. 

8. Die pad van vrede ken hulle nie, en daar 

is geen reg in hulle spore nie; hulle paaie 

het vir hulle krom getrek; niemand wat 

daarop loop, ken vrede nie. 

9. Daarom is die reg ver weg van ons af en 

bereik die geregtigheid ons nie; ons hoop 

op lig, maar kyk, daar is duisternis; op ’n 

helderheid, maar
66

 ons wandel in 

donkerheid. 

10. Ons tas rond langs die muur soos 

blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas 

ons rond; ons struikel op die middag soos 

in die skemeraand; onder die gesondes (is 

ons) soos dooies. 

11. Ons brom almal soos bere en soos 

duiwe kir ons aanhoudend; ons hoop op 

reg, maar dit is nie daar nie; op heil — dit 

bly ver van ons. 

12. Want ons oortredinge is baie voor U, en 

ons sondes getuig teen ons; want ons 

oortredinge is voor ons, en ons 

ongeregtighede, ons ken hulle: 

13. ons het gerebelleer en bedrieg teen 

Jahwe, en ons het afgewyk van ons God; 

om verdrukking en rebellie te spreek, om 

woorde van leuens uit die hart te bedink en 

te uiter
67

. 

14. So word die reg teruggedring en sal die 

geregtigheid van ver af staan; want die 

waarheid struikel op die mark, en wat reg 

                                                           
66

 Die MT laat die verbindingswoord uit. Die Peshitta en die Vulgaat lees "en" (Watts 1987:278; vgl. 

Koole 2001:162; Blenkinsopp 2003:189). 

67
 Die MT ו ְָוהֹגֶּ֛ ֹו ֹהֹרּ֧  ("bedink en uiter") is beide Po'el Infinitief Absolutus en verwarrend. Die 

tekskritiese nota in BHS noem dat dit as 'n Qal Infinitief Absolutus gelees moet word. Die vertaling 

hier volg die MT en word ondersteun deur die LXX, Peshitta, Targum en Vulgaat. 
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is, kan nie opkom nie. 

15. En die waarheid word vermis; en die 

wat afwyk van die kwaad, word geplunder. 

Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in 

sy oë, want daar is geen reg nie. 

16. Hy het gesien dat daar niemand is nie 

en Hy is verbaas dat niemand tussenbeide 

tree nie; daarom het sy arm Hom gehelp en 

sy geregtigheid het Hom ondersteun. 

17. En Hy het geregtigheid aangetrek soos 

'n pantser, en die helm van heil was op sy 

hoof. Hy het kledingstukke van wraak as 

kleding aangetrek, en Hy het geesdrif 

aangetrek soos 'n mantel. 

18. Volgens die dade, so sal Hy vergelde: 

grimmigheid aan sy teëstanders en 

vergelding
68

 aan sy vyande; aan die eilande 

sal Hy die loon vergelde. 

19. En hulle sal die Naam van Jahwe 

vanuit die westekant vrees en sy 

heerlikheid van die opgang van die son af. 

Hy sal kom soos 'n vyandige stroom wat 

die asem van Jahwe aandrywe. 

20. Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en 

vir die wat in Jakob hulle bekeer van 

oortreding, spreek Jahwe. 

21. En vir My, dit is my verbond met 

hulle
69

 spreek Jahwe: My Gees wat op jou 

is, en my woorde wat Ek plaas in jou 

mond, sal nie wyk uit jou mond en ook nie 

uit die mond van jou kroos en uit die mond 

van die kroos van jou kroos, sê Jahwe, van 

nou af tot in ewigheid nie. 

 

 

                                                           
68

 Die LXX lees die ekwivalent van חרפה wat "smaad" of "vergelding" beteken. Dit maak goeie sin 

in die verband. Die MT lesing word behou. 
69

 Die MT אֹוָתם ("hulle") is problematies. Die tekskritiese nota in BHS beveel aan dat die lesing van 

die Jesajarol van Qumran, naamlik אתם ("met hulle") nagevolg word. Dit word ondersteun deur die 

Hebreeuse manuskripte, die LXX, die Peshitta, die Targum en die Vulgaat (Watts 1987:286). 
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3.4.1.3.1.3 Literêre Analise 

 

In Jesaja 59:1-21 konfronteer die profeet sy hoorders oor hulle verkeerdhede en 

maak dat hulle onaangename geestelike en morele feite in die gesig staar. Dit praat 

van die genade van Jahwe wat vra vir die terugkeer na Jahwe (Hanson 1995:207). 

Die duidelike vermensliking van vv. 1-2 ("hand", "oor" en "aangesig") is 'n 

verwysing na die "mond van Jahwe". Jahwe is besig om Hom tot die volk te rig wat 

die een of ander soort van goddelike ingryping verlang en daarvoor gebid het. Dit is 

die rede vir die woord "kyk" in v. 1. Die volk se verlange en gebed klop nie met 

Jahwe se verlange nie, want hulle rebelleer daarteen. Hulle het vertroue verloor in 

Jahwe en sy goddelike sterkte om te verlos (Childs 2001:486). Derhalwe word die 

volk van sosiale ongeregtigheid beskuldig (vv. 3-4) en dit word weerspieël in die 

basiese behoeftes van voedsel en klere (vv. 5-6), asook in die wyse hoe hul morele 

lewe daar uitsien (vv. 7-8). Dit waarvan die volk beskuldig word, het tussen die 

volk en Jahwe skeiding gemaak. Dit is hoekom die vrede van Jahwe ontbreek, geen 

geregtigheid op hul pad is nie en hulle faal om reg en geregtigheid voort te bring 

(Knight 1985:33-35; Grogan 1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 2001:500). 

 

Waar in vv. 1-8 daar in die derde persoon gepraat word, word daar nou skielik in 

vv. 9-11 in die eerste persoon gepraat. Hulle moet hulle eie sonde en die gevolge 

daarvan self in die gesig staar. Dit wat in vv. 1-8 staan, is die rede vir die gebrek 

aan "reg" en "geregtigheid". Die reg en geregtigheid waarvan hier gepraat word, is 

dié van Jahwe, wat namens die volk geopenbaar word. Die volk bely dat die "reg", 

die beoefening van "geregtigheid" en die "heil" hulle bly ontwyk. Instede daarvan 

kry hulle die teenoorgestelde, naamlik diepe "duisternis" en "donkerheid" (Knight 

1985:36; Grogan 1988:326; Hanson 1995:211; Seitz 2001:501). 

 

'n Nuwe en dieper besef van die negatiewe konsekwensies van die oortredinge en 

die effek daarvan vir jou eie lewe is hier duideliker op die voorgrond. Hulle erken 

dat sosiale geregtigheid tesame met die waarheid (vv. 12-15), in hul samelewing 

uitgesluit is (Seitz 2001:501). Hulle erken nie dat hulle vir die negatiewe 

omstandighede verantwoordelik is nie (Knight 1985:36-37; Grogan 1988:326; 

Hanson 1995:211). 
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Omrede sosiale geregtigheid en die waarheid in die gemeenskap uitgesluit word en 

niemand tussenbeide tree om die situasie te beredder nie, sal Jahwe self die situasie 

in eie hande neem (vv. 15-18). Jahwe se optrede is beide vernietigend en 

verlossend. Derhalwe kan die vraag gevra word of Jahwe konsekwent is in sy 

grimmigheid soos Hy in sy genade is (Knight 1985:37; Grogan 1988:326-327; 

Hanson 1995:212). 

 

In vv. 19-21 word 'n beeld geskilder van 'n volk wat beweeg van 'n situasie van 

uiterste verslegting na omstandighede van genade onder Jahwe. Hierdie is die 

klimaks van hoofstuk 59. Daarom is die finale woord 'n woord van belofte en hoop 

vir diegene wat 'n terugkeer maak na Jahwe as die Een van geregtigheid en genade 

(Knight 1985:38; Grogan 1988:327; Hanson 1995:212-213; Seitz 2001:501). 

 

3.4.1.3.1.4 Die Intertekstuele Verband van Jesaja 5:1-7 en Jesaja 59:1-21 

 

Jesaja 5 Teks Jesajaboek Teks Interteks 

Jesaja 5:1-

7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

יְָּבְֶּקֵָׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶמן׃ִלִֽ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ  

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

א הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יןְָָיהּוָדָ֑ יָּוֵבֵׁ֥ ֵּביִנִַ֖

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

Jesaja 59:1-21 0ָָיַע הֹוִׁשָ֑ הֵָמִֽ הַָיד־ְיהָוִַ֖ א־ָקְצָרֵׁ֥ ִֹֽ ןָל ֵהֶּ֛

ֹוַע׃ ֹוִָמְשמִֽ הָָאְזנִַ֖  ְולֹא־ָכְבָדֵׁ֥

ים1ָָ ּוַָמְבִּדִלִ֔ ֵתיֶכ֙םָָהיִ֣ יִָאם־ֲעֹוֹנִֽ ִּכִׁ֤

םֵָּביֵנֶכָָ֕ אוֵתיֶכֵ֗ ִֹֽ םְָוַחט ֵהיֶכָ֑ יןֱָאֹלִֽ םְָלֵבִַ֖

ֹוַע׃ םִָמְשמִֽ ירּוָָפִנֶּ֛יםִָמֶּכִַ֖  ִהְסִּתּ֧

ם2ָָ ּוַָבָּדִ֔ יַָכֵּפיֶכ֙םְָנֹגֲאלִ֣ ִּכִׁ֤

ֹוֵתיֶכ֙םָ ןִָׂשְפתִֽ ָעֹוָ֑ םֶָּבִֽ ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכִַ֖

הָ םַָעְוָלֵׁ֥ ֶקרְָלׁשֹוְנֶכִַ֖ ִּדְּברּו־ֶׁשִ֔

ה׃  ֶתְהֶּגִֽ

טָ יןִָנְׁשָָּפִַ֖ ֶדקְָוֵאֵׁ֥ אְָבֶצִ֔ 2ֵָאין־קֵֹרִ֣

הּ֙וָ ֹוַחַָעל־ּתֹ֙ ֶּבֱאמּוָנָ֑הָָּבטִׁ֤

ֶון׃ ידָָאִֽ לְָוהֹוֵלֵׁ֥ ֹוָָעָמִַ֖ ְואָָהרֵׁ֥  ְוַדֶּבר־ָׁשִ֔

י2ָָָ עּוְָוקּוֵרֵׁ֥ ִָּבֵּקִ֔ יִָצְפעֹוִני֙ ֵּביֵצִׁ֤

יֵציֶה֙םָ לִָמֵּבִֽ גּוָָהֹאֵכִׁ֤ יׁשֶָיֱארָֹ֑ ַעָּכִבִַ֖

ה׃ עֶָאְפֶעִֽ הִָּתָּבְַּקֵׁ֥ ּותְָוַהזּוֶרִַ֖  ָימִ֔

herhaling 

a, 

herhaling b 

en 

tematiese 

uitbreiding 
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ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִָ֣ רָָהֵסִׁ֤ הְָלָבֵעִ֔

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירָ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

יׁשְָיהּו לְָוִאִ֣ עִָיְׂשָרֵאִ֔ הְָנַטִַ֖ ָדִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

ּוָל6ְָָ ּוֵריֶה֙םָלֹא־ִיְהיִ֣ אָקִֽ ֵֹׁ֥ ֶגדְָול ֶבִ֔

ֲעֵׂשיֶה֙םָ םַָמִֽ ֲעֵׂשיֶהָ֑ ּוְָּבַמִֽ ִיְתַּכסִַ֖

ם׃ סְָּבַכֵּפיֶהִֽ ַעלָָחָמִַ֖ ֶוןָּוֹפֵׁ֥ ֲעֵׂשי־ָאִ֔  ַמִֽ

ּו1ָָ יַמֲהרִ֔ צּוִָוִֽ עָָיֻרִ֔ ַרְגֵליֶה֙םָָלַרִ֣

ֹוֵתיֶה֙םָ יַָמְחְׁשבִֽ םָָנְִּקָ֑ ְךָָּדִ֣ ִלְׁשֹּפִַ֖

ֶברָ דָָוֶׁשִַ֖ ֶוןָׁשֵֹׁ֥ ֹותָָאִ֔ ַמְחְׁשבִ֣

ם׃  ִּבְמִסלֹוָתִֽ

ֶרְך1ָ יןֶָָּדִׁ֤ עּוְָוֵאֵׁ֥ אָָיָדִ֔ ִֹ֣ ָׁשלֹו֙םָל

ֹוֵתיֶה֙םָ םְָנִתיבִֽ טְָּבַמְעְּגלֹוָתָ֑ ִמְׁשָּפִַ֖

עָ אָָיַדִַ֖ ֵֹׁ֥ ּהָל ְךָָּבִ֔ לָּדֵֹרִ֣ םָּכִֹּ֚ ּוָָלֶהִ֔ ִעְּקׁשִ֣

ֹום׃  ָׁשלִֽ

אָ ֵֹׁ֥ ּנּוְָול קִָמְׁשָּפ֙טִָָמֶּמִ֔ ןָָרַחִׁ֤ 9ַָעל־ֵּכֵ֗

הְָנַקֶּוִׁ֤הָָלאֹו֙רָ נּוְָצָדְָּקָ֑ ַתִשיֵגִַ֖

ֶׁשְךִָלְנֹגהִַָ֖ ֹותְָוִהֵּנה־חִֹ֔ ֹותָָּבֲאֵפלֵׁ֥

ְך׃  ְנַהֵלִֽ

ין01ָָ ירָּוְכֵאֵׁ֥ ִעְוִרי֙םִָקִ֔ הַָכִֽ ְׁשָׁשִׁ֤ ְנַגִֽ

ִי֙םָ ָצֳהַר֙ ְלנּוַָבִֽ ָׁשהָָּכַׁשִׁ֤ ִַֽיםְָנַגֵשָ֑ ֵעיַנִַ֖

ים׃ יםַָּכֵּמִתִֽ ֶׁשףָָּבַאְׁשַמִּנִַ֖  ַּכֶּנִ֔

נּוְָוַכּיֹוִנִַ֖ים00ָָ הַָכֻּדִּבי֙םָֻּכָלִ֔ ֶנֱהֶמִׁ֤

ִיןָ הֶָנְהֶּגָ֑הְָנַקֶּוִׁ֤הַָלִּמְׁשּפָָ֙טָָָוַאִ֔ ָהֹגִ֣

ּנּו׃ הִָמֶּמִֽ הָָרֲחְָּקֵׁ֥ יׁשּוָעִַ֖  ִלִֽ

ָך01ָָ ינּ֙וֶָנְגֶּדִ֔ ּוְָפָׁשֵע֙ י־ַרּבִׁ֤ ִּכִֽ

ינּוָ י־ְפָׁשֵעִ֣ נּוִָּכִֽ ְנָתהָָּבָ֑ ינּוָָעִ֣ ְוַחטֹאוֵתִַ֖

ּום׃ ֲענִֽ ינּוְָיַדִֽ נּוַָוֲעֹוֹנֵתִַ֖  ִאָּתִ֔

ֹוג02ָָ הְָוָנסִַ֖ יהָוִ֔ ַעְָוַכֵחׁ֙שַָּבִֽ ָּפׁשִֹׁ֤

ינּוַָּדֶּבר־עִָֹ֣ רֱָאֹלֵהָ֑ הֵָמַאַחִ֣ ֶׁשקְָוָסָרִ֔

ֶקר׃ בִָּדְבֵרי־ָׁשִֽ ֹוִָמֵלִַ֖ ֹוְָוהֹגֶּ֛  הֹרּ֧

הָ טָּוְצָדְָּקִַ֖ גָָאחֹו֙רִָמְׁשָּפִ֔ 02ְָוֻהַסִׁ֤

ְרחֹו֙בָ הָָבִֽ י־ָכְׁשָלִׁ֤ דִָּכִֽ ֹוקַָּתֲעֹמָ֑ ֵמָרחִ֣

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



160 

 

ֹוא׃ לָָלבִֽ הָלֹא־תּוַכֵׁ֥ תָּוְנכָֹחִַ֖  ֱאֶמִ֔

ר02ָָ ֶרתְָוָסֵׁ֥ ֱאֶמ֙תֶָנְעֶּדִ֔ יָָהִֽ ַוְּתִהִׁ֤

לַָוַּיַּֽ֧ עִָמְׁשּתֹוֵלָ֑ ַַֽרעֵָמָרִַ֖ ְראְָיהָוֶּ֛הַָוֵּיֵׁ֥

ט׃ יןִָמְׁשָּפִֽ י־ֵאֵׁ֥  ְּבֵעיָנִַ֖יוִָּכִֽ

י06ָָ םִָּכִ֣ יׁשַָוִּיְׁשּתֹוֵמִַ֖ יןִָאִ֔ י־ֵאִ֣ ַוַּיְר֙אִָּכִֽ

ֹוָ עָלֹ֙וְָזרֹעִ֔ ֹוַׁשִֽ יַעַָוּתִׁ֤ יןַָמְפִּגָ֑ ֵאִ֣

ְתהּו׃ יאְָסָמָכִֽ ֹוִָהֵׁ֥  ְוִצְדָקתִַ֖

ֹוַבעָ ןְָוכֵׁ֥ ׁשְָצָדָק֙הַָָּכִשְרָיִ֔ 01ַָוִּיְלַּבִׁ֤

ָֹ הְָּבר יָָנָק֙םְָיׁשּוָעִַ֖ ׁשִָּבְגֵדִׁ֤ ֹוַָוִּיְלַּבֹ֞ אׁשָ֑

ה׃ ילִָקְנָאִֽ ֶׁשתַָוַּיֵַׁ֥עטַָּכְמִעִַ֖  ִּתְלּבִֹ֔

ה01ָָ םֵָחָמִ֣ לְָיַׁשֵלִ֔ לְָּגֻמלֹו֙תְָּכַעִ֣ ְּכַעִׁ֤

ּולָ יםְָּגמֵׁ֥ יוָָלִאִּיִַ֖ ְיָבָ֑ ּולְָלֹאִֽ יוְָּגמִַ֖ ְלָצָרִ֔

ם׃  ְיַׁשֵלִֽ

ה09ָָ םְָיהָוִ֔ ַּמֲעָר֙בֶָאת־ֵׁשִ֣ ּוִָמִֽ יְראִׁ֤ ְוִיִֽ

ֹוָּוִמִּמְזַרחָ־ ֶמׁשֶָאת־ְּכבֹודָ֑ ֶׁשִַ֖

הָ ּוַחְָיהָוִַ֖ רָרֵׁ֥ ֹואַָכָּנָה֙רָָצִ֔ י־ָיבִׁ֤ ִּכִֽ

ֹו׃ ְסָסהָבִֽ  ֹנֵׁ֥

ַׁשע11ָָ יֶָפִַ֖ לָּוְלָׁשֵבֵׁ֥ ָּגֹוֵאִ֔ אְָלִצּיֹון֙ ּוָבִׁ֤

ה׃ םְָיהָוִֽ בְָנֻאִַ֖ ֲעקָֹ֑  ְּבַיִֽ

ר10ָָ יָאֹוָת֙םָָאַמִ֣ אתְָּבִריִתִׁ֤ ִֹ֣ יָז ַוֲאִנֵ֗

יָ יָךָּוְדָבַרִַ֖ רָָעֶלִ֔ ֲָאֶׁשִ֣ הָרּוִחי֙ ְיהָוִ֔

ּוׁשּוֲָאֶׁשר א־ָימֹּ֡ ִֹֽ יָךָל ְמִּתיְָּבִפָ֑ ־ַׂשִ֣

יֶָזִַַֽׁ֤רעַָזְרֲעָ֙ךָ ָּוִמִּפ֨ יַָזְרֲעָךֶ֜ ִמִּפיָ֩ךָּוִמִּפ֨

ם׃ הְָוַעד־עֹוָלִֽ הֵָמַעָּתִַ֖ רְָיהָוִ֔  ָאַמִ֣

Vertaling 1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde, 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd!" My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. Hy het dit 

Vertaling 1. Kyk, die hand van Jahwe 

is nie te kort om te help nie, 

en sy oor nie te swaar om te 

hoor nie. 

2. Want inderwaarheid julle 

ongeregtighede het ’n 

skeiding geword tussen julle 
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omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe, en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel 

daarvan gebou en ook 

'n parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners 

van Jerusalem en 

manne van Juda, spreek 

tog reg tussen My en 

my wingerd. 

4. Wat is daar meer om 

te doen aan my wingerd 

wat Ek nie daaraan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou 

voortbring, maar dit 

bring suur druiwe 

voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

vir  julle bekend maak 

wat Ek met my wingerd 

gaan maak: Ek sal van 

sy doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek sodat 

dit 'n vertrapping word. 

6. Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

en jul God, en julle sondes 

het sy aangesig verberg, 

sodat Hy nie hoor nie. 

3. Want julle hande is 

besmet met bloed en julle 

vingers met ongeregtigheid; 

julle lippe spreek leuen, 

julle tong fluister onreg. 

4. Daar is niemand wat 

aankla in geregtigheid en 

niemand wat 'n tweestryd 

voer in waarheid nie; hulle 

vertrou op nietigheid en 

spreek valsheid, met 

benoudheid word hulle 

swanger en baar onheil. 

5. Eiers van 'n basilisk broei 

hulle uit, en drade van 'n 

spinnekop weef hulle; hy 

wat van hulle eiers eet moet 

sterwe; en as dit gebreek 

word, bars 'n slang uit. 

6. Hulle weefseldrade is nie 

goed vir klere nie, en 

niemand kan homself bedek 

met hulle produkte nie; 

hulle werke is van onheil en 

die daad van geweld is in 

hulle hande. 

7. Hulle voete hardloop vir 

kwaad  en is haastig om 

onskuldige bloed te vergiet; 

hulle gedagtes is gedagtes 

van onheil, verwoesting en 

verbreking is in hulle paaie. 

8. Die pad van vrede ken 

hulle nie, en daar is geen 

reg in hulle spore nie; hulle 

paaie het vir hulle krom 

getrek; niemand wat daarop 
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omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en Ek sal die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat val 

nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van die HERE van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk 

gekerm! 

loop, ken vrede nie. 

9. Daarom is die reg ver 

weg van ons af en bereik die 

geregtigheid ons nie; ons 

hoop op lig, maar kyk, daar 

is duisternis; op ’n 

helderheid, maar ons 

wandel in donkerheid. 

10. Ons tas rond langs die 

muur soos blindes, en soos 

die wat geen oë het nie, tas 

ons rond; ons struikel op die 

middag soos in die 

skemeraand; onder die 

gesondes (is ons) soos 

dooies. 

11. Ons brom almal soos 

bere en soos duiwe kir ons 

aanhoudend; ons hoop op 

reg, maar dit is nie daar nie; 

op heil — dit bly ver van 

ons. 

12. Want ons oortredinge is 

baie voor U, en ons sondes 

getuig teen ons; want ons 

oortredinge is voor ons, en 

ons ongeregtighede, ons ken 

hulle: 

13. ons het gerebelleer en 

bedrieg teen Jahwe, en ons 

het afwyk van ons God; om 

verdrukking en rebellie te 

spreek, om woorde van 

leuens uit die hart te bedink 

en te uiter. 

14. So word die reg 

teruggedring en sal die 

geregtigheid van ver af 

staan; want die waarheid 

struikel op die mark, en wat 
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reg is, kan nie opkom nie. 

15. En die waarheid word 

vermis; en die wat afwyk 

van die kwaad, word 

geplunder. Jahwe het dit 

gesien en dit was verkeerd 

in sy oë, want daar is geen 

reg nie. 

16. Hy het gesien dat daar 

niemand is nie en Hy is 

verbaas dat niemand 

tussenbeide tree nie; daarom 

het sy arm Hom gehelp en 

sy geregtigheid het Hom 

ondersteun. 

17. En Hy het geregtigheid 

aangetrek soos 'n pantser, en 

die helm van heil was op sy 

hoof. Hy het kledingstukke 

van wraak as kleding 

aangetrek, en Hy het 

geesdrif aangetrek soos 'n 

mantel. 

18. Volgens die dade, so sal 

Hy vergelde: grimmigheid 

aan sy teëstanders en 

vergelding aan sy vyande; 

aan die eilande sal Hy die 

loon vergelde. 

19. En hulle sal die Naam 

van Jahwe vanuit die 

westekant vrees en sy 

heerlikheid van die opgang 

van die son af. Hy sal kom 

soos 'n vyandige stroom wat 

die asem van Jahwe 

aandrywe. 

20. Maar vir Sion kom Hy 

as Verlosser en vir die wat 

in Jakob hulle bekeer van 
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oortreding, spreek Jahwe. 

21. En vir My, dit is my 

verbond met hulle spreek 

Jahwe: My Gees wat op jou 

is, en my woorde wat Ek 

plaas in jou mond, sal nie 

wyk uit jou mond en ook 

nie uit die mond van jou 

kroos en uit die mond van 

die kroos van jou kroos, sê 

Jahwe, van nou af tot in 

ewigheid nie. 

 

Die herhaling a is die gebruik van die woorde "hoop" (ָקָוה), "reg" (ט  en (ִמְׁשָּפִֽ

"geregtigheid" (ְָצָדָק֙ה) in beide tekste. Herhaling b is dat die woord vir "reg" wat as 

'n substantief in 5:7 gebruik word, in 59:4 gebruik word  as 'n werkwoord, naamlik 

 Die .ֶצֶדק Die woord vir "geregtigheid" word in 59:4 anders geskryf, naamlik .ָׁשַפט

herhaling van die woorde deur die profeet is om die onbeholpenheid van die volk te 

illustreer. 

 

Dit blyk uit die voorafgaande dat Jesaja 5:1-7 (latere datering) 'n opsomming van 

Jesaja 59:1-21 is. Die intertekstuele verband tussen 5:1-7 en 59:1-21 lê in die 

herhaling van die volgende woorde: ָקָוה ("hoop"), ִמְׁשָּפט ("reg") en ְצָדָקה 

("geregtigheid"). Die woord "hoop" verskyn drie keer (vv. 2, 4 en 7) in 5:1-7 en 

twee keer (vv. 9 en 11) in 59:1-21. Waar "reg" en "geregtigheid" elk net een keer 

(v. 7) in 5:1-7 verskyn, verskyn die woord "reg" vyf keer en die woord 

"geregtigheid" ook vyf keer in 59:1-21. Die rede vir die hoë voorkoms van die twee 

woorde in hoofstuk 59 word weerspieël in die volk se oortredinge wat hulle bely. 

Die intertekstuele verband tussen die twee tekste is nie net een van herhaling nie, 

maar ook een van tematiese uitbreiding
70

. In Jesaja 59:1-21 word die tema van 

"reg" en "geregtigheid" uitgebrei. 

                                                           
70

 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 

vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 

betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 

eenheid vorder. Die hoofonderwerpe of beelde van die uitbreiding van die tema of vraagstuk is 'n 
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Die tematiese uitbreiding word juis in die voorkoms van antitetiese parallelisme in 

vv. 9c-d en 11c-d weerspieël, naamlik: 

 

9c ons hoop op lig maar kyk, daar is duisternis 

9d op helederheid, maar ons wandel in donkerheid. 

11c ons hoop op reg, maar (die reg) is nie daar nie, 

11d op verlossing maar dit is ver weg van ons af. 

 

Dit is interessant dat die volk in v. 9 erken dat die afwesigheid of vertraging van 

"reg" en "geregtigheid" die gevolg van hul optrede is. Dit is die rede dat hulle in die 

donker rondtas as gevolg van hul bose weë (vv. 10-11). "Verlossing" word hier as 

sinoniem vir "geregtigheid" gebruik (Kendall 1984:396). Instede dat die volk hoop 

vir "lig", ontvang hulle "helderheid", wat hulle verwagting is, maar gaan hulle voort 

om in "donkerheid" te wandel. Aangesien die "reg" en "geregtigheid" Jahwe s'n is 

soos reeds hierbo na verwys, is "lig", "reg" (vv. 9 en 11), "geregtigheid" (v. 9), 

"helderheid" (v. 9) en "verlossing" (v. 11) almal goddelike inisiatiewe (Young 

1972:433-434; vgl. Whybray 1975:223). 

 

Waarvoor in v. 9 gehoop word, is nie moontlik in 'n omstandighede van 

ongeregtigheid nie. Die volk is dus wreed ontnugter as die omstandighede 

voortduur. Dit is hoekom die volk in v. 10 die hopeloosheid van hul omstandighede 

bely waaraan hulle niks kan doen nie. Daarom is dit nodig om op Jahwe se beloftes 

te hoop (Westermann 1969:48; Watts 1987:283; vgl. Whybray 1975:223). 

 

In vv. 9 en 11 word die beeld van die hopeloosheid van die volk se omstandighede 

beskrywe. "Lig" (v. 9) simboliseer hoop en verlossing. "Duisternis en donkerheid" 

(v. 9) dui ellende aan. "Brommende bere" (v. 11) verteenwoordig die teleurstelling 

in die afwesigheid van verlossing en die verdrukkende omstandighede. Die 

"kirrende of murmererende duiwe" (v. 11) is soos mense wat kla vir voorspoed en 

verlossing. V. 11 gee 'n logiese konklusie vir v. 9: die reg en geregtigheid wat 

Jahwe s'n is, sal vergeefs afgewag word; die verlossing is steeds ver weg. Die 

                                                                                                                                                                  
grondrede, argument van teenstelling, analogie, voorbeeld van 'n gesaghebbende bevestiging 

(Robbins 1996b:52-53). 
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dierebeeld (v. 11) is parallel aan vv. 5-6 (Kendall 1984:396). Beide vergelykings in 

v.11 verwys na teneergedruktheid wat sonder hoop is. Al hoop hulle vir reg en 

verlossing, sal daar niks wees nie, net selfbedrog. Die oordeel van Jahwe waarop 

hulle hoop, gaan nie kom nie en hulle hoop vir verlossing bly weg (Young 

1972:434-435). Motyer (1999:266) vertaal ָָוהָק  met "kyk uit". Die volk "kyk uit" vir 

hul verlossing, maar vind niks nie. Ook 'n straal van hoop ("helderheid") op lig, sal 

verwelkom word. Dit bly egter ook uit. Wanneer dit nie gebeur nie, bely die volk 

hul oortredinge (vv. 12-16) (Kendall 1984:403). Dit wat die volk in Jesaja 5:7 

opgelewer het, naamlik "wetsverbreking" en "gekerm" en wat in 59:2-8 in breë 

trekke herhaal word, was vir Jahwe onaanvaarbaar. Jahwe is gefrusteerd en 

teleurgesteld omdat daar geen "reg" en "geregtigheid" is nie (Childs 2001:486; 

Smith 2009:585). Die volk beledig Jahwe met hul optrede van onreg en 

ongeregtigheid. Dit kan Jahwe nie duld nie. Derhalwe sal Jahwe in sy eie reg, met 

dade van geregtigheid, optree (Briley 2004:266-268). Jahwe gaan nie dit wat Hy 

hoop van die volk, naamlik "reg" en "geregtigheid", kry nie. Hy sal self moet optree 

(Brueggemann 1998b:194-202). 

 

Wat die voorlopige gevolgtrekking betref: uit die strukturele indelings blyk dit dat 

net Jahwe bevryding en hoop kan gee. Hier is nie net sprake van ekonomiese 

ongeregtigheid nie, maar ook sosiale ongeregtigheid. Wanneer daar van "reg" en 

"geregtigheid" in Jesaja 59:1-21 gepraat word, is dit "reg" en "geregtigheid" in sy 

totaliteit. Die situasie geskilder in 59:1-21 skep ook die omstandighede vir twee 

uiterstes; die omstandighede waarin die onbeholpe volk hulle bevind en die 

omstandighede wat deur Jahwe geskep kan word indien hulle hul hoop op Hom 

plaas. Daarom die herhaling van die woorde "hoop", "reg" en "geregtigheid". 

 

3.5 Voorlopige gevolgtrekking 

 

3.5.1 Jesaja 27:2-6 

 

In die lig van die datering van Jesaja 5:1-7 blyk dit dat 5:1-7 'n rekontekstualisering 

is van Jesaja 27:2-6. Kanonies gesproke staan 27:2-6 as die tweede wingerdlied 

bekend hoewel dit eintlik die eerste weergawe daarvan is. Dit blyk verder dat Jesaja 
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5:1-7 en Jesaja 27:2-6 in 'n antitetiese parellelle verhouding staan, wat betref hul 

intertekstuele verhouding, met mekaar. Die herhaling van dieselfde en ander 

woorde bring 'n ander soort dimensie na vore, naamlik dat Jahwe  nie die God is 

wat die volk gedink het Hy is nie. Die omstandighede word in 5:1-7 

rekontekstualiseer ten opsigte van die omstandighede in 27:2-6. Dit wat Jahwe aan 

hulle wil gee word deur die volk geminag en dit is vir Jahwe onaanvaarbaar. Dit 

kan soos volg voorgestel word: 

 

Jesaja 27:2-6 Jesaja 5:1-7 

afwesigheid van Jahwe se grimmigheid sigbaarheid van Jahwe se grimmigheid 

geen dorings en onkruid dorings en onkruid 

wingerd skiet wortel uit, sprei uit, bloei en vul 

die aarde 

onbruikbare vrugte geproduseer 

wingerd kry vryelik water reën word teruggehou 

moontlikheid van vrede vernietiging van die wingerd 

 

3.5.2 Jesaja 40:27-31 

 

In hierdie gedeelte in terme van die subjek van ָקָוה het daar 'n verandering gekom. 

Jahwe is nie die subjek van die hoop nie, maar wel die volk. Dit blyk verder dat 

 n belangrike element is van hoe die hoop verstaan moet word, behalwe dat' ִמְׁשָּפט

 hier weggelaat word. Dit blyk verder dat Jahwe 'n probleem is in terme van ְצָדָקה

die krisis (ballingskap) waarin die volk hulle bevind en Hom uitsluitlik daarvoor 

blameer. 

 

Die profeet gebruik die antitetiese parallelisme om verder betekenis aan die hoop te 

gee. קָוה in Jesaja 40:31 kan net verstaan word uit die wyse hoe die volk op Jahwe 

hoop/wag. In terme van die hoop op Jahwe het die volk 'n keuse. Jahwe is die bron 

van hoe die hoop/wag verstaan moet word. Die wyse waarop hulle die ballingskap 

gaan hanteer, gaan bepaal hoe die hoop verstaan en daaraan inhoud gegee moet 

word. Die herhaling van die woord "reg" wil juis beklemtoon dat Jahwe hulle nie 

vergeet het nie. Daarom die antwoord in vers 31: 
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maar die wat op Jahwe hoop, herwin nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos 

arende; hulle hardloop en word nie mat nie, hulle wandel en word nie moeg nie. 

 

3.5.3 Jesaja 59:1-21 

 

Dit blyk dat Jesaja 59:1-21 meer literêr aan hoe ָקָוה verstaan moet word, inhoud 

gee. In terme van ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה (verse 3-8) word meer inhoud gegee aan hoe die 

hoop in verse 9 en 11 verstaan moet word. Dit blyk dat die volk tevergeefs ָקָוה in 

soverre dit waaraan die volk hulle skuldig maak. In hierdie gedeelte word genoem 

hoekom die ִמְׁשָּפט verby hulle gegaan het (40:27). Dit is deur hulle eie toedoen. 

 

Indien die volk daarop sinspeel soos in 40:27 dat ִמְׁשָּפט hulle s'n is, is hulle 

verkeerd. Dit het verskriklike gevolge, veral in die na-eksiliese periode. Die volk se 

verkeerde lewenstyl maak dat hulle in eie reg en geregtigheid optree. Dit is hoekom 

hulle ָקָוה, soos in verse 9 en 11, op niks uitloop nie. In vers 11 word nog 'n element 

bygevoeg, naamlik ְיׁשּוָעה. Die volk se omstandighede het dus krities akuut geword. 

Dit maak dat ָקָוה op 'n negatiewe wyse deur die leser ervaar word. Daarom dat die 

profeet hier van antitetiese parallelisme gebruik maak om die volk se onbeholpe 

omstandighede uit te beeld. Dit maak van Jahwe die uitsluitlike en enigste bron van 

hoop. Dit blyk dat die volk dit in Jesaja 59:1-21 nie besef nie. Die hoop is leeg. 

 

Alhoewel daar ooreenkomste is tussen Jesaja 5:1-7 met Jesaja 27:2-6 en 40:27-31 

blyk dat 5:1-7 beter inpas by Jesaja 59:1-21 op 'n literêre en intertekstuele vlak 

(herhaling a, herhaling b en tematiese uitbreiding) in terme van waarop gehoop 

word en wat die ִמְׂשָּפח en ָעָקה  .behels ְצָ
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Hoofstuk 4  Die Sosiale en Kulturele Verband van Jesaja 

5:1-7 

 

4.1 Inleiding  

 

In die vorige hoofstuk was die ondersoek na die intertekstuele verband van Jesaja 

5:1-7 op die basis van Robbins se mondelinge en opskrifgestelde intertekstuele 

verband. Die analise wys daarop dat Jesaja 5:1-7 verskillende stemme het vanuit 

die boek Jesaja self. In hierdie hoofstuk gaan die fokus op die sosiale  en kulturele 

verband van Jesaja 5:1-7; Jesaja 27:2-6; Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21 wees en 

wat Jesaja 5:1-7 se verhouding tot elk van die ander drie tekste is. 

 

Die sosiale en kulturele verband van 'n teks neem die sosiologiese en 

antropologiese teorieë  in die ondersoek na die sosiaal-kulturele karakter van die 

teks in ag (Klein et al. 1992:443; Martin 1993:103; Robbins 1996b:71). Hierdie 

benadering het 'n groot impak op die sosiologie in die 19de en 20ste eeue gehad, 

alhoewel dit 'n onlangse ontwikkeling in die teologie sedert die sewentigerjare van 

die 20ste eeu is (Whitelam 1998:35). Geleerdes wat 'n rol in hierdie benadering 

gespeel het, was Karl Marx wat gefokus het op die ekonomiese en sosiale 

dimensies van historiese verandering; Ernst Troeltsch wat sektes in die kerk 

benadruk het; Émile Durkheim wat die samelewing as 'n geïntegreerde geheel 

bestudeer het; Mary Douglas wat die sosiale en godsdienstige implikasie van rituele 

suiwerheid bestudeer het; en Max Weber wat die profete vanuit die gesigspunt van 

charisma en roetine bestudeer het (Wilson 1984:13-16; Gottwald 1992:80). 

 

Die sosiologiese en antropologiese benaderinge van verskeie geleerdes, insluitende 

die profete en ander godsdienstige leiers in teologiese studies, veral in Ou-

Testamentiese studies, is 'n refleksie van die navorsing van geleerdes wat hierbo 

genoem word (Lindblom 1962; MeKane 1979; Blenkinsopp 1983, 1995; Tucker 

1985; Sawyer 1987; Grabbe 1995). In terme van die sosiologiese benadering en 

vanuit die perspektief van Weber se "charismatic person" fokus Malamat (1976) op 

die leiers en rigters van Israel. Gottwald (1979, 1985) is van mening dat Israel as 

nasie vanuit 'n landbouersverset ontstaan het wat hoofsaaklik deur die toewyding 
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aan 'n gelykmakende sosiale struktuur en 'n monoteïstiese geloof geïnisieer is. 

Petersen (1981) gebruik weer die "role theory" om die verskeie sosiale funksies van 

die profete te analiseer. Daar is volgens hom twee tipes van sosiale funksies, 

naamlik die "peripheral possessions' prophecy" van profete soos Elia en Elisa en die 

"central morality prophecy" van profete soos Jesaja en Jeremia (vgl. Wilson 

1984:26-27; Culley 1985:184-189; Carroll 1989:204; Mayes 1989; Gottwald 

1992:81). 

 

Wat die antropologiese benadering betref is Mendenhall (1973) se werk op die 

rekonstruksie van die antieke staat van Israel, voor die ontstaan van die monargie, 

behoorlik deur etniese teorieë gevestig. Wilson (1980, 1984) fokus hoofsaaklik, wat 

die antropologiese benadering betref, op die sosiale funksies van profesie in Israel 

as 'n bemiddelaarsrol wat vir samewerking en die ondersteuning van die 

samelewing vra (Lewis 1971). Carroll (1977, 1979, 1980) pas die sosiaal-

psigologiese teorie van die "cognitive dissonance" op die profete van antieke Israel 

toe as hy die kulturele betrekkinge van ons huidige gemeenskappe in ag neem. 

Overholt (1982, 1989)  se fokus is op die Amerikaanse Indiaanse "ethnographers" 

en hul Amerikaanse "Indian Ghost Dance" bewegings wat hulle rig op mense se 

reaksies soos aanvaarding, verwerping en afsydigheid, wanneer die profete hulle 

boodskappe lewer. Hierdie verskynsel volgens Overholt kan met die proses van 

profesie in Israel in verband gebring word (Petersen 1981:20; Buss 1982:9-30; 

Wilson 1984:27, 1995:352-354: Rogerson 1989:26; Domeris 1994:160-166; Rodd 

1997:29). 

 

Aangesien hierdie hoofstuk hoofsaaklik sal fokus op die sosiale en kulturele 

verband van Jesaja 5:1-7, sal daar eers gekyk word na die sosiaal-kulturele 

omstandighede van Jesaja in terme van die tradisionele eenhede waarin die boek 

verdeel word. Daarna sal daar na die sosiale tekstuur van Jesaja 5:1-7, Jesaja 27:2-

6, Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21 gekyk word, asook na 'n vergelyking van die 

verband van Jesaja 5:1-7 met elk van die ander 3 tekste in terme van die sosiale 

tekstuur. In hierdie opsig is Robbins (1996a:147-150; 1996b:72-74) se kategorieë 

van Wilson (1969) se sewe verskillende godsdienstige tipes reaksie tot die 

werklikheid belangrik: 
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a) Omkering ("Conversionist") 

 

Die "conversionist" reaksie word gekenmerk deur 'n siening dat die wêreld korrup 

is omdat die mense korrup is. Indien die mense kan verander, kan die wêreld ook 

verander. Bevryding word as beskikbaar beskou, nie deur objektiewe agenskappe 

nie, maar alleenlik deur 'n diepgaande en bonatuurlike gedrewe verandering van die 

self. Die wêreld self gaan nie verander nie, maar die teenwoordigheid van 'n nuwe 

subjektiewe oriëntasie tot die wêreld self sal die bevryding wees. Daar moet dus 'n 

algehele verandering plaasvind. 

 

b) Rewolusionêr ("Revolusionist") 

 

Die "revolusionist" reaksie verklaar dat die vernietiging van die wêreld – die 

natuurlike wêreld, maar ook en meer spesifiek, die sosiale orde, alleen onvoldoende 

sal wees om mense te bevry. Bonatuurlike magte moet die vernietiging uitvoer, 

omdat mense 'n gebrek aan krag het om die wêreld te vernietig asook om dit te 

herskep. Gelowiges is nie in staat om aan die proses deel te neem om 'n 

omwenteling in die wêreld te veroorsaak nie, want hulle het dit nie in hulle om 'n 

radikale verandering teweeg te bring nie. 

 

c) Onttrekking ("Introversionist") 

 

Die "introversionist" reaksie gaan van die mening uit dat die wêreld onverlosbaar 

boos is en verlossing kan alleenlik verkry word deur jou heeltemal van die wêreld 

te onttrek. Die innerlike kan alleenlik gesuiwer word deur die wêreld te verloën en 

te verlaat. Hierdie mag 'n indiwiduele reaksie wees, maar dié reaksie kan daartoe lei 

dat 'n sosiale beweging tot stand gebring word, heeltemal apart van die 

gemeenskap, wat heeltemal anders dink en optree. 

 

d) Hantering van die waarheid ("Gnostic-Manipulationist") 

 

Die "gnostic-manipulationist" reaksie is alleenlik op soek na 'n tegniek hoe om 

opgewasse te wees teen die bose wat op die kennis van die godsdienstige waarheid 
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gegrond is. Waar die voorafgaande reaksies die doelwitte van die samelewing, 

asook die wyses en vaardighede waardeur mense verlos kan word, verwerp, 

verwerp die hantering van die waarheid slegs die wyses en vaardighede. Verlossing 

in die wêreld is moontlik en boosheid kan oorkom word as mense die regte wyses, 

die kennis van die godsdienstige waarheid, en verbeterde tegnieke om die probleme 

te hanteer, aanleer. 

 

e) Wonderwerke ("Thaumaturgical") 

 

Die "thaumaturgical" reaksie fokus op die individu se besorgdheid oor die 

verligting van die huidige en spesifieke wantoestande. Die versoek vir die 

bonatuurlike om in te gryp is persoonlik en die werking daarvan is magies. 

Verlossing is onmiddellik maar het geen effek op 'n  gegewe saak en ander 

soortgelyke sake nie. Verlossing neem die vorm van genesing aan, die versagting 

van die leed, die herstel na verlies, herversekering, die vooruitsien en vermyding 

van onheil en die waarborg van die ewige (of ten minste die voortgaan van die) 

lewe na die dood. 

 

f) Hervorming ("Reformist") 

 

Die "reformist" reaksie beeld die wêreld as korrup uit omdat sy strukture korrup is. 

Indien die strukture kan verander sodat die gedrag/houding wat dit goedkeur 

verander, is verlossing in die wêreld teenwoordig. Hierdie reaksie veronderstel dat 

die bose moet diensooreenkomstig bonatuurlik gehanteer word gegewe die insigte 

omtrent die wyses waarvolgens sosiale ordes gewysig moet word. Die spesifieke 

wysigings wat gemaak word, word aan mense geopenbaar wie se harte en gedagtes 

vir bonatuurlike invloede oop is. 

 

g) Utopis ("Utopian") 

 

Die "utopian" reaksie soek na die rekonstruksie van die totale sosiale wêreld 

ooreenkomstig die goddelike gegewe beginsels, eerder as om dit eenvoudig vanuit 

die hervormer se posisie te wysig. Die doel van 'n "utopian" se reaksie is om 'n 

nuwe sosiale orde te vestig omdat dit aandring op die volledige vervanging van die 
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teenswoordige sosiale orde. Die "utopian" se reaksie verskil van die "revolusionist" 

se reaksie deur daarop aan te dring dat mense hulleself en die wêreld herskep eerder 

as wat 'n goddelike mag hierdie teenswoordige wêreld vernietig en 'n ander een 

herskep. Dus is 'n "utopian" se reaksie meer aktief en konstruktief as dié van 'n 

"introversionist" wat jou eenvoudig van die wêreld onttrek. 

 

Robbins (1996a:167-174; 1996b:86-89) se vyf tipes kulturele retoriek is soos volg: 

 

a) Die Dominante Kultuur Retoriek ("Dominant culture rhetoric") 

 

Dit verteenwoordig 'n sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde 

wat 'n spreker voorveronderstel of handhaaf en wat ondersteun word deur sosiale 

strukture wat beklee is met mag om die doelwitte vir mense op 'n betekenisvolle 

breë streeksgebied op te lê. 

 

b) Die Subkultuur Retoriek ("Subculture rhetoric") 

 

Dit boots die houdinge, waardes, gesindhede en standaarde van 'n dominante 

kultuur retoriek na en beweer om dit beter as die lede van die dominante status uit 

te voer. Hierdie retoriek impliseer dat 'n netwerk van groepe en institusies bestaan 

om persone dwarsdeur hulle hele lewensiklus te ondersteun. Beide geslagte, alle 

ouderdomme en volledige familiegroepe word verstaan om 'n aandeel in hierdie 

retoriek te hê. 

 

c) Die Teenkultuur of Alternatiewe Kultuur Retoriek ("Counterculture or 

alternative culture rhetoric") 

 

Hierdie retoriek verwerp die uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van die 

dominante en subkultuur retoriek waarteen dit reageer. Hierdie term is die beste 

bestem vir binnekultuurse verskynsels. Dit is 'n kulturele "heretical" retoriek wat 'n 

"nuwe toekoms" uitlok, nie 'n vreemde retoriek wat die behoud van 'n "ou kultuur 

(waar of denkbeeldig)" uitlok nie. Teenkultuur retoriek lok die skepping van "'n 

beter samelewing, nie deur wetgewende hervorming of die gewelddadige opposisie 

tot die dominante kultuur nie." Die teorie van hervormingsmanifes in sy retoriek 
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voorsien 'n alternatief en hoop "dat die dominante samelewing 'die lig sien' en 'n 

meer 'humanistiese' wyse van lewe sal aanvaar." Dit lok 'n gewilligheid uit om jou 

eie lewe te lei en laat die mense van die dominante samelewing toe om aan te gaan 

met hul "dwaasheid". Tog is daar 'n onderliggende tema van hoop dat daar 'n 

vrywillige hervorming deur die dominante samelewing in ooreenstemming met 'n 

ander model van die "goeie lewe" sal wees. Derhalwe sou 'n mens 'n ten volle 

ontwikkelde teenkultuur retoriek om 'n konstruktiewe of 'n alternatiewe en beter 

wyse van lewe uit te druk, verwag. Dit voorsien 'n relatiewe selfonderhoudende 

aksie sisteem deur die sieninge in 'n goed ontwikkelde ondersteuningsideologie te 

vestig. 

 

d) Kontrakultuur of Opposisionele Kultuur Retoriek ("Contraculture or 

appositional culture rhetoric") 

 

Dit is 'n "kortstondige, teen afhanklike kultuur afwyking" van die dominante 

kultuur, subkultuur of teenkultuur retoriek. Dit is 'n "groepskultuur" retoriek eerder 

as subkultuur of teenkultuur retoriek. Kontrakultuur retoriek impliseer groepe "wat 

nie meer as een generasie meebring nie, wat nie 'n stel vaste gewoontes verwerk het 

wat 'n groep toelaat om relatief outonoom en selfonderhoudend te wees nie en wat 

nie 'n indiwidu deur sy hele lewe onderhou nie." Kontrakultuur retoriek is primêr 'n 

terugwerkende formerende reaksie  tot sommige vorme van die dominante kultuur, 

subkultuur of teenkultuur retoriek. Dit beteken dit skep nie 'n alternatiewe reaksie 

op die basis van die waardes wat dit vanuit die verskillende verstaansisteme 

ontwikkel nie, maar dit reageer eenvoudig op 'n negatiewe manier op sekere 

waardes en praktyke in 'n ander kultuur. 

 

e) Begrensde Kultuur Retoriek ("Liminal culture rhetoric") 

 

Dit is op die buitenste grens van identiteit. Dit bestaan alleenlik in die taal vir 'n 

oomblik. In sommige gevalle, verskyn begrensde kultuur as groepe mense wat 'n 

oorgang ervaar van een kultuur identiteit na 'n ander. In ander gevalle, bestaan 

begrensde kultuur onder indiwiduele groepe wat nooit in staat was om 'n duidelike 

sosiale en kulturele identiteit in hul opset te vestig nie. 
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4.2 Die sosiale en kulturele omstandighede van die boek Jesaja 

 

Soos reeds verneem, word die boek van Jesaja in drie onderskeie boeke verdeel, 

naamlik: Jesaja 1-39 (pre-eksilies); Jesaja 40-55 (eksilies) en Jesaja 56-66 (post-

eksilies), wat redelik algemeen aanvaar word. Bandstra (2008:300) noem dat dit 'n 

oorvereenvoudiging is om te wil beweer dat daar 'n linieêre vooruitgang van 

gebeure in die boek Jesaja is vanaf die pre-eksiliese periode (hoofstukke 1-39), tot 

die eksiliese periode (hoofstukke 40-55), tot die post-eksiliese periode (hoofstukke 

56-66). Die tekste wat ondersoek word, naamlik 5:1-7, 27:2-6, 40:27-31 en 59:1-21 

verskyn in die onderskeie dele waarin die boek van Jesaja verdeel word. 5:1-7 en 

27:2-6 in Jesaja 1-39; 40:27-31 in Jesaja 40-44 en 59:1-21 in Jesaja 56-66. 

Alhoewel die tydperke van die onderskeie boeke redelik algemeen aanvaar word, is 

daar van die tekste wat moontlik 'n latere datering het. Die voorlopige datering van 

die tekste is soos volg: 

 

 Jesaja 5:1-7 (435-400 v.C. – laat post-eksilies); 

 Jesaja 27:2-6 (600-587 v.C. – laat pre-eksilies); 

 Jesaja 40:27-31 (550-540 v.C. – eksilies); 

 Jesaja 59:1-21 (520-500 v.C. – post-eksilies)
71

. 

 

Die omstandighede (sosio-kultureel) van die onderskeie tydperke is belangrik ter 

ondersteuning van die datering van die perikope. Dieselfde geld vir die ideologiese 

en teologiese verband van Jesaja 5:1-7. 

 

 

                                                           
71

 Dit is belangrik om bostaande voorlopige datering te plaas binne die benaderde argeologiese 

tydsraamwerk van die volk Israel se bestaan, te wete die Ystertydperk tot die Hellenistiese Periode, 

soos voorgestel deur Mazar (1990:30), NEAEHL (1993:1529) en McNutt (1999:xiv): 

 Ystertydperk I(A)   1200-1150 v.C. 

 Ystertydperk I(B)   1150-1000 v.C. 

 Ystertydperk II(A)  1000-900 v.C. 

 Ystertydperk II(B)  900-700 v.C. 

 Ystertydperk II(C)  700-586 v.C 

 Babiloniese Ballingskap  586-539 v.C. 

 Persiese Periode   539-332 v.C. 

 Hellenistiese Periode  332-37 v.C. 

Miller en Hayes (1986:26-27) verskil met van die argeologiese periodes. Hulle identifiseer die 

Persiese Periode as 600-332 v.C. en die Hellenistiese Periode as 332/3-36 v.C. 
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4.2.1 Pre-eksilies (Jesaja 1-39) 

 

Die profeet Jesaja se profetiese optrede
72

 strek min of meer vanaf 742-700 v.C. In 

dié tydperk was daar vier konings op die troon van Juda (Jesaja 1:1). Jesaja se 

optrede het ook gepaardgegaan met verskeie belangrike internasionale politieke 

gebeure, soos die heerskappy van Tiglat-Pileser III in Assirië; Agas se 

bondgenootskap met Tiglat-Pileser (734-732) gedurende die Siries-Efraimitiese 

oorlog; Sargon II se oorlog teen die Filistyne (713-711); Hiskia se bondgenootskap 

met Egipte en Sanherib se oorlog (705-701) gedurende Hiskia se opstand (Bright 

1981:290-292; Miller & Hayes 1986:340-341; Seitz 1992:479-487; Blenkinsopp 

2000:98; McConville 2002:1-2). Die feit dat die internasionale politieke 

omstandighede 'n invloed gehad het op die werk en boodskap van Jesaja kan nie 

geïgnoreer word nie (Greenberg 1979:114). In die pre-eksiliese periode kan die 

invloed wat dit gehad het nie misken word nie; daarom dat Eiselen (2009:87) 

beweer dat in die religieuse ontwikkeling van Israel, die pre-eksiliese periode by 

uitstek die periode van die profete was. Dit het juis 'n beduidende spanning geplaas 

op die rol van die profeet as een van Jahwe se verteenwoordigers (Meier 2009:26). 

 

Dit is van deurslaggewende belang om die politieke situasie, nasionaal en 

internasionaal, in die tyd van Jesaja, te verstaan. Onderstaande is 'n lys van wie 

almal op die troon van Juda gesit het, asook die naburige lande wat 'n invloed 

                                                           
72

 Bandstra (2008:301) gee die volgende beknopte uiteensetting van die lewe en tye van Jesaja: 

 

Jaargetal Lewe en Tye van Jesaja 

750 v.C. Resin word koning van Damaskus/Sirië (750-732) 

745 v.C. Tiglat-Pileser III word koning van Assirië (745-727) 

743-738 v.C. Tiglat-Pileser III se veldtog in Sirië-Palestina (hy word Pul genoem in 2 Konings 15:19) 

742 v.C. Jesaja se roeping in die tempel wat sy profesie inlei (Jesaja 6) 

742 v.C. Agas word koning van Jerusalem/Juda (742-727) 

738 v.C. Menáhem, koning van Samaria/Israel, betoon hulde aan Tiglat-Pileser III 

737 v.C. v.C. Peka het Pekáhia, koning van Samaria/Israel doodgemaak; word koning (737-732) 

734-732 v.C. Die Siries-Israelitiese aanval op Juda; Jesaja se oorlogsmemoires (Jesaja 7-8) 

732 v.C v.C. Hosea maak Peka van Samaria/Israel dood; word koning (732-724) 

732 v.C. Tiglat-Pileser III verower Damaskus/Sirië 

726 v.C. Salmanéser V word koning van Assirië (726-722); Hosea word sy vasaal 

725 v.C. Hosea draai na Egipte vir hulp 

724 v.C.. Salmanéser V beleër Samaria/Israel 

721 v.C. Sargon II word koning van Assirië (721-705); verower Samaria/Israel 

715-701 v.C. Godsprake gedurende Hiskia se heerskappy (Jesaja 28-32) 

704 v.C. Sánherib word koning van Assirië (704-681) 

701 v.C. Sánherib beleër Jerusalem/Juda, maar was onsuksesvol (Jesaja 36-39) 
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gehad het op die omstandighede in Juda (Albright 1945:16-22; Bright 1981:471; 

Miller & Hayes 1986:350-351; Seitz 1992:479; Blenkinsopp 2000:105; Matthews 

2002:78). 

 

Juda Assirië Babelonië Egipte 

Ussia (783-742) 

Jotam (742-735) 

Agas (735-715) 

Hiskia (715-687) 

Josia (640-609) 

Tiglat-Pileser III (745-

727) 

Salmaneser V (726-722) 

Sargon II (721-705) 

Sanherib (704-681) 

Assubanipal (667-627) 

 

Merodag-Baladan (721-

710 en 703) 

Nebukadnesar (605-562) 

 

 

Osorkon IV (720-715) 

Sabaka (712-697) 

Nego II (609-595) 

 

Wanneer die sosiale en kulturele verband van Jesaja 1-39 bestudeer word, is die 

vestiging van 'n samelewing, soos dié van Israel, belangrik. In die vestiging van die 

families het afkoms, waarin lidmaatskap en erfenis in die vader gesetel is, die 

familie gekonstitueer. Die familie het 'n baie belangrike rol in die daaglikse lewe 

van die volk gespeel. Huwelike het as 'n manier om sosiale verbintenisse en om 

beheer oor die land te vestig, gefunksioneer. Die landbou surplusse en die 

noodwendiger groei van die bevolking het die Israeliete in direkte verbinding met 

die Kanaänitiese en Filistynse stadstate insake die ekonomie en gebiedsvoordeel 

gebring. Met die begin van die tydperk van die monargie was die samelewing 

gedwing om te verander. Dit was te wagte want die groei in die land het gesentreer 

rondom die stede soos Jerusalem en Samaria. Dit het die weg gebaan vir hoofde 

van stede om mag en fondse te misbruik (Bendor 1996:207-228; vgl Kessler 

2008:78-91). Met die dood van Salomo het daar 'n verswakking gekom met die 

verdeling van die land in twee koninkryke. Ten spyte van die verdeling het Juda en 

Israel 'n periode van ekonomiese voorspoed en politieke outonomiteit geniet sedert 

die vestiging van die monargie voordat naburige lande sterker op die internasionale 

poliltieke toneel na vore getree het (Matthews 2005:521-526; Clifford 2008:76-80; 

Coote 2008:138-142). 

 

Die feit dat Juda en Israel 'n periode van ekonomiese voorspoed en politieke 

outonomiteit geniet het, was miskien een van die baie redes waarom die profete 

dikwels hulle boodskap gebring het in terme van reg en geregtigheid (Zimmerli 

1985:249). Hierdie boodskappe is profetiese kritiek op sosiale misbruik en was 
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gerig as 'n uitdaging aan die samelewing as geheel (Albertz 1994:159). Dit het die 

weg gebaan dat die gaping tussen die boonste laag en die onderste laag van die 

samelewing al hoe groter word (Reviv 1979:145; De Vaux 1997:73). Hierdie 

gaping wat al hoe groter en groter geword het, het 'n baie belangrike rol gespeel in 

die profetiese tradisies van die suide (Sparks 1998:195). Op godsdienstige gebied 

was daar die "amptelike" en die "populêre" godsdienste, aldus McNutt (1999:176), 

en dit het die geneigdheid om te lei tot kritiek op die kultus en tot sinkretisme 

(Albertz 1994:171-175). 

 

Verder speel die val van Jerusalem (586 v.C.) 'n belangrike rol in die datering van 

Jesaja 24-27. Waarom sal Jahwe toelaat dat sy eie stad, die stad van vrede, vernietig 

word? Dit was deel van die ineenstorting van alles en die terugkeer na chaos 

(24:10). Die visie in Jesaja 24:1-16a , 24:16b-25:9 en 26:1-8 wat betrekking het op 

die herstel van Israel word met Jesaja 40-55 gedeel en word as Jahwe se 

voorbereiding vir die fees vir alle mense gereken. Hoofstukke 24-27 is 'n 

aanduiding van die geboorte van die apokaliptiese bewegings kort na die 

ballingskap (Millar 1992:498-490). 

 

Die pre-eksiliese fase in die lewe van die volk eindig waar die meeste mense van 

hul land weggevoer word, asook die tempel, waarom die hele aangeleentheid van 

aanbidding gesentreer het, vernietig word (Harper 2009:27). 

 

4.2.2 Eksilies (Jesaja 40-55) 

 

Die ballingskap is in Israel se geskiedenis die sentrale moment, die periode waarom 

alles sentreer. Josia se hervorming is 'n deurslaggewende punt in die pre-eksiliese 

periode, maar die formulering "pre-eksilies" wys daarop dat die periode van die 

ballingskap steeds belangrik is. In hoofstukke 40-55 is daar aanduidinge van die 

toenemende belangrikheid van die tradisies van Israel gedurende die ballingskap 

wat betref die aangeleentheid van die land, asook Jahwe se belofte en vermoë om 

met mense te handel ten spyte van hulle eie sondigheid (Carr 2010:166). 
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Die volgende tabel weerspieël die sosio-politieke periode voor die ballingskap tot 

die Babiloniese oorwinning van Juda met die val van Jerusalem: 

 

Juda Neo-Babelonië 

Josia (640-609) 

Jóahas (609) 

Jójakim (608-598) 

Jójagin (597) 

Sedekia (596-586) 

Nabopolassar (625-605) 

Nebokadnessar II (605-562) 

 

 

 

Amel Marduk (561-560) 

Nergal Sar Usur (560-556) 

Nabonidus (556-539) 

 

Die val van Jerusalem (586 v.C.) was 'n betekenisvolle gebeurtenis in die 

samelewing van Juda. Dit word duidelik in 2 Kronieke 36:17-21 uitgebeeld: 

 

17. So het Hy dan die koning van die Chaldeërs teen hulle laat optrek, en dié het hulle 

jongmanne met die swaard in die huis van hulle heiligdom gedood en geen jongman of 

jongmeisie, oue of gryse, verskoon nie. Hy het alles in sy hand gegee. 

18. En al die voorwerpe van die huis van God, groot en klein, en die skatte van die huis van 

Jahwe en die skatte van die koning en van sy vorste, alles het hy na Babel gebring. 

19. En hulle het die huis van God verbrand en die muur van Jerusalem omgegooi en al die 

paleise daarvan met vuur verbrand, sodat al die kosbare voorwerpe daarvan vernietig is. 

20. En die wat van die swaard oorgebly het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en 

hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persië tot 

heerskappy gekom het, 

21. sodat die woord van Jahwe deur die mond van Jeremia vervul sou word: totdat die land 

vir sy sabbatte vergoeding gekry het; al die dae van die verwoesting het dit gerus om 

sewentig jaar vol te maak. 

 

Met die wegvoering van die ballinge het die sentrum van kreatiwiteit van die 

Joodse lewe vanaf Jerusalem na Babel
73

 verskuif. Jesaja II het, wat die 6de eeuse 

gebeure op nasionale en internasionale toneel betref, swaar op Jesaja I se 

interpretasie daarvan geleun. Jesaja I se geïnterpreteerde raamwerk van die 8ste 

eeuse geskiedenis het vir Jesaja II se verstaan van die 6de eeuse geskiedenis van die 

                                                           
73

 Die 1933/53 en 1983 Afrikaanse vertalings gebruik die woord "Babel" in die tekste wat in 

hoofstuk 4 aangehaal word. Daar word by "Babel", in stede van die KJV, NIV en die RSV se woord 

"Babylon" volstaan. 
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nasionale en internasionale gebeure, 'n handige instrument kom word om sy 

omstandighede te interpreteer (Clifford 1992:493-494). 

 

Dit is baie interessant hoe die volgende tekste die mense beskryf wat nie in 

ballingskap weggevoer is nie: 

 

2 Konings 24:14 

14. En hy het die hele Jerusalem weggevoer en al die owerstes en al die mense van vermoë, 

tienduis end ballinge, en al die smede en die slotmakers; niemand het oorgebly nie, 

behalwe die arm mense van die land. 

 

2 Konings 25:11-12 

11. En die res van die volk wat in die stad oorgebly het, en die oorlopers wat na die koning 

van Babel oorgeloop het – die oorblyfsel van die menigte het Nebusarádan, die owerste 

van die lyfwag, in ballingskap weggevoer. 

 

12. Maar uit die armes van die land het die owerste van die lyfwag sommige laat agterbly 

as wynboere en as landbouers. 

 

Jeremia 39:10 

10. Maar van die arm mense wat niks gehad het nie, het Nebusarádan, die owerste van die 

lyfwag, in Juda laat agterbly en aan hulle wingerde en landerye in dié tyd gegee. 

 

Jeremia 40:7 

7. Toe al die owerstes van die leërs wat in die veld was, hulle en hulle manskappe, hoor 

dat die koning van Babel Gedálja, die seun van Ahíkam, oor die land aangestel het en 

dat hy aan hom manne en vroue en kinders toevertrou het, en die arm mense van die 

land, van die wat nie in ballingskap weggevoer is na Babel nie. 

 

Jeremia 52:16 

16. Maar uit die armes van die land het Nebusarádan, die owerste van die lyfwag, 

sommige laat agterbly as wynboere en as landbouers. 

 

2 Kronieke 36:21 

21. sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word: totdat die 

land vir sy sabatte vergoeding gekry het; al die dae van die verwoesting het dit 

gerus om sewentig jaar vol te maak. 
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Dit is baie interessant hoekom daar na dié wat in die land agtergebly het, as die 

"arm mense van die land" verwys word. Verder interessant is die feit dat 2 

Kronieke 36:21 dit noem die "land het verwoes gelê", met ander woorde "die land 

was leeg" (Carroll 1992:79). Maar kyk 'n mens na bostaande tekste is duidelik dat 

die land nie leeg was nie (Birch et al 1999:345; vgl. Carroll 1992:79-93, Albertz 

1994:371-372). Dit is onvermydelik om te aanvaar dat daar tussen diegene wat in 

die land agtergebly het en die wat in ballingskap weggevoer was, konflik was 

(Albertz 1994:373-374). Om dit te illustreer, tabelleer Weinberg (1992:35) drie 

hoofgebeurtenisse tydens die ballingskap om aan te dui min of meer hoeveel mense 

weggevoer is: 

 

Hoofballingskapsgebeure 

Weggevoer 2 Konings Jeremia 2 Kronieke 

 Bron Totaal Bron Totaal Bron Totaal 

I 597 24:14 10,000 24:1 - 36:6 - 

24:16 8,000 52:28 3,023   

II 586 25:11 - 39:9-10  36:20  

  52:29 832   

III ? 25:26 - 43:5-6 - - - 

IV 582   52:30 745 - - 

Aantal 

Ballinge 

 18,000  4,600  8,000-10,000 

 

Uit bostaande tabel is dit duidelik dat die getalle mekaar weerspreek en dit 

veroorsaak 'n groot debat onder geleerdes (Purvis & Meyers 1999:202). Weinberg 

(1992:37) noem dat alhoewel dit moeilik is om die aantal mense wat weggevoer is 

te bepaal, dit veilig is om die aantal ballinge met die emigrante te bepaal op min of 

meer 20,000 of 10% van Juda se bevolking (vgl. Smith-Christopher 1991:75). Die 

mense wat in die land agtergebly het, het met hul lewens aangegaan. Met die 

wegvoering het die kreatiewe sentrum van die Joodse lewe van Jerusalem na Babel 

verskuif. Tweede Jesaja (40-55) se verstaan van die 6de eeuse nasionale en 

internasionale gebeure, het swaar op eerste Jesaja (1-39) se verstaan van die nasie 

en die groot ryke geleun. Eerste Jesaja se geïnterpreteerde raamwerk vir die 8ste 

eeuse geskiedenis het handig te pas gekom vir tweede Jesaja se verstaan van die 

midde 6de eeuse nasionale en internasionale geskiedenis (Clifford 1992:493-494). 
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Dié wat in die land agtergebly het, volgens bostaande tekste, was die arm mense 

van die land, maar wie was hulle of watter tipe mense is in ballingskap weggevoer? 

Weinberg (1992:37) noem dat dit hoofsaaklik die boonste laag van die samelewing 

was en illustreer dit soos volg: 

 

Sosiale stand van die ballinge 

Weggevoer Identiteit van die ballinge Bron 

I 597 Koninklike hof 2 Konings 24:12 en 15 

Judese aristokrasie 2 Konings 24:14; Jeremia 24:41 

Soldate en offisiere 2 Konings 24:14 en 16 

Kunstenaars van Jerusalem 2 Konings 24:14 en 16; Jeremia 

24:1 

II 586 Vertoonwoordigers van die Priesterlike en nie-Priesterlike 

elite 

2 Konings 25:18-20; Jeremia 

52:10 

"die res van die volk wat in die stad oorgebly het" 2 Konings 25:11; Jeremia 39:9, 

52:25 

"sestig man van die mense van die land" Jeremia 52:25 

 

Daar was nie net ballinge in Babilonië nie, maar ook in Egipte (sien Jeremia 44:1), 

terwyl ander in die Joodse militêre kolonie in Elephantine gebly het (Albertz 

1994:374; vgl. Kessler 2008:123-127). Alhoewel die ballinge in Babilonië onder 

wrede reëls gely het, kon hulle met hul sosiale en godsdienstige verpligtinge 

aangaan (Smith-Christopher 1991:79). Tog argumenteer Le Roux (2009:24-26) dat 

die mense van die ballingskap soveel vernietiging te wyte aan Jahwe se gramskap 

ervaar het. Jerusalem en die tempel is vernietig, die koning is vermoor, baie mense 

is in ballingskap weggevoer en hulle hoop is geheel en al verpletter. Beteken dit dat 

die ballingskap die einde van Jahwe se geskiedenis met sy volk impliseer? In hulle 

geestelike swerftog spook die datums van 722 (die val van die Noordelike 

koninkryk) en 586 (die val van die Suidelike Koninkryk) omdat dit historiese 

merkers is wat nederlaag, lyding en verlies impliseer. Vir die mense van die suide 

was dit 'n ongekende krisis, want die Babiloniese inval het Juda verwoes en 

Jerusalem in puin agtergelaat. Die val van Jerusalem en die daaropvolgende 

ballingskap is die resultaat van die volk se morele nalatigheid (Mein 2006:1). 
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Wat die godsdienstige situasie in Juda betref het volgens Miller en Hayes 

(1986:426) die: 1) kultiese aanbidding in Juda tydens die ballingskap voortgegaan 

en 2) was Mispa een van die aanbiddingsplekke. 

 

4.2.3 Post-eksilies (Jesaja 56-66) 

 

'n Tydsraamwerk vir die Persiese Periode word soos volg voorgestel (Bright 

1981:360; Albertz 1994:437; Stern 2001:41): 

 

Persiese Periode 

Persië 

Kores II (559-529) 

Kambosius II (528-523) 

Darius I (522-486) 

Xerses (485-465) 

Artaxerxes I (464-424) 

Darius II (423-405) 

Artaxerxes II (404-359) 

Artaxerxes III (358-338) 

Arses of Xerses II (338-335) 

Darius III (335-331) 

 

Gedurende die Persiese Periode was Juda 'n provinsie van Persië (McNutt 

1999:190) en dit is baie interessant dat Jesaja 'n breë prentjie gee van Jahwe se plan 

wat die mens in staat stel om beide die plaaslike sake en internasionale politiek te 

verstaan (Birch et al 1999:312). Dit is ook belangrik om kennis te neem dat die 

sogenaamde tweede tempel-periode wat êrens in 515 v.C. begin het op dieselfde 

vlak as die eerste tempel-periode gesien moet word (Birch et al 1999:418). Indien 

wel, sou dié wat teruggekeer het, bitter teleurgesteld in hul verwagting en in die 

uitvoering van hul doel wees (Bright 1981:368). 

 

Nie almal het teruggekeer na Juda nie, maar sommige het in die vreemde land 

gebly: "Jews lived in diverse areas, and most important were Egypt, Syria-
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Palestine, and Mesopotamia. They preserved the testimonies of their forebears and 

yet confronted conditions different from those described in that literature. As a 

result, it would be fundamentally inappropriate to think about Judaism as some sort 

of monolithic entity. There were multiple voices" (Birch et al. 1999:420). Vir dié in 

Juda, die tempel-gemeenskap van die 6de tot die 4de eeu v.C., wat rondom die 

tempel gebly het, was die tempel lewensbelangrik en onontbeerlik (Weinberg 

1992:53). 

 

Die feit dat die tempel onontbeerlik en lewensbelangrik was, kon nie die 

klassekonflik tussen die priesters en die mense tydens die Persiese Periode 

verminder nie. Dit was 'n tipiese verskynsel van die na-eksiliese periode (Albertz 

1994:570-575). Geen wonder Esra het gemengde huwelike verbied om etniese 

suiwerheid te bevorder nie. Sommige geleerdes soos Smith-Christopher (1994:243-

265) en Berquist (1995:117-118) probeer om die verskynsel van klassekonflik te 

verduidelik, maar dit was volgens Hoglund (1992:35) 'n diep gewortelde een: "…in 

a transformation of the Restoration community. The fact that the intermarriage 

issue is linked to communal self-identity within the postexilic community is vital 

for establishing boundaries to any analysis of the transformation of the postexilic 

community in the mid-fifth century." Dit is hoekom Esra gemengde huwelike 

gedefinieer het as beide etnies en godsdienstig buite die grense van die plaaslike 

gemeenskap. Vreemde huwelike was 'n meer komplekse probleem as hoe Esra en 

Nehemia dit eenvoudig wou afmaak. Die eiendomsreg; identiteitskrisis; die 

verbrokkeling van die gesinne en families; die bedreigings tot die Judese tempel, 

die ekonomie en ander relevante vraagstukke kan as moontlike redes vir die 

afdwingbare optrede van geforseerde egskeiding Esra en Nehemia aangevoer word 

(Chetty 2007:30-31; vgl. Kessler 2008:133-143). 

 

Die verhoudinge tussen die Jode en Samaritane was die ander verskynsel van 

sosiale konflik (Bright 1981:409). Wat dit verdiep het, was die opkoms van 

Hellenisme, so ver as wat dit die godsdienstige omstandighede betref en tereg soos 

Brueggemann (2002:150-151) opmerk: "First, its mood and intent were 

cosmopolitan, denying every historical particularism. Second, Hellenization was 

essentially an urban phenomenon, which focused in the cities and claimed them as 

vehicles for and expressions of the new vision of universal humanity. Third, 
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Hellenization was inevitably a program of cultural and intellectual enlightenment 

that was antithetical to the unquestioning fideism of Ezra."  

 

4.3 Die sosiaal-kulturele omstandighede van Jesaja 5:1-7 

 

Die sosiaal-kulturele omstandighede van 'n teks is die belangstelling en 

besorgdheid wat 'n betekenisvolle verhouding tot die wêreld, anders as ander tekste, 

vestig. Dit skep 'n kultuur wat betekenisse, waardes, tradisies, oortuigings, 

gebruike, opvattinge en handelinge aan mense gee. Dit hou ook in die wyses hoe 

mense hulself, in terme van hulle vraagstukke, redes en argumente, beide tot hulself 

en andere, uitbeeld (Robbins 1996b:72-86). 

 

Wanneer die sosiale en kulturele omstandighede van Jesaja 5:1-7 beskryf word, 

word dit gedoen aan die hand van die begrippe, naamlik "wingerdbou", "inwoners 

van Jerusalem", "manne van Juda" en "huis van Israel". Die rede vir die keuse is die 

wyse waarop die profeet die verhouding, hetsy sosiaal en/of kultureel, tussen Jahwe 

en sy volk wou uitdruk. 

 

"Wingerdbou" – ֶּכֶרם 4.3.1
74

 (vv. 1-5 en 7) 

 

Volgens Baker (2009:25-27) was wingerde algemeen in die landbou lewe van 

Israel, met getuienis daarvan vanuit die antieke Nabye Ooste so vroeg as die 3de 

millennium v.C. Terwyl druiwe noodsaaklik was vir die produksie van wyn, was 

baie stappe nodig om die finale produk te produseer. Jesaja 5:1-7 beskryf verskeie 

van hierdie stappe. In die rotsagtige heuwellandskap van Israel moet van die rotse 

skoongemaak word en was dikwels in terrasse aangelê. Die rotse wat bymekaar 

gemaak is, het erosie verminder wat deur die afgeloopte water veroorsaak is en die 

vogtigheid behou wat noodsaaklik vir die wingerdstok was. Sommige van die rotse 

kan ook gebruik word vir mure wat die wingerde omring, vir wagtorings waar die 

wagters dit teen plunderaars kan beskerm en ook vir hutte waar werkers kan slaap 

                                                           
74

 In die Ou Testamment kom ֶּכֶרם wydverspreid voor. In die Jesajaboek (14 keer), die res van die 

Profete (14 keer), die Torah (17 keer) en die Geskrifte (41 keer). Die metaforiese gebruik van die 

woord is in erotiese taal asook as godsdienstige simbool (Müller 1995:324-325). Ander woorde vir 

wingerdbou is: ֶּגֶפן en ׂשֵֹרק (Appler 2009:782; vgl. Carpenter & Cornelius 1997:724). 
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(vgl. Lessing 2006:392; Williamson 2006:335-338; Smith 2007:166-167; Wilhelm 

2007:204-205). 

 

Baker (2009:26-27) gee verdere besonderhede deur te noem dat planting eerder van 

lote gedoen is as van sade en die groeiende plante was nodig om versorg en gesnoei 

te word. Alhoewel die wingerde versigtig versorg is, het dit verskeie seisoene 

geneem voordat bruikbare druiwe geoes kon word. Dit neem so vier tot vyf jaar vir 

die druiwe om ryp te word en die wet het die verbruik daarvan verbied tot die vyfde 

jaar (Lev. 19:24-25; Matthews 1999:24). Na die oes is die druiwe in mandjies 

geplaas en na die parskuip geneem. Dit is gebou of uitgekap uit 'n rots, sommige 

kere in die wingerd self of 'n afstand van die wingerd. Die druiwe is met die voete 

getrap in 'n poging om die sap te kry, wat na 'n laer afdeling van die parskuip 

gevloei het, waar dit opgeneem is. Dit is dan in houers vir vergisting geplaas. Dit is 

daarom te verstane dat daar groot blydskap sou wees wanneer die druiwe finaal 

geoes is en dit in die parskuip geprosesseer is. Wynhandelaars het hierdie arbeid 

eerstehands ervaar. Daarom het die profeet volle voordeel getrek van die mense se 

oomblikke van verwagting soos hulle arbei by die parskuip en was hulle vir Jesaja 

se boodskap opmerksaam en sou met walging gereageer het op die nuus van die 

suur, onbruikbare druiwe na alles wat aangewend was. Hulle verbasing sou baie 

groot gewees het as hulle besef dat die boodskap, volgens Baker (2009:26-27), 

allegories was en dat hulleself die onbruikbare wingerd was. 

 

Dit is daarom vir die profeet noodsaaklik om 'n effektiewe saak te bou teen die 

volk, en hy skets ywerig in besonderheid, soos hierbo, die bekende aspekte van die 

uitleg en bewerking van 'n wingerd op 'n vrugbare helling (Willis 1977:356-358; 

Yee 1981: 33-34). Derhalwe kan daar geen twyfel wees oor die hoeveelheid arbeid 

wat ingesit is en dat die mate van hoop vir die verwagte oes besonders hoog was 

nie. Die druiwe word getoets vir gereedheid voordat dit na die parskuip geneem 

word (Lesko 1995:217 – fig. 14.1). Die eienaar of oorsiener maak dan 'n 

waardeoordeel. Indien die druiwe 'n suur smaak het soos wat dit genoem word in 

Esegiël 18:2 mag hulle te vroeg in die groeisiklus gepluk gewees het omdat dit te 

min suiker het (Matthews 1999:27). Of daar is duidelik fout met die wingerd. Die 

wingerd tree onnatuurlik op. Daar is duidelik ingemeng met die siklus van die 

wingerd en die vrug wat dit dra het nie voldoende ryp geword nie (Clines 
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1988:363). Wat oorbly is waardeloos, is van geen voedsame waarde nie en is totaal 

ongeskik vir die doel waarvoor dit gebruik wil word. Sulke boosheid kan nie geduld 

word nie, want die land is kosbaar en die tyd wat deur die eienaar en arbeiders 

gespandeer is kan nie vervang word nie. Die enigste oplossing is die volledige 

vernietiging van die wingerd. Dat die eienaar ses jaar moet wag voordat daar geoes 

word, dat die eienaar dit sorgvuldig moet versorg en beskerm en dat die wingerd 

volledig vernietig moet word, is onlogies en onverstaanbaar. Alle pogings 

aangewend vir 'n suksesvolle oes is daarmee heen. Geen wonder dat Jesaja se lied 

van die wingerd so 'n kragtige metafoor is om die volk aan te spreek oor hulle 

houding en optrede nie (Matthews 1999:28-29). 

 

In terme van bogenoemde gaan dit nie net oor die wingerd as sodanig nie, maar ook 

oor wingerdbou. Met ander woorde, wat is die sosiale implikasies waar wingerdbou 

toegepas word? Die wydverspreide verbouing van druiwe vir huishoudelike 

verbruik dui daarop hoe belangrik dit vir die plaaslike dieet was, as vars vrugte of 

rosyne, as 'n bron van suiker en vir die maak van wyn. Druiwe wat suur is, wat nie 

die gewensde optrede en houding tot gevolg het nie, is weer 'n simbool van ontrou, 

terwyl 'n leë wingerdstok 'n aanduiding van die gebrek aan reg en geregtigheid is 

(Matthews 2007:661-662; Appler 2009:782; vgl. Eidevall 1996:150). Wingerde het 

ook voedsel voorsien aan die armes, weduwees, die wese en die vreemdelinge wat 

toegelaat is om te pluk en op te tel as dit klaar geoes is. Dit was selfs belangriker as 

militêre diens. Soveel so dat dit traumaties was as iemand sy wingerd (as erfdeel) 

verloor, veral as dit vir geslagte lank in families was. Daarom is dit gesien was as 'n 

dominante konsep in Oud-Israel se lanboukulturele denke en word dit 'n simbool 

vir seëninge, rykdom, blydskap, vrede en voorspoed. Profete het 'n vrugtelose 

wingerd as 'n beeld van godsdienstige en ekonomiese wanbalans gesien. In 

profetiese taal was wingerde en die vrugte daarvan die middelpunt van hul visoene 

in terme van die herstel en hoop van die volk (Carpenter & Cornelius 1997:723-

724; Appler 2009:782). Alhoewel ֶכֶרם 'n landboukundige konsep is, het Jesaja en 

profete soos Amos (9:8) en Hosea (13:15) nie gehuiwer om hul besware en hoop uit 

te spreek nie, besware en hoop wat andersyds teologies en eties onvermydelik 

ekonomies, polities en godsdienstig was (Davis 2009:120-122). 
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Die godsdienstige reaksie tot bogenoemde sal moontlik dié van 'n "revolusionist" 

reaksie wees. Wat gevra word is die algehele vernietiging van die wingerd om die 

nodige veranderinge teweeg te bring. Dit sal voldoende wees om die volk van 

Jahwe te bevry. Daar was duidelik ingemeng met die versorging van die wingerd 

(Clines 1988:363). Dit was die rede vir die onnatuurlike optrede van die wingerd. 

Net Jahwe kan die vernietiging uitvoer, want daar is 'n duidelike of 'n algehele 

gebrek aan ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה om die wingerd te herskep. Die volk is nie in staat om 

aan die proses deel te neem om 'n rewolusionêre verandering by hulself teweeg te 

bring nie. So, die proses om 'n rewolusionêre verandering teweeg te bring, word 

deur Jahwe gedryf. Kan dit wees, Jahwe 'n rewolusionêr, 'n radikalis (Robbins 

1996:72-73)? 

 

Bostaande omstandighede wat aanleiding gegee het tot die "revolusionist" optrede 

van Jahwe kan moontlik pre-eksilies geplaas word. Internasionale politieke 

omstandighede het 'n duidelike impak op die sosiale en kulturele omstandighede in 

die pre-eksiliese tydperk gehad. Surplusse op landbougebied en die feit dat die 

bevolking snel gegroei het, sowel as die vestiging van die monargie het Israel in 

aanraking met Kanaänitiese en Filistynse stadstate laat kom. Dit het die weg gebaan 

dat die groei in die land vanaf Jerusalem en Samaria na ander stede verskuif het. 

Om 'n greep op die stede te hou, is hoofde aangestel. Dit het aanleiding gegee tot 

die misbruik van mag en die wanaanwending van fondse (Bendor 1996:207-228). 

Geen wonder die profete, waaronder Jesaja (5:1-7), het boodskappe gebring in die 

lig van ִמְׁשׇּפט en ְצָדָקה en morele nalatigheid nie (Zimmerli 1985:249). Dit waaroor 

die profete, namens Jahwe, hul uitgespreek het, het aanleiding gegee dat die gaping 

tussen die boonste laag en die onderste laag van die samelewing al hoe groter 

geword het. Dit is dan ook geen wonder dat Jahwe so "revolusionist" opgetree het 

nie (Reviv 1979:145; Alberts 1994:159; De Vaux 1997:73). 

 

Die veronderstelde retoriek, in die tydperk waar die gaping tussen die boonste en 

die onderste laag van die samelewing al hoe groter geword het, sal moontlik wees 

dié van die dominante kultuur. Daar is 'n sisteem van houdinge, waardes, 

gesindhede en standaarde, met ander woorde 'n stel reëls (die Torah), deur Jahwe 
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daargestel, wat die volk nie onderhou het nie. Die volk het hulle gewoon net nie 

daaraan gesteur nie. Dit wat hulle eindelik voortgebring het, was ִמְׂשׇּפח en ְצָעָקה. 

Diegene wat eintlik die oorsaak hiervan was, dié wat dominant was, was die elite, 

wat in beheer van die stede was. Hulle het die samelewing gedomineer en hulle nie 

aan die Torah gesteur nie. Hulle het hul eie sisteem van houdinge, waardes, 

gesindhede en standaarde gehad wat hulle gehandhaaf het en wat ondersteun is deur 

die strukture wat hulle daargestel het en wat hulle met mag, tesame met hul 

doelwitte mense opgelê het (Robbins 1996b:87). 

 

Derhalwe kan Jesaja 5:1-7 moontlik as 'n priesterlike teks beskou word, en dat die 

vernietiging eksilies was en die begin van die rewolusionêre verandering eers 

moontlik laat post-eksilies was. Die kultuur van die priesterlike teologie is die 

teenoorgestelde van die dominante kultuur, naamlik die alternatiewe kultuur 

retoriek. Die retoriek van die priesterlike teologie verwerp die uitdruklike en 

onuitgesproke karaktertrekke van die dominante kultuur. Die karaktertrekke van die 

dominante kultuur volgens Jesaja 5:1-7 is ִמְׂשׇּפח en ְצָעָקה. Aangesien Jesaja 5:1-7 

moontlik as 'n priesterlike teks beskou kan word, kan die karaktertrekke moontlik 

wees dié van ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה. Die alternatiewe kultuur retoriek (in hierdie geval die 

priesterlike teologie) vra vir die skepping van "'n beter samelewing", waarin ִמְׁשָּפט 

en ְצָדָקה funksioneer. Hierdie beter samelewing moet nie geskied deur wetgewende 

hervorming of deur gewelddadige opposisie nie. Die onderliggende is dat die 

dominante kultuur die lig sal sien en dat hulle 'n meer humanistiese wyse van lewe 

sal aanvaar wat in Jesaja 5:1-7 se geval nie gebeur het nie (Robbins 1996b:87). 

Aangesien die dominante kultuur retoriek die retoriek van die elite was, kon die 

priesterlike teologie glad nie die samelewing gedomineer het nie, hetsy in die pre-

eksiliese tyd of in die eksiliese tyd nie. Die elite kon glad nie gedomineer het in die 

eksiliese periode nie, want hulle was in ballingskap weggevoer. In die post-

eksiliese tydperk het die priesterlike teologie sterk op die voorgrond getree. Indien 

dit rederlikerwys aanvaar word dat Jesaja 5:1-7 as 'n priesterlike teks beskou kan 

word, is daar duidelik na die "revolusionist" metafore van die eksiliese tydperk 

teruggegryp. Jesaja 5:1-7 wys dus na die verlede. 
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Die verspreiding van ֶכֶרם is soos volg: 

 

4.3.1.1 Die Jesajaboek 

 

a) Jesaja 1-39 

 

Teks BHS Vertaling 

Jesaja 1:8 ָה ֶרםִָּכְמלּוָנֵׁ֥ הְָבָכָ֑ ֹוןְָּכֻסָּכִ֣ הַָבת־ִצּיִַ֖ ְונֹוְתָרֵׁ֥

ה׃ ירְָנצּוָרִֽ הְָּכִעֵׁ֥  ְבִמְקָׁשִַ֖

En die dogter van Sion het oorgebly soos 

'n skermpie in 'n wingerd
75

, soos 'n 

slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 

'n beleërde stad. 

Jesaja 3:14 ָיו ֹוְָוָׂשָרָ֑ ֹואִָעם־ִזְקֵנֵׁ֥יַָעּמִַ֖ טָָיבִ֔ ְיהָו֙הְָּבִמְׁשָּפִ֣

ם׃ יְָּבָבֵּתיֶכִֽ ָעִנִַ֖ תֶָהִֽ ֶרםְָּגֵזַלֵׁ֥ םַָהֶּכִ֔ ַעְרֶּתִ֣  ְוַאֶּת֙םִָּבִֽ

Jahwe gaan na die gereg met die oudstes 

en die vorste van sy volk. Ja, julle het die 

wingerd
76

 afgewei; wat aan die arm man 

ontroof is, is in julle huise. 

Jesaja 5:1 ֶָרם ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ָהָיֵׁ֥הִָלִֽ

"Laat Ek tog sing vir my geliefde, 'n lied 

van my geliefde oor sy wingerd.
77

"  My 

Geliefde het 'n wingerd op 'n vrugbare 

helling. 

                                                           
75

 Jesaja 1:8 vorm deel van 1:2-31 wat handel oor 'n volk wat rebels geword het en nie meer na 

Jahwe geluister het nie. Wanneer die profeet die uitdrukking "soos 'n skermpie in 'n wingerd" 

gebruik, dan word bedoel dat Sion heeltemal geïsoleerd en verlate is, soos 'n kind wat verwerp is, 

heeltemal nutteloos. Dit is hoe Sion lyk as Sanhebrib die stad omsingel (Childs 2001:18). Hierdie 

militêre inval (in 701 v.C.) het die land verlate gemaak: stede is afgebrand, die land is met die grond 

gelyk gemaak, vreemdes het die land verniel. Nou het net Sion oorgebly (Kaiser 1972:9-10; Seitz 

1993:36). Dit is duidelik dat die verlatenheid van die land en die gevolglike verwerping van Sion die 

konsekwensies is van dit wat in v. 4 ("Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag 

van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het Jahwe verlaat, die Heilige van Israel 

verag, hulle het agtertoe weggedraai.") uitgespel word. Die stad is daarom heeltemal weerloos 

(Wildberger 1991:28-29; Brueggemann 1998a:16-17). 
76

 Jesaja 3:14 vorm deel van Jesaja 3:12-15 wat handel oor die leiers wat die volk mislei het (Kaiser 

1972:43). Jahwe is met die leiers van die volk in 'n hofgeding. Kaiser (1972:44) noem dat die leiers 

in die wingerd van Jahwe se mense moet werk. Die beeld van die wingerd wat hier gebruik word, 

loop volgens Kaiser, die lied van die wingerd, in 5:1-7, vooruit. Hulle is geroep om vir die armes 

sorg te neem, maar het elke vorm van ekonomiese onderdrukking uitgevoer en die mense, die armes, 

beroof van hul menswaardigheid. Hulle het die armes uitgebuit en hulle tot in die grond vergruis en 

die wingerd verniel en gekonfiskeer totdat daar niks meer oorgebly het nie (Wildberger 1991:142; 

Seitz 1993:41; Brueggemann 1998a:36; Childs 2001:34). Dit stem ooreen met wat daar staan in 

Jesaja 5:7. Dit is volgens Blenkinsopp (2000:196) niks anders as sosiale, morele en kulturele chaos 

nie. 
77

 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
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Jesaja 5:3 ָא הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

י׃ יןַָּכְרִמִֽ יָּוֵבֵׁ֥  ֵּביִנִַ֖

En nou, inwoners van Jerusalem en 

manne van Juda, beslis tog tussen My en 

my wingerd
78

. 

Jesaja 5:4 ָּוַע ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ יְָול ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ ֹותֲָעָנִבִַ֖ יִתיַָלֲעׂשֵׁ֥  ִקֵּוֶּ֛

Wat is daar meer om te doen aan my 

wingerd
79

 wat Ek nie daaraan gedoen het 

nie? Waarom het Ek gehoop dat dit 

druiwe sou voortbring, maar dit bring 

suur druiwe voort? 

Jesaja 5:5 ָה יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ םֵָאֶּ֛ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

ֹוָ ץְָּגֵדרִַ֖ רָָּפרֵֹׁ֥ ְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ רְָמׂשּוָּכתֹו֙ יָָהֵסִׁ֤ ְלַכְרִמָ֑

ס׃  ְוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ

En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 

wat Ek met my wingerd
80

 gaan maak: Ek 

sal van sy doringheining ontslae raak en 

dit oorgee aan verbranding. 

Jesaja 5:7 ָיׁש לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑ הְָנַטִַ֖ ְיהּוָדִ֔

ה׃ִמְׂשָּפִָ֔ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  

Waarlik die wingerd
81

 van Jahwe van die 

leërskare is die huis van Israel en die 

manne van Juda is die tuin van sy 

verlustiging. Hy het gehoop vir reg, maar 

kyk wetsverbreking; vir geregtigheid, 

maar kyk gekerm. 

Jesaja 5:10 ַַָֽרע תְָוֶזֵׁ֥ תֶָאָחָ֑ ּוַָּבִ֣ ֶרםַָיֲעׂשִַ֖ ֶר֙תִָצְמֵּדי־ֶכִ֔ יֲָעֶׂש֙ ִּכֵ֗

ה׃ָ הֵָאיָפִֽ ֶמרַָיֲעֶׂשֵׁ֥  חִַֹ֖

Want tien morg wingerd
82

 sal een enkele 

bat oplewer, en 'n homer saad sal 'n efa 

opbring. 

Jesaja 

16:10 

יםָ לָּוַבְּכָרִמֵׁ֥ הָָוִגי֙לִָמן־ַהַּכְרֶמִ֔ ףִָׂשְמָחִׁ֤ ְוֶנֱאַס֨

ְךָ ְךַָהּדֵֹרִַ֖ א־ִיְדרֵֹׁ֥ ִֹֽ יםָל ִיןַָּבְיָקִבֶּ֛ עַָיֵ֗ אְָירָֹעָ֑ ִֹ֣ ַֽןָל א־ְיֻרָּנִַ֖ ִֹֽ ל

en vreugde en gejuig weggeneem is uit 

die vrugteboord, en in die wingerde
83

 nie 

gejubel of gejuig word nie; die 

                                                           
78

 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
79

 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
80

 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
81

 Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou. 
82

 Jesaja 5:10 vorm deel van 5:8-25 wat oor die volk se mislukking op sosiale en morele gebied 

handel (Brueggemann 1998a:49). Die "bat" en die "efa" is 'n aanduiding dat die produksie van die 

wingerd en die graan so duur sal wees dat dit 'n groot akker grond sal verg om 'n klein oes op te 

lewer. Die eienaars, ten koste van die volk, wat gou ryk en voorspoedig wil word, sal as gevolg van 

hul aksies en beleid 'n verkleinde oes kry. Die land sal vir die slegte leiers nie die verwagte oes 

oplewer nie (Wildberger 1991:199; Brueggemann 1998a:52). Hulle sal wingerde plant, maar sal nie 

wyn daarvan drink nie (Blenkinsopp 2000:213). Dus, alles wat tot dusver deur die oortredinge van 

Jahwe se verorderinge opgebou is, alles wat teen sy wil was, is tot verwoesting verdoem. Die rekord 

oes waarop die slegte eienaars gehoop het, sal nie plaasvind nie (Kaiser 1972:67). Dit kom daarvan 

as die rykes die armes wil uitbuit deur hulle van hul land te verdryf (Childs 2001:47). 
83

 Jesaja 16:10 vorm deel van 15:1-16:14 wat handel oor die profesie teen Moab (Kaiser 1974:74; 

Wildberger 1991:103; Seitz 1993:138; Blenkinsopp 2000:293; Childs 2001:128). Jahwe het dit teen 

Moab se trotsheid, arrogantheid en teen sy domastrantheid. Die wingerde en die oes daarvan, veral 

as dit 'n goeie oes is, gaan gepaard met vreugde en blydskap, veral die sing van liedere. Alles sal 

weggeneem word en dit sal uitgewys word deurdat die bevolking van Moab vernietig sal word, die 

land geruïneer sal word en die wingerde laat vaar word. Daar sal stilte in die wingerde wees (Kaiser 

1974:74; Brueggemann 1998a:143-144). Hulle beroemde wynindustrie sal vernietig word 

(Wildberger 1997:150; Blenkinsopp 2000:298). Wat met Moab gebeur, kan ook met Juda gebeur. 
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ִּתי׃ דִָהְׁשַּבִֽ  druiwetrapper trap geen wyn in die ֵהיָדֵׁ֥

parskuipe nie; Ek het die vreugdegeroep 

laat ophou. 

Jesaja 27:2 ּה׃ ֶמדַָעּנּו־ָלִֽ ֶרםֶָחִַ֖ ּואֶָּכֵׁ֥ ֹוםַָההָ֑ In dié dag sal daar wees 'n wingerd ַּבּיִַ֖
84

 van 

skuimende wyn – sing daarvan. 

Jesaja 

36:17 

םָ ֶרץְָּכַאְרְצֶכָ֑ םֶָאל־ֶאִ֣ יֶָאְתֶכִַ֖ יְָוָלַקְחִּתֵׁ֥ ַעד־ּבִֹאָ֕

ים׃ ֶחםָּוְכָרִמִֽ ֶרץֶָלִַ֖ ֹוׁשֶָאֵׁ֥ ְָוִתירִ֔ ֶרץָָּדָָגן֙  ֶאִׁ֤

totdat ek kom en julle meeneem na 'n 

land soos julle land, 'n land van koring en 

mos, 'n land van brood en wingerde
85

. 

Jesaja 

37:30 

הָ יַחָּוַבָשָנֵׁ֥ ֹולַָהָשָנ֙הָָסִפִ֔ ֹותָָאכִׁ֤ ָָהאִ֔ ְוֶזה־ְלָךִ֣

ּוַָהֵשִנִַ֖יתָָׁשִחָָ֑ ּוְָוִקְצרֶּ֛ יתִָזְרעּ֧ יסָּוַבָשָנִ֣הַָהְשִליִׁשֵ֗

ִָפְרָיִֽם׃ וֻלֵׁ֥ יםְָוִאְכׂ֯ ּוְָכָרִמִַ֖  ְוִנְטעֵׁ֥

En dit sal vir jou die teken wees: Eet 

hierdie jaar wat vanself opslaan, en in die 

tweede jaar wat dan nog opkom; maar in 

die derde jaar – saai en oes, en plant 

wingerde
86

 en eet die vrugte daarvan 

 

Opvallend in die gebruik van die woord "wingerd", vanaf Jesaja 1:8 tot 16:10, is die 

implikasies van wat kan gebeur indien daar nie na Jahwe geluister word nie. Die 

volk het klaaglik op sosiale, maatskaplike en ekonomiese gebied misluk. Die hoop 

is verlore. Niks kan meer gedoen word nie. Tog eindig die tabel met hoop dat 

Jahwe sal voorsien. Jahwe sal die teendeel, in die lig van 27:2, 36:17 en 37:30, 

bewys. 

 

 

 

                                                           
84

 Jesaja 27:2 vorm deel van 27:2-6 wat handel oor die nuwe lied van die wingerd (Wildberger 

1997:581). Wildberger sluit die perikoop af by vers 5. Andere sluit dit af by vers 6 (Kaiser 

1974:223; Seitz 1993:197; Brueggemann 1998a:212; Blenkinsopp 2000:373; Childs 2001:197). 

Israel is volgens Wildberger (1997:584-585) 'n wingerd van plesier. Dit is pragtig en kosbaar. Dit is 

'n wingerd waaroor jy jou net kan verbly. Daarom die oproep: "sing daarvan". Die lied bevat geen 

oordeel nie. Juda word ten volle beskerm (Kaiser 1974:225; Seitz 1993:198; Brueggeman 

1998a:212; Blenkinopp 2000:374; Childs 2001:197). 
85

 Jesaja 36:17 vorm deel van 36:1-37:38 wat handel oor Sanherib se bedreiging van Jerusalem 

(36:1-22), die voorspelling van die bevryding van Jerusalem (37:1-13), Hiskia se gebed (37:14-20) 

en die val van Sanherib (37:21-38) (Childs 2001:267). Hiskia en die volk kry die boodskap van 

Sanherib (36:3-10; 36:13-22), 'n soort van 'n vredesoffer, dat hulle nie op Hiskia moet vertrou nie, 

dat hy hulle sal neem na sy land wat oorloop van wingerde en nie soos Juda se wingerde sal 

voortbring nie. Sanherib loop oor van selfvertroue (Brueggemann 1998a:288; Childs 2001:273-274; 

Wildberger 2002:396-398). 
86

 Jesaja 37:30 vorm deel van 36:1-37:38 wat handel oor Sanherib se bedreiging van Jerusalem 

(36:1-22), die voorspelling van die bevryding van Jerusalem (37:1-13), Hiskia se gebed (37:14-20) 

en die val van Sanherib (37:21-38) (Childs 2001:267). Hiskia en die volk (die oorblyfsel van Juda) 

ontvang die teenoorgestelde boodskap (37:22-35) van die profeet Jesaja, dat Jahwe die stad sal 

verdedig en dat die volk weer wingerde sal plant en in die derde jaar daarvan sal hulle die oes 

daarvan eet. Dit is die waarborg dat Jahwe hulle uit die hand van Sanherib sal red (Brueggemann 

1998a:298; Blenkinsopp 2000:477; Childs 2001:276; Wildberger 2002:430). 
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b) Jesaja 56-66 

 

Teks BHS Vertaling 

Jesaja 65:21 ּוִָּפְרָיִֽם׃ יםְָוָאְכלִַ֖ ּוְָכָרִמִ֔ בּוְָוָנְטעִ֣ יםְָוָיָׁשָ֑ ּוָָבִּתִַ֖  En julle sal huise bou en bewoon, en ּוָבנֵׁ֥

wingerde
87

 plant en die vrug daarvan eet. 

 

 "Inwoners van Jerusalem" – יֹוֵׁשב ְירּוׇׁשַלם 4.3.2

 

4.3.2.1 Jesaja 5:3 

 

BHS Vertaling 

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַָ֖ יֹוֵׁשֵׁ֥
88
הָ ְוַעָּתֶּ֛

י׃  ַּכְרִמִֽ

En nou inwoners van Jerusalem en manne van 

Juda
89

, spreek tog reg tussen My en my wingerd. 

 

Die "inwoners van Jerusalem" wat Smith (2007:166-169; vgl. Watts 1985:55; 

Williamson 2006:338, 342-343) hier as die "rulers of Jerusalem" beskryf, word 

deur Jahwe gekonfronteer om 'n beslissing. Hy noem hulle die "wealthy and 

powerful upper class of Judah". Die profeet noem hulle spesifiek "rulers" (Smith 

2007:166; vgl. Bartelt 1996:127) omdat hulle gefaal het om vir Jahwe se mense om 

te gee. Diegene wat die toekoms van die nasie bepaal, word gevra om 'n beslissing 

en wel dat hulle in die slaggat sal trap deur hulleself te veroordeel. Alhoewel hulle 

reaksies nie genoem word nie sal die "inwoners van Jerusalem" saamstem dat dit 

                                                           
87

 Jesaja 65:21 vorm deel van 65:17-25 wat handel oor 'n visoen vir die toekoms, naamlik 'n nuwe 

hemel en 'n nuwe aarde (Brueggemann 1998b:245; Childs 2001:537; Blenkinsopp 2003:283). In 

hierdie toekoms sal die plant van wingerde en die genietinge van die vrug/oes daarvan, die 

teenoorgestelde ervaringe van die ballingskap wees. Jahwe se uitverkorenes sal in besit van hul 

huise en wingerde wees. Daar sal ekonomiese volhoubaarheid wees. Die arbeider sal van die vrug 

van sy arbeid verseker wees. Jahwe sal die waarborg daarvan wees (Westermann 1969:410; 

Brueggemann 1998b:248; Childs 2001:538; Blenkinsopp 2003:289). 
88

 Die woord יֹוֵׁשב is 'n Qal Partisipium aktief manlik enkelvoud afgelei van יַָׁשב wat beteken "om te 

sit", "om te woon/vestig", "om die troon te bestyg/om te regeer". In Jesaja 5:3 funksioneer dit as 'n 

subjek saam met "Jerusalem". Dit verskyn 71 keer in Jesaja. Die dominante rol van die partisipium, 

wat hier as 'n subjek funksioneer, is om die perspektief van beweging te bevestig. Die gebruik van 

die partisipium word juis hier in Jesaja 5:3a in verband gebring met die mens eerder as met Jahwe 

(Görg 1990:421; vgl. Wilson 1997:550-551). In Jesaja verskyn "Jerusalem" 71 keer en dit word 

beide in die prosa en poësie gebruik. Alhoewel die tempel in Jerusalem deur mense gebou is, is die 

stad deur Jahwe gestig en uitverkies as die stad waar Hy geloof en aanbid wil word. Die stad as die 

"heilige stad", die "stad van Jahwe", word besonder sterk in Jesaja 40-55 benadruk (Tsevat 

 verskyn hier in dieselfde konteks wat spesifiek na 'n יְרּוָׁשַלם en (as partisipium) ׇיַׁשב .(1990:348-355

groep mense verwys. 
89

 Sien voetnota 19. 
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nie die Eienaar se skuld is dat die wingerd suur druiwe voorgebring het nie, want 

Hy het hard gewerk. Dit is hulle wat die vrugte wat die nasie moes voortbring, 

geruïneer het. 

 

Die voorbereiding en die bewerking van 'n nuwe wingerd was 'n neutrale 

onderwerp in die konteks van Jesaja (Chaney 1999:106). In die lig hiervan noem 

Gitay (1991:93-94) die volgende: "We need to search for the condition, the polemic 

background against which the song has been recited. In this respect, it should be 

noted that a parable, a story, may be commonly known, but it must still be applied 

to a particular social moment….The point is to try to reconstruct the condition, the 

argumentative or rhetorical situation which caused the use of the parable." 

 

Die dinamika van die politieke ekonomie in Jesaja se tyd openbaar 'n sosiale 

moment wat inderdaad spannend was, spesifiek waar die uitbreiding van 

wingerdbou ter sprake was. Die uitgebreide internasionale handel in die agste eeu 

in Israel en Juda het dit vir die leiers moontlik gemaak om luukse goedere en 

militêre materiaal in te voer. Om daarvoor te betaal, is graan, olyfolie en wyn 

uitgevoer. "The conflict within the political economy of upland agriculture was not 

fought on equal terms." Soveel so dat oorlewingslenings aan die boere op die 

hooglande die stedelike elite 'n magtige wapen gegee het om die boere uit te buit. 

"Survival loans with hill-country peasants' plots pledged as collateral gave urban 

elites a powerful tool to consolidate into their own hands lands from which they 

desired oil and wine, not mixed subsistence." Hulle, dus die elite, het die beleid van 

die staat bepaal en was ook in beheer van die belasting (Chaney 1999:106-107). 

 

Die godsdienstige reaksie op bogenoemde sal moontlik dié wees van 

"revolusionist". Dit kan moontlik pre-eksilies geplaas word. Hier kan nie sprake 

wees van hervorming nie, want Jahwe vernietig die wingerd en skep 'n ander een. 

Die elite, die leierskap wie se gedrag/houding korrup is, word in ballingskap 

weggevoer (Weinberg 1992:37). Die leierskap, met hul korrupte gedrag/houding, 

kan nie deel wees van die "revolusionist" optrede van Jahwe nie. Hulle is nie 

daartoe in staat om 'n ander wingerd te skep nie. Hulle is nie daartoe in staat om aan 

die "revolusionist" proses deel te neem en om 'n radikale verandering teweeg te 

bring nie (Robbins 1996b:72-73). Die korrupte gedrag of houding kom daarop neer 
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dat dit juis hulle is, wat die vrugte, wat die nasie moes voortgebring het, geruïneer 

het. Metafories gesproke het hulle ingemeng met die siklus van die wingerd. 

Derhalwe kan sulke boosheid nie geduld word nie (Clines 1988:363; Matthews 

1999:28; Smith 2007:166). Die sosiale en kulturele omstandighede in die pre-

eksiliese tydperk, was veral beduidend met die vestiging van die monargie, die 

verspreiding van die groei na ander stede as Jerusalem en Samaria en die 

aanstelling van hoofde/leiers in die ander stede. Geen wonder dat die leiers hulle 

skuldig gemaak het aan uitbuiting en misbruik van die boere en dit aanleiding 

gegee het dat die gaping tussen die boonste en onderste laag groter geword het nie. 

Dit het gelei tot die "amptelike" en die "populêre" godsdienste (Bendor 1996:207-

228; McNutt 1999:176). 

 

Die wingerd moet dus geheel en al vernietig word en net Jahwe kan dié aksie 

uitvoer. Met ander woorde, die leiers moet verwyder word deur in ballingskap 

weggevoer te word. Jahwe se optrede word dus as radikaal beskrywe. Wie dus in 

die land, wat verwoes lê (Jeremia 52:16), agterbly, was juis diegene, die armes, wat 

deur die elite uitgebuit is. Hulle het agtergebly as wynboere en landbouers 

(Weinberg 1992:37; vgl. Carroll 1992:79). Die herstel van die land of die 

verandering het juis gekom in die laat post-eksiliese periode êrens in 515 v.C. 

Hierdie radikale verandering was stadig en die wat teruggekeer het, in hul 

verwagting en in die uitvoering van hul doel, was teleurgesteld (Bright 1981:368; 

vgl. Birch et al 1999:418). 

 

Die moontlike retoriek sal wees dié van die dominante kultuur, want die wingerd 

het nie voldoen aan die sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde 

wat Jahwe daargestel het nie. Die dominante kan nie die bevolking wees nie, 

waarna "inwoners van Jerusalem" verwys nie, want dit is juis die bevolking wat 

deur die elite uitgebuit en waarteen gediskrimeer is. Die elite is die dominante 

groep wat die gang van sake bepaal het en wat hul eie sisteem daargestel het, 

waarvolgens hulle die samelewing gedomineer het, waarvolgens hulle die strukture 

van die samelewing vasgelê het om hulle doelwitte op mense te lê (Robbins 

1996b:86). 
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4.3.2.2 Jesaja 8:14 

 

BHS Vertaling 

יִָיְׂשָרֵא֙לָ יָָבֵּתִׁ֤ ֹולִָלְׁשֵנ֨ ֶגףָּוְל֨צּורִָמְכׁשֶ֜ ֶבןֶָנֶ֠ ׁשָּוְלֶאִ֣ ְוָהָיִַ֖הְָלִמְקָּדָ֑

ם׃ בְָירּוָׁשָלִֽ ׁשְָליֹוֵׁשִַ֖ חָּוְלמֹוֵקִ֔  ְלַפִ֣

Dan sal Hy 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 

'n mens teen stamp en 'n rots waar 'mens oor 

struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet 

vir die inwoners van Jerusalem
90

. 

 

Die teks, Jesaja 8:11-15, het as agtergrond die Siro-Efraimitiese oorlog. Dit is nie 

die algemene publiek aan wie die waarskuwing gerig word nie, maar aan 'n klein 

groepie vriende wat hulself van die wydverspreide paniekbevangendheid in 

Jerusalem distansieer. Die oordeel impliseer almal in Israel. Geeneen in Jerusalem 

moet dink hulle kan maar net waarnemers wees van die tragedie wat in die 

Noordelike Koninkryk gebeur deurdat die mense in ballingskap deur die Assiriërs 

weggevoer is nie. Op 'n ander plek, naamlik Jesaja 20:21, noem Jesaja "die 

inwoners van Jerusalem" parallel met "die huis van Juda" (Wildberger 1991:354-

362). Waar Wildberger (1991:354) noem dat Jesaja 8:11-15 Jahwe as die ware 

samesweerder uitbeeld, noem Blenkinsopp (2000:241) dat Jesaja en sy 

ondersteuners as die samesweerders uitgebeeld word. Tog word Jahwe as die 

profeet se mede-samesweerder genoem, wat maar net 'n ander verwysing in die 

tema rondom Immanuel is. Blenkinsopp (2000:241) noem dat ם ְָירּוָׁשַלִַ֖ ב  יֹוֵׁשֵׁ֥

("inwoners van Jerusalem") hier verstaan moet word as 'n kollektiewe enkelvoud
91

, 

wat daarom nie 'n verwysing na die koning is nie (vgl. Watts 1985:119). 

 

Waar Blenkinsopp (2000:1) םיֹו ְָירּוָׁשַלִַ֖ ב ֵׁשֵׁ֥  ("inwoners van Jerusalem") as 'n 

kollektiewe enkelvoud verstaan, het Hayes en Irvine (1987:158-159) 'n ander 

siening as Blenkinsopp deur te noem dat v. 14 rekonstrueer moet word as 'n belofte 

van goddelike beskerming vir Sion en die Dawidiese huis; hulle vertaal vers 14 

soos volg: 

 

                                                           
90

 Hier word die woorde "inwoners" en "Jerusalem" in een sintaktiese konteks saam gebruik. Dit 

vorm deel van die groot geheel, naamlik Jesaja 8:11-15, waar Jahwe as die ware samesweerder 

uitgebeeld word. Vanuit 'n tekskritiese hoek is "die inwoners van Jerusalem" hier parallel aan "die 

twee huise van Israel" (Wildberger 1991:354). 
91

 Sien voetnota 19. 
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"Then he (Yahweh) will become for the sake of his holy domain (Zion) a stone 

of offense and a rock of stumbling to houses of Israel (Israel and Judah), a trap 

and a snare for the sake of the ruler of Jerusalem." 

 

 kry volgens Hayes en Irvine dan die betekenis van "die een wat sit of op die יֹוֵׁשב

troon of wat op die troon geplaas is" en het dan nie betekenis van "inwoner" nie. 

Die preposisie (ְָל) wat ִמְקָּדׁש ("heiligdom") en יֹוֵׁשב ("regeerder") voorafgaan, druk 

nie 'n gevolglike toestand uit nie, maar eerder belangstelling of voordeel en moet 

eerder met "for the sake of" of "in behalf of" vertaal word. Alhoewel Jerusalem tot 

een van "die twee huise van Israel" behoort, word die stad hier apart gehanteer 

(Oswalt1986:229). 

 

Die godsdienstige reaksie tot bogenoemde sal moontlik dié van 'n "conversionist" 

en 'n "thaumaturgical" wees (Robbins 1996b:86) en die gebeure kan moontlik pre-

eksilies geplaas word. Dieselfde lot wat die Noordelike Koninkryk getref het, kan 

ook die suide tref, deur in ballingskap weggevoer te word, wat dan inderdaad 

gebeur het (Weinberg 1992:354-362). 'n "Revolusionist" optrede is nie nodig nie. 

Aangesien Jesaja en sy ondersteuners as die samesweerders uitgebeeld word, met 

Jahwe as die mede-samesweerder, bestaan die hoop by die "inwoners van 

Jerusalem", wat moontlik as die koninklike elite bekend staan, dat 'n wonderwerk 

kan gebeur dat Jerusalem gespaar kan bly, omrede hulle hul van die gebeure in 

Jerusalem wil distansieer (Wildberger 1991:354-362). Dit val saam met die vraag 

waarom Jahwe sal toelaat dat sy eie stad, die stad van vrede, vernietig word (Millar 

1992:489-490). Dit het inderdaad in 587 v.C. geval. Die "inwoners van Jerusalem" 

het dus 'n "vangnet" geword. Van die redes is die sosiale misbruik van mag en die 

gaping tussen die elite en die armes wat al hoe groter geword het (Bendor 

1996:207-228). 

 

Die retoriek hier is dié van die dominante kultuur. Dit word verteenwoordig deur 

sisteme van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde wat die elite gehandhaaf 

het, en wat ondersteun is deur sosiale strukture wat doelwitte met mag op mense 

gelê het (Robbins 1996b:87). Geen wonder die pre-eksiliese tydperk is gekenmerk 

deur mense wat hulleself onregmatig verryk het ten koste van die armes nie, as 
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gevolg van die feit dat Juda en Israel 'n tydperk van ekonomiese voorspoed en 

politieke outonomiteit beleef het, wat hulle geniet het, en daarom die rede vir 

profetiese kritiek op die sosiale misbruik van mag (Zimmerli 1985:249; Albertz 

1994:159). 

 

4.3.2.3 Jesaja 10:10-12, 31-32 

 

BHS Vertaling 

ם01ָָ יֵליֶהִ֔ ילָּוְפִסִ֣ תָָהֱאִלָ֑ יְָלַמְמְלכִַֹ֖ הָָיִדִ֔ ַּכֲאֶׁש֙רָָמְצָאִ֣

ֹון׃ םָּוִמשְֹמרִֽ ּוָׁשַלִַ֖  ִמירִֽ

ה00ָָ ןֶָאֱעֶׂשֵׁ֥ יָהֵָּכֶּ֛ ֹוןְָוֶלֱאִליֶלָ֑ יִתיְָלׁשְֹמרִַ֖ רָָעִׂשֶּ֛ אַָּכֲאֶׁשֵׁ֥ ֵֹ֗ ֲהל

יָה׃ָ םְָוַלֲעַצֶּבִֽ  ִלירּוָׁשַלִַ֖

הִָּכ01ִָָֽ ֹוןְָוָהָיֵ֗ רִָצּיִַ֖ הּוְָּבַהֵׁ֥ ֲעֵׂשִ֔ ַ ֶָאת־ָּכל־מִֽ עֲָאדָֹני֙ י־ְיַבַצִׁ֤

ּורָ ֶלְך־ַאשִ֔ בֶָמִֽ ֶד֙לְָלַבִ֣ דַָעל־ְּפִרי־גֹ֙ םֶָאְפקֵֹ֗ ּוִבירּוָׁשָלָ֑

ּוםֵָעיָנִֽיו׃ ֶרתָרֵׁ֥  ְוַעל־ִּתְפֶאִַ֖

יזּו׃ יםֵָהִעִֽ יַָהֵּגִבִַ֖ הַָמְדֵמָנָ֑הָיְֹׁשֵבֵׁ֥  10ָָנְדָדִַ֖

דָי11ְָָ ֲעֹמָ֑ בַָלִֽ ֹוםְָּבֹנִ֣ ֹודַָהּיִַ֖ תָעֵׁ֥ ֹוןִָּגְבַעִַ֖ ת־ִָצּיִ֔ רַָּביׂ֯ ףָָידֹ֙וַָהִ֣ ֹנֵפִׁ֤

ם׃ָ  ְירּוָׁשָלִֽ

10  Soos my hand die koninkryke van die afgode 

bereik het, net so aan Jerusalem en Samaria, 

11  sou ek nie, soos ek aan Samaria en sy afgode 

gedoen het, net so aan Jerusalem en sy afgode 

kan doen nie? 

12  Maar as die Here al sy werk voltooi het op 

die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek 

besoeking doen oor die vrug van die grootsheid 

van die hart van Assirië se koning en oor die 

gepraal van sy hoë oë. 

31  Madména vlug, die inwoners van Gebim 

soek skuiling. 

32  Nog vandag staan hy in Nob, hy swaai sy 

hand teen die berg van die dogter van Sion, teen 

die heuwel van Jerusalem. 

 

In hierdie gedeelte word die woorde "inwoners" en "Jerusalem" nie saam gebruik 

nie, maar wel afsonderlik. "Inwoners" in v. 31 vorm deel van die gedeelte (vv. 20-

34) wat gaan oor die oorblyfsel van Israel, moontlik die hele volk en nie die 

verdeelde koninkryk van Israel nie (sien 10:20). "Jerusalem" in vv. 10, 11 en 12 

vorm deel van die gedeelte (vv. 5-19) wat gaan oor Jahwe se oordeel oor Assirië en 

in v. 32 wat gaan oor die oorblyfsel van Israel. Jahwe het dit teen Jerusalem se 

aanbidding van afgode en die vertroue daarin. Jerusalem is net so laag beskou soos 

die ander stede deur die vyande (Wildberger 1991:422-423; vgl. Kaiser 1972:143-

144). 
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Hier word "inwoners" in verband gebring met 'n gebied genaamd Gebim. Gebim 

tesame met Medména
92

 verskyn nêrens anders in die Skrif nie. Dit kan gebiede 

wees naby Jerusalem. Hulle beteken "plek van doen" en "die put of kuil" en was 

moontlik waar die vullis van die stad Jerusalem gestort is (Watts 1985:162). 

Hierdie gebiede is naby Jerusalem en die inwoners vlug terwyl die vyande op pad is 

om Jerusalem in te neem. Die geskree van ellende vul die lug soos die mense vlug 

(Wildberger 1991:456; vgl. Blenkinsopp 2000:261). 

 

Die godsdienstige reaksie sal dié wees van 'n "revolusionist" (Robbins 1996b:72-

73). Wat met Samaria gebeur het, kan ook met Jerusalem gebeur (Wildberger 

1991:354-362). Daar is by Jerusalem 'n algehele gebrek aan vertroue in Jahwe 

omdat Jerusalem hulle vertoue in afgode gestel het (Wildberger 1991:422-423; vgl. 

Kaiser 1972:143-144). Daarom is Jerusalem en sy inwoners nie in staat om hulle 

wêreld te herskep nie (Robbins 1996b:72-73). Daar kan nie eens 'n "conversionist" 

plaasvind nie. Daar kan nie eens 'n radikale verandering teweeg gebring word nie 

(Robbins 1996b:73). Jerusalem was nie as so 'n besonderse stad deur die komende 

invallers beskou nie. Jerusalem het laag gedaal as gevolg van hulle aanbidding van 

afgode (McNutt 1999:176). Die aanbidding van en die vertroue in die afgode was 

niks anders as populêre godsdiens nie. Die inwoners van die omringende gebiede 

vlug voordat die invallers hulle kan bereik en hulle kan nie eens in Jerusalem gaan 

skuiling soek nie, want dit blyk dat die invallers een doel voor oë het en dit is 

Jerusalem (Wildberger 1991:456; vgl. Blenkinsopp 2000:261). 

 

Die retoriek van die dominante kultuur het die inwoners van Jerusalem ingehaal. 

Die oordeel deur Jahwe is onafwendbaar. Jerusalem gaan vernietig word, asook die 

tempel (Millar 1992:488-490; Harper 2009:27). Nie eens die sisteme van waardes, 

houdinge, gesindhede en standaarde en sosiale strukture gaan dit verhoed nie 

(Robbins 1996b:86). Die omstandighede is duidelik pre-eksilies omdat die inneem 

van Jerusalem op daardie stadium voor hande was en dit nog nie ingeneem is nie. 

 

                                                           
92

 Gebim en Medména is stede waarvan die inwoners voor die Assiriese leër gevlug het soos die leër 

suidwaarts vanuit die noorde Jerusalem nader. Dit is tussen Anatot en Nob so tussen 3-5 km. noord 

van Jerusalem (Herion 1992a:923 en 1992b:463; vgl. Vaughn 2007:530; Elitzur 2008:765). Die 

inwoners word hier uitgebeeld asof hulle alle hoop verloor het om weerstand te kan bied (Manley 

1995:202). 
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4.3.2.4 Jesaja 22:10 en 21 

 

BHS Vertaling 

רָ יםְָלַבֵצִַ֖ ִּתִ֔ םַָוִּתְתצּ֙וַָהָּבִ֣ םְָסַפְרֶּתָ֑ יְָירּוָׁשַלִַ֖ 01 ְוֶאת־ָּבֵּתֵׁ֥

ה׃  ַהחֹוָמִֽ

ָךְָוַאְבֵנִָֽ 10 יוָֻּכָּתְנֶּתֵ֗ ןְָוִהְלַּבְׁשִּתִ֣ ֶָאֵּתִ֣ ְמֶׁשְלְּתָךִַ֖ ּנּוָּוֶמִֽ ְטָ֙ךֲָאַחְזֶקִ֔

ה׃ יתְָיהּוָדִֽ םָּוְלֵבֵׁ֥ בְָירּוָׁשַלִַ֖ בְָליֹוֵׁשֵׁ֥ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלָאֶּ֛  ְּבָידָ֑

10  En julle tel die huise van Jerusalem, en die 

huise breek julle af om die mure te versterk. 

21  en Ek sal hom jou gewaad aantrek en hom 

gord met jou gordel, en jou mag sal Ek in sy 

hand lê, en hy sal vir die inwoners van 

Jerusalem en die huis van Juda 'n vader wees. 

 

Die enigste ander plek, behalwe Jesaja 5:3 en 8:14, waar "inwoners van Jerusalem" 

saam gebruik word, is Jesaja 22:21. In v.10 waar "Jerusalem" voorkom word die 

woord "huise" aan "Jerusalem" verbind en veronderstel huise inwoners, maar nie 'n 

verwysing na die Dawidiese monarg nie, maar inwoners in die algemeen. Die huise 

word afgebreek en dit laat die inwoners sonder huise en dwing hulle om die heilige 

stad te ontruim (Hayes & Irvine 1987:282). Hayes en Irvine (1987:286) beskrywe 

hier (in 22:21) die "inwoners van Jerusalem" as die "one ruling in Jerusalem" 

(Dawidiese monarg) vir wie Eljakim, wat Sebna vervang, 'n vader sal wees. 

Volgens Chaney (1999:115; vgl. Wildberger 1997:398) verwys "inwoners van 

Jerusalem" (enkelvoudig) na "ruling dynast" of "ruling classes of Jerusalem". 

Teenoor Hayes en Irvine en Chaney noem Seitz (1993:159-160; vgl. Watts 

1985:292) nie spesifieke mense nie, maar almal, naamlik die inwoners van 

Jerusalem wat nie die vertroue in Jahwe gehad het dat Hy hulle kan bevry nie soos 

Hy lank reeds belowe het nie. Hulle het op hulle eie verdedigingsmeganismes 

vertrou. Dit is 'n klap in Jahwe se aangesig en die profeet kon maar net bitterlik 

ween oor die verwoesting van Jerusalem (vgl. Childs 2001:160-161). 

 

Of hier na "inwoners van Jerusalem" in die algemeen verwys word of na iemand 

spesifiek, in dié geval na 'n Dawidiese monarg, omdat "inwoners van Jerusalem" 

parallel staan met die "huis van Juda", is dit eens duidelik dat wat met Jerusalem 

gaan gebeur, onafwendbaar is. Jahwe se beslissing is finaal en niks en niemand 

gaan Hom van plan laat verander nie (Hayes & Irvine 1987; Chaney 1999:115). 
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Hier is duidelik sprake van 'n "revolusionist" optrede deur Jahwe (Robbins 

1996b:72-73). Die feit dat die afbreek van die "huise van Jerusalem" gebeur om 

sodoende 'n verdedigingsmeganisme daar te stel, dra nie die goedkeuring van 

Jahwe weg nie (Hayes & Irvine 1987:286; Childs 2001:160-161). Daarom dat 

Jahwe vir Eljakim in Sebna se plek as paleisbestuurder laat aanstel. Die 

omstandighede is nog duidelik pre-eksilies. Die politieke situasie, nasionaal en 

internasionaal, is stadigaan besig om sy tol op die inwoners van Jerusalem te eis. 

Assirië se internasionale posisie as wêreldmoondheid is stadig besig om te taan 

(Albright 1945:16-22; Bright 1981:471; Miller & Hayes 1986:350-351; Seitz 

1992:479; Blenkinsopp 2000:105; Matthews 2002:78). Die elite raak al hoe meer 

gemaksugtig en hebsugtig. Hier is geen sprake van ְצָדׇקה en ִמְׁשָּפט nie maar ְצׇעָקה en 

 Die volk kerm oor die huise wat afgebreek word. Dit is niks anders as .ִמְׂשָּפח

ongeregtigheid nie (Bendor 1996:207-228; vgl. Kessler 2008:78-91). 

 

Die retoriek wat hier geld, is moontlik dié van die dominante kultuur. Dit is 

duidelik dat Sebna en andere duidelik in 'n dominante kulturele gewoonte 

gefunksioneer het en die profeet, Eljakim en andere, in 'n subkultuur gewoonte. Tog 

was die subkultuur nie bestand teen die dominante kultuur nie. Die dominante 

kultuur se houdinge, waardes, gesindhede en standaarde het daartoe gelei dat 

Jerusalem eindelik verwoes is en het gelei tot die rewolusionêre optrede van Jahwe 

deur die volk in ballingskap weg te voer (Robbins 1996b:86). 

 

4.3.2.5 Jesaja 24:1, 5, 6 en 23 

 

BHS Vertaling 

יץ0ָָ יָהְָוֵהִפִַ֖ ּהְָוִעָּוִ֣הָָפֶנִ֔ ֹוְלְָּקָ֑ ֶרץָּובִֽ קָָהָאִַ֖ ִהֵּנּ֧הְָיהָוֶּ֛הָּבֹוְֵּקֵׁ֥

יָהָ׃  יְֹׁשֶבִֽ

קָ ְלפּוָחִֹ֔ ּוָתֹורֹ֙תָָחִ֣ י־ָעְברִׁ֤ יָהִָָּכִֽ ַחתָיְֹׁשֶבָ֑ הַָּתִ֣ ֶרץָָחְנָפִַ֖ 5ְָוָהָאֵׁ֥

ם׃ יתָעֹוָלִֽ רּוְָּבִרֵׁ֥  ֵהֵפִַ֖

ןָָחרּ֙וָ ּהַָעל־ֵּכֵ֗ ְׁשֵביָָבָ֑ ּוָיִֹ֣ ֶַּֽיְאְׁשמִַ֖ ֶרָץַָוִֽ ְכָלהֶָאִ֔ ןָָאָל֙הָָאִ֣ 6ַָעל־ֵּכֵ֗

ר׃ ֹוׁשִָמְזָעִֽ רֱָאנִַ֖ ֶרץְָוִנְׁשַאֵׁ֥ ְׁשֵביֶָאִ֔  יִֹ֣

1  Kyk, Jahwe maak die aarde leeg en verwoes 

dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi 

sy inwoners. 

5  Want die aarde is ontheilig onder sy 

inwoners; want hulle het die wette oortree, die 

insetting geskend, die ewige verbond verbreek. 

6  Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy 

inwoners boet; daarom word die inwoners van 

die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min 
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ֹות11ָָ ְךְָיהָוִ֣הְָצָבאֵ֗ י־ָמַלֹ֞ הִָּכִֽ ַחָּמָ֑ הַָהִֽ הָּובֹוָׁשִַ֖ ְפָר֙הַָהְלָבָנִ֔ ְוָחִֽ

ֹוד׃ ֶַֽגדְָזֵקָנִַ֖יוָָּכבִֽ םְָוֶנֵׁ֥ ִִ֔ ּוָׁשַל ָּוִבירִ֣ רִָצּיֹון֙  ְּבַהִׁ֤

mense oor. 

23  En die maan sal rooi word van skaamte, en 

die son sal skaam wees; want Jahwe van die 

leërskare sal regeer op die berg Sion en in 

Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar 

heerlikheid wees. 

 

In hierdie gedeelte word die woorde "inwoners" en "Jerusalem" nie saam gebruik 

nie, maar wel afsonderlik. "Inwoners" in vv. 1, 5 en 6 en "Jerusalem" in v. 23 vorm 

deel van hoofstuk 24 wat gaan oor Jahwe se verwoesting van die aarde. Die visioen 

is kosmies van aard en die oordeel is teen die ganse skepping (Brueggemann 

1998a:190). "Inwoners" in vv. 1, 5 en 6 word verbind met ֶאֶרץ ("aarde"). 

 

Daar is 'n verband tussen vv. 1, 5 en 6 en v. 23 omdat dit deel vorm van die hele 

hoofstuk 24 wat handel oor die oordeel van hemel en aarde. Jesaja 24 kan weer 

onderverdeel word in 3 subperikope, naamlik: 

 

 vv. 1-13: die mensdom is in chaos, die oordeel op die aarde; 

 vv. 14-20: voortydige vreugde van die volk en die uiteindelike lof te midde 

van teenswoordige gebrek; 

 vv. 21-23: kosmiese oordeel, en die aanbreek van die heerskappy van Jahwe 

(Wildberger 1997:451-453; vgl. Childs 1979:200-206). 

 

Die kosmiese oordeel is juis die gevolg daarvan dat die mensdom in chaos is. Met 

ander woorde vv. 1-13 is die rede vir vv. 17-23. 

 

Soos met die bannelinge van Jerusalem word die "inwoners van die aarde" ontbloot 

en ontwortel. Niks en niemand word ontsien nie. Dit gaan oor sosiale, ekonomiese 

en politieke grense heen. Daar is net een uitsondering en dit is Jerusalem. Jerusalem 

sal die middelpunt van Jahwe se transformasie van vernuwing, van 'n nuwe orde en 

die proses van hoop wees. Dit geld vir Israel en al die inwoners van die aarde 

(Brueggemann 1998a:190-196; Childs 2001:178-181; vgl. Hayes & Irvine 

1987:300; Wildberger 1991:469-472; Blenkinsopp 2000:350-352, 357). 
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Hier is nie net die "inwoners van Jerusalem" ter sprake nie, maar die "inwoners van 

die aarde". Wat vir die "inwoners van Jerusalem" gegeld het, geld ook nou vir die 

res van die aarde, in terme van die oordeel. Dit waaraan die "inwoners van 

Jerusalem" hulle skuldig gemaak het, het die "inwoners van die aarde" hulle ook 

skuldig gemaak. Hulle het alles denkbaar verkeerd gedoen. Derhalwe is Jahwe hier 

self aan die woord (Brueggemann 1998a:90). Die reaksie op die gebeure is 

moontlik dié van 'n "conversionist". Die aarde het korrup geword omdat die 

inwoners korrup geword het. Vir die aarde om te verander moet die mens verander, 

omdat die aarde self nie gaan verander nie. Die verandering wat teweeg gebring 

word, moet diepgaande en bonatuurlik gedrewe wees. Hierdie verandering wat 

teweeg gebring gaan word, is na die ballingskap. Wanneer na die ballingskap, is 'n 

ope vraag (Robbins 1996b:72). Die bannelinge van Jerusalem het al soveel 

vernietiging (ontbloting en ontworteling) ervaar te wyte aan Jahwe se gramskap. 

Jerusalem en die tempel is verwoes, die elite is in ballinskap weggevoer en die 

ballinge se hoop het in die niet verdwyn. Hierdie ballingskap is te wyte aan hul eie 

morele nalatigheid (Mein 2006:1). Vir die herstelproses is 'n algehele verandering 

nodig. In die herstelproses, in die vestiging van reg en geregtigheid, gaan Jerusalem 

'n sentrale rol speel en die "inwoners van die aarde" sal deur Jahwe daarby betrek 

word. Dit sal gaan oor sosiale, ekonomiese en politieke grense heen (Brueggemann 

1998a:190-196; Childs 2001:178-181; vgl. Hayes & Irvine 1987:300; Wildberger 

1991:469-472; Blenkinsopp 2000:350-352, 357). 

 

Die retoriek is dié van die alternatiewe kultuur. Dit lok 'n nuwe toekoms en die 

skep van 'n beter samelewing uit waarin Jerusalem 'n sentrale rol sal speel. Dit 

verwerp die uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van die oortreding van die 

wette, die skending van die insettinge en die verbreking van die verbond (Robbins 

1996b:86-87).  

 

4.3.2.6 Jesaja 37:10, 22, 27, 32 

 

BHS Vertaling 

ר01ָָ ֶלְך־ְיהּוָד֙הֵָלאֹמִ֔ ּוןֶָאל־ִחְזִקָּיִׁ֤הּוֶָמִֽ הָתֹאְמרֵ֗ ּכִֹ֣ 10  So moet julle aan Hiskia, die koning van 
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ָ אִָתָּנֵתן֙ ִֹׁ֤ רָל ֹוֵָלאֹמָ֑ ַחָּבִַ֖ הָּבֹוֵטֵׁ֥ רַָאָּתֶּ֛ יָךֲָאֶׁשֵׁ֥ ֱָאֹלֶהִ֔ ַאל־ַיִשֲאָךִ֣

ּור׃ ֶלְךַָאשִֽ םְָּבַיִַ֖דֶָמֵׁ֥ ִִ֔ ּוָׁשַל  ְירִ֣

ָָלֲעָג11ִָָ֣ הְָלָךֶ֜ יוָָּבָז֨ הָָעָלָ֑ רְָיהָוִַ֖ רֲָאֶׁשר־ִּדֶּבֵׁ֥ ֶָזִ֣הַָהָּדָבִ֔ הְָלָךֵ֗

ם׃ תְָירּוָׁשָלִֽ יָעהַָּבִַ֖ אׁשֵָהִנִ֔ ִֹ֣ יָ֙ךָר ֹוןַָאֲחֶר֙  ְּבתּוַל֙תַָּבת־ִצּיִ֔

יַרקָ ֶׂשבָָׂשֶד֙הִָוִ֣ ּוֵָעִׁ֤ ׁשּוָָהיֹ֞ ּתּוָָובָֹ֑ דַָחִַ֖ ְׁשֵביֶהןִָָ֙קְצֵרי־ָיִ֔ 12ְָויִֹֽ

ה׃ הִָלְפֵנֵׁ֥יָָקָמִֽ ֹותָּוְׁשֵדָמִַ֖ ירַָּגּגִ֔ ֶׁשאֲָחִצִ֣  ֶּדִ֔

תָ ֹוןִָקְנַאֶּ֛ רִָצּיָ֑ הֵָמַהִ֣ יתָּוְפֵליָטִַ֖ אְָׁשֵָאִרִ֔ ֙םֵָָּתֵצִ֣ ִ֙ ּוָׁשַל יִָמירִֽ 11ִָּכִׁ֤

את׃ָ ִֹֽ ֲעֶׂשה־ז ֹותַָּתִֽ הְָצָבאִַ֖  ְיהָוֵׁ֥

Juda, sê: Laat u God op wie u vertrou, u nie 

bedrieg nie deur te sê: Jerusalem sal nie in die 

hand van die koning van Assirië oorgegee word 

nie. 

22  Dit is die woord wat Jahwe oor hom 

gespreek het: Die jongvrou, die dogter van Sion, 

verag jou, bespot jou; agter jou skud die dogter 

van Jerusalem die hoof. 

27  En hulle inwoners was magteloos, het 

verskrik en beskaamd gestaan; hulle was soos 

plante van die veld en groen grassies, soos gras 

van die dakke en 'n koringland voordat dit are 

skiet. 

32  Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan 

en vrygeraaktes van die berg Sion. Die ywer van 

Jahwe van die leërskare sal dit doen. 

 

Jesaja 37:10, 22, 27, 32 vorm deel van 'n groter geheel, naamlik Jesaja 36:1-37:38, 

wat gaan oor die nederlaag van die koning van Assirië teenoor die God van Israel 

(Beuken 2000:327-375). "Inwoners" (v.27) vorm deel van die reaksie van Jahwe 

(vv. 21-35) op die gebed van Hiskia (vv. 16-20). Die eerste verskyning van 

"Jerusalem" (v. 10) vorm deel van Sanherib, koning van Assirië, se grootpraterige 

boodskap aan Hiskia, rakende Jahwe (vv. 10-13), en die ander twee verskynings 

van "Jerusalem" (vv. 22 en 32) vorm deel van Jahwe se reaksie op die gebed van 

Hiskia. Die 3de manlik meervoud objeksuffiks by "hulle inwoners" (v. 10) verwys 

na "versterkte stede" van die nasies (v. 26) wat Sanherib tot puinhope verwoes het; 

natuurlik deur Jahwe se toedoen en plan (Wildberger 1997:429; Brueggemann 

1998a: 297; Blenkinsopp 2000:477). Daar is dus geen verband tussen "inwoners" 

en "Jerusalem" in hierdie gedeelte nie, behalwe dat Jerusalem, wat in 587 v.C. in 

puin gelê is, en die inwoners herstel sal word (Beuken 2000:371). 

 

Bostaande gebeure speel hom af voor die mense van die suide in ballingskap (586 

v.C.) weggevoer was. Sanherib was koning van Assirië in 704-681 v.C. en Hiskia 

koning van Juda in 715-687 v.C. Sanherib se beleëring van Jerusalem/Juda, wat 

onsuksesvol was, was in 701 v.C. (Bright 1981:290-292; Miller & Hayes 1986:340-

341; Seitz 1992:479-487; Blenkinsopp 2000:98; McConville 2002:1-2). Die 
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godsdienstige reaksie is dié van "thaumaturgical". Die huidige en spesifieke 

wantoestande is die beleëring van Jerusalem en Hiskia se besorgdheid (vv. 14-20) 

daaroor. Hiskia versoek vir Jahwe om in te gryp om hulle uit die mag van Sanherib 

te verlos (37:14-20) en die werking of gevolg daarvan is dat 185 000 man gedood is 

en dat Sanherib terug Nineve toe is en dat hy deur twee van sy seuns vermoor is 

(37:36-38). Die gevolg van Hiskia se versoek het geen uitwerking gehad op die 

misbruik van mag en fondse deur die elite, op wetsverbreking deur die elite en die 

gekerm van die volk wat onderdruk is nie (Robbins 1996b:73). 

 

Die retoriek is dié van die alternatiewe kultuur omdat Hiskia gedoen het wat reg 

was in die oë van Jahwe (2 Kon. 18:3), juis omdat dié voor en na hom nie soos hy 

was nie. Sy optrede kan as ketters beskou word, omdat sy optrede teenstrydig was 

met dié wat laste op die volk gelê het ten spyte dat die volk voorspoed geniet het. 

Dit is nie 'n retoriek wat die behoud van die dominante kultuur uitlok nie. Dit vra 

vir 'n beter samelewing wat nie sal geskied deur wetgewing of gewelddadige 

opposisie nie (Robbins 1996b:87). 

 

 "manne van Juda" - ִאיׁש ְיהּוָדה 4.3.3

 

4.3.3.1 Jesaja 5:3, 7 

 

BHS Vertaling 

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ יׁשְָיהּוָדָ֑ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ 1ְָוַעָּתֶּ֛

י׃  ַּכְרִמִֽ

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ 2ִָּכִ֣

הְָוִהֵּנֵׁ֥הַָׁשֲעׁשּוָעָָ֑ חִָלְצָדְָּקִַ֖ וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔ יוַָוְיְַּקִׁ֤

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

3  En nou, inwoners van Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg tussen My en my 

wingerd. 

7  Waarlik die wingerd van Jahwe van die 

leërskare is die huis van Israel en die manne van 

Juda is die tuin van sy verlustiging. Hy het 

verwag vir reg, maar kyk wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk gekerm. 
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Jesaja 5:3 en 7 is die enigste plekke in die boek Jesaja waar die "manne van Juda"
93

 

saam as 'n eenheid gebruik word. Die term "manne van Juda" kan maklik verwys na 

eerder die regerende dinastie van Juda of na die militêre aristokrasie. Net soos met 

die "inwoners van Jerusalem" moet met die gebruik van "manne van Juda" duidelik 

onderskei word tussen die koning en die ander lede van sy regerende elite. Beide 

het ekonomiese voordeel getrek uit die aktiwiteite wat die profeet veroordeel het 

(Chaney 1999:116; vgl. Hayes & Irvine 1987:101, 286-287). Wildberger 

(1991:184) is van mening dat beide terme, naamlik ל ִָיְׂשָרֵאִ֔ ית יׁש en ֵּבִ֣ הִָאִ֣ ְיהּוָדִ֔  is 

identies aan die terme ם בְָירּוָׁשַלִַ֖ יׁש en יֹוֵׁשֵׁ֥ הִָאִ֣ ְיהּוָדָ֑  in v. 3, wat beteken dit is dieselfde 

groep hoorders wat opgeroep is om te dien as regters wat nou met skuld en straf 

gekonfronteer word. In beide verse is ה יׁשְָיהּוָדָ֑  parallel, maar tog nie heeltemal ִאִ֣

identies nie, aan ם ְָירּוָׁשַלִַ֖ ב ל en (v. 3) יֹוֵׁשֵׁ֥ ִָיְׂשָרֵאִ֔ ית ָ Indien Wildberger .(v. 7) ֵּבִ֣ ית ֵּבִ֣

                                                           
93

 Die term "manne van Juda" bestaan uit twee woorde, naamlik: ִאיׁש ("man") en ְיהּוָדה ("Juda"). ִאיׁש 

word hier as 'n kollektiewe enkelvoud gebruik (sien voetnota 19). In die Ou Testament kan die 

woord ִאיׁש in die enkelvoud en in die meervoud gevind word en kom dit 2183 keer voor. Dit word 

nie net in verband met 'n mens nie, maar ook met Jahwe en ook met diere gebruik. Dit verskyn in 

alle aspekte van die menslike lewe en wel in 'n sekulêre sin. Dit verskyn weinig in 'n teologiese sin. 

Die hoofbetekenisse is "mens", "man/eggenoot" en "mensdom" (Bratsiotis 1974:222-223; Hamilton 

1997:388-390; Kühlewin 1997:98-104). 

 

Die eienaam ְיהּוָדה word primêr in die Ou Testament gevind. Dit kom 814 keer voor. Wat die 

betekenisse van ְיהּוָדה betref kom dit op die volgende neer: Dit verwys na die naam van die vierde 

seun van Jakob by sy vrou Lea. Toe Dawid vir die eerste koning geword het oor 'n gedeelte van die 

volk, het hy koning geword oor die "huis van Juda". Dit is interessant dat Juda twee keer verskyn in 

2 Samuel 2:4 waar Dawid vir die eerste keer koning geword het: 

 

ּוָ רָָקְברִַ֖ דֲָאֶׁשֵׁ֥ יׁשִָּגְלָעִ֔ ָָיֵבִ֣ רַָאְנֵׁשי֙ דּוְָלָדִו֙דֵָלאֹמִ֔ הַָוַּיִּגִׁ֤ יתְָיהּוָדָ֑ ֶלְךַָעלָ־ֵּבִ֣ דְָלֶמִַ֖ םֶָאת־ָּדִוֶּ֛ הַָוִּיְמְׁשחּו־ָׁשּ֧ יְָיהּוָדִ֔ אּ֙וַָאְנֵׁשִ֣ ֹ֙ ַוָּיב

ּול׃  ֶאת־ָׁשאִֽ

Daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Toe 

hulle aan Dawid meedeel en sê: Dit is die manne van Jabes in Gílead wat Saul begrawe het. 

 

Dit is interessant dat ְיהּוָדה hier verbind word aan ַאְנֵׁשי (substantief manlik meervoud constructus van 

 Die manne van Juda .("huis" ַּבִית substantief manlik enkelvoud constructus van) ֵּבית en ("man") ֱאנֹוׁש

is die elite van Juda en die huis van Juda die koningshuis van Juda. ְיהּוָדה het verder die betekenis 

dat dit 'n geografiese term is wat land aandui (1 Samuel 23:3). Dit kan ook beteken die "oorblyfsel 

van Juda" (Jeremia 40:15; 42:15; 43:5; 44:12, 14, 28). Dit kan ook verwys na die stam van Juda. In 

die eksiliese en post-eksiliese geskrifte is ְיהּוָדה 'n term wat vir Golah gebruik is en wat 'n 

onafhanklike Persiese provinsie onder Nehemia geword het. Van die kere dat ְיהּוָדה in die Ou 

Testament verskyn, verwys van die verskynings min of meer 40 keer na indiwidue, 290 keer na 'n 

stam of mense en omtrent 40 keer na 'n land of politieke entiteit (Zobel 1986:482-486; Yamauchi 

1997:415-417). 
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ל ה en ִיְׂשָרֵאִ֔ יׁשְָיהּוָדִ֔  as een groep hoorders bedoel, kan dit nie wees nie. Die profeet ִאִ֣

kan nie aan die een kant ִָ֣לֵּב יתִָיְׂשָרֵאִ֔  die ִׁ֤ה ֶרםְָיהוָ יׁשָ noem en aan die ander kant die ֶכֶ֜ ִאִ֣

ה יו die ְיהּוָדִ֔ עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑  noem nie, naamlik twee verskillende benaminge wat vir twee ְנַטִַ֖

verskillende groepe bedoel is nie. Indien die hele volk bedoel is, kan dit nog een 

groep genoem word. Die vraag is ook waarom word "die manne van Juda" 

uitgesonder? Nou word twee verskillende benaminge gegee, waaraan in hoofstuk 2 

aan aandag gegee is. Soos reeds vermeld in onder andere 2 Samuel 2:24 word die 

"manne van Juda" verbind met die koningshuis van Juda en die "huis van Israel" 

met die Noordelike Koninkryk, dus die koningshuis van Israel. Beide terme het met 

die elite, leierskap en aristokrasie van beide die suidelike en die noordelike 

koninkryke te make. Tog beskou Delitzch (1898:153), Young (1965:153) en Kaiser 

(1972:61) die "huis van Israel" as die hele nasie en die "manne van Juda" as deel 

van die geheel. 

 

In vers 3 is Jahwe aan die woord en in vers 7 is die profeet aan die woord. "Die 

manne van Juda", sowel as die "inwoners van Jerusalem", het in die pre-eksiliese 

periode, 'n periode van ekonomiese voorspoed en politieke outonomiteit geniet, en 

voordeel getrek uit die gebeure (Zimmerli 1985:249). Die godsdienstige reaksie is 

moontlik "revolusionist". Aangesien die "manne van Juda" hier moontlik die 

koningshuis van Juda kan wees, word hulle net soos die "inwoners van Jerusalem", 

die elite, in ballingskap weggevoer. Aangesien die "manne van Juda" die "tuin van 

sy verlustiging" was en Jahwe gehoop het op ִמְׁשׇּפט en ְצָדָקה, was Hy baie 

teleurgesteld toe Hy sien dat dit ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה was. Jahwe het geen ande keuse 

gehad as om die koningshuis van Juda in ballingskap te laat wegvoer nie. Daar was 

duidelik by die koningshuis 'n gebrek aan krag om te herskep, wat nog te sê 'n 

"revolusion" teweeg te bring, want hulle wandel en handel getuig dat 'n radikale 

verandering onmoontlik was (Robbins 1996b:72-73). 

 

Die retoriek was dié van die dominante kultuur. Vir Jahwe om kritiek uit te spreek 

vra Hy die "manne van Juda" saam met die "inwoners van Jerusalem" om reg te 

spreek tussen Hom en sy wingerd. Dit was om te bepaal waar die fout lê dat die 

wingerd suur druiwe voortgebring het. Dit was net om die "manne van Juda" sover 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



208 

 

te kry om kritiek oor hulself uit te spreek; dat die fout by hulle lê; hulle is die 

oorsaak dat die wingerd suur druiwe voortgebring het (Robbins 1996b:86). 

 

4.3.3.2 Jesaja 19:2, 17 

 

BHS Vertaling 

יׁשָ יוְָוִאִ֣ ּוִָאיׁש־ְּבָאִחִַ֖ ִיםְָוִנְלֲחמֵׁ֥ ִי֙םְָּבִמְצַרִ֔ יִָמְצַר֙ 1ְָוִסְכַסְכִּתִׁ֤

הְָּבַמְמלָָ ירַָמְמָלָכִַ֖ ירְָּבִעִ֔ הּוִָעִ֣ ה׃ְּבֵרֵעָ֑ ָכִֽ  

ירָ רַָיְזִּכֵׁ֥ אָּכֹ֩לֲָאֶׁש֨ ִי֙םְָלָחָּגִ֔ הְָלִמְצַר֙ תְָיהּוָדִׁ֤ ָהְיָתהַָאְדַמ֨ 02ְָוֶ֠

ץָ ּואָיֹוֵעֵׁ֥ ֹותֲָאֶׁשר־הִַ֖ יֲָעַצ֙תְָיהָוִ֣הְָצָבאִ֔ דִָמְּפֵנֵ֗ יוִָיְפָחָ֑ ּהֵָאָלִַ֖ ֹאָתֶּ֛

יו׃ָ  ָעָלִֽ

2  En Ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat 

hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen 

sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen 

koninkryk. 

17  En die land Juda sal vir die Egiptenaars 'n 

skrik wees: as iemand daarvan melding maak by 

hulle, bewe hulle van weë die besluit van Jahwe 

van die leërskare wat Hy teen hulle geneem het. 

 

Hier word (19:2) ִאיׁש en (19:17) ְיהּוָדה afsonderlik gebruik en het met mekaar niks 

in gemeen nie. Die eerste term word gebruik en vorm deel van 19:1-15 wat gaan 

daaroor dat daar verwarring in Egipte geskep word en die tweede word gebruik en 

vorm deel van 19:16-25 wat gaan oor die toekoms van Egipte (Wildberger 

 word in 19:1-15 gebruik om die weg aan te dui vir die ִאיׁש .(1997:227-282

ineenstorting (deur Jahwe veroorsaak) van die politieke en burgerlike orde sowel as 

ekologiese rampe in Egipte. Dit veroorsaak burgerlike wanorde en chaos 

(burgerlike oorloë en politieke onrus) as daar konflik tussen die mense van Bo-

Egipte en Laer-Egipte is. Dit is Jahwe se bedoeling om politieke onstabiliteit te 

veroorsaak (Bruggemann 1998a:157; Blenkinsopp 2000:314-315; Childs 2001:143; 

vgl. Seitz 1993:153; Watts 1985:253). ְיהּוׇדה het hier in 19:17 niks met mense te 

make nie, maar met gebied. Die land van Juda boesem vrees in in Egipte as hulle 

moontlik dink aan die verowering van Egipte deur Kambosius II in 525 v.C. op 

Judese grondgebied (Blenkinsopp 2000:318; Childs 2001:145; vgl. Watts 

1985:255; Seitz 1993:150; Brueggemann 1998a:161). Die vraag is: Wat beoog 

Jahwe met sy besluit oor Egipte? Wat is sy doel met Egipte? Sal die verbondsvolk 

hiervan hou?  
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Die gebeure is moontlik laat post-eksilies, want die val van Jerusalem was in 586 

v.C. Egipte en Babilonië het nie meer 'n impak op internasionale gebeure op 

daardie stadium (na 525 v.C.) nie. Persië was die moondheid om mee rekening te 

hou (Blenkinsopp 2000:318; Childs 2001:145; vgl. Watts 1985:255; Seitz 

1993:150; Brueggemann 1998a:161). Die godsdienstige tipe reaksie op die 

werklikheid in Egipte was moontlik dié van 'n "revolusionist". Kan dit wees dat 

Egipte korrup was omdat sy strukture korrup was; dat Jahwe nie tevrede was met 

die situasie in Egipte nie? Daarom die instorting van die sosiale en kulturele orde in 

Egipte met die gevolglike burgerlike oorloë en politieke onrus, met die hoop dat 

Egiptenare se gedrag/houding sal verander ten goede (Robbins 1996:73). 

 

Die retoriek sal moontlik wees dié van die alternatiewe kultuur, 'n retoriek wat 'n 

nuwe toekoms uitlok, die skep van 'n beter samelewing. Indien daar na die breë 

prentjie gekyk word van hoofstuk 19 wat handel oor die profesie omtrent Egipte of 

die nuwe toekoms, en dat die beter samelewing, nie net vir Israel alleen is nie, maar 

ook Egipte insluit, en inderdaad die hele wêreld, het die retoriek dat almal sal deel 

in die nuwe toekoms en beter samelewing (Robbins 1996b:87). 

 

4.3.3.3 Jesaja 40:9, 13 

 

BHS Vertaling 

ְך9ָָ ָקֹוֵלִ֔ ַח֙ ֹ֙ יִמיַָבּכ ֹוןָָהִרִׁ֤ ֶרתִָצּיִ֔ ַהֲָעִלי־ָלְ֙ךְָמַבֶשִ֣ לַָהר־ָּגבִֹׁ֤ ַעִ֣

הָ יְָיהּוָדִ֔ ְָלָעֵרִ֣ ִאיִָאְמִרי֙ ַָאל־ִּתיָרִ֔ יִמי֙ םָָהִר֙ ֶרתְָירּוָׁשָלָ֑ ְמַבֶשִַ֖

ם׃  ִהֵּנִַ֖הֱָאֹלֵהיֶכִֽ

ּנּו׃ ֹוָיֹוִדיֶעִֽ יׁשֲָעָצתִַ֖ ּוַחְָיהָוָ֑הְָוִאֵׁ֥ ןֶָאת־רִַ֖ י־ִתֵּכֵׁ֥  02ִָמִֽ

9  o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim 

op 'n hoë berg! O Jerusalem, verkondiger van 

goeie boodskap, hef jou stem op met mag: hef 

dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede 

van Juda: Hier is julle God. 

13  Wie het die Gees van Jahwe bestier en as sy 

raadsman Hom onderrig? 

 

Hier word ִאיׁש (v. 13) en ְיהּוָדה (v. 9) afsonderlik gebruik. Verse 9 en 13 vorm deel 

van die groter geheel (40:1-44:23) wat gaan daaroor dat daar goeie nuus vir 

Jerusalem is (Watts 1987:vii). Sion/Jerusalem word hier in v. 9 beveel om as 

boodskapper op te tree en word as die verkondiger van hierdie goeie nuus, aan die 

ה יְָיהּוָדִ֔  gesien, dat Jahwe op pad is, dat Hy kom soos 'n herder. Alhoewel hierdie ְלָעֵרִ֣
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goeie nuus in die toekoms lê, sal Jahwe Jerusalem en die stede van Juda en die 

wêreld nie faal nie. Hier word ְיהּוָדה met 94ָעִרים
 verbind (Westermann 1969:43; 

Oswalt 1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). In die afsonderlike gebruik is ִאיׁש en 

 op 'n besondere manier aan mekaar verbind. Daarom die vraag wat in v. 13 ְיהּוָדה

gevra word: Wie in die stede van Juda het as die man van raad (of raadsman) vir 

Jahwe opgetree? Watter raadsman het die gedagte, doelwitte en planne van Jahwe 

uitgevoer? Wie het dit geïmplimenteer (Watts 1987:82-91; vgl. Oswalt 1998:59-

60)? Jahwe het dus die vermoë om dit wat in die profetiese aankondiging genoem is 

in die politieke arena te volbring. Dit is Jahwe se vermoë wat die wonderwerke 

bewerkstellig (Westermann 1969:43; Blenkinsopp 2002:190). 

 

Die val van Jerusalem (586 v.C.) was 'n momentale gebeurtenis in die lewe van die 

mense van Juda. Alhoewel die elite in ballingskap weggevoer is en daarmee saam 

die sentrum van kreatiwiteit, het daar mense agtergebly in die land. Die aanbidding 

het gewoon tydens die ballingskap voortgegaan (Miller & Hayes 1986:426; Clifford 

1992:493-494). Die vraag is aan wie word die goeie nuus meegedeel, aan die 

ballinge of aan dié wat in die land agtergebly het? Indien die "manne van Juda" as 

die elite bekend staan, tog sekerlik aan die ballinge, maar wat van dié wat in die 

land agtergebly het. Hoe is dit moontlik dat die stad wat in puin lê nou as die 

verkondiger van goeie nuus moet optree? Waarom? (Watts 1987:vii; Westermann 

1969:43; Oswalt 1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). Die omstandighede waarin 

die nuus meegedeel word, is eksilies. Die ballinge en sekerlik ook dié wat 

agtergebly het, was besorg dat daar geen verligting van die huidige en spesifieke 

wantoestande is nie. Dit is waarop die reaksie van godsdienstipe "thaumaturgical" 

konsentreer. Die bonatuurlike (in hierdie geval Jahwe) sal ingryp. Die verlossing 

van die wantoestande (die land en Jerusalem wat verwoes lê; die politieke en 

burgerlike lewe wat in wanorde is) wat nog moet gebeur lê in die toekoms. Jahwe is 

op pad en geen mens sal vir Hom instaan nie, daarom die vraag: "Wie het die Gees 

van Jahwe bestier, en as sy raadsman opgetree?" (40:13). Daarom beteken die 

ballingskap nie die einde van Jahwe se geskiedenis met sy volk nie, alhoewel dit 

per slot van sake nederlaag, lyding en verlies impliseer. Ten spyte van hul eie 

                                                           
94

 "stede" – is  in 40:9 in sy constructus vorm. 
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morele nalatigheid, sal daar versagting van die leed kom, die herstel na verlies, die 

vermyding van die onheil en die waarborg van die ewige lewe na die dood 

(Robbins 1996b:73). 

 

Die retoriek wat hier moontlik ter sprake is, is dié van die alternatiewe kultuur, 

anders as die dominante kultuur retoriek van die elite. Dit moet dié wat agterbly en 

die ballinge laat uitsien na 'n nuwe toekoms en 'n beter samelewing, waar die wyse 

van lewe nie humanisties is nie (Robbins 1996b:87). 

 

 "huis van Israel" - ֵּבית ִיְׂשׇרֵאל 4.3.4

 

4.3.4.1 Jesaja 5:7 

 

BHS Vertaling 

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

הָ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖ וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare 

is die huis van Israel en die manne van Juda is 

die tuin van sy verlustiging. Hy het verwag vir 

reg, maar kyk wetsverbreking; vir geregtigheid, 

maar kyk gekerm. 

 

Die term "huis" in die "huis van Israel"
95

 is moontlik 'n verwysing na 

"huishouding". Sedert die staat in 'n landbou samelewing meestal die uitgebreide 

                                                           
95

 A. Die term ַּבִית in ֵּבית ִיְׂשָרֵאל was moontlik 'n primêre substantief en kan nie van enige werkwoord 

afgelei word nie. Die gebruik daarvan is so uiteenlopend en gevarieerd. Daar kan nie enige gepaste 

sinoniem gevind word nie. 'n Moontlik sinoniem is ֹאֶהל ("tent") wat meer 'n beweeglike woning is. 

Dit word dikwels met "huis", "woning" of "familie" vertaal Die volgende woorde is aanduidings van 

woonplek: 

 Aanduidings vir 'n gebou of gedeelte van 'n gebou: 

a. Huis – die Hebreeuse ַּבִית is 'n gebou wat van hout of klip gemaak is en waarin 'n man of sy 

gesin bly. 

b. Paleis – indien die hoof bewoner die koning is, dan word die gebou die huis/paleis van die 

koning genoem. ֵהיָכל is ook' woord wat soms gebruik word vir "paleis" of "tempel". 

c. Tempel – wanneer 'n tempel gebou word om die Godheid of sy diensknegte te ontvang, dan 

word dit die huis/tempel van Jahwe genoem. Die tempel word ook soms genoem huis van 

gebed (Jesaja 56:7). 

d. Kamer of saal – indien die "huis" (bv. paleis of tempel ) baie groot was en saamgestel was 

uit verskeie geboue word elke gebou (of kamer of saal) in die kompleks 'n ַּבִית genoem (vgl. 

Jeremia 36:22). 

 Aanduidings vir 'n vaste verblyf 

Die verblyfplek vir die dood word as 'n ַּבִית beskou (Job 17:13; 30:23). 
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 Aanduiding vir "die binnekant" 

ְיָתה kom ook voor in die volgende konstruksies ַּבִית ִית ,met die he-lokale: Eksodus 28:26; 39:19) ָּבִֽ  ִמַּבֵׁ֥

(Genesis 6:14; 2 Konings 6:30), ְָיָת֙ה ית־ָלּה ,(Konings 6:15 1) ִמַּב֙ ִָלְדִבִָ֔ ,(Esegiël 1:27) ֵּבִֽ ִית ירִמַּבִ֣  (1 

Konings 6:16), ית ַחָּוְלִמֵּבֵׁ֥ ת en (Numeri 18:7) ַהִּמְזֵּבֶּ֛ יתַָלְשֵדרִֹ֔  .(Konings 11:15 2) ֶאל־ִמֵּבִ֣

 Aanduiding vir familie, familiegroep of stam 

 sluit die volgende persone in: die vader, moeder, die vader se eie en aangenome ("familie") ַּבִית

kinders, sy afhanklike familielede, sy kliënte (Leviete, reisigers, besoekers) en die vader se 

diensknegte en diensmaagde. 

 Aanduiding vir huisgoed, landgoed of rykdom 

Die woord ַּבִית kan ook beteken "wat is in die huis", bv. besittings, gereedskap, slawe en vee. 

 In plekname 

Onder plekname wat die woord ַּבִית bevat, kan die volgende genoem word: 

a) dié waarin die tweede element 'n goddelike naam is 

ל ית־ֵאִׁ֤ ֹון ;Bet-el" (Genesis 12:8)" ֵּבִֽ ַעלְָמעִֽ יתַָּבֵׁ֥ ֹון ;Bet-Baäl-Méon" (Josua 13:17)" ֵבִַ֖  "Bet-Dagon" ֵּבית־ָּדגֵׁ֥

(Josua 15:41; 19:27); ֹון ןֶָעְליִֽ יתָחֹורִַֹ֖ ֶות ;Bet-Horon-Bo" (Josua 16:5; 18:13)" ֵּבֵׁ֥  "Bet-Asmáwet" ֵבית־ַעְזָמִַ֖

(Nehemia 7:28); ֹות ֶמׁש Bet-Anot" (Josua 15:59; 19:38; Rigters 1:33) en" ֵבית־ֲענִַ֖ ית־ֶׁשִַ֖  "Bet-Semes" ֵּבִֽ

(Josua 15:10). 

b) dié waarin die tweede element 'n topografiese term is: 

ה ָָהֲעָרָבָ֑ ית ּורֵּבִָֽ ;Bet-Áraba" (Josua 15:6, 61; 18:18, 22)" ֵבִ֣ ית־צִַ֖  "Bet-Sur" (Josua 15:58); ִים ִָּדְבָלָתִֽ ית  ֵּבִַ֖

"Bet-Diblatáim" (Jeremia 48:22) en ֶמק יתָָהֵעִַ֖  .Bet-Emek" (Josua 19:27)" ֵּבֵׁ֥

c) dié waarin die tweede element 'n eenvoudige substantief is: 

ֶצל יתָָהֵאִ֔ ֹות ;Bet-Haësel" (Miga 1:11)" ֵּבִ֣ יתְָלָבאִַ֖ ר ;Bet-Lebáot" (Josua 19:6)" ֵבֵׁ֥  Bet-Gader" (1" ֵבית־ָּגֵדִֽ

Kronieke 2:51); ל ֶרם ;Bet-Gilgal" (Nehemia 12:29)" ֵּבי֙תַָהִּגְלָּגִ֔ יתַָהֶּכִַ֖  ;Bet-Hakkérem" (Jeremia 6:1)" ֵּבֵׁ֥

ֶחם יתָָלִֽ  .Betlehem" (Genesis 35:19)" ֵּבֵׁ֥

d) dié waarvan die tweede element 'n eienaam of 'n familienaam is: 

ה יתָָחְגָלִ֔ ב Bet-Hogla" (Josua 15:6; 18:19, 21) en" ֵּבִ֣ יתָיֹוָאָ֑  Bet-Joab" (1 Kronieke 2:54) (Hoffner" ֵּבִ֣

1975:107-116; vgl. Jenni 1997a:232-236; Wilson 1997:655-657). 

 

B. ִיְׂשָרֵאל in ֵּבית ִיְׂשָרֵאל is 'n Wes-Semitiese eienaam en verskyn 2514 keer in die Ou Testament. Dit 

beteken "worstel met God". ִיְׂשָרֵאל het die volgende aanduidings: 

 indiwidue/patriarg (Genesis 21-22; 25:10; 32:18; 37:3, 13; 43:6, 8, 11; 45:28; 46:1; Numeri 

20:14; 1 Kronieke 2:1; Nehemia 8:1); 

 land van Israel (Genesis 34:7; 49:7; Levitikus 20:2; 22:18; 1 Samuel 13:19; 1 Konings 1:3; 

2 Konings 10:21; 1 Kronieke 13:2; Prediker 1:12; Esegiël 7:2; Maleági 1:5); 

 seuns van Israel (Genesis 45:21; 46:8; Eksodus 1:1; Deuteronomium 32:8; 1 Kronieke 2:1; 

Esra 8:18); 

 kollektiewe groter groep (in sy totaliteit) (Genesis 49:16, 28; Eksodus 5:2; 12:3; 24:4; 

Numeri 10:29; Deuteronomium 1:1; Hosua 3:7; Rigters 1:28; 1 Samuel 5:2; 1 Konings 9:6; 

1 Kronieke 2:7; 2 Kronieke 1:2; Esra 2:2; Nehemia 1:6; Psalm 14:7; Jesaja 1:3; 41:8; 

Jeremia 12:14; 32:21; Sefanja 3:15; Maleági 4:4); 

 waar God/Jahwe verbind word aan Israel (Genesis 49:24; Eksodus 5:1; Josua 7:13; Rigters 

4:6; Rut 2:12; 1 Samuel 1:17; 2 Samuel 23:3; 1 Konings 1:30; 1 Kronieke 5:26; 2 Kronieke 

2:12; Esra 1:3; Psalm 41:13; Jesaja 1:4; 41:14; 60:9; Jeremia 3:23; Klaagliedere 2:1; Hosea 

11:1; Joël 2:27; Nahum 2:2; Sefanja 2:9; Maleági 2:16); 

 Israel as 'n groep verskillend van Juda (groep van 10 stamme sonder Juda en Benjamin) (1 

Konings 15:25, 27; 2 Konings 1:1, 18; Psalm 114:7; Esegiël 20:27; Daniël 9:7; Joël 3:2; 

Amos 1:1; Miga 1:13); 

 oudstes van Israel (Eksodus 3:16, 18; Numeri 11:13; Deuteronomium 27:1; 1 Samuel 4:2; 2 

Samuel 17:15; 1 Konings 8:1; 1 Kronieke 15:25; 2 Kronieke 5:2; Esegiël 14:1); 

 huis van Israel (Eksodus 40:38; Levitikus 10:6; Josua 21:45; Rut 4:11; 1 Samuel 7:3; 2 

Samuel 1:12; 6:5; 12:8; 1 Konings 12:21; Psalm 98:3; 115:9; 135:19; Jesaja 5:7; 8:14; 63:7; 

Jeremia 2:4; 3:18; 31:31; Esegiël 3:1; 9:9; Hosea 1:6; Amos 5:25; Miga 1:5); 
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"huishouding" van die koning is, kan "huis" die betekenis oordra van "dinastie" of 

regerende "dinastie". In Jesaja 8:14 word die "twee huise van Israel" juis 

gelykgestel met die "inwoners van Jerusalem" (Chaney 1999:117). Die konsep 

"huis van Israel" moet eerder verstaan word as verwysende na die Noordelike 

Koninkryk. Die term "huis van Israel" kom nêrens in die Hebreeuse Skrifte voor in 

sinonieme parallelle verhouding met eerder "manne van Juda" of "inwoners van 

Jerusalem" nie. Teenoor Wildberger (1972:172), wat noem dat die "huis van Israel" 

identies is met "manne van Juda" en "inwoners van Jerusalem", is dit betekenisvol 

volgens Yee (1981:37-38) dat in Hosea
96

 en Amos
97

, profete vroeër as Jesaja, en in 

Miga
98

, 'n suidelike tydgenoot van Jesaja, elke voorbeeld van ל יתִָיְׂשָרֵאִ֔  verwys na ֵּבִ֣

die Noordelike Koninkryk. In Jesaja 5:7 word na ל ִָיְׂשָרֵאִ֔ ית  verwys as die ֵּבִ֣

"wingerd" van Jahwe van die leërskare. 'n Soortgelyke beeld van 'n 

wynstok/wingerd word met die mense van die Noordelike Koninkryk geassosieer. 

Ons lees in Hosea die volgende: 

 

ֹוֵָהיִט0100ִַָָ֖ ֹובְָלַאְרצִ֔ ֹותְָּכטִ֣ ִּמְזְּבחִ֔ ֹוִָהְרָּב֙הַָלִֽ בְָלִפְריֵ֗ ֹוְָּכרִֹ֣ יְָיַׁשֶּוה־לָ֑ לְָּפִרִַ֖ ּוָיבֶּגִֶׁ֤פןָּבֹוֵק֙קִָיְׂשָרֵאִ֔

ֹות׃  ַמֵצבִֽ

Israel was 'n weelderig uitbottende wynstok wat sy vrug voortgebring het, hoe 

meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou; hoe beter dit met sy 

land gesteld was, des te meer het hy klippilare gemaak. 

 

יָב0201ְָָ בּ֙וָיְֹׁשֵבִ֣ ֹון׃ָָיֻׁש֙ ֹוְָּכֵיֵׁ֥יןְָלָבנִֽ ֶפןִָזְכרִַ֖ ּוַָכָּגָ֑ ַֽןְָוִיְפְרחִ֣ ּוָָדָגִַ֖ ֹוְָיַחּיֵׁ֥ ִצלִ֔  

                                                                                                                                                                  
 gemeenskap van Israel (Levitikus 16:17; Josua 22:15); 

 vergadering van Israel (Levitikus 19:2; Numeri 25:6; Deuteronomium 31:30; Josua 8:31; 1 

Konings 8:5; 1 Kronieke 6:12-13; Psalm 68:26); 

 manne van Israel (Numeri 1:3; Deuteronomium 29:10; Josua 9:6; Rigters 20:11; 1 Samuel 

17:19; 2 Samuel 15:6; 19:42; 2 Kronieke 13:12; Nehemia 7:7); 

 stamhoofde van Israel (Numeri 1:16; Josua 14:1); 

 stamme van Israel (Genesis 29:16, 28; Eksodus 24:4; Numeri 31:4; Deuteronomium 29:21; 

33:5; Josua 3:12; Rigters 20:12; 1 Samuel 2:28; 2 Samuel 5:1; 1 Konings 11:32; 20:31; 2 

Konings 21:7; 1 Kronieke 27:27:16; 2 Kronieke 11:16; 33:7; Esra 6:17; Esegiël 47:13; 

Hosea 5:9); 

 koning van Israel (1 Samuel 24L14; 1 Konings 15:25; 2 Konings 3:1; 2 Konings 3:1; 2 

Kronieke 8:11; 30:26; Esra 3:10; Nehemia 13:26; Spreuke 1:1; Hosea 1:1; Amos 1:1); 

 troon van Israel (1 Konings 2:4; 2 Kronieke 6:10) (Zobel 1990b:497-504; vgl. Gerleman 

1997:581-584). 
96

 Voorbeelde is: Hosea 1:4; 5:1; 6:16; 12:1. 
97

 Voorbeelde is: Amos 5:1, 3, 4, 25; 6:1, 14; 7:10; 9:9. 
98

 Voorbeelde is: Miga 1:5; 3:1, 9. 
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Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; en hulle self sal bloei 

soos die wingerdstok; die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. 

 

Indien aangeneem word dat die "huis van Israel" moontlik na die Noordelike 

Koninkryk verwys, was dit as voorbeeld aan die "manne van Juda" voorgehou vir 

wat moontlik met Juda kon gebeur het, wat toe wel gebeur het. Die "manne van 

Juda" het in die pre-eksiliese periode, glad nie ag geslaan op dit wat Jahwe aan 

hulle voorgehou het nie (Chaney 1999:117). Die godsdienstige tipe is dié van die 

"revolusionist" (Robbins 1996b:72-73). Jahwe het die wingerd verwoes. Die rede 

was die misbruik van mag en fondse sedert die groei in die land gesentreer het 

rondom Samaria en stede in die Noordelike Koninkryk (Bendor 1996:2-7-228; vgl. 

Kessler 2008:78-91). Alhoewel daar 'n verswakking gekom het met die verdeling 

van die een koninkryk in twee, het die Noordelike Koninkryk ekonomiese 

voorspoed en politieke outonomiteit geniet en dit het die weg gebaan vir profetiese 

kritiek in terme van reg en geregtigheid. Die gaping tussen die onderste en die 

boonste lae van die samelewing het al hoe groter geword. Die Noordelike 

Koninkryk is toe deur die Assiriërs in 721 v.C. in ballingskap weggevoer. Die 

Suidelike Koninkryk is in 586 v.C. deur die Babeloniërs in ballingskap weggevoer 

(Bandstra 2008:301; Millar 1992:468). 

 

Die profetiese kritiek op die dominante kultuur het juis spanning geplaas op die rol 

van die profeet as een van Jahwe se verteenwoordigers. Die kritiek was juis gerig as 

'n uitdaging aan die samelewing om juis dit te wees wat hulle veronderstel was om 

te wees, waar die profeet genoem het dat die "huis van Israel" juis Jahwe se 

"wingerd" was en die "manne van Juda" die "tuin van sy verlustiging". Dit moet 

noodwendigerwys reg en geregtigheid meebring, maar helaas dit het 

"wetsverbreking" meegebring deur die elite en "gekerm" by die volk gebaar 

(Robbins 1996b:86; Meier 2009:26). 

 

4.3.4.2 Jesaja 8:14 

 

BHS Vertaling 

יָ יָָבֵּתִׁ֤ ֹולִָלְׁשֵנ֨ ֶגףָּוְל֨צּורִָמְכׁשֶ֜ ֶבןֶָנֶ֠ ׁשָּוְלֶאִ֣ ְוָהָיִַ֖הְָלִמְקָּדָ֑ Dan sal Hy 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 
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ם׃ בְָירּוָׁשָלִֽ ׁשְָליֹוֵׁשִַ֖ חָּוְלמֹוֵקִ֔  n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor' ִיְׂשָרֵאלְָָ֙לַפִ֣

struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet 

en 'n strik vir die inwoners van Jerusalem. 

 

Jesaja 8:14 is deel van 8:11-15 wat Jahwe as die ware samesweerder uitbeeld 

(Wildberger 1991:354; vgl. Blenkinsopp 2000:241); dat Jahwe alleen gevrees moet 

word en nie Assirië, wat as Jahwe se instrument gebruik word, wat Juda sal inval 

nie (8:1-10). Uit 'n tekskritiese oogpunt maak Wildberger (1991:356) die aanname 

dat dit verbasend is dat die Masoretiese Teks praat van "beide die huise van Israel" 

sedert dit parallel met "die inwoners van Jerusalem" gebruik word. Die Septuagint 

gebruik, in stede van "beide die huise van Israel", "die huis van Jakob". Vir 

Brueggemann (1998a:77) gaan dit in 8:11-15 oor die mense van Juda en nie soseer 

die hele Israel nie; hy beeld Jahwe uit as Juda se ware probleem. Wat hier in 

gedagte gehou moet word is: Alhoewel die term "beide huise van Israel" gebruik 

word, het Jahwe Juda in gedagte gehad omdat Juda dit wat in die Noordelike 

Koninkryk gebeur het nie ter harte geneem het nie en dat die inwoners van 

Jerusalem nie gedink het dit sal ook met hulle gebeur het nie (Grogan 1988:70). Die 

skokkende is die wyse waarop Jahwe Hom openbaar aan "die inwoners van 

Jerusalem". Jahwe is nie net die God van Israel nie, bedoelende die totale Israel nie, 

maar ook die God van die andere volke, daarom gebruik Hy Assirië as sy 

instrument (8:1-10) om Jerusalem in te neem (Blenkinsopp 2000:242; vgl. Sweeney 

1996a:173). Wanneer die term "beide die huise van Israel" gebruik word, dan 

beteken dit dat die oordeel vir die hele Israel geld. Geeneen in Jerusalem kan deur 

die gebeure in die Noordelike Koninkryk onaangeraak bly nie. Die term "beide die 

huise van Israel" word alleenlik hier in die hele Ou Testament gebruik om daarmee 

aan te dui dat Jahwe die totale Israel in gedagte het en dat beide huise aan mekaar 

verbind is in terme van hul verantwoordelikheid en waarheen hulle op pad is 

(Wildberger 1991:360; vgl. Watts 1985:120; Seitz 1993:82). Wat die toekoms 

betref, is Jahwe en nie Assirië nie, die ware mag waarmee die inwoners van 

Jerusalem rekening moet hou (Childs 2001:75). 

 

Jahwe se optrede is dié van 'n "revolusionist" en die reaksie op die gebeure moet 

ook as sodanig gesien word (Robbins 1996b:72-73). Dit is duidelik dat wat in die 

noordelike koninkryk gebeur het, 'n effek gehad het op hoe die profeet, en in dié 
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geval Jesaja, sy boodskap tot mense in die suide, in die pre-eksiliese periode, 

gebring het. Dit is goed en wel die Assiriërs kon nie daarin slaag om Jerusalem in te 

neem nie, natuurlik met Jahwe se ingrype, dieselfde Assiriërs wat Hy as instrument 

gebruik het. Dit kon die inwoners van Jerusalem nie eens raaksien nie. Hulle het nie 

rekening gehou met wie Jahwe werklik is nie (Brueggemann 1998a:77; 

Blenkinsopp 2000:242; vgl. Sweeney 1996a:173). Daarom is dit interessant hoe 

Jahwe Homself as tweeledige kritiek op die sosiale en kulturele omstandighede in 

beide koninkryke gebruik. Aan die een kant as 'n simbool van veiligheid en aan die 

ander kant as 'n steen des aanstoots. Indien hulle "reg" en "geregtigheid" beoefen, is 

Hy vir Israel 'n "heiligdom". Indien hulle "wetsverbreking" en "gekerm" by die volk 

veroorsaak, sal Hy vir hulle "'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens 

oor struikel...'n vangnet en 'n strik wees" (Childs 2001:75). 

 

Die retoriek is die retoriek van die alternatiewe kultuur as 'n verwerping van die 

uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van wetsverbreking en gekerm by die 

volk wat deur die dominante kultuur veroorsaak is. Daarom die ingryping van 

Jahwe deur die Assiriërs as sy instrument om die weg te baan vir 'n nuwe toekoms 

en beter samelewing, waar die volk net met Hom rekening sal hou. Die ingryping 

was juis sodat die dominante samelewing die lig sal sien (Robbins 1996:87). 

 

4.3.4.3 Jesaja 14:2 

 

BHS Vertaling 

ּוםָ ּוםַָעִּמי֮םֶָוֱהִביאִ֣ ּוםָּוְלָקחִ֣ ְתַנֲחלִ֣ ֶאל־ְמקֹוָמםְָּ֒וִהִֽ

ֹותְָוָהיּ֙וָ יםְָוִלְׁשָפחָ֑ הַָלֲעָבִדִַ֖ תְָיהָוִ֔ לַָאְדַמִ֣ לַָעִּ֚ ית־ִיְׂשָרֵאֵ֗ ֵּבִֽ

ם׃ ּוְָּבֹנְגֵׂשיֶהִֽ םְָוָרדִַ֖ ֵביֶהִ֔ יםְָלׁשִֹֽ  ׁשִֹבִ֣

En die volke sal hulle neem en op hul woonplek 

bring; en die huis van Israel sal hulle in die land 

van Jahwe as besitting verwerwe, as slawe en 

slavinne; en hulle sal dié gevange hou wat hulle 

as gevangenes weggevoer het, en oor hulle 

drywers heers. 

 

Jesaja 14:2 vorm deel van 13:1-14:2 wat gaan oor die val van Babel en die 

terugkeer van die volk (Wildberger 1997:3). Dit mag volgens Wildberger (1997:36) 

wees dat die outeur Jesaja 49:22 in gedagte gehad het toe hy aan die terugkeer van 

die volk gedink het. Wildberger maak geen melding van wie die profeet in gedagte 
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het as die term "huis van Israel" gebruik word nie. Staan dit teenoor die term "huis 

van Jakob" of het die profeet Juda in gedagte gehad as hy die term "huis van Israel" 

gebruik? Of het die profeet die hele volk in gedagte as hy beide terme gebruik? 

Volgens Blenkinsopp (2000:281) is 14:2 deel van 'n redaksionele kommentaar 

(14:1-2) op die gebeure in 13:1-22. Alhoewel die herstel van Jerusalem die sentrale 

fokus is waarom die terugkeer van die volk draai, gebruik Blenkinsopp die terme 

"Jakob" en "Israel" as wisselterme. Bedoel Blenkinsopp die hele volk, want hy 

gebruik die term "God van Israel". Is dit net Juda wat sal baat vind by die herstel 

van Jerusalem of ook die mense van die Noordelike Koninkryk, wat deur Assirië in 

ballingskap weggevoer is? Wil Jahwe hê dat sy volk een moet wees met Jerusalem 

as die middelpunt van die aarde? Is Childs (2001:125; vgl. Watts 1985:203; Grogan 

1988:103-104; Seitz 1993:134; Sweeney 1996a:231; Brueggemann 1998a:124) reg 

as hy die terme "Jakob" en "Israel" afsonderlik gebruik om daarmee twee 

afsonderlike volke te bedoel, lynreg teenoor Blenkinsopp wat dit as een en 

dieselfde term sien om daarmee te sê dat dit die hele volk bedoel? 

 

Die tydperk kan nie pre-eksilies wees nie, want die terugkeer van die volk word 

hier in gedagte gehou. Die Babiloniërs as wêreldmag is aan die taan en Persië is 

besig om as nuwe wêreldmoondheid op die voorgrond te tree. Die datums van 722 

(die val van die Noordelike Koninkryk) en 586 (die val van die Suidelike Ryk) bly 

nog steeds in die gedagtes van die volk, want dit het vir hulle nederlaag, lyding en 

verlies tot gevolg gehad. Die hele land is verwoes en Jerusalem lê in puin. Dit is die 

gevolg van die volk se eie skuld omdat hulle nie gedoen het wat Jahwe van hulle 

gevra het nie (Mein 2006:1; Le Roux 2009:24-26). Maar dié van hulle wat in die 

land agtergebly het moes elke dag die gevolge van die verwoesting aanskou. Die 

gebeure op die internasionale front het 'n duidelike merk gelaat op die morele 

weefsel van die volk, hetsy dié wat in die land agtergebly het of in ballingskap 

weggevoer was (Clifford 1992:493-494). Die reaksie op die gebeure van die 

ballingskap is dié van die "reformist" van die land en spesifiek Jerusalem 

ooreenkomstig die goddelike gegewe beginsels volgens die "utopian" dat Jahwe 'n 

nuwe sosiale orde gaan vestig om die verwoesting en puin te vervang met 

Jerusalem as die sentrale fokus, daarom die "huis van Jakob" (vers 1) en die "huis 

van Israel" (vers 2) (Robbins 1996b:74). 
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Die retoriek is moontlik dié van die alternatiewe kultuur. Dit is 'n soeke na 'n "nuwe 

toekoms", die skep van 'n "beter samelewing", nie dié waarin wetsverbreking en 

gekerm geheers het nie en wat die verwoesting en puin tot gevolg gehad en 

waarvan die merke nog duidelik sigbaar is, selfs tot laat in die ballingskap. Die volk 

sien uit na die herstel van alles, dié alternatiewe en beter wyse van lewe (Robbins 

1996b:87). 

 

4.3.4.4 Jesaja 46:3 

 

BHS Vertaling 

ֲעֻמִסי֙םָ לַָהִֽ יתִָיְׂשָרֵאָ֑ יתֵָּבִ֣ בְָוָכל־ְׁשֵאִרִַ֖ יתַָיֲעקִֹ֔ ֵָּבִ֣ ּוֵָאַלי֙ ִׁשְמעִׁ֤

ַחם׃ יםִָמִּני־ָרִֽ ֶטןַָהְּנֻׂשִאִַ֖  ִמִּני־ֶבִ֔

Luister na My, o huis van Jakob en die hele 

oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat 

gedra is van die moederskoot af, opgeneem is 

van die geboorte af. 

 

Jesaja 46:3 vorm deel van Jesaja 46:1-13 wat handel oor die gode van Babel 

teenoor Jahwe die God van Israel. Alhoewel dit Juda is wat in Babiloniese 

ballingskap is, het Jahwe die hele nasie van Israel in gedagte. Daarom die twee 

huise, naamlik die "huis van Jakob" en die "huis van Israel". Die vraag is net, word 

met die "oorblyfsel van die huis van Israel" bedoel "Juda" of is die twee huise 

sinonieme van mekaar, met ander woorde een en dieselfde? Jahwe benadruk dit dat 

die volk Hom nie met die gode van Babel moet vergelyk nie. Dit is tog ondenkbaar. 

Voordat die volk al daar was, het Jahwe hulle al gedra. Nou is hulle in ballingskap 

en hulle word nog steeds gedra en ondersteun. Die volk is hardkoppig en doen net 

wat hulle verlang. Wat die toekoms betref, moet Jahwe handel soos wat hulle dit 

wil hê (Watts 1987:166-167). Vir Blenkinsopp (2002:265-268) is die twee huise die 

mense van Juda en word die ballinge hier die versekering gegee dat hulle God 

onafhanklik is in vergelyking met die gode van Babel. Die feit dat Jahwe hulle deur 

hul hele geskiedenis gedra het, is getuienis van die Deuteronomistiese geskiedenis. 

Dit blyk volgens Oswalt (1998:226-230) dat die ballinge hier aangespreek word as 

die "huis van Jakob" en die "huis van Israel" om dit onder hulle aandag te bring 

waarvandaan hulle kom om daarmee hulle hele identiteit op die voorgrond te plaas. 

Dit is maar net om vir hulle te noem dat die gode van Babel nie kan dra nie; hulle 
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moet gedra word. Dit vra volgens Westermann (1969:180-181) geloof om verby die 

val van Jerusalem en die vernietiging van Israel as nasie te kyk, dat die dra van die 

volk deur Jahwe, nie net 'n saak van die verlede is nie, maar ook 'n saak van die 

hede en die toekoms. Dit moet die oorblyfsels van die huis van Israel weet. 

Wanneer Westermann na die val van Jerusalem verwys waarby die volk verby moet 

kyk, dan word diegene aangespreek wat in Babeloniese ballingskap is. 

 

Die periode is die tydperk van die ballingskap en watter impak dit gehad het op die 

gemoed van die volk (Smith-Christopher 1991:79; Weinberg 1992:37; Mein 

2006:1; Le Roux 2009:24-26). Dit is vreemd dat die volk hier 'n vergelyking tref 

tussen Jahwe en die gode van Babel, alhoewel die sentrum van kreatiwiteit van die 

Joodse lewe vanaf Jerusalem na Babel verskuif het. Die ballinge het aangegaan met 

hulle lewe. Is dit omdat die gode van Babel hulle beter as Jahwe behandel het, 

daarom die vreemde vergelykende optrede? Dit is heel duidelik dat die ballinge in 

die verlede lewe en dat hulle nie die hede en die toekoms in gedagte het nie. Jahwe 

is nie net die God van die verlede nie, maar ook van die hede en die toekoms 

(Westermann 1969:180-181; Oswalt 1998:226-230). Die reaksie sou moontlik dan 

wees op die verligting van die huidige toestand van die ballingskap, naamlik 'n 

"revolusionist" optrede. Net Jahwe sal daarvoor verantwoordelik wees en die 

uitwerking daarvan is goddelik van aard, naamlik die omwenteling om 'n radikale 

verandering teweeg te bring, die skep van 'n nuwe sosiale orde waarin reg en 

geregtigheid, volgends goddelike beginsels, sal heers, en waarin die volk deur 

middel van hulle handel en wandel getuienis daarvan sal gee. In die nuwe sosiale 

orde sal daar nie plek wees vir wetsverbreking en ongeregtigheid nie. Jahwe sal self 

daarvoor sorg (Robbins 1996b:72-73). 

 

Die retoriek is moontlik dié van die dominante kultuur. Dit is moontlik diegene wat 

die oorsaak is van die wetsverbreking en die gekerm by die volk. Die profeet het 

diegene gekritiseer wat die mag gehad het. Hierdie kritiek veronderstel moontlik 'n 

nuwe sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde wat nie moontlik is 

by diegene wat die mag het nie. 'n Nuwe toekoms, 'n beter samelewing volgens 

goddelike beginsels, is nie moontlik solank daar nog wetsverbreking en gekerm 

heers nie (Robbins 1996b:86). 
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4.3.4.5 Jesaja 63:7 

 

BHS Vertaling 

נּוָ לֲָאֶׁשר־ְּגָמָלִַ֖ לָּכֵֹׁ֥ הְָּכַעָ֕ תְָיהָוִ֔ יְָיהָוִׁ֤ה׀ַָאְזִּכי֙רְָּתִהֹּלִ֣ ְסֵד֨ ַחִֽ

בָ יוָּוְכרֵֹׁ֥ ַרֲחָמִַ֖ םְָּכִֽ לֲָאֶׁשר־ְּגָמָלֵׁ֥ יתִָיְׂשָרֵאִ֔ ְיהָוָ֑הְָוַרב־טּו֙בְָלֵבִ֣

יו׃  ֲחָסָדִֽ

Ek sal die goedertierenhede van Jahwe prys, die 

roemryke dade van Jahwe, ooreenkomstig alles 

wat Jahwe aan ons bewys het, en die veelvuldige 

goedheid jeens die huis van Israel wat Hy aan 

hulle bewys het, na sy barmhartighede en na die 

grootheid van sy goedertierenhede. 

 

Jesaja 63:7 vorm deel van Jesaja 63:7-64:11 waarin die profeet as spreker optree. 

Dit is 'n volksklaaglied (Westermann 1969:369; Whybray 1975; Williamson 

1990:16), 'n klaaglied wat gesing word deur diegene in Jerusalem wat nie in 

ballingskap weggevoer is nie (Williamson 1990:16). 

 

Die spreker identifiseer hier die ontvangers van Jahwe se goedertierenhede as die 

"huis van Israel". In sommige kontekste sou dit verwys na die koninklike huis van 

die Noordelike Koninkryk. Watts (1987:331) is van mening dit is 'n sinoniem vir 

"die kinders van Israel". Indien Blenkinsopp (2003:258) noem Jesaja 63:7-64:11 

verwys na die buitelandse besetting, wydverspreide verwoesting in Jerusalem en 

ander Judese nedersettings, kan die term "huis van Israel" moontlik 'n verwysing 

wees na die mense van Juda in hierdie konteks van 'n teofanie. 

 

Die teks verwys na die periode van die ballingskap, veral na diegene wat nie in 

ballingskap is nie. Daar word verwys na diegene wat nie in ballingskap weggevoer 

is nie as die "arm mense van die land". Uit hulle het sommige agtergebly as 

"wynboere en as landbouers" (2 Konings 25:12). Hulle wat agtergebly het, het 

aangegaan met hul lewens. Met die wegvoering/verskuiwing van die kreatiewe 

sentrum van die Joodse lewe van Jerusalem na Babel, het die kultiese aanbidding in 

Juda tydens die ballingskap voortgegaan en Mispa was een van die 

aanbiddingsplekke. Dit is moontlik by een van die aanbiddingsplekke, byvoorbeeld 

Mispa, dat die volk hierdie klaaglied (63:7-64:11) na Jahwe opgehef het (Clifford 

1992:493-494; Miller & Hayes 1986:426). Dit kon 'n reaksie gewees het op 'n 

"thaumaturgical" wat gegaan het oor dié wat agtergebly het, oor verligting van die 
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huidige en spesifieke wantoestande. Daar is 'n versoek vir Jahwe om in te gryp. 

Indien Jahwe ingryp sal dit die volgende tot gevolg hê, naamlik: verlossing van die 

emosionele pyn wat die verwoesting van die land en die in puin lê van Jerusalem 

tot gevolg gehad het; die versagting van die leed wat die ballingskap meegebring 

het, die herstel van verlies; die vooruitsig van 'n samelewing waarin reg en 

geregtigheid heers en die vermyding van wetsverbreking en gekerm by die volk 

(Robbins 1996b:73). 

 

Die retoriek sal moontlik dié wees van die alternatiewe kultuur, 'n retoriek wat 

uitsien na 'n nuwe toekoms, 'n beter samelewing. Dit sal net moontlik wees met 'n 

bonatuurlike ingryping. Hierdie nuwe toekoms en samelewing is nie moontlik 

solank die mense met die mag in die dominate samelewing nog aangaan met hul 

"dwaasheid" en nie die lig wil sien nie. 'n Vrywillige hervorming deur hulle met die 

mag sal dan onmoontlik wees, daarom die bonatuurlike ingryping (Robbins 

1996:87). 

 

4.3.5 Passing van Jesaja 5:1-7  

 

Die tyd waarna die teks verwys is pre-eksilies. Die punte van ooreenkoms met die 

ander tekste lê in die volgende frases, naamlik: "inwoners van Jerusalem", "manne 

van Juda" en "huis van Israel".  Die meeste van hierdie tekste is oorwegend pre-

eksilies, waar daar meer uitgebreid gepraat word oor wat die frases en die sosiale  

en kulturele inhoud van "reg", "geregtigheid", "wetsverbreking" en "gekerm" 

behels. Waarvoor gehoop word by die volk en wat deur die volk voortgebring 

word, is duidelik antiteties. Metafories gesproke waarvoor gehoop word, is keur 

druiwe. Alles moontlik word gedoen om die verwagte finale produk te produseer 

(Willis 1977:356-358; Yee 1981:33-34; Matthews 1999:24; Baker 2009:25-27; vgl. 

Lessing 2006:392; Williamson 2006:335-338; Smith 2007:166-167; Wilhelm 

2007:204-205). Maar helaas die verwagte oes is inderdaad 'n misoes. Die wingerd 

is onbruikbaar en as gevolg daarvan tree dit nie natuurlik op soos dit van die 

wingerd verwag word nie (Baker 2009:26-27; vgl. Matthews 1999:27-29; Clines 

1998:363). Dit waarvoor Jahwe gehoop het, eindig in 'n groot teleurstelling (van 

suur druiwe). In reële terme word daar gehoop vir reg en geregtigheid. Met ander 

woorde dat daar voorsiening gemaak moet word vir die behoeftes van die armes, 
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die weduwees, die wese en die vreemdelinge in jou poorte. Daar was 'n algehele 

gebrek aan reg en geregtigheid. Daar was ook geen vertroue in Jahwe nie. Die volk 

het hulle gewoon nie aan die Torah gesteur nie (Clines 1996:363; Matthews 

2007:661-662; Appler 2009:782; vgl. Eidevall 1996:150). Daar was die misbruik 

van mag en die onwederregtelike aanwending van fondse deur die elite (Bendor 

1996:207-228), asook morele nalatigheid aan die kant van die volk (Zimmerli 

1985:249). Die veronderstelde optrede en die werklike optrede van die volk was in 

teenstelling met mekaar. 

 

Die tyd waarin die teks geskryf word, is laat post-eksilies, want Jesaja 5:1-7 is 'n 

opsomming van wat die verhouding tussen Jahwe en sy volk behels. Die profeet, 

moontlik Jesaja III, maak van pre-eksiliese terme gebruik om die verhouding uit te 

druk. Jesaja 5:1-7 druk nie uit wat die "reg" en "geregtigheid" in terme van die 

verhouding tussen Jahwe en die volk behels nie. Dit is asof Jesaja 5:1-7 die 

inleiding van die verdere verloop van die verhouding tussen Jahwe en die volk is. 

Jahwe se optrede teenoor die volk is radikaal/omwentelend van aard in die van 

Jesaja 5:1-7 se sosiaal-kulturele verhoudings met meeste van die tekste. Die res is 

dié van "thaumaturgical", "reformist" tot "conversionist". Indien die teks geskryf is 

in die pre-eksiliese tydperk kon die optrede van Jahwe wonderwerkend gewees het 

en nie omwentelend nie. Daarom is die retoriek oorwegend dominant van aard, 

terwyl die retoriek van die ander tekste alternatief van aard is. Bostaande kan soos 

volg uiteengesit word: 

 

Die Sosiaal-Kulturele Tabel van Jesaja 5:1-7 

 

Teks Frases Reaksie Retoriek Tydperk 

5:3 inwoners van 

Jerusalem 

"revolusionist" dominant pre-eksilies 

5:3, 7 manne van Juda "revolusionist" dominant pre-eksilies 

5:7 huis van Israel "revolusionist" dominant pre-eksilies 

8:14 inwoners van 

Jerusalem 

"conversionist-

thaumaturgical" 

dominant pre-eksilies 

8:14 huis van Israel "revolusionist" alternatief pre-eksilies 

10:10-12, 31-32 inwoners van 

Jerusalem 

"revolusionist" dominant pre-eksilies 
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14:2 huis van Israel "reformist" alternatief eksilies 

19:2, 7 manne van Juda "reformist" alternatief pre-eksilies 

22:10, 21 inwoners van 

Jerusalem 

"revolusionist" dominant pre-eksilies 

24:1, 5, 6 , 27 inwoners van 

Jerusalem 

"conversionist" alternatief eksilies 

37:10, 22, 23, 32 inwones van 

Jerusalem 

"thaumaturgical" alternatief eksilies 

40:9, 13 manne van Juda "thaumaturgical" alternatief eksilies 

46:3 huis van Israel "revolusionist" dominant eksilies 

63:7 huis van Israel "thaumaturgical" alternatief eksilies 

 

Wat uit bostaande tabel interessant is, is dat wat die tydperke betref, daar geen 

sprake is van post-eksilies nie. Dit is duidelik dat die ander tekste waarmee Jesaja 

5:1-7 in 'n sosiaal-kulturele verhouding staan meer spesifiek is oor wat die 

wetsverbreking en die gekerm behels. Jesaja 5:1-7 noem dit nie en is in 'n 

opsommende styl geskrywe, asof die skrywer die ander tekste voor hom gehad het. 

Hoekom moet hy dan nou als herhaal wat in die ander tekste staan, in terme van 

wat die wetsverbreking en gekerm behels. Jesaja 5:1-7 is 'n stuk kunswerk in mooi 

poëtiese styl. 

 

4.4 Die Sosiaal-Kulturele omstandighede van Jesaja 27:2-6 

 

Wanneer die sosiaal-kulturele omstandighede van Jesaja 27:2-6 beskryf word, word 

dit gedoen aan die hand van die begrippe, naamlik "wingerdbou", "Jakob" en 

"Israel". 

 

"wingerdbou" - ֶּכֶרם 4.4.1
99

 

 

Appler (2009:782) noem 27:1-6 (vgl. 5:1-7) die "lied van die wingerd", wat na 'n 

onregverdige en ontroue Israel verwys. In 27:1-2 is die wingerd en die 

gepaardgaande produkte die sentrum van die profeet se taal in sy visioen aangaande 

die herstel van Israel. Die wingerd self behoort 'n lus vir die oog te wees sodat 

daarvan gesing kan word. As 'n godsdienstige simbool kan dit dan as die wingerd 

                                                           
99

 Sien die bespereking onder 4.3 van hierdie hoofstuk oor wingerdbou. 
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van Jahwe ten volle waardeer word (Müller 1995:323; Carpenter/Cornelius 

1997:724). Aangesien die elite (wat in ballingskap weggevoer is) die meeste van 

die wingerde besit het, het daar in die eksiliese periode radikale veranderinge in die 

eienaarskap daarvan gekom. Van die wingerde is gegee aan die arm mense wat in 

die land agtergebly het om dit te bewerk (Müller 1995:321). 

 

Nie almal van die elite het die land verlaat met die ballingskap nie. Van hulle het 

agtergebly soos blyk uit die moord op Gedalja (2 Kon. 25:25). Dit was nie net die 

besit van wingerde wat geraak is nie, maar die totale eiendom. Uit vorige inligting 

is dit nie heeltemal seker hoeveel mense in, tydens die drie wegvoerings in 597 

v.C., 587/86 v.C. en 582 v.C., in ballingskap weggevoer is nie (Lemche 1995:175). 

Met die 597-wegvoering het van die elite agtergebly en diegene afgeskryf wat in 

ballingskap was en van die grond in besit geneem wat agtergelaat was. Met die 

tweede wegvoering het die prentjie verander. Die boek van Konings noem dat die 

Babiloniese offisier wat die wegvoering georganiseer het, dit so gedoen het: "net 

die armste van die land het hy laat agterbly om die wingerde en die lande te 

bewerk" (2 Kon. 25:12; Jer. 52:16). Dieselfde is gedoen met die eerste wegvoering 

in 2 Kon. 24:14. Die diepte van hierdie kloof wat besig is om te ontwikkel, moet 

vanuit 'n sosio-historiese oogpunt gesien word. Die grootste gedeelte van die land 

was in die hande van 'n paar aristokratiese landhere wat vroeër vryboere van hulle 

afhanklik gehou het om sodoende van die mense se grond in besit te neem. Nou 

word diegene (die armstes van die armes) deel van die eiendom gegee van diegene 

(aristokratiese grondhere) van wie hulle deur oorbelaaide skuld afhanklik geword 

het (Kessler 2008:121-122). 

 

Hoe is dit moontlik dat Jahwe 'n nuwe wingerd, waar die beelde van vrugteloosheid 

en agterlosigheid die vorige wingerd (5:1-7) gedomineer het, hier in 27:2-6 gaan 

vestig (Seitz 1993:196-197)? Dit is asof hier in 27:2-6 'n positiewe en gunstige 

verwagting die wingerd se lotsbestemming gaan wees (Clements 1980:219). Dit is 

asof 27:2-6 en 5:1-7 mekaar, alhoewel vir ooreenkomste, in alle opsigte kontrasteer 

(Motyer 1999:180; vgl. Grogan 1988:170; Nielsen 1989:116). Die volk gaan 

volgens Snijders (1969:269) 'n nuwe era van welvaart en ongestoorde ontwikkeling 

tegemoet. Dit gaan 'n produktiewe wingerd, 'n wingerd met spog wyne, wees 

(Oswalt 1986:494). Volgens Watts (1985:350) het die volk volgens 5:1-7 'n land 
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gehad, maar in 27:2-6 is die volk in ballingskap. Jahwe gaan hulle Bewaarder wees, 

maar daar is geen verwysing na land nie. Dit is asof Jahwe die volk se 

lotsbestemming in terme daarvan dat hulle wingerd is, wil verander. Waar die 

wingerd in 5:1-7 gefaal het om ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה te produseer, is dit in 27:2-6 net ָׁשלֹום 

(Brueggemann 1998a:213). 

 

"Jakob/Israel" - ַיֲעקֺב/ִיְׂשָרֵאל 4.4.2
100

 

 

"Jakob" word in die algemene sin as die vader van die stamme van Israel gesien 

(Green 2008:175-177; vgl. Walker 1975:383-388; Zobel 1990a:190-201; Walters 

1992:559-607; Foulkes 1997:738-743). Daar is heelwat tekste
101

 in Jesaja waar 

"Jakob/Israel" in kombinasie gebruik en as sinonieme gesien word. "Jakob" word 

ook gesien as 'n kollektiewe verwysing vir "Israel" om 'n nasie of 'n godsdienstige 

gemeenskap aan te dui (Walters 1992:607; Clines 1998:249). 

 

Wanneer na die volk (as Jakob), in die profete, veral in Jesaja, verwys word (hetsy 

direk) in terme van "verwoesting", "sy terugkeer", "Jahwe se dienskneg", 

"bevryding", "gehoorsaamheid aan die wet", word die benaming "Jakob" gebruik. 

Dit is veral in die lig van wie Jakob is, sy twyfelagtige verlede, hoe hy sy broer, 

Esau, vir die eersgebore reg ingeloop het. Die gebruik van die benaming "Jakob" in 

die profete word veral gebruik in terme van hulle morele nalatigheid, die bewaring 

van Jahwe se bevele en bepalinge (Walters 1992:607-608; vgl. Zobel 1990b:203-

204). Die verwysing na die volk, veral in Jesaja, as "Jakob", is om na die volk se 

terugkeer uit ballingskap, Israel te herdefineer of te rekonstitueer as volk deur 

Jahwe (27:5-9), veral in die lig waarvandaan die volk kom, en veral van wie hul 

aartsvader (sy geskiedenis) is en veral as die benaming "Jakob" gebruik word 

wanneer die volk, in die lig van hulle omstandighede in ballingskap, vir Jahwe in 

40:27 nader (Green 2008:178). 

 

                                                           
100

 Vir 'n bespreking oor "Israel" sien ִיְׂשָרֵאל in voetnota 88. Die dubbele benaming kom 50 maal 

voor in die Ou Testament en 16 maal in Jesaja (27:6; 40:27; 41:8, 14; 42:24; 42:1, 22, 28; 44:1, 5, 

21, 23; 45:4; 46:3; 48:1, 12; 49:5) (Beuken 1979:52). 
101

 Die tekste is Jesaja 9:7; 27:6; 40:27; 41:14; 42:24; 43:1, 22, 28; 44:1, 5, 21, 23; 45:4; 46:3; 48:1, 

12; 49:5-6. 
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Die wingerd verteenwoordig die hele volk van Israel, nie net die noordelike 

koninkryk nie. Die temporele aanduidings, naamlik ּוא ֹוםַָההָ֑  in die dag" (vers 2)" ַּבּיִַ֖

en ַָהָּבִאי֙ם "in die dae wat kom" (vers 6) wat 27:2-6 omring, is 'n verwysing na die 

hele volk (Martin 1985:1076; Grogan 1988:171; Wildberger 1997:594; Doyle 

2000:342; Smith 2007:458). "Jakob" en "Israel" word hier as sinonieme gebruik 

(Martin 1985:1076; Sweeney 1988a:62; Coggins 2000:456). Teenoor die 

voorafgaande dat "Jakob" en "Israel" moontlik sinonieme kan wees, noem Day 

(1997:361-362) die volgende: dat "Jakob" en "Israel" moontlik 'n verwysing kan 

wees as hy die volgende noem: "It has sometimes been thought Jacob-Israel in Isa 

27:6 refers to the area of the Northern Kingdom....Whilst this is probably not the 

meaning of the text, it is striking that the text underlying Isa 27:6 refers to "Israel" 

and has in mind the Northern Kingdom, and this may have influenced the 

terminology in Isaiah." Vir Seitz (1993:198; vgl. Snijders 1969:270; Clements 

1980:220) word Israel en Jakob hier in Jesaja 27:6 weer herenig as een volk deur 

Jahwe. Daar is 'n radikale revisie van die lied van die wingerd in 27:2-6 

(Blenkinsopp 2000:375). Oswalt (1986:495; vgl. Kilpatrick 1956:312; Childs 

2001:197) gaan selfs verder deur te noem dat Israel al die inwoners van die aarde 

insluit. 

 

Die boodskap van Jesaja 27:2-6 is vir diegene wat in ballingskap is, asook diegene, 

die arm mense van die land, wat agtergebly het. Die toestand waarin diegene was 

wat in die land agtergebly het, asook diegene wat in ballingskap weggevoer is, was 

aan Jahwe se gramskap te wyte. Hulle hoop is geheel en al verpletter (Le Roux 

2009:24-26). Met 586 v.C. is al twaalf stamme in ballingskap weggevoer. Dit is 

inderdaad as gevolg van die volk se eie morele nalatigheid (Mein 2006:1). 

 

Die boodskap van Jesaja 27:2-6 word kanonies die tweede wingerdlied genoem 

(Hibbard 2006:169). Jesaja 5:1-7 is 'n rekonstruksie van Jesaja 27:2-6. Jesaja 27:2-6 

eindig op 'n positiewe noot en Jesaja 5:1-7 op 'n negatiewe noot (Martin 1985:1076; 

Wolf 1985:44; Polaski 2001:354). Die godsdienstige reaksie sal dié wees van 

omkering (Robbins 1996b:72). Jesaja 27:2-6 is 'n omkering van die omstandighede 

in Jesaja 5:1-7; vanaf negatief na positief; van wanhoop na hoop; van vernietiging 

na bevryding; vanaf 'n oppervlakkige self na 'n diepgaande en bonatuurlike gedrewe 
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verandering van die self, dus: 'n algehele verandering. Derhalwe is die retoriek die 

retoriek van die alternatiewe kultuur (Robbins 1996b:87). Jesaja 27:2-6, indien dit 

'n boodskap van hoop is, spel 'n nuwe toekoms, 'n beter samelewing, 'n goeie en 

beter wyse van lewe uit. 

 

4.4.3 Jesaja 5:1-7 en Jesaja 27:2-6 

 

Wanneer die omstandighede van beide perikope met mekaar vergelyk word, dan is 

dit interessant dat daar 'n verskil in omstandighede is. Die een omstandighede (5:1-

7) waar metafories gesproke "suur druiwe" voortgebring word en die ander 

omstandighede (27:2-6) waar gekeurde wyn geproduseer word. In beide 

omstandighede is dit Jahwe self wat ingryp. Beide omstandighede vra vir drastiese 

optrede. 

 

4.5 Die Sosiaal-Kulturele omstandighede van Jesaja 40:27-31 

 

Wanneer die sosiaal-kulturele omstandighede van Jesaja 40:27-31 beskryf word, 

word dit gedoen aan die hand van die volgende begrippe, naamlik: "Jakob" en 

"Israel". 

 

 "Jakob/Israel" - ַיֲעקֺב/ִיְׂשָרֵאל 4.5.1

 

"Jakob" en "Israel" is twee sinonieme vir Juda in Babiloniese ballingskap. Dit word 

as wisselterme gebruik (Whybray 1975:58; Childs 2001:310; Blenkinsopp 

2002:190). Op daardie stadium was die Noordelike Koninkryk alreeds in 

ballingskap. Jahwe het hulle nie vergeet nie (Martin 1985:1093; vgl. Dawn 

1997:160; Brueggemann 1998b:26-27; Bass 2006:31-33; Melugin 2006:275; 

Janzen 2009:99). Die vraag wat die volk vra, is inderdaad 'n verdieping van die 

krisis, wat in afwagting op 'n antwoord van Jahwe is en daardie wag is lank en 

Jahwe kom nie met 'n antwoord na vore nie. Hy is stil. Jahwe deur sy onaktiwiteit, 

soos deur die volk waarneembaar, ignoreer hulle regmatige aanname (40:27) om 

die beloftes te vervul wat Hy aan hulle voorvaders gemaak het (Whybray 1975:58). 

Dit is hoekom die profeet (Deutero-Jesaja) die volk eerste "Jakob" en dan "Israel" 
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noem. Dit is om te sinspeel op die beloftes wat Jahwe aan Jakob gemaak het dat sy 

nakomelinge talryk soos die stof van die aarde sal wees (Gen. 28:14). Jahwe het nie 

sy beloftes aan Jakob versaak nie. Hy kan nie op sy eie woord teruggaan nie. 

Wanneer die benaming "Israel" gebruik word, dan is dit om die volk te herinner dat 

hulle talryk sal wees soos die sterre van die hemelruim (Gen. 15:5). Hier is 

moontlik van sinonimiese, maar terselfdertyd ook van antitetiese parallelisme 

sprake. "Jakob" herinner aan die een kant dat hy gemeen, selfsugtig en 'n 

veragtelike persoon en weersprekend en afbrekend vals was. Dit moet die volk 

daaraan herinner dat dit van die redes is waarom hulle in ballingskap is. Die 

benaming "Israel" beteken dat hulle "versterk met Jahwe" is. Na die worsteling by 

Jabbok is Jakob nou waardig om die naam "Israel" te dra. Daarom is dit interessant 

dat die volk nou daarop sinspeel dat Jahwe hulle nie raaksien nie, dat húlle reg by 

Jahwe verbygaan (Muilenberg 1956:444; Knight 1984:24-25; vgl. Grogan 

1988:246; Koole 1997:11-12, Blenkinsopp 2002:194). 

 

Die volk (eintlik Juda wat in ballingskap is) is van mening dat Jahwe nie omgee nie 

en nie ag gee op hulle nie en Hy is nie daartoe in staat om hulle te help nie 

(Brueggemann 1998b:26-27). Tog is Jahwe getrou oor dié wat in Hom glo en 

daarom moet die verbondsvolk nie dink Jahwe sien hulle nie raak nie of het hulle 

vergeet nie. Dit is heeltemal te verstane as hulle wêreld om hulle heen inmekaar 

tuimel dat hulle so dink (Martin 1985:1093; Hanson 1995: 27; Briley 2004:121; 

vgl. Smith 2009:120; Uhlig 2009:163). Indien hulle noem dat hulle ִמְׁשָּפט by Jahwe 

verbygaan, van watter ִמְׁשָּפט praat hulle? Is dit dieselfde as dié een by 5:7? Kan tog 

nie wees nie. Dan is dit net moontlik reg dat hulle ִמְׁשָּפט by Jahwe verby gegaan 

het. Die ִמְׁשָּפט wat hulle opgelewer het, was die teenoorgestelde, naamlik ִמְׂשָּפח. 

Daarom dat "Jakob/Israel" as "die wingerd van Jahwe" nog steeds nie glo nie en kla 

terwyl hulle in ballingskap sit (Watts 1987:95). Hierdie soort ingesteldheid en 

houding openbaar 'n swak geloof en die dwaasheid van hul ontrouheid (Motyer 

1999:250; vgl. Childs 2001:72). 

 

Uit bostaande is dit heeltemal verstaanbaar vir die volk om so teen Jahwe op te tree. 

Dit is meer die toenemende belangrikheid van die volk se tradisies, naamlik die 
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belangrikheid van die land, asook Jahwe se vermoë om te kan optree, sy vermoë om 

met mense te handel ten spyte van hul eie morele nalatigheid dat hulle Jahwe nie 

kan of wil vertrou nie, asook die feit dat die ballingskap vir die volk nederlaag, 

lyding, verlies en ongekende krisis meegebring het (Mein 2006:1; Carr 2010:166). 

Wat die volk dus nodig het, is 'n "conversionist" in hul lewens en geskiedenis en 

hul situasie in ballingskap (Robbins 1996b:72). Hierdie "conversionist" is nie 

antropologies gedrewe nie, maar sal teologies gedrewe wees. 'n "Thaumaturgical" 

sal nie help nie, want dit sal net vir 'n tydjie duur. Derhalwe sal die retoriek wees 

(Robbins 1996b:87) dié van die alternatiewe kultuur wat na 'n nuwe toekoms, 'n 

beter samelewing smag, wat sal meebring dat wanhoop in daadwerklike hoop sal 

verander. Maar dan moet die volk op Jahwe wag/hoop en net Jahwe kan hulle die 

krag gee om aan te gaan. 

 

Daar is 'n moontlike ooreenkoms tussen 27:2-6 en 40:27-31 in die gebruik van die 

dubbele benaming "Jakob/Israel". In 27:6 word positiewe omstandighede geskets in 

terme van die volk se toekoms en waarheen hulle op pad is. In 40:27 word 'n 

klaaglied gehef vanuit die omstandighede van die ballingskap, 'n verdieping van die 

krisis waaruit hulle self nie kan kom nie. In beide gevalle is Jahwe die antwoord op 

die omstandighede. Die verskil in omstandighede is die gebruik van die reg wat nie 

voorkom in Jesaja 27:2-6 nie en die gebruik van wingerd/wingerdbou wat nie in 

Jesaja 40:27-31 voorkom nie. 

 

4.5.2 Jesaja 5:1-7 en Jesaja 40:27-31  

 

In beide perikope is daar duidelike ooreenkomste, naamlik die voorkoms van die 

gebruik van ִמְׁשָּפט en ָקָוה. Dit is asof daar 'n algehele ineenstorting van die reg 

ingetree het. Dit blyk niemand gee om nie. Indien die reg ontbreek, dan ontbreek 

ook ְצָדָקה. Dit voorspel 'n resep vir totale vernietiging. Dit blyk in die verandering 

van die omstandighede dat die mens nie daartoe in staat is om enige verandering 

positief gesproke teweeg te bring nie. 
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4.6 Die Sosiale en Kulturele omstandighede van Jesaja 59:1-21 

 

Wanneer die sosiale en kulturele omstandighede van Jesaja 59:1-21 beskrywe 

word, word dit gedoen aan die hand van die volgende begrippe: "Sion" en "Jakob". 

 

 "Sion" - ִצּיֹון 4.6.1

 

Clines (1998:115-117; vgl. Mare 1992:1097) verwys na Sion
102

 as 'n stad en dan 

spesifiek by name Jerusalem. Daar word ook na Sion as berg, dan by name na 

"Mount Zion" verwys, waar die plek met die Naam van Jahwe, die tempel van 

Jahwe, hulle wat hul hoop plaas in Jahwe, verbind word. Dit dien ook as benaming 

vir die "inwoners/mense van Sion/Jerusalem" of ook die "inwoners van 

Israel/Juda", Israel as 'n nasie. Dit word ook genoem die stad van Jahwe as Koning, 

die stad van Dawid, as 'n plek waar fees gevier word asook 'n plek van aanbidding, 

'n stad van reg en geregtigheid, 'n stad van heiligheid, 'n stad van goddelike 

lewensmiddele, 'n stad van goddelike seëninge, 'n stad van bevryding, 'n stad van 

blydskap en geluk, 'n stad van hartseer, 'n stad van misdaad, 'n stad waar Jahwe 

woon, die stad van Jahwe se mense, die plek van Jahwe se onderrig, die stad van 

Jahwe se verterende vuur, die stad wat deur Jahwe gebou is, die stad wat Jahwe sal 

verdedig, die stad wat deur Jahwe bevry word, die stad wat Jahwe liefhet, die stad 

wat ook die objek van Jahwe se wraak is (Clines 1996:115-116; vgl. Stolz 

1997:1072-1075). Eers, volgens Payne (1975:1065), in die ballingskap word die 

volk, bedoelende die hele nasie, Sion genoem (Sag. 2:7). Met die herstel van die 

mure van Jerusalem word die ballinge wat teruggekeer het, genoem "die wat 

teruggekeer het na Sion" (Jer. 50:5). Positief gesien, is dit Jahwe wat die 

teruggekeerdes vanuit ballingskap terug gebring het. Negatief gesien is dit die volk 

se oortredinge wat Sion geruïneer het. Die hoop vir Sion het in die post-eksiliese 

tydperk ontwaak. Daar word weer gepraat dat Jahwe op Sion sal woon (Sef. 3:1; 

Sag. 2:14; 8:2) (Stolz 1997:1076; vgl. Strong 1997:1321). 

 

                                                           
102

 Die eienaam "Sion" verskyn 152 keer in die MT, insluitende 93 keer in die profete (46 keer in 

Jesaja, 17 keer in Jeremia; 7 keer in Joël; 2 elk in Amos en Obadja; 9 keer in Miga; 2 keer in Sefanja 

en 8 keer in Sagaria), 53 in die poëtiese geskrifte (37 keer in die Psalms; 15 keer in Klaagliedere en 

1 keer in Hooglied (Otto 2003:343). 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



231 

 

Jahwe sal dus namens Sion teen haar vyande optree. Hy sal tot haar redding kom 

(Whybray 1975:228; Childs 2001:489). Hy kom in sy hoedanigheid as Bevryder 

(Knight 1985:39). Dit is positiewe nuus na die negatiewe nuus van wanhoop in 

verse 9 en 11. Wel interessant is dat die versekering van bevryding (herstel) nie vir 

die Sion is nie, maar diegene in Sion wat na die ּתֹוָרה terugkeer. Dit is nie vir hulle 

wat aanhou om te ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה nie (Brueggemann 1988:202; vgl. Childs 

2001:490). Nie almal wat sê hulle is van Sion sal bevry word nie. Jahwe is heilig in 

sy bevryding in sowel as in sy oordeel (Motyer 1999:369). Jahwe openbaar 

Homself as die Bevryder en handel met elkeen wat sy "reg", "geregtigheid" en 

"bevryding" frustreer en bevraagteken (Koole 2001:210). 

 

"Jakob" - ַיֲעקֺב 4.6.2
103

 

 

Indien Jahwe terugkeer na Sion as Bevryder sal hy die ongoddelikheid van Jakob 

verwyder (Whybray 1975:228). Dit is interessant dat Hy kom vir Jakob en nie vir 

Israel nie. Die hele neiging van Jakob se natuur was dié van 'n rebel, soos reeds 

hierbo beskrywe in 40:27. Deur die benaming "Jakob" alleen op die voorgrond te 

plaas en nie saam met "Israel" nie, soos in die vorige keer nie, getuig van die aard 

van wie die volk is wat uit ballingskap teruggekeer het. Hulle dra Jakob se karakter 

in hulle (Knight 1985:39). Jahwe sal direk ingryp om sy volk te bevry. Hy sal 

gedien word deur 'n gemeenskap waar reg en geregtigheid beoefen word, waar 

Jahwe deur getroue profete en deur gehoorsame leiers verteenwoordig word 

                                                           
103

 Dit is baie interessant om daarop te let hoeveel keer "Israel" en "Jakob", afsonderlik en 

gesamentlik, gebruik word in hoofstukke 56-66 (let ook op die gebruik van die benaminge "Sion" en 

"Jerusalem"): 

"Israel" → 56:8; 60:9, 14; 63:7, 16 en 66:20. 

"Jakob" → 58:1, 14; 59:20; 60:16; 65:9. 

"Sion" → 59:20; 60:14; 61:3; 62:11; 64:9; 66:8. 

"Jerusalem" → 62:6 en 7; 64:9; 65:18-19; 66:10 

Let op die gebruik van die kombinasie van "Israel", "Jakob" en "Sion" in Jesaja 60:1-22. Volgens 

Westermann (1969:262) is Jesaja 60 deel van Jes. 60-62 waar daar onvoorwaardelike bevryding aan 

die volk verkondig word. Dit is die kern van Jes. 56-66. Vir Westermann bevat Jes. 60-62 baie 

raakpunte met Deutero-Jesaja (onvoorwaardelike heil aan die hele volk), en omdat sy beeldspraak 

grootliks met dié van Deutero-Jesaja se beeldspraak ooreenstem, kan gesê word dat hoofstukke 60-

62 die kern van 56-66 aan die volk bevat. Let veral op hoe die volk genoem word in vers 14 van 

hoofstuk 60: en hulle sal jou noem: "stad van Jahwe, Sion van die Heilige van Israel". Met dié 

uitspraak is die stad nog steeds bouvallig en die volk ver van voorspoed af. Die volk ervaar dat 

Jahwe hulle nog steeds vergeet; dat Hy hulle verlaat het. Hulle hoop nog steeds vergeefs dat Jahwe 

sy beloftes sal vervul. Die volk vergeet dat die nasies sal deel in die beloftes (Whybray 1975:229-

231). 
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(Hanson 1995:214). Die gebruik van die benaming "Jakob" is 'n teken van 

herinnering, 'n teken van wie jy is, jou identiteit. Jy is wat jy onthou. Wie is die 

volk eintlik? Hulle is Jakob. Indien die "huis van Jakob" (58:1) homself "Sion" wil 

noem, kan daar nie plek wees vir ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה nie (Koole 2001:210). Hy moet na 

'n verklaring van sonde wegbeweeg daarvan, van omstandighede van oordeel na 

omstandighede van bevryding, van wanhoop na hoop (Oswalt 1998:530). 

 

Die godsdienstige reaksie op die omstandighede in Jesaja 59:1-21 is dié van 

"conversionist" (Robbins 1996b:72). Die volk is nie by magte om as bevryder op te 

tree nie (Whybray 1975:288; Knight 1985:39; Childs 2001:489). Hierdie 

"conversionist" is teologies gedrewe. Daar moet dus 'n algehele verandering 

plaasvind. Die retoriek (Robbins 1996b:87) sal dié wees van die alternatiewe 

kultuur. Dit vra dus vir die skep van 'n beter samelewing. 

 

4.6.3 Jesaja 5:1-7 en Jesaja 59:1-21  

 

In beide perikope word melding gemaak van ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה. In beide perikope 

ontbreek beide elemente. In 5:1-7 is dit Jahwe wat hoop, maar tevergeefs; in 59:1-

21 is dit die volk wat hoop, maar ook tevergeefs. In 59:11 kom nog 'n element by, 

naamlik ְיׁשּוָעה waarop die volk hoop, maar ook dit bly weg. Kan dit wees, dat die 

volk tevergeefs hoop, totdat 59:20 aanbreek. Jahwe kom tot die volk se bevryding. 

 

4.7 Passing met betrekking tot die tydperke 

 

perikoop datering plasing t.o.v datering tydperk (kanonies) 

5:1-7 435-400 v.C. laat post-eksilies pre-eksilies 

27:2-6 587 v.C. laat pre-eksilies pre-eksilies 

40:27-31 550-540 v.C. eksilies Eksilies 

59:1-21 520-500 v.C. post-eksilies post-eksilies 

 

Dit blyk uit bostaande tabel dat 27:2-6 alhoewel kanonies die tweede wingerdlied, 

volgens datering die eerste wingerdlied is. 5:1-7 is 'n uitbreiding (langer) en 

rekonstruksie van 27:2-6. Wat die andeer twee perikope betref is albei langer as 
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5:1-7. Dit kan moontlik genoem word dat 5:1-7 'n poëtiese opsomming is van die 

verhouding tussen Jahwe en sy mense. 

 

4.8 'n Voorlopige gevolgtrekking in terme van hoofstuk 4 

 

4.8.1 Jesaja 5:1-7 

 

Die Eienaar, in hierdie geval Jahwe, het alles in sy vermoë gedoen om, metafories 

gesproke, 'n suksesvolle oes te verseker. Die suksesvolle oes waarop gehoop is, het 

in 'n misoes verander. Die wingerd, in hierdie geval die volk van Jahwe, het in reële 

terme ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה opgelewer. In Jesaja 5:1-7 word nie gemeld wat die ִמְׂשָּפח en 

 .behels nie ְצָעָקה

 

Die reaksie van Jahwe op die oes is verbysterend. ָקָוה in terme van die oes kry 'n 

negatiewe inhoud. In stede van ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה, kry Jahwe ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה waarop 

Hy nie gehoop het nie. Alhoewel Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies gedateer word, is 

die omstandighede pre-eksilies. 

 

Die ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה wat die volk moes voortbring, is deur die elite verwoes. Die 

reaksie op al hierdie gebeure en omstandighede en die gevolge daarvan is te wyte 

aan die volk se eie toedoen. 

 

Die godsdienstige reaksie in hierdie tydperk (pre-eksilies) was oorwegend 

"revolusionist" tot "thaumaturgical" en "reformist" en in 'n mindere mate 

"conversionist-thaumaturgical". Die retoriek was oorwegend "dominant" tot in 'n 

mindere mate "alternatief". 

 

Die proefskrif wil in sy kritiese analise Jesaja 5:1-7, die chronologies jonger teks, in 

hoofstuk 4 eerste plaas, maar in hoofstuk 5 van die proefskrif word 5:1-7 in terme 

van datering (latere teks) laaste geplaas en word die kanoniese volgorde nie gevolg 

nie. 
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4.8.2 Jesaja 27:2-6 

 

Hierdie gedeelte kan as laat pre-eksilies gedateer word. Dit vorm deel van 24-27 

wat 'n aanduiding is van die geboorte van die apokaliptiese beweging net kort voor 

die ballingskap. Die lewe van die volk word juis beëindig waar die meeste mense 

(veral die lede van die monargie/aristokrasie en die elite van Juda) in ballingskap 

weggevoer word. Die tempel as simbool van aanbidding en die mure van Jerusalem 

word vernietig. Wanneer die omstandighede aangespreek word, die toekoms ten 

goede, word juis die benaminge "Israel" en "Jakob" gebruik. Die omstandighede 

vra vir "conversionist", daarom die retoriek van die "alternatiewe kultuur". 

 

4.8.3 Jesaja 40:27-31 

 

Hier val die klem op die ballingskap van die suidelike ryk, naamlik Juda en dit 

word juis eksilies gedateer. Die dubbele benaming "Israel" en "Jakob" word nog 

gebruik om daarmee aan te dui wie Juda is, waar hulle vandaan kom, wat hulle 

identiteit is, wat as 'n simbool van herinnering dien. Juda dra in hom die eienskappe 

van hulle aartsvader Jakob. Dit moet die volk nie vergeet nie. Die omstandighede 

van die ballingskap en waarvan hulle Jahwe beskuldig dat hulle deur Hom vergeet 

is, het hulle oor hulleself gebring. Die godsdienstige reaksie in hierdie tyd is dié van 

"conversionist" en die retoriek dié van die "alternatiewe kultuur". 

 

4.8.4 Jesaja 59:1-21 

 

In hierdie gedeelte, wat as post-eksilies gedateer word, word die benaming "Israel" 

nie saam met "Jakob" gebruik nie, maar wel met "Sion", "Sion" as plek van die 

tempel en as simbool van Jahwe se onvoorwaardelike teenwoordigheid. Daar is 'n 

verlange na die bevryding van Sion indien die volk hulle onveranderde 

omstandighede, toe hulle teruggekeer het vanuit ballingskap, evalueer. Dit is baie 

interessant, die vergelyking tussen "Sion" en "Jakob", veral as die volk hulleself 

"Sion" noem. Die evaluering van die omstandighede vra vir 'n "conversionist" met 

die gepaardgaande retoriek van die alternatiewe kultuur. 
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Dit is baie interessant dat die godsdienstige reaksies van 27:2-6; 40:27-31 en 59:1-

21 die van totale "conversionist" van die omstandighede van die volk verg met die 

retoriek dié van die alternatiewe kultuur. Alhoewel 5:1-7 'n rekonstruksie is van 

27:2-6 in terme van wingerd en wingerdbou, en vir ִמְׁשָּפט en ָקָוה (antitetiese 

parallelisme) met 40:27-31, pas 5:1-7 beter by 59:1-21 in. In 59:1-21 word 

omskrywe wat die ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה (verse 3-8) behels. In hierdie geval is dit die volk 

wat ָקָוה en nie Jahwe nie. Dit waarop die volk hoop in 59:9 en 11 en waarop Jahwe 

in 5:1-7 gehoop het, gebeur nie; net die teenoorgestelde. Ten spyte van die 

heilsbelofte in 59:21, loop die volk se hoop op niks uit nie. 

 

In 3.2 se bespreking oor die datering van Jesaja 5:1-7 blyk dit dat dit moeilik is om 

Jesaja 5:1-7 te dateer. Wanneer daar na die strukture van die fokustekste gekyk 

word en genoem word dat 5:1-7 beter by 59:1-21 inpas moet 'n argument gevoer 

word, nie net op grond van die menings van Blenkinsopp, Gitay, Watts en Sweeney 

nie, maar moet daar ook op grammatikale en semantiese gronde vir die datering van 

Jesaja 5:1-7 'n argument gevoer word. Die woord "reg" en "geregtigheid" verskyn 

saam een keer in Jesaja 5:7; in 40:27 verskyn die woord "reg" een keer; in hoofstuk 

59 verskyn die woord "reg" sewe keer [vv. 8, 9, 11, 11 (implisiete "reg"), 14, 15, 

17] en die woord "geregtigheid" vier keer (vv. 4, 9, 14, 16). Na aanleiding van die 

verhouding tussen Jesaja 5:1-7 en 59:1-21 dien 5:1-7 as 'n opsomming van Jahwe 

se verhouding met sy volk. Indien aanvaar word dat Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies 

gedateer word, moet dit na hoofstuk 59 verskyn. 
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Hoofstuk 5  Die Ideologiese en Teologiese Verband van 

Jesaja 5:1-7 

 

5.1 Inleiding 

 

In die voorafgaande ondersoek het ons te make met Jahwe se ongeduld om goed te 

doen. In Jesaja 5:1-7 was Hy die subjek van die hoop. Verdere kennis is dat die 

omstandighede in Jesaja 5:1-7 ten opsigte van Jesaja 27:2-6 rekontekstualiseer 

word. Behalwe vir antitetiese parallelisme in Jesaja 5:1-7 word antitetiese 

parallelisme in Jesaja 40:27-31 en Jesaja 59:1-21 gebruik om inhoud aan hoop te 

gee. Die wingerd is in 'n haglike toestand en die elite is merendeels vir die 

omstandighede verantwoordelik. Die godsdienstige reaksie wissel van 

"revolusionist" tot "thaumaturgical" en "reformist" en in 'n mindere mate 

"conversionist-thaumaturgical". Die retoriek was oorwegend "dominant" tot in 'n 

mindere mate "alternatief". In die voorafgaande ondersoek blyk die volgende 

datering vir Jesaja 5:1-7 en sy intertekste: 

 

 Jesaja 27:2-6: laat pre-eksilies. 

 Jesaja 40:27-31: eksilies. 

 Jesaja 59:1-21: post-eksilies. 

 Jesaja 5:1-7: laat post-eksilies. 

 

Tot nou het die ondersoek oor die intratekstuele, intertekstuele, sosiale en kulturele 

verband van Jesaja 5:1-7 gehandel. Nou is dit die laaste verband van die teks, 

naamlik die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 5:1-7. 

 

In die ideologiese verband van die teks is die mens die primêre onderwerp (Robbins 

1996b:95). Die oogmerk is om aan te dui dat dominante groepe die mag het om hul 

eie belange as universele belange daar te stel (Robbins 1996a:193-199; vgl. Tinder 

1989:221-228; Carroll 1990:309-311; Wittenberg 1994:167-172; Gottwald 

1996:136-149; Yee 1999:534-537; Meyer 2005:11-64; Tate 2006:173-174). Indien 

die mens die primêre onderwerp is, is die teks die sekondêre onderwerp daarvan, 

die objek van wat mense skryf en lees. Die uitgangspunt van die skrywers en die 
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lesers is die sosiale, kulturele en indiwiduele plasing en perspektief. Hulle sal dus 

met mekaar in gesprek tree en van mekaar verskil met die teks as die onderwerp 

van bespreking (Robbins 1996b:95). Ideologie kan dan beskou word as 'n integrale 

sisteem van oortuigings, veronderstellings en waardes, nie noodwendig waar of 

onwaar nie. Dit reflekteer die behoeftes en belange van 'n groep op 'n bepaalde 

tydstip in die geskiedenis. Hierdie geïntegreerde sisteem spruit voort vanuit die 

behoefte om te verstaan, om jouself en andere te interpreteer en om jou plek in die 

wêreld te regverdig en te beheer. Ideologieë word dus deur 'n spesifieke siening van 

die werklikheid gevorm, wat deur groepe se spesifieke sieninge van die wêreld, die 

samelewing, die mensdom en die beperkinge en potensiaal van die menslike 

bestaan, gedeel word (Clines 1996:10-11; Dyck 2000:108-128). Die ideologiese 

verband van die teks het, met hoe die teks en die interpreteerder van die teks hulself 

in verhouding tot ander indiwidue en groepe posisioneer, te make (Robbins 

1996b:4). Die spektrum van die ideologie van sosiaal-retoriese analise kom, vir 

Robbins, in vier spesiale plekke voor, naamlik: 1) in die tekste; 2) in 

gesaghebbende tradisies van interpretasie; 3) in die intellektuele gesprek en 4) in 

indiwidue en groepe (Robbins 1996b:4). 

 

Ideologie het dus met mense se verhoudinge tot ander mense, die gesprek van 

mense, te make. Die ondersoek wil die kruispunt van idees, ideale en die sosiale 

handeling identifiseer en die kollektiewe behoeftes en belange van 

verteenwoordigende patrone ontdek. Derhalwe is daar drie wyses om die 

ideologiese verband van die teks te analiseer, naamlik: 1) om die sosiale en 

kulturele bepaling van die geïmpliseerde outeur van die teks te analiseer; 2) om die 

ideologie van mag in die teks te analiseer en 3) om die ideologie in die wyse 

waarop die intellektuele gesprek in 'n teks gevoer word, te analiseer (Robbins 

1996b:110-115). 

 

Dit is verder belangrik om te onthou dat die verhouding tussen teologie en 

ideologie 'n baie subtiele een is. Dit is in ons lewenservaring ingebed dat teologie 

sommige tye 'n ideologie kan word wanneer dit gebruik word om sosiologiese 

werklikhede, soos die instelling van slawerny en patriargie of 'n kapitalistiese 

ekonomie, te ondersteun. Miller (1976:464-479; vgl. 2000:635) stel drie kriteria 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



238 

 

voor vir die onderskeid tussen teologie en ideologie, ten minste in Israel, om die 

onderskeid op te helder: 

 

"1. The possibility and presence of self-criticism which means also the 

possibility of judgement as the end of Israel's history. 

2. The positive relationship of Israel with the other nations of the world. A sense 

of responsibility vis-à-vis other people so that Israel's own particular interests 

do not totally define its goal or mission and Israel's place in the world is set at 

least in part for the wellbeing of the nations. 

3. The moral demand for justice and righteousness as the central characteristics 

of human conduct." 

 

Die drie punte wat Miller stel, kan soos volg verstaan word: eerstens, teologie is 

oop tot die stem van self-kritiek soos dit hoofsaaklik in die boodskappe van die 

groot profete uitgedruk word. Tweedens, teologie kyk bokant die eng belange van 

die sosiale groep tot ander mense wat bokant die politieke grense lewe en word in 

Jahwe se besorgheid ingesluit. Derdens, hoor teologie 'n morele eis vir die reg, wat 

gewortel en gegrond in die kosmiese orde is, en wat 'n universele morele eis is 

(Anderson 1999:198-199). 

 

Alhoewel dit moontlik is om die Bybelse teks na sy intratekstuele, intertekstuele, 

sosiale en kulturele en ideologiese verband te bestudeer, is die Hebreeuse Bybel na 

sy aard fundamenteel teologies (vg. Fretheim 1997:143; Rendtorff 2005:1). 

Gevolglik word dit soos volg deur Rendtorff (1993:40-41) gestel: 

 

"The Hebrew Bible is itself a theological book. That means that the Bible does 

not only become theological through interpretation by a later-elaborated 

theology, be it rabbinic or Christian; rather, it is possible and necessary to find 

the theological ideas and messages of the biblical texts themselves. At the same 

time, this implies that the authors of the biblical texts should be deemed to be in 

a certain sense theologians, who had theological ideas and purposes in mind 

when they spoke or wrote their texts, and even when they assembled the texts 

into larger units of books." 
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Op dieselfde spoor met die aanname van Rendtorff, dui Robbins (1996b:130) die 

belangrikheid van die bestudering van die teologiese verband van die teks aan deur 

ander verbande betrokke te maak en stel dit soos volg: 

 

"The aspects of sacred texture are embedded deeply in the inner texture, 

intertexture, social and cultural texture, and the ideological texture of the text. 

For this reason, a major way to gain a fuller understanding of the meanings and 

meaning-effects of sacred texture is through analysis and interpretation of other 

textures in the context of and understanding of its sacred texture." 

 

Met Robbins se sosio-retoriese analise is dit nodig om die teologiese verband van 

Jesaja 5:1-7 en sy intertekste te bestudeer met die insigte van die intratekstuele, 

intertekstuele, sosiaal en kulturele en ideologiese verband van Jesaja 5:1-7. Volgens 

Robbins (1996b:120) poog die teologiese verband om die leser te lei om die 

teologiese aspekte van die teks, hetsy of daardie teks die Bybel is of enige ander 

teks, na te vors. Die navorsing stel belang in Jahwe en die godsdienstige lewe van 

die mens, die verhouding tussen die mens en die goddelike. Vir hierdie rede het die 

teologiese verband van die teks met teologiese sake te make. Daarom word die term 

"teologiese verband" aanbeveel. 

 

In 'n poging om die teologiese verband van die teks vas te lê, stel Robbins 

(1996b:120-130) die volgende temas voor om die ondersoek na die teologiese 

aspekte van 'n teks te lei, naamlik: godheid, heilige persone, geestelike wesens, 

religieuse geskiedenis, menslike bevryding, menslike toegewydheid, godsdienstige 

gemeenskap en etiek. Hierdie agt tipes of temas kan weer verder in drie temas 

ingedeel word (Moon 2004:24), naamlik: die goddelike aspekte (godheid, heilige 

persone, geestelike wesens); die interaksie tussen die godheid en die mens 

(religieuse geskiedenis en menslike bevryding) en die menslike aspekte (menslike 

toegewydheid, godsdienstige gemeenskap en etiek). 
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5.2 Die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 27:2-6 

 

5.2.1 Die ideologiese verband van Jesaja 27:2-6 

 

Die ideologiese verband kan as 'n redelike uitbreiding van die sosiale en kulturele 

verband beskou word, maar dit is baie diep met die teologiese inhoud van die teks 

verbind (vgl. Miller 1976; Anderson 1999:198-199; Bloomquist 2003:172). 

Ideologie moet dus as een van die wyses van hoe om die teks te verstaan, gesien 

word. Ideologie is bo kritiek, gegewe dat teologie 'n oopeinde en voortgaande 

gesprek is. "Ideology is meaning in the service of power", aldus Thompson 

(1990:7). In situasies van konflik kan dit beteken dat dit moontlik is dat daar 'n 

ideologie is wat teenoor 'n ander ideologie is. Of soos Anderson (1999:197) dit stel: 

Ideologie is "a sociological term that refers to a body of ideas and practices 

intended to justify or sanction a socio-political program." 

 

5.2.1.1 Konflik tussen gemeenskappe 

 

Jesaja 27:2-6 is volgens datering die eerste wingerdlied en Jesaja 5:1-7 die tweede 

wingerdlied. In 27:2-6 word die ideale omstandighede geskilder waarin die wingerd 

deur Jahwe versorg sal word. Hierdie uitspraak is op die vooraand van die 

ballingskap. Tog word daar melding in 27:2-6 van "dorings en onkruid" gemaak. 

Dit is ook nie heeltemal seker na wie "dorings en onkruid" verwys nie. Dit kan 

moontlik verwys na enige iemand wat Jahwe se werk in die wingerd wil opponeer 

(Smith 2007:457). Dit kan volgens Doyle (2000:346) ook vyande van Jahwe wees 

(vgl. Beuken 2009:94). 

 

Die moontlike konflik wat deur die "dorings en onkruid" veroorsaak kan word, sal 

deur Jahwe verwyder word, want daar is by Hom geen wraak teenoor die wingerd 

nie (Hibbard 2006:179). 
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5.2.1.2 Ideologiese konflik betreffende die Sionsteologie 

 

Jesaja 27:2-6 moet teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 verstaan word, wat as 

die apokalips van die boek Jesaja bekend staan. Jesaja 27:2-6 kan net teen sy breë 

agtergrond verstaan word. Die boek Jesaja kan 'n stryd wees en veral om dit as 'n 

Christelike geskrif te verstaan (Childs 2004:1-324). Dus moet die ideologiese 

konflik betreffende die Sionsteologie teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 

verstaan word (vgl. Otzen 1974:196-206; Sweeney 1988b:39-52). 

 

Derhalwe is ideologiese verband die argument in Jesaja 24-27 teen die valse 

verstaan van die Sionsteologie. Hierdie valse Sionsteologie is op 'n manier met 

ideologie verbind. Die eintlike punt ter sprake is die onaantasbaarheid van Sion. 

Die volk het gedink hulle bly veilig in Jerusalem (Bright 1981:289-290). Die 

konsep van Sion is 'n sentrale fokuspunt in die Ou Testament, spesifiek in die 

profetiese boeke, veral in Jesaja. Sion word as 'n integrale deel van die volk se 

daaglikse lewe gesien (Jang 2005:173). Solank as wat Sion nog staan, het die volk 

gedink dat hulle geen probleme het nie. Jahwe is mos daar. Hulle dink Jahwe se 

seëninge is 'n aanvaarde, voldonge en gewaarborgde feit. Hy maak van Sion 'n 

simbool van bewaring en veiligheid (Weinfeld 1979:56). Dit is 'n verkeerde idee. 

Sion staan ook as die stad van chaos bekend (Biddle 1995:5-12). Solank as wat daar 

oortredings in die samelewing is, is die oordeel van Jahwe onvermydelik (vgl. 

Walker 2004:589-592; Groves 2005:1019-1025). 

 

5.2.1.3 Die verband met hoop 

 

In die breë verband van Jesaja 24-27 hoop Jesaja dat die volk en die wêreld deur 

Jahwe se oordeel reg en geregtigheid sal aanleer en daarvolgens lewe, sodat die 

volgende 'n werklikheid word: 27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei 

en uitbot, hulle sal die wêreld vol vrugte maak. Klaagliedere sal in blydskap 

verander. Verdroogde wingerde sal oorvloedige wyne produseer. In Jesaja 27:2-6 is 

die tema van die lied van die wingerd hoopvol, wat beteken dat Jahwe vir sy volk 

sal sorg neem. 
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Alleenlik met Jahwe se ingrype kan die nasionalistiese ideologie van Sion wat as 

onaantasbaar beskou word, oorkom word, sodat dit wat in 27:6 staan ook die nasies 

insluit (Hibbard 2006:91). Die hoop wat in 27:2-6 gegee word, kan alleenlik deur 

Jahwe bewerkstellig word en staan teenoor die ideologie daarvan dat Sion 

onaantasbaar is (Polaski 2001:289). 

 

5.2.2 Die teologiese verband van Jesaja 27:2-6 

 

5.2.2.1 Goddelike aspekte 

 

Robbins se "sacred text" kan met die term "teologiese verband" vervang word. 

Onder die teologiese verband van die teks kom Jahwe se optrede en uitsprake na 

vore in terme van openbaring en dat Jahwe se betrokkenheid juis in hoofstuk 2 

(intratekstuele verband van die teks) van die navorsing gestel word. Dit beteken 

verder dat "goddelike aspekte" ook met "goddelike openbaring" te make het. Dit is 

daarom belangrik dat hierdie vraagstukke vanuit 'n retoriese oogpunt en spesifiek 

vanuit 'n profetiese rede in oorweging geneem moet word. Wanneer Jahwe se aard 

en menslike beperking in oorweging geneem word, is dit moeilik om Jahwe se 

bedoeling of gedagte sonder sy selfonthulling te verstaan. Openbaring in die Bybel 

is Jahwe se selfonthulling (Tate 2006:321; vgl. Argall 2000:1123). Die wyse 

waarop Jahwe Homself onthul word deur sy "personal relationship with a people 

through speaking and acting" gemanifesteer (Patrick 1999:16). 

 

5.2.2.1.1 Godheid 

 

Volgens Robbins (1996b:120) word die term "Godheid" soos volg verduidelik: 

"God, or divine being, may exist either in the background or in a direct position of 

action and speech in a text. This is the realm of theology par excellence – the nature 

of God and God's action and revelation. Sometimes there is simply reference to 

God or a god in a text. Sometimes God speaks and acts like another character in the 

story." 
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In Jesaja 27:2-6 is die goddelike optrede met persoonlike voornaamwoorde en 

simboliese verbindinge vervleg. 

 

Tabel 5.1 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 

goddelike optrede) 

Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 

v. 3a Ek, Jahwe, sal dit beskerm (ּה ְצָרִ֔  direk (1ste (ֲאִנִׁ֤יְָיהָו֙הָֹנִֽ

en 3de 

persone) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 3b elke oomblik sal Ek dit water gee (ָ ים ִלְרָגִעִַ֖

ָּנה  (ַאְׁשְֶּקָ֑

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 3d Ek sal dit nag en dag bewaak ( ְיָלהָָויִַָ֖ ָּנהַלֵׁ֥ ֹוםֶָאֳצֶרִֽ ) direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 4a Daar is geen grimmigheid by My nie (ָין הֵָאִ֣ ֵחָמִַ֖

י  (ִלָ֑

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 4b Waar Ek doring (of) onkruid kry (ָיר ָׁשִמֵׁ֥ ִנָי י־ִיְּתֵנֶ֜ ִמִֽ

יִָ ֙תַָׁש֙ ) 

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 4c sal Ek in oorlog daarop aanval (ָ ה ַּבִּמְלָחָמִ֔

ּה הָָבִַ֖  (ֶאְפְׂשָעֵׁ֥

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 4d Ek sal dit alles saam verbrand (ָּנהָָּיִַֽחד  direk (1ste (ֲאִציֶתֵׁ֥

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 5a Of hulle moet my beskutting aangryp (ָֹוַָיֲחֵזִ֣ק אִּ֚

י  (ְּבָמעּוִזִ֔

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 5b (Hulle moet) vrede met My maak (ָֹום הָָׁשלִַ֖ ַיֲעֶׂשֵׁ֥

י  (ִלָ֑

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 5c (Hulle moet) vrede met My maak (ָֹום הָָׁשלִַ֖ ַיֲעֶׂשֵׁ֥

י  (ִלָ֑

direk (1ste 

persoon) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 
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Jesaja 27:2-6 is so gestruktureer ooreenkomstig Jahwe se direkte betrokkenheid in 

die lewe van die volk. Dit is net in v. 3 waar Jahwe in die 3de persoon aangedui 

word. Verder word Jahwe in die 1ste persoon aangedui. Dit dui daarop dat Jahwe 

die dominante figuur in die lied van die wingerd is. Die profeet dui Jahwe se direkte 

betrokkenheid by verlossing aan. Net die benaming "Jahwe" word in 27:2-6 vir 

God gebruik. Jahwe manifesteer in hierdie gedeelte Homself as die "Tuinier-

Wingerdboer". Hy begin met die gedeelte: "Ek, Jahwe, sal dit beskerm". As die 

hoop onder spanning geplaas word en die land van die belofte al hoe minder word, 

begin Jahwe met wie Hy is, begin Hy met die versekering van die verlossing dat die 

volk hulle hul nie oor die belofte van 'n land en van 'n nageslag hoef te bekommer 

nie. Hy is die Een wat die boosheid vernietig (27:1) en Hy is die Een wat met sy 

volk geduldig is (27:2-6) (Briley 2000:249; Smith 2007:257; vgl. Seitz 1993:200). 

Hy is die Een wat die wingerd versorg en die wingerde snoei (Oswalt 1998:560; 

Smith 2007:457). Hy is ook die Een wat as die Groot Versoener optree (27:5) 

(Sweeney 1988a:54). 

 

Jahwe is die uitsluitlike Bewerker van die verlossing. Dit is duidelik dat die oordeel 

afwesig is. Jahwe se liefde word oorweldigend uitgedruk. Dit is merkwaardig dat 

Jahwe se verbondsliefde en verlossing uitgedruk word deurdat die persoonlike 

voornaamwoorde 10 keer gebruik word. 

 

Daar moet kennis geneem word dat die stad Jerusalem/Sion 'n wingerd geword het 

waar Jahwe se beskerming en verlossing oorvloediger geword het. Vanuit 'n 

retoriese oogpunt word Jahwe se volk nie beskerm en gered deur die stad se mure 

en magtige krag nie, maar deur Jahwe se krag en liefde, soos 'n wingerd wat 

volledig van die tuinier-wingerdboer se beskerming en ondersteuning afhanklik is. 

Jahwe is diep in hulle lewens betrokke en hulle word deur sy verbintenis in hulle 

lewe beïnvloed. Jahwe se verbondsliefde en verlossing kan duidelik in Jahwe se 

skepping van die wingerd gesien word, voor Jahwe se oordeel oor sy volk soos 

gesimboliseer in die tweede lied van die wingerd, naamlik Jesaja 5:1-7, in die 

eskatologiese of apokaliptiese tyd (vgl. Fretheim 2005:2). 

 

 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



245 

 

5.2.2.1.2 Heilige persoon 

 

Die term "heilige persoon" verduidelik Robbins (1996b:121) soos volg: "Regularly 

a sacred text features one or more people who have a special relation to God or to 

divine powers. In the New Testament texts, the holy person par excellence is Jesus 

the Christ…But there are other holy persons in the New Testament texts as well. 

Priests, Pharisees, Sadducees, and scribes have a status that associates them with 

holy things or holy ways." Soos Robbins tereg aandui, Jesus in die Nuwe Testament 

is die heilige persoon by uitnemendheid. 

 

Dit kan aangeneem word dat Jahwe in die Ou Testament nie net heilig is nie, maar 

ook in 'n simboliese wyse, seker ook in sy optrede. Een van die belangrikste 

teologiese temas in die boek Jesaja is die beeld van Jahwe as heilig (Rendtorff 

2005:632-634). Een van die sentrale temas in Jesaja is dat Jahwe genoem word "die 

Heilige van Israel (ל ִָיְׂשָרֵאִַ֖ ֹוׁש  ;17:7 ;12:6 ;20 ,10:17 ;6:3 ;24 ,19 ,5:16 ;1:4 :"(ְקדֵׁ֥

29:19, 23; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14; 16, 20; 43:3, 14, 15; 45:11; 

47:4; 48:17; 49:7; 55:5; 60:2, 14; 63:10-11. Dit word alleenlik vir dinge wat 'n noue 

verhouding het met Jahwe gebruik, dinge soos woonplek, die stad, howe, die huis, 

mense, die weg of 'n spesiale dag (4:3; 35:8; 56:7; 57:13; 58:13; 62:9, 12; 63:15, 

18; 64:9-10; 65:11; 66:20) (Roberts 1982:131). 

 

Jahwe se verlossing kan alleenlik deur sy heiligheid verstaan word. Die boosheid en 

die afgodery van die bewoners van die aarde kan nie sy heiligheid weerstaan nie. 

Sy verlossing soos hierbo in die tabel straal vanuit die etos van sy heiligheid. Selfs 

Jakob wat wortel skiet en Israel wat bloei en uitbot staan onder Jahwe se oordeel 

sover dit ongeregtigheid betref. Dit wys daarop Jahwe is besig om die wêreld deur 

sy verlossing in sy heiligheid te reinig (Janzen 1994:160). Daar word van Jahwe 

verwag om geregtigheid, vrede en verlossing te herstel en dat sy heiligheid in die 

persoonlikheid van Jahwe, veral in 27:4, lê. Dit is die kentering van die hele lied, 

veral in die lig van vers 3 gesien. Daar is geen grimmigheid of wraak nie; daar is 

ook geen morbiedheid teenoor die wingerd nie. Die wingerd sal nie vernietig word 

nie. Jahwe is hier in die eerste persoon aan die woord. Dit is nie die profeet wat 

sing nie; in sy heiligheid is dit Jahwe wat self van sy toewyding tot die wingerd 
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sing, nogal op die vooraand van die ballingskap. Die grimmigheid/wraak verskuif 

na die doring en onkruid wat die wingerd wil oorneem. Dan is dit asof Jahwe se 

grimmigheid/wraak in vers 5 in versoening oorgaan. Wil dit sê dat in sy heiligheid 

Jahwe se optrede van geregtigheid, vrede en verlossing met versoening 

gepaardgaan en dat dit ook die vyand (doring en onkruid) insluit. Dit is moontlik, 

want dit sluit aan by vers 6c: "hulle sal die wêreld vol vrugte maak". Dit is die rede 

vir blydskap en hoop omrede Jahwe se heilige liefde en soewereiniteit vir sy 

wingerd sorg. Dit is om hoop te gee ten spyte van die omstandighede. Die hoop is 

gebaseer op die openbaring van Jahwe (Smith 2007:459-461). 

 

Waarom doen Jahwe al hierdie dinge? Waarom doen Hy soveel moeite? Omrede sy 

doel waarom Hy alles onderneem, naamlik dat sy heiligheid aan die wêreld bekend 

moet word. Dit is waarom die karakter van sy volk van deurslaggewende belang 

moet wees: Jahwe se ware heiligheid moet deur sy volk gesien word, hulle moet sy 

heilige reg en geregtigheid reflekteer (Oswalt 1998:560). Wat die volk sal wees, sal 

wees soos Jahwe Hom openbaar, dat Hy heilig is (Shepherd 2009:36). 

 

5.2.2.1.3 Geestelike wesens 

 

Robbins (1996b:123) beskrywe 'n geestelike wese soos volg: "Sacred texts often 

feature special divine or evil beings who have the nature of a spirit rather than a 

fully human being." 

 

Daar word nie melding van "geestelike wesens" in Jesaja 27:2-6 gemaak nie. 

 

5.2.2.2 Die verhouding tussen die godheid en die mens 

 

Daar is 'n interaksie tussen Jahwe se handelinge en die impak wat dit op die mens 

het. Hiervoor sal die konsepte van religieuse geskiedenis en menslike bevryding 

ondersoek word. 
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5.2.2.2.1 Religieuse geskiedenis 

 

Die term "religieuse geskiedenis" verduidelik Robbins (1996b:123) soos volg: 

"Many sacred texts presuppose that divine powers direct historical processes and 

events toward certain results. In the New Testament, this is the realm of 

eschatology and apocalyptic, or salvation history. From the perspective 

eschatology, history moves toward the time of "last things." From the perspective 

of apocalyptic, certain seers see revelations from heaven as the end-time 

approaches, making events and procedures of the end-time known before they 

occur. From the perspective of salvation history, God's plan for human works itself 

out through a complicated but ever-ongoing process that moves slowly toward 

God's goals." 

 

Soos Robbins tereg aandui, is religieuse geskiedenis met eskatologie en die 

apokaliptiese verskynsel verbind. Jesaja 27:2-6 vorm deel van die groter geheel van 

Jesaja 24-27 waarna verwys word as die "apokalips van Jesaja", want daar is sekere 

kenmerke wat soortgelyk is aan apokaliptiese literatuur (vgl. Fohrer 1968:369-370; 

Otzen 1974:196; Millar 1976:1; Johnson 1988:11). Apokaliptiek is die voortsetting 

van die profetiese beweging en spesifiek tot die toekoms van hoop van die profete 

(Rowland 2006:191). In Jesaja 27:2-6 druk die religieuse  geskiedenis Jahwe se 

soeweriniteit as Tuinier-Wingerdboer vanuit 'n apokaliptiese perspektief uit. Die 

religieuse geskiedenis druk die somberheid van die verhouding tussen Jahwe en sy 

volk uit, veral gesien vanuit 27:1. Die uitsonderlike verhouding moet teen die 

agtergrond van Jahwe as Tuinier-Wingerdboer, sy heilige versorging van die 

wingerd gesien word. 

 

5.2.2.2.2 Menslike bevryding 

 

"Menslike bevryding" word deur Robbins (1996b:125-126) soos volg beskryf: 

"Another dimension of sacred texture is the transmission of benefit from the divine 

to humans as a result of events, rituals, or practices. As a result of things that 

happen or could happen if people do them, divine powers will transform lives and 

take them into a higher level of existence. Perhaps the result will be the changing of 

the mortal nature of humans – namely, a state of existence that leads to death – into 
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an immortal nature, a state where they no longer die. Or perhaps a burden of 

impurity or guilt is removed in such a manner that a person is liberated from 

powers or practices that are deliberating and destructive." 

 

Jahwe se verlossing word deur die herstel van die volk ervaar. Dit was nooit Jahwe 

se bedoeling om sy volk te elimineer nie, maar om eerder hulle deur die reiniging 

van sy oordeel te verlos. Daarom is verlossing sy finale optrede: 

 

27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die 

wêreld vol vrugte maak (ָל ּוְָפֵני־ֵתֵבִַ֖ לָּוָמְלאֵׁ֥ חִָיְׂשָרֵאָ֑ יץָּוָפַרִַ֖ בָָיִצֵׁ֥ ֲעקִֹ֔ ׁשַָיִֽ ַהָּבִאי֙םַָיְׁשֵרִ֣

ה׃  (ְּתנּוָבִֽ

 

5.2.2.3 Menslike aspekte 

 

Menslike aspekte het hoofsaaklik met menslike aktiwiteite te make, tewete 

menslike toegewydheid, godsdienstige gemeenskap en etiek. 

 

5.2.2.3.1 Menslike toegewydheid 

 

Robbins (1996b:126) beskrywe "menslike toegewydheid" soos volg: "The other 

side of what God and holy persons do for humans is human commitment to divine 

ways. The sacred texture of a text, therefore, regularly includes a portrayal of 

humans who are faithful followers and supporters of people who play a special role 

in revealing the ways of God to humans. In Christian texts, this special form of 

human commitment is usually called discipleship. In other contexts, it may have 

other names. In all cases, however, the issue is the response of humans at the level 

of their practices." 

 

Na aanleiding van Robbins se definisie kan indiwidue vir of teen Jahwe besluit. 

Maar die volk se hoop en verlossing lê in Jahwe. Die menslike toegewydheid is 

eintlik 'n praktiese saak. Die profeet se emosies en getrouheid word gedemonstreer 

deur die volgende woorde en die volk word aangemoedig om dieselfde te doen: 
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27:5 Of hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak, vrede met My 

maak. 

י׃ ֲעֶׂשה־ִלִֽ ַ ֹוםָיִֽ יָָׁשלִַ֖ ֹוםִָלָ֑ הָָׁשלִַ֖ יַָיֲעֶׂשֵׁ֥ ֹוַָיֲחֵזִ֣קְָּבָמעּוִזִ֔  אִּ֚

 

5.2.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 

 

"Godsdienstige gemeenskap" word deur Robbins (1996b:127) soos volg beskrywe: 

"Another aspect of the sacred texture of a text is the formation and nurturing of 

religious community. In other words, human commitment regularly is not simply an 

individual matter but a matter of participating with other people in activities that 

nurture and fulfil commitment to divine ways." 

 

In die gemeenskap van Jesaja 27:2-6 word die regverdige gevind. Die godsdienstige 

gemeenskap word aangemoedig om Jahwe se beskutting aan te gryp en om met 

Hom vrede te maak. Dit sal vir die godsdienstige gemeenskap uitloop op die 

volgende: 

 

27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die 

wêreld vol vrugte maak (ָל ּוְָפֵני־ֵתֵבִַ֖ לָּוָמְלאֵׁ֥ חִָיְׂשָרֵאָ֑ יץָּוָפַרִַ֖ בָָיִצֵׁ֥ ֲעקִֹ֔ ׁשַָיִֽ ַהָּבִאי֙םַָיְׁשֵרִ֣

ה׃  (ְּתנּוָבִֽ

 

5.2.2.3.3 Etiek 

 

Robbins (1996b:129) beskrywe "etiek" as die verantwoordelikheid en 

toegewydheid van die menslike wesens tot Jahwe. Dit is 'n kombinasie van 

teologiese en morele vraagstukke: "Ethics concerns the responsibility of humans to 

think and act in special ways in both ordinary and extraordinary circumstances. 

When addressed in the context of religious commitment, the special ways of 

thinking and acting are motivated by commitment to God. Usually, ethicists work 
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in some way with ethical principle, though some consider ethical guidelines, rules, 

or principles to be so intrinsic to situations that they cannot be adequately stated." 

 

Indien die menslike bevryding uitloop dat dit die hele wêreld insluit en die 

voldoening van waarvoor die wingerd daar is, die uitsluitlike goddelike funksie van 

die wingerd (27:6) en dat menslike toewyding op vrede en versoening uitloop, wat 

is die etiek van hoop? Lê die etiek van hoop nie in die volgende nie: 

 

27:5 Of hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak, vrede met My 

maak. 

י ֲעֶׂשה־ִלִֽ ַ ֹוםָיִֽ יָָׁשלִַ֖ ֹוםִָלָ֑ הָָׁשלִַ֖ יַָיֲעֶׂשֵׁ֥ ֹוַָיֲחֵזִ֣קְָּבָמעּוִזִ֔  אִּ֚

 

27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die 

wêreld vol vrugte maak ( ּוָ לָּוָמְלאֵׁ֥ חִָיְׂשָרֵאָ֑ יץָּוָפַרִַ֖ בָָיִצֵׁ֥ ֲעקִֹ֔ ׁשַָיִֽ לַָהָּבִאי֙םַָיְׁשֵרִ֣ ְפֵני־ֵתֵבִַ֖

ה׃  (ְּתנּוָבִֽ

 

Die etiek van hoop lê in die reg en geregtigheid van Jahwe. Dit lê in die openbaring 

van Jahwe. Die optrede/etiek van die volk moet die karakter van Jahwe weerspieël. 

Indien 27:5-6 die verlange van Jahwe is, dan word veronderstel dit dat die vrugte 

niks anders as dié van reg en geregtigheid sal wees nie. 

 

5.2.2.4 Die verband met hoop 

 

Jesaja 27:2-6 is teologies gesproke 'n lied van hoop. Die hoop wat uitgespreek 

word, is dat Jahwe die enigste karakter is wat die toekoms van sy wingerd sal 

bepaal. So, die toekoms van die volk het 'n dimensie van hoop opsigself. Daarmee 

sal Jahwe vir sy wingerd nougeset sorg neem. Die volk kan van die toegewydheid 

van Jahwe aan hulle seker wees. Dorings en onkruid sal nie naby die wingerd kom 

nie. Dorings en onkruid verteenwoordig enige een wat Jahwe se werk onder sy volk 

wil dwarsboom. Jahwe is ook nie toornig teenoor sy volk nie. So veel so dat Hy 

selfs met die vyande van sy volk vrede sal maak. Die vrugbaarheid van die land is 

die onderwerp  en verwys na die mense wat van orals na Jerusalem sal kom. Die 
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bedoeling van die lied is om hoop vir die toekoms te voorsien ten spyte dat die 

ballingskap op hande is. Die hoop is gebaseer op Jahwe se soewereine sorg en nie 

op wie die volk is nie (Smith 2007:457-461). 

 

Die hoop waarvan bostaande paragraaf praat, sal die diepste vrese en die volk se 

teologiese denke en globale bewustheid geheel en al reformeer. Jahwe sal nooit sy 

volk in die steek laat nie. Jahwe is die getroue Tuinier-Wingerdboer. Alhoewel die 

volk van Jahwe 'n totale politieke en godsdienstige ineenstorting gely het, kan hulle 

nie hoop op die voortgaan of die hervatting van die geskiedenis nie, maar kan hulle 

alleenlik op 'n nuwe begin hoop; kan hulle alleenlik op 'n nuwe wêreld hoop. Die 

hoop is gemik op die dag wanneer Jahwe se soewereiniteit oor alle mense gevestig 

sal word (Knierim 1995:250; Mangano 2005:456; Dempsey 2010:45-50). 

 

5.3 Die ideologiese – en teologiese verband van Jesaja 40:27-31 

 

5.3.1 Die ideologiese verband van Jesaja 40:27-31 

 

Die ideologiese verband van Jesaja 27:2-6 word weerspieël deur die volk se 

omstandighede in ballingskap onder vreemde heerskappy. Jesaja 40:27 blyk 'n 

sleutelvers te wees van hoe om die ideologiese verband van die teks te verstaan 

(Beuken 1979:56). Die volk se gebrek aan vertroue in Jahwe se getrouheid 

openbaar die volk se omstandighede op ideologiese gebied. Die volk se leierskap is 

in ballingskap weggevoer. Die volk se situasie was pynlik (Lund 2007:26). Die 

tempel is verwoes en die mure van Jerusalem is vervalle. Die volk is in 'n krisis, 

daarom die vraag in vers 27. Dit weerspieël die verhouding tussen die volk, wat ly, 

en Jahwe (Westermann 1978:16; Graffy 1984:6-15). 

 

Indien die volk die vraag vra: "verborge is my weg vir Jahwe en my reg gaan by my 

God verby?", beteken dit hulle het die reg versaak? Wat behels die reg wat hulle 

versaak het? Die feit dat hulle in ballingskap is laat hulle die vraag vra. Die 

omstandighede van die ballingskap noop die volk daartoe om die reg in eie hande te 

neem. Dit blyk dat hulle misluk het. Dit weerspieël die gemoedstoestand van die 

volk. Indien hulle die reg in eie hande neem, kom dit neer op wetsverbreking, 

bloedvergieting en gekerm by die volk. Dit blyk die volk ervaar spanning in hul 
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verhouding met Jahwe. Hulle het 'n probleem met Jahwe en hulle blameer Hom vir 

die krisis waarin hulle hul bevind. 

 

Verder is die land verwoes. Die tempel is vernietig, die koning is vermoor en hulle 

hoop is geheel en al verpletter. Die volk het gedink dat die omstandighede van die 

ballingskap die einde van Jahwe se geskiedenis met sy volk is (Le Roux 2009:24-

26). Volgens Mein (2006:1) was dit te wyte aan die volk se eie morele nalatigheid. 

Die vraag in vers 27 lê juis daarin dat die volk besorgd was dat daar geen verligting 

van die huidige en spesifieke wantoestande is nie. Die volk is hardkoppig en doen 

net wat hulle verlang. Daarom praat hulle van "my weg" en "my reg". Hulle wil hê 

dat Jahwe moet optree soos wat hulle wil hê Hy moet optree. Het die gode van 

Babel hulle beter as Jahwe behandel? Daarom die vraag in vers 27. Die ballinge 

lewe in die verlede en hou nie die hede en die toekoms in gedagte nie. 

 

Die volk gaan van die standpunt uit dat Jahwe hulle reg op die beloftes wat Hy aan 

hulle voorvaders gemaak het, geïgnoreer het, wat nie waar is nie (Whybray 

1975:58). In die gebruikmaking van die benaming "Jakob" word die volk herinner 

waarvandaan hulle kom. Hulle kom van iemand wat gemeen was, wat selfsugtig en 

'n veragtelike persoon en weersprekend vals was. Die volk dra Jakob se gene in 

hulle, selfs tot in die ballingskap (Muilenberg 1956:444; Knight 1984:24-25; vgl. 

Grogan 1988:246). 

 

Ideologies gesproke is die reg waarvan die volk praat nie die reg van Jesaja 5:7 nie. 

Dit is hoekom hulle dink hulle reg en weg by Jahwe verby gegaan het. Die weg 

waarvan hulle gepraat het, was dat hulle gedink het hulle tree reg op. 'n Algehele 

ineenstorting van die reg het ingetree. Dit het vir die volk  nederlaag, lyding, verlies 

en die ongekende krisis van die ballingskap meegebring (Mein 2006:1; Carr 

2010:166). 

 

5.3.1.1 Die verband met hoop 

 

Jahwe is die regverdige Een, die Een wat die krag het vir die lewe in ballingskap. 

Die volk besit nie daardie vermoë nie. Indien die volk hulle hoop op Jahwe vestig, 

sal hulle leer wat geloof is en wat reg en geregtigheid werklik beteken. In die pyn 
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en lyding van die ballingskap sal die volk ook 'n nuwe roeping vind en wat dit is 

om jouself te verneder voor Jahwe en dat die krag van Jahwe net kan werk in 'n 

nuwe situasie van hoop op Jahwe. Die volk besit nie die reg en geregtigheid in so 'n 

situasie nie; net Jahwe. Daar is nie plek vir valse reg en geregtigheid nie 

(Brueggemann 1987:33-41). Hulle valse ideologie van hul eie reg en eie weg is 'n 

aanduiding dat hulle hul pyn en lyding wil omhels sonder dat dit hulle aanleiding 

moet gee om hulle hoop op Jahwe te vestig (Smith 2009:68). Die profeet se 

ideologie lê juis daarin dat die hoop in Jahwe die herstel kan bring (Knight 

2006:310). 

 

5.3.2 Die teologiese verband van Jesaja 40:27-31 

 

5.3.2.1 Goddelike aspekte 

 

5.3.2.1.1 Godheid 

 

Tabel 5.2 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 

goddelike optrede) 

Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 

v. 27b verborge is my weg vir Jahwe (ָ ַָדְרִּכי֙ ה ִנְסְּתָרִׁ֤

ה  (ֵמְיהָוִ֔

direk (3de 

persoon) 

verlossing Skepper 

v. 27c en my reg gaan by my God verby (ָ י ֵמֱאֹלַהִַ֖

ֹור יַָיֲעבִֽ  (ִמְׁשָּפִטֵׁ֥

direk (3de 

persoon) 

verlossing Regter 

v. 28c Jahwe is 'n ewige God (ם׀ְָיהָוה יָעֹוָלִׁ֤  indirek [3de (ֱאֹלֵה֨

persoon 

(x2)] 

verlossing Skepper 

v. 28d Skepper van die eindes van die aarde (ָ ּבֹוֵר֙א

ֶרץ ֹותָָהָאִ֔  (ְקצִ֣

indirek (3de 

persoon) 

verlossing Skepper 

v. 28e Hy word nie moeg of mat nie (אִָייָגָ֑ע ִֹ֣ ףְָול אִָייַעִַ֖ ֵֹׁ֥  indirek (3de (ל

persoon) 

verlossing Skepper 

v. 28f daar is geen deurgronding van sy verstand nie 

ֹו) ֶקרִָלְתבּוָנתִֽ יןֵָחִַ֖  (ֵאֵׁ֥

indirek (3de 

persoon) 

verlossing Skepper 

v. 29a Hy gee vir die vermoeide krag (ף ןַָלָּיֵעִַ֖  indirek (3de verlossing Skepper (ֹנֵתֵׁ֥
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peroon) 

v. 29b en (Hy) vermeerder volle krag vir die wat geen 

krag het nie (ה הַָיְרֶּבִֽ יםָָעְצָמֵׁ֥ יןָאֹוִנִַ֖ ַחָּוְלֵאֵׁ֥  (ּכָֹ֑

indirek (3de 

persoon) 

verlossing Skepper 

v. 31a maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag 

ַחָ) יפּוָכִֹ֔ ְיהָו֙הַָיֲחִלִ֣  (קֹוֵיִָׁ֤

indirek (3de 

persoon) 

verlossing Skepper 

 

Bostaande tabel beskrywe die leidende rol, by monde van die profeet, wat Jahwe in 

Jesaja 40:27-31 speel. Die rol wat Hy speel, is nie net 'n leidende rol nie; dit is ook 

'n allesinsluitende en allesomvattende rol. Dit beteken dat sonder Jahwe is die volk 

tot die ashoop gedoem. ָּבָרא ("om te skep") is 'n sleutel van hoe die Godheid in 

Jesaja 40:27-31 verstaan moet word. Dit is 'n werkwoord waar Jahwe alleen die 

subjek van is (Holloday 1971:47). Nie 'n mensekind, nog minder 'n engel uit die 

hemel of enige ander skepsel is die subjek daarvan nie. Dit beskrywe die andersheid 

van die verhouding tussen Jahwe aan die een kant en die gemeenskap in 

ballingskap aan die ander kant. Jahwe en die gemeenskap in ballingskap is met 

respek gesê, nie uit een klip gekap nie. Jahwe se enigheid en uniekheid is wat Hom 

anders maak. 

 

Dit is verder interessant om daarop te let hoe die woorde "Jahwe" (ְיהָוה) en "God" 

 word ֱאלִֺהים ."gebruik word in 40:27-31. Dit begin en eindig met "Jahwe (ֱאלִֺהים)

saam met ְיהָוה in v. 27 en v. 28 gebruik. Dit word teen die agtergrond van die 

ballingskap gebruik. Die volk is as't ware diep weggebêre in die ballingskap. Dit is 

asof hulle nie daaruit kan kom nie. Hulle is vasgevang in die omstandighede van 

die ballingskap. Nou kom hulle met die bewering of dit kan byna gesê word, die 

verskoning in v. 27: " verborge is my weg vir Jahwe" en " en my reg gaan by my 

God verby". Die bewering is 'n aanval op die sterkte, wysheid, integriteit, 

waardigheid en soewereiniteit van Jahwe. Die versekering word gegee in v. 28: " 

Jahwe is 'n ewige God". Dit kan net gesê word as die somberheid van 27:1 gesnap 

word, naamlik: "In dié dag sal Jahwe met sy hande en groot en sterk swaard 

besoeking doen oor die Leviatan, die vinnige slang, en oor die Leviatan, die 

kronkelende slang; en Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is". Jahwe 
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moet eers die somberheid in Jesaja 27:2-6 wegneem voordat die volk kan verstaan 

wie Jahwe in Jesaja 40:27-31 is (Lund 2007:122-124). 

 

Verder interessant is die gebruik van "Jahwe" en "God" in v. 28: "Hy word nie 

moeg of mat nie". Tog volgens Genesis 2:2 het Hy op die sewende dag gerus: ַָוִּיְׁשּבֹ֙ת

י ֹוםַָהְשִביִעִ֔  Hoe moet die beeld van Jahwe verstaan word? Dit moet verstaan word .ַּבּיִ֣

dat Hy die Skepper is. Hy alleen is daartoe in staat dat sy volk weer kan loop. Net 

Hy kan vir hulle 'n toekoms gee met 'n hernude reis langs tydelik onbekende weë. 

Een van die onbekende weë is dié van die ballingskap (Lund 2007:122-124). Daar 

is nie 'n alternatief vir die Skepper en Verlosser nie. Hy is die volk se Bron, die 

enigste Bron van sterkte. Hy alleen is die Bevryder (Brueggeman 1998b:27; Oswalt 

1998:125). Wanneer die volk sien hoe Jahwe Hom openbaar dan sal hulle die 

ballingskap in perspektief sien (Wiersbe 2002:50). 

 

Die les wat hieruit geleer word, is dat die volk se kragteloosheid, hulpeloosheid en 

wanhoop omgeskakel word tot openheid, tot die krag, die krag van Jahwe wat 

alleen kan bevry (Hanson 1995:31). 'n Verdere les wat hieruit geleer word, is dat 

daar geen nasie of volksgroepe op aarde is wat buite sy kennis en beheer is nie. Hy 

is nie 'n plaaslike goddelike wese wat beperkte beheer oor 'n klein gebied of 'n klein 

gedeelte van die natuur het nie. Sy skeppende krag en beheer strek selfs verder as 

die beperkthede van beskawings en die onbeperkte uitgestrektheid van die hemele. 

Jahwe se krag wat die sake van die duisende van die sterre in die hemele en die van 

die miljoene mense op aarde administreer, kan nooit afgematheid of moegheid van 

dit waarmee Hy besig is, bring nie. Hy raak nie vermoeid as Hy met 'n groot taak 

besig is nie. Niks is te moeilik vir Hom nie. Daarom is Jahwe se wysheid onbeperk 

en onpeilbaar. Hy kan doen wat Hy graag wil en op sy eie tyd wil doen. Geen 

onbeheerbare omstandighede ontsnap sy verstand nie. Hy hou elke sekonde tred 

met wat om Hom aangaan. Geen waarskynlike vertraging beteken egter 'n 

bewustheid of 'n gebrek aan sy vermoëns nie. Alhoewel Hy die Skepper is, is Hy 

nie deel van die skepping nie. Dit bewys maar net Jahwe se betrokkenheid in elke 

tydsperiode, in elke ruimte van die heelal, elke besonderheid van die lewe en sy 

algehele verstaan van wat gedoen is, van wat gedoen word en wat nog in die 
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hemele en op aarde sal gebeur. Geen saak van onreg en ongeregtigheid sal verby 

Hom gaan nie (Oswalt 1998:73; Smith 2009:121). 

 

Bostaande en die versekering wat in vers 28 gegee word, verifieer of is die basis dat 

Jahwe sy volk nie in die moeilike omstandighede van die ballingskap vergeet het 

nie. Hy het en sal sy beloftes vervul en sal sy volk se krag herstel, sal dié wat 

vermoeid en afgemat is, krag gee, as hulle op Hom hoop (Smith 2009:83; Uhlig 

2009:163). Indien die volk op iemand anders as Jahwe hoop, dan sal hulle hul in die 

see van chaos bevind (Hanson 1995:31). 

 

5.3.2.1.2 Heilige Persone 

 

In Jesaja 40:27-31 is daar nie sprake van heilige persone anders as Jahwe nie. Die 

wyse waarop Jahwe sy heiligheid demonstreer, is die wyse waarop Hy Homself aan 

die volk in ballingskap bekendstel. Die profeet het immers geen ander keuse as om 

die vraag aan die volk te vra nie: 

 

v. 28a Weet jy (dan) nie 

v. 28b of het jy nie gehoor nie? 

 

Die volk behoort dit te geweet het. Hulle het vergeet daarom die bewering: 

 

v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 

v. 27c en my reg gaan by my God verby." 

 

Die volk het vergeet hoe Jahwe Hom openbaar. Anders sou hulle nie die bewering 

in vers 27 gemaak het nie. Hulle het vergeet: 

 

v. 28c Jahwe is 'n ewige God, 

v. 28d Skepper van die eindes van die aarde. 

v. 28e Hy word nie moeg of mat nie, 

v. 28f daar is geen deurgronding van sy verstand nie. 
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Die volk het vergeet: 

 

v. 29a Hy gee vir die vermoeide krag, 

v. 29b en vermeerder volle krag vir die wat geen krag het nie. 

 

Die volk het ook vergeet: 

 

v. 31a (dat) die wat op die Jahwe hoop, kry nuwe krag. 

 

Die sleutelmotief in 40:27-31 is dié van "om te dra". Om dit te illustreer word die 

woord "Skepper gebruik" (v. 28d). Die volk moet nie dink dat die vernietiging van 

die tempel, die val van Jerusalem, beteken "verborge is my weg vir Jahwe en my 

reg gaan by my God verby" nie (Goldingay 2006:111). Die volk moet nie dink dat 

die heiligheid van Jahwe verdwyn het as die tempel vernietig is, as die mure van 

Jerusalem vervalle is nie. Die heiligheid van Jahwe is nie afhanklik, is nie 

vasgevang in geboue, die mure van Jerusalem of enige iets anders of iemand nie. 

Sonder die tempel, sonder Jerusalem en nou hier in ballingskap, het die volk gedink 

dat hulle nie meer 'n lewe van hul eie het nie. Hulle het vergeet dat Jahwe nie 'n 

plaaslike God is nie. In sy heiligheid gee en onderhou Jahwe die lewe van mense 

wat geen innerlike krag het van lewe van hul eie nie. Hy doen dit selfs in die lewe 

van die ballingskap (Brueggemann 1998b:27). Indien Jahwe die Skepper is, is Hy 

daarom ook Herder, Trooster en Handhawer van die lewe, reg en geregtigheid 

(House 1998:287).  

 

5.3.2.1.3 Geestelike wesens 

 

In Jesaja 40:27-31 word nie duidelik melding gemaak van geestelike wesens nie. 

Dit kan moontlik geïmpliseer word as die inspirasie van alles wat verkeerd geloop 

het (deur bose wesens) en word moontlik met die volgende woorde aangedui: 

 

v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 

v. 27c en my reg gaan by my God verby." 
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5.3.2.2 Die verhouding tussen die godheid en die mens 

 

5.3.2.2.1 Religieuse geskiedenis 

 

Hier het religieuse geskiedenis met heilsgeskiedenis te make. Die feit dat Jahwe die 

krag gee, behoort vir die ballinge goeie nuus te wees (Watts 1987:vii). Jahwe is 

duidelik met sy volk op pad en sal hulle nie faal nie (Westermann 1969:43; Oswalt 

1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). Jahwe het krag sodat Hy hulle nie sal faal 

nie en wonderwerke sal bewerkstellig. Die wonderwerke is: 

 

v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 

v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 

v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 

 

Die volk moet nie dink dat die ballingskap nou die einde is, soos die vraag in vers 

27 impliseer, van Jahwe se doelwitte met sy volk nie. Ten spyte van hulle eie 

morele nalatigheid sal daar herstel kom (Robbins 1996b:73). Hulle kan uitsien na 'n 

beter toekoms en 'n beter samelewing (Robbins 1996b:87). 

 

Jahwe se religieuse geskiedenis met sy volk wys dat Hy hulle deur sy krag van die 

begin af gedra het. Hulle is nou in ballingskap en word nog steeds gedra en 

ondersteun (Watts 1987:166-167). Die volk moet verby die ballingskap na Jahwe 

kyk en op Hom hoop. Die volk het nie rekening gehou met die feit dat Jahwe nie 

net die God van die verlede is nie, maar ook van die hede en die toekoms 

(Westermann 1969:180-181; Oswalt 1998:226-230). Die volk gaan van die 

veronderstellings uit wanneer hulle vanuit die ballingskap terugkeer dat dit Kores is 

wat die terugkeer moontlik gemaak het (sien Jesaja 45). Daarom word hy as 'n soort 

Messiaanse figuur gesien. Die volk vergeet blykbaar wie Jahwe is; dat Jahwe nie 

net hulle God is nie; dat Hy die Skepper van hemel en aarde is; dat Hy 'n plaaslike 

God is nie; dat alles en almal aan Hom behoort. Jahwe is die eintlike Inisieerder van 

Kores se besluit om die volk na hul land te laat terugkeer. Die volk is nie al nasie 

wat die Here kan gebruik om sy wil te laat geskied en te volbring nie. Dit is 

hoekom Hy andere soos Kores kan en sal gebruik om sy wil te laat geskied en reg 

en geregtigheid te vestig. 
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5.3.2.2.2 Menslike bevryding 

 

Menslike bevryding word deur Jahwe se kreatiewe, allesinsluitende en 

allesomvattende krag bewerkstellig. Dit is vreemd dat die volk al so lank met Jahwe 

aankom, dan kom hulle nog met die bewering: "verborge is my weg vir Jahwe en 

my reg gaan by my God verby." Die menslike bevryding lê in die volgende woorde: 

 

v. 31a maar die wat op Jahwe hoop, kry nuwe krag; 

v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 

v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 

v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 

 

Wanneer menslike bevryding ter sprake kom in terme van die verhouding tussen 

die Godheid en die mens speel die verbond 'n belangrike rol. Dit definieer die 

verhouding tussen die Godheid en die mens. Die volk het gedink dat bevryding en 

beskerming vanselfsprekend is. In terme van die Sionsteologie is Jahwe se 

beskerming onvoorwaardelik. Nou is die volk in ballingskap. Nou moet die volk 

uitvind dat die verbond voorwaardelik is; dat die volk Jahwe se beskerming nie as 

vanselfsprekend kan aanvaar nie. 

 

5.3.2.3 Die menslike aspekte 

 

5.3.2.3.1 Menslike toegewydheid 

 

Na aanleiding van Robbins se definisie kan indiwidue vir of teen Jahwe besluit. 

Maar die volk se hoop en verlossing lê in Jahwe se openbaring. Die menslike 

toegewydheid is eintlik 'n praktiese saak. Indien hulle hul hoop op Jahwe plaas, sal 

hulle juis nuwe krag kry en hulle toegewydheid aan Jahwe word juis deur die 

volgende woorde geïllustreer: 

 

v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 

v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 
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v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 

 

Dit staan teenoor die bewering wat in vers 27 gemaak word: 

 

v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 

v. 27c en my reg gaan by my God verby." 

 

5.3.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 

 

Die sentrum van kreatiwiteit van die Joodse lewe het vanaf Jerusalem na Babilon 

verskuif. (Clifford 1992:493-494). Die vernietiging van die tempel en Jerusalem is 

'n goeie aanduiding van hoe die godsdienstige gemeenskap in ballingskap hulle 

geestelike lewe beleef het. Die vraag in vers 27 weerspieël die volk se gebrekkige 

geloof. Dit druk 'n houding van wanhoop, ongeloof en twyfel uit voordat die 

verlossing deur die Skepper kom. Hulle sê as't ware dat Jahwe hulle vergeet en 

verlaat het (Prinsloo 1987:100). Die verlossende optrede van Jahwe sê wie Hy is. 

Die volk van Jahwe word van sy onuitputlike voorsienigheid verseker. Hulle wat 

vermoeid en geen krag het nie, mag onvoorwaardelik op Hom vertrou (Westermann 

1969:221). Diegene in die godsdienstige gemeenskap wat hulle hoop aktief op die 

teenwoordigheid van Jahwe plaas, sal nie te gronde gaan nie. Jahwe se kreatiewe 

krag sal hiervoor sorg (Childs 2001:311). 

 

5.3.2.3.3 Etiek 

 

Die "weg" en "reg" waarvan die volk in vers 27 praat, demonstreer 'n gebrek aan 

etiek op morele gebied. Die ִמְׁשָּפט wat hulle dink hulle opgelewer het, was feitlik 

die teenoorgestelde, naamlik ִמְׂשָּפח. Dit openbaar 'n swak geloof en die dwaasheid 

van hul ontrouheid (Motyer 1999:250; vgl. Childs 2001:72). Indien die volk die 

bewering in vers 27 maak: "verborge is my weg vir Jahwe en my reg gaan by my 

God verby", wat is nou die etiek van hoop? Die aandrang op reg en geregtigheid in 

Jesaja II en die moontlikhede van die uitvoering daarvan het verander, omdat die 

omstandighede van die volk verander het. Die omstandighede is die omstandighede 

van die ballingskap. Die volk is gevangenes en vir watter soort van reg en 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



261 

 

geregtigheid kan hulle nou hoop? Die koning wat die waarborger van die reg is, is 

onder huisarres. Vir die volk in ballingskap was sosiale reg en geregtigheid 

afwesig. Wie sal nou namens hulle die reg en geregtigheid uitvoer, dit handhaaf? 

Wie sal dit namens hulle in ballingskap doen? Toe die tempel vernietig is, Sion 

verwoes is, is die beskerming van Jahwe daarmee tot niet. Die profeet wil die volk 

oortuig dat Jahwe nie kragteloos is om hulle te bevry nie. Hy kan dit selfs in die 

ballingskap ook doen. Hy is nie afhanklik van 'n tempel nie. Hy is soewerein. Die 

volk moet onthou dat die reg (en geregtigheid) wat hulle gedink het hulle s'n is, is 

eintlik Jahwe s'n. Die bevryding is sy bevryding. Hy sal reg en geregtigheid laat 

geskied al moet Hy iemand soos Kores gebruik. Hy is die eintlike en finale Arbiter 

van reg en geregtigheid. Hy is die volk se Beskermheer en Bron van reg en 

geregtigheid. Hy is die Ambassadeur daarvan. Hy het dit sy eie gemaak. In sy 

praktyk van reg en geregtigheid wys Hy Homself as heilig. Dit (reg en 

geregtigheid) openbaar sy heiligheid. Onreg en ongeregtigheid bestry sy heiligheid 

(Leclerc 2001:162-178). Die etiek van hoop lê daarin dat die volk Jahwe se reg en 

geregtigheid in hul optrede, die besluite wat hul neem en die keuses wat hul maak, 

moet weerspieël. Om op Jahwe te hoop is geen verskoning vir passiwiteit nie 

(Korpel 1999:98). 

 

5.3.2.4 Die verband met hoop 

 

Die hoop lê daarin dat Jahwe hulle in Jesaja 40:27-31 wil troos deur vir hulle te sê 

Hy is getrou en sy Woord hou vir ewig (Shepherd 2009:37), hoe Hy Hom openbaar 

het in die verlede, ook nou in die hede, die hede van die ballingskap. Hy is anders 

as die gode van Babel. Sy optrede korrespondeer met hoe Hy Hom openbaar 

(Skepper, Bevryder, die Heilige Een, Koning). Hy is ook die Een wat die wêreld, 

die wêreld waarin hulle nou is (ballingskap) en die wêreld rondom hulle kan 

omkeer. Daarin lê hulle hoop gevestig. Hy is die ware God wat sy volk kan herstel 

en hulle kragte kan herwin (Smith 2009:71-81). Hoop wat vergesel word deur 

geloof en deur 'n kritiese interpretasie van die geskiedenis is die erflating van Jesaja 

II aan gemeenskappe wat hulle onderskei om enige gegewe situasie waarin hulle 

hul bevind, te beoordeel (Hanson 1995:116). 
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5.4 Die ideologiese en teologiese verband van Jesaja 59:1-21 

 

5.4.1 Die ideologiese verband van Jesaja 59:1-21 

 

5.4.1.1 Klassekonflik 

 

Die rede vir die klassekonflik is die gebrek aan "reg" en "geregtigheid". Die volk 

het hulle skuldig gemaak aan sosiale ongeregtigheid. Die sosiale ongeregtigheid 

word uitgedruk deur die volgende: 

 

v. 3a julle hande is besmet met bloed en 

v. 3b julle vingers met ongeregtigheid; 

v. 3c julle lippe spreek leuen, 

v. 3d julle tong fluister onreg. 

v. 4a Daar is niemand wat aankla in ongeregtigheid 

v. 4b en niemand wat 'n tweestryd voer in waarheid; 

v. 4c hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid, 

v. 4d met benoudheid word hulle swanger en baar onheil. 

 

Die aanklagte van geweld, bedrog en ongeregtigheid manifesteer hulself in hul dade 

en woorde. Dit versaak hul toewyding aan Jahwe. Hulle vertrou op leë argumente 

en spreek leuens. Dit wat Jahwe van hulle begeer, sal bitter vrugte wees wat sal 

uitloop op rebellie teen Jahwe. Dit sal eerder vernietiging as bevryding bring. Dinge 

wat hulle wil doen, sal waardeloos wees. Reg, geregtigheid en die waarheid sal soos 

onwelkome gaste in die samelewing wees waar die kwaad seëvier. Dit word 

weerspieël in die basiese behoeftes van voedsel en klere en die wyse van hoe die 

volk se morele lewe daarna uitgesien het. Dit is hoekom die vrede van Jahwe 

ontbreek, geen geregtigheid op hul pad is nie en hulle faal om reg en geregtigheid 

voort te bring (Knight 1985:33-35; Grogan 1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 

2001:500; Briley 2004:264-266). Dit word weerkaats in die volgende woorde: 

 

v. 5a Eiers van 'n basilik broei hulle uit,  

v. 5b en drade van 'n spinnekop weef hulle; 

v. 5c hy wat van hulle eiers eet moet sterwe; 
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v. 5d en as dit gebreek word, bars 'n slang uit. 

v. 6a Hulle weefseldrade is nie goed vir klere nie, 

v. 6b en niemand kan homself bedek met hulle produkte nie; 

v. 6c hulle werke is van onheil 

v. 6d en die daad van geweld is in hulle hande. 

v. 7a Hulle voete hardloop vir kwaad 

v. 7b en is haastig om onskuldige bloed te vergiet; 

v. 7c hulle gedagtes is gedagtes van onheil, 

v. 7d verwoesting en verbreking is in hulle paaie. 

v. 8a Die pad van vrede ken hulle nie 

v. 8b en daar is geen reg in hulle spore nie; 

v. 8c hulle paaie het vir hulle krom getrek; 

v. 8d niemand wat daarop loop, ken vrede nie. 

 

Bostaande beskrywe die wreedheid, afpersing, geweld en afskuwelikheid wat deur 

die huigelaars teen die armes en weerloses gepleeg word. Die huigelaars waarvan in 

vv. 3-8 gepraat word is nie die rowers en sluipmoordenaars nie, maar die elite en 

die rykes wat hoog aangeskrewe in die post-eksiliese samelewing was. Hulle 

optrede en uitsprake het die armes en weerloses seergemaak. Hulle het die armes 

uitgebuit en die rykes het al hoe ryker geword. Alles van hulle is met bloed bevlek. 

Die verbreking van reg, geregtigheid en die waarheid is openbare optrede vir almal 

om te sien. Niemand word gelyk behandel nie. Wanneer hofgedinge deur leuens 

verdraai word, is almal onveilig en kan niemand gelyk behandel word nie. Die post-

eksiliese gemeenskap word dan deur hooploosheid uitgebeeld. Derhalwe is daar in 

die gemeenskap geen vrede nie; die reg en die beoefening van geregtigheid het ook 

van die markplein verdwyn. Daar is dus geen hoop nie (Brueggeman 1998b:196-

197; Wiersbe 2007:1198). 

 

5.4.1.2 Konflik betreffende die Sionsteologie 

 

Die ideologiese verband van Jesaja 59:1-21 berus op 'n verkeerde verstaan van die 

Sionsteologie of dit moet eerder gesê word, Sionsideologie. Die valse Sionsteologie 

is in 'n sekere mate aan ideologie verbind. Dit berus op die aanname dat Sion 

onaantasbaar is. Die onaantasbaarheid van Sion berus op 'n valse ideologie omdat 
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die mense gedink het dat hulle veilig in Jerusalem is (Bright 1981:289-290). Hulle 

het gedink dat die verbond met Jahwe onvoorwaardelik is. As gevolg van Sion het 

hulle Jahwe se teenwoordigheid in hulle lewens as vanselfsprekend aanvaar en dat 

Hy met sy volk daar woon en dat die stad niks sal oorkom nie (Zimmerli 2003:10). 

Dit veral na die dramatiese bevryding van Jerusalem toe Sanherib van Assirië die 

stad bedreig het (sien Jesaja 36-37). Hulle het Sion gesien as 'n stad  van veiligheid 

en bewaring (Weinfeld 1979:56). Die stad word ook verder gesien as 'n plek van 

aanbidding, 'n stad van reg en geregtigheid, 'n stad van heiligheid, 'n stad van 

goddelike lewensmiddele, 'n stad van goddelike seëninge, 'n stad waar Jahwe woon, 

die plek van Jahwe se onderrig, die stad wat deur Jahwe gebou is, die stad wat 

Jahwe sal verdedig, die stad wat Jahwe liefhet, 'n stad van blydskap en geluk. Dit is 

ook, in terme van 5.4.1.1, aan die ander kant, 'n stad van hartseer en 'n stad van 

misdaad (Clines 1996:115-116; vgl. Stolz 1997:1072-1075). 

 

In terme van Sion noem die profeet die volgende: 

 

v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser 

v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe. 

 

Jahwe tree hier in sy hoedanigheid as Bevryder op (Knight 1985:39). Aan die een 

kant is Jahwe vir die ballinge se terugkeer verantwoordelik en aan die ander kant is 

die volk die oorsaak vir die vervalle mure van Sion (Stolz 1997:1076; vgl. Strong 

1997:1321). Die bevryding is nie vir die stad as sodanig nie maar hulle wat doen 

wat Jahwe van hulle vra (Brueggeman 1988b:202; vgl. Childs 2001:490). In dié 

opsig is die verbond voorwaardelik. 

 

5.4.1.3 Die verband met hoop 

 

Die hoop beskaam waar diegene wat in magsposies en wat gebind is aan 

magstrukture, daarna soek om hul wil af te dwing en volgens hul eie denkwyse te 

wil hernu. Jesaja 59 is 'n goeie verteenwoordigende voorbeeld van waar die hoop 

beskaam en die reg, waarheid en geregtigheid uitbly; van waar die leuen en die 

kwaad op die markplein seëvier. Dit wys uit op politieke, ekonomiese, sosiale en 

godsdienstige gebiede (Knight 2006:310). Die post-eksiliese gemeenskap is in hulle 
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eie oë, 'n regverdige gemeenskap, maar 'n selfbevredigende gemeenskap, sonder 

enige morele diepte (Brueggeman 1987:44). 

 

5.4.2 Die teologiese verband van Jesaja 59:1-21 

 

5.4.2.1 Goddelike aspekte 

 

5.4.2.1.1 Godheid 

 

In Jesaja 59:1-21 is die Goddelike optrede met persoonlike voornaamwoorde en 

simboliese verbindinge vervleg. 

 

Tabel 5.3 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 

goddelike optrede) 

Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 

v. 1a Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te 

help nie ( א־ָקָ ִֹֽ ןָל יַעֵָהֶּ֛ הֹוִׁשָ֑ הֵָמִֽ הַָיד־ְיהָוִַ֖ ְצָרֵׁ֥ ) 

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Koning 

v. 1b sy oor nie te swaar om te hoor nie (ָה ְולֹא־ָכְבָדֵׁ֥

ֹוַעָ ֹוִָמְשמִֽ  (ָאְזנִַ֖

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Koning 

v. 2b tussen julle en jul God ( ֵהיֶכָָ֑ יןֱָאֹלִֽ םְָלֵבִַ֖ םֵּביֵנֶכָ֕ ) indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Koning 

v. 2c en julle sondes het sy aangesig verberg 

ירּוָָפִנֶּ֛ים) םִָהְסִּתּ֧ אוֵתיֶכֵ֗ ִֹֽ  (ְוַחט

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 2d sodat Hy nie hoor nie (ָֹוַע םִָמְשמִֽ  indirek (ִמֶּכִַ֖

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 12a Want ons oortredinge is baie voor U (ָ ּו י־ַרּבִׁ֤ ִּכִֽ

ָך ינּ֙וֶָנְגֶּדִ֔  (ְפָׁשֵע֙

indirek 

(2de 

persoon) 

oordeel Regter 

v.13a ons het gerebelleer en bedrieg teen Jahwe 

ה) יהָוִ֔ ַעְָוַכֵחׁ֙שַָּבִֽ  (ָּפׁשִֹׁ֤

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 
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v. 13b en ons het afgewyk van ons God (ָר ֹוגֵָמַאַחִ֣ ְוָנסִַ֖

ינּו  (ֱאֹלֵהָ֑

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 15c Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in sy 

oë (ַַֽרעְָּבֵעיָנִַ֖יו הַָוֵּיֵׁ֥  (ַוַּיְַּֽ֧ראְָיהָוֶּ֛

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 16a Hy het gesien dat daar niemand is nie (ָ ַוַּיְר֙א

יׁש יןִָאִ֔ י־ֵאִ֣  (ִּכִֽ

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 16b en Hy is verbaas dat niemand tussenbeide tree 

nie (ָיַע יןַָמְפִּגָ֑ יֵָאִ֣ םִָּכִ֣  (ַוִּיְׁשּתֹוֵמִַ֖

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 16c daarom het sy arm Hom gehelp (ֹו עָלֹ֙וְָזרֹעִ֔ ֹוַׁשִֽ  indirek (ַוּתִׁ֤

(3de 

persoon) 

verlossing Kryger 

v. 16d en sy geregtigheid het Hom ondersteun 

ְתהּו) יאְָסָמָכִֽ ֹוִָהֵׁ֥  (ְוִצְדָקתִַ֖

indirek 

(3de + 3de 

persoon) 

verlossing Kryger 

v. 17a En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n 

pantser (ן ׁשְָצָדָק֙הַָּכִשְרָיִ֔  (ַוִּיְלַּבִׁ֤

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Kryger 

v. 17b en die helm van heil was op sy hoof (ָ ֹוַבע ְוכֵׁ֥

ֹו הְָּברֹאׁשָ֑  (ְיׁשּוָעִַ֖

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Kryger 

v. 17c Hy het kledingstukke van wraak as kleding 

aangetrek (ֶׁשת יָָנָק֙םִָּתְלּבִֹ֔ ׁשִָּבְגֵדִׁ֤  (ַוִּיְלַּבֹ֞

indirek 

(persoon) 

verlossing Kryger 

v. 17d en Hy het geesdrif aangetrek soos 'n mantel 

ה) ילִָקְנָאִֽ  (ַוַּיֵַׁ֥עטַָּכְמִעִַ֖

indirek 

(persoon) 

verlossing Kryger 

v. 18a Volgens die dade, so sal Hy vergelde (ָ ל ְּכַעִׁ֤

ם לְָיַׁשֵלִ֔  (ְּגֻמלֹו֙תְָּכַעִ֣

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 18b grimmigheid aan sy teëstanders en vergelding 

aan sy vyande (יו ְיָבָ֑ ּולְָלֹאִֽ יוְָּגמִַ֖ הְָלָצָרִ֔  (ֵחָמִ֣

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 18c aan die eilande sal Hy die loon vergelde (ָים ָלִאִּיִַ֖

ם ּולְָיַׁשֵלִֽ  (ְּגמֵׁ֥

indirek 

(3de 

persoon) 

oordeel Regter 

v. 19a En hulle sal die Naam van Jahwe vanuit die indirek 

(3de 

verlossing Koning 
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westekant vrees (ה םְָיהָוִ֔ ַּמֲעָר֙בֶָאת־ֵׁשִ֣ ּוִָמִֽ יְראִׁ֤  (persoon (ְוִיִֽ

v. 19b en sy heerlikheid van die opgang van die son 

af (ֹו ֶמׁשֶָאת־ְּכבֹודָ֑  (ּוִמִּמְזַרח־ֶׁשִַ֖

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Koning 

v. 19c want Hy sal kom soos 'n vyandige stroom 

ר) ֹואַָכָּנָה֙רָָצִ֔ י־ָיבִׁ֤  (ִּכִֽ

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Koning 

v. 19d wat die Gees van Jahwe aandrywe (ְָָיהָוִַ֖ה ּוַח רֵׁ֥

ֹו ְסָסהָבִֽ  (ֹנֵׁ֥

indirek 

(3de + 3de 

persoon 

verlossing Koning 

v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (ָ אְָלִצּיֹון֙ ּוָבִׁ֤

ל  (ּגֹוֵאִ֔

indirek 

(3de + 3de 

persoon) 

verlossing Man 

v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van 

oortreding, spreek Jahwe (ָ ב ֲעקָֹ֑ ְָּבַיִֽ ַׁשע ֶָפִַ֖ י ּוְלָׁשֵבֵׁ֥

ה םְָיהָוִֽ  (ְנֻאִַ֖

indirek 

(3de 

persoon) 

verlossing Man 

v. 21 En vir My, dit is my verbond met hulle spreek 

Jahwe: My Gees wat op jou is, en my woorde 

wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou 

mond en ook nie uit die mond van jou kroos en 

uit die mond van die kroos van jou kroos, sê 

Jahwe, van nou af tot in ewigheid nie (ָאת ִֹ֣ יָז ַוֲאִנֵ֗

יָ ָּוְדָבַרִַ֖ יָך ָָעֶלִ֔ ר ֲָאֶׁשִ֣ ָרּוִחי֙ ה ְָיהָוִ֔ ר ָָאַמִ֣ ָאֹוָת֙ם י ְּבִריִתִׁ֤

ּוׁש א־ָימֹּ֡ ִֹֽ ָל יָך ְָּבִפָ֑ ְמִּתי יֲָאֶׁשר־ַׂשִ֣ ָּוִמִּפ֨ ַָזְרֲעָךֶ֜ י ָּוִמִּפ֨ ִָמִּפיָ֩ך ּו

ם הְָוַעד־עֹוָלִֽ הֵָמַעָּתִַ֖ רְָיהָוִ֔  (ֶזִַַֽׁ֤רעַָזְרֲעָ֙ךָָאַמִ֣

direk (1ste 

+ 1ste + 

3de + 1ste 

+ 3de + 

1ste + 1ste 

+ 3de 

persoon) 

verlossing Man 

 

Dit is verder interessant om daarop te let, soos in Jesaja 40:27-31, hoe die woorde 

"Jahwe" (ְיהָוה) en "God" (ֱאלִֺהים) in 59:1-21 gebruik word. Dit begin en eindig met 

"Jahwe". Dit is net in vv. 2 en 13 waar ֱאלִֺהים gebruik word. In 40:27 was daar 

sprake van "my God". In 59:2 is daar sprake van "julle en julle God" en in v. 13 van 

"ons God". Daar word ook na Jahwe in die 3de persoon verwys. Dit is asof daar 'n 

gebrek aan kommunikasie is. Jahwe trek nie die sluise van seëninge oop nie. 

Daarom die verwysing na die volk in die 2de persoon en in v. 12 word 'n eerste 

persoon-belydenis gedoen; verder is alle verwysinge na Jahwe in die 3de persoon 

tot in v. 20. Hy tree eers in v. 21 tot die gesprek toe. Die woorde wat in v. 21 
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uitgespreek word, is profetiese woorde. Is dit 'n kenmerk van 'n ware profeet (sien 

Deut. 1:18)? Het die geslag van profete in die laat-eksiliese periode tot stilstand 

gekom? Dit het nie volgens Jesaja 59:21 tot stilstand gekom nie. 

 

Soos in die vorige twee tabelle word Jahwe se rol uiteengesit. Die profeet speel 

byna geen rol nie behalwe om as instrument op te tree. Wanneer dit by oordeel 

kom, tree Jahwe as Regter op. Jahwe het 'n drie dubbele rol in terme van verlossing, 

naamlik dié van Koning, Kryger en Man. Die rol van Man is dieselfde rol as dié 

van Tuinier-Wingerdboer in Jesaja 27:2-6 (Tuiner-Wingerdboer) en Jesaja 5:1-7 

(Tuinier-Wingerdboer). Jahwe is by die lewe van sy volk betrokke. Dit dui op die 

omvattende rol van Jahwe as dit by verlossing kom. Hy is die uitsluitlike Bewerker 

daarvan. Jahwe het nog dieselfde krag as in 27:2-6 en 40:27-31 om die volk te 

verlos en het belangstelling in wat sy mense sê (v. 1). Die essensie van die volk se 

boosheid is wat hulle van Jahwe geskei het. Die verhoudinge is daardeur vertroebel 

(vv. 1-8). Hulle vra vir reg en geregtigheid, maar dit word hulle geweier. Soos in 

5:1-7 het Jahwe gehoop vir reg en geregtigheid van die volk se kant, maar dit was 

futiel. Derhalwe het Jahwe self tussenbeide getree. Hy doen dit met sy eie 

verlossing en geregtigheid. Daar is geen ander krag of mag wat tussenbeide kan tree 

nie (Childs 2001:486-490). Die feit dat die volk nie die vrugte kan voortbring wat 

Jahwe begeer nie, is die rede dat Hy self tussenbeide moet tree. Jahwe se 

geregtigheid sal alles regstel wat in die volk se lewe verkeerd geloop het. Net 

Jahwe kan hoop verleen (Briley 2004:264-267). 

 

5.4.2.1.2 Heilige Persone 

 

In Jesaja 59:1-21 is daar nie sprake van heilige persone anders as Jahwe nie. Die 

wyse waarop Jahwe sy heiligheid demonstreer, is die wyse waarop Hy Homself aan 

die volk in die post-eksiliese periode openbaar. Die profeet het immers geen ander 

keuse as om op die beweringe dat Jahwe nie belangstel nie, te reageer: 

 

v. 1a Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help nie, 

v. 1b en sy oor nie te swaar om te hoor nie. 
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In sy heiligheid stel Jahwe Homself as Kryger, Regter en Man aan die volk en sy 

teëstanders bekend: 

 

v. 1a Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help nie (Koning) 

v. 1b sy oor nie te swaar om te hoor nie (Koning) 

v. 2c en julle sondes het sy aangesig verberg (Regter) 

v. 2d sodat Hy nie hoor nie (Regter) 

v. 16c daarom het sy arm Hom gehelp (Kryger) 

v. 16d en sy geregtigheid het Hom ondersteun (Kryger) 

v. 17a En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser (Kryger) 

v. 17b en die helm van heil was op sy hoof (Kryger) 

v. 17c Hy het kledingstukke van wraak as kleding aangetrek (Kryger) 

v. 17d en Hy het geesdrif aangetrek soos 'n mantel (Kryger) 

v. 18a Volgens die dade, so sal Hy vergelde (Regter) 

v. 18b grimmigheid aan sy teëstanders en vergelding aan sy vyande (Regter) 

v. 18c aan die eilande sal Hy die loon vergelde (Regter) 

v. 19c want Hy sal kom soos 'n vyandige stroom (Koning) 

v. 19d wat die Gees van Jahwe aandrywe (Koning) 

v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (Man) 

v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe (Man) 

v. 21 En vir My, dit is my verbond met hulle spreek Jahwe: My Gees wat op jou 

is, en my woorde wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou mond en 

ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou 

kroos, sê Jahwe, van nou af tot in ewigheid nie (Man) 

 

Uit bostaande blyk Jahwe se oorheersende rol as Kryger. Dit beklemtoon Jahwe se 

vasberadenheid om sy reg en geregtigheid op aarde te vestig as dit blyk dat die volk 

nie geheel en al daartoe in staat is nie. 

 

5.4.2.1.3 Geestelike wesens 

 

Daar is van geen ander geestelike wesens as die Gees van Jahwe sprake nie. In 

Jesaja 59:1-21 word twee keer melding gemaak van die Gees van Jahwe. Daaruit 
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blyk die dubbele rol van die Gees van Jahwe, naamlik dié van "Koning" en dié van 

"Man": 

 

v. 19d wat die Gees van Jahwe aandrywe (Koning) 

v. 21 En vir My, dit is my verbond met hulle spreek Jahwe: My Gees wat op jou is, 

en my woorde wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou mond en ook nie uit 

die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê Jahwe, van 

nou af tot in ewigheid nie (Man) 

 

5.4.2.2 Die interaksie tussen die godheid en die mens 

 

5.4.2.2.1 Religieuse geskiedenis 

 

Hier het religieuse geskiedenis met heilsgeskiedenis te make. Alhoewel die tempel 

onontbeerlik en lewensbelangrik was, was daar klassekonflik tussen die priesters en 

die mense tydens die Persiese periode. Dit het veral met gemengde huwelike te 

make gehad. Etniese suiwerheid was bevorder deur gemengde huwelike te verbied 

(Albertz 1994:570-575). Die geskiedenis was ook gekenmerk deur die konflik 

tussen die Jode en die Samaritane (Bright 1981:409). Daar is by die volk ten spyte 

van hulle omstandighede 'n verlange na bevryding indien die omstandighede van 

die post-eksiliese periode geëvalueer word. 

 

5.4.2.2.2 Menslike bevryding 

 

Die menslike bevryding lê in die beeld van Jahwe as Man. Dit bewys hoe Jahwe sy 

verhouding met sy volk sien. Jahwe is heilig in sy optrede en Hy sal niks, soos blyk 

uit sy optrede as Kryger, ontsien om die verhouding, wat verbreek is deur die volk 

se ongoddelike optrede (vv. 1-8), te herstel nie. Daarom die volgende: 

 

v. 20a Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (Man) 

v. 20b en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe (Man) 

 

Uit bostaande blyk dat die verlossing nie vir Sion is nie, maar vir dié in Sion. 
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5.4.2.3 Die menslike aspekte 

 

5.4.2.3.1 Menslike toegewydheid 

 

Menslike toegewydheid blyk uit die feit dat as die reg en geregtigheid wegbly, die 

volk niks anders het om te doen as om hul oortredinge te bely nie. Die besef 

daarvan kom uit die volgende: 

 

v. 12a Want ons oortredinge is baie voor U, 

v. 12b en ons sondes getuig teen ons; 

v. 12c want ons oortredinge is voor ons, 

v. 12d en ons ongeregtighede, ons ken hulle: 

v. 13a ons het gerebelleer en bedrieg teen Jahwe, 

v. 13b en ons het afgewyk van ons God; 

v. 13c om verdrukking en rebellie te spreek, 

v. 13d om woorde van leuens uit die hart te bedink en te uiter. 

 

5.4.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 

 

Die godsdienstige gemeenskap word deur 'n totale en algehele gebrek aan reg en 

geregtigheid gekenmerk. Dit spruit uit die klassekonflik tussen die priesters en die 

mense. Die gebrek aan reg en geregtigheid word weerspieël in die volgende: 

 

v. 14a So word die reg teruggedring 

v. 14b en sal die geregtigheid van ver af staan; 

v. 14c want die waarheid struikel op die mark, 

v. 14d en wat reg is, kan nie opkom nie. 

v. 15a En die waarheid word vermis; 

v. 15b en die wat afwyk van die kwaad, word geplunder. 

v. 15c Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in sy oë, 

v. 15d want daar is geen reg nie. 

v. 16a Hy het gesien dat daar niemand is nie en 

v. 16b Hy is verbaas dat niemand tussenbeide tree nie. 
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5.4.2.3.3 Etiek 

 

Daar is 'n totale en algehele gebrek by die volk om eties korrek op te tree. Daar is 

geen begrip by die volk van die diepe betekenis van reg en geregtigheid soos Jahwe 

dit sien nie. Daar is ook geen morele diepte by die post-eksiliese gemeenskap nie. 

Die volk se gebrek aan etiese korrektheid is 'n resep vir chaos in die godsdienstige 

gemeenskap en die religieuse geskiedenis word deur ineenstorting van die openbare 

lewe gekenmerk. Geen wonder die profeet spreek hom uit oor die volgende nie: 

 

v. 3a Want julle hande is besmet met bloed en 

v. 3b julle vingers met ongeregtigheid; 

v. 3c julle lippe spreek leuen, 

v. 3d julle tong fluister onreg. 

v. 7a Hulle voete hardloop vir kwaad 

v. 7b en is haastig om onskuldige bloed te vergiet; 

v. 7c hulle gedagtes is gedagtes van onheil, 

v. 7d verwoesting en verbreking is in hulle paaie. 

v. 8a Die pad van vrede ken hulle nie, 

v. 8b en daar is geen reg in hulle spore nie; 

v. 8c hulle paaie het vir hulle krom getrek; 

v. 8d niemand wat daarop loop, ken vrede nie. 

 

5.4.2.4 Die verband met hoop 

 

Jesaja 59 wil aan die post-eksiliese gemeenskap ten spyte van die vervalle 

omstandighede hoop en etiese riglyne gee wat nodig is vir mense om aan vas te hou 

aan die hoop in Jahwe, veral in 'n wêreld waar mense Jahwe se reg en geregtigheid 

versaak het (Smith 2009:64-65). Dit is baie interessant om daarop te let dat waar 

die reg, waarheid en geregtigheid op die markplein struikel en niemand iets daaraan 

doen nie, Jahwe self optree om orde vanuit die sosiale en ekonomiese chaos te skep 

(Stuhlmacher 2004:15). Die vraag is hoe die volk moet reageer op so 'n chaotiese 

getuigskrif soos uitgebeeld in Jesaja 59:1-19. Hulle moet reg en geregtigheid 
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beoefen, want Jahwe se verlossing is naby en Hy staan gereed om sy reg en 

geregtigheid te openbaar (59:20-21) (Hamilton 2010:210). 

 

5.5 Die ideologiese – en teologiese verband van Jesaja 5:1-7 

 

5.5.1 Die ideologiese verband van Jesaja 5:1-7 

 

5.5.1.1 Ideologiese konflik tussen gemeenskappe 

 

'n Tipiese ideologiese konflik verband in Jesaja 5:1-7 is die konflik tussen groepe. 

Die ideologiese konflik word die beste uitgedruk tussen "reg" aan die een kant en 

"wetsverbreking" aan die ander kant; tussen "geregtigheid" aan die een kant en 

"gekerm" aan die ander kant. Antitetiese parallelisme is 'n belangrike sleutel om die 

verhouding tussen Jahwe en hoop uit te druk en hoe hoop in terme van die 

ideologiese verband van die teks verstaan moet word. Die antitetiese parallelisme 

openbaar korrupte omstandighede waaraan die volk hulle skuldig gemaak het (Yee 

1981:39). Die hoop wat geskep word blyk toe valse hoop te wees. Dit skep 

spanning tussen groepe, maar ook spanning tussen Jahwe en die volk. Dit skep ook 

ideologiese konflik van belange. Die konflik van belange lê juis daarin dat reg en 

geregtigheid nie geskied nie. Wat gesoek word, is sosiale geregtigheid, maar die 

antitetiese daarvan word verkry, naamlik geweld en onderdrukking van die een 

groep teenoor die ander, een groep wat sy wil afdwing en 'n gekerm by die ander 

groep veroorsaak (Williams 1985:459-465). 

 

Chaney (1999:105-122) verwys na die groep wat geweld en verdrukking pleeg, wat 

hulle wil afdwing, as die boonste laag van die sosiale piramide en die regerende 

elite van Juda en nie die algemene bevolking nie. Die dinamika van die politieke 

ekonomie in Jesaja se tyd het juis 'n sosiale moment in die lewe van die volk 

geopenbaar wat polemies was. Die groepie elite was so magtig dat hulle die beleid 

van die staat bepaal het en dit het ook ingesluit dat die boere meer belasting moes 

betaal. Die belasting was so hewig dat die boere op die platteland byna nie 'n 

bestaan kon maak nie. Die elite het al hoe ryker geword ten koste van die 

bevolking. Die ryk onderdrukkende elite wil al hoe meer (veral olie en wyn) gehad 

het. Hulle het hulle skuldig gemaak aan ekonomiese en sosiale ongeregtigheid 
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(Lessing 2006:392). Hulle het van allerhande verskillende soorte slim skemas 

gebruik gemaak om die mense uit te buit en hulle onder hulle beheer te hou. In 

stede van geregtigheid was daar die benoude en folterende gekerm van die 

verdruktes (Pechawer 2008:110). 

 

Die hoop op reg en geregtigheid is die korrekte verstaan van die ideale samelewing. 

Maar wetsverbreking en gekerm dui die teenoorgestelde daarvan aan. 

 

5.5.1.2 Die verband met hoop 

 

In Jesaja 5:1-7 funksioneer reg en geregtigheid as kritiese beginsels om die sosiale 

praktyke (vorm van geloof wat gereduseer word tot 'n ideologie) uit te wys en te 

verwerp, wat daarop uit is om Jahwe se bedoelinge met die gemeenskap te onteer. 

In geval van ontering van Jahwe se bedoeling is die beginsels van reg en 

geregtigheid totaal afwesig. Die hoop in dié geval staan beskaamd en loop op niks 

uit nie (Brueggemann 1987:33). In so 'n geval is die heersende ideologie misleidend 

in terme van die vraagstukke rondom reg en geregtigheid (Smith 2007:76). Die 

beoefening van reg en geregtigheid is in die laat post-eksiliese tydperk deur 

wetsverbreking en onderdrukking van die bevolking oorheers. Die hoop en die 

ideologie van diegene wat getrou aan Jahwe gebly het (sien Jesaja 8:16-18) het 'n 

belangrike rol gespeel onder diegene wat al hulle hoop op Jahwe geplaas het 

(Kingsbury 2009:161). 

 

5.5.2 Die Teologiese Verband van Jesaja 5:1-7 

 

5.5.2.1 Goddelike aspekte 

 

5.5.2.1.1 Godheid 

 

In Jesaja 5:1-7 is die Goddelike optrede met persoonlike voornaamwoorde en 

simboliese verbindinge vervleg. 
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Tabel 5.4 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en 

goddelike optrede 

Teks Beskrywing Rede O/V Metafoor 

v. 1a my Geliefde (י יִדיִדִ֔  indirek (ִלִֽ

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 1b sy wingerd (ֹו  indirek (ְלַכְרמָ֑

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 1c my Geliefde (י יִדיִדִַ֖  indirek (ִלִֽ

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 2a Hy het dit omgeskoffel (הּו  indirek (יְַעזְֵקֵ֣

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 2b Hy het dit skoongemaak van die klippe 

הּו)  (ְיַסְּקֵלֵ֗

indirek 

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 2b Hy het dit aangeplant ( הּוִָּ֙יָטֵעָ֙ ) indirek 

(3de 

pers.) 

verlossing Wingerdboer 

v. 2c Hy het gebou (ִּיִֶׁ֤בן) indirek 

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 2d Hy het gehoop (ו  indirek (ְיְַּקֶּ֛

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 3c spreek tog reg tussen My ( יָָּו יןֵּביִנִַ֖ ֵבֵׁ֥ ) direk 

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 3d my wingerd (י  direk (ַּכְרִמִֽ

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 4a my wingerd (י  direk (ַכְרִמִ֔

(1ste 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 4b Ek het gedoen (יִתי  direk (ָעִׂשִַ֖

(1ste 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 
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pers.) 

v. 4c Ek het gehoop (יִתי  direk (ִקֵּוֶּ֛

(1ste 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 5a Laat Ek bekend maak (יָעה  direk (אֹוִדִֽ

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 5b wat Ek met my wingerd gaan maak (ָ י ֲאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥

הָ יעֶֹׂשִַ֖ ְלַכְרִמָ֑ ) 

direk 

(1ste pers. 

x2) 

oordeel Regter 

v. 5c Ek sal ontslae raak (ר  direk (ָהֵסִׁ֤

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 5c en Ek sal dit oorgee aan verbranding (ָ ְוָהָיִ֣ה

ר  (ְלָבֵעִ֔

direk 

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 5d Ek sal afbreek (ץ  direk (ָּפרֵֹׁ֥

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 6a Ek sal dit maak (הּו  direk (ֲאִׁשיֵתִ֣

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 6d Ek sal beveel (ה  direk (ֲאַצֶּוִ֔

(1ste 

pers.) 

oordeel Regter 

v. 7a wingerd van Jahwe (ֶרםְָיהָוִׁ֤ה  indirek (ֶכֶ֜

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 7b tuin van sy verlustiging (יו עַָׁשֲעׁשּוָעָ֑  indirek (ְנַטִַ֖

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

v. 7c Hy het gehoop (ו  indirek (ְיְַּקִׁ֤

(3de 

pers.) 

verlossing Tuinier-

Wingerdboer 

 

In die intratekstuele verband en in die tabel hierbo van Jesaja 5:1-7 is Jahwe die 

oorheersende figuur/karakter en die profeet op die agtergrond. Jesaja 5:1-7 is 

ontwerp deur die direkte en indirekte betrokkenheid van Jahwe. Indien die 

voorkoms van die persoonlike voornaamwoorde in oënskou geneem word, word die 
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oorheersing van die goddelike konsep duideliker. In die eerste persoon kom dit 13 

keer voor en in die tweede persoon kom dit 11 keer voor. Jahwe se direkte 

verbintenis met verlossing (Jahwe se optrede as Tuinier-Wingerdboer) word deur 

die profeet duidelik gemaak: 

 

 Hy het dit omgeskoffel (5:2a). 

 Hy het dit skoongemaak van die klippe (5:2a). 

 Hy het dit aangeplant (5:2b). 

 Hy het gebou (5:2c). 

 Hy het gehoop (5:2e). 

 Ek het gedoen (5:4b). 

 Ek het gehoop (5:4c). 

 Hy het gehoop (5:7c). 

 

So ook Jahwe se direkte verbintenis met die oordeel (Jahwe se optrede as Regter): 

 

 Laat Ek bekend maak (5:5a); 

 wat Ek met my wingerd gaan maak (5:5b). 

 Ek sal ontslae raak (5:5c); 

 en Ek sal dit oorgee aan verbranding (5:5c). 

 Ek sal afbreek (5:5d). 

 Ek sal dit maak (5:6a). 

 Ek sal beveel (5:6d). 

 

Die byna ewewigtigheid tussen verlossing en oordeel is interessant. Hierdie optrede 

van Jahwe is veroorsaak deur wat moes gewees het aan die een kant en waaroor nie 

gehoop is nie aan die ander kant. Die feit dat hoop drie keer met verlossing verbind 

word, dui op moeitevolle optrede van die wingerdboer teenoor die wingerd. Die 

antitetiese optrede van die wingerd is die oorsaak vir die antitetiese optrede van 

Jahwe. Dit gee aan hoop 'n positiewe en negatiewe inhoud. 

 

Die verwysing van die volk as die "wingerd van Jahwe" en die "tuin van sy 

verlustiging", moontlik ook twee sinonieme vir die volk, is interessant. Die rede vir 
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dié gebruik is die tere intimiteit tussen Jahwe en sy volk. As gevolg van die tere 

intimiteit het Jahwe hoë verwagtinge van sy volk gekoester. Die wingerd is die bron 

van Jahwe se verrukking en die objek van sy verlange/verlustiging. Dit is hoekom 

Jahwe in sy hoop deur die volk teleurgestel word (Oswalt 1986:154; Williamson 

2006:343). Dit is hoe die Godheid hier in Jesaja 5:1-7 voorgestel word. 

 

5.5.2.1.2 Heilige persoon 

 

Die belangrike punt wat gemaak word, is dat Jahwe se heiligheid gepersonifiseer 

word in die wyse hoe Hy sy wingerd versorg, die wyse waarop Hy hoop en hoe Hy 

sy oordeel in Jesaja 5:1-7 uitvoer. Indien Jahwe heilig is, is Hy heilig in sy 

verlossing en oordeel. Jahwe se hoop het nie net 'n dimensie van hoop nie, maar 

ook 'n dimensie van heiligheid. Jahwe se optrede is daarin geleë, dat Hy sy volk en 

die wêreld wil heilig deur verlossing en oordeel heen (Janzen 1994:166). Jahwe 

neem waar wat in die samelewing gebeur. Jahwe se hoop is 'n heilige hoop; Hy 

weet watter soort vrugte sy geliefkoosde wingerd voortbring. Hy besigtig die vrugte 

wat voortgebring word, want Hy is die Versorger en Beskermer van sy 

geliefkoosde wingerd. Hy sal alles in sy vermoë doen dat die wingerd die beste kan 

voortbring. Dit is hoe Hy sy heiligheid demonstreer (Smith 2007:168). 

 

5.5.2.1.3 Geestelike wese 

 

In Jesaja 5:1-7 word nie duidelik melding gemaak van geestelike wesens nie. Dit 

kan moontlik geïmpliseer word as die inspirasie van alles wat verkeerd geloop het 

(deur bose wesens) en word met die volgende woorde aangedui: 

 

ים  ;suur druiwe" (vv. 2e en 4d)" ְּבֻאִׁשִֽ

ח  wetsverbreking" (v. 7c) en" ִמְׂשָּפִ֔

ה  .gekerm" (v. 7d)" ְצָעְָּקִֽ
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5.5.2.2 Die verhouding tussen die godheid en die mens 

 

5.5.2.2.1 Religieuse geskiedenis 

 

In Jesaja 5:1-7 word religieuse geskiedenis nie vanuit 'n eskatologiese benadering, 

nog minder 'n apokaliptiese benadering nie, maar vanuit die heilsgeskiedenis 

gesien. Dit kan gesien word in die wyse waarop Jahwe met die wingerd omgegaan 

het en wel in die volgende woorde: 

 

v. 1c  My Geliefde het 'n wingerd 

v. 1d  op 'n vrugbare helling. 

v. 2a  Hy het dit omgeskoffel en skoongemaak van die klippe, 

v. 2b  en keur wingerdstokke aangeplant. 

v. 2c  Ek het 'n toring in die middel daarvan gebou 

v. 2d  en ook 'n parskuip daarin uitgekap. 

 

In metaforiese terme was Jahwe se doel "dat dit druiwe sou dra", in reële terme dat 

reg sal geskied en geregtigheid beoefen sal word. Maar helaas "dit het suur druiwe 

voortgebring", bedoelende "wetsverbreking" en "gekerm", wat nie Jahwe se doel in 

die heilsgeskiedenis was nie. 

 

5.5.2.2.2 Menslike bevryding 

 

Dit was nooit Jahwe se bedoeling om die mens permanent te elimineer nie, maar 

om eerder deur die heiliging van die oordeel aan te dui, dat verlossing sy finale 

optrede is: 

 

v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra. 

v. 4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring? 

v. 7c  Hy het gehoop vir reg….. 

v. 7d  (Hy het gehoop) vir geregtigheid….. 
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Jahwe se hoop was dat hulle reg sal geskied en geregtigheid beoefen, wat toe nie 

gebeur het nie. 

 

5.5.2.3 Menslike aspekte 

 

5.5.2.3.1 Menslike toegewydheid 

 

Na aanleiding van die retoriese vraag in 5:3 dat die volk moet beslis tussen Jahwe 

en sy wingerd het die optrede van die volk in antwoord op die vraag beslis 

konsekwensies. Die menslike toegewydheid weerspieël die volk se houding teenoor 

die goddelike weë. Dit weerspieël dat hulle nie getroue volgelinge is nie. Dit (die 

volk se toegewydheid en hul ontrouheid) word geopenbaar in die volgende woorde 

( skuins gedruk): 

 

v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 

v. 2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 

 

v. 4c  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou voortbring, 

v. 4d  maar dit bring suur druiwe voort? 

 

v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

Die volk se optrede het die optrede van Jahwe as Regter teenoor die volk tot 

gevolg: 

 

v. 5a  En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak 

v. 5b  wat Ek met my wingerd gaan maak: 

v. 5c  Ek sal van sy doringheining ontslae raak en dit oorgee aan verbranding; 

v. 5d  Ek sal sy klipmuur afbreek sodat dit 'n vertrapping word. 

v. 6a  Ek sal dit 'n verwoesting maak: 

v. 6b  dit sal nie geprys en omgeskoffel word nie, 

v. 6c  en dorings en onkruid sal daar opkom; 

v. 6d  en wat dit betref sal Ek die wolke beveel 
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v. 6e  om nie reën daarop te laat val nie. 

 

5.5.2.3.2 Godsdienstige gemeenskap 

 

Die gemeenskap word gevra om druiwe voort te bring, bedoelende om reg te laat 

geskied en om geregtigheid te beoefen. Daar is, soos in die ideologiese verband, 

konflik in die gemeenskap. Dit word weerspieël in die volgende woorde ( skuins 

gedruk): 

 

v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 

v. 2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 

 

v. 4c  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou voortbring, 

v. 4d  maar dit bring suur druiwe voort? 

 

v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

5.5.2.3.3 Etiek 

 

Etiese motiewe het te make met die persoonlike, sosiale, ekonomiese, politieke, 

godsdienstige en natuurlike sake. In Jesaja 5:1-7 het ons te make met sosiale 

konflik, verdrukking en lyding. Die onetiese optrede word weerspieël in die 

volgende woorde (vetgedruk): 

 

v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

5.5.2.4 Die verband met hoop 

 

Teologies gesproke skilder Jesaja 5:1-7 nie 'n mooi prentjie van die volk nie. Hulle 

is gevul met wetsverbreking, onreg, ongeregtigheid en afgodery. Jahwe verwerp die 

nasie as dronkaards (5:10, 22), arrogant (5:13-17), as liefhebbers van die bose 

(5:20) en objekte van wraak (5:26-30) (House 1998:277). Jesaja 5:1-7 herinner die 
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volk daaraan dat Jahwe die Geliefde is wat sy liefde op 'n spesiale wingerd 

uitgestort het. Elke persoon in die wingerd was spesiaal geskep, geplant en versorg. 

Die volk verdien nie hierdie spesiale behandeling nie. Dit is net genade. Jahwe se 

beskerming en versorging mag Hy terugtrek in 'n geval waar die wingerd onreg en 

ongeregtigheid voortbring (Smith 2007:168). In hierdie geval waar Jahwe die 

Subjek van die hoop is, was die hoopvolle verwagting onsuksesvol. Dit het Jahwe 

se toorn oor die volk laat ontvlam. 

 

5.6 Voorlopige gevolgtrekking 

 

5.6.1 Jesaja 27:2-6 

 

Jesaja 27:2-6 skilder heeltemal 'n ander prentjie as Jesaja 5:1-7. Jesaja 5:1-7 is 'n 

rekontekstualisering van Jesaja 27:2-6. Die eerste wingerdlied wil die volk laat 

verstaan dat Jahwe alleen verantwoordelik is vir die nuwe skepping van die 

wingerd. Die volk is nie self daartoe in staat nie. Selfs dit wat moontlik negatief kan 

inwerk op die wingerd sal deur Jahwe self verwyder moet word. Maar die volk 

moet nie alles as vanselfsprekend aanvaar nie. Die feit van Sion waarborg nie 

Jahwe se beskerming nie. Die verbond met die volk is voorwaardelik in soverre die 

beoefening van reg en geregtigheid geld en hulle nie hul hoop op iets anders as 

Jahwe plaas nie. 

 

Jahwe se ingesteldheid, se houding, is dié van geen grimmigheid nie. In geval van 

moontlike konflik deur die "dorings en onkruid" (27:4) geskep, sal Jahwe daarvoor 

sorg dat dit nie gebeur nie. Die Sionsteologie het 'n belangrike rol gespeel in 

soverre daar by die volk die mening was dat Sion nie deur die vyand vernietig kan 

word nie. Jahwe se teenwoordigheid het hulle gedink, sal daarvoor sorg. Hulle 

vergeet dat die voortbestaan van Sion op die voorwaardelike terme van Jahwe 

gebou was. Hy is die uitsluitlike Een wat sal sorg neem vir sy wingerd. Met ander 

woorde, die wortel skiet, die bloei en die uitbot van die wingerd is deur die toedoen 

van Jahwe. Hy is ook die verantwoordelike Een vir die versoening tussen Hom en 

die volk en die nasies. Jahwe is dus direk betrokke by die wel en wee van sy volk. 
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5.6.2 Jesaja 40:27-31 

 

Die volk moet op Jahwe hoop en kan nie die reg in hul eie hande neem nie. Dit is 

duidelik te bespeur as hulle hulle misnoeë uitspreek oor Jahwe se skynbare 

vergeetagtige houding teenoor die volk. Die volk is in ballingskap en moet weet dat 

net Jahwe hulle uit hierdie pynlike omstandighede kan verlos. Die feit dat hier net 

sprake is van reg sinspeel daarop dat die volk alle hoop in Jahwe verloor het. Hy 

het hulle in die steek gelaat, terwyl dit nie so was en is nie. Selfs in ballingskap het 

Jahwe hulle nog steeds versorg. Daarom lê die krag om bo die omstandighede van 

die ballingskap uit te styg in Jahwe en nie in die gode van Babel nie. Hulle moet net 

wag op Jahwe al blyk die omstandighede hoe pynlik te wees. Dit is wat antitetiese 

parallelisme duidelik wil maak. 

 

Daar is dus by die volk 'n algehele en totale gebrek aan vertroue in Jahwe. Die 

omstandighede in hul land is haglik en onrusbarend. Daarom kan die volk nie die 

reg in eie hande neem nie. Dit het net verdrukking en geweld tot gevolg. Daarmee 

het Jahwe 'n probleem. Jahwe het 'n probleem met die volk se geheue, dat hulle 

vergeet het wie Jahwe werklik is, dat Hy die Skepper en Bevryder is. Hulle 

ideologie het op valse fondamente van die Sionsteologie berus omdat hulle gedink 

het dat die verbond met Jahwe onvoorwaardelik is en dat hulle kan maak wat hulle 

wil. Hulle enigste hoop is op Jahwe; buiten Hom het hulle geen kanse om terug te 

keer nie, ten spyte van dit wat in 27:6 verkondig word. 

 

5.6.3 Jesaja 59:1-21 

 

Die hoop op sekere natuurlike elemente, geestelike kwaliteite en Goddelike 

inisiatief word aan Jahwe verbind. Die volk wat hulle in morele verval bevind, is 

nie daartoe in staat om hulself te verlos nie. Hoop word geassosieer met 

kontrasterende terme, met vreugde aan die een kant en aan die ander kant 

ellende/nood. Die volk bevind hulle in omstandighede van benoudheid en net 

Jahwe kan hulle daaruit help. Verlossing word nie verkry deur eenvoudig passief te 

hoop nie. 
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Sonder Jahwe se toedoen sal die waarheid, reg en geregtigheid nie in die 

samelewing seëvier nie. Enige iets wat die volk doen, buite Jahwe om, het geen 

betekenis nie. In die afwesigheid van die waarheid, reg en geregtigheid, word 

mense nie gelyk behandel nie. Sommige is meer gelyk as ander. In sulke 

omstandighede sal die hoop beskaam. Dit is dan dat Jahwe intree om die situasie te 

beredder. Hy is die enigste Een daartoe in staat om die waarheid, reg en 

geregtigheid te vestig. 

 

5.6.4 Jesaja 5:1-7 

 

Jahwe is die subjek van die hoop. Hoop dui op die regverdige verwagtinge van 

Jahwe op grond van sy heilsinisiatiewe met betrekking tot sy volk. Die inhoud van 

die hoop het te make met geestelike kwaliteite, wat in vers 7 in reële terme 

uitgedruk word. Jahwe se moeitevolle arbeid loop op niks uit nie. 

 

Wetsverbreking deur die elite en gekerm van die volk veroorsaak of is 'n resep vir 

chaos, vir konflik op alle vlakke van die samelewing. Hier speel antitetiese 

parallelisme 'n belangrike rol. In gevalle van wetsverbreking en verdrukking sal die 

hoop altyd beskaamd staan. Jahwe word voorgestel as die geliefde Tuinier-

Wingerdboer, maar ook as die Regter wat oordeel uitspreek. Hierdie dubbele rol 

van Jahwe is as gevolg van die verlangde resultate waarop gehoop was, maar 'n 

teleurstelling was in die voortbring van teenoorgestelde resultate. In beide gevalle 

word Jahwe se heiligheid gedemonstreer. 

 

5.6.5 Die passing van Jesaja 5:1-7 

 

In die verwysing na "God" en "Jahwe" word "Jahwe" die meeste gebruik. Daar is 'n 

oorwig van die gebruik van "Jahwe". Die feit dat die belofte van die verbond 'n land 

en nageslag insluit, plaas die hoop onder spanning. Die feit dat die belofte van die 

land al hoe minder word, begin Jesaja 5:1-7 en sy intertekste met Jahwe as Tuinier-

Wingerdboer (sien Jesaja 27:2-6 by Tabel 5.2) en eindig met Jahwe as Tuinier-

Wingerdboer (sien Jesaja 5:1-7 by Tabel 5.4). Is dit toevallig? Ons hoop lê in Jahwe 

se hoop vir ons. 
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Die volgorde waarin die tekste verskyn, skep die agtergrond vir Jesaja 5:1-7. Jesaja 

5:1-7 pas die beste by Jesaja 59:1-21 omdat reg en geregtigheid beter verklaar word 

in hoofstuk 59. Wat dan van die etiek van hoop? Indien daar nie gehoop word nie, 

hoe lyk 'n etiek van hoop? Kan daar gehoop word as 'n slagoffer-mentaliteit 

gehandhaaf word, soos in die volk se geval. Dan kan hoop nie sy volle gang neem 

nie. Die hoop sal dan beskaamd staan. 
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Hoofstuk 6  Opsomming en Gevolgtrekking 
 

6.1 Opsomming 

 

6.1.1 Inleiding 

 

Die onderwerp vir die navorsing is: "God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van 

parallelismes in die boek Jesaja". Om uitdrukking aan die verhouding tussen God 

en hoop te gee, word van 'n bepaalde semantiese veld gebruik gemaak. Dit staan as 

die familie van werkwoorde van "hoop" en "wag" bekend (Schibler 1997d:1214). 

Die semantiese veld
104

 vir "hoop" en "wag" bestaan uit die woorde ָיַחל ,ָקָוה ,ָחָכה en 

 Dit is volgens Barth (1977:916-919; vgl. Waschke 1989:1228, 2003:567) die .ָׂשַבר

klassieke woorde vir "hoop" en "wag". Van al die woorde wat met "hoop" en "wag" 

in dieselfde sintaktiese en semantiese omgewings verskyn, is dit "Jahwe" wat die 

meeste voorkom. 

 

Om verder uitdrukking aan die verhouding tussen God en hoop te gee, word daar 

op antitetiese parallelismes gefokus. In Jesaja 5:1-7
105

 is hier van antitetiese 

parallelisme sprake en wel deur die volgende woorde: 

 

(vv. 2e-f, 4c-d) ("druiwe en suur druiwe") ְּבֻאִׁשים en ֲעָּנִבים
106

; 

 ;(v. 7c) ("reg en wetsverbreking") ִמְׂשָּפח en ִמְׁשָּפט

 .(v. 7d) ("geregtigheid en gekerm") ְצָעָקה en ְצָדָקה

                                                           
104

 'n Semantiese veld is 'n tegniese term in die dissipline van taalkunde om 'n stel woorde wat deur 

betekenis op 'n sekere manier saamgroepeer is, te beskryf (Faber & Usón 1999:67; Jackson & Zé 

Amvela 2000:14). 
105

 Daar is nog twee voorkomste van antitetiese parallelisme in die boek Jesaja naamlik 40:31 en 

59:9 en 11. 
106

 In vv. 2e-f, 4c-d word in teenstellende terme beskrywe wat die wingerd veronderstel is om voort 

te bring en wat die wingerd eintlik opgee. Die hele beskrywing word as 'n metafoor gesien. 'n 

Metafoor is 'n literêre beeldspraak wat 'n beeld, verhaal of 'n tasbare voorbeeld gebruik om 'n minder 

tasbare voorbeeld of soms onaantasbare kwaliteit of idee te verteenwoordig. 'n Metafoor mag ook 

vir enige retoriese beeldspraak gebruik word wat hulle effek of impak deur assosiasie, vergelyking 

of ooreenkoms verkry. In hierdie breë sin kan teenstellinge, oordrywings, metonimies en 

vergelykings ook as tipes van metafore beskou word. Metafore is vergelykings wat wys hoe twee 

dinge wat nie naastenby na mekaar lyk nie in baie gevalle op een belangrike wyse dieselfde is. 'n 

Metafoor is meer aktief as 'n analogie, omdat 'n metafoor twee dinge (ooreenkoms en vergelyking) 

op dieselfde tyd impliseer, terwyl 'n analogie net 'n verskil impliseer (McArthur 1992:653-655). 
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Na aanleiding van bostaande antitetiese parallelisme is dit, volgens Williamson 

(2006:337-344; vgl. Wolf 1985:269; Pechawer 2008:108-110), wat in vv. 2 en 4 

voortgebring word, onbruikbaar. Die Eienaar is inderdaad diep teleurgesteld, want 

Hy kry nie waarop Hy gehoop het nie. Hy het inderdaad goeie rede gehad om 'n 

goeie opbrengs te verwag. Hy het 'n hoopvolle verwagting gehad (Smith 2007:167). 

Derhalwe dien v. 4 as 'n soort onderbreking om sodoende die gehoor 'n redelike 

kans te gee om oor die gebeure te reflekteer. Die wingerd het, volgens Williamson 

(2006:338), 'n siekte ontwikkel. En die siekte beskryf Smith (2007:167) as "sour 

rotten fruit". In v. 7 word, in reële terme, genoem wat die siekte/"sour rotten fruit" 

is: "wetsverbreking" en "gekerm van angs" in stede van "reg" en "geregtigheid". 

"Wetsverbreking" word effektief as die toppunt van die beskuldigings in 1:15 en as 

die mees afskuwelike van alle misdaad in die samelewing gesien. Die "gekerm van 

angs" gaan met enige vorm van ongeregtigheid en onderdrukking gepaard. Dit is 

deel van die beskuldigings teen die leiers in die samelewing van Israel/Juda. 

Hierdie generasie was 'n generasie wat met hebsug en goddeloosheid gevul was 

(Williamson 2006:343-344; vgl. Pechawer 2008:108). 

 

In die geheel van die boek Jesaja is Jesaja 5:1-7 ’n opsomming van Jahwe se 

liefdevolle versorging aan die een kant en die volk se wederstrewige houding aan 

die ander kant ne die gevolglike straf/oordeel op die optrede van die volk. Jahwe 

gebruik die teenstrydigheid of antitese dat die volk hulle verkeerdheid moet erken 

en afstand daarvan doen. In Jesaja 5:1-7 is daar ook sprake van teenstrydige 

emosies en handelinge van Jahwe in die wyse waarop die wingerd moet presteer 

aan die eenkant en aan die ander kant wat die wingerd voortbring. 

 

In terme van Berlin (1985/2008:31-124) het ons met al die aspekte van parallelisme 

te make. In terme van die grammatikale aspek het ons te make met morfologiese 

parallelisme – 'n morfologiese paar van dieselfde woordklas, naamlik: 

 

 ;("druiwe en suur druiwe") ְּבֻאִׁשים en ֲעָּנִבים

 ;("reg en wetsverbreking") ִמְׂשָּפח en ִמְׁשָּפט

 .("geregtigheid en gekerm") .ְצָעָקה en ְצָדָקה
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Al die woorde is substantiewe. Hier is ook van sintaktiese parallelisme sprake in 

terme van positief/negatief. Al die woorde aan die linkerkant is positief en dié aan 

die regterkant is negatief. Wat die leksikale aspek betref, is die woorde aan die 

regterkant die minimale teenstelling van dié aan die regterkant. Parallelisme as 

metafore ("druiwe" en "suur druiwe" vv. 2e-f, 4c-d) in terme van die semantiese 

aspek kom hier na vore. Wat die fonologiese aspek betref het ons hier te make met 

klankpare
107

 in vv. 7c en 7d. 

 

Antitetiese parallelisme soos enige ander kenmerk van die teks help om die teks so 

te struktureer en dit het 'n effek op die betekenis van die teks. Dit stel 'n verhouding 

van teenstellinge tussen twee aanbiedinge om van te kies. Soos in die geval van 

Jesaja 5:1-7 is die teenstellinge baie opvallend: 

 

2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 

2f  maar dit het suur druiwe voortgebring 

4c  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, 

4d  maar dit bring suur druiwe voort? 

7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

Vanuit bostaande blyk dit dat hoop nie net in ooreenstemming (sinonieme – en 

sintetiese parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) 

verstaan word. Dit gaan in Jesaja 5:1-7 nie net oor die ooreenkoms nie, maar ook 

oor die verskil. En dit is waar antitetiese parallelisme 'n belangrike rol speel. In 

antitetiese parallelisme as metafoor gaan dit om meer as net blote vergelyking 

tussen "keur druiwe" en "suur druiwe". Dit gaan om die gelyktydige saam bestaan 

van ooreenkoms en verskil. Dit gaan in hierdie geval om oorsaak en gevolg. Die 

wingerd het suur druiwe voortgebring en verdien om gestraf te word. Die akker 

waar die wingerd staan is goed en deeglik voorberei. Dit is hoekom Jesaja 5:1-7 

begin met 'n liefdeslied en toe gaan die liefdeslied oor in 'n regsgeding. Dit is 

                                                           
107

 Dit is wanneer konsonante en diftonge herhaal word. Klankpare kan voorkom as woordpare, as 

woordpare wat leksikaal-semanties nie ekwivalent is nie, of as meervoudige woordpare (Berlin 

2008:103-122). 
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ondenkbaar dat die wingerd as gevolg van deeglike voorbereiding suur druiwe kan 

voortbring. Suur druiwe moet nie die gevolg van deeglike voorbereiding wees nie, 

maar wel keur druiwe. Die eerste oes lewer 'n misoes ten spyte van die liefdevolle 

versorging van die wingerd. Die regsgeding lewer die oordeel dat die wingerd 

vernietig moet word. Dit is die eintlike gevolg van suur druiwe. Antitetiese 

parallelisme is kritiek op die aanname van oorsaak en gevolg. Dit is opvallend dat 

die liefdeslied nie verdwyn nie, want antitetiese parallelisme sê dat suur druiwe nie 

die einde is nie. Alhoewel deur regsterminologie die oordeel gevel word, wil die 

antitetiese parallelisme sê dat die oordeel nie finaal hoef te wees nie. Daar is ook 'n 

onafskeidbare samehang
108

 tussen hoop en reg en geregtigheid.  

 

Die volk het dus die verkeerde keuse gemaak. Die antitetiese parallelisme 

ondervang 'n baie belangrike teenstelling in die hele lied van die wingerd. Dit spel 

nie net die verhouding tussen Jahwe en hoop uit nie, maar ook die verhouding 

tussen Jahwe en die volk en onder die lede van die volk. Dit het ook 'n effek op die 

verhoudinge tussen Jahwe en hoop en Jahwe en die volk in Jesaja 40:27-31 en 

Jesaja 59:1-21. 

 

Verder kom "hoop", volgens Kent (2011:96-97), die meeste in die Psalms en die 

boek Job, voor. Die woord, behalwe vir ander woorde van "hoop", volgens hom, 

wat die meeste in die Ou Testament voorkom, is die woord ָיַחל ("wag" of "om 

geduldig te wees"). Daar is by die persoon wat hoop nie 'n vae begeerte op dit wat 

gehoop word nie. Teenoor Kent is vir Knierim (1995:246) die sleutelwoord ָקָוה. 

Die wortel betekenis is "to be stretched out" of "to be tightened straight". Daar is 'n 

geduldige wag of 'n hoopvolle verwagting. In twee gevalle, naamlik ָקָוה (Jes. 5:2e, 

4c en 7c) en ָָהָחכ  (Jes. 30:18c) is Jahwe die subjek van die hoop. Jahwe se angstige 

en ongeduldige hoop word in beide gevalle teleurgestel. In die meeste ander gevalle 

is Jahwe of attribute van Hom die objek van die hoop. 

                                                           
108

 Die samehang het daarmee temake dat Jahwe  nie kort paaie vat om reg en geregtigheid te vestig 

nie. Om dit te vestig moet die onreg en ongeregtigheid vernietig word. Reg en geregtigheid sonder 

versoening en vrede is onmoontlik en daarvoor is daar ook geen kort paaie nie. In die gesprekke 

rondom kerkhereniging en die Belydenis van Belhar kan eenheid nie plaasvind sonder versoening, 

geregtigheid en gehoorsaamheid nie. Daarvoor is daar ook geen kort paaie nie. Dit is onlosmaaklik 

en onafskeidbaar aan mekaar verbind. 
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Die volgende woorde kom die meeste in die profetiese literatuur saam met hoop 

voor: 

 

 ;Jahwe – Jesaja 5:2e; 5:4c; 5:7c; 8:17c; 26:8a; 30:18a; 30:18d; 33:2a) ְיהָוה

40:31a; 49:23f; 51:5d; 60:9a; 64:3d; Jeremia 14:7b; 14:22d; 17:13a; 

50:7d); 

 ;(dra, doen – Jesaja 5:2e; 5:4c; 64:2a; 64:3d; Jeremia 14:22e; Hosea 6:9d) ָעָׂשה

 reg – Jesaja 5:7c; 26:8a; 30:18d; 43:b; 51:5c; 59:9a; 59:11c; Hosea) ִמְׁשָּפט

12:7b; Sefanja 3:8c); 

 ;volk – Jesaja 25:9c; 25:9d; 26:8a; 33:2a; 40:31a; 49:23f; 59:9c; 59:11c) ַעם

64:2a; Jeremia 8:15a; 13:16a; 14:19e; 14:22d; Hosea 12:7c); 

םָאָדָ  (mens – Jesaja 30:18d; 38:18c; 64:3d; Daniël 12:12; Hosea 6:9a; Miga 5:6f; 

Habakuk 2:3c; Sefanja 3:8a). 

 

Bostaande geassosieerde woorde van hoop wil sê dat hoop 'n toekomsgerigtheid 

het. Dit is waar antitetiese parallelisme 'n effek op die verstaan van die teks het. Ten 

spyte van die omstandighede is daar hoop. Antitetiese parallelisme fokus die 

aandag sigself en die boodskap wat dit dra, naamlik al is die omstandighede hoe 

ondraaglik kan die volk na môre uitsien. 

 

Derhalwe is die sosio-retoriese metode van onskatbare waarde. Die navorsing oor 

Jesaja 5:1-7 sou onmoontlik gewees het sou dit nie vir die verskillende verbande 

wees nie. Die intratekstuele verband alleen sou nie genoeg wees nie. Belangrik is 

ook die verband waarin Jesaja 5:1-7 staan met ander tekste en waar sekere woorde 

voorkom en hoe dit daar gebruik word. Die leefwêreld van die teks, met ander 

woorde die sosiale en kulturele verband, sowel as die ideologiese  en teologiese 

verband, waarin die teks funksioneer, is net so belangrik om tot 'n beter verstaan 

(die geheelbeeld van die teks) van die teks te kom. Dit is hoekom die sosio-

retoriese analise gekies is om Jesaja 5:1-7 na te vors. Dit is tans die beste 

verteenwoordig vir 'n multidimensionele benadering om profetiese tekste te 

bestudeer. Sosio-retoriese kritiek speel 'n belangrike rol in die wyse waarop 
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vraagstukke op 'n uitvoerige en volgehoue wyse voortdurend op die agenda geplaas 

word. Dit speel verder 'n belangrike rol om die leser uit te daag om sy standpunte 

van die Bybelse teks te verryk en selfkrities en buigsaam te wees ten opsigte van 

eie standpunte. Sosio-retoriese kritiek beoefen interdissiplinêre eksegese wat die 

tradisionele stappe herbedink het en die tradisionele grense van (her)interpretasie 

herskryf het. 

 

6.1.2 Die Intratekstuele Verband van die Teks 

 

a. In terme van die herhalende verband en patroon is daar in Jesaja 5:1-7 'n hele 

paar woorde en frases wat herhaal word, naamlik: 

 

 ;(asseblief", "tog"; vv. 1a en 3c") ָּנא

 ;(wingerd", "wingerdstok"; vv. 1b, 1c, 3c, 4a, 5b en 7a") ֶּכֶרם

 ,na", "aan", "vir", "tot", "betref", "van", "in", "deur"; vv. 1a, 2e, 4a (X2), 4c") לְָ

5b, 5c, 5d, 7c en 7d); 

 ;(bo-op", "in", "daarin"; vv. 1d, 2c en 2d") ּבְָ

 ;(hoop", "wag"; vv. 2e, 4c en 7c") ָקָוה

 ;(dra", "voortbring", "doen", "maak"; vv. 2e, 2f, 4a, 4b, 4c, 4d en 5b") ָעָׂשה

 ;(keur druiwe"; vv. 2e en 4c") ֲעָּנִבים

 ;(suur, onryp of wilde druiwe"; vv. 2f en 4d") ְּבֻאִׁשים

 ;(nou", "in die lig van", "daarom"; vv. 3a en 5a") ְוַעָּתה

 ;[nie"; vv. 4b en 6b (X2)"] לֺא

 .[wat (dit) betref", "daarop"; vv. 6d en 6e"] ַעל

 

Daar is een frase wat drie keer verskyn, eers metafories en dan in reële terme: 

 

v. 2e: ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥  ;(metafories) (,Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra) ַוְיְַּקֶּ֛

v. 2f: ים׃  ;(metafories) (.maar dit het suur druiwe voortgebring) ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ
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v. 4c: ים ֲָעָנִבִַ֖ ֹות ַָלֲעׂשֵׁ֥ ִָקֵּוֶּ֛יִתי ּוַע  Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou) ַמּדּ֧

voortbring,) (metafories); 

v. 4d: ים׃  ;(metafories) (?maar dit bring net suur druiwe voort) ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

v. 7c: ָוְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הִָמְׂש חַוְיְַּקִׁ֤ ָּפִ֔  (Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking;) 

(reëel); 

v. 7d: ה׃ הְָוִהֵּנֵׁ֥הְָצָעְָּקִֽ  .(reëel) (.vir geregtigheid, maar kyk gekerm) ִלְצָדְָּקִַ֖

 

b. In terme van die progressiewe verband en patroon speel die volgende 'n 

belangrike rol: 

 

 ָּנא

 

In die eerste geval (v. 1a) word 'n beleefde versoek gerig om te sing hoe mooi 

die wingerd lyk en versorg word en in die tweede geval (v. 3c) om tussen die 

eienaar en die wingerd te beslis. 

 

 ְוַעָּתה

 

Die kern van die konteks van die wingerd word deur ְוַעָּתה ingelei (vv. 3a en 5a). 

 

c. In terme van die verhalende verband en patroon het Jesaja 5:1-7 met 'n 

liefdeslied en 'n regsaak te make. 

 

Die strukturele kenmerke van die liefdeslied bestaan uit die volgende: 

 

vv. 1a-b: Inleiding tot die liefdeslied; 

vv. 1c-d: Waar die wingerd geleë is; 

vv. 2a-d: Die bewerking van die wingerd. 
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Die elemente van die regsaak bestaan uit die volgende: 

 

vv. 2e-f: Beskuldiging; 

v. 3: Oproep van die getuies; 

v. 4: Beslissing; 

vv. 5-6: Oordeel; 

v. 7: Verklaring. 

 

d. In terme van die oop-middel-sluit verband en patroon sien die struktuur soos 

volg daaruit: 

 

oop: vv. 1-2a-d; 

middel: vv. 2e-4; 

sluit vv. 5-7. 

 

V. 4 speel 'n sentrale rol in 5:1-7. Dit wys op konsekwensies van wat tevore 

aangegaan is. 

 

e. In terme van die redenerende verband en patroon gebruik Jahwe die beeld van 

die ֶּכֶרם om sy saak op te bou en die volk daarvan te oortuig dat dit wat hulle 

doen, verkeerd is. 

 

f. In terme van die sensories-estetiese verband en patroon is 

teenstrydige/kontrasterende emosies waarneembaar in die lig van wat op gehoop 

word aan die een kant en dit wat die wingerd aan die ander kant voortbring. 

 

6.1.3 Die Intertekstuele Verband van die Teks 

 

6.1.3.1 Inleiding 

 

Historiese kritiek verdeel gewoonlik die boek Jesaja in drie dele, naamlik: Jesaja 1-

39; Jesaja 40-55; Jesaja 56-66. Jesaja 1-39 word as pre-eksilies, Jesaja 40-55 as 

eksilies en Jesaja 56-66 as post-eksilies beskou. Wat soos 'n goue draad loop in al 
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drie periodes van die volk se lewe is die geloof in die teenwoordigheid van Jahwe 

tesame met selfkritiek in tye van hoop, troos in tye van wanhoop en rigting/leiding 

van die heropbou te midde van ellendige omstandighede. Wat ook 'n beduidende rol 

gespeel het in al drie periodes is die Sionsteologie (Dietrich 2001:745-746; Schmid 

2009:369; vgl. Sweeney 1996b:51-53). 

 

Die boek Jesaja beklee 'n belangrike posisie in die kanon. Dit verskyn as die eerste 

boek van die profetiese boeke. Dit is ook die boek wat die meeste aangehaal word 

in die Nuwe Testament (Oswalt 1986:29; Schmid 2009:569). Die boek Jesaja vra 

baie van die interpreteerder van die teks. Dit vra sensitiwiteit sowel as die 

intensiewe omgaan met die teks. Die boek is ook 'n komplekse boek in terme van 

die samestelling, eenheid, datering en die teologie daarvan (Childs 2001:1-5). 

 

6.1.3.2 Jesaja 1-39
109

 

 

a) In Jesaja 1-39 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor 

 

Teks Die Intertekstuele Verbande 

Herhaling
110

 

a
111

 

Herhaling 

b
112

 

Herhaling 

d
113

 

Rekontekstualisering

114
 

Tematiese 

uitbreiding
115

 

Jesaja 5:2 Jesaja 2:15     

Jesaja 5:6     Jesaja 5:9-10 

Jesaja 5:6     Jesaja 6:11-12 

Jesaja 5:6     Jesaja 7:23-25 

                                                           
109

 Hier word 'n kanoniese volgorde gevolg. Die feit dat hier 'n kanoniese volgorde gevolg word 

beteken nie noodwendig chronologies ouer nie. 
110

 Dit gaan om die oordra van uitsprake of verhale, hetsy deur middel van die mondelinge of 

geskrewe tradisie, in die presiese of verskillende woorde waarin die persoon die uitspraak of verhaal 

ontvang (Robbins 1996b:41). 
111

 Herhaling van dieselfde woorde in 'n ander geskrewe teks (Robbins 1996b:41). 
112

 Herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille (Robbins 1996b:41). 
113

 Herhaling hoef nie net in dieselfde woorde te wees nie, maar kan ook in ander woorde gebruik 

word (Robbins 1996b:42). 
114

 Dit verteenwoordig uitdrukkinge vanuit Bybelse tekste sonder die uitdruklike verklaring of 

implikasie dat die woorde elders geskrywe staan. Hulle mag in vertellings of in kenmerkende 

uitsprake voorkom. Dit gaan om dieselfde woorde maar ander lewenskontekste (Robbins 1996b:48). 
115

 Tematiese uitbreiding is die alternatief vir 'n verhalende versterking. Dit is meer as net die 

vertelling van 'n verhaal. Dit is die tema wat in die vorm van 'n vraagstuk na vore kom. Die 

betekenis en betekenis-effekte van hierdie tema of vraagstuk ontvou deur beredenerings soos die 

eenheid vorder. Die hoofonderwerpe of beelde van die uitbreiding van die tema of vraagstuk is 'n 

grondrede, argument van teenstelling, analogie, voorbeeld van 'n gesaghebbende bevestiging 

(Robbins 1996b:52-53). 
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Jesaja 5:1-

7 

    Jesaja 8:16-18 

Jesaja 5:6 Jesaja 9:17     

Jesaja 5:5 Jesaja 10:6     

Jesaja 5:6   Jesaja 24:1-

3, 12 

 Jesaja 24:1-3, 12 

Jesaja 5:1-

7 

Jesaja 25:9-

12 

 Jesaja 25:9-

12 

  

Jesaja 5:1-

7 

Jesaja 26:7-

11 

Jesaja 26:7-

11 

Jesaja 26:7-

11 

  

Jesaja 5:1-

7 

Jesaja 27:2-6  Jesaja 27:2-6 Jesaja 27:2-6  

Jesaja 5:5  Jesaja 28:3, 

8 

   

Jesaja 5:6 Jesaja 30:23 Jesaja 30:23  Jesaja 30:23  

Jesaja 5:6 Jesaja 32:13-

14 

Jesaja 32:13-

14 

   

Jesaja 5:1-

7 

Jesaja 33:1-6  Jesaja 33:1-6   

 

Volgens bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word: 

 

Daar is van sinonimiese parallelisme
116

 (8:16-18) sprake. In hierdie geval is 

geestelike kwaliteite ("reg" en "geregtigheid") nie die objekte nie, maar Jahwe. Hier 

het hoop met vertroue in Jahwe te make. Dit het ook te make met 'n begeerte of 

verlange na Jahwe. Daar is 'n soort spanning in die hoop teenwoordig wat ook in 

Jesaja 5:1-7 by Jahwe teenwoordig is. Daar kan ook sprake wees dat geen hoop op 

uitkomste moontlik is nie (9:17; 10:6; 24:1-3, 12; 25:9-12). Die hoop het soos mis 

voor die son verdwyn. Daar is nie eens sprake van 'n greintjie hoop nie. Die olifant 

het inderdaad 'n muis gebaar. Dit waarop Jahwe gehoop het, het nie gerealiseer nie. 

Wat gerealiseer het, het niks met die "hoop" te make nie, maar wel met die 

teenoorgestelde van die "hoop", naamlik "suur druiwe", "wetsverbreking", 

"gekerm". Die aksie van "hoop/wag" is nie 'n antropologiese aksie nie, maar wel 'n 

teologiese aksie, want wanneer die mens hoop, loop dit in die meeste gevalle op 

niks uit nie. 

                                                           
116

 Tussen ָחָכה en ָקָוה. 
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Wanneer die omstandighede met die teenoorgestelde van hoop gepaardgaan, 

naamlik wanhoop, is die oordeel van Jahwe iets afgrysliks om te aanskou. Wanneer 

die omstandighede, wat met die teenoorgestelde van hoop gepaardgaan, 

gerekontekstualiseer word, is daar sprake van die totaliteit van die hoop (30:23). 

Dan word die reën nie teruggehou soos in 5:6 nie. Hier is sprake van 'n greintjie 

hoop as daar sprake is van dit wat die volk moet voortbring van waarop Jahwe 

eintlik gehoop het, naamlik reg en geregtigheid. 

 

Uit bostaande tabel is die verdere verstaan van hoop dat die pad waarop gehoop 

word, nie maklik is nie (32:13-14). Want dit waarop Jahwe hoop (5:1-7), kom nie 

maklik nie. Indien Jahwe die verlossing is (33:1-6), beteken dit dat Hy nie net die 

Vestiger van reg en geregtigheid is nie, maar Hy ook die hoop self is. 

 

Hoop het verder met die beskerming, versterking en met Jahwe se liefdevolle 

versorging, moeite en arbeid te make (vv. 5:2 en 2:15). Die hoop het ook te make 

met die feit dat al word alles ingesit die verwagte resultate nie verkry sal word nie 

en dat die hoop in wanhoop omgesit kan word indien die verkeerde produksie 

gelewer word (vv. 5:6 en 5:9-10). Wanneer hoop in wanhoop omgesit word, 

wanneer Jahwe teleurgesteld word deur die verkeerde produksie, wys die 

verskyning van "dorings en onkruid" (7:23-25) op die onomkeerbaarheid van die 

oordeel en dat Jahwe nie van plan gaan verander nie. 

 

b) Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 27:2-6 

 

Wat interessant is in Jesaja 1-39 is die posisies van 5:1-7 en 27:2-6. Wanneer dit 

kom by die posisies dan speel die datering 'n rol. Daar is die geneigdheid onder 

kritiese geleerdes in die afgelope dekades om te aanvaar dat beide die Pentateug en 

die boek Jesaja essensieel Tweede Tempel samestellings is, literêre konstruksies 

wat saamgestel is deur die skolastiese elite gedurende die Persiese periode (500-200 

v.C.) of selfs later (Gitay 1991:88; Blenkinsopp 2000:73). Watts (1985:xxiv) is op 

dieselfde spoor as hy die datering van die voltooiing van Jesaja plaas in 435 v.C. 

Vir Sweeney (1996a:116) funksioneer Jesaja 5-12 as deel van die finale redaksie 
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van die boek Jesaja wat in die laat 5de eeu v.C. teweeg gebring is. Alhoewel 

Williamson (2006:3) 5:1-7 toeskryf aan Jesaja is hy huiwerig om die teks te plaas 

binne Jesaja. Daar word vir op 'n laat post-eksiliese datering van 5:1-7 besluit. 

 

Verder moet Jesaja 27:2-6 teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27, wat as die 

apokalips bekend staan, bestudeer word. Daar is diegene wat nie vir die eenheid 

van Jesaja 24-27 is nie en diegene daarvoor. Dié wat teen die eenheid is, is: 

Genesius (1821), Smend (1884), Duhm ([1892]1902, Kaiser (1974), Tucker (2001). 

Dié daarvoor is: Wildberger (1978), Clements (1980), Miscall (1993), Sweeney 

(1996a), Doyle (2000), Clifford (2008). Weens die wydeenlopende aard oor die 

verskil van mening oor die datering van Jesaja 24-27 (waar binne 27:2-6 val), word 

daar vir 'n laat pre-eksiliese datering (587 v.C.) gegaan. Dus staan, volgens 

datering, 27:2-6 as die eerste wingerdlied bekend. 

 

Aangesien 5:2-6 'n latere datering as 27:2-6 het, is 5:1-7 'n rekontekstualisering van 

27:2-6. In die verhouding tussen 5:1-7 en 27:2-6 is daar ook nie net sprake van 

rekontekstualisering nie, maar ook van herhaling en wel herhaling a en herhaling 

d. In terme van herhaling a is dit die woorde ֶּכֶרם ("wingerd") en ְׁשִמר ָוָׁשִית 

("dorings en onkruid"). In terme van herhaling d is dit twee verskillende woorde vir 

"sing", naamlik (5:2) ִׁשיר en ָעָנה (iv) (27:2). Met die herhaling wil die profeet die 

volk oortuig van die wyse hoe Jahwe Hom bekend maak. In terme van 

rekontekstualisering is Jahwe se grimmigheid in 27:2-6 heeltemal afwesig terwyl 

dit in 5:1-7 teenwoordig is. In 5:1-7 is dorings en onkruid aanwesig terwyl dit in 

27:2-6 afwesig is. Waar in 27:2-6 die wingerd wortelskiet, uitsprei en bloei en die 

hele aarde vul met kosbare vrugte, word in 5:1-7 onbruikbare vrugte deur die 

wingerd geproduseer. In 27:2-6 kry die wingerd elke oomblik vryelik water, terwyl 

in 5:1-7 die reën teruggehou word. In die vergelyking tussen die twee wingerde is 

die fokus nie op die wingerde nie, maar op die houding en optrede van die Subjek 

van die hoop, naamlik Jahwe. 
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c) Die historiese kontekste in Jesaja 1-39 

 

In die lig van bogenoemde (a en b) die volgende: Jesaja 1-39 dek gewoonlik die 

periode voor die ballingskap. Wanneer die sosiale konteks van 1-39 ter sprake kom, 

word volgens Clifford (2008:76) die volk aangekla oor hul optrede in die 

samelewing, veral in die periode voor die ballingskap. In hierdie periode het die 

hoop met Jahwe se beskerming, versterking, liefdevolle versorging, arbeid en 

moeite te make. Dit het verskriklike gevolge, want Jahwe het verkry waarop Hy nie 

gehoop het nie. Dit het die gevolg dat die hele wingerd geaffekteer is, want die 

verkeerde produksie is gelewer. Dit moet onthou word dat hoop ook met vertroue in 

wie Jahwe is te make het. Indien moeitevolle arbeid verkeerdhede (wetsverbreking 

en gekerm/weersinswekkende optrede) tot gevolg het, het dit ook Jahwe se 

grimmigheid tot gevolg. Juis word die verkeerdhede weerspieël in die volk se 

sosiale ongeregtigheid en onaanvaarbare aanbidding. Die aanbidding van die volk 

was onaanvaarbaar omdat dit ander gode anders as Jahwe ingesluit het. Die 

houding tot die ander lede van die gemeenskap was onaanvaarbaar wanneer dit die 

ander lede onderdruk. Baie van die sosiale ongeregtigheid het van die 

grondeienaars gekom. Dit is baie interessant dan om na die optrede van die profeet 

te kyk en die vraag te vra in terme van sy boodskap aan die volk. Hoe het hy 

oordeel verstaan? Of het hy beweeg van genade na oordeel of van verlossing na 

verwoesting? Indien polities na die situasie gekyk word, is die vraag het die volk 

Jahwe gefaal of het Jahwe die volk gefaal (Dietrich 2001:748)? Dorings en onkruid 

(5:6) wys op die onomkeerbaarheid van die oordeel wat wys daarop dat Jahwe nie 

van plan gaan verander nie.  

 

Indien kanse op hoop verdwyn het, is die wingerd net goed om verwoes te word. 

Indien die uitkoms kom waarop gehoop word, het dit blydskap en jubel tot gevolg 

(25:9). Die wyse van verlange na Jahwe is die wyse waarop die volk moet hoop 

(26:8). Daarom moet die volk op Jahwe hoop as die enigste bron. Indien die volk 

vrede wil hê, is daar nie 'n maklike pad nie. Maak nie saak wat die omstandighede 

is nie, die volk moet op Jahwe hoop. Dit moet 'n geduldige hoop wees. Dit kan 

alleenlik gebeur indien die volk die rol van dienskneg vervul (Oswalt 1986:54-57). 

Hulle wil nie die rol van dienskneg vervul nie. Hulle was ingestel op 

selfverheerliking. In stede van die rol van dienskneg te speel, neem hulle die 
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houding van trotsheid, arrogantheid en sondigheid in. Hierdie houding het die 

samelewing met wetteloosheid en ongeregtigheid gevul. Dit het ook tot gevolg dat 

hulle die verkeerde besluite neem op politieke gebied in stede daarvan om hulle 

hoop op Jahwe te plaas. Hulle het na menslike leierskap gekyk om hulle uit die 

moeilikheid te help. Hierdie dwase menslike leiers het Juda tot in die afgrond gelei 

en mislei. Dit het daartoe gelei dat die rol van dienskneg nie tot sy reg kom nie, 

daarom die sosiale ongeregtigheid en die onaanvare aanbidding. Dit gaan dus nie 

oor die hoop van die volk nie, maar oor wie Jahwe is. 

 

Dit is veral interessant hoe die hoop in die pre-eksiliese tydperk ontwikkel het. Daar 

is 'n algemene waarheid wat lui: "Solank daar lewe is, is daar hoop." 'n Persoon kan 

op twee wyses hoop, naamlik positief of negatief. Jy kan positief hoop op 'n 

huwelik en kinders (Rut 1:9, 12). Hoop kan ook op teleurstelling uitloop, soos die 

wingerdboer in Jesaja 5:2, 4 en 7. Hulle wat ly kan sonder hoop wees of kan hoop 

op 'n veraf objek van hoop (Job 6:19-20). Hulle kan kla by Jahwe op wie hulle hul 

hoop geplaas het (Job 19:10). Hoop wat verlore gaan, kan goddeloosheid beteken 

(Job 8:20). In die Ou Testament is hoop nie net op mense nie, maar ook op 

verlossing, lig en die einde van die spanning. Dit moet nie op rykdom wees nie (Ps. 

52:7), op jou eie regverdigheid (Eseg. 33:13), ander mense (Jer. 17:5), menslike 

gedagtes (Jes. 19:3), godsdienstige sentrums soos die tempel (Jer. 7:4), afgode 

(Hab. 2:18) of magte en alliansies (Jes. 31:1) nie. Hoop moet eerder wees op Jahwe 

en sy genade (Bietenhard 2001:593). Dus is die hoop van die indiwidu en dié van 

die volk in Jahwe wat verlos uit alle omstandighede en wat op hulle die heelheid 

van die lewe stort (Kaiser 2009:247). Tog het die volk hulle hoop geplaas op mense 

en godsdienstige sentrums. Die volk se hoop het toe ontwikkel in 'n hoop van 

sekuriteit en versekering. Dit was gevestig in die Dawidiese koningskap, die tempel 

en die feit dat Jerusalem volgens die volk onvernietigbaar was. In hulle lewe voor 

Jahwe sou die koningskap genoeg betekenis verskaf vir die mense om 'n goeie lewe 

te lei, dat hulle 'n gerekende krag kan wees om mee rekening te hou op 

internasionale gebied. Die tempelteologie benadruk ook die feit dat Jahwe 

teenwoordig is in die tempel op Sion en dat dit ook as versekering van hul hoop sal 

dien. Dit is interessant is dat hierdie hoop vir die volk as versekering vir die 

toekoms moes wees (Jonker 1998:213). 
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6.1.3.3 Jesaja 40-55 

 

a) In Jesaja 40-55 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor 

 

Teks Die Intertekstuele Verbande 

Herhaling a Herhaling b Herhaling d Rekontekstualisering 

Jesaja 5:1-7 Jesaja 40:27-31    

Jesaja 5:1  Jesaja 41:19  Jesaja 41:19 

Jesaja 5:1-7 Jesaja 49:14-26 Jesaja 49:14:26 Jesaja 49:14-26  

Jesaja 5:1-7 Jesaja 51:1-8 Jesaja 51:1-8 Jesaja 51:1-8  

 

Uit bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word: 

 

In Jesaja 40-55 word die volk van Jahwe se onuitputlike voorsienigheid, van sy 

verlossing, verseker en word die volk daarop gewys wat hulle hoop moet behels. 

Die hoop sal nie beskaamd staan in dit wat die wingerd oplewer nie. Daar kan ook 

gehoop word op onmoontlike plekke en in die onmoontlikheid van die 

omstandighede. Die volk se hoop in Jahwe moet onvoorwaardelik wees. Dit sluit 

geduld, afwagting en stille geloof in. Die hoop sluit ook 'n omvattende heilsplan in 

en die nasies sal hierin deel. 

 

Hier is ook van sinonieme parallelisme te sprake in Jesaja 51:5 naamlik dat יַָחל die 

sinoniem vir ָקָוה is. In die hoop op Jahwe is Jahwe se weldade nie net vir die volk 

bedoel nie, maar ook vir die nasies. Jahwe is die uitsluitlike Bewerker daarvan. Die 

hoop is ook daarin geleë dat Hy selfs op onmoontlike plekke aan hulle kan 

voorsien. Jahwe is dus die bron en realiteit van die hoop. Vir Bietenhard (2001:593) 

is hierdie soort hoop (as eskatologie en verwagting) in die ballingskap, nuut vir die 

volk en is dit kenmerkend van wat die volk se verhouding met Jahwe behoort te 

wees. In ballingskap kan hulle nie die gode "my hoop" noem nie. Hoop op Jahwe 

en wag op Hom is gegrondves in die vertrouensbelydenis in hoe Jahwe Hom 

openbaar, naamlik hulp en verlossing. Dit (Sion en die tempel) het hulle hoop van 

sekuriteit en versekering 'n totale knou gegee. 
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b) Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 40:27-31 

 

Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 40:27-31 berus op die herhaling, 

naamlik herhaling a, van die woorde ִמְׁשָּפט en ָקָוה. Die herhaling wil die volk 

oortuig dat Jahwe hulle nie vergeet het nie en ook dat dit inderdaad die moeite werd 

is om al jou hoop op Jahwe te plaas. 

 

In Jesaja 5:1-7 is Jahwe die subjek van die hoop en hoop Jahwe op die volk om reg 

te doen. In Jesaja 40:31 moet die volk op Jahwe hoop indien hulle nie langs die pad 

wil uitsak nie. Hier is ook sprake van antitetiese parallelisme in Jesaja 40:31 - 

"maar die wat op Jahwe hoop, herwin nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos 

arende; hulle hardloop en word nie mat nie, hulle wandel en word nie moeg nie." 

Jahwe is dus die Een wat die inisiatief neem en ingryp. Deur sy ingryping raak die 

volk nie moedeloos nie en kan hulle bo hulle omstandighede uitstyg (Watts 

1987:95). In Jesaja 40:27 gaan die reg van die volk by Jahwe verby. Verder is 

Jesaja 40:27 veral 'n sleutelvers in die verstaan van hoofstukke 40-55, veral ten 

opsigte van die "weg" en die "reg" van die volk. Dit is 'n korreksie op die volk se 

aantyging in 40:27 dat hulle weg verborge vir Jahwe is en dat hulle reg by Hom 

verbygaan (Melugin 1976:90-93; Beuken 1979:56). Jesaja 40:27-31 word as 

eksilies gedateer (Westermann 1969:12; Sweeney 1996a:451; Brueggemann 

1998b:10; Abma 1999:62; Lund 2007:26).  

 

c) Die historiese kontekste van Jesaja 40-55 

 

In lig van bostaande (a en b) dek hoofstukke 40-55 normaalweg die tydperk wat as 

die ballingskap bekend staan. Sedert die Noordelike Koninkryk in 721 v.C. in 

ballingskap deur die Assiriërs weggevoer is, het baie op die internasionale toneel 

gebeur. Die Assiriërs se mag het getaan; 'n nuwe mag het op die internasionale 

toneel verskyn, naamlik die Babeloniërs. Uiteindelik is Jerusalem in 586 v.C. deur 

die Babeloniërs verwoes. Die mure van die stad is omgegooi, die tempel is 

verwoes, die leierskapsklas is verwyder en Juda het agteruitgegaan. Juda het na 

aanleiding van haar nasionaliteit in terme van land, mag, godheid en 

gesaghebbende tradisies, in die middel van die sesde eeu opgehou om te bestaan. 
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Teen hierdie tyd het die Babeloniese ryk se krag begin taan en 'n nuwe moondheid, 

Persië, het op die internasionale toneel verskyn (Clifford 2008:82; vgl. Wolf 

1985:17-26; Oswalt 1986:58). Volgens Clifford (2008:83) kan Jesaja 40-55 in twee 

dele verdeel word. Hoofstukke 40-48 verteenwoordig Sion, beide die volk en die 

fisiese stad Sion, en is ondergeskik aan Jakob/Israel. In 49-55 verskuif die fokus 

van Jakob/Israel na Sion/Jerusalem. Miskien was die lyding van die ballingskap 'n 

soort van boetedoening vir wat die volk in Jesaja 5:1-7 verkeerd gedoen en 

waarmee hulle volgehou het. Tog is die ballinge se terugkeer na hul land, kan gesê 

word, 'n voldonge feit. Die politieke werklikheid hiervan is verseker deur die 

oorwinnende veldtogte van Kores (Dietrich 2001:747). 

 

6.1.3.4 Jesaja 56-66 

 

a) In Jesaja 56-66 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor 

 

Teks Die Intertekstuele Verbande 

Herhaling a Herhaling b Tematiese 

uitbreiding 

Jesaja 5:7 Jesaja 58:6-8  Jesaja 58:6-8 

Jesaja 5:1-7 Jesaja 59:1-21 Jesaja 59:1-21 Jesaja 59:1-21 

Jesaja 5:1-7 Jesaja 60:1-22 Jesaja 60:1-22  

Jesaja 5:1-7 Jesaja 63:7-64:11 Jesaja 63:7-64:11  

 

Uit bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word: 

 

Indien die volk, in die post-eksiliese tydperk (Jesaja 56-66), al hulle hoop op Jahwe 

plaas, sal hulle hoop nie beskaamd staan nie. Dit kan alleenlik gebeur indien Jahwe 

die volk se beskerming is. Derhalwe kan net Jahwe alleen die volk se begeertes 

vervul. Deur die hoop op Jahwe word die nasies ingetrek. Die nasies is deel van 

Jahwe se omvattende heilsplan. Hoop kry 'n universele karakter. Jahwe se beloftes 

is nie net vir Israel beskore nie, maar ook vir die nasies. Indien die volk op Jahwe 

hoop, sal Hy doen wat Hy belowe het, want Jahwe se hoop oortref alle verwagtinge 

wanneer die volk dit die minste verwag en Hy doen meer as wat Hy belowe. 
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b) Die intertekstuele verhouding tussen 5:1-7 en 59:1-21 

 

In 59:9 en 11 is daar ook sprake van antitetiese parallelisme: "ons wag op lig, maar 

kyk, daar is duisternis; op helderheid, maar ons wandel in donkerheid" (v. 9) en " 

ons wag op reg, maar dit is nie daar nie; op heil — dit bly ver van ons" (v. 11). Die 

antitetiese parallelisme dui op die onbeholpenheid van die volk. Die volk is wreed 

ontnugter as die omstandighede voortduur. Hulle kan niks aan die omstandighede 

doen nie. Dit sal die beste wees as die volk op Jahwe se beloftes hoop, want net 

Jahwe kan die omstandighede skep waarin die volk kan hoop. 

 

Daarom is die doel, in die post-eksiliese periode, van die hoop, die koninkryk van 

Jahwe, sy heerskappy op die nuwe aarde, die terugkeer van die volk en die nasies 

van die wêreld en die nuwe verbond (65:17-25) (Bietenhard 2001:593; vgl. Jonker 

1998:213; Kaiser 2009:248). 

 

c) Die historiese kontekste van Jesaja 56-66 

 

Dit blyk dat hoofstukke 56-66 eerder, aan die wat in Juda en Jerusalem met die 

ballingskap agtergebly het, as aan die ballinge in Babelonië en elders, gerig is. Dit 

kan moontlik wees dat dit dieselfde outeur is as die een van 40-55, maar net in 

ander omstandighede en tyd. Soos reeds genoem, het Babelonië se mag in die helfte 

van die sesde eeu getaan wat dan inderdaad toe gebeur het toe Babelonië in 539 

v.C. in die hande van Kores geval het. Dit blyk toe dat nie baie ballinge van 

Babelonië en elders vandaan na Juda teruggekeer het nie. Op daardie stadium was 

die Joodse gemeenskap van Juda maar klein en arm. Dit kan moontlik wees dat die 

gemeenskap toe in faksies verdeel het wat toe die besluitnemingsproses kon 

beïnvloed het. Die probleme wat die gemeenskap in die gesig gestaar het, het 

gesentreer rondom die tempel en die waarde/betekenis daarvan en watter tipe 

gemeenskap hulle wou wees. Wat moontlik 'n bekommernis vir die gemeenskap 

kon wees, was of Jahwe hulle vergewe het en hulle op sy seëninge kon staatmaak? 

Wie sou die gemeenskap lei en hoe kon hulle op daardie stadium en in die toekoms 

die foute wat hulle gemaak het en die oortredinge wat hulle begaan het en deur die 

katastrofe (ballingskap) veroorsaak is, vermy? Waarmee Jesaja III te kampe het was 
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eintlik hoe om 'n stad te bou en hoe om 'n gemeenskap te vorm en hier het die 

Sionsteologie 'n beduiende rol gespeel. Die basiese besorgdheid is die heropbou 

van die stad en die vorming van die gemeenskap (Clifford 2008:86-87; vgl. Oswalt 

1986:59-60). Die ballingskap behoort tot die verlede, maar die wonde daarvan bly 

tot in die verre toekoms. Die wonde sal nie verdwyn nie. Die volk sal vir altyd 

daarmee moet saamleef. Hiervoor is leiding en motivering nodig, veral in die lig 

van hoe tussen reg en onreg in die post-eksiliese gemeenskap onderskei word. Dit 

skep natuurlik 'n geweldige spanning in Jesaja 56-66. Sal daar genoeg etiese diepte 

wees om hierdie spanning te oorbrug (Dietrich 2001:746-747)? 

 

6.1.4 Die Sosiale en Kulturele Verband van die Teks 

 

6.1.4.1 Jesaja 5:1-7 

 

Indien die volk misluk op sosiale, maatskaplike en ekonomiese gebied is die hoop 

verlore. Daar kan niks meer gedoen word nie. Die hoop is dat net Jahwe kan 

voorsien. Jahwe sal die teendeel bewys. Jahwe is die waarborg van die hoop en 

verlossing. Die feit dat die volk hulle hoop op ander dinge plaas, maak dat daar 'n 

totale gebrek aan reg en geregtigheid is. Daar is net wetsverbreking en gekerm. Die 

hoop ontbreek. Daarom is daar geen vertroue in Jahwe by die volk te bespeur nie. 

Die volk het hulle eie gang gegaan. 

 

Alhoewel die datering van Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies is, was die omstandighede 

wat die gebeure in Jesaja 5:1-7 beskryf pre-eksilies. Bostaande verstaan van hoop 

moet in verband gebring word met die sosiale en kulturele omstandighede van die 

pre-eksiliese periode. Die profete het 'n rol gespeel in die pre-eksiliese periode. Dit 

was vir die profete moeilik om as Jahwe se verteenwoordigers op te tree, veral om 

'n boodskap van hoop te bring (Meier 2009:26). Vir die verdeling van die 

koninkryk in Juda en Israel was daar egter 'n periode van ekonomiese voorspoed en 

politieke outonomiteit sedert die vestiging van monargie, en dit was een van die 

redes waarom die profete hulle boodskappe gebring het in terme van reg en 

geregtigheid, veral as die boodskappe 'n profetiese kritiek was op sosiale misbruik 

en gemaak het dat die volk hulle hoop op ander dinge as Jahwe geplaas het 
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(Zimmerli 1985:249; Albertz 1994:159; Matthews 2005:521-526; Clifford 2008:76-

80; Coote 2008:138-142). 

 

Die sosiaal-kulturele omstandighede van 5:1-7 in terme van die godsdienstige 

reaksie en kulturele retoriek kan soos volg voorgestel word: 

 

Teks Godsdienstige Reaksie Kultuur Retoriek 

Jesaja 5:1-7 "revolusionist"
117

 "dominant culture rhetoric"
118

 

Jesaja 5:3 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 

Jesaja 5:3, 7 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 

Jesaja 5:7 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 

Jesaja 8:14 "conversionist-

thaumaturgical" 

"dominant culture rhetoric" 

Jesaja 8:14 "revolusionist" "counter culture or alternative culture 

rhetoric"
119

 

Jesaja 10:10-12, 31-

32 

"revolusionist" "dominant culture rhetoric" 

Jesaja 14:2 "reformist"
120

 "counter culture or alternative culture 

rhetoric" 

Jesaja 19:2, 17 "revolusionist" "counter culture or alternative culture 

rhetoric" 

Jesaja 22:10, 21 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 

Jesaja 24:1, 5-6 en 23 "conversionist"
121

 "counter culture or alternative culture 

rhetoric" 

Jesaja 37:10, 22, 27, "thaumaturgical"
122

 "counter culture or alternative culture 

                                                           
117

 Alleenlik die vernietiging van die wêreld en spesifiek die sosiale orde sal voldoende wees om die 

mense te bevry. Bonatuurlike magte moet die vernietiging uitvoer (Robbins 1996b:72-73). 
118

 Dit verteenwoordig 'n sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde wat 'n spreker 

veronderstel of handhaaf en wat ondersteun word deur sosiale strukture wat beklee is met mag om 

die doelwitte op mense op te lê op 'n betekenisvolle breë streeksgebied (Robbins 1996b:86). 
119

 Hierdie retoriek verwerp die uitdruklike en onuitgesproke karaktertrekke van die dominante en 

subkultuur retoriek waarteen dit reageer. Hierdie term is die beste bestem vir binnekulturele 

verskynsels. Dit is 'n kulturele ketterse retoriek wat 'n "nuwe toekoms" uitlok, nie 'n vreemde 

retoriek wat die behoud van 'n "ou kultuur (ware of denkbeeldige)" uitlok nie. Teenkultuur retoriek 

lok die skepping van "'n beter samelewing, nie deur wetgewende hervorming of die gewelddadige 

opposisie tot die dominante kultuur nie" (Robbins 1996b:87). 
120

 Die wêreld is korrup omdat sy strukture korrup is. Indien die strukture verander, sal daar 

verlossing in die wêreld wees (Robbins 1996b:73). 
121

 Die wêreld is korrup omdat die mense korrup is. Indien die mense verander, sal die die wêreld 

verander. Bevryding kom deur die bonatuurlike gedrewe verandering van die self (Robbins 

1996b:72). 
122

 Fokus op die indiwidu se besorgdheid oor die verligting van die huidige en spesifieke 

wantoestande. Die bonatuurlike word gevra om persoonlik in te gryp en die effek daarvan is magies 

(Robbins 1996b:73). 
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32 rhetoric" 

Jesaja 40:9, 13 "thaumaturgical" "counter culture or alternative culture 

rhetoric" 

Jesaja 46:3 "revolusionist" "dominant culture rhetoric" 

Jesaja 63:7 "thaumaturgical" "counter culture or alternative culture 

rhetoric" 

 

In terme van bostaande tabel die volgende: 

 

Hoop kan ook in teenstelling verstaan word. In hierdie geval word dit negatief 

verstaan. Die godsdienstige reaksie is oorwegend "revolusionist" en die retoriek 

oorwegend "dominant" en "alternative". Die oorsake vir die reaksie en retoriek is: 

 

a. dat die wingerd vrugteloos is (Carpenter & Cornelius 1997:723-724; Appler 

2009:782); 

b. 'n gebrek aan reg en geregtigheid (Matthews 2007:661-662; Appler 

2009:782); 

c. die misbruik van mag en die roekelose aanwending van fondse (Bendor 

1996:207-228); 

d. die gaping tussen die boonste laag en die onderste laag van die samelewing 

het al hoe groter geword; 

e. ekonomiese onderdrukking; 

f. uitbuiting en die berowing van die menswaardigheid van die armes; 

sommiges (van die elite) het hulle onregmatig verryk (Zimmerli 1985:249; 

Albertz 1994:159); 

g. die vernieling en konfiskering van die wingerd (Wildberger 1991:142; Seitz 

1993:41; Brueggemann 1998a:36; Childs 2001:34); 

h. die leiers het die vrugte wat die volk moes voortbring, geruïneer (Smith 

2007:166); 

i. die korrupte gedrag van die leiers; hulle raak gemaksugtig en hebsugtig 

(Clines 1988:363; Bendor 1996:207-228; Matthews 1999:28; Smith 

2007:166; vgl. Kessler 2008:78-91); 

j. die aanbidding van afgode en die vertroue daarop; die algehele gebrek aan 

vertroue op Jahwe (Wildberger 1991:422-423; vgl. Kaiser 1972:143-144); 
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k. morele nataligheid (Mein 2006:1). 

 

Vir die wingerd/volk om die regte produksie te lewer, vir hoop om van negatief na 

positief om te skakel, word vir die algehele vernietiging van die wingerd gevra om 

die nodige verandering te weeg te bring. Die volk self kan nie die nodige 

"revolusionist" veranderinge teweeg bring nie, net Jahwe kan. Jahwe se optrede kan 

as radikaal beskrywe word. Derhalwe het die volk hulle ook nie aan die Torah van 

Jahwe gesteur wat Hy daargestel het nie. Hulle leefwyse voldoen nie aan die 

sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde soos wat Jahwe dit in die 

Torah stel nie, want die elite het die samelewing gedomineer. Vir sommiges, soos 

die elite, was die godsdienstige reaksie "conversionist" of "thaumaturgical", omdat 

hulle gedink het 'n wonderwerk sal gebeur indien Jerusalem gespaar bly 

(Wildberger 1991:354-362). 

 

Die volgende sosiale en kulturele begrippe speel 'n rol in hoe hoop verstaan word: 

 

 "wingerdbou" – ֶּכֶרם .1

 

'n Wingerdstok met keur druiwe is 'n simbool van hoop met 'n aanduiding dat reg 

en geregtigheid die botoon voer. Suur druiwe is 'n simbool van ontrou en 'n 

aanduiding dat die wingerdstok 'n gebrek aan reg en geregtigheid het. Wingerd 

word as 'n dominante konsep in Oud-Israel se landboukulturele denke gesien en dit 

word 'n simbool vir seëninge, rykdom, blydskap, vrede, voorspoed en hoop. 'n 

Vrugtelose wingerd is 'n beeld van godsdienstige en ekonomiese wanbalans en 

wanhoop. Sonder hoop met die gepaardgaande reg en geregtigheid kan die wingerd 

nie herskep word nie. Dit kan ook nie herskep word in omstandighede van 

wanhoop, onreg, ongeregtigheid, misbruik van mag en waar mense hulle nie aan 

die Torah steur nie. 'n Beter samelewing waarin hoop vir reg en geregtigheid moet 

funksioneer, sal nie geskied deur wetgewende hervorming of deur gewelddadige 

opposisie nie. Waar die hoop vir reg en geregtigheid vervaag, tree mislukking op 

sosiale en maatskaplike gebied in. 
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 "inwoners van Jerusalem" – יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלם .2

 

Waar die hoop vir reg en geregtigheid vervaag, gee mense nie meer vir mekaar om 

nie; word die gedrag en houding van mense korrup; word mense uitgebuit, van hul 

menswaardigheid beroof en misbruik; word die gaping tussen die boonste en 

onderste laag van die samelewing groter. In die vestiging van reg en geregtigheid 

speel die leiers nie die sentrale rol nie, maar wel Jahwe. Die hoop vir reg en 

geregtigheid is dus in Hom gesetel. 'n Persoon kan homself nie distansieer van wat 

verkeerd loop indien die hoop vir reg en geregtigheid vervaag asook die gevolge 

daarvan nie. Waar daar nie sprake is van hoop vir reg en geregtigheid nie raak leiers 

gemaksugtig en hebsugtig. Dit het gelei daartoe dat Jerusalem op die ou einde in 

586 v.C. ingeneem is. Die hoop vir reg en geregtigheid wat in Jahwe gesetel is, geld 

vir al die bewoners van die aarde. Dit gaan oor sosiale, ekonomiese en politieke 

grense heen. 

 

 "manne van Juda" – ִאיׁש ְיהּוָדה .3

 

Wat vir die "inwoners van Jerusalem" geld, geld ook vir die "manne van Juda", 

aangesien beide terme in Jesaja 5:3 parallel aanmekaar is. Hulle het net soos die 

"inwoners van Jerusalem" voordeel getrek uit die aktiwiteite wat die profeet 

veroordeel het (Chaney 1999:116; vgl. Hayes & Irvine 1987:101, 286-287). Net 

soos die "inwoners van Jerusalem" word die "manne van Juda" ook die elite 

genoem. Die hoop van Jahwe in die "manne van Juda" het 'n muis gebaar. Instede 

van ִמְׁשָּפט en ְצָדָקה het dit ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה gebaar. Die "manne van Juda" het die 

hoop van Juda heeltemal geruïneer en dit kragteloos gemaak. Soveel so dat 'n 

"revolusionist" nie teweeg gebring kan word nie. Hulle handel en wandel getuig dat 

die hoop vir reg en geregtigheid heeltemal vervaag het. Daar was nie 'n greintjie 

hoop meer nie. Die fout vir ִמְׂשָּפח en ְצָעָקה lê nie by Jahwe nie, maar by die "manne 

van Juda". Verder wil antitetiese parallelisme in Jesaja 5:2, 4 en 7 sê dat oordeel nie 

die laaste sê het nie. Die hoop lê daarin dat Jahwe die wêreld nie sal faal nie. Die 

hoop vir reg en geregtigheid sal nie beskaam nie ten spyte daarvan dat die elite 
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Jahwe se hoop geruïneer het. Net Jahwe het die vermoëns om dit waarop gehoop 

word 'n werklikheid te laat word. Geen mens kan vir Jahwe instaan nie. 

 

 "huis van Israel" – ֵּבית ִיְׂשָרֵאל .4

 

Die "huis van Israel" het Jahwe in sy hoop op reg en geregtigheid gefaal. Dit het tot 

gevolg gehad dat die onderste en boonste lae van die samelewing groter en groter 

geword het. Dit het uitgeloop op 721 v.C. toe die Noordelike Koninkryk in 

ballingskap en die Suidelike Koninkryk in 586 v.C. weggevoer is. Die hoop op reg 

en geregtigheid het geen beduidende rol gespeel nie. Dit wat die "huis van Israel" 

veronderstel was om te wees, naamlik "wingerd van Jahwe" kon hulle nie wees nie. 

Die "huis van Israel" het nie rekening gehou daarmee, in terme van die hoop vir reg 

en geregtigheid, dat Jahwe en Jahwe alleen, gevrees moet word nie. Dit wat Jahwe 

vra het die volk nie ter harte geneem nie, naamlik hoop vir reg en geregtigheid. Dit 

is heeltemal geïgnoreer. Die gebruik van die term "huis van Israel" tesame met die 

term "huis van Jakob" (Jesaja 14:2) dui daarop dat Jahwe, in die vestiging van reg 

en geregtigheid, nie net die volk alleen nie, maar die herstel van die totale wêreld, 

in gedagte het. Verder het hoop nie net te make met wat in die verlede gebeur het 

nie, maar ook met die hede en die toekoms. Dit het die volk en die wêreld nie besef 

nie. Daarom is Jahwe nie net die God van die verlede nie, maar ook van die hede en 

die toekoms. Die volk kan dus nie net in die verlede leef nie. Die toekoms waarvoor 

net Jahwe sal sorg, sal 'n toekoms wees waar daar net plek vir reg en geregtigheid 

sal wees. 

 

6.1.4.2 Jesaja 27:2-6 

 

Hier in Jesaja 27:2-6 is daar geen sprake van die wanhoop wat te bespeur was by 

5:1-7 nie, net hoop. In hierdie gedeelte is dit Jahwe wat die hoop verseker. Die 

hoop spel 'n beter toekoms, 'n beter samelewing, 'n goeie en beter lewe uit. 

 

Die hoop in Jesaja 27:2-6 moet verstaan word in terme van die sosiale gebruik van 

die beeld van die "wingerd" en die kulturele gebruik van "Jakob/Israel". Die beeld 

van die wingerd en die produkte afkomstig van die wingerd versimboliseer die 
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herstel van die volk, asook die waardering van die wingerd van Jahwe as 'n 

religieuse simbool (Müller 1995:323; Carpenter/Cornelius 1997:724). Wat die hoop 

vererger het, is dat die armstes van die armes, van die grond gekry het om te 

bewerk, nadat diegene (aristrokratiese grondhere) van wie hulle afhanklik was, 

finaal in 582 v.C. in ballingskap weggevoer is (Lemche 1995:175; Kessler 

2008:121-122). Wat wel interessant is, is die feit dat die hoop in 27:2-6 op 'n 

positiewe en gunstige noot eindig (Clements 1980:219). 

 

Die feit dat die hoop in 27:2-6 op 'n positiewe en gunstige noot eindig, word deur 

die gebruikmaking van die benaming "Jakob/Israel" met die volk se identiteit sowel 

as hulle lotsbestemming geherdefinieer (Oswalt 1986:495; Blenkinsopp 2000:375; 

vgl. Kilpatrick 1956:312; Childs 2001:197). 

 

Die godsdienstige reaksie is dié van "ommekeer" en die retoriek dié van dié 

"alternatiewe kultuur". 

 

6.1.4.3 Jesaja 40:27-31 

 

Die soort ingesteldheid en houding in 40:27 openbaar 'n swak geloof en die 

dwaasheid van hul ontrouheid en wanhoop (Motyer 1999:250; vgl. Childs 

2001:72). Dit is mense wat nie weet hoe om te hoop nie. Daar is geen alternatiewe 

krag as die krag van Jahwe waarop die volk kan hoop nie. Jahwe is die enigste 

antwoord op die omstandighede van die ballingskap. Dit is hulle enigste hoop. 

 

In terme van die gebruik van die benaming "Jakob/Israel" en in die konteks van die 

ballingskap, waarin dit gebruik word, blyk dit in die oë van die volk, dat hulle hoop 

beskaam het (Muilenberg 1956:444; Knight 1984:24-25; vgl. Grogan 1988:246; 

Koole 1997:11-12, Blenkinsopp 2002:194). Deur die benaming te gebruik wil 

Jahwe deur middel van die profeet hulle daarin herinner waar hulle vandaan kom, 

wie hulle is en waar hulle op pad heen is en dat hulle in sy gedagtes is (Martin 

1985:1093; vgl. Dawn 1997:160; Brueggemann 1998b:26-27; Bass 2006:31-33; 

Melugin 2006:275; Janzen 2009:99). Die feit dat daar by die ballinge 'n verlies aan 

land is moet voor hulle eie deur gelê word (Mein 2006:1; Carr 2010:166). 
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Die godsdienstige reaksie is dié van "ommekeer" en die retoriek dié van dié 

"alternatiewe kultuur". 

 

6.1.4.4 Jesaja 59:1-21 

 

Ten spyte van die negatiwiteit in vv. 9 en 11 is daar hoop. Hulle word verseker van 

herstel, veral aan Sion, waaraan hulle so onvoorwaardelik vasgeklou het, daarom 

die gebruikmaking van die benaming "Sion". Ten spyte van die beloftes van herstel, 

sal die volk se hoop op niks uitloop, indien hulle nie na Jahwe terugkeer nie. Deur 

die benaming "Jakob" te gebruik, word die volk daaraan herinner wie hulle is, wat 

nou eintlik hulle identiteit is. Indien die "huis van Jakob" hulself "Sion" wil noem 

kan daar nie plek wees vir "wetsverbreking" en "gekerm" nie (Koole 2001:210). 

 

Die volk se hoop sal op niks uitloop nie, want hulle hoop was gebaseer op die 

onvoorwaardelikheid van Sion. Die onvoorwaardelikheid berus op die feit dat Sion 

die stad is waar Jahwe woon, die plek van Jahwe se onderrig, die stad wat deur 

Jahwe gebou is en deur Hom verdedig sal word, die stad wat deur Jahwe bevry sal 

word, die stad wat Jahwe liefhet, die plek wat aan Jahwe se Naam verbind word 

(Clines 1996:115-116; vgl. Stolz 1997:1072-1075). Deurdat hulle hoop op die 

onvoorwaardelikheid van Sion berus het, het hulle gedink dat die "reg", 

"geregtigheid" en "verlossing" sommer so onvoorwaardelik aangerol kom, asof 

hulle 'n reg daarop het. Hulle het dit as hulle eie toege-eien. Hulle het vergeet dit 

kom van Jahwe af. 

 

Die godsdienstige reaksie op die omstandighede is dié van "ommekeer" en die 

retoriek is dié van die "alternatiewe kultuur". 

 

6.1.5 Die Ideologiese en Teologiese Verband van die Teks 

 

6.1.5.1 Inleiding 

 

Ideologie het met verhoudinge tussen mense te make. Dit gaan om die kruispunt 

van idees, om ideale en sosiale handelinge te identifiseer en om kollektiewe 

behoeftes en belange van verteenwoordigende patrone te ontdek (Robbins 
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1996b:110). Die onderskeid tussen ideologie en teologie is 'n subtiele een. Teologie 

kan soms 'n ideologie word wanneer dit gebruik word om sosiologiese werklikhede, 

soos die instelling van slawerny en patriargie of 'n kapitalistiese ekonomie, te 

ondersteun. Teologie is bykans altyd in kompetisie met ideologie. Miller 

(1976:464-479; vgl. 2000:635) stel drie kriteria voor vir die onderskeid tussen 

teologie en ideologie, ten minste in Israel, om die onderskeid op te helder: 

 

"1. The possibility and presence of self-criticism which means also the 

possibility of judgement as the end of Israel's history. 

2. The positive relationship of Israel with the other nations of the world. A sense 

of responsibility vis-à-vis other people so that Israel's own particular interests do 

not totally define its goal or mission and Israel's place in the world is set at least 

in part for the wellbeing of the nations. 

3. The moral demand for justice and righteousness as the central characteristics 

of human conduct." 

 

Teologie kan soos volg verstaan word: teologie is oop tot die stem van selfkritiek. 

Teologie kyk bokant die eng belange van die sosiale groep na ander mense wat 

bokant die politieke grense lewe en word in Jahwe se besorgheid ingesluit. 

Teologie hoor 'n morele eis vir die reg, wat gewortel en gegrond in die kosmiese 

orde is, en wat 'n algemene morele eis is (Anderson 1999:198-199). 

 

6.1.5.2 Jesaja 27:2-6 

 

6.1.5.2.1 Die Ideologiese Verband 

 

In Jesaja 27:2-6 word die ideale omstandighede geskilder soos wat die wingerd 

deur Jahwe versorg word. Tog word daar van "dorings en onkruid" melding 

gemaak. Die moontlike konflik wat daardeur veroorsaak kan word, sal deur Jahwe 

verwyder word (Hibbard 2006:179).  

 

Om die ideologiese konflik betreffende die Sionsteologie te verstaan, moet Jesaja 

27:2-6 teen die breë agtergrond van Jesaja 24-27 verstaan word. Dit staan as die 

apokalips van Jesaja bekend. Die ideologiese verband in Jesaja 24-27 het dit teen 
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die valse verstaan van die Sionsteologie. Net Jahwe kan die hoop bewerkstellig. Die 

eintlike punt is dat die volk gedink het dat Sion onaantasbaar is (Polaski 2001:289). 

Hulle het gedink hulle bly veilig in Jerusalem (Bright 1981:289-290). Sion is 'n 

sentrale deel van die volk se daaglikse lewe (Jang 2005:173). Die volk het gedink 

dat niks met hulle sal gebeur nie, dat hulle nie probleme het nie. Indien Jahwe 

alleen die hoop bewerkstellig, sal enige iemand wat in sy pad staan (Smith 

2007:457) as Hy die wingerd wil versorg, uit die pad haal, want daar is by Hom 

geen grimmigheid nie (Hibbard 2006:179). 

 

Hulle het Jahwe se seëninge as onvoorwaardelik beskou. Hulle het Sion as 'n 

simbool van sekuriteit en veiligheid gesien (Weinfeld 1979:56). Solank as wat daar 

ongeregtigheid in die samelewing is, is die oordeel van Jahwe onvermydelik (vgl. 

Walker 2004:589-502; Groves 2005:1019-1025). 

 

6.1.5.2.2 Die Teologiese Verband 

 

a. Die Godheid
123

 funksioneer sterk in 27:2-6. Jahwe alleen bepaal wat met die 

wingerd in die toekoms gaan gebeur. Hy doen dit deur die volk daarop te wys 

wie Hy is (Sweeney 1988a:54; Oswalt 1998:560; Briley 2000:249; Smith 

2007:257; vgl. Seitz 1993:200). Hy is die "Tuinier-Wingerdboer". Dit is waarin 

die hoop geleë is. Dit is nie geleë in Sion, volgens die volk, se mure en magtige 

krag nie. Dit is geleë in Jahwe as Tuinier-Wingerdboer se liefde, krag, 

versorging, beskerming en ondersteuning (vgl. Fretheim 2005:2). 

 

b. As heilige persoon
124

 kry die hoop verdere betekenis indien Jahwe se optrede 

van reg, geregtigheid, vrede en verlossing met heiligheid gepaardgaan. Jahwe se 

toegewydheid sal daarvoor sorg. Die hoop is in Jahwe gesetel. Dit sal vir alle 

mense in 'n nuwe wêreld wees (Smith 2007:459-461). Hierdie heilige optrede 

van Jahwe moet deur sy volk weerspieël word. Dit is hoe die volk moet hoop 

                                                           
123

 Jahwe of 'n goddelike wese mag op die agtergrond wees of kan in 'n direkte posisie of in 'n 

gesprek in die teks betrokke wees. Hierdie is die ruimte van die teologie waar die aard van Jahwe en 

sy handel en openbaring navore kom. Daar is sommige tye 'n verwysing na Jahwe of 'n god. Ander 

kere praat en tree Jahwe soos enige ander karakter in 'n verhaal op (Robbins 1996b:120).  
124

 Die Bybelse teks beeld dikwels een of meer persone uit wat 'n spesiale verhouding met Jahwe of 

goddelike magte het. In die Nuwe Testament is die heilige persoon by uitnemendheid niemand 

anders as Jesus Christus nie (Robbins 1996b:121). 
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(Oswalt 1998:560; Shepherd 2009:36). Die wyse van die hoop gaan met 

heiligheid gepaard. In terme van die reg en geregtigheid word daar van heilige 

reg en heilige geregtigheid gepraat. Die hoop in Jesaja 27:2-6 word ook 

uitgebeeld in die wyse van die liefdevolle, soewereine en heilige versorging van 

Jahwe as Tuinier-Wingerdboer. Derhalwe kan aangeneem word dat die hoop in 

die heiligheid van Jahwe lê. 

 

c. Die religieuse geskiedenis
125

 het spesifiek te make met die toekoms van die hoop 

van die profete, gesien vanuit 'n apokaliptiese perspektief. Die hoop het verder 

somber dimensies as dit kom by die verhouding tussen Jahwe en sy volk 

(Rowland 2006:191). Daar is 'n toekomsgerigtheid in die wyse waarop Jahwe 

die wingerd versorg, veral teen die agtergrond van Jahwe as Tuinier-

Wingerdboer. 

 

d. In terme van die menslike bevryding
126

 is Jahwe se hoop gerig op verlossing: 

 

In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld 

vol vrugte maak (ה׃ ְָּתנּוָבִֽ ל ְָפֵני־ֵתֵבִַ֖ ּו ָּוָמְלאֵׁ֥ ל ִָיְׂשָרֵאָ֑ ח ָּוָפַרִַ֖ יץ ָָיִצֵׁ֥ ב ֲעקִֹ֔ ַָיִֽ ׁש ַָיְׁשֵרִ֣  (ַהָּבִאי֙ם

(27:6). 

 

e. By menslike toegewydheid
127

 word hoop 'n praktiese saak. Die praktiese saak 

word soos volg uiteengesit: 

 

                                                           
125

 Baie heilige Geskrifte veronderstel dat goddelike magte historiese prosesse en gebeurtenisse 

bestuur om sekere resultate te verkry. In die Nuwe Testament is dit die ruimte van die esaktologie en 

apokaliptiek of heilsgeskiedenis. Vanuit die perspektief van die esaktologie, beweeg geskiedenis tot 

die tyd van die "laaste dinge". Vanuit die perspektief van die apokaliptiek, sien sieners openbaringe 

vanuit die hemel soos die eindtyd nader, maak gebeurtenisse en prosedures voordat dinge gebeur. 

Vanaf die perspektief van die heilsgeskiedenis beweeg Jahwe se plan vir die mens deur 'n volledige 

maar voortgaande proses wat stadig na Jahwe se doelwit vir die mens beweeg (Robbins 1996b:123). 
126

 'n Ander dimensie van heilige Geskrifte is die oordra van voordele vanaf die goddelike na die 

mens as 'n resultaat van gebeure, rituele of praktyke. Soos die resultaat van dinge gebeur of kan 

gebeur as mense dit doen, sal goddelike magte lewens verander en dit na 'n hoër vlak van bestaan 

neem. Dit kan moontlik gebeur dat die sterflike aard van mense verander tot 'n onsterflike bestaan, 

waar hulle nie meer sterf nie (Robbins 1996b:125-126). 
127

 Die ander kant wat Jahwe en heiliges doen vir mense is menslike toegewydheid aan goddelike 

weë. Mense word uitgebeeld as getroue volgelinge en ondersteuners van mense wat 'n spesiale rol 

speel in die openbaarmaking van die weë van Jahwe aan mense. In die Christelike 

geloofsgemeenskap word dit dissipelskap genoem (Robbins 1996b:126). 
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Of hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak, vrede met My 

maak. 

י׃ ֲעֶׂשה־ִלִֽ ַ ֹוםָיִֽ יָָׁשלִַ֖ ֹוםִָלָ֑ הָָׁשלִַ֖ יַָיֲעֶׂשֵׁ֥ ֹוַָיֲחֵזִ֣קְָּבָמעּוִזִ֔ (אִּ֚ ) (27:5) 

 

f. Indien by die godsdienstige gemeenskap
128

 (die volk) die praktiese saak (27:5) 'n 

werklikheid word, sal die hoop op die volgende uitloop: 

 

In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld 

vol vrugte maak ( ִָיְׂשָ ח ָּוָפַרִַ֖ יץ ָָיִצֵׁ֥ ב ֲעקִֹ֔ ַָיִֽ ׁש ַָיְׁשֵרִ֣ ה׃ַהָּבִאי֙ם ְָּתנּוָבִֽ ל ְָפֵני־ֵתֵבִַ֖ ּו ָּוָמְלאֵׁ֥ ל ָרֵאָ֑ ) 

(27:6) 

 

g. Die etiek
129

 lê in dit wat in 27:5-6 beskrywe word. Indien 5:1-7 'n rekonstruksie 

is van 27:2-6 lê die etiek van hoop in die reg en geregtigheid van Jahwe. Die 

etiek van die volk moet die etiese karakter van Jahwe weerspieël. Die vrugte 

waarmee die volk die wêreld mee moet vol maak, is niks anders as reg en 

geregtigheid nie. Die hoop se eintlike doel is wanneer Jahwe se heerskappy oor 

alle mense gevestig sal wees (Knierim 1995:250; Mangano 2005:456; Dempsey 

2010:45-50). 

 

6.1.5.3 Jesaja 40:27-31 

 

6.1.5.3.1 Die Ideologiese Verband 

 

Ideologies gesproke was die volk se hoop verpletter. Dit weerspieël die volk se 

gemoedstoestand. Daar is 'n gebrek aan vertroue aan Jahwe. Dit lê in die feit dat die 

land verwoes is; die tempel is vernietig (die mure van die tempel is verwoes en die 

mure van Jerusalem is vervalle), die koning is vermoor en die leierskap is in 

ballingskap weggevoer (Lund 2007:26; Le Roux 2009:24-26). In die lig van die 

krisis vra die volk die vraag (v. 27): 

                                                           
128

 Wat heilige geskrifte kenmerk is die vorming en opvoeding van godsdienstige gemeenskappe. 

Dit is deelname met ander mense in aktiwiteite wat toewyding tot goddelike weë voed en vul 

(Robbins 1996b:127). 
129

 Dit beskrywe die verantwoordelikheid en toegewydheid van die mens tot Jahwe. Dit is 'n 

kombinasie van teologiese en morele vraagstukke (Robbins 1996b:129). 
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Waarom ….. is my weg vir Jahwe verborge en gaan my reg by my God verby? 

Daar is spanning in die verhouding tussen die volk en Jahwe en hulle blameer 

Jahwe vir die omstandighede waarin hulle hul bevind. Hulle het gedink na alles 

is die ballingskap die einde van hul verhouding met Jahwe. 

 

In enige situasie of dit nou voor die ballingskap of tydens of daarna is, die volk kan 

nie, in terme van die vraag in vers 27, maak wat hulle wil nie. Hulle kan nie die reg 

en geregtigheid in eie hande neem nie. Hulle besit dit nie (Brueggemann 1987:33-

41). Hulle eie reg en geregtigheid het op 'n valse ideologie berus dat Sion 

onaantasbaar was. Dit het daartoe gelei dat hulle nie hul hoop op Jahwe kon vestig 

nie (Smith 2009:68). Die hoop in Jahwe kan die herstel bring (Knight 2006:310). 

Hulle hoop was in die verlede. Daar was geen toekomsgerigtheid in hul hoop nie. 

Hulle kyk vas in hul omstandighede en hul hoop was nie op Jahwe gerig nie. 

 

6.1.5.3.2 Die Teologiese Verband 

 

a. In terme van die Godheid lê die hoop juis in die andersheid van Jahwe, dat Hy 

die Gans Andere is. Wat maak Hom anders dat die volk nie 'n ander keuse het as 

om hulle hoop op Jahwe te plaas nie? Hoop buite Jahwe om is chaoties (Hanson 

1995:31). Hy is die Skepper (Holladay 1971:47) en geen mens kan iets skep uit 

niks nie, maar Hy is ook die Bevryder (Brueggemann 1998b:27; Oswalt 

1998:125). Eers dan kan hulle die omstandighede waarin hulle verkeer en die 

oorsake daarvan in perspektief sien (Wiersbe 2002:50). Dat net Hy die situasie 

waarin hulle verkeer, feitlik enige situasie, kan omkeer en dat geen saak van 

onreg en ongeregtigheid verby Hom sal gaan nie (Oswalt 1998:73; Smith 

2009:121). 

 

b. Wat heilige persone/heiligheid betref is die wyse waarop Jahwe Homself 

aanbied, die wyse waarop Hy Hom bekendstel aan die volk in ballingskap. Dit 

het niks te make met die tempel en Jerusalem nie. So het die volk gedink. 

Daarom dat hulle die bewering maak in vers 27 op grond daarvan dat die tempel 

vernietig is, dat Jerusalem geval het (Goldingay 2006:111) en as gevolg daarvan 

het Jahwe se heiligheid verdwyn. Hierdie negatiwiteit by die volk lei daartoe dat 

hulle nie hulle hoop op Jahwe kan plaas nie. Indien hulle sonder die tempel, 
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sonder Jerusalem is en dan nog in die omstandighede van die ballingskap, kan 

hulle nie op Jahwe staatmaak nie; dan gaan hulle reg inderdaad verby Jahwe. 

Hulle het hulle misgis met Jahwe. Hy, met heiligheid en al, is ook in die 

ballingskap teenwoordig. Hy gee en onderhou ook die lewe, selfs in die 

ballingskap (Brueggemann 1998b:27). Daar kan nie net gehoop word op Jahwe 

wanneer dit goedgaan nie, maar ook wanneer dit baie sleg gaan, selfs in die 

omstandighede van die ballingskap. Selfs in die ballingskap bly Hy die Skepper, 

Trooster, Herder en Onderhouer van die lewe, bly Hy die Heilige van Israel 

(House 1998:287). 

 

c. Was ander geestelike wesens
130

 (bv. "bose geeste") verantwoordelik dat alles vir 

die volk verkeerd geloop het en daarom die volgende bewering? 

 

v. 27b "verborge is my weg vir Jahwe 

v. 27c en my reg gaan by my God verby." 

 

d. Die religieuse geskiedenis wat in 40:27-31 met heilsgeskiedenis te make leer dat 

te midde van die omstandighede van die ballingskap ontvang die ballinge goeie 

nuus (Watts 1987:vii). Die goeie nuus is dat indien hulle hulle hoop op Jahwe 

plaas, sal hulle krag ontvang om bokant hulle omstandighede uit te styg. Dit 

word verwoord in die volgende: 

 

v. 31b hulle vaar op met vlerke soos arende; 

v. 31c hulle hardloop en word nie mat nie, 

v. 31d hulle loop en word nie moeg nie. 

 

Jahwe sal hulle nie in die steek laat nie (Westermann 1969:43; Oswalt 1998:54; 

Blenkinsopp 2002:185-186). Die ballingskap is nie die einde nie. Hoop het ook 

'n toekomsgerigtheid. Jahwe is nie net die God van die verlede, maar ook van die 

hede en die toekoms (Westermann 1969:180-181; Oswalt 1998:54). 

 

                                                           
130

 Die Bybelse teks beeld dikwels spesiale goddelike of bose wesens uit wat die karakter van 'n gees 

eerder as 'n volle menslike wese het (Robbins 1996b:123). 
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e. Wat menslike bevryding betref is Jahwe die Een wat die besluite neem. Indien 

Hy die Een is wat die besluite neem, wat geskiedenis maak en laat gebeur, kan 

die verbond nie onvoorwaardelik wees nie, kan die volk in terme van die 

Sionsteologie nie dink dat Jahwe se beskerming, sy sorg onvoorwaardelik is nie 

en kan dit ook nie as vanselfsprekend aanvaar nie. 

 

f. Menslike toewyding het nie 'n tekort aan Jahwe se skeppende krag wat sal sorg 

dat die volk nie ten gronde gaan nie. Nie 'n tempel nie, nie Sion nie en nie 'n 

mensekind nie kan die omstandighede waarin hulle verkeer, omkeer nie, net 

Jahwe. Indien hulle hulle hoop op Jahwe plaas, sal hulle die 

onderskeidingsvermoë en wysheid hê om enige gegewe omstandighede, al is dit 

die omstandighede van die ballingskap, te beoordeel. Hulle sal soos arende 

sweef in kontras met soldate wat op die grond neerval (Hanson 1995:116; 

Goldingay & Payne 2006:131). 

 

g. Die godsdienstige gemeenskap van 40:27-31 vertoon, na aanleiding van die 

bewering in vers 27, 'n houding van wanhoop, ongeloof en twyfel. Indien die 

hoop aktief op Jahwe geplaas word, sal die godsdienstige gemeenskap nie te 

gronde gaan nie (Childs 2001:311). 

 

h. Die bewering in vers 27 vertoon 'n gebrek aan etiek op morele gebied. Dit 

weerspieël 'n swak geloof en die dwaasheid van hul ontrou aan Jahwe (Motyer 

1999:250; vgl. Childs 2001:72). Die etiek van hoop lê daarin dat die volk die reg 

in eie hande geneem en op hul eie weg gegaan het. 

 

6.1.5.4 Jesaja 59:1-21 

 

6.1.5.4.1 Die Ideologiese Verband 

 

Die hoop beskaam wanneer daar diegene is wat hulle wil op ander afdwing. Die 

reg, waarheid en geregtigheid sal op die markplein verkrag word. Dit sal op alle 

vlakke van die lewe uitwys. So 'n gemeenskap of iemand wat so optree, het geen 

morele diepte nie. 'n Gemeenskap (soos die post-eksiliese gemeenskap) of 'n 

persoon wat geen morele diepte het nie, is waar die vrede van Jahwe ontbreek, waar 
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geen geregtigheid op hul weg is nie, waar onreg en ongeregtigheid voortgebring 

word, waar die kwaad seëvier. Reg, geregtigheid en die waarheid sal nie tot hul reg 

kom in 'n gemeenskap waar die kwaad seëvier nie (Knight 1985:33-35; Grogan 

1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 2001:500; Briley 2004:264-266). Die hoop 

verander dan in wanhoop. Die openbare optrede van diegene wat die reg moet 

handhaaf en veronderstel is om die geregtigheid en die waarheid te laat seëvier 

word gekenmerk deur die verbreking daarvan. Dit is dan wanneer niemand gelyk 

behandel word nie. Wanhoop en hooploosheid is karaktertrekke van 'n gemeenskap 

waar die reg, geregtigheid en die waarheid op die markplein gesneuwel het 

(Brueggeman 1998b:196-197; Wiersbe 2007:1198). Dit is dan wanneer mense 

maak wat hulle wil; die siening het berus op die feit dat Sion onaantasbaar is; dus 'n 

valse Sionsteologie/Sionsideologie, dat die verbond met Jahwe onvoorwaardelik is. 

Alhoewel Sion aan die een kant 'n stad is waar Jahwe woon, 'n stad wat veilig is, 'n 

stad van heiligheid, 'n stad van goddelike seëninge, die stad wat deur Jahwe gebou 

is, 'n stad wat Jahwe liefhet, is dit ook aan die ander kant 'n stad van hartseer en 'n 

stad van misdaad en geweld (Weinfeld 1979:56; Bright 1981:289-290; Clines 

1996:115-116; Zimmerli 2003:10; vgl. Stolz 1997:1072-1075). 

 

6.1.5.4.2 Die Teologiese Verband 

 

a. In die Godheid lê die hoop daarin dat reg en geregtigheid beoefen moet word en 

dat die waarheid te alle tye in die openbare lewe moet seëvier en nie op die 

markplein moet sneuwel nie. Wie Jahwe in 59:1-21 is, bepaal die hoop wat in 

dié gedeelte aanwesig behoort te wees. Wat die hoop behoort te wees, word deur 

die rol van Jahwe bepaal. Die oorsaak vir die rol van Jahwe, die tussenbeide tree 

van Jahwe, is die boosheid en goddeloosheid van die volk (Childs 2001:486-

490; Briley 2004:264-267). 

 

b. Jahwe as Heilige Persoon gaan in 59:1-21 met Jahwe as Koning, Regter, Kryger 

en Man gepaard. Derhalwe is die hoop geleë in die vasberadenheid van Jahwe se 

heiligheid om reg en geregtigheid in die hele wêreld te vestig; daarom sy 

oorheersende rol as Kryger. Lynch (2008:245-256) wys op Jahwe se Krygerrol 

in terme van die volk se teologiese, politieke en eskatologiese oortuigings 

rakende Sion; dat Sion gesien word as Jahwe se koninklike berg, as 'n simbool 
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van Jahwe se wêreldorde vir geregtigheid; die toeloop van die nasies na Sion. 

Indien 5:1-7 'n samevattende weergawe is van 59:1-21, waarom reflekteer die 

profeet nie daaroor nie? 

 

c. As Geestelike Wese speel die Gees van Jahwe ook 'n rol in die vestiging van reg 

en geregtigheid in die wêreld en hoe die hoop daar uitsien as niemand 

tussenbeide tree nie. Tog is daar by die volk, dit kan nie misgekyk word nie, 'n 

verlange na bevryding indien die profeet die omstandighede evalueer. Daarom 

die rol van Jahwe as Man en Koning (vv. 20-21). 

 

d. Die religieuse geskiedenis wat met heilsgeskiedenis te make het, word 

gekenmerk deur konflik tussen die priesters en die volk oor gemengde huwelike 

(Albertz 1994:570-575). Daar was ook konflik tussen die Jode en die Samaritane 

(Bright 1981:409). Konflik word deur 'n negatiewe hoop (vv. 9 en 11) 

gekenmerk en dat die reg en geregtigheid wegbly. 

 

e. Menslike bevryding het met Jahwe se rol as Man te make. Dit blyk dat die 

bevryding nie vir Sion is nie, maar vir diegene in Sion. Die hoop beskaam nie as 

Jahwe as Kryger tot die herstel van die omstandighede toetree nie. 

 

f. Menslike toegewydheid word deur besef van die ongesonde omstandighede (die 

wegbly van reg en geregtigheid gekenmerk, asook deur 'n hooplose hoop) 

gekenmerk en die belydenis daarvan (vv. 12-13). 

 

g. Die godsdienstige gemeenskap word deur 'n teenstrydige siening van die 

verbond gekenmerk. Die verbond word anders deur die volk, as deur Jahwe, 

gesien, naamlik onvoorwaardelik (die volk) en voorwaardelik (Jahwe). 

Derhalwe is daar 'n algehele gebrek aan reg en geregtigheid. Dit is hoekom die 

hoop beskaamd staan. 

 

h. Die etiek van hoop lê daarin dat die volk die reg en geregtigheid, wat hulle 

versaak het, moet skep soos Jahwe dit sien. Daar moet orde vanuit die sosiale 

chaos kom, want Jahwe staan gereed om sy reg, sy geregtigheid en sy waarheid 
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te openbaar (Stuhlmacher 2004:15; Smith 2009:64-65; Hamilton 2010:210). 

Daar is 'n totale gebrek aan etiese korrektheid. 

 

6.1.5.5 Jesaja 5:1-7 

 

6.1.5.5.1 Die Ideologiese Verband 

 

Die hoop lê daarin geleë dat reg en geregtigheid soos by 59:1-21 beoefen moet 

word. Indien dit afwesig is, sal die hoop op niks uitloop nie. Dit sal niksseggend 

wees. Die hoopvolle verwagting sal onsuksesvol wees. Dit skep 'n wrang smaak in 

die mond van Jahwe. Die oorsaak daarvan is die korrupte omstandighede waaraan 

die volk skuldig is (Yee 1981:39). Dis die rede vir die gebruik van antitetiese 

parallelisme. Wat Jahwe soek is eintlik sosiale geregtigheid. Dit is waarin die hoop 

geleë is. Dit geskied nie. Wat gebeur is geweld en onderdrukking van die een groep 

teenoor die ander, veroorsaak deur die boonste laag van die samelewing (Williams 

1985:459-465; Chaney 1999:105-122; vgl. Pechawer 2008:110). 

 

6.1.5.5.2 Die Teologiese Verband 

 

a. Die Godheid  se rol word gekenmerk deur die feit dat Jahwe se beskerming en 

versorging nie onvoorwaardelik is nie en Hy kan dit terugtrek. Waar is die hoop 

dan? Dat Jahwe se beskerming en versorging "onvoorwaardelik" is, blyk uit die 

optrede van die wingerd/volk. Jahwe se verbintenis met sy volk word deur sy rol 

as Wingerdboer en Regter gekenmerk. Daar is 'n fyn skeidslyn tussen verlossing 

(wat deur die rol as Tuinier-Wingerdboer vertolk word) aan die een kant en 

oordeel (wat deur die rol as Regter vertolk word) aan die ander kant. Dit word 

veroorsaak deur die antitetiese optrede van die wingerd. Die hoë verwagtinge 

van Jahwe/Jahwe se hoop word gekelder deur dit wat die volk voortbring 

(Oswalt 1986:154; Williamson 2006:343). Dus is daar 'n duidelike skeidslyn 

tussen wat moet wees en wat nie moet wees nie, tussen waarvoor gehoop word 

en waarvoor nie gehoop word nie. 

 

b. Jahwe laat Hom ook ken in die heilige wyse hoe Hy die wingerd versorg. Dit 

beteken dat Jahwe se hoop 'n heilige hoop is en dat dit gekelder word deur die 
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volk met hulle onheilige optrede. In sy heilige versorging en optrede verwag Hy 

net die beste van sy wingerd/volk. Dit is waarin die hoop geleë is (Smith 

2007:68). 

 

c. In terme van geestelike wesens word nie duidelik in teks melding daarvan 

gemaak nie. Dit kan moontlik geïmpliseer word as die inspirasie van alles wat 

verkeerd geloop het (deur bose wesens) toe die volk die volgende voortgebring 

het nie: ים ח suur druiwe" (vv. 2e en 4d). Dit het behels" ְּבֻאִׁשִֽ  ִמְׂשָּפִ֔

"wetsverbreking" (v. 7c) en ה  gekerm" (v. 7d). Dit was deur die volk se eie" ְצָעְָּקִֽ

toedoen. Hulle kon nie ander daarvoor blameer nie. 

 

d. Die religieuse geskiedenis word uitgedruk in die wyse hoe Jahwe met sy 

wingerd/volk omgaan (vv. 1c-2d). Dit was nooit Jahwe se bedoeling in die 

heilsgeskiedenis dat die wingerd "suur druiwe" (in reële terme: "wetsverbreking" 

en "gekerm") moes voortbring nie. Dit waarop Jahwe in die heilsgeskiedenis 

gehoop het, was "reg" en "geregtigheid". 

 

e. In terme van menslike bevryding was Jahwe se hoop dat die wingerd "druiwe" 

sou voortbring. In reële terme: "reg" en "geregtigheid". Jahwe se rol as Verlosser 

het ten doel dat die volk reg en geregtigheid sal beoefen.  

 

f. Die menslike toegewydheid aan Jahwe word bepaal deur dit wat die 

volk/wingerd voortgebring het (vv. 2f, 4d en 7c-7d). Dit het weer Jahwe se 

optrede as Regter bepaal (vv. 5-6) (Smith 2007:168). 

 

g. Die konflik in die godsdienstige gemeenskap word veroorsaak deur die volgende 

antitetiese uitdrukkings: 

 

v. 2e  Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, 

v. 2f  maar dit het suur druiwe voortgebring. 

v. 4c  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou voortbring, 

v. 4d  maar dit bring suur druiwe voort? 

v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 
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v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

h. Die etiek  van hoop by die volk word weerspieël in die volgende woorde: 

 

v. 7c  Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; 

v. 7d  vir geregtigheid, maar kyk gekerm. 

 

6.2 Gevolgtrekking 

 

6.2.1 Inleiding 

 

Dit is interessant hoe die verband tussen die onderskeie hoofstukke lê. Wat baie 

sterk in die onderskeie dele beklemtoon word, is die sentrale rol wat Jahwe speel, 

asook die rol van parallelisme. Dit word baie sterk uitgedruk in dit waarop gehoop 

word en die teenoorgestelde van dit waarop gehoop word en Jahwe se reaksie 

daarop. 

 

Dit is belangrik om tot 'n gevolgtrekking oor die verhouding tussen 27:2-6 en 5:1-7 

te kom. Wat datering betref is 27:2-6 die ouer weergawe van die wingerdlied. 5:1-7 

is 'n rekonstruksie van 27:2-6. 

 

Daar is 10 voorkomste van antitetiese parallelisme van ָקָוה in Jesaja en dit kan 

skematies soos volg voorgestel word: 

 

Teks Subjek Werkwoord Antitetiese 

Werkwoord 

Objek Antitetiese 

Objek 

40:31a (ָהָעם) (die 

volk) 

 die wat wag) קֹויֵָ

op) 

  (Jahwe) ְיהָוה 

40:31c (ָהָעם) (die 

volk) 

 hulle) ָי֙רּוצּוָ֙

hardloop) 

ִָֹ֣ עּול ִָייָגִ֔ א  (hulle 

word nie mat 

nie) 

  

40:31d (ָהָעם) (die 

volk) 

ּו פּו (hulle loop) ֵיְלכִַ֖ ִָייָעִֽ א ֵֹׁ֥  hulle) ל

word nie moeg 
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nie) 

59:9c (ָהָעם) (die 

volk) 

ֶׁשְך (op lig) ָלאֹור  (ons wag) ְנַקֶּוִׁ֤ה  (duisternis) חִֹ֔

59:9d (ָהָעם) (die 

volk) 

ֹות  (ons wag) (ְנַקֶּוִׁ֤ה)  op) ִלְנֹגהִַ֖

helderheid) 

ֹות  in) ָּבֲאֵפלֵׁ֥

donkerheid 

59:11c (ָהָעם) (die 

volk) 

 op) ַלִּמְׁשָּפט  (ons wag) ְנַקֶּוִׁ֤ה

reg) 

ִין  maar is nie) ָוַאִ֔

daar nie) 

59:11d (ָהָעם) (die 

volk) 

ה  (ons wag) (ְנַקֶּוִׁ֤ה) יׁשּוָעִַ֖  op) ִלִֽ

verlossing) 

ה  maar dit) ָרֲחְָּקֵׁ֥

is ver weg) 

5:2e (ְיהָוה) 

(Jahwe) 

ו  Hy het) ְיְַּקֶּ֛

gehoop) 

ים   ֲעָנִבִַ֖

(druiwe) 

ים  suur) ְּבֻאִׁשִֽ

druiwe) (5:2f) 

5:4c (ְיהָוה) 

(Jahwe) 

יִתי  Ek het) ִקֵּוֶּ֛

gehoop) 

ים   ֲעָנִבִַ֖

(druiwe) 

ים  suur) ְּבֻאִׁשִֽ

druiwe) (5:4d) 

5:7c (ְיהָוה) 

(Jahwe) 

ו  Hy het) ְיְַּקֶּ֛

gehoop) 

 vir) ְלִמְׁשָּפט 

reg) 

ח  ִמְׂשָּפִ֔

(wetsverbreking) 

5:7d (ְיהָוה) 

(Jahwe) 

ו)  Hy het) (ְיְַּקֶּ֛

gehoop) 

ה   vir) ִלְצָדְָּקִַ֖

geregtigheid) 

ה  (gekerm) ְצָעְָּקִֽ

 

Die nie-kanoniese volgorde berus op die daterings van Jesaja 5:1-7 en sy 

intertekste: 

 

 Jesaja 27:2-6: laat pre-eksilies; 

 Jesaja 40:27-31: eksilies; 

 Jesaja 59:1-21: post-eksilies; 

 Jesaja 5:1-7: laat post-eksilies. 

 

6.2.2 Probleemstelling 

 

Die probleemstelling, soos in 1.2, word soos volg geformuleer: Hoe word "hoop" 

teologies in die boek Jesaja verstaan met in agneming van die literêre en historiese 

verbande van Jesaja 5:1-7? Ten einde die vraag te beantwoord, het die proefskrif 'n 

teologiese ondersoek van ָקָוה binne die konteks van Jesaja 5:1-7 gedoen. Hierdie 

teologiese ondersoek het van 'n sosio-retoriese studie van die parallelisme (veral 
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antitetiese parallelisme) van ָקָוה gebruik gemaak ten einde die teologiese verstaan 

van "hoop" te reflekteer. Sosio-retoriese analise is 'n multi-vlakkige metode wat die 

beste van die historiese en literêre metodologieë kombineer. Om die teologiese 

verstaan van "hoop" te reflekteer is Jesaja 5:1-7 in die volgende verbande 

bestudeer: intratekstuele, intertekstuele, sosiale en kulturele, ideologiese en 

teologiese. 

 

6.2.3 Hipotesestelling 

 

Die hipotesestelling is in Hoofstuk 1 soos volg geformuleer:  

 

 Dat "hoop" in die boek Jesaja op 'n besondere manier by wyse van 

parallelismes (sinonimiese, antitetiese en sintetiese) teologies verduidelik 

word. 

 Dat hoop teologies nie net in ooreenstemming (sinonimiese en sintetiese 

parallelisme) nie, maar ook in teenstelling (antitetiese parallelisme) verstaan 

kan word. 

 Dat Jesaja 5:1-7 as 'n goeie voorbeeld van antitetiese parallelismes
131

 

gebruik kan word. 

 Dat die sosiale, kulturele en ideologiese verband aanleiding tot die 

verskillende aksente binne die teologiese verstaan van hoop in Jesaja gee. 

 

Om die hipotesestelling as geldig aanvaarbaar te bewys, is Jesaja 5:1-7 in sy 

verskillende verbande bestudeer. Daar is gebruik gemaak van vier fokustekste, 

naamlik 5:1-7 (hooffokusteks – antitetiese parallelisme – rekonstruksie van 27:2-6); 

27:2-6, 40:27-31 (antitetiese parallelisme) en 59:1-21 (antitetiese parallelisme). 

 

In die bestudering van die onderskeie verbande het "hoop" 'n positiewe sowel as 'n 

negatiewe kant. 

 

a. Die positiewe refleksie van die hoop in Jesaja is:  

                                                           
131

 Sien voetnota 2. 
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Net Jahwe kan vir sy volk 'n nuwe weg gee om op te wandel (Lund 2007:122). 

Daar is geen alternatief vir Jahwe nie. Met ander woorde in die hoop moet die klem 

nie val op dit waarvoor gehoop word nie, maar op Jahwe self (Hibbard 2006:179). 

Hy is die Een wat skeppend energiek in sy handeling is en dit is geen eenmalige 

handeling nie; dit is 'n voortdurende handeling (Martin & Martin 1983:108-110; 

Brueggemann 1998a:26). Om te "hoop" impliseer 'n volledige, totale en algehele 

afhanklikheid van die Een wat die hoop is (indien daar geen alternatief vir Jahwe is 

nie) (Koole 1997:126). 

 

Die hoop bestaan daarin dat Jahwe alleen kan help en dat Hy die terme bepaal 

(Oswalt 1998:70-74). Net Hy kan die hoop en bevryding gee. Dit staan teenoor die 

ideologie dat Sion onaantasbaar is (Polaski 2001:289). Daarsonder is die volk 

hooploos. Reg en geregtigheid is 'n belangrike element van die hoop. Hoop kan net 

verstaan word in die wyse waarop daar op Jahwe gehoop word. Daarom het hoop 'n 

toekomsgerigtheid in hom, want daar word gehoop, uitgesien na 'n nuwe toekoms, 

'n beter samelewing, 'n goeie en beter wyse van lewe. In die hoop op Jahwe kan 

daar geen plek vir valse reg en geregtigheid wees nie (Brueggemann 1987:33-41). 

 

Die ware hoop is gewortel in hoe Jahwe Hom aan sy volk bekend maak, hoe Hy 

Hom openbaar, veral in die nougesette versorging van sy wingerd. Niks en niemand 

sal naby die wingerd kom nie (Smith 2007:457-461). Die eintlike doel van die hoop 

is die soewereine heerskappy van Jahwe oor alle mense (Knierim 1995:250; 

Mangano 2005:456; Dempsey 2010:45-50). Daarom is die hoop ook gebaseer op 

wie Hy in die verlede was, wie Hy nou is, en wat Hy sal wees (Smith 2007:71-81). 

Net Jahwe kan orde vanuit die sosiale chaos skep (Stuhlmacher 2004:15). 

 

b. Die negatiewe refleksie van die hoop in Jesaja is:  

 

Indien die volk self wil optree en die reg in eie hande neem, in stede daarvan om 

hulle hoop op Jahwe te plaas, sal hulle klaaglik misluk (Watts 1987:95). Daar sal 

geen vrede wees nie; daar sal geen geregtigheid wees of 'n gebrek daaraan nie; om 

reg en geregtigheid te laat seëvier, sal misluk. Sosiale ongeregtigheid voer dan die 

botoon (Knight 1985:33-35; Grogan 1988:325-326; Hanson 1995:210; Seitz 
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2001:500). Dit waarvoor gehoop word in 5:7 en 59:9 en 11 is nie moontlik in 

omstandighede van ongeregtigheid nie. Hoop in omstandighede van ongeregtigheid 

is leeg. 

 

In omstandighede van ongeregtigheid word daar nie voorsiening gemaak vir die 

behoeftes van die armes, die weduwees, die wese en die vreemdelinge nie. Daar is 

geen hoop op Jahwe nie. Derhalwe steur die volk, en veral die leierskap, hulle nie 

aan wat Jahwe sê nie (Clines 1996:363; Matthews 2007:661-662; Appler 2009:782; 

vgl. Eideval 1996:150). Dit het tot gevolg die misbruik van mag en die 

onwederregtelike aanwending van fondse deur die elite (Bendor 1996:207-228), 

asook morele nalatigheid aan die kant van die volk (Zimmerli 1985:249). Die hoop 

beskaamd daar waar sommige hulle wil op ander wil afdwing en is sonder morele 

diepte, en dit wys uit op alle vlakke van die samelewing (Brueggemann 1987:44; 

Knight 2006:310). Waar die hoop beskaam, word Jahwe onteer en is die beginsels 

van reg en geregtigheid heeltemal afwesig (Brueggemann 1987:33). 

 

6.3 Die bydrae van die proefskrif tot navorsing in vergelyking met bestaande 

navorsing 

 

6.3.1 Inleiding 

 

Wanneer dit kom by die bydrae van die proefskrif tot navorsing in vergelyking met 

bestaande navorsing dan word dit gedoen aan die hand van die volgende verbande 

soos dit in die proefskrif neerslag vind en soos dit in V.K. Robbins se Exploring the 

Texture of Texts (1996b) voorkom, naamlik: 

 

 Die intratekstuele verband van die teks. 

 Die intertekstuele verband van die teks. 

 Die sosiale en kulturele verband van die teks. 

 Die ideologiese en teologiese verband van die teks. 

 

Dit is interessant dat daar baie navorsing oor Jesaja 5 gedoen is, (alhoewel nie veel 

in die raamwerk van Robbins nie), maar wel soos dit in sommiges (wel in die 
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intertekstuele verband), soos K. Nielsen se There is Hope for a Tree (1989) en J-H 

Kim se The City in Isaiah 24-27 (2008) en andere in voorkom. Dit moet onthou 

word dat V.K. Robbins se Exploring the Texture of Texts vir Nuwe-Testamentiese 

tekste ontwerp is. Daar is alreeds in 1.6 navorsingsgeskiedenis oor Jesaja 5:1-7 

gedoen. Wat hierop volg is om die hooftendense in 1.6 te herhaal as agtergrond vir 

die bydrae van die proefskrif tot navorsing in vergelyking met bestaande navorsing 

op sosio-retoriese wyse. 

 

6.3.2 Die Intratekstuele Verband van die Teks 

 

In die intratekstuele verband van Jesaja 5:1-7 word daar in bestaande navorsing nie 

aan sekere subverbande en patrone soos dit in Robbins (1996b:8-35) voorkom, 

aandag geskenk nie. Die subverbande en patrone gee verdere betekenis aan hoop 

anders as wat die huidige stand van navorsing betekenis daaraan gee. Die proefskrif 

lig dit soos volg uit: 

 

1. die herhalende verband en patroon 

 

Daar is sekere woorde en frases wat herhaal word en besondere betekenis gee aan 

hoop, naamlik: ְוַעָּתה ,ְּבֻאִׁשים ,ֲעָּנִבים ,ָעָׂשה ,לְָ ,ֶּכֶרם ,ָּנא. 

 

Bostaande woorde en die volgende frase word drie keer herhaal, naamlik: 

 

ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ וַָלֲעׂשֵׁ֥  ;(v. 2e) [Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra] ַוְיְַּקֶּ֛

ים  ;(v. 2f) [maar dit het suur druiwe voortgebring] ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַָלֲעׂשֵׁ֥ ִָקֵּוֶּ֛יִתי ּוַע  [Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring] ַמּדּ֧

(v. 4c); 

ים  ;(v. 4d) [?maar dit bring suur druiwe voort] ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

ים  ;(v. 7c) [;Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking] ַוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ

ה הְָוִהֵּנֵׁ֥הְָצָעְָּקִֽ  .(v. 7d) [vir geregtigheid, maar kyk gekerm] ִלְצָדְָּקִַ֖
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Bostaande maak die optrede van die wingerd/volk teenoorstellend van aard en gee 

aan ָקָוה (wat drie keer herhaal word) 'n antitetiese betekenis. 

 

2. die progressiewe verband en patroon 

 

Die progressiewe opbou vanaf vers 1 tot vers 7 maak dat daar 'n verwagting geskep 

word; dat die hoop met blydskap begin, maar eindig in 'n groot teleurstelling. Die 

progressiewe aard van die hoop skep die geleentheid dat die subjek van die hoop 'n 

weerstand ontwikkel. 

 

3. die verhalende verband en patroon 

 

Die ironiese kombinasie van 'n liefdeslied (vv. 1a-2d) en 'n regsaak (vv. 2e-7) maak 

die betekenis van hoop ironies. Dit is interessant dat ָקָוה nie verskyn in vv. 1a-2d 

nie, maar dat daar wel blydskap vir hoop geskep word. 

 

4. die redenerende verband en patroon 

 

Die beeld van die wingerd speel hier 'n beduidende rol in hoe hoop verstaan moet 

word. Die redenasie is juis dat die ironiese kombinasie van 'n liefdeslied en 'n 

regsaak gebruik word om die volk te oortuig om van hul oortredings af te sien. Die 

feit dat die hoop hier ironies geword het, maak die oordeel onafwendbaar. Die 

verwagting wat in vv. 1a-2d geskep is, skep die redenasie dat die hoop in wanhoop 

verander het. Die omstandighede maak dit onmoontlik vir Jahwe om in verhouding 

met die volk te staan. 

 

5. die sensories-estetiese verband en patroon 

 

Dit wat op 'n sintuiglike en gevoelvolle vlak waargeneem word in Jesaja 5:1-7 

maak nie sin nie. Wat die proefskrif op hierdie vlak na vore wil bring is dat 

verskillende omstandighede verskillende emosies veroorsaak. Die teenstrydige 

optrede van die volk veroorsaak teenstrydige emosies by die subjek van die hoop en 

dit maak dat die betekenis van hoop hand omkeer verander. 
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Teenoor bostaande word daar deur bestaande navorsing baie sterk op die interne 

struktuur van woorde, op sinsbou en op die betekenis van woorde, sinne en tekste 

gekonsentreer. In die lig hiervan en op 'n intratekstuele vlak word die tema van 

"hoop" soos volg aangespreek: 

 

a. die woorde vir "hoop" is ָקָוה en ָיַחל en dié vir "wag" is ָחָכה en ָׁשַבר (Scalise 

1990:389-390). Alhoewel die LXX ָּבַטח met "hoop" vertaal, word dit nie 

beskou as deel van die klassieke werkwoorde vir "wag" en "hoop" nie, maar 

inherent as deel van "hoop" en "wag"
132

. 

b. hoop kan ook met "wag" of "kyk of uitkyk" vertaal word (Harrison 

1982:752; vgl. Schibler 1997c:892; Williamson 2006:319-320); 

c. Jahwe is nie net in sekere gevalle die subjek van die hoop nie, maar ook en 

in die meeste gevalle die grond en objek daarvan (Dominy 1991:665-666); 

d. die feit dat Jahwe sy allerbeste gee, veroorsaak 'n vurige verwagting by die 

subjek van hoop op dit wat voorlê (Young 1965:197-204); hoop gaan dus 

gepaard met die deeglike versorging van die wingerd (Clements 1980:95); 

e. volgens Wildberger (1991:181-186) word daar op niks anders as op 'n 

behoorlike opbrengs gehoop nie. Die feit dat ָקָוה drie keer in Jesaja 5:1-7 

herhaal word, veroorsaak dat Jahwe teleurgesteld word in dit (keur druiwe) 

waarop Hy gehoop het. Wat Hy kry is ontrouheid van sy volk (Sweeney 

1996a:124-130; Westermann 1997:1127); 

f. hoop eindig met 'n skokkende teleurstelling en bitterheid op dit wat die 

wingerd voortgebring het (Kaiser 1972:60-63; Watts 1985:55-56; vgl. 

Nielsen 1989:92; Blenkinsopp 2000:207; Childs 2001:44-46). 

 

Die huidige stand van navorsing, op 'n intratekstuele vlak, in terme van Jesaja 5:1-

7, konsentreer op die gepaardgaande betekenis van hoop. Daar word ook sterk klem 

gelê op wie en waarop gehoop word. Die vertalingswaarde van hoop, ander woorde 

waarmee ָקָוה vertaal kan word, kry ook aandag. Wat belangrik is, is dat wanneer 

                                                           
132

 Sien die eerste paragraaf 6.1.1 van hierdie hoofstuk waar dit juis oor die semantiese veld van 

hoop handel. In sy semantiese veld sluit Young (2007:885) ָּבַטח in en sluit ָׁשַבר uit. 
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hoop ter sprake kom die negatiewe faktore nie verdwyn nie. Ten spyte van 

teleurstelling en bitterheid hou hoop die alternatiewe voor. 

 

6.3.3 Die Intertekstuele Verband van die Teks 

 

Hoop word in die intertekstuele verband van Jesaja 5:1-7 op verskeie maniere in die 

proefskrif uitgedruk, naamlik: 

 

a. Herhaling 

 

i) Herhaling a 

 

Hoop het met die beskerming, versterking en met Jahwe se liefdevolle versorging, 

moeite en arbeid te make (5:2 en 2:15; 5:1-7 en 27:2-6). Wanneer hoop 

gepaardgaan met alles wat mooi is en dit loop op niks uit nie, beteken dit dat alle 

sprake op hoop soos mis voor die son verdwyn het (5:6 en 9:17). Die oordeel kan 

dus nie meer gekeer word nie en die wingerd moet verwoes word (5:5 en 10:6). 

Alles wat die volk oplewer, noodsaak die oordeel en het alles met die 

teenoorgestelde van die hoop te make (5:6 en 24:1-3). Ten spyte van die negatiewe 

omstandighede word die volk van wanhoop na hoop beweeg en dat Jahwe kan hulle 

verlos (5:1-7 en 25:9-12). Wanneer die omstandighede negatief bly moet die volk 

nie hulle fokus verskuif nie, moet hulle nie van hoop verander nie, moet hulle dus 

bly hoop op Jahwe, want die hoop gaan met Jahwe se teenwoordigheid gepaard 

(5:1-7 en 26:7-11; 5:7 en 58:6-8). Die klem val dus op Jahwe en nie waarop gehoop 

word nie, want Hy is die bron en werklikheid van die hoop (5:1-7 en 27:2-6; 5:1-7 

en 51:1-8). Hy bring die voorsienigheid saam met die hoop, selfs op onmoontlike 

plekke (5:6 en 30:23; 5:1 en 41:19). Waar daar geen hoop is nie moet die gevolge 

van hooplose omstandighede erken word (5:6 en 32:13-14). Derhalwe impliseer 

hoop 'n volledige afhanklikheid van Jahwe (5:1-7 en 40:27-31). Indien die hoop nie 

met 'n volledige afhanklikheid van Jahwe gepaardgaan nie, maar die volk op hul eie 

wil voortploeter, sal 'n gebrekkige geloof te voorskyn kom, sal wanhoop, ongeloof, 

twyfel en vergeetagtigheid die karaktertrekke wees, wat gewoonlik gebeur as daar 

geen vertroue op Jahwe is nie (5:1-7 en 49:14-26). Die hoop vir reg en geregtigheid 

kan nie geskied terwyl daar in ongeregtigheid gewandel/gelewe word nie, indien 
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die omstandighede van ongeregtigheid nie beëindig word nie (5:1-7 en 59:1-21). 

Ten spyte van die omstandighede van ongeregtigheid, sal dit waarop die volk en 

nasies hoop, beslis gebeur (5:1-7 en 60:1-22). Hoop het ook 'n verrassingselement 

wanneer die volk en die nasies meer kry as waarop hulle gehoop het (5:1-7 en 63:7-

64:11). 

 

ii) Herhaling b 

 

Hoop gaan met Jahwe se verlossing en reg gepaard en dit is nie net vir die volk nie, 

maar ook vir die nasies (5:1-7 en 26:7-11; 5:1-7 en 51:1-8). Hoop gaan ook met 

vrede gepaard as daar van wanhoop na hoop beweeg word (5:1-7 en 27:2-6; 5:5 

28:3 en 6). Wanneer wanhoop in hoop verander het dit 'n effek op die totale lewe 

(5:6 en 30:23) en die totale wêreld. Die nasies sal deel in die vrede. Jahwe se 

optrede sluit ook die nasies in. Hoop kry dus 'n universele karakter (5:1-7 en 49:14-

26; 5:1-7 en 60:1-22; 5:1-7 en 63:7-64:11). Indien die vrede waarvoor gehoop word 

nie maklik is nie, is die pad waarmee die hoop kom nie maklik nie (5:6 en 32:13-

14). Alles waarvoor gehoop word vir 'n beter lewe is almal goddelike inisiatiewe 

(5:1-7 en 59:1-21). 

 

iii) Herhaling d 

 

Die aksie van hoop is nie 'n menslike aksie nie, maar 'n goddelike aksie (5:1-7 en 

25:9-12). Die hoop lê dus in wie Jahwe is, naamlik die Naam van Jahwe self (5:1-7 

en 26:7-11). Die houding van Jahwe is in duidelike antitetiese parallelle relasie tot 

mekaar in 5:1-7 en 27:2-6. Indien daar gehoop word vir reg en geregtigheid en die 

hoop is in Jahwe gesetel, beteken dit dat net Jahwe reg en geregtigheid kan bring 

(5:1-7 en 33:1-6). Hoop sluit dus 'n onvoorwaardelike vertroue op Jahwe in dat Hy 

sal doen wat Hy sê Hy sal doen (5:1-7 en 49:14-26). Dit is waarom hoop by die 

nasies met spanning gepaardgaan dat Hy reg sal laat geskied en geregtigheid na die 

wêreld sal bring (5:1-7 en 51:1-8). 
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b. Tematiese uitbreiding 

 

Hoop kan in wanhoop verander wanneer die verwagte resultate op die arbeid en 

alles wat in die wingerd ingesit is, nie verkry word nie (5:6 en 5:9-10). Dit het tot 

gevolg dat alles negatief geaffekteer word (5:6 en 6:11-12). Die negatiewe effek en 

hoe dit die land raak, wys op die onomkeerbaarheid dat Jahwe nie van plan gaan 

verander nie (5:6 en 7:23-25). Hoe negatief alles ook al lyk, wanneer die hoop in 

Jahwe is, is daar 'n spannende afwagting op die objek van die hoop (5:1-7 en 8:16-

18), net as Jahwe in die hoop is (5:7 en 58:6-8). Sonder die hoop op Jahwe is die 

mens onbeholpe, hooploos, teleurgesteld, terneergedruk en kom dit neer of lei dit 

tot ekonomiese en sosiale ongeregtigheid (5:1-7 en 59:1-21). 

 

c. Rekonteksualisering 

 

Hoop gaan met rekontekstualisering gepaard wanneer daar van wanhoop na hoop 

beweeg word en die toekoms ter sprake kom. Dit word deur die houding en optrede 

van Jahwe bepaal (5:1-7 en 27:2-6). Aangesien die hoop in Jahwe gesetel is, sal Hy 

niks van die volk weerhou wat positief en onuitputlik op hulle lewe kan inwerk nie 

(5:6 en 30:23; 5:1 en 41:19). 

 

Ten opsigte van bogenoemde word daar deur bestaande navorsing min klem gelê op 

die moontlike tipes intertekstuele verbande van Jesaja 5:1-7 en hoe dit verband hou 

met hoop en dit is wat die proefskrif wil uitlig, met ander woorde die tipe 

intertekste en wat die tipe intertekste met hoop te make het, alhoewel daar deur 

bestaande navorsing van hoop in die algemeen gepraat word. 

 

Daar word deur bestaande navorsing sterk klem gelê op die intertekstuele verband 

van die teks in die algemeen en in besondere gevalle van hoop (Jesaja 5:1-7; 27:2-

6; 40:27-31; 59:1-21). Die klem wat bestaande navorsing op hoop op hierdie vlak 

plaas, is soos volg: 

 

i. die hoop is heeltemal afhanklik van toekomstige gebeurlikhede; 'n persoon 

wat sterwe het geen hoop nie; 'n persoon wie se hoop verdwyn, het geen 

toekoms nie; solank daar hoop is, is daar 'n toekoms en andersom; wanneer 
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'n persoon se hoop op kortstondige bronne berus, is sy hoop tot vergeefsheid 

gedoem; dit gaan nie daaroor of hoop goed of sleg is nie, maar kom op die 

geldigheid of die tevergeefsheid daarvan neer; hoop wat nie 'n sterk basis 

het nie verseker teleurstelling, skande en rampe (Minnear 1962:640-641; 

Lamp 2000:605); 

ii. hoop het ten doel om die volk te troos en gaan met die transformerende 

optrede van Jahwe gepaard (Jesaja 40:31) (Westermann 1969:60-61); Jesaja 

40:31 dien as 'n voorbeeld van hoe ongeduldig die volk in hulle hoop op 

Jahwe kan raak (Watts 1987:95); 

iii. in Jesaja 5:1-7 gaan hoop gepaard met die oordeel van Jahwe en in 27:2-6 

met die beskerming daarvan (Young 1969:236-242; vgl. Kaiser 1974: 224-

226; Clements 1980:218; Motyer 1999:180); waar in Jesaja 5:1-7 die 

wingerd oorrompel word deur dorings en onkruid sal Jahwe in 27:2-6 nie 

toelaat dat dorings en onkruid die wingerd skade aandoen nie (Wolf 

1985:145; vgl. Grogan 1988:170-171; Nielsen 1989:103-106; De Silva 

2000:229-330); Blenkinsopp (2000:374-375; vgl. Doyle 2000:342-352; 

Childs 2001:197) noem 27:2-6 'n radikale hersiening van 5:1-7 (indien 5:1-7 

kanonies as die eerste wingerdlied gesien word); 

iv. wat hoop doen, gaan gepaard met 'n sekere verwagting, 'n verwagting wat 

op persoonlike, tydelike en aardse besorgdhede gebaseer is, wat te make het 

met 'n beter aanpassing tot die lewe en wêreld, hetsy indiwidueel of 

gesamentlik (Monsma 1975:198-199; vgl. Whybray1975:44; Schibler 

1997c:894-895); 

v. baie interessant is dat in terme van die objek van die hoop dit van persoon 

tot persoon verskil volgens die begeertes en omstandighede (Roberts 1975: 

808-809); 

vi. hoop is een van die reaksies op die dinge in die lewe waartoe die mens in 

staat is om hindernisse te oorkom en is beskikbaar tot persone wat in 'n 

lewende verhouding met Jahwe lewe, met ander woorde dit hou in 'n 

aktiwiteite in, 'n volledige afhanklikheid van die Een wat die krag en sterkte 

gee (Harrison 1982:751-752; Scalise 1990:390; Koole 1997:126); hoop in 

Jahwe is een van die fundamentele idees in die boek van Jesaja (Koole 

2001:185; vgl. Blenkinsopp 2002:194; Waschke 2003:570-573; Spencer 

2005:305-307; Kaiser 2009:247-248); 
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vii. intratekstueel word dit waarop Jahwe in Jesaja 5:7 hoop, naamlik "reg" en 

"geregtigheid", ook in 1:21-26 gebruik om die volk se ongeregtighede bloot 

te lê (Watts 1985:56); 

viii. valse hoop, dit is hoop in enigiets anders as Jahwe, lei tot chaos en 

verwoesting (Donfried 1987:434); 

ix. 'n betekenisvolle aspek van die Ou-Testamentiese hoop was die volk se 

verwagting van die Messias, die gesalfde heerser vanuit die Dawidiese lyn 

(Dominy 1991:665). 

 

6.3.4 Die Sosiale en Kulturele Verband van die Teks 

 

Hoe hoop betekenis kry in die sosiale en kulturele verband van die teks word deur 

die proefskrif soos volg uitgelig: 

 

a. Wingerdbou 

 

Hoop word hier verbind met die totale en algehele gebrek aan reg en geregtigheid 

in die samelewing met die veronderstelde "revolusionist" optrede van Jahwe en die 

gepaardgaande retoriek van die dominante kultuur. Hoop word verder verbind aan 

die versorging van die armes; die luister na die stem van Jahwe; die beskerming van 

die lewe; ekonomiese voorspoed vir al die mense; sukses op sosiale, maatskaplike 

en morele gebied; blydskap en vreugde op alle vlakke van die samelewing; 'n 

sisteem van houdinge, waardes, gesindhede en standaarde van hoë morele waardes; 

hoop het ook te make met die ongestoorde ontwikkeling van die ekonomie met 

betrekking tot die toekoms. 

 

b. Inwoners van Jerusalem 

 

Hoop word verbind met politieke en ekonomiese gelykheid, vertroue in Jahwe, 

onselfsugtigheid, morele diepte, die vestiging van reg en geregtigheid, 

transformasie en vernuwing, 'n nuwe toekoms, die skep van 'n beter samelewing, 

met die veronderstelde optredes van die "revolusionist" of "conversionist" of 

"thaumaturgical" en die gepaardgaande retoriek van die dominante kultuur of 

alternatiewe kultuur. 
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c. Manne van Juda 

 

Hoop word verbind met ekonomiese en politieke voordeel vir almal, politieke en 

burgelike stabiliteit in die hele wêreld, met die gepaardgaande godsdienstige 

reaksies van die "revolusionist" of "thaumaturgical" en die retoriek van die 

dominante kultuur of alternatiewe kultuur. 

 

d. Huis van Israel 

 

Hoop word verbind met die korrekte aanwending van mag en fondse in die 

samelewing; die mag van Jahwe; die korrekte verantwoordelikheid en waarheen 

mense op pad is; die eenheid onder mense; die herstel van alles en 'n beter wyse 

van lewe; die teenwoordigheid en voorsienigheid van Jahwe deur die hele lewe; die 

skep van 'n nuwe sosiale orde waarin reg en geregtigheid, volgens goddelike 

beginsels, sal heers, en die mense deur middel van hulle wandel en handel daarvan 

getuienis sal gee, met die gepaardgaande godsdienstige reaksies van die 

"revolusionist" of "thaumartuurgical" of "reformist" of "utopion" en retoriek van 

die dominante kultuur of alternatiewe kultuur. 

 

e. Jakob/Israel 

 

Hoop word verbind met bevryding, gehoorsaamheid aan die wet, die bewaring van 

Jahwe se bevele en bepalinge, die diepgaande en bonatuurlike gedrewe verandering 

van die self, die goeie en beter wyse van lewe, die getrouheid van Jahwe, met die 

gepaardgaande godsdienstige reaksie van die "conversionist" en die retoriek van die 

alternatiewe kultuur. 

 

f. Sion 

 

Hoop word verbind met terugkeer na Jahwe, met hulle wat reg en geregtigheid 

beoefen, met die openbaring van Jahwe as Bevryder en die Een wat handel, met die 

gepaardgaande godsdienstige reaksie van "revolusionist" en die retoriek van die 

alternatiewe kultuur. 
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g. Jakob 

 

Hoop word verbind aan waar reg en geregtigheid volgens Jahwe beoefen word, 

waar Jahwe verteenwoordig word deur getroue profete en gehoorsame leiers, met 

die gepaardgaande godsdienstige reaksie van "conversionist" en die retoriek van die 

alternatiewe kultuur. 

 

Teenoor bostaande word daar deur bestaande navorsing geen klem gelê op die 

verskillende godsdienstige tipes reaksies en die gepaardgaande kulturele retoriek tot 

die hoop vir reg en geregtigheid nie, in terme van die sosiaal-kulturele verband van 

Jesaja 5:1-7 en sy intertekste. Dit is wat die proefskrif uitlig. Daar word deur die 

proefskrif groter klem gelê op die rol wat begrippe speel in terme van die sosiaal-

kulturele omstandighede van Jesaja 5:1-7 en sy intertekste en watter invloed dit het 

op die verstaan van hoop vir reg en geregtigheid. 

 

In die sosiale en kulturele verband van die teks word "hoop" deur bestaande 

navorsing soos volg aangespreek: 

 

i. hoop kry 'n negatiewe betekenis wanneer daar sosiale kritiek op die 

afwesigheid van reg en geregtigheid is, wanneer dié wat beangs skreeu 

 onder politieke en sosiale geweld ly (Clements 1980:60; Watts (ְצָעָקה)

1985:56; Wildberger 1991:185; Blenkinsopp 2000:209;Williamson 

2006:329); 

ii. vir hoop op 'n ommekeer, word hoop beskrywe in terme daarvan dat mense 

'n openbare en 'n persoonlike morele verantwoordelikheid vir die vestiging 

van reg en geregtigheid het (Grogan 1988:48; Blenkinsopp 2003:191; 

Williamson 2006:329); hoop sal op niks uitloop indien daar gehoop word op 

reg en geregtigheid en daar word niks gedoen aan die onreg en 

ongeregtigheid nie (Watts 1987:283); indien hoop op niks uitloop en mense 

nie hul openbare en persoonlike morele verantwoordelikheid opneem in die 

vestiging van hoop vir reg en geregtigheid nie, sal die uiteinde daarvan 

verwoestend wees, wanneer ekonomiese en politieke magte die swakke 
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uitbuit om hul selfgeregtige hoop te wil regverdig. Dit word verwerp indien 

die hoop bestaan vir ware reg en geregtigheid (Seitz 2001:499; Tucker 

2001:89). Dan word dit wat Jahwe neerlê (Jesaja 5:1-7) in beide praktyk en 

beginsel geskend en dit sal in die normale gang van die lewe bespeur word. 

Die resultaat is morele en sosiale anargie en staan in direkte teenstelling met 

wat in Jahwe se hart aangaan en wat sy hartsbegeerte vir die volk is (Wolf 

1985:82; Nielsen 1989:103; Motyer 1999:62); 

iii. tekens van hoop is dat in stede van die beangste geskreeu sal die vrede van 

Jahwe ervaar word, sal Jakob, ten spyte van haar verlede, nie 'n woesteny 

wees nie (Grogan 1988:246; Childs 2001:197). 

iv. die hoop in/op Jahwe is die belangrikste houding indien 'n persoon by sy 

finale bestemming wil uitkom (Kim 2008:161). 

 

6.3.5 Die Ideologiese en Teologiese Verband van die Teks 

 

6.3.5.1 Die ideologiese verband van die teks 

 

Hoe hoop betekenis kry in die ideologiese verband van die teks word deur die 

proefskrif soos volg uitgelig: 

 

6.3.5.1 Konflik tussen gemeenskappe/klasse en die ideologiese konflik betreffende 

die Sionsteologie 

 

Die proefskrif meld dat die hoop in Jahwe staan teenoor die volk en hul leiers se 

ideologiese idee dat Sion onaantasbaar is. 'n Ideologie van eie reg en geregtigheid is 

nie dieselfde as om jou hoop op Jahwe te vestig nie. In 'n ideologie van eie reg en 

geregtigheid sal die hoop beskaam, sal die reg, sal geregtigheid, die waarheid uitbly 

en sal die leuen en die kwaad in die samelewing hoogty vier. In so 'n samelewing is 

daar geen morele diepte nie en word Jahwe se bedoelinge met die gemeenskap 

onteer. Die hoop sal op niks uitloop nie. Die heersende ideologie is dan nie net 

misleidend nie, maar ook verleidend en lei tot die verdoemenis; die hoop op Jahwe 

is dan misplaas. 
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Teenoor bostaande identifiseer bestaande navorsing, in terme van die ideologiese 

verband van die teks, hoop as die uitdrukking van 'n alomvattende wyse van 'n 

sosiale orde wat op die etiese fondament van die reg gebaseer is. Die reg moet op 'n 

persoonlike vlak sowel wanneer dit kom by regeringsake prakties beoefen word. 

Die geregtelike betekenisinhoud van ִמְׁשָּפט hou 'n definitiewe optrede van 

beslissing in wat beide die verdoeming en handhawing van die regverdige impliseer 

(Wolf 1985:232; Blenkinsopp 2003:192). Verder impliseer Jahwe se hoop vir reg 

en geregtigheid dat Hy van die volk getrouheid en regverdigheid verwag. Indien dit 

nie gebeur nie lei dit tot wangedrag en Jahwe se gevolglike oordeel (Kaiser 

1972:62; Kim 2008:170-171). Laato (1998:209-2011) bring nie die ideologiese 

eenheid van Jesaja in verband met hoe hoop verstaan word nie, alhoewel hy noem 

dat Sion 'n belangrike rol speel in die teologie van Jesaja. In verband met hoe Laato 

(1998:17-196) hoop aanspreek, noem hy die volgende: 

 

a. die hoop wat in 5:1-7 in negatiewe terme beskrywe word, word in 27:2-5 

omgekeer waar dit in positiewe terme beskrywe word (indien 5:1-7 

kanonies as die eerste wingerdlied gesien word), met ander woorde die 

profesie van oordeel word in die profesie van verlossing omgesit; 

b. die hoop word verbind met 'n troosryke aankondiging, veral in 40:27-31; 

c. die hoop word met herstel verbind (40:27-31); 

d. die hoop hou verband met die toekoms en toekomstige verlossing van Sion 

en sy mense; die toekoms en die toekomstige sluit die hele wêreld in; 

e. die hoop word verbind met die sterkte van Jahwe wat Hy sal gee en dit is 

gebaseer op die politieke verandering in die Midde Ooste/Nabye Ooste; 

f. die hoop hou verband met die benoudheid van die ballingskap; 

g. die eintlike hoop is geleë in die lydende Kneg van Jahwe en in Jahwe self; 

h. die hoop gaan gepaard met opofferende diens (Jesaja 8:17); 

i. wanneer Jahwe sy aangesig verberg, is daar geen hoop en ook geen inligting 

omtrent die toekoms nie. 
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6.3.5.2 Die teologiese verband van die teks 

 

Hoe hoop betekenis kry in die teologiese verband van die teks word deur die 

proefskrif soos volg uitgelig: 

 

a. Godheid 

 

Hoop word verbind met die totale versorging van die wingerd deur Jahwe se rol as 

Tuinier-Wingerdboer. Hy is betrokke by die verlossing van sy volk. Dit word 

verbind met Jahwe se beskerming in terme van sy krag en liefde en nie hoe magtig 

en kragtig Sion se mure is nie. Hoop word verder verbind met hoe diep Jahwe in 

die lewe van sy volk betrokke is. 

 

Hoop word ook verder verbind met Jahwe se rol as Skepper. Dit is 'n leidende, 

sowel as allesinsluitende en allesomvattende rol. Sonder Jahwe is die volk tot die 

ashoop gedoem. Die hoop is ook daarin gevestig dat alleen Jahwe kan skep en dit 

maak Hom enig en uniek in die hoop vir reg en geregtigheid. Daar is geen 

alternatief vir die Skepper nie. 

 

Hoop word ook verbind met Jahwe se rol as Koning, Regter, Kryger en Man. 

Wanneer dit by hoop kom speel die mens byna geen rol nie. Jahwe is die Bewerker 

van die hoop. Jahwe se heilige reg en heilige geregtigheid sal alles regstel. Net 

Jahwe kan hoop gee. 

 

b. Heilige persoon 

 

Hoop word verbind met die heiligheid van Jahwe en dit word weerspieël in hoe Hy 

die wingerd versorg. Daarom dat daar gepraat kan word van 'n heilige hoop en dan 

van 'n heilige reg en 'n heilige geregtigheid. Wanneer Jahwe optree dan tree Hy op 

in sy heiligheid. Die rede vir Jahwe se hoop vir reg en geregtigheid is, sodat sy 

heiligheid aan alle nasies bekend word. Daarom moet sy heiligheid, sy heilige reg 

en heilige geregtigheid deur sy mense gereflekteer word. Indien die heiligheid van 

Jahwe nie vasgevang kan word in geboue of strukture nie dan beteken dit dat die 

hoop nie in geboue of strukture lê nie, maar in Jahwe alleen. 
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c. Geestelike wesens 

 

Die rol van die Gees van Jahwe demonstreer (Jesaja 51:19d en 21) Jahwe se totale 

versorging van sy volk in terme van die hoop. 

 

d. Religieuse geskiedenis 

 

Hoop word verbind aan Jahwe se soewereiniteit as Tuinier-Wingerdboer en 

spesifiek met betrekking tot die toekoms van hoop van die profete en veral vanuit 'n 

apokaliptiese perspektief. Wanneer gehoop word moet die volk verby hulle eie 

omstandighede kyk. 

 

e. Menslike bevryding 

 

Hoop word verbind met Jahwe se verlossing in terme van die herstel van die volk. 

Hy doen dit deur die reiniging van sy oordeel. Die hoop word ook verbind aan die 

verbond wat voorwaardelik is, dat die beskerming van Jahwe nie vanselfsprekend is 

nie. Hoop word ook verbind met Jahwe se totale verbintenis aan sy volk. 

 

f. Menslike toegewydheid 

 

Hoop word verbind daaraan dat die volk se hoop 'n praktiese saak is; daarom lê die 

volk se hoop en verlossing in Jahwe. Net by Jahwe is daar krag vir die toekoms. 

Menslike ontrou blyk wanneer die hoop vir reg en geregtigheid wegbly. 

 

g. Godsdienstige gemeenskap 

 

Hoop word verbind met die beskutting en vrede van Jahwe en waartoe die 

godsdienstige gemeenskap aangemoedig word. Hoop word ook verbind met die 

onuitputlike voorsienigheid en die teenwoordigheid van Jahwe, dat net Hy reg en 

geregtigheid kan laat geskied. 
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h. Etiek 

 

Die hoop lê daarin dat die volk se optrede/etiek die etiese karakter van Jahwe moet 

weerspieël en dit veronderstel niks anders as die reg en geregtigheid van Jahwe nie. 

Daar is geen verskoning vir passiwiteit nie. Die volk moet in alle opsigte eties 

korrek optree in sowel persoonlike, sosiale, ekonomiese, politieke, godsdienstige en 

natuurlike sake. 

 

Teenoor bostaande druk bestaande navorsing nie hoop uit in terme van bostaande 

subtemas nie. Die proefskrif stem saam met hoe bestaande navorsing hoop 

definieer. Dit wil verder gaan deur hoop soos volg uit te druk: 

 

1. Hoop sal mense se teologiese raamwerk en universele bewustheid heeltemal 

reformeer. Dit wat eens was, sal nuut word, bewerkstellig deur die heilige 

hoop van Jahwe, die hoop vir reg en geregtigheid. 

2. Daar kan nie sprake wees van 'n passiewe hoop in die handhawing van reg 

en geregtigheid nie. Jou omstandighede is nie 'n verskoning om eie reg en 

geregtigheid te wil beoefen nie. 

3. Wie Jahwe is, hoe Hy optree om die situasie van die volk te beredder, 

bepaal watter betekenisinhoud aan hoop gegee word, en word soos volg 

saamgevat en voorgestel: 

 

Teks Metafoor Teks Metafoor Teks Metafoor Teks Metafoor 

27:3a Tuinier-

Wingerdboer 

40:27b Skepper 59:1a Koning 5:1a Tuinier-

Wingerdboer 

27:3b Tuinier-

Wingerdboer 

40:27e Skepper 59:1b Koning 5:1b Tuinier-

Wingerdboer 

27:3d Tuinier-

Wingerdboer 

40:28c Skepper 59:2b Koning 5:1c Tuinier-

Wingerdboer 

27:4a Tuinier-

Wingerdboer 

40:28d Skepper 59:2c Regter 5:2a Tuinier-

Wingerdboer 

27:4b Tuinier-

Wingerdboer 

40:28e Skepper 59:2d Regter 5:2b Tuinier-

Wingerdboer 

27:4c Tuinier-

Wingerdboer 

40:29a Skepper 59:12a Regter 5:2c Tuinier-

Wingerdboer 
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27:4d Tuinier-

Wingerdboer 

40:29b Skepper 59:13a Regter 5:2d Tuinier-

Wingerdboer 

27:5a Tuinier-

Wingerdboer 

40:31a Skepper 59:13b Regter 5:3c Regter 

27:5b Tuinier-

Wingerdboer 

  59:15c Regter 5:3d Regter 

27:5c Tuinier-

Wingerdboer 

  59:16a Regter 5:4a Tuinier-

Wingerdboer 

    59:16b Regter 5:4b Tuinier-

Wingerdboer 

    59:16c Kryger 5:4c Tuinier-

Wingerdboer 

    59:16d Kryger 5:5a Regter 

    59:17a Kryger 5:5b Regter 

    59:17b Kryger 5:5c Regter 

    59:17c Kryger 5:5c Regter 

    59:17d Kryger 5:5d Regter 

    59:18a Regter 5:6a Regter 

    59:18b Regter 5:6d Regter 

    59:18c Regter 5:7a Tuinier-

Wingerdboer 

    59:19a Koning 5:7b Tuinier-

Wingerdboer 

    59:19b Koning 5:7c Tuinier-

Wingerdboer 

    59:19c Koning   

    59:19d Koning   

    59:20a Man   

    59:20b Man   

    59:21 Man   

 

Indien na bostaande tabel gekyk word, begin dit by 27:3a en eindig dit by 5:7c. Dit 

wil sê in die rol wat Jahwe vervul, begin dit by sy rol as Tuinier-Wingerdboer en 

eindig dit by sy rol as Tuinier-Wingerdboer. Dit wil daardeur sê dat onreg en 

ongeregtigheid nie die einde is nie; dat oordeel nie finaal hoef te wees nie. 

Alhoewel vir die oorweldigende teenwoordigheid van Jahwe se rol as Regter en 

Kryger wil dit lyk asof Jahwe se rol as Tuinier-Wingerdboer tog iets wil sê juis 

waar die tabel eindig met Jahwe as die Tuinier-Wingerdboer. Dit wil sê Jahwe se 
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hoop vir reg en geregtigheid sal nie beskaam nie, juis waar die hoop in Jahwe 

gesetel is en nêrens anders nie. Derhalwe kan redelikerwys gesê word dat die hoop-

proses, die proses vir reg en geregtigheid, uitsluitlik en alleenlik deur Jahwe en deur 

Jahwe alleen gelei, bestuur en gefasiliteer word
133

. Dit is die impak van antitetiese 

parallelisme. 

 

In terme van die teologiese verband van die teks word die hoop in verband gebring 

met die goddelike openbaring of selfonthulling van Jahwe. Jahwe doen dit deur sy 

persoonlike verhouding met mense deur sy praat en optrede. Derhalwe word hoop 

deur bestaande navorsing soos volg aangespreek: 

 

i. Die meeste geleerdes indien nie almal nie sal saamstem dat Jahwe se 

heiligheid in Jesaja sentraal in sy openbaring of selfonthulling is. Die 

godsdienstige gemeenskap word dus gevra om te hoop op Jahwe. Hierdie 

hoop is teenwoordig in die teenwoordigheid van Jahwe self. Indien daar van 

die hoop van Jahwe, veral in Jesaja 5:1-7, gepraat word dan moet daar 

gepraat word van die heilige hoop van Jahwe. Wat die volk dus moet doen, 

is om dieselfde hoop of heiligheid te openbaar indien dit kom by die 

beoefening van reg en geregtigheid. Hulle moet dit met geloof doen, want in 

die geloof lê die verlossing wat alleenlik deur Jahwe bewerkstellig word. In 

die geloof word Jahwe die hoop self en hierdie tema staan in die Ou 

Testament sentraal. Die prominensie van die hoop is die hoop in Jahwe 

(Monsma 1975:198; Childs 2001:311; Kim 2008:216-218). 

ii. Die hoop het ook te make met Jahwe as die Wingerdboer, Skepper en 

Verlosser; dit het te make met die wyse waarop Jahwe sy volk versorg, 

onderhou, beskerm en veilig laat woon. Hierdie werklikheid is orals 

teenwoordig en bekend. Die hoop is geleë in die vervulling van sy Woord. 

Dit word gedefinieer vanuit sy kreatiewe en standhoudende krag en dit blyk 

uit die verlede, die hede en dit sal voortduur tot in die verre toekoms 

                                                           
133

 Bostaande sin sluit aan by artikel 1 van die Belydenis van Belhar: "Ons (dit is die VGKSA) glo in 

die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur sy Woord en Gees sy Kerk versamel, 

beskerm en versorg van die begin van die wêreld af tot die einde toe." Derhalwe kan die proses van 

eenheid, versoening en geregtigheid, nie geskied sonder dat Jahwe die proses lei, bestuur en 

fasiliteer nie. Kan 'n mens sê die hoop-proses sluit die proses van eenheid, versoening en 

geregtigheid in? Kan 'n mens in hierdie proses ongehoorsaam bly? Indien ons ongehoorsaam bly, het 

ons geen hoop vir die toekoms nie, want die hoop is in Jahwe gesetel. Hy is die hoop self. 
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(Minnear 1962: 641; Nielsen 1989:103; Blenkinsopp 2000:207; Childs 

2001:311; Blenkinsopp 2002:194). 

 

6.4 Jesaja 5:1-7 en teologiese nadenke oor hoop 

 

6.4.1 Binne die huidige navorsing van hoop in die Ou Testament word die 

volgende onderliggende teologiese temas
134

 in die Ou Testament se verstaan 

van hoop soos volg geïdentifiseer: 

 

a. Skepping en herskepping 

 

Vir Hubbard (1983:43-44) is die klem op die nuwe skepping en Jahwe se kreatiewe 

Woord een van die grootste versekerings dat die hoop nie verlore is nie. Die enigste 

rede hiervoor is nie oor wie die volk is nie, maar ter wille en uitsluitlik vir die eer 

van sy heilige Naam. Indien die klem in die nuwe skepping op Jahwe se kreatiewe 

Woord val, beteken dit dat Jahwe nie net die skeppende God is nie, maar ook die 

herskeppende God en dat enige krisis nie vir Hom enige probleem is nie. Daar kan 

in terme van die hoop op Jahwe geen sprake wees van diskontinuïteit nie. In terme 

van die kontinuïteit en diskontinuïteit speel volgens Hubbard (1983:46-50) 

verbonde 'n belangrike rol in hoe die hoop in die teenwoordige tyd en die verlede 

en hoe die hoop met betrekking tot die toekoms gevorm word. Die vervulling van 

Jahwe se beloftes vorm 'n belangrike bestanddeel van die hoop van die profeet en 

hoe dit uiteindelik alle nasies sal insluit. Wat die verlede en hede betref kry die 

hoop met betrekking tot die toekoms dan 'n universele karakter. 

 

b. Die eksodus en verowering 

 

In sy verhouding met die volk gebruik Jahwe telkens die eksodus verhaal en die 

verowering van die land om sy verhouding met die volk te beskryf. Veral waar die 

volk Jahwe bitterlik gefaal het, gebruik Jahwe 'n negatiewe ervaring en word dit in 

'n positiewe geleentheid omskep. So 'n geleentheid is dit wat by die dal Agor 

gebeur het (Jos. 7). Die bittere en smartlike ervaring van die dal Agor word deur 

                                                           
134

 Hier word Hubbard (1983:14-59) se skema gevolg. Die volgorde waarin Hubbard die temas 

aanbied is nie chronologies nie. Ander temas word bygevoeg. 
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Jahwe in 'n geleentheid vir hoop omskep (Hos. 2). Die eksodus, die tyd in die 

wildernis en die verowering is bloot kleedrepetisies van hoe Jahwe in sy hoop met 

die volk wil omgaan (Hubbard 1983:34-37). 

 

c. Dawid en die monargie 

 

Die Dawidiese koningskap speel 'n belangrike rol in hoe die Ou-Testamentiese 

hoop verstaan word. Dit strek vanaf die belofte met Abraham, die verbond met 

Dawid, die herstel van die Dawidiese lyn, die vooruitkyk na Jahwe se bevryding in 

die koms van die Messias. Jerusalem/Sion en Jahwe se verbintenis met Sion speel 

'n sentrale rol in die vorming van die volk se hoop met betrekking tot die toekoms 

(Hubbard 1983:38-43). Wanneer die volk hulle hoop plaas op strukture, geboue en 

materiële dinge anders as Jahwe, dan gebruik Hy die oordeel en vernuwing om die 

verhouding te herstel. Hoop vir bevryding, hoop vir vernuwing, ware hoop kan 

alleenlik gesien word in die lig van die oordeel van Jahwe en wanneer daardie 

oordeel deel is van die hoop en wanneer valse hoop vernietig word. Hoop op die 

toekoms rus uitsluitlik op Jahwe. 

 

d. Persoonlike en nasionale ervaring 

 

Op 'n persoonlike en nasionale vlak was die hoop in die alledaagse lewe en 

aanbidding van die volk 'n werklikheid. Daar was hoop by die volk dat in Jahwe, in 

sy optrede van bevryding en oordeel, hulle toekoms verseker is (Hubbard 1983:45-

46). Die volk het gedink hierdie hoop is onvoorwaardelik. Hulle het gedink dat 

Jahwe is teenwoordig in die stad, dat solank die stad en die tempel nog staan, Jahwe 

teenwoordig is. 

 

e. Die openbaring van Jahwe 

 

Gesien vanuit Jesaja 5:1-7 is die hoop van mense nie genoeg nie. Daar is ook 

sprake van Jahwe se eie verwagtinge en hoop, verwagtinge en hoop wat dikwels 

teleurgestel word. Is daar in Jesaja 5:1-7 enigsins van 'n boodskap van hoop sprake? 

Die hoop en die toekoms rus in Jahwe se getroue handelinge. Daarvoor moet alle 

hoop op aardse sekuriteite prys gegee word. Die hoop lê in die verbondenheid aan 
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Jahwe en in nederigheid
135

. In die proses word hoop geleer, nie omdat daar lewe in 

hoop is nie, maar omrede die beloftes van Jahwe wat nog steeds aan die werk is; 

alle lewensegte hoop rus op die beloftes en waarborg van Jahwe. Hoop moet 

daarom nie as 'n beginsel verstaan word nie, maar dat die legitimiteit daarvan 

uitsluitlik op die waarborge van Jahwe rus, Hy wat alles as die Eerste en die Laaste 

omvat, in Hom in wie alle hoop op leiding en bevryding geleë is, in Hom wat die 

rigting van alle dinge bepaal, waarvan hoegenaamd niemand die wiele van die 

proses kan stop nie en wie se vryheid niemand kan wegneem deur te hoop nie 

(Zimmerli 1971:86-150). 

 

Moltmann (1967:21-23) sluit by bogenoemde aan as hy noem dat die hoop in die 

gekruisigde en opgestane Christus is. Indien dit so is mag ons hoop in die toekoms 

vind, maar ons mag nie vergenoeg wees met 'n wêreld korrup en vol onreg en 

ongeregtigheid nie, want onreg en ongeregtigheid baseer hulself op hooploosheid 

en kan twee vorms aanneem, naamlik verwaandheid en wanhoop. Derhalwe kan 

hoop as 'n Christelike deug beskryf word wat aspireer na die "nog nie" van die 

veranderde werklikheid waarna gesmag word. Hoop om te kan bestaan is alleen nie 

genoeg nie, dit moet ook die deugde van die liefde en die geloof hê om na die 

toekoms te kan uitsien. Wanneer al drie deugde nie in 'n persoon teenwoordig is 

nie, is niks anders as 'n situasie van onreg en ongeregtigheid die voorland nie. Dan 

ontstaan verwaandheid en wanhoop (Pieper 1997:99-113). Die veranderde 

werklikheid waarna gesmag word moet gegrondves wees in solidariteit met die 

slagoffers van die samelewing as gevolg van wetsverbreking, onreg en 

ongeregtigheid (Meeks 1992:1297-1298). Wanneer die werklikheid gewortel is in 

valsheid, word die hoop vir reg en geregtigheid onmoontlik (Gray 2007:237). 

 

Derhalwe gaan hoop met gespanne verwagting gepaard; hoop gaan met 'n 

ontmoeting met Jahwe gepaard; hoop is 'n proses van die mens se bestaan; hoop is 

nie moontlik sonder die kwaliteite van Jahwe nie; hoop word geskep deur Jahwe te 

onthou vir wie Hy is; hoop is die gedefinieerde en kragtige karaktertrek van die 

                                                           
135

 Die volgende stelling mag interessant wees: "What makes hope possible ... Hope for Israel not 

only means hope for God or hope in God; it means first of all hope from God, in that humans have 

the fundamental change, right, and freedom to hope which no power in the world can take from 

them" (Stulman & Kim 2010:41). 
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mens se verhouding met Jahwe, selfs tydens krisistye; wat die toekoms betref is 

hoop nie 'n hoop vir kitsoplossings nie (Preuss 1992:259-262). 

 

f. Die dag van Jahwe 

 

Die hoop van mense moet nie 'n godlose en kunsmatige hoop wees nie. Dit moet 'n 

hoop wees wat op 'n helder toekoms, vanuit die hand van Jahwe, gerig wees. Dit is 

'n hoop wat totaal op die "dag van Jahwe" gerig is en wat vanuit die toekoms op die 

hede getrek word en in Hom die fondament vir 'n helder toekoms sien (Zimmerli 

1971:86-87). 

 

Dus is die openbaring van Jahwe
136

 alleen nie genoeg nie. Dit moet uitloop op die 

dag van Jahwe
137

. Met ander woorde wat is die toekomstige moontlikhede? Hoe 

moet die werklikheid verander word? Is dit genoeg om te sê: bid en hoop of hoop 

en wees haastig? Dit is nie genoeg nie. Dit moet gepaardgaan met "aktief wees". 

Dit moet gepaardgaan met ferm wees en volhard, om end uit te hou. Dit beteken om 

die teenswoordige grense te oorskry van wat moontlik is vir die toekoms. Alles 

moet gedoen word op grond van wat reg in Jahwe se oë is. Die saak van die 

weduwees en die weses moet opgeneem word. Daar moet gestry word teen die 

aarde wat kreun onder die regverdige geweld wat bronne en energie uitbuit. Die dag 

van Jahwe moet verhaas word. Dit wat onregverdig is moet onder geen 

omstandighede aanvaar word nie. Wat kan wees in die huidige beteken 

doodeenvoudig om te lewe en te werk met die oog op die toekoms (Moltmann 

2012:3-8). 

 

6.4.2 Daar kan met bostaande insigte saamgestem word, behalwe by Zimmerli, 

wat die vraag vra in terme van Jesaja 5:1-7, naamlik: is daar in hierdie gedeelte 

enigsins sprake van 'n boodskap van hoop? Die volgende temas word deur die 

proefskrif bygevoeg: 

 

 

 

                                                           
136

 Sien hierin 'n teologie van hoop. 
137

 Sien hierin 'n etiek van hoop. 
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a. Die paradoks van die lewe 

 

Zimmerli en andere gaan nie ver genoeg in die beantwoording van die vraag nie. 

Wat is die kern van Jesaja 5:1-7 se ondersoek? Hoe kry die profeet dit reg om te 

midde van onsimpatieke omstandighede hoop te laat ontvlam? Die 

aangeleentheid van hoop word duideliker in die boek Jesaja soos Jesaja 5:1-7 in 

sy intertekstuele, sosiale en kultuerele verband, ideologiese – en teologiese 

verband ondersoek word. 

 

Hoofstuk 5 sluit juis af met die verwysing na die land en oordeel en 5:1-7 hang 

in die lug en direk daarna is dit hoofstuk 6. Wat suggereer die profeet en is dit 

Jahwe se skuld dat die land verlore is? Wat interessant is, is dat die profeet in 

hoofstuk 6 sy roeping in die heiligdom kry. Gewoonlik soos by die ander 

profete, soos Esegiël en Jeremia, is die roepingsverhaal aan die begin, maar by 

Jesaja is dit ná hoofstuk 5. Die profeet word geroep te midde van hardhorende en 

verblinde mense. Dit is asof 5:1-7 die klimaks is, 'n soort van voorbereiding om 

die terrein voor te berei om aan die volk te toon die aard van wie Jahwe werklik 

is. Hoofstuk 5 eindig met 'n donkerwolk sonder 'n silwer randjie; dit eindig met 

'n oop einde. Derhalwe is die hoop nie aan die rand van die donkerwolk nie, 

maar midde in die donker omstandighede. Dit gaan oor hoop waarvan die 

dieptegang merkwaardig is. 

 

Dit gaan in Jesaja 5:1-7 oor die verbluffende getrouheid van Jahwe. Dit is die 

diepste grondslag van hoop. Jesaja 5:1-7 is om die volk hoop te gee. Dit is om 

die volk voor te berei vir die toekoms, dat Jahwe ook in die toekoms getrou sal 

wees, al is daar eksiliese en na-eksiliese omstandighede. Hoekom was dit nodig, 

naamlik 'n teologie van hoop? Die volk het nie 'n koning op die troon nie. Daar 

was nie 'n koning in die Dawidiese lyn nie. Weereens, is dit Jahwe se skuld? Is 

die volk nog die geliefde van Jahwe (5:7) na die geweldige moeite wat aan die 

wingerd gedoen is ? 
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b. Die kwessie van reg en geregtigheid 

 

Dit moet onthou word dat in die hele aangeleentheid van hoop vir reg en 

geregtigheid dit oor die kwessie van land gaan. Wie is dit wat hulle in staat 

gestel het om die land voor te berei? Die vraag is: hoe het die volk die land in 

besit geneem? Jahwe het hulle dit in besit laat stel. Jahwe het die land voorberei. 

In die eksiliese periode verloor die volk die land. Wat het aanleiding gegee dat 

hulle die land verloor? In die eksiliese periode word die Torah belangrik en nie 

die land nie, want hulle het die land verloor. Die offerkultus word onmoontlik in 

'n land van onreinheid. Die torah kom in die eksiliese periode tot sy reg. Dit is 

waar die klem in die eksiliese periode opval. Die volk het die Torah oortree in 

terme van reg en geregtigheid en dit wat daarmee saamhang. Eintlik wil Jesaja 

5:1-7 sê dat dit Jahwe is, en nie hulle nie, wat die land voorberei het. Dit is 

hoekom Jesaja 5:1-7 'n dubbele genre is, naamlik 'n liefdeslied en 'n regsaak. 'n 

Liefdeslied in terme van die versorging van die wingerd. 'n Regsaak, in terme 

daarvan dat hulle die Torah oortree het in terme van wetsverbreking en gekerm 

(5:7). Hierdie oortreding is die rede vir die eksiliese periode. Hierdie is wat in 

Jesaja 5:1-7 binne die konteks van die eksiliese periode gelees moet word. In die 

post-eksiliese periode kry die volk weer hul land terug, maar dan funksioneer die 

Torah en die land as 'n eenheid en kry dit ander betekenis in die post-eksiliese 

periode. Dit kry betekenis deurdat Jahwe nie aan die randjie van die donker, 

moeilik toeganklik wolk is nie, maar in die midde daarvan. Die omstandighede 

beïnvloed die vorm wat hoop aanneem, maar termineer nie die bestaan daarvan 

nie omdat Jahwe en net Jahwe alleen die eintlike Bron van die hoop is. 

 

6.4.3 Indien Jahwe betrokke is by hoop, is hoop moontlik in omstandighede wat nie 

toepaslik is daarvoor nie. Dit is nie persoonlike of gesamentlike 

omstandighede wat die inhoud van hoop bepaal nie, maar wie Jahwe is. Daar 

moet verby negatiewe omstandighede gekyk word wanneer daar gehoop 

word. 
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6.5 Voorstelle met betrekking tot verdere navorsing 

 

Hoekom is die tema eksistensieël belangrik vir die navorsing asook verdere 

navorsing? Die vraag kan ook gevra word waarom het Jahwe die oordeel toegelaat. 

Dit was uit protes teen die heersende Sionsteologie dat Jerusalem onaantasbaar is 

en dat die volk kan maak wat hulle wil. Hulle het vergeet dat Jahwe  die God van 

die geskiedenis is. Wat antitetiese parallelisme wil tuisbring dat daar hoop is ten 

spyte van die oordeel. 

 

Verder is die rede vir die addendums die verwysingsraamwerk (sosio-retoriese 

analise) waarin Jesaja 5:1-7 bestudeer is. Daar is heelwat intertekste (Jeremia 8:13-

23; 13:15-17; 14:17-15:4; Hosea 12:1-15; Miga 5:6-8; ) waarin "hoop" voorkom en 

funksioneer, sowel as ander tekste. Aangesien Jesaja 5:1-7 as die "wingerdlied" 

bekend staan maak dit dit veel interessanter om ook ander tekste (in terme van die 

kulturele verband van die teks) te bestudeer waarin die benaming 

"wingerd/wingerdstok" verskyn. Die addendums is deel van die 

verwysingsraamwerk en skep die voorbereiding vir verdere navorsing. 

 

Vanuit die studie van Jesaja 5:1-7 het sekere vraagstukke aandag nodig. Aangesien 

hierdie studie dit laat post-eksilies gedateer het, het dit nodig geword om oorweeg 

te word binne die raamwerk van Jesaja 1-39 en die verhouding met betrekking tot 

die roepingsverhaal (Jesaja 6) en die verhouding tot die boek as geheel. Die 

verhouding met die Profeteboek en ook waar ָקָוה en die ander woorde van hoop 

voorkom, kan 'n aanduiding wees van die dieper teologiese betekenis van "hoop" in 

die Ou Testament. 

 

Om hierdie teologiese insigte te versterk, is dit nodig dat die sosio-retoriese analise, 

wat 'n multi-dimensionele benadering is, van onskatbare waarde mag wees, omdat 

die sosio-retoriese metode nie so baie gebruik word soos in die Nuwe Testament 

nie. Daar moet met groter intensiwiteit aandag geskenk word aan die verskillende 

fasette van die benadering wat kan sorg vir verfrissende gedagtes in toekomstige 

gesprekke van die teks en van die boek Jesaja as geheel. 
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Alhoewel die studie op die profetiese karakter van hoop is, is daar nuwe waardering 

vir die studies in profetiese tekste en dan spesifiek poësie. Studies in die poetiese 

karakter van die teks vra vir meer aandag, nie net in Jesaja nie, maar ook op die 

poetiese gedeeltes van die Hebreeuse Bybel. 

 

Bostaande gaan oor die proses van herinterpretasie. Dit is inderdaad 'n omstrede 

saak. Dit is 'n omstrede saak omdat met die kanonisering van die Bybel die proses 

van herinterpretasie nie afgesluit is nie, met ander woorde daar sal nooit 'n 

antwoord wees nie. Veral nie as dit gaan oor die verstaan van die gesag en 

inspirasie van die Teks in die lig van die proses van herinterpretasie nie (Jonker 

2011:1-16). 
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Addendum 1  Verdere intertekstuele verbande van Jesaja 

5:1-7 

 

1. Die Profeteboek
138

 

 

Jesaja 5 Teks Profeteboek Teks Interteks 

Jesaja 

5:1-2 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֹו יְָלַכְרמָ֑ ֶרםָָהָיֵׁ֥הָָּדֹוִדִַ֖ ֶּכֶּ֛

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּוָָ֙ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ 1ַָוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde; 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd." My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

Jeremia 2:21 ָה קָֻּכֹּלִַ֖ יְךָׂשֵֹרִ֔ ְָנַטְעִּתִ֣ ֹנִכי֙ ְוָאִֽ

יָ ְכְּתִָלִ֔ תְָוֵאיְ֙ךֶָנְהַּפִ֣ ֶזִַַֽ֣רעֱָאֶמָ֑

ֶפןָָנְכִרָּיִֽה׃ יַָהֶּגֵׁ֥  סּוֵרִַ֖

Nogtans het Ek jou 

geplant as 'n keur 

wingerdstok, as 

heeltemal egte saad; 

maar hoe is jy vir My 

verander in wilde lote 

van 'n vreemde 

wingerdstok. 

herhaling a 

                                                           
138

 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhoudings blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 

duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 

byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 

Jesaja 5:3 en Jeremia 2:4-5; 

Jesaja 5:5 en Klaagliedere 1:2-9; 

Jesaja 5:5 en Klaagliedere 4:12; 

Jesaja 5:4 en Jeremia 2:30-31; 

Jesaja 5:4 en Jeremia 6:29-30; 

Jesaja 5:6 en Jeremia 25:11; 

Jesaja 5:6 en Jeremia 45:4; 

Jesaja 5:4 en Esegiël 24:13; 

Jesaja 5:6 en Hosea 3:4; 

Jesaja 5:7 en Sefanja 3:17. 
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aangeplant; en Hy het 

'n toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַוַּיֵַׁ֥עׂשַָָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ירָָוָׁשָָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ִיתְָול

ירָ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

Jeremia 8:13-23 02ָָם ףֲָאִסיֵפִַ֖ ָאסֵֹׁ֥

ֶפןְָנֻאם־ְיהָֹוָ֑הֵָאי יםַָּבֶּגֶ֜ ֩ןֲָעָנִב֨

הָ יןְָּתֵאִנִ֣יםַָּבְּתֵאָנֵ֗ ְוֵאּ֧

םָ ןָָלֶהִַ֖ לָָוֶאֵּתֵׁ֥ ָעֶל֙הָָנֵבִ֔ ְוֶהִֽ

ּום׃  ַיַעְברִֽ

ים02ָָ ְׁשִבִ֔ ַעל־ָמ֙הֲָאַנְִ֣חנּוָיִֹֽ

יָ ֹואֶָאל־ָעֵרֵׁ֥ ּוְָוָנבֶּ֛ ָאְספֵ֗ ֵהִֽ

םִָּכ֩יָ רְָוִנְּדָמה־ָשָ֑ ַהִּמְבָצִַ֖

נּ֙וָ ינּוֲָהִדָּמ֙ הֱָאֹלֵהִׁ֤ ְיהָו֨

נּו יַָָוַּיְׁשְֵּקִ֣ אׁשִָּכֵׁ֥ ִֹ֔ ֵמי־ר

ה׃ אנּוַָליהָוִֽ  ָחָטִַ֖

ֹובָ יןָטָ֑ ֹוםְָוֵאִ֣ הְָלָׁשלִַ֖ 02ַָקֵּוֵׁ֥

ה׃ הְָבָעָתִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ תַָמְרֵּפִַ֖  ְלֵעֵׁ֥

ת06ָָ ןִָנְׁשַמ֙עַָנְחַרִ֣ ִמָּדִׁ֤

ֹותָ יוִָמּקֹו֙לִָמְצֲהלִ֣ סּוָסֵ֗

ֶרץָ הָָּכל־ָהָאָ֑ יוָָרֲעָׁשִַ֖ ַאִּביָרִ֔

ֶרץָ אְכלּ֙וֶָאִ֣ ִֹֽ ֹואּוַָוּי ַוָּיבֵ֗

ּהִָעִַָ֖ ּה׃ּוְמלֹוָאִ֔ ְׁשֵביָָבִֽ ירְָויֵֹׁ֥  

ם01ָָ ַחָָּבֶכֵ֗ יְָמַׁשֵלֶ֜ ִּכ֩יִָהְנִנ֨

רָ יםֲָאֶׁשֵׁ֥ ְנָחִׁשי֙םִָצְפעִֹנִ֔

ּוָ ַחׁשְָוִנְשכֵׁ֥ םָָלָ֑ ֵאין־ָלֶהִַ֖

ה׃ םְָנֻאם־ְיהָוִֽ  ֶאְתֶכִַ֖

י01ָָ ֹוןָָעַלִַ֖ יָָיגָ֑ יֲָעֵלִ֣ יִגיִתִַ֖ ַמְבִלֵׁ֥

herhaling a 
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ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde; 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd." My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

י׃ יַָדָּוִֽ  ִלִּבֵׁ֥

ת09ָָ ְוַעִ֣ ֹולַָׁשִֽ ִהֵּנה־קֹ֞

ֶרץָ֙ יֵָמֶא֙ יםַָָּבת־ַעִּמֵ֗ ַמְרַחִּקִ֔

ֹוןָ יןְָּבִצּיִ֔ יהָו֙הֵָאִ֣ ַהִֽ

ּוַעָ ּהַָמּדֵ֗ יןָָּבָ֑ ּהֵָאִ֣ ִאם־ַמְלָּכִַ֖

םָ ּוִניִָּבְפִסֵליֶהִַ֖ ִהְכִעסֶּ֛

ר׃ יֵָנָכִֽ  ְּבַהְבֵלֵׁ֥

ִיץ11ָָ ָלהָָקָ֑ ירָָּכִ֣ רָָקִצִַ֖ ָעַבֵׁ֥

ְענּו׃ ֹואָנֹוָׁשִֽ ְחנּוָלֵׁ֥  ַוֲאַנִַ֖

י10ָָ ֶברַָּבת־ַעִּמִַ֖ ַעל־ֶׁשֵׁ֥

ְרִּתיַָׁשָּמִַָ֖ ְרִּתיָָקַדָ֕ הָָהְׁשָּבָ֑

ְתִני׃  ֶהֱחִזְָּקִֽ

ד11ָָ יןְָּבִגְלָעִ֔ ֵָאִ֣ ַהֳצִרי֙

ָ יַָמּ֙דּוַע֙ םִָּכֵ֗ יןָָׁשָ֑ אֵָאִ֣ ִאם־רֵֹפִַ֖

י׃ תַָּבת־ַעִּמִֽ הֲָאֻרַכִַ֖ ְלָתִ֔ אָָעִֽ ִֹ֣  ל

ִים12ָָ ַָמִ֔ ןָרֹאִׁשי֙ י־ִיֵּתִׁ֤ ִמִֽ

הְָוֶאְבֶּכ֙הָ ֹורִָּדְמָעָ֑ יְָמקִ֣ ְוֵעיִנִַ֖

יָ ְלֵלֵׁ֥ תַָחִֽ ְיָלהֵָאִַ֖ םָָוַלִ֔ יֹוָמִ֣

י׃  ַבת־ַעִּמִֽ

13. Ek sal hulle oes 

versamel, spreek 

Jahwe. Daar is geen 

druiwe aan die 

wingerdstok, en geen 

vye aan die vyeboom 

nie, en die blare het 

verdor. (So het Ek ook 

vir hulle dié bestel 

wat dwarsoor hulle 

sal gaan.)
139

 

14. Waarom sit ons? 

                                                           
139

 Daar is algemene konsensus dat hierdie gedeelte korrup is as gevolg van dittografie. Die LXX, 

die NEB en die REB het geen ekwivalent hier nie (Jones 1992:161). 
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dat dit druiwe sou dra, 

maar dit bring suur 

druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak wat Ek 

met my wingerd gaan 

doen: Ek sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk, dit was 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Kom bymekaar en 

laat ons ingaan na die 

versterkte stede en 

daar omkom; want 

Jahwe, ons God, laat 

ons omkom, en Hy 

laat ons gifwater 

drink, want ons het 

gesondig teen Jahwe. 

15. Hulle wag met 

verlange op vrede, 

maar niks goeds nie; 

op 'n tyd van herstel, 

maar kyk, 

verskrikking. 

16. Vanaf Dan hoor 

ons  die gesnuif van 

sy perde, van die 

geluid van die 

gerunnik van sy 

sterkes bewe die hele 

land; en hulle kom en 

eet die land en sy 

volheid, die stad en 

die wat daarin woon. 

17. Want kyk, Ek 

stuur onder julle uit 

slange, adders 

waarteen daar vir julle 

geen beswering is nie, 

en hulle sal julle byt, 

sonder genesing 

18. Kommer het my 

oorweldig, en my hart 

is siek. 

19. Kyk, (daar is) 'n  

hulpgeroep van die 

dogter van my volk 

uit 'n ver land: Is 

Jahwe nie in Sion nie? 
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Of is sy Koning nie 

daarin nie? Waarom 

het hulle My geterg 

met hulle gesnede 

beelde, met afgode 

van 'n vreemde land? 

20. Verby is die oes; 

die somer het tot 'n 

einde gekom en ons 

het nog nie hulp 

ontvang nie. 

21. Vanweë die 

verbreking van die 

dogter van my volk is 

ek gebreek. Ek is 

geklee in rougewaad, 

verdwaasdheid het 

van my besit geneem. 

22. Is daar geen 

balsem in Gílead nie? 

Of is daar geen 

geneesheer nie? Want 

waarom gaan (dit) nie 

op nie, die genesing 

van die dogter van my 

volk? 

23. Ag het my hoof 

water gehad en my 

oog 'n fontein van 

trane. Dan sal ek dag 

en nag betreur, die 

wat deurboor is van 

die dogter van my 

volk. 

Jesaja 5:7 ָית ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ הְָוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔ ֵּנֵׁ֥

Jeremia 12:10 ָי ּוַָכְרִמִ֔ ֲחתִ֣ יםַָרִָּבי֙םִָׁשִֽ רִֹעִׁ֤

ּוָ ְתנֶּ֛ יָָנִֽ ּוֶָאת־ֶחְלָקִתָ֑ ּבְֹססִַ֖

רָ יְָלִמְדַּבֵׁ֥ תֶָחְמָּדִתִַ֖ ֶאת־ֶחְלְַּקֵׁ֥

ה׃  ְׁשָמָמִֽ

herhaling a 
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ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

Waarlik die wingerd 

van  Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm 

Baie herders het my 

wingerd verniel, hulle 

het my stuk land 

vertrap, hulle het my 

begeerlike stuk land 'n 

woeste wildernis 

gemaak. 

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

ֹו יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשַָלֲעׂשֵׁ֥ תֲָעָנִבִַ֖

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים ׃ְּבֻאִׁשִֽ  

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

Jeremia 13:15-

17 

ינּו02ָָ ּוְָוַהֲאִזִַ֖ ִׁשְמעֵׁ֥

יָיְָ הּוִָּכֵׁ֥ ר׃ַאל־ִּתְגָּבָ֑ הִָּדֵּבִֽ הָוִַ֖  

ם06ָָ הֱָאֹלֵהיֶכִׁ֤ ְּתנּ֩וַָליהָו֨

ֶרםָ ְךָּוְבֶטֶּ֛ ֶרםַָיְחִׁשִ֔ ָּכבֹו֙דְָּבֶטִ֣

ֵריָ םַָעל־ָהִ֣ ּוַָרְגֵליֶכִַ֖ ְתַנְּגפֵׁ֥ ִיִֽ

ּהָ םְָלאֹו֙רְָוָׂשָמִ֣ ָנֶָׁ֑שףְָוִקִּויֶתִׁ֤

ל׃ יתַָלֲעָרֶפִֽ ֶותְָיִׁשִַׂ֖֯  ְלַצְלָמִ֔

ּוָה01ָָ אִָתְׁשָמעִ֔ ִֹ֣ ְוִא֙םָל

יםִָּתְבֶּכִָֽ יְָּבִמְסָּתִרֵׁ֥ ה־ַנְפִׁשִַ֖

עָ ַעִָּתְדַמֶ֜ הְָוָדֹמ֨ ִמְּפֵנִ֣יֵָגָוָ֑

יָ הִָּכֵׁ֥ ִָּדְמָעִ֔ דֵָעיִני֙ ְוֵתַרִׁ֤

ה׃ ֶדרְָיהָוִֽ הֵָעֵׁ֥  ִנְׁשָּבִַ֖

15. Hoor en luister; 

stel julle nie hoog aan 

nie, want Jahwe het 

gespreek. 

16. Gee aan Jahwe 

julle God eer, voordat 

Hy dit donker laat 

word. Voordat julle 

voete stamp, teen die 

berge in skemering; 

terwyl julle uitsien op 

herhaling a 
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ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

לֶָהָעִבי֙םָ ירְָוַעִׁ֤ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ֲאַצֶּוִ֔

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde; 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd." My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

lig, maar Hy maak dit 

doodskaduwee, 

verander dit in 

donkerheid. 

17. Maar as julle daar 

nie na luister nie, sal 

julle siel ween in 

skuilplekke, vanweë 

die hoogmoed; en my 

oog sal bitterlik trane 

stort en daar sal trane 

afloop, want die 

kudde van Jahwe is as 

gevangenes 

weggevoer. 
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Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou dra, 

maar dit bring suur 

druiwe voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my wingerd 

gaan doen: Ek sal van 

sy doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan verbranding; 

Ek sal sy klipmuur 

afbreek, sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys of 

omgeskoffel word nie, 

maar net dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

Jeremia 14:17-

15:4 

ֲָאֵליֶה֙ם01ָָ ְוָאַמְרָּתִׁ֤

ְדָנהָ הֵָּתַר֨ רַָהֶזִ֔ ֶאת־ַהָּדָבִ֣

םֵָָעיַנֵׁ֥י ְיָלהְָויֹוָמִַ֖ הַָלֵׁ֥ ִּדְמָעֶּ֛

herhaling a en 

herhaling d 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



361 

 

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

ים ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַוַּיֵַׁ֥עׂשַָָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

םְָָוַעָּת֙ה2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ אֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירָ הֵָמַָהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃ָ  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde; 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd." My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

ֹולָ ֶברָָּגדֶ֜ יָנהִָּכ֩יֶָׁש֨ ְוַאל־ִּתְדֶמָ֑

יָ הְָּבתּוַל֙תַָּבת־ַעִּמִ֔ ִנְׁשְּבָרֵ֗

ד׃ הְָמֹאִֽ הַָנְחָלֵׁ֥  ַמָּכִַ֖

ה01ָָ אִתיַָהָשֶדֵ֗ ִאם־ָיָצִ֣

ֶרבְָוִא֙םָ ְוִהֵּנ֙הַָחְלֵלי־ֶחִ֔

יָ ירְָוִהֵּנִַ֖הַָּתֲחלּוֵאִ֣ אִתיָָהִעִ֔ ָּבִ֣

י־ַגם־ָנִבָּ֧ בִָּכִֽ ןָָרָעָ֑ יאַָגם־ּכֵֹהֶּ֛

עּו׃ אָָיָדִֽ ֵֹׁ֥ ֶרץְָול ּוֶָאל־ֶאִַ֖  ָסֲחרֵׁ֥

ְסָּת09ָָ סָָמַאֶ֜ ֲהָמֹא֨

ָ הִָאם־ְּבִצּיֹון֙ ֶאת־ְיהּוָדֵ֗

נּוָ ִָהִּכיָתִ֔ ָךַָמּ֙דּוַע֙ הַָנְפֶׁשִ֔ ָּגֲעָלִ֣

הָ אַָקֵּוִׁ֤ נּוַָמְרֵּפָ֑ יןָָלִַ֖ ְוֵאֵׁ֥

תָ ֹובָּוְלֵעֵׁ֥ יןָטִ֔ ְלָׁשלֹו֙םְָוֵאִ֣

ה׃ הְָבָעָתִֽ אְָוִהֵּנֵׁ֥  ַמְרֵּפִַ֖

ע11ְָָ ןָָיַדּ֧ נּוֲָעֹוִ֣ נּוְָיהָוֶּ֛הִָרְׁשֵעִַ֖

ְך׃ אנּוָָלִֽ יָָחָטִַ֖ ינּוִָּכֵׁ֥  ֲאבֹוֵתָ֑

10ָָ ַעןִָׁשְמָךִ֔ ַאל־ִּתְנַא֙ץְָלַמִ֣

ָךָ אְָכבֹוֶדָ֑ לִָּכֵסִ֣ ַאל־ְּתַנֵּבִַ֖

ָ יְתָךִַ֖ רְָּבִרִֽ רַָאל־ָּתֵפֵׁ֥ ְזכָֹ֕

נּו׃  ִאָּתִֽ

יַָהּגֹוִי֙ם11ָָ ׁשְָּבַהְבֵלִׁ֤ ֲהֵי֨

ִיםָ יםְָוִאם־ַהָשַמִַ֖ ַמְגִׁשִמִ֔

אָ ֹ֨ יםֲָהל ּוְָרִבִבָ֑ ִיְּתנִ֣

ינּ֙וָ ּואְָיהָוִׁ֤הֱָאֹלֵה֙ ַאָּתה־הֶ֜

יָתָ הָָעִׂשִַ֖ י־ַאָּתֵׁ֥ ְךִָּכִֽ ּ֨וְנַקֶּוה־ָלִ֔

ֶלה׃  ֶאת־ָּכל־ֵאִֽ

י0ָָ אֶמרְָיהָו֙הֵָאַלִ֔ ִֹׁ֤ ַוּי

הָּוְׁשמּוֵא֙לָ דָֹמֶׁשִׁ֤ ִאם־ַיֲעֹמ֨

םָ יֶָאל־ָהָעִ֣ יןַָנְפִׁשִַ֖ יֵָאֵׁ֥ ְלָפַנִ֔

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



362 

 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou dra, 

en dit bring suur druiwe 

voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my wingerd 

gaan doen: Ek sal van 

sy doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan verbranding; 

Ek sal sy klipmuur 

afbreek, sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

אּו׃ ַעל־ָּפַנִַ֖יְָוֵיֵצִֽ חֵָמִֽ  ַהֶזָ֑הַָׁשַלֵׁ֥

יָך1ָָ ּוֵָאֶלִַ֖ י־יֹאְמרֵׁ֥ ְוָהָיֶּ֛הִָּכִֽ

םָ ֲָאֵליֶהֶ֜ אְָוָאַמְרָּת֨ ָנהֵָנֵצָ֑ ָאִ֣

ֶותָ רַָלָּמִׁ֤ הֲָאֶׁש֨ רְָיהָוֵ֗ ה־ָאַמִ֣ ּכִֹֽ

ֶרבָ ֶר֙בַָלֶחִ֔ רַָלֶח֙ ֶו֙תַָוֲאֶׁשִׁ֤ ַלָּמ֙

רָ בַָוֲאֶׁשֵׁ֥ ָרָעִ֔ ָרָע֙בָָלִֽ רָָלִֽ ַוֲאֶׁשִׁ֤

ִבי׃ יַָלֶשִֽ  ַלְשִבִַ֖

ע2ָָ םַָאְרַּבִׁ֤ יֲָעֵליֶהֶ֜ ּוָפַקְדִּת֨

הִָמְׁשּפָָ חֹו֙תְָנֻאם־ְיהָוִ֔

גָ ֲהרִֹ֔ ֶרבַָלִֽ ֶאת־ַהֶחִ֣

בָ יםִָלְסחָֹ֑ ְוֶאת־ַהְּכָלִבִַ֖

ִיםָ ֹוףַָהָשַמֶּ֛ ְוֶאת־עּ֧

לָ ֶרץֶָלֱאכֵֹׁ֥ תָָהָאִַ֖ ְוֶאת־ֶּבֱהַמֵׁ֥

ית׃  ּוְלַהְׁשִחִֽ

ל2ָָ הְָלכִַֹ֖ ָעִ֔ ׂ֯ ְַֽוַ יםְָלַזִֽ ּוְנַתִּתִ֣

ְגַללָ ֶרץִָּבֶ֠ ֹותָָהָאָ֑ ַמְמְלכִ֣

ֶלְךָ הּ֙וֶָמִ֣ הֶָבן־ְיִחְזִקָּי֙ ְמַנֶשִׁ֤

הָיְָ לֲָאֶׁשר־ָעָׂשִַ֖ הַָעֵׁ֥ הּוָדִ֔

ם׃  ִּבירּוָׁשָלִֽ

17. En sê aan hulle 

hierdie woord: laat 

my oë afloop in trane 

nag en dag en sonder 

ophou; want met 'n 

ineenstorting is die 

dogter van my volk 

gebreek met 'n 

kranklike wond. 

18. As ek uitgaan in 

die veld, en kyk, die 

wat deurboor is met 

die swaard (lê daar); 

en as ek in die stad 
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sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

kom, en kyk, (daar is) 

die kwale van die 

hongersnood, want 

ook die profeet, ook 

die priester trek rond 

in die land, weet niks 

nie. 

19. Het U Juda 

heeltemal verwerp? 

Of het u siel 'n afsku 

aan Sion? Waarom 

het U ons geslaan, 

sodat daar geen 

genesing vir ons is 

nie? Ons wag op 

vrede, maar daar is 

niks goeds nie; vir 'n 

tyd van genesing, 

maar daar is 

verskrikking. 

20. Jahwe, ons ken 

ons skuld, die onreg 

van ons vaders, want 

ons het teen U 

gesondig. 

21. Moet ons nie 

verag ter wille van u 

Naam nie; en moet nie 

die troon van u 

heerlikheid veragtelik 

behandel nie; onthou 

tog, verbreek u 

verbond nie met ons 

nie. 

22. Is daar onder die 

afgode onder die 

nasies wat reën 

maak? Of kan die 

reënbuie reën gee? Is 

dit nie U nie, Jahwe, 
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ons God? Ons wag op 

U, want Ú doen al 

hierdie dinge. 

1. Maar Jahwe sê vir 

my: (ook) as Moses 

en Samuel voor My 

staan; Ek het nie 'n 

hart vir hierdie volk 

nie; stuur hulle weg 

van my aangesig en 

laat hulle heengaan. 

2. En as hulle vir jou 

vra: waar gaan ons 

heen? Sê dan vir 

hulle: so spreek 

Jahwe: Wie vir die 

pes is, na die pes; en 

wie vir die swaard, na 

die swaard; en wie vir 

die hongersnood, na 

die hongersnood; en 

wie vir die 

gevangenskap, na die 

gevangenskap. 

3. En Ek sal oor hulle 

vier soorte besoekinge 

doen, spreek Jahwe: 

die swaard om dood te 

maak en die honde om 

weg te sleep en die 

voëls van die hemel 

en die wilde diere van 

die aarde om op te eet 

en te vernietig. 

4. En Ek sal hulle 'n 

verskrikking maak vir 

al die koninkryke van 

die aarde vanweë 

Manasse, die seun van 

Hiskía, die koning van 
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Juda, oor alles wat hy 

in Jerusalem gedoen 

het. 

Jesaja 5:5 ָם יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִָ֣ רָָהֵסִׁ֤ הְָלָבֵעִ֔

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my wingerd 

gaan doen: Ek sal van 

sy doringheining ontsle 

raak en dit oorgee aan 

verbranding; Ek sal sy 

klipmuur afbreek, sodat 

dit 'n vertrapping word. 

Daniël 8:13 ָֹוׁש ָחד־ָקדִַ֖ הֶָאִֽ ָוֶאְׁשְמָעֵׁ֥

ֹוׁשָ דָָקדֶ֜ רַָוּיֹאֶמ֩רֶָאָח֨ ְמַדֵּבָ֑

יָ רַָעד־ָמַתֹ֞ ְמַדֵּבֵ֗ ְלמֹוִנִ֣יַָהִֽ ַלַּפִֽ

ַׁשעָ ֹוןַָהָּתִמי֙דְָוַהֶּפִ֣ ֶהָחזִׁ֤

אָ ֶדׁשְָוָצָבִַ֖ תְָוקֵֹׁ֥ םֵָּתֶּ֛ ׁשֵֹמִ֔

ס׃  ִמְרָמִֽ

Toe hoor ek 'n heilige 

spreek; en 'n ander 

heilige het aan die een 

wat spreek, gesê: Hoe 

lank sal die gesig duur 

— van die 

voortdurende offer en 

die ontsettende 

goddeloosheid — sal 

die heiligdom sowel 

as die leër aan 

vertrapping oorgegee 

word? 

herhaling a 

Jesaja 5:2 ָ֙הּו הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַָוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

Hosea 10:1 ָי לְָּפִרִַ֖ ֶפןָּבֹוֵק֙קִָיְׂשָרֵאִ֔ ֶּגִׁ֤

ֹוָ בְָלִפְריֵ֗ ֹוְָּכרִֹ֣ ְיַׁשֶּוה־לָ֑

ֹובָ ֹותְָּכטִ֣ ִּמְזְּבחִ֔ ִהְרָּב֙הַָלִֽ

יב ֹוֵָהיִטִַ֖ ֹות׃ְלַאְרצִ֔ ּוַָמֵצבִֽ  

Israel was 'n 

weelderig uitbottende 

wynstok wat sy vrug 

voortgebring het; hoe 

meer vrug hy gedra 

het, des te meer altare 

het hy gebou; hoe 

beter dit met sy land 

gesteld was, des te 

beter het hy die 

herhaling d 

tematiese 

uitbreiding 
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uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

klippilare gemaak. 

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּ֙ו1ָָ הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

י2ָָ ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמִ֔ ַמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂש ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙ר6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירְָוַעִָׁ֤ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

Hosea 12:1-15 0ִָָים ַחׁ֙שֶָאְפַרִ֔ ִניְָבַכ֙ ְסָבֻבִׁ֤

הָ לָּוְבִמְרָמִַ֖ יתִָיְׂשָרֵאָ֑ ֵּבִ֣

לָ דָָר֙דִָעם־ֵאִ֔ הָעֵֹׁ֥ יהּוָדֵ֗ ִוִֽ

ן׃ יםֶָנֱאָמִֽ  ְוִעם־ְקדֹוִׁשִַ֖

ף1ָָ ְָורֵֹדִ֣ הָ֙רּוַח֙ ִיםָרֶֹעֵׁ֥ ֶאְפַרֶ֜

דָ ֹוםָָּכָזֵׁ֥בָָוׁשִַֹ֖ יםָָּכל־ַהּיָ֕ ָקִדִ֔

ּורָ הָּוְבִרי֙תִָעם־ַאשִ֣ ַיְרֶּבָ֑

ִיםָ ֶמןְָלִמְצַרֵׁ֥ תּוְָוֶׁשִַ֖ ִיְכרִֹ֔

ל׃  יּוָבִֽ

יהָוִַ֖הִָעם־י2ְָָ יבַָלִֽ הְָוִרֵׁ֥ הּוָדָ֑

יוָ ל־ַיֲעקֹ֙בִָּכְדָרָכִ֔ דַָעִֽ ְוִלְפקִֹׁ֤

ֹו׃ יבָלִֽ יוָָיִׁשֵׁ֥  ְּכַמֲעָלָלִַ֖

יו2ָָ בֶָאת־ָאִחָ֑ ֶטןָָעְַּקִ֣ ַּבֶּבִַ֖

ים׃ הֶָאת־ֱאֹלִהִֽ ֹוָָׂשָרֵׁ֥  ּוְבאֹונִַ֖

ל2ָָ ָוָּיִַׁׂ֤שרֶָאל־ַמְלָאְ֙ךַָוֻּיָכִ֔

ית־ֵא֙לָ ֹוֵָּבִֽ הַָוִּיְתַחֶּנן־לָ֑ ָּבָכִַ֖

רִָעָּמִָֽ םְָיַדֵּבֵׁ֥ ּנּוְָוָׁשִַ֖ נּו׃ִיְמָצֶאִ֔  

ֹותָ יַָהְצָבאָ֑ יהָוִַ֖הֱָאֹלֵהִ֣ ַוִֽ

ֹו׃ הִָזְכרִֽ  6 ְיהָוִַ֖

ּוב1ָָ יָךָָתׁשָ֑ הֵָּבאֹלֶהִ֣ ְוַאָּתִַ֖

הָ רְָוַקֵּוֵׁ֥ ֶסדָּוִמְׁשָּפ֙טְָָׁשֹמִ֔ ֶחִׁ֤

יד׃ יָךָָּתִמִֽ  ֶאל־ֱאֹלֶהִַ֖

ה1ָָ ֹוָמֹאְזֵנֵׁ֥יִָמְרָמִַ֖ ַעןְָּבָידֶּ֛ ְּכַנֵ֗

ב׃ קָָאֵהִֽ  ַלֲעׁשֵֹׁ֥

ְך9ָָ ִיםַָאִ֣ אֶמרֶָאְפַרִ֔ ִֹ֣ ַוּי

herhaling a 
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וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde; 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd." My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou dra, 

en dit bring suur druiwe 

voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my wingerd 

ְרִּתי יָָָעַׁשִ֔ ֹוןִָלָ֑ אִתיָאִַ֖ ָמָצֵׁ֥

ןָ יָָעֹוֵׁ֥ אִָיְמְצאּו־ִלִַ֖ ֵֹׁ֥ יָל ָּכל־ְיִגיַעָ֕

ְטא׃  ֲאֶׁשר־ֵחִֽ

יָך01ָָ הֱָאֹלֶהִַ֖ יְָיהָוֵׁ֥ ְוָאֹנִכֶּ֛

ָ יְבָךֵׁ֥ דָאֹוִׁשִֽ ִיםָעֶֹּ֛ ֶרץִָמְצָרָ֑ ֵמֶאִ֣

ד׃ יָמֹוֵעִֽ יםִָּכיֵמֵׁ֥  ָבֳאָהִלִַ֖

ים00ָָ ַָעל־ַהְּנִביִאִ֔ ְרִּתי֙ ְוִדַּב֙

יִתיָּוְבַיֵָׁ֥ ֹוןִָהְרֵּבָ֑ יָָחזִ֣ דְָוָאֹנִכִַ֖

ה׃ יםֲָאַדֶּמִֽ  ַהְּנִביִאִַ֖

ְוא01ָָ ַָאְך־ָׁשִ֣ ֶון֙ דָָא֙ ִאם־ִּגְלָעֵׁ֥

םָ חּוַָּגִׁ֤ יםִָזֵּבָ֑ ּוַָּבִּגְלָּגִַ֖לְָׁשָוִרִ֣ ָהיִ֔

יָ לַָּתְלֵמֵׁ֥ יםַָעִַ֖ ִמְזְּבחֹוָת֙םְָּכַגִלִ֔

י׃  ָׂשָדִֽ

ה02ָָ בְָׂשֵדִ֣ חַָיֲעקִַֹ֖ ַוִּיְבַרֵׁ֥

דִָיְׂשָרֵא֙לָ םַָוַּיֲעבִֹׁ֤ ֲאָרָ֑

הָָׁשָ הָּוְבִאָשִַ֖ ר׃ְּבִאָשִ֔ ָמִֽ  

הְָיהָוֶּ֛ה02ָָ יאֶָהֱעָלּ֧ ּוְבָנִבָ֕

ִיםָ לִָמִּמְצָרָ֑ ֶאת־ִיְׂשָרֵאִַ֖

ר׃ יאִָנְׁשָמִֽ  ּוְבָנִבִַ֖

ִים02ָָ יסֶָאְפַרִַ֖ ִהְכִעֵׁ֥

ֹוׁשָ יוִָיטִ֔ ָָעָלִ֣ יםְָוָדָמיו֙ ַּתְמרּוִרָ֑

ֹוֲָאדָֹנִֽיו׃ יבָלִַ֖ ֹוָָיִׁשֵׁ֥ ְרָּפתִ֔  ְוֶח֨

1. Efraim het My 

omring met leuens, en 

die huis van Israel met 

bedrog; terwyl Juda 

nog steeds dwaal 

teenoor God, ja, teen 

die Allerhoogste, wat 

getrou bly. 

2. Efraim doen sake 

met wind, en 
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gaan doen: Ek sal van 

sy doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan verbranding; 

Ek sal sy klipmuur 

afbreek, sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

agtervolg die 

oostewind die hele 

dag; hy vermeerder 

leuens en bedrog, en 

hulle sluit 'n verbond 

met Assur, terwyl 

hulle olie na Egipte 

bring. 

3. Jahwe het 'n twis 

met Israel, en om 

besoeking te doen oor 

Jakob volgens sy weë, 

hom te vergeld 

volgens sy dade. 

4. In die moederskoot 

het hy sy broer aan 

die hakskeen gegryp, 

en in sy krag het hy 

met God geworstel. 

5. En hy het geworstel 

met God en die 

oorhand gekry, het 

geween en Hom 

gesmeek vir genade. 

By Bet-El het hy Hom 

gevind, en daar het 

Hy gespreek met hom. 

6. Dit was Jahwe, God 

van die leërskare, 

Jahwe is sy 

gedenknaam. 

7. En jy, tot jou God 

moet jy terugkeer, 

streef getrouheid en 

reg na, en wag 

onophoudelik op jou 

God. 

8. Kanaän — in sy 

hand is daar 'n valse 

weegskaal, hy hou 
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daarvan om af te pers. 

9. Maar Efraim het 

gesê: sekerlik het ek 

ryk geword, ek het vir 

my 'n vermoë bekom. 

Al my winste wat 

hulle nie vir my 

verwerf het nie, is nie 

genoeg vir die 

sondeskuld wat ek 

begaan het nie. 

10. Maar Ek is Jahwe 

jou God van 

Egipteland af; Ek sal 

jou weer in tente laat 

woon soos in die dae 

van die feestyd. 

11. En Ek het 

gespreek deur die 

profete en Ek het 

visoene vermeerder en 

deur middel van die 

profete in gelykenisse 

gespreek. 

12. Was Gílead vals? 

Tog het hulle 

waardeloos geword. 

In Gilgal het hulle 

beeste geoffer; ook sal 

hulle altare word soos 

kliphope op die vore 

van die landerye. 

13. En Jakob het 

gevlug na die veld van 

Aram, en Israel het 

diens gedoen vir 'n 

vrou, en vir 'n vrou 

(vee) opgepas. 

14. Maar deur 'n 

profeet het Jahwe 
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Israel uit Egipte gelei, 

en deur 'n profeet is 

hulle bewaar. 

15. Efraim het Jahwe 

bitterlik geterg; en sy 

bloedskande sal Hy 

op hom laat neerkom, 

en sy Here sal hom 

vergeld vir sy skande. 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירָ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

Amos 4:7 ָם ְעִּתיִָמֶּכֶ֜ ְוַגִ֣םָָאֹנִכ֩יָָמַנ֨

הָ ֶׁשםְָּב֨עֹודְָׁשֹלָׁשִׁ֤ ֶאת־ַהֶּגֵ֗

ירְָוִהְמַטְרִּתיָָ֙ ֳחָדִׁשי֙םַָלָּקִצִ֔

ירָ תְָוַעל־ִעֵׁ֥ ירֶָאָחִ֔ ַעל־ִעִ֣

הָ ירֶָחְלְָּקִׁ֤ אַָאְמִטָ֑ ִֹ֣ תָל ַאַחִַ֖

הָ רְָוֶחְלְָּקֶּ֛ ַאַָח֙תִָּתָּמֵטִ֔

יָהָ ירָָעֶלִַ֖ א־ַתְמִטֵׁ֥ ִֹֽ ר־ל ֲאֶׁשִֽ

ׁש׃  ִּתיָבִֽ

Alhoewel Ék die reën 

van julle teruggehou 

het toe dit nog drie 

maande voor die 

oestyd was en op die 

een stad laat reën 

maar op die ander nie 

laat reën het nie, die 

een stuk land reën 

gekry het, maar die 

ander waarop geen 

reën geval het nie, 

verdor het. 

herhaling a en 

herhaling d 

Jesaja 5:2 ָהּ֙ו הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּדלְָָּ֙בתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵָׁ֥ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַעׂשַָלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

Miga 4:8 ֶָפל ֶדרָעֶֹּ֛ הִָמְגַּדל־ֵעֵ֗ וְַָאָּתִ֣

הָ יָךֵָּתאֶתָ֑ ֹוןָָעֶדִ֣ ַּבת־ִצּיִַ֖

הָ אׁשָֹנִ֔ הַָהֶּמְמָׁשָל֙הָָהִרִ֣ ּוָבָאֵ֗

ם׃ ת־ְירּוָׁשָלִֽ ֶכתְָלַבֵׁ֥  ַמְמֶלִַ֖

En jy, Skaapstoring, 

Herhaling a 

herformulering 
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En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

 

Heuwel van die 

dogter van Sion, na 

jou sal dit kom, ja, die 

vroeëre heerskappy 

sal kom, die 

koningskap vir die 

dogter van Jerusalem. 

Jesaja 

5:1-7 

ת0ָָ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרםָָהָיֵׁ֥הָ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖  ִלִֽ

הּוַָוִּיָט1ָָ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ הּ֙וַָוִֽ ֵע֙

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

וָ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

יׁש2ָָ םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

ֹותָעֹו֙דְָלַכְרִמ2ִָָ֔ יַָמה־ַלֲעׂשֵׁ֥

יִתיָ ּוַעִָקֵּוֶּ֛ ֹוַָמּדּ֧ יִתיָּבָ֑ אָָעִׂשִַ֖ ֵֹׁ֥ ְול

יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשָ ֹותֲָעָנִבִַ֖ ַלֲעׂשֵׁ֥

ים׃  ְּבֻאִׁשִֽ

ם2ָָ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

יָ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ תֲָאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥ ֵאֶּ֛

רָ רְָמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔ ָהֵסִׁ֤

Miga 5:6-8 6ָָב יתַָיֲעקֵֹ֗ ְוָהָיִ֣ה׀ְָׁשֵאִרִ֣

יםְָּכַט֙לָ יםַָרִּבִ֔ ֶר֙בַָעִּמִ֣ ְּבֶק֙

יםָ הִָּכְרִביִבִַ֖ תְָיהָוִ֔ ֵמֵאִ֣

ְיַקֶּו֙הָָ אָ־ ִֹֽ רָל ֶׂשבֲָאֶׁשִׁ֤ ֲעֵלי־ֵעָ֑

לִָלְבֵנֵׁ֥יָ אְָיַיֵחִַ֖ ֵֹׁ֥ יׁשְָול ְלִאִ֔

ם׃  ָאָדִֽ

ב1ָָ יתַָיֲעקֶֹ֜ ְוָהָי֩הְָׁשֵאִר֨

ֶרָ םְָּבֶק֙ יםַָּבּגֹוִיֵ֗ יםַָרִּבִ֔ ֙בַָעִּמִ֣

ַערָ ֹותַָיִ֔ ְּכַאְרֵי֙הְָּבַבֲהמִ֣

רָ אןֲָאֶׁשּ֧ ָֹ֑ ירְָּבֶעְדֵרי־צ ִּכְכִפִַ֖

יןָ ףְָוֵאֵׁ֥ סְָוָטַרִַ֖ רְָוָרַמֵׁ֥ ִאםָָעַבֶּ֛

יל׃  ַמִצִֽ

יָך1ָָ ַָעל־ָצֶרָ֑ םָָיְדָךִַ֖ ָּתרֵֹׁ֥

תּו׃ָָ יָךִָיָּכֵרִֽ  ְוָכל־ֹאְיֶבִַ֖

6. Dan sal die 

oorblyfsel van Jakob 

onder die nasies in die 

midde van baie volke 

wees, soos dou van 

Jahwe, soos sagte 

herhaling a en 

herhaling d 
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ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ ץְָּגֵדרִַ֖  ָּפרֵֹׁ֥

אִָיָזֵמ֙רַָוֲאִׁש6ָָ ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ יֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירָ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

ית1ָָ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנִ֣הָמִָ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

1. "Laat ek tog sing vir 

my Geliefde; 'n 

liefdeslied oor sy 

wingerd." My Geliefde 

het 'n wingerd op 'n 

vrugbare helling. 

2. En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin 

uitgekap; en Hy het 

gehoop dat dit druiwe 

sou dra, maar dit het 

suur druiwe 

voortgebring. 

3. En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

4. Wat is daar meer te 

reën op groen plante, 

wat op geen mens 

wag nie en ter wille 

van geen mensekind 

vertoef nie. 

7. Dan sal die 

oorblyfsel van Jakob 

onder die nasies in die 

midde van baie volke 

wees, soos 'n leeu 

onder die diere van 

die veld, soos 'n jong 

leeu onder troppe 

kleinvee; wat, as hy 

deurtrek, vertrap en 

verskeur sonder dat 

iemand red. 

8. Mag u hand hoog 

wees oor u 

teëstanders, verhewe 

wees, en mag al u 

vyande uitgeroei 

word. 
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doen aan my wingerd 

wat Ek daar nie aan 

gedoen het nie? 

Waarom het Ek gehoop 

(dat dit) druiwe sou dra, 

en dit bring suur druiwe 

voort? 

5. En nou, laat Ek tog 

bekend maak vir julle 

wat Ek met my wingerd 

gaan doen: Ek sal van 

sy doringheining 

ontslae raak en dit 

oorgee aan verbranding; 

Ek sal sy klipmuur 

afbreek, sodat dit 'n 

vertrapping word. 

6. En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

7. Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Jesaja 5:3 ָיׁש םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛ Miga 6:2-3 ָיב ּוָָהִרי֙םֶָאת־ִרִ֣ 1ִָׁשְמעִׁ֤ herhaling d 
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יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne 

van Juda, spreek tog 

reg tussen My en my 

wingerd. 

 

יםָֹמִָ֣ הְָוָהֵאָתִנִַ֖ ֶרץְָיהָוִ֔ ְסֵדיָָאָ֑

ֹוָ יהָו֙הִָעם־ַעּמִ֔ יבַָלִֽ יִָרִׁ֤ ִּכִ֣

ח׃ לִָיְתַוָּכִֽ  ְוִעם־ִיְׂשָרֵאִַ֖

ה2ָָ ָּוָמִ֣ יִתיְָלָךִַ֖ יֶָמה־ָעִׂשֵׁ֥ ַעִּמֶּ֛

י׃ הִָבִֽ יָךֲָעֵנֵׁ֥  ֶהְלֵאִתָ֑

2. Hoor, berge, die 

twis van Jahwe. En 

onwankelbares, 

grondslae van die 

aarde! Want Jahwe 

het 'n twis met sy volk 

en sal met Israel 'n 

regsgeding hou. 

3. My volk, wat het 

Ek jou aangedoen, en 

waarmee het Ek jou 

vermoei? Antwoord 

My! 

Jesaja 5:7 ָית ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה׃  ְצָעְָּקִֽ

Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Miga 6:8 ָֹוב םַָמה־טָ֑ ָָאָדִַ֖ ידְָלָךֶּ֛ ִהִּגֵׁ֥

יָ ִָּכִ֣ ׁשִָמְּמָךֵ֗ הָּדֹוֵרִ֣ ה־ְיהָוֹ֞ ּוָמִֽ

ֲהַבתָ ֹותִָמְׁשָּפ֙טְָָוַאִ֣ ִאם־ֲעׂשִׁ֤

ֶכתָ ַעֶָלִַ֖ ֶסדְָוַהְצֵנֵׁ֥ ֶחִ֔

יָך׃  ִעם־ֱאֹלֶהִֽ

Hy het jou bekend 

gemaak, o mens, wat 

goed is; en wat vra 

Jahwe van jou anders 

as om reg te doen en 

liefde te betrag en 

ootmoedig te wandel 

met jou God? 

herhaling a 

Jesaja 5:7 ִָ֣יתִָּכ ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ Sagaria 7:9-14 9ֵָָֹׁ֥הָצְָּכ רְָיהָוֵׁ֥ ֹותָהָָאַמֶּ֛ ָבאִַ֖ herhaling a, 

herhaling d en 
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עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טָָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

הְָוִהֵּנֵׁ֥הָ חִָלְצָדְָּקִַ֖ ְוִהֵּנִ֣הִָמְׂשָּפִ֔

ה ׃ְצָעְָּקִֽ  

Waarlik die wingerd 

van Jahwe van die 

leërskare is die huis van 

Israel, en die manne 

van Juda is die tuin van 

sy verlustiging; en Hy 

het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

טֱָאֶמ֙תָ רִָמְׁשַּפִׁ֤ ֵלאֹמָ֑

ּוָ יםֲָעׂשִַ֖ ֲחִמִ֔ ֶסדְָוַרִֽ טּוְָוֶחִ֣ ְׁשֹפִ֔

יו׃ יׁשֶָאת־ָאִחִֽ  ִאֵׁ֥

י01ָָ רְָוָעִנִַ֖ ֹוםֵָּגֵׁ֥ ְוַאְלָמָנּ֧הְָוָיתֶּ֛

יׁשָ קּוְָוָרַע֙תִָאִ֣ ל־ַּתֲעׁשָֹ֑ ַאִֽ

ּוָ ל־ַּתְחְׁשבִַ֖ יוַָאִֽ ָאִחִ֔

ם׃  ִּבְלַבְבֶכִֽ

ּו00ָָ יבַָוִּיְּתנֵׁ֥ ּוְָלַהְקִׁשִ֔ ַוְיָמֲאנִ֣

םָָכֵתִַָ֖ ֶרתְָוָאְזֵניֶהִַ֖ ףָסָֹרָ֑

ֹוַע׃ ידּוִָמְשמִֽ  ִהְכִּבֵׁ֥

יר01ָָ מּוָָׁשִמֵ֗ םָָׂשִ֣ ְוִלָּבֹ֞

הָ ְשמֹוַעֶָאת־ַהּתֹוָרִׁ֤ ִמֶ֠

חָ רָָׁשַלֶ֜ ְוֶאת־ַהְּדָבִרי֙םֲָאֶׁש֨

ֹוְָּבַיִַ֖דָ ְיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תְָּברּוחִ֔

ָ ְַֽיִהי֙ אׁשִֹנָ֑יםַָוִֽ יםָָהִרִֽ ַהְּנִביִאִ֣

הָ תְָיהָוֵׁ֥ ֹולֵָמֵאִַ֖ ֶצףָָּגדִ֔ ֶקִ֣

ֹות׃צְָ ָבאִֽ  

א02ָָ ִֹ֣ אְָול יַָכֲאֶׁשר־ָקָרִַ֖ ַוְיִהֵׁ֥

אָ ִֹ֣ ןִָיְקְראּ֙וְָול עּוֵָּכִׁ֤ ָׁשֵמָ֑

הָ רְָיהָוֵׁ֥ עָָאַמִַ֖ ֶאְׁשָמִ֔

ֹות׃  ְצָבאִֽ

לָָּכל־ַהּגֹוִי֙ם02ָָ םַָעִׁ֤ ָסֲעֵרֵ֗ ְוֵאִ֣

ֶר֙ץָ ּוםְָוָהָא֙ א־ְיָדעִ֔ ִֹֽ רָל ֲאֶׁשִ֣

רָ עֵֹבִַ֖ םֵָמִֽ ֲחֵריֶהִ֔ ָּמהַָאִֽ ָנַׁשִ֣

ֶרץ־ֶחמְָ ימּוֶָאִֽ בַָוָּיִׂשֵׁ֥ הָּוִמָשָ֑ ָּדִַ֖

ה׃  ְלַׁשָּמִֽ

9. So het Jahwe van 

die leërskare gespreek 

en gesê: Spreek 'n 

eerlike vonnis uit en 

tematiese 

uitbreiding 
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bewys liefde en 

barmhartigheid die 

een aan die ander. 

10. En moet nie die 

weduwee en die wees, 

die vreemdeling en 

die arme verdruk nie 

en kwaad in julle hart 

teenoor mekaar 

bedink nie. 

11. Maar hulle het 

geweier om te luister 

en wederstrewig die 

skouer afgewend en 

hulle ore toegestop 

om nie te hoor nie. 

12. Ook het hulle hul 

hart soos ’n diamant 

gemaak, om nie die 

wet te verneem nie en 

die woorde wat Jahwe 

van die leërskare deur 

sy Gees, deur die 

diens van die vroeëre 

profete gestuur het 

nie. So het daar dan 

van Jahwe van die 

leërskare 'n groot 

toorn gekom. 

13. Daarom, soos Hy 

geroep en hulle nie 

gehoor het nie — so 

sal hulle roep, maar 

Ek nie hoor nie, het 

Jahwe van die 

leërskare gesê. 

14. Maar Ek sal hulle 

wegstorm onder al die 

nasies wat hulle nie 

geken het nie, terwyl 
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die land agter hulle 

verwoes is, sodat 

niemand meer heen en 

weer trek nie. So het 

hulle dan die kostelike 

land tot 'n wildernis 

gemaak. 

Jesaja 5:6 ָאִָיָזֵמ֙ר ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

ִיתָ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ אֵָיָעֵדִ֔ ִֹ֣ ְול

ירָ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ לֶָהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔ ְוַעִׁ֤

ר׃ יוָָמָטִֽ  ָעָלִַ֖

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en 

onkruid sal daar 

opkom; en wat dit 

betref sal Ek die wolke 

beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

Sagaria 14:16-

17 

הָָּכל־ַהּנֹוָת֙ר06ָָ ְוָהָיֵ֗

יםָ םַָהָּבִאִַ֖ ִמָּכל־ַהּגֹוִיִ֔

יָ ּוִָמֵּדּ֧ םְָוָעלֹ֞ ּוָׁשָלָ֑ ַעל־ְירִֽ

ְׁשַּתֲחֹו֙תָ הְָלִהִֽ ָׁשָנִ֣הְָבָׁשָנֵ֗

ֹותְָולָָ ֶלְ֙ךְָיהָוִ֣הְָצָבאִ֔ גְָלֶמ֙ חִַֹ֖

ֹות׃ גַָהֻסּכִֽ  ֶאת־ַחֵׁ֥

ה01ָָ א־ַיֲעֶלֶ֜ ִֹֽ רָל ָהָיהֲָאֶׁש֨ ְוֶ֠

ֶר֙ץָ ֹותָָהָא֙ תִָמְׁשְּפחִׁ֤ ֵמֵא֨

ְׁשַּתֲחֹוִ֔תָ םְָלִהִֽ ִִ֔ ּוָׁשַל ֶאל־ְירִ֣

אָ ֵֹׁ֥ ֹותְָול ֶלְךְָיהָוִ֣הְָצָבאָ֑ ְלֶמִַ֖

ֶׁשם׃ םִָיְהֶיֵׁ֥הַָהָּגִֽ  ֲעֵליֶהִַ֖

16. En almal wat 

oorbly uit al die nasies 

wat teen Jerusalem 

aangekom het, sal jaar 

na jaar optrek om te 

aanbid voor die 

Koning, Jahwe van 

die leërskare, en om 

die huttefees te vier. 

17. En wie uit die 

geslagte van die aarde 

nie na Jerusalem 

optrek om voor die 

Koning, Jahwe van 

die leërskare, te 

aanbid nie — hulle sal 

geen reën kry nie. 

herhaling d 

verhalende 

versterking 
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2. Die Torah
140

 

 

Jesaja 5 Teks Torah Teks Interteks 

Jesaja 5:6 ָא ִֹ֣ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

לָ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑ הָָׁשִמִַ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ ֵיָעֵדִ֔

יוָ ירָָעָלִַ֖ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ֶהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔

ר׃  ָמָטִֽ

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit 

sal nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en onkruid 

sal daar opkom; en wat 

dit betref sal Ek die 

wolke beveel om nie 

reën daarop te laat val 

nie. 

Deuteronomium 

28:23-24 

ר12ָָ יָךֲָאֶׁשֵׁ֥ ּוָָׁשֶמֶּ֛ ְוָהיֵׁ֥

ֶרץָ ֶׁשתְָוָהָאֵׁ֥ ְָנֹחָ֑ ַעל־רֹאְׁשָךִַ֖

יָךַָּבְרֶזִֽל׃  ֲאֶׁשר־ַּתְחֶּתִַ֖

רָ ןְָיהָוֶּ֛הֶָאת־ְמַטֵׁ֥ 12ִָיֵּתּ֧

רָ קְָוָעָפָ֑ ָָאָבִ֣ ַאְרְצָךִַ֖

דִָמן־ יָךַָעִַ֖ דָָעֶלִ֔ ִי֙םֵָיֵרִ֣ ַהָשַמ֙

ְך׃  ִהָשְמָדִֽ

23. En jou hemel wat 

bo jou hoof is, sal 

koper, en die aarde wat 

onder jou is, yster 

wees. 

24. Jahwe sal die reën 

van jou land poeier en 

stof maak; van die 

hemel sal dit op jou 

afkom totdat jy verdelg 

is. 

herhaling a 

Jesaja 5:1 ָת יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

יָ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ יְָלַכְרמָ֑ ּדֹוִדִַ֖

ֶמן׃ ֶרןֶָּבן־ָׁשִֽ  ְּבְֶּקֵׁ֥

"Laat ek tog sing vir my 

Geliefde; 'n liefdeslied 

oor sy wingerd." My 

Geliefde het 'n wingerd 

Deuteronomium 

31:19-22 

ּוָָלֶכ֙ם09ָָ הִָּכְתבִׁ֤ ְוַעָּתֵ֗

ּהָ אתְָוַלְּמָדֵׁ֥ ִֹ֔ הַָהז ֶאת־ַהִשיָרִ֣

ּהָ לִָׂשיָמִ֣ ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאִַ֖

יָ ַעןִָּתְהֶיה־ִלֶ֜ םְָלַמ֨ ְּבִפיֶהָ֑

דִָּבְבֵנֵׁ֥יָ אתְָלֵעִַ֖ ֶֹּ֛ הַָהז ַהִשיָרֵׁ֥

ל׃  ִיְׂשָרֵאִֽ

herhaling a 

verhalende 

versterking 

                                                           
140

 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 

duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 

byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 

Jesaja 5:7 en Eksodus 22:21-27; 

Jesaja 5:5 en Levitikus 26:31-35; 

Jesaja 5:6 en Levitikus 26:33-35; 

Jesaja 5:7 en Deuteronomium 15:9; 

Jesaja 5:4 en Deuteronomium 28:49-52; 

Jesaja 5:6 en Deuteronomium 29-23; 

Jesaja 5:2 en Deuteronomium 32:6, 8-9. 
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op 'n vrugbare helling. 11ָָּנּו י־ֲאִביֶאֶ֜ ִּכִֽ

ה׀ָ ל־ָהֲאָדָמִ֣ ֶאִֽ

תֲָאֶׁשר־ִנְׁשַּבִָ֣ יוָָזַבִׁ֤ ְעִּתיַָלֲאבָֹתֵ֗

עָ לְָוָׂשַבִַ֖ ׁשְָוָאַכֵׁ֥ ָחָל֙בָּוְדַבִ֔

יםָ הֶָאל־ֱאֹלִהִׁ֤ ןָּוָפָנֹ֞ ְוָדֵׁשָ֑

ּוִניָ ֲאצִ֔ ּוםְָוִנִ֣ ֲאֵחִרי֙םַָוֲעָבדִ֔

י׃ רֶָאת־ְּבִריִתִֽ  ְוֵהֵפִַ֖

ֹו10ָָ אןָָֹאתֶ֜ י־ִתְמֶצ֨ ָהָיהִָּכִֽ ְוֶ֠

ָעְנָתהָ ְָוֶ֠ ֹותַָרּבֹו֮תְָוָצרֹותּ֒ ָרעִ֣

דָ ְָלֵעִ֔ אתָלְָָפָניו֙ ִֹׁ֤ הַָהז ַהִשיָר֨

יָ ֹוִָּכּ֧ יַָזְרעָ֑ חִָמִּפִ֣ אִָתָשַכִַ֖ ֵֹׁ֥ יָל ִּכֶּ֛

ּואָ רָהִׁ֤ ֹוֲָאֶׁש֨ ְעִּתיֶָאת־ִיְצרֵ֗ ָיַדִ֣

ּנּוָ ֶרםֲָאִביֶאִ֔ ֹוםְָּבֶטִ֣ עֶֹׂש֙הַָהּיִ֔

ְעִּתי׃ רִָנְׁשָּבִֽ ֶרץֲָאֶׁשֵׁ֥  ֶאל־ָהָאִַ֖

ה11ָָ בָֹמֶׁשֶּ֛ ַוִּיְכֹּתֵׁ֥

ֹוםָ אתַָּבּיִ֣ ִַֹ֖ הַָהז ֶאת־ַהִשיָרֵׁ֥

ְַֽיַלְּמָדִַָ֖ ּואַָוִֽ ּהֶָאת־ְּבֵנֵׁ֥יַָההָ֑

ל׃  ִיְׂשָרֵאִֽ

19. Skryf dan nou vir 

julle hierdie lied op, en 

leer dit aan die kinders 

van Israel; lê dit in 

hulle mond, dat hierdie 

lied vir My 'n getuie 

teen die kinders van 

Israel kan wees. 

20. Want Ek sal hulle 

inbring in die land wat 

Ek aan hulle vaders 

met 'n eed beloof het, 

wat oorloop van melk 

en heuning, en hulle sal 

eet en versadig en vet 
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word; dan sal hulle 

afwyk na ander gode 

en dié dien, en hulle sal 

My verag en my 

verbond verbreek. 

21. En as dan baie 

onheile en node oor 

hulle kom, dan sal 

hierdie lied in hulle 

aangesig as getuie 

antwoord — want dit 

sal uit die mond van 

hulle nageslag nie 

vergeet wees nie — 

want Ek ken hulle 

gedagtes wat hulle 

vandag koester voordat 

Ek hulle inbring in die 

land wat Ek met 'n eed 

beloof het. 

22. Toe het Moses 

hierdie lied op dié dag 

opgeskrywe en dit aan 

die kinders van Israel 

geleer. 

 

3. Geskrifte
141

 

 

Jesaja 5 Teks Geskrifte Teks Interteks 

Jesaja 5:6 ָא ִֹ֣ אִָיָזֵמ֙רְָול ִֹׁ֤ הָל הּוָָבָתֵ֗ ַוֲאִׁשיֵתִ֣

הָָׁשִמִַָ֖ רְָוָעָלֵׁ֥ לֵָיָעֵדִ֔ ִיתְָוַעִׁ֤ ירָָוָׁשָ֑

2 Kronieke 

36:19-21 

ית09ָָ ִַּֽיְׂשְרפּ֙וֶָאת־ֵּבִ֣ ַוִֽ

תָ תָחֹוַמִ֣ ּוֵָאִַ֖ ְַֽיַנְּתצִ֔ ִֽ יםָוַ ָהֱאֹלִהִ֔

herhaling d 

                                                           
141

 In die ondersoek in terme van die intertekstuele verhouding blyk dit daar is nie 'n verband en 'n 

duidelike samehang tussen die volgende tekste nie, hoewel sekere verwysingsbybels, soos 

byvoorbeeld die netBible, dit voorstel: 

Jesaja 5:4 en 2 Kronieke 36:14-16; 

Jesaja 5:5 en Nehemia 2:3; 

Jesaja 5:2 en Nehemia 13:5; 

Jesaja 5:3 en Psalm 51:4; 

Jesaja 5:5 en Psalm 74:1-10; 

Jesaja 5:7 en Psalm 149:4. 
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יוָ ירָָעָלִַ֖ הֵָמַהְמִטֵׁ֥ ֶהָעִבי֙םֲָאַצֶּוִ֔

ר׃  ָמָטִֽ

En Ek sal dit 'n 

verwoesting maak: dit sal 

nie geprys en 

omgeskoffel word nie, 

maar dorings en onkruid 

sal daar opkom; en wat 

dit betref sal Ek die 

wolke beveel om nie reën 

daarop te laat val nie. 

ָ יָה֙ םְָוָכל־ַאְרְמנֹוֶת֙ ְירּוָׁשָלָ֑

יָ ׁשְָוָכל־ְּכֵלֵׁ֥ ּוָָבֵאִ֔ ָׂשְרפִ֣

ית׃ יָהְָלַהְׁשִחִֽ  ַמֲחַמֶּדִַ֖

ֶרב11ָָ יתִָמן־ַהֶחִַ֖ ַוֶּיֶֶַּֽ֛גלַָהְשֵאִרֵׁ֥

ַּֽיִָ ִֽ לָוַ ֹוָּוְלָבָני֙וֶָאל־ָּבֶבָ֑ ְהיּו־לִׁ֤

ּותָ ְךַָמְלכֵׁ֥ יםַָעד־ְמֹלִַ֖ ַלֲעָבִדִ֔

ס׃  ָּפָרִֽ

י10ָָ אותְָּדַבר־ְיהָו֙הְָּבִפִ֣ ִֹׁ֤ ְלַמל

ֶרץָ הָָהָאִַ֖ הּוַָעד־ָרְצָתֵׁ֥ ִיְרְמָיִ֔

יָ יָהָָּכל־ְיֵמִׁ֤ ֶאת־ַׁשְּבתֹוֶתָ֑

אותָ ִַֹ֖ ָתהְָלַמל ָהַשָּמ֙הָָָׁשָבִ֔

ה׃ יםָָׁשָנִֽ  ִׁשְבִעֵׁ֥

19. En hulle het die huis 

van God verbrand en 

die muur van Jerusalem 

omgegooi en al die 

paleise daarvan met 

vuur verbrand, sodat al 

die kosbare voorwerpe 

daarvan vernietig is. 

20. En die wat van die 

swaard oorgebly het, het 

hy na Babel in 

ballingskap weggevoer, 

en hulle het vir hom en 

sy seuns slawe geword, 

totdat die koninkryk van 

Persië tot heerskappy 

gekom het, 

21. sodat die woord van 

Jahwe deur die mond 

van Jeremia vervul sou 

word: totdat die land vir 

sy sabbatte vergoeding 

gekry het; al die dae van 

die verwoesting het dit 
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gerus om sewentig jaar 

vol te maak. 

Jesaja 5:7 ָית ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִָ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ָָ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

Waarlik die wingerd van 

Jahwe van die leërskare is 

die huis van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy verlustiging; 

en Hy het gewag vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Nehemia 5:1-5 0ָָם םָּוְנֵׁשיֶהִַ֖ תָָהָעֶּ֛ יַָצֲעְַּקֵׁ֥ ַוְּתִה֨

םַָהָ הֶָאל־ֲאֵחיֶהִַ֖ ים׃ְּגדֹוָלָ֑ ְּיהּוִדִֽ  

יםָָּבֵנֵׁ֥ינּו1ָָ רָֹאְמִרִ֔ ְוֵיׁ֙שֲָאֶׁשִ֣

הָ יםְָוִנְקָחֵׁ֥ ינּוֲָאַנְִ֣חנּוַָרִּבָ֑ ּוְבֹנֵתִַ֖

הְָוִנְחֶיִֽה׃ ַֽןְָונֹאְכָלֵׁ֥  ָדָגִַ֖

ינּו2ָָ יםְָׂשדֵֹתֶּ֛ רָֹאְמִרִ֔ ְוֵיׁ֙שֲָאֶׁשִ֣

ינּוֲָאַנְִ֣חנּוָ ינּוָּוָבֵּתִַ֖ ּוְכָרֵמֵׁ֥

ב׃ ַֽןָָּבָרָעִֽ הָָדָגִַ֖ יםְָוִנְקָחֵׁ֥  עְֹרִבָ֑

ינּוְָָוֵיׁ֙ש2ָָ יםָָלִוֵׁ֥ רָֹאְמִרִ֔ ֲאֶׁשִ֣

ינּוָ ֶלְךְָׂשדֵֹתִַ֖ תַָהֶּמָ֑ ֶסףְָלִמַּדִ֣ ֶכִַ֖

ינּו׃  ּוְכָרֵמִֽ

ינּ֙ו2ָָ רַָאֵח֙ הִָּכְבַׂשִׁ֤ ְוַעָּתֵ֗

םָָּבֵנָ֑ינּוְָוִהֵּנִ֣הָ נּוִָּכְבֵניֶהִַ֖ ְּבָׂשֵרִ֔

ינּוָ ְבִׁשיםֶָאת־ָּבֵנ֨ ֲאַנְִ֣חנּוָכֶֹ֠

ׁשָ יםְָוֵי֨ ינּוַָלֲעָבִדֵ֗ ְוֶאת־ְּבֹנֵתֶ֜

ינּו לִָָמְּבֹנֵתִׁ֤ יןְָלֵאִ֣ ִנְכָּבׁשֹו֙תְָוֵאִ֣

ינּוָ ינּוָּוְכָרֵמִַ֖ נּוָּוְׂשדֵֹתֵׁ֥ ָיֵדִ֔

ים׃  ַלֲאֵחִרִֽ

1. EN daar het ’n groot 

geroep van die volk en 

van hulle vroue ontstaan 

teen hulle broers, die 

Jode; 

2. en sommige het gesê: 

Ons seuns en ons 

dogters, ons is baie; ons 

wil koring hê, dat ons 

kan eet en lewe! 

3. En ander het gesê: 

Ons lande en ons 

wingerde en ons huise 

herhaling a 
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moes ons verpand, sodat 

ons koring kon koop in 

die hongersnood! 

4. En ander weer het 

gesê: Ons het op ons 

lande en ons wingerde 

geld geleen vir die 

belasting aan die 

koning. 

5. En nou, ons vlees is 

soos die vlees van ons 

broers en ons kinders 

soos hulle kinders, en 

tog moet ons nou ons 

seuns en ons dogters tot 

slawe verneder, en van 

ons dogters is al 

verneder sonder dat ons 

daar iets aan kan doen, 

en ons lande en ons 

wingerde behoort aan 

ander. 

Jesaja 5:2 ָָ֙הּו הּוַָוִּיָטֵע֙ ְַֽיַסְּקֵלֵ֗ הּוַָוִֽ ְַֽיַעְזְֵּקִ֣ ַוִֽ

ֹוָ קַָוִּיִֶׁ֤בןִָמְגָּד֙לְָּבתֹוכִ֔ ׂשֵֹרִ֔

ֹותָ וַָלֲעׂשֵׁ֥ ֹוַָוְיְַּקֶּ֛ בָּבָ֑ ְוַגם־ֶיִֶַַֽ֖קבָָחֵצִ֣

ים׃ יםַָוַּיֵַׁ֥עׂשְָּבֻאִׁשִֽ  ֲעָנִבִַ֖

En Hy het dit 

omgeskoffel en 

skoongemaak van die 

klippe en keur 

wingerdstokke 

aangeplant; en Hy het 'n 

toring in die middel 

daarvan gebou en ook 'n 

parskuip daarin uitgekap; 

en Hy het verwag dat dit 

druiwe sou dra, maar dit 

het suur druiwe 

Psalm 44:1-3 ַחִָלְבֵני־ יל׃ַלְמַנֵצֵּ֬ ַרחַָמְׂשִּכִֽ קֵֹּ֬  1 

ְענּו1ָָ ינּוָָׁשַמֵ֗ ים׀ְָּבָאְזֵנֵּ֬ ֱאֹלִהִׁ֤

ַעלָ נּוָֹּפֵׁ֥ ינּוִָסְּפרּו־ָלָ֑ ֲאבֹוֵתֵׁ֥

ֶדם׃ יֵמיֶָקִֽ םִָּבִ֣ יֵמיֶהֵ֗ ְלָּתִָבִִֽֽ֝  ָּפַעֵׁ֥

ָּגֹוִיִ֣םָ֭הֹוַרְׁשָּת2ָָ ה׀ָָיְדָךֹּ֡ ַאָּתִׁ֤

יםָ ֻאִּמֵ֗ עְָלִֽ֝ םָָּתַרֵׁ֥ ַוִּתָטֵעָ֑

ם׃ ְּתַׁשְלֵחִֽ  ַוִֽ

1. VIR die musiekleier. 

Van die kinders van 

Korag. ’n Onderwysing. 

2. O God, met ons ore 

het ons dit gehoor, ons 

vaders het ons dit vertel: 

’n werk het U gedoen in 

hulle dae, in die dae van 

herhaling a 
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voortgebring. die voortyd. 

3. U self het met u hand 

nasies verdrywe, maar 

húlle geplant; U het 

volke kwaad aangedoen, 

hulle daarenteen laat 

uitspruit. 

Jesaja 5:3 ָיׁש םְָוִאִ֣ בְָירּוָׁשַלִַ֖ הָיֹוֵׁשֵׁ֥ ְוַעָּתֶּ֛

יןָ יָּוֵבֵׁ֥ אֵָּביִנִַ֖ הִָׁשְפטּו־ָנָ֕ ְיהּוָדָ֑

י׃  ַּכְרִמִֽ

En nou, inwoners van 

Jerusalem en manne van 

Juda, spreek tog reg 

tussen My en my 

wingerd. 

Psalm 50:4-6 2ָָל ִיםֵָמָעָ֑ אֶָאל־ַהָשַמִ֣ ִיְקָרִ֣

ֹו׃ יןַָעּמִֽ ֶרץָָלִדֵׁ֥ ָאֵ֗  ְוֶאל־ָהִֽ֝

י2ָָ יָּכְֹרֵתִַ֖ יֲָחִסיָדָ֑ ִאְספּו־ִלֵׁ֥

ַבח׃ יֲָעֵלי־ָזִֽ  ְבִריִתִ֣

ֹו6ָָ ִיםִָצְדקָ֑ ידּוָָׁשַמִ֣ ַוַּיִּגִ֣

ָלה׃ ּואֶָסִֽ טָהִ֣ ים׀ָׁשֵֹפִַ֖ י־ֱאֹלִהִ֓  ִּכִֽ

4. Hy roep na die hemel 

daarbo, en na die aarde, 

om sy volk te oordeel: 

5. Versamel my 

gunsgenote vir My, 

hulle wat my verbond 

by die offer sluit! 

6. En — die hemele 

verkondig sy 

geregtigheid, want God 

staan gereed om reg te 

spreek. 

herhaling a 

Jesaja 5:1 תָּדֹו יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ יָָאִׁשִׁ֤ ִדִַ֖

ֶרןָ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ ְלַכְרמָ֑

ֶמן׃  ֶּבן־ָׁשִֽ

"Laat ek tog sing vir my 

Geliefde; 'n liefdeslied 

oor sy wingerd." My 

Geliefde het 'n wingerd 

op 'n vrugbare helling. 

 

Psalm 80:8-9 1ָָנּו ֹותֲָהִׁשיֵבָ֑ יםְָצָבאִ֣ ֱאֹלִהִ֣

יָךָוְָ ֶנֵ֗ רָָּפִֽ֝ ָעה׃ְוָהֵאֵׁ֥ ִנָּוֵׁשִֽ  

ׁשָ יַעְָּתָגֵרֵׁ֥ ִיםַָּתִסָ֑ ֶפןִָמִּמְצַרִ֣ 9ֶָּג֭

ָה׃ םַָוִּתָטֶעִֽ ֹוִיֵ֗  ּגִֽ֝

8. O God van die 

leërskare, herstel ons, en 

laat u aangesig skyn, 

sodat ons verlos kan 

word!  

9. 'n Wingerdstok het U 

uitgetrek uit Egipte; U 

Herhaling d 

en 

verhalende 

versterking 
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het die nasies 

uitgedrywe en hom 

geplant. 

Jesaja 5:7 ָית ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ָ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

Waarlik die wingerd van 

Jahwe van die leërskare is 

die huis van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy verlustiging; 

en Hy het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Psalm 80:8-11 1ָָנּו ֹותֲָהִׁשיֵבָ֑ יםְָצָבאִ֣ ֱאֹלִהִ֣

יָך ֶנֵ֗ רָָּפִֽ֝ ָעה׃ְָוָהֵאֵׁ֥ ְוִנָּוֵׁשִֽ  

ׁשָ יַעְָּתָגֵרֵׁ֥ ִיםַָּתִסָ֑ ֶפןִָמִּמְצַרִ֣ 9ֶָּג֭

ָה׃ םַָוִּתָטֶעִֽ ֹוִיֵ֗  ּגִֽ֝

ׁש01ָָ יָתְָלָפֶנָ֑יָהַָוַּתְׁשֵרֵׁ֥ ִּפִּנֵׁ֥

ֶרץ׃ יָהַָוְּתַמֵלא־ָאִֽ ָרֶׁשֵ֗  ָׁשִֽ֝

יָה00ָָ ֲעָנֶפֵ֗ ּהַָוִֽ֝ יםִָצָלָ֑ ּוָָהִרִ֣ ָּכסִ֣

ל ְרֵזי־ֵאִֽ ׃ַאִֽ  

8. O God van die 

leërskare, herstel ons, en 

laat u aangesig skyn, 

sodat ons verlos kan 

word! 

9. 'n Wingerdstok het U 

uitgetrek uit Egipte; U 

het die nasies 

uitgedrywe en hom 

geplant. 

10. U het voor hom plek 

gemaak, en hy het 

wortels geskiet en die 

land vervul. 

11. Die berge was 

oordek met sy 

skaduwee, en met sy 

ranke die seders van 

God. 

herhaling d 

Jesaja 5:5 ָת םֵָאֶּ֛ יָעה־ָּנִ֣אֶָאְתֶכִ֔ ְוַעָּת֙הָאֹוִדִֽ

רָ יָָהֵסִׁ֤ הְָלַכְרִמָ֑ יָעֶֹׂשִַ֖ ֲאֶׁשר־ֲאִנֵׁ֥

ץָ רָָּפרֵֹׁ֥ ְמׂשּוָּכתֹ֙וְָוָהָיִ֣הְָלָבֵעִ֔

ס׃ ֹוְָוָהָיֵׁ֥הְָלִמְרָמִֽ  ְּגֵדרִַ֖

En nou, laat Ek tog 

Psalm 80:12-

16 

ָהַָעד־ָיָ֑ם01ָָ ְּתַׁשַלִ֣חְָקִציֶרִ֣

יָהָ ֹוְנקֹוֶתִֽ רָיִֽ ָהֵ֗ ׃ְוֶאל־ָנִֽ֝  

יָה02ָָ ְצָּתְָגֵדֶרָ֑ ָּמהָָּפַרִ֣ ָל֭

ֶרְך׃ ְבֵריָָדִֽ ּוָהָָּכל־עֵֹׁ֥ ָארֵ֗  ְוִֽ֝

יז02ָָ ירִָמָּיַָ֑ערְָוִזִַ֖ הֲָחִזִ֣ ָּנִֽ ְיַכְרְסֶמִ֣

herhaling d 
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bekend maak vir julle wat 

Ek met my wingerd gaan 

doen: Ek sal van sy 

doringheining ontslae 

raak en dit oorgee aan 

verbranding word; Ek sal 

sy klipmuur afbreek, 

sodat dit 'n vertrapping 

word. 

ָּנה׃ יִָיְרֶעִֽ  ָׂשַדִ֣

ּוב־ָנֵׁ֥א02ָָ יםְָצָבאֹו֮תָׁשִֽֽׁ֫ ֱאֹלִהִ֣

דָ הָּוְִֽ֝פקֵֹ֗ ִיםָּוְרֵאָ֑ טִָמָשַמִ֣ ַהֵּבִ֣

את׃ ִֹֽ  ֶּגִֶ֣פןָז

ַכָּנהֲָאֶׁשר־ָנְטָע06ִָָ֣ הְָיִמיֶנַָָֽ֑ךְָו֭

ְך׃ ְצָּתהָָלִֽ ןִָאַּמֵׁ֥  ְוַעל־ֵּבִֵֽ֝֗

12. Hy het sy ranke 

uitgebrei tot by die see 

en sy lote na die Rivier 

toe. 

13. Waarom het U sy 

mure stukkend gebreek, 

sodat almal wat met die 

pad verbygaan, hom 

kaalpluk? 

14. Die wildevark uit 

die bos eet hom op, en 

wat roer op die veld, 

wei hom af. 

15. o God van die 

leërskare, kom tog 

terug; aanskou uit die 

hemel en kyk, en gee ag 

op hierdie wingerdstok; 

16. en wees 'n 

beskerming vir wat u 

regterhand geplant het, 

en oor die seun wat U 

vir Uself grootgemaak 

het. 

Jesaja 5:1 ָי תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרןָ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ ְלַכְרמָ֑

ֶמן׃  ֶּבן־ָׁשִֽ

"Laat ek tog sing vir my 

Geliefde; 'n liefdeslied 

oor sy wingerd." My 

Psalm 101:1 ָט ֶסד־ּוִמְׁשָּפֵׁ֥ ֹורֶָחִֽ ְזמֵׁ֥ דִָמֽׁ֫ ְלָדִוֵ֗

ָרה׃ ְָיהָוִ֣הֲָאַזֵּמִֽ יָרהְָלָךִַ֖  ָאִׁשָ֑

VAN Dawid. ’n Psalm. 

Ek wil sing van 

goedertierenheid en reg; 

tot u eer wil ek 

psalmsing, o HERE! 

herhaling a 

en 

tematiese 

uitbreiding 
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Geliefde het 'n wingerd 

op 'n vrugbare helling. 

 

Psalm 5:7 ִֶָ֣רםְָיהָוִׁ֤הִָּכ יתָיֶָכֶ֜ ְצָבאֹו֙תֵָּבִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ָ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

Waarlik die wingerd van 

Jahwe van die leërskare is 

die huis van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy verlustiging; 

en Hy het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Psalm 147:11 ָיו הְָי֭הָוהֶָאת־ְיֵרָאָ֑ רֹוֶצִ֣

ֹו׃ יםְָלַחְסּדִֽ ְמַיֲחִלֵׁ֥  ֶאת־ַהִֽ

Die HERE het ’n 

welgevalle in die wat 

Hom vrees, wat op sy 

goedertierenheid hoop. 

herhaling a 

Jesaja 5:7 ָית ֶרםְָיהָוִׁ֤הְָצָבאֹו֙תֵָּבִ֣ יֶָכֶ֜ ִּכִ֣

עָ הְָנַטִַ֖ יׁשְָיהּוָדִ֔ לְָוִאִ֣ ִיְׂשָרֵאִ֔

וְָלִמְׁשָּפ֙טְָוִהֵּנִ֣הָ יוַָוְיְַּקִׁ֤ ַׁשֲעׁשּוָעָ֑

ה׃ָ הְָצָעְָּקִֽ הְָוִהֵּנֵׁ֥ חִָלְצָדְָּקִַ֖  ִמְׂשָּפִ֔

Waarlik die wingerd van 

Jahwe van die leërskare is 

die huis van Israel, en die 

manne van Juda is die 

tuin van sy verlustiging; 

en Hy het gehoop vir reg, 

maar kyk, 

wetsverbreking; vir 

geregtigheid, maar kyk, 

gekerm. 

Spreuke 21:13 ָל ְזנֹוִָמַזֲעַקָת־ָּדָ֑ םָָא֭ ֹאֵטִ֣

אֵָיָעֶנִֽה׃ ִֹ֣ אְָול ְקָרֵ֗ ּואִָיִֽ֝ ם־הֵׁ֥  ַּגִֽ

Wie sy oor toestop vir 

die geskreeu van die 

arme, hy sal self ook 

roep en nie verhoor 

word nie. 

herhaling a 

Jesaja 5:1 ָי תָּדֹוִדִַ֖ יִָׁשיַרֵׁ֥ יִדיִדִ֔ יָרהָָּנ֙אִָלִֽ ָאִׁשִׁ֤

ֶרןָ יְָּבְֶּקֵׁ֥ יִדיִדִַ֖ ֶרםָָהָיֵׁ֥הִָלִֽ ֹוֶָּכֶּ֛ ְלַכְרמָ֑

ֶמן׃  ֶּבן־ָׁשִֽ

"Laat ek tog sing vir my 

Geliefde; 'n liefdeslied 

Hooglied 6:3 ָה יָָהרֶֹעִַ֖ יִָלִ֔ ֲאִנִׁ֤יְָלדֹוִדיְָָ֙ודֹוִדִ֣

ים׃  ַּבשֹוַׁשִּנִֽ

Ek is my beminde s'n, 

en my beminde is myne 

— hy wat herder is 

herhaling a 
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oor sy wingerd." My 

Geliefde het 'n wingerd 

op 'n vrugbare helling. 

 

onder die lelies. 
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Addendum 2 Die verdere verspreiding van 142ֶּכֶרם
 

 

1. Die Profeteboek 

 

Teks BHS Vertaling 

Jeremia 

12:10 

יָ ּוֶָאת־ֶחְלָקִתָ֑ יָּבְֹססִַ֖ ּוַָכְרִמִ֔ ֲחתִ֣ יםַָרִּבי֙םִָׁשִֽ רִֹעִׁ֤

ה׃ רְָׁשָמָמִֽ יְָלִמְדַּבֵׁ֥ תֶָחְמָּדִתִַ֖ ּוֶָאת־ֶחְלְַּקֵׁ֥ ְתנֶּ֛  ָנִֽ

Baie herders het my wingerd verniel, 

hulle het my stuk land vertrap, hulle 

het my begeerlike stuk land 'n woeste 

wildernis gemaak. 

Jeremia 31:5 ָים ּוָנְֹטִעִַ֖ ֹוןָָנְטעֵׁ֥ ְמרָ֑ יָׁשִֹֽ יםְָּבָהֵרִַ֖ יְָכָרִמִ֔ ֹודִָּתְטִעִ֣ עִּ֚

לּו׃  ְוִחֵלִֽ

Jy sal weer wingerde plant op die 

berge van Samaria; die planters sal 

plant en die vrugte geniet. 

Jeremia 

32:15 

ֹודָ לָעִ֣ יִָיְׂשָרֵאָ֑ ֹותֱָאֹלֵהִ֣ הְָצָבאִַ֖ רְָיהָוֵׁ֥ הָָאַמֶּ֛ יָכֵֹׁ֥ ִּכִ֣

את׃ ִֹֽ ֶרץַָהז יםָָּבָאֵׁ֥ ֹותָּוְכָרִמִַ֖ יםְָוָׂשדֵׁ֥ ּוָָבִּתֶּ֛  ִיָּקנֵׁ֥

Want so sê Jahwe van die leërskare, 

die God van Israel: Daar sal weer huise 

en gronde en wingerde in hierdie land 

gekoop word. 

Jeremia 35:7 ֶָרם עּ֙וְָוֶכִ֣ א־ִתְזָר֙ ִֹֽ ּוְָוֶזִַַֽׁ֤רעָל א־ִתְבנֵ֗ ִֹֽ ִיתָל ּוַבִ֣

ְׁשבּ֙וָ יםֵָּתִֽ יָָּבֳאָהִלִׁ֤ םִָּכֶ֠ ְהֶיִַ֖הָָלֶכָ֑ אִָיִֽ ֵֹׁ֥ עּוְָול א־ִתָטִ֔ ִֹֽ ל

יםַָרָ ּוָָיִמִׁ֤ ְחיֶ֜ ַעןִָּתִֽ םְָלַמ֨ ִּבי֙םַָעל־ְּפֵנִ֣יָָּכל־ְיֵמיֶכִ֔

ם׃ יםָָׁשִֽ םָָּגִרֵׁ֥ רַָאֶּתִַ֖ הֲָאֶׁשֵׁ֥  ָהֲאָדָמִ֔

Ook mag julle geen huis bou of saad 

saai of wingerd plant of dit besit nie; 

maar julle moet in tente woon al julle 

dae, sodat julle baie dae mag lewe in 

die land waar julle as vreemdelinge 

vertoef. 

Jeremia 35:9 ָה ֶרםְָוָׂשֶדֶּ֛ נּוְָוֶכּ֧ יםְָלִׁשְבֵּתָ֑ ֹותָָּבִּתִַ֖ יְָּבנֵׁ֥ ּוְלִבְלִּתֶּ֛

נּו׃ ְהֶיה־ָלִֽ אִָיִֽ ֵֹׁ֥  ָוֶזִַַַֽ֖רעָל

en geen huise te bou om in te woon 

nie, en geen wingerd of landerye of 

saad te besit nie. 

Jeremia 

39:10 

רָאֵָ יםֲָאֶׁשִׁ֤ םַָהַּדִלֵ֗ ּוָמהָּוִמן־ָהָעִ֣ ין־ָלֶה֙םְָמאִ֔

הָ ֶרץְָיהּוָדָ֑ יםְָּבֶאִ֣ ןַָרב־ַטָּבִחִַ֖ ירְָנבּוַזְרֲאָדֵׁ֥ ִהְׁשִאֶּ֛

ּוא׃ ֹוםַָההִֽ יםַָּבּיֵׁ֥ יֵגִבִַ֖ יםִָוִֽ םְָּכָרִמֵׁ֥ ןָָלֶהֶּ֛  ַוִּיֵּתֵׁ֥

Maar van die arm mense wat niks 

gehad het nie, het Nebusarádan, die 

owerste van die lyfwag, in die land 

Juda laat agterbly en aan hulle 

wingerde en landerye in dié tyd gegee. 

Esegiël 28:26 ָים ּוְָכָרִמִ֔ ּוָָבִּתי֙םְָוָנְטעִ֣ ָָלֶבַטחָּּ֒וָבנִׁ֤ ּוָָעֶליָה֮ ְוָיְׁשבִ֣

יםָ לַָהָשאִטִׁ֤ יםְָּבכֹ֨ יְָׁשָפִטֵ֗ ַטחַָּבֲעׂשֹוִתִ֣ ּוָָלֶבָ֑ ְוָיְׁשבִַ֖

יֲָאָ ּוִָּכֶּ֛ םְָוָיְִַֽ֣דעִ֔ יבֹוָתִ֔ ם׃ֹאָת֙םִָמְסִבִ֣ הֱָאֹלֵהיֶהִֽ יְָיהָוִַ֖ ִנֵׁ֥  

En hulle sal daarin veilig woon en 

huise bou en wingerde plant; ja, hulle 

sal veilig woon as Ek strafgerigte 

voltrek teen almal wat hulle van alle 

kante verag; en hulle sal weet dat Ek 

                                                           
142

 Die verdere verspreiding van ֶּכֶרם kan verdere betekenis aan die verstaan van hoop in die Ou 

Testament gee. 
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Jahwe hulle God is. 

Hosea 2:17  ָֹור ֶמקָָעכִַ֖ םְָוֶאת־ֵעֵׁ֥ יָהִָָ֙מָשִ֔ ּהֶָאת־ְּכָרֶמ֙ ִּתיָָלִׁ֤ ְוָנַת֨

ֹוםָ יָהִָּוְכיִַ֖ יְָנעּוֶרִ֔ ָּמ֙הִָּכיֵמִ֣ ְנָתהָָש֙ ַתחִָּתְקָוָ֑הְָוָעִׁ֤ ְלֶפִ֣

ִים׃ָ ֶרץ־ִמְצָרִֽ ּהֵָמֶאִֽ  ֲעֹלָתֵׁ֥

Dan sal Ek haar daarvandaan haar 

wingerde gee en die dal Agor tot 'n 

deur van hoop, en daar sal sy antwoord 

gee soos in die dae van haar jeug en 

soos die dag toe sy uit Egipteland 

opgetrek het. 

Amos 4:9 ַָהְרּ֨בֹות ֹוןָּוַבֵּיָרקֹוןָּ֒ יִתיֶָאְתֶכ֮םַָּבִשָּדפִ֣ ִהֵּכִ֣

לָ םָיֹאַכִ֣ םְָוֵזיֵתיֶכִַ֖ םָּוְתֵאֵניֶכֵׁ֥ םְָוַכְרֵמיֶכֶּ֛ ַּגּנֹוֵתיֶכּ֧

א־ַׁשְבֶּתֵָׁ֥ ִֹֽ ה׃ַהָּגָזָ֑םְָול יְָנֻאם־ְיהָוִֽ םָָעַדִַ֖  

Ek het julle met brandkoring en met 

heuningdou swaar getref, baie van julle 

tuine en julle wingerde en julle 

vyebome en julle olyfbome het die 

sprinkaan verslind – nogtans het julle 

tot My nie bekeer nie, spreek Jahwe. 

Amos 5:11 ָּו לָּוַמְׂשַאת־ַּב֙רִָּתְקחִ֣ םַָעל־ָּדֵ֗ ֵכןַָיִַ֣עןָּבֹוַׁשְסֶכֹ֞ ָלֶ֠

םָ ְׁשבּוָָבָ֑ םְָולֹא־ֵתִ֣ יתְָּבִניֶתִַ֖ יָָגִזֶּ֛ ּנּוָָּבֵּתֵׁ֥ ִמֶּמִ֔

ם׃ ּוֶָאת־ֵייָנִֽ אִָתְׁשּתִַ֖ ֵֹׁ֥ םְָול ֶמדְָנַטְעֶּתִ֔  ַּכְרֵמי־ֶחִ֣

Daarom, omdat julle die arm man 

vertrap en van hom 'n heffing van 

koring neem, het julle huise van 

gekapte klippe gebou, maar julle sal 

daarin nie woon nie, julle het pragtige 

wingerde geplant, maar julle sal die 

wyn daarvan nie drink nie. 

Amos 5:17 ָר ָָאַמֵׁ֥ רְָּבִקְרְּבָךִַ֖ י־ֶאֱעבֵֹׁ֥ דִָּכִֽ יםִָמְסֵּפָ֑ ּוְבָכל־ְּכָרִמִַ֖

ה׃  ְיהָוִֽ

Ook sal daar in al die wingerde 

weeklaag wees wanneer Ek in julle 

midde deurtrek, spreek Jahwe. 

Amos 9:14 ָים ּוָָעִרִׁ֤ ּוָבנֹ֞ ָּ֒ יִָיְׂשָרֵאל ּותַָעִּמִ֣ ְוַׁשְבִּת֮יֶָאת־ְׁשבִ֣

ּוֶָאת־ֵייָנָ֑םָ יםְָוָׁשתִַ֖ ּוְָכָרִמִ֔ בּוְָוָנְטעִ֣ ְנַׁשּמֹו֙תְָוָיָׁשִ֔

ֹותָוְָ ּוַָגּנִ֔ ם׃ְוָעׂשִ֣ ּוֶָאת־ְּפִריֶהִֽ ָאְכלִַ֖  

En Ek sal die lot van my volk Israel 

verander, en hulle sal die verwoeste 

stede bou en bewoon, ook sal hulle 

wingerde plant en die wyn daarvan 

drink, en tuine aanlê en die vrugte 

daarvan eet. 

Miga 1:6 ֶָרם ֵעיָָכָ֑ הְָלַמָטִ֣ יַָהָשֶדִַ֖ ֹוןְָלִעֵָׁ֥ יָׁשְֹמרֶּ֛ ְוַׂשְמִּתֵׁ֥

ה׃ יָהֲָאַגֶלִֽ יָהִָויסֶֹדִַ֖ ֲָאָבֶנִ֔ יַָלַּגי֙  ְוִהַּגְרִּתִׁ֤

Daarom sal Ek Samaria 'n puinhoop 

maak op die veld, 'n plek om 

wingerdstokke te plant; en Ek sal haar 

klippe in die dal laat afrol en haar 

fondamente blootlê. 

Sefanja 1:13 ָּו הָּוָבנִׁ֤ םִָלְׁשָמָמָ֑ הָּוָבֵּתיֶהִַ֖ ְוָהָיִׁ֤הֵָחיָל֙םִָלְמִׁשָסִ֔

ּוָ אִָיְׁשּתִַ֖ ֵֹׁ֥ יםְָול ּוְָכָרִמִ֔ בּוְָוָנְטעִ֣ אֵָיֵׁשִ֔ ִֹ֣ ָבִּתי֙םְָול

ם׃  ֶאת־ֵייָנִֽ

En hulle rykdom sal geplunder word, 

en hulle huise verwoes word; en as 

hulle huise bou, sal hulle dit nie 

bewoon nie; en as hulle wingerde 

plant, sal hulle die wyn daarvan nie 

drink nie. 
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4.2 Die Torah 

 

Teks BHS Vertaling 

Genesis 9:20 ֶרם׃ עָָּכִֽ הַָוִּיַטִַ֖ ֲאָדָמָ֑ ָ יׁשָהִֽ ַחִָאִ֣  En Noag het as landbouer 'n ַוָּיֵֶׁ֥חלָֹנִַ֖

wingerd geplant 

Eksodus 22:4 ֶָרםְָוִׁשַל֙חֶָאת־ הָאֹו־ֶכִ֔ יַָיְבֶער־ִאיׁ֙שָָָׂשֶדִ֣ ִּכִׁ֤

הּוָ בָָׂשֵדֶּ֛ רֵָמיַטֵׁ֥ הַָאֵחָ֑ רִָּבְׂשֵדִ֣ הָּוִבֵעִַ֖ רִֹ֔ ְּבִעיׂ֯

ם׃ָ ֹוְָיַׁשֵלִֽ בַָּכְרמִַ֖  ּוֵמיַטֵׁ֥

As iemand 'n stuk veld of 'n 

wingerd laat afwei en sy vee vry 

laat loop, sodat dit in die veld van 

'n ander wei, moet hy van die 

beste van sy veld en die beste van 

sy wingerd as vergoeding gee. 

Ekodus 23:11 ְָכלּ֙ו ּהְָוָאִֽ ָּנהָּוְנַטְׁשָּתֵ֗ תִָּתְׁשְמֶטִ֣ ְוַהְשִביִעֹ֞

הָ לַָחַּיִ֣תַָהָשֶדָ֑ םָּתֹאַכִַ֖ ָךְָוִיְתָרָ֕ ֶאְביֵֹנִ֣יַָעֶּמִ֔

ָך׃ ְָלֵזיֶתִֽ הְָלַכְרְמָךִַָ֖ ן־ַּתֲעֶׂשֵׁ֥  ֵּכִֽ

maar in die sewende moet jy dit 

ongebruik en braak laat lê, dat die 

arm mense van jou volk kan eet; 

en wat hulle laat oorbly, kan die 

diere van die veld opeet. So moet 

jy doen met jou wingerd en jou 

olyfbome. 

Levitikus 19:10 ָא ִֹ֣ ָל ֶרטַָּכְרְמָךִַָ֖ לָּוֶפֵׁ֥ אְָתעֹוֵלִ֔ ִֹ֣ ְוַכְרְמָךָָ֙ל

הָ יְָיהָוֵׁ֥ םֲָאִנִַ֖ בָֹאָתִ֔ ָעִנִׁ֤יְָוַלֵּג֙רַָּתֲעזִֹ֣ טֶָלִֽ ְתַלֵּקָ֑

ם׃  ֱאֹלֵהיֶכִֽ

Jou wingerd moet jy ook nie 

skoon afoes nie, en die trossies 

wat van jou wingerd val, nie 

versamel nie. Vir die arme en die 

vreemdeling moet jy dit laat 

oorbly. Ek is Jahwe julle God. 

Levitikus 25:3 ָר יםִָּתְזֹמִ֣ ׁשָָׁשִנִַ֖ ָךְָוֵׁשֵׁ֥ עָָׂשֶדִ֔ ׁשָָׁשִני֙םִָּתְזַרִ֣ ֵׁשִׁ֤

ּה׃ ֶָאת־ְּתבּוָאָתִֽ ָךְָוָאַסְפָּתִַ֖  ַּכְרֶמָ֑

Ses jaar lank mag jy jou land saai 

en ses jaar lank jou wingerd 

snoei en die opbrings daarvan 

versamel. 

Levitikus 25:4 ִָָיְהֶיִ֣הָּוַבָש תַָׁשָּבתֹון֙ תַָׁשַּבִׁ֤ ָנִ֣הַָהְשִביִעֵ֗

עָ אִָתְזָרִ֔ ִֹ֣ ְדָ֙ךָל תַָליהָוָ֑הָָׂשִֽ ֶרץַָׁשָּבִַ֖ ָלָאִ֔

ר׃ אִָתְזֹמִֽ ֵֹׁ֥ ָל  ְוַכְרְמָךִַָ֖

maar in die sewende jaar moet 

daar vir die land volkome rus 

wees, 'n sabbat vir Jahwe; jou 

land mag jy nie saai en jou 

wingerd nie snoei nie. 

Numeri 16:14 ָבָּוְדַבׁ֙ש תָָחָלִׁ֤ אֶָאל־ֶאֶר֩ץָָזַב֨ ִֹ֣ ףָל ַאֹּ֡

ֶרםָ הָָוָכָ֑ תָָׂשֶדִ֣ נּוַָנֲחַלִַ֖ ֶּתן־ָלִ֔ נּוַָוִּת֨ יֹאָתִ֔ ֲהִבִ֣

ה׃ אַָנֲעֶלִֽ ֵֹׁ֥ רָל םְָּתַנֵּקִַ֖ יםָָהֵהֶּ֛ יָָהֲאָנִׁשֵׁ֥  ַהֵעיֵנֹ֞

Ook het jy ons nie gebring in 'n 

land wat oorloop van melk en 

heuning en aan ons geen land en 

wingerde as erfdeel gegee nie. 

Wil jy die oë van hierdie manne 

uitgrawe? Ons sal nie opkom nie. 
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Numeri 20:17 ָה אַָנֲעבֹ֙רְָּבָׂשֶדִ֣ ִֹׁ֤ ָךָל ַנְעְּבָרה־ָּנִ֣אְָבַאְרֶצֵ֗

ֶלְךָ ֶרְךַָהֶּמִ֣ רֶָּדּ֧ יְָבֵאָ֑ הֵָמִ֣ אִָנְׁשֶּתִַ֖ ֵֹׁ֥ ֶרםְָול ּוְבֶכִ֔

דֵָנֵלֵָ֗ אולַָעֵׁ֥ ִֹ֔ יןָּוְׂשמ אִָנֶט֙הָָיִמִ֣ ִֹׁ֤ ְךָל

ָך׃ רְָּגבּוֶלִֽ ר־ַנֲעבִַֹ֖  ֲאֶׁשִֽ

Laat ons tog deur jou land trek; 

ons sal nie deur lande of 

wingerde trek nie en die water uit 

die putte nie drink nie; ons sal die 

koningsweg hou; ons sal nie regs 

of links  uitdraai nie, totdat ons 

deur jou grondgebied getrek het. 

Numeri 21:22 ֶָרם הָּוְבֶכִ֔ אִָנֶט֙הְָּבָׂשֶדִ֣ ִֹׁ֤ ָךָל הְָבַאְרֶצֵ֗ ֶאְעְּבָרִ֣

דָ ְךַָעֵׁ֥ ֶלְ֙ךֵָנֵלִ֔ ֶרְךַָהֶּמ֙ רְָּבֶדִׁ֤ יְָבֵאָ֑ הֵָמִ֣ אִָנְׁשֶּתִַ֖ ֵֹׁ֥ ל

ָך׃ רְָּגֻבֶלִֽ ר־ַנֲעבִַֹ֖  ֲאֶׁשִֽ

Laat my deur jou land trek. Ons 

sal nie wegdraai in die lande of in 

die wingerde nie; ons sal die 

water van die putte nie drink nie; 

ons sal die koningsweg hou tot 

ons deur jou grondgebied getrek 

het. 

Numeri 22:24 ָים ֹולַָהְּכָרִמָ֑ הְָּבִמְׁשעִַ֖ ְךְָיהָוִ֔ ַַּֽיֲעֹמ֙דַָמְלַאִ֣ ַוִֽ

רָ הְָוָגֵדֵׁ֥ רִָמֶזִַ֖ ה׃ָּגֵדֵׁ֥ ִמֶזִֽ  

Daarop gaan die Engel van Jahwe 

in 'n hol pad tussen die wingerde 

staan - 'n muur duskant en 'n 

muur anderkant. 

Deuteronomium 6:11 ָ רָלֹא־ִמֵלאָתּ֒ יםָָּכל־טּו֮בֲָאֶׁשִ֣ יםְָמֵלִאִ֣ ִּתֶ֜ ּוָב֨

יםָ ְבָּתְָּכָרִמֵׁ֥ רָלֹא־ָחַצִ֔ תֲָחצּוִבי֙םֲָאֶׁשִ֣ ּובֹרִֹׁ֤

ְעָּת׃ְוֵזיִתִַָ֖ ְָוָׂשָבִֽ ְעָּתְָוָאַכְלָּתִַ֖ רָלֹא־ָנָטָ֑ יםֲָאֶׁשִ֣  

en huise vol van allerhande goed 

wat jy nie gevul het nie, en 

uitgekapte reënbakke wat jy nie 

uitgekap, wingerde en olyfbome 

wat jy nie geplant het nie – en jy 

eet en versadig word. 

Deuteronomium 20:6 ָֹו אִָחְללִ֔ ִֹ֣ ֶר֙םְָָול עֶָּכ֙ יׁשֲָאֶׁשר־ָנַטֵׁ֥ י־ָהִאֹ֞ ּוִמִֽ

הָ ֹוֶָּפן־ָימּו֙תַָּבִּמְלָחָמִ֔ בְָלֵביתָ֑ ְךְָוָיׁשִֹ֣ ֵיֵלִַ֖

ּנּו׃ רְָיַחְלֶלִֽ יׁשַָאֵחִַ֖  ְוִאֵׁ֥

En wie is die man wat 'n wingerd 

geplant en dit nie in gebruik 

geneem het nie? Hy kan 

teruggaan huis toe, dat jy nie in 

die oorlog sterwe en iemand 

anders dit in gebruik neem nie. 

Deuteronomium 22:9 ָׁש ִיםֶָּפן־ִּתְקַּדֵ֗ ִָּכְלָאָ֑ עַָּכְרְמָךִַָ֖ לֹא־ִתְזַרֵׁ֥

תָ עָּוְתבּוַאִַ֖ רִָּתְזָרִ֔ ַר֙עֲָאֶׁשִ֣ הַָהֶז֙ ְמֵלָאִׁ֤ ַהִֽ

ֶרם׃  ַהָּכִֽ

Jy mag in jou wingerd nie twee 

soorte saad saai nie, anders 

verval die volle opbrings aan die 

heiligdom: die saad wat jy saai en 

die opbrings van die wingerd. 

Deuteronomium 

23:25 

יםָ ֲָעָנִבֶּ֛ ָךְָוָאַכְלָּתּ֧ ֶרםֵָרֶעִ֔ יָָתבֹ֙אְָּבֶכִ֣ ִּכִׁ֤

ן׃ אִָתֵּתִֽ ֵֹׁ֥ ָל ל־ֶּכְלְיָךִַ֖ ָךְָוֶאִֽ ָָׂשְבֶעָ֑  ְּכַנְפְׁשָךִַ֖

As jy in die wingerd van jou 

naaste kom, mag jy na hartelus 

volop druiwe eet, maar in jou tas 

mag jy niks steek nie. 
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Deuteronomium 

24:21 

רָ יָךַָלֵּגֶּ֛ לַָאֲחֶרָ֑ אְָתעֹוֵלִַ֖ ֵֹׁ֥ ָל יִָתְבצֹ֙רַָּכְרְמָךִָ֔ ִּכִׁ֤

הִָיְהֶיִֽה׃ ֹוםְָוָלַאְלָמָנִַ֖  ַלָּיתֵׁ֥

As jy jou wingerd oes, moet jy 

agter jou nie skoon afoes nie; vir 

die vreemdeling, die wees en die 

weduwee moet dit wees. 

Deuteronomium 

28:30 

ִיתָ ָּנהַָּבֵׁ֥ ֶלִ֔ יׁשַָאֵח֙רִָיְׁשָּגׂ֯ ׂשְָוִאִׁ֤ הְָתָאֵרֵ֗ ִאָשִ֣

אָ ֵֹׁ֥ עְָול ֶרםִָּתַטִַ֖ ֹוֶָּכֵׁ֥ בָּבָ֑ ִּתְבֶנִַ֖הְָולֹא־ֵתֵׁשִ֣

ּנּו׃  ְתַחְלֶלִֽ

Jy sal jou met 'n vrou verloof, 

maar 'n ander man sal haar skend; 

en 'n huis sal jy bou, maar daarin 

nie woon nie; 'n wingerd plant, 

maar dit nie in gebruik neem nie. 

Deuteronomium 

28:39 

אָ ִֹ֣ א־ִתְׁשֶּת֙הְָול ִֹֽ ְדָּתְָוַיִִַֽׁ֤יןָל עְָוָעָבָ֑ יםִָּתַטִַ֖ ְּכָרִמֵׁ֥

יָתֹאְכֶלִַָ֖ רִָּכֵׁ֥ ַעת׃ֶתֱאגִֹ֔ ּנּוַָהֹּתָלִֽ  

Wingerde sal jy plant en bewerk 

maar geen wyn drink of wegbêre 

nie; want die wurm sal dit opeet. 

 

4.3 Die Geskrifte 

 

Teks BHS Vertaling 

Josua 24:13 ָּהְָוָעִרי֙ם א־ָיַגְִ֣עָּתָָּבֵ֗ ִֹֽ רָל ֶרץ׀ֲָאֶׁשּ֧ םֶָאִ֣ ןָָלֶכֶ֜ ָוֶאֵּת֨

יםָ םְָּכָרִמִׁ֤ ּוָָּבֶהָ֑ םַָוֵּתְָׁשבִַ֖ רָלֹא־ְבִניֶתִ֔ ֲאֶׁשִ֣

ים׃ םָֹאְכִלִֽ םַָאֶּתִַ֖ א־ְנַטְעֶּתִ֔ ִֹֽ רָל  ְוֵזיִתי֙םֲָאֶׁשִ֣

So het Ek julle dan 'n land gegee 

waar julle nie aan gearbei en stede 

wat julle nie gebou het nie, dat julle 

daarin kan woon; wingerde en 

olyfbome wat julle nie geplant het 

nie, daar eet julle van. 

Rigters 9:27 ָּו ִַּֽיְדְרכִ֔ ּוֶָאת־ַּכְרֵמיֶה֙םַָָוִֽ ִַּֽיְבְצרִׁ֤ הַָוִֽ ַוֵּיְצ֨אּוַָהָשֶדֶ֜

אְכלּ֙וָ ִֹֽ םַָוּי ֵהיֶהִ֔ ֹלִֽ יתֱָאִֽ אּ֙וֵָּבִ֣ ֹ֙ יםַָוָּיב ּוִָהלּוִלָ֑ ַַּֽיֲעׂשִַ֖ ַוִֽ

ֶלְך׃ ּוֶָאת־ֲאִביֶמִֽ ְַֽיַקְללִַ֖ ּוַָוִֽ  ַוִּיְׁשּתִ֔

En hulle het uitgegaan in die veld en 

hulle wingerde afgeoes en uitgetrap 

en oesfees gehou; daarop het hulle in 

die huis van hulle god ingegaan en 

geëet en gedrink en Abimeleg 

gevloek 

Rigters 14:5 ָאּ֙ו ֹ֙ ֹוִָּתְמָנָָ֑תהַָוָּיב יוְָוִאּמִַ֖ ֹוןְָוָאִבֵׁ֥ ַוֵּיֶַּֽ֧רדִָׁשְמׁשֶּ֛

גָ ֹותָׁשֵֹאִַ֖ ירֲָאָריִ֔ ָתהְָוִהֵּנ֙הְָּכִפִ֣ יִָתְמָָנִ֔ ַעד־ַּכְרֵמִ֣

ֹו׃  ִלְקָראתִֽ

En Simson het met sy vader en sy 

moeder afgegaan na Timna; en toe 

hulle by die wingerde van Timna 

kom, storm daar 'n jong leeu 

brullende op hom af. 

Rigters 15:5 ְָיםַָוי ֹותַָוַּיְבֶער־ֵאׁ֙שַָּבַלִּפיִדִ֔ חְָּבָקמִ֣ ַׁשַלִַ֖

הָ יׁשְָוַעד־ָקָמִַ֖ רִָמָּגִדֵׁ֥ יםַָוַּיְבֵעֶּ֛ ְּפִלְׁשִּתָ֑

ִַֽית׃ ֶרםָָזִֽ  ְוַעד־ֶּכֵׁ֥

en hy die steek die fakkels aan die 

brand en los hulle in die ongesnyde 

graan van die Filistyne; en hy het die 

miede sowel as die ongesnyde graan 

en die wingerde en die olyfbome aan 

die brand gesteek 
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Rigters 21:20 ָם ּוַָוֲאַרְבֶּתֵׁ֥ רְָלכִַ֖ ןֵָלאֹמָ֑ ֻּוֶָאת־ְּבֵנֵׁ֥יִָבְנָיִמִַ֖ ַוְיַצׂ֯

ים׃  ַּבְּכָרִמִֽ

En hulle het die kinders van 

Benjamin bevel gegee en gesê: Gaan 

en lê en loer in die wingerde. 

Rigters 21:21 ֶָ֠םְָו ּולָּוְרִאיֶתֵ֗ ּוְָבנֹות־ִׁשילֹ֮וָָלחִ֣ ְצאֵׁ֥ ִהֵּנהִָאם־ֵי֨

םָ יםַָוֲחַטְפֶּתֵׁ֥ יָצאֶת֙םִָמן־ַהְּכָרִמִ֔ ִָוִֽ ַּבְּמחֹלֹותּ֒

םָ ֹוַָוֲהַלְכֶּתִַ֖ ֹותִָׁשילָ֑ ֹוִָמְּבנִ֣ יׁשִָאְׁשּתִַ֖ םִָאֵׁ֥ ָלֶכֶּ֛

ן׃ ֶרץִָּבְנָיִמִֽ  ֶאֵׁ֥

En let op, en kyk, as die dogters van 

Silo uittrek om hulle koordanse uit te 

voer, dan moet julle uit die wingerde 

uitkom, en julle moet vir julle, 

elkeen sy vrou, uit die dogters van 

Silo vang en na die land Benjamin 

gaan. 

1 Samuel 8:14 ָם םְָוֵזיֵתיֶכֶּ֛ ֹוֵתיֶכםְָוֶאת־ַּכְרֵמיֶכּ֧ דִֽ ְוֶאת־ְׂשֶ֠

ןַָלֲעָבָדִָֽ חְָוָנַתִַ֖ יםִָיָּקָ֑ יו׃ַהטֹוִבִַ֖  

En van julle lande en julle wingerde 

en julle olyfbome sal hy die beste 

neem en aan sy dienaars gee. 

1 Samuel 8:15 ָיו ןְָלָסִריָסִַ֖ רְָוָנַתֵׁ֥ םַָיְעׂשָֹ֑ םְָוַכְרֵמיֶכִַ֖ ְוַזְרֵעיֶכֵׁ֥

יו׃  ְוַלֲעָבָדִֽ

En van julle saailande en julle 

wingerde sal hy die tiendes neem en 

dit aan sy hofdienaars en sy dienaars 

gee. 

1 Samuel 22:7 ָיו יםָָעָלִ֔ ֲעָבָדי֙וַָהִּנָצִבִ֣ ּולַָלִֽ אֶמרָָׁשאֵ֗ ִֹ֣ ַוּי

ָ ןֶָּבן־ִיַׁשי֙ םִָיֵּתִׁ֤ ִׁשְמעּו־ָנִַ֖אְָּבֵנִ֣יְָיִמיִנָ֑יַָּגם־ְלֻכְלֶכֵ֗

יםָ יֲָאָלִפִַ֖ יםָָׂשֵרֵׁ֥ םָָיִׂשִ֔ יםְָלֻכְלֶכִ֣ ֹותָּוְכָרִמִ֔ ָׂשדִ֣

ֹות׃ְוָׂשֵרֵָׁ֥ יֵָמאִֽ  

het Saul aan sy dienaars wat by hom 

staan, gesê: Luister tog, 

Benjaminiete! Sal die seun van Isai 

ook vir julle almal lande en 

wingerde gee, julle almal aanstel as 

owerstes oor duisend en owerstes oor 

honderd. 

1 Konings 21:2 ִָ֣רַָאְחָא יַָוְיַדֵּבִ֣ ֹות׀ֵָלאֹמ֩ר׀ְָּתָנה־ִל֨ בֶָאל־ָנבִ֣

ּואָָקרֹו֙בָ יָהִׁ֤ קִָּכִ֣ יְָלַגן־ָיָרֵ֗ יִהי־ִלִ֣ ִָוִֽ ת־ַּכְרְמָךֶָ֜ ֶאִֽ

ֹובָ ֶרםָטִ֣ יוֶָּכִַ֖ יְָוֶאְּתָנִׁ֤הְָלָ֙ךַָּתְחָּתִ֔ ֶצלֵָּביִתִ֔ ֵאִ֣

ירָ ֶסףְָמִחֵׁ֥ ֶָכִַ֖ יָךֶָאְּתָנה־ְלָךֵׁ֥ ֹובְָּבֵעיֶנִ֔ םָטִ֣ ּנּוִָאִּ֚ ִמֶּמָ֑

 ֶזִֽה׃

En Agab het met Nabot gespreek en 

gesê: gee my jou wingerd, dat dit my 

groentetuin kan word, want dit is 

naby, langsaan my huis; dan sal ek 

jou in die plek daarvan 'n wingerd 

gee wat beter is; of as dit goed is in 

jou oë, sal ek jou die koopprys 

daarvan in silwer gee. 

1 Konings 21:6 ָי ַדֵּברֶָאל־ָנ֨בֹותַָהִּיְזְרֵעאִלֶ֜ י־ֲאֶ֠ יָהִָּכִֽ רֵָאֶלֵ֗ ַוְיַדֵּבִ֣

ֹוָ ֶסףָאִּ֚ ת־ַּכְרְמָךְָָּ֙בֶכִ֔ יֶָאִֽ ֹוְָּתָנה־ִלִׁ֤ ַמרָלֵ֗ ָוֹאִ֣

יוָ ֶרםַָּתְחָּתָ֑ ֶָכִַ֖ הֶָאְּתָנה־ְלָךֵׁ֥ ץַָאָּתִ֔ ִאם־ָחֵפִ֣

י׃ ֶָאת־ַּכְרִמִֽ ןְָלָךִַ֖ א־ֶאֵּתֵׁ֥ ִֹֽ אֶמרָל ָֹ֕  ַוּי

En hy antwoord haar: Omdat ek met 

Nabot, die Jisreëliet, gespreek en aan 

hom gesê het: gee my jou wingerd 

vir geld, of as jy wil, sal ek jou 'n 

wingerd in die plek daarvan gee – 

maar hy het gesê: Ek mag my 

wingerd nie aan u gee nie. 
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1 Konings 21:7 ָ אֶמרֵָאָלי֙וִָאיֶזִֶ֣בלִָאְׁשּתִ֔ ִֹׁ֤ הַָוּת הַָעָּתֶּ֛ ֹוַָאָּתָ֕

ֶח֙םָ ּוםֱָאָכל־ֶל֙ לָקִׁ֤ הַָעל־ִיְׂשָרֵאָ֑ הְָמלּוָכִַ֖ ַּתֲעֶׂשֵׁ֥

ֹותָ ֶרםָָנבֵׁ֥ ֶָאת־ֶּכִַ֖ ןְָלָךִ֔ ֶָאֵּתִ֣ ָךֲָאִני֙ בִָלֶּבִ֔ ְוִיַטִ֣

י׃  ַהִּיְזְרֵעאִלִֽ

Toe sê sy vrou Isebel vir hom: Oefen 

jy nou die koningskap oor Israel uit? 

Staan op, eet brood, en laat jou hart 

vrolik wees: ek sal jou die wingerd 

van Nabot, die Jisreëliet gee. 

1 Konings 21:15 ָת ֹותַָוָּיֹמָ֑ לָָנבִַ֖ י־ֻסַּקֵׁ֥ ֶבלִָּכִֽ ַעִָאיֶזִ֔ ִָּכְׁשֹמִ֣ ְַֽיִהי֙ ַוִֽ

ׁשָ ּוםֵָרֹ֞ בָקִ֣ ֶבלֶָאל־ַאְחָאֵ֗ אֶמרִָאיֶזֶ֜ ֹ֨ ַוּת

רֵָמֵאןָָ֙ יֲָאֶׁשִׁ֤ ֹותַָהִּיְזְרֵעאִלֵ֗ ֶרם׀ָָנבִ֣ ֶאת־ֶּכִ֣

ת׃ יִָּכי־ֵמִֽ ֹותַָחִַ֖ יןָָנבֶּ֛ יֵָאֵׁ֥ ֶסףִָּכִ֣ ְָבֶכִ֔  ָלֶתת־ְלָךִ֣

Net toe Isebel hoor dat Nabot 

gestenig en dood was, sê Isebel vir 

Agab: Staan op, neem die wingerd 

van Nabot, die Jisreëliet in besit wat 

hy geweier het om vir geld aan jou te 

gee; want Nabot leef nie, maar is 

dood. 

1 Konings 21:16 ָֹותַָוָּיִַָֽ֣קם תָָנבָ֑ יֵָמִ֣ בִָּכִ֣ ַעַָאְחָאִַ֖ יִָּכְׁשֹמֵׁ֥ ַוְיִהֶּ֛

יָ ֹותַָהִּיְזְרֵעאִלִַ֖ ֶרםָָנבֵׁ֥ ֶדתֶָאל־ֶּכֶּ֛ בָָלֶרֶּ֛ ַאְחָאֵ֗

ֹו׃ָ  ְלִרְׁשּתִֽ

Net toe Agab hoor dat Nabot dood 

was, het Agab opgestaan om na die 

wingerd van Nabot, die Jisreëliet, af 

te gaan om dit in besit te neem. 

1 Konings 21:18 ָר לֲָאֶׁשִ֣ ֶלְך־ִיְׂשָרֵאִַ֖ בֶָמִֽ אתַָאְחָאֵׁ֥ דִָלְקַרֶּ֛ ּוםֵָרֵ֗ קִ֣

םָ ַַֽרדָָׁשִַ֖ ֹותֲָאֶׁשר־ָיֵׁ֥ ֶרםָָנבִ֔ ֹוןִָהֵּנ֙הְָּבֶכִ֣ ְּבׁשְֹמרָ֑

ֹו׃  ְלִרְׁשּתִֽ

Maak jou klaar, gaan af Agab, die 

koning van Israel, wat in Samaria is, 

tegemoet; kyk, hy is in die wingerd 

van Nabot, waarheen hy afgegaan 

het om dit in besit te neem. 

2 Konings 5:26 ָיׁש ַפְך־ִאֶּ֛ רָָהִֽ ְךַָּכֲאֶׁשּ֧ יָָהַלִ֔ אֶמרֵָאָלי֙וָלֹא־ִלִּבִ֣ ִֹׁ֤ ַוּי

ַחתָ תָָלְַּקִׁ֤ ָךַָהֵעֹ֞ ֹוִָלְקָראֶתָ֑ לֶָמְרַּכְבּתִַ֖ ֵמַעֵׁ֥

יםָּוְכָרִמי֙םָָ יםְָוֵזיִתִׁ֤ ַחתְָּבָגִדִ֔ ֶס֙ףְָוָלְַּקִ֣ ֶאת־ַהֶּכ֙

ֹות׃ יםָּוְׁשָפחִֽ רַָוֲעָבִדִַ֖ אןָּוָבָקִ֔ ִֹ֣  ְוצ

Maar hy sê vir hom: Het my hart nie 

saamgegaan toe 'n man van sy wa af 

omgedraai het jou tegemoet nie? Is 

dit tyd om die silwer te neem en om 

klere te neem en olyfbome en 

wingerde en kleinvee en beeste en 

slawe en slavinne? 

2 Konings 18:32 ָם ֶרץְָּכַאְרְצֶכֵ֗ םֶָאל־ֶאִ֣ יֶָאְתֶכֶ֜ ַעד־ּבִֹא֩יְָוָלַקְחִּת֨

ֶרץָ יםֶָאִ֣ ֶחםָּוְכָרִמֵ֗ ֶרץֶָלִ֣ ֹוׁשֶָאּ֧ ןְָוִתירֶ֜ ֶאֶר֩ץָָּדָג֨

תּוָ אָָתֻמָ֑ ִֹ֣ ּוְָול ְחיִַ֖ ׁשִָוִֽ ֵזִׁ֤יתִָיְצָה֙רָּוְדַבִ֔

ל־ִּתְׁשָ יתֶָאְתֶכ֙םְָוַאִֽ י־ַיִסִׁ֤ הּוִָּכִֽ ְמעּ֙וֶָאל־ִחְזִקָּיִ֔

נּו׃ הַָיִציֵלִֽ רְָיהָוִַ֖  ֵלאֹמִ֔

totdat ek julle kom haal na 'n land 

soos julle land, 'n land van koring en 

mos, 'n land van brood en wingerde, 

'n land van olyfbome en heuning; 

dan sal julle lewe en nie sterwe nie; 

en luister nie na Hiskia nie, want hy 

verlei julle deur te sê: Jahwe sal ons 

red. 

2 Konings 19:29 ָית יַחָּוַבָשָנֵׁ֥הַָהֵשִנִַ֖ ֹולַָהָשָנ֙הָָסִפִ֔ ֹותָָאכִׁ֤ ָָהאִ֔ ְוֶזה־ְלָךִ֣

ּוָ ּוְָוִנְטעֵׁ֥ ּוְָוִקְצרֶּ֛ יתִָזְרעּ֧ יׁשָּוַבָשָנִ֣הַָהְשִליִׁשֵ֗ ָסִחָ֑

En dit sal vir jou 'n teken wees: Eet 

hierdie jaar wat vanself opslaan, en 

in die tweede jaar wat dan nog 
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ּוִָפְרָיִֽם׃ ָיםְָוִאְכלֵׁ֥  opkom, maar in die derde jaar – saai ְכָרִמִַ֖

en oes en plant wingerde en eet die 

vrugte daarvan. 

Psalm 107:37 ָי ּוְָּפִרִ֣ ַּיֲעׂשֵ֗ יםַָוִֽ֝ ּוְָכָרִמָ֑ דֹותָוִַָּיְטעִ֣ ּוָָׂש֭ ַוִּיְזְרעִ֣

ּוָאה׃  ְתבִֽ

En hulle het lande gesaai en 

wingerde geplant wat vrugte as 

opbrings verskaf het. 

Job 24:6 ׁשּו׃ עְָיַלֵּקִֽ ֶרםָָרָׁשִ֣ ירּוְָוֶכִַ֖ ֹוִָיְקצָֹׂ֑֯ ָשֶדהְָּבִלילִ֣  Op die veld gaan hulle voer haal, en ַּב֭

in die wingerd van die goddelose 

hou hulle na-oes. 

Job 24:18 ָם לֶָחְלָקָתִ֣ ִיםְָּתֻקַלִ֣ ּוא׀ַָעל־ְּפֵני־ַמֵ֗ ל־הִׁ֤ ַקִֽ

ים׃ ֶרְךְָּכָרִמִֽ ְפֶנהֶָּדִ֣ א־ִיִֽ֝ ִֹֽ ֶרץָל  ָּבָאָ֑

Gou dryf hul voort op die 

oppervlakte van die water; hulle stuk 

grond word vervloek in die land; 

hulle begeef hul nie meer op die pad 

na die wingerde nie. 

Spreuke 24:30 ָם ֶרםָָאָדֵׁ֥ ְרִּתיְָוַעל־ֶּכִֵֽ֝֗ לָָעַבָ֑ הִָאיׁש־ָעֵצִ֣ ַעל־ְׂשֵדִ֣

ב׃  ֲחַסר־ֵלִֽ

Ek het by die land van 'n lui man 

verbygeloop en langs die wingerd 

van 'n verstandelose mens. 

Spreuke 31:16 ה ָעָָָזְמָמִ֣ יָהָָנְִ֣טׂ֯ ֶּפֵ֗ יַָכִֽ֝ הּוִָמְּפִרֵׁ֥ ֶדהַָוִּתָּקֵחָ֑ ָׂש֭

ֶרם׃  ָּכִֽ

Sy dink na oor 'n stuk grond en koop 

dit, van die vrug van haar hande 

plant sy 'n wingerd. 

Hooglied 1:6 ְָתִני ֶרתֶָׁשֱשָזַפִַ֖ ֶָׁשֲאִנִ֣יְָׁשַחְרחִֹ֔ ַאל־ִּתְר֙אּוִני֙

יָ ֶמׁשְָּבֵנּ֧יִָאִּמִ֣ הַָהָשָ֑ ָנֵֹטָרִ֣ ִני֙ יָָׂשֻמ֙ ֲחרּו־ִבֵ֗ ִנִֽ

ְרִּתי׃ אָָנָטִֽ ֵֹׁ֥ יָל יֶָׁשִלִַ֖ יםַָּכְרִמֵׁ֥  ֶאת־ַהְּכָרִמִ֔

Moenie na my kyk omdat ek so 

bruinerig is, omdat die son my 

verbrand  het nie: die seuns van my 

moeder was toornig op my; hulle het 

my aangestel as oppasser van die 

wingerde; my eie wingerd het ek nie 

opgepas nie. 

Hooglied 1:14 ִַֽדי׃ יןֶָּגִֽ יֵָעֵׁ֥ יְָּבַכְרֵמִַ֖ ִָלִ֔ ֶפר׀ָּדֹוִדי֙ לַָהּכִֹׁ֤  My beminde is vir my 'n tros ֶאְׁשּכֹ֨

hennablomme in die wingerde van 

Engedi. 

Hooglied 2:15 ִַָ֖יםְָקַטִּנ ּוָעִלֵׁ֥ יםָׁשִֽ ּוָעִלִ֔ נּ֙וָׁשִֽ ֱחזּו־ָל֙ יםֶָאִֽ יםְָמַחְּבִלִ֣

ר׃ ינּוְָסָמַדִֽ יםָּוְכָרֵמִַ֖  ְּכָרִמָ֑

Vang julle vir ons die jakkalse, die 

klein jakkalse wat die wingerde 

verniel, want ons wingerde staan in 

bloei. 

Hooglied 7:13 ָ ֶפן֙ הַָהֶּג֙ ְרָחִׁ֤ הִָאםָָּפִֽ יםִָנְרֶאֹ֞ יָמ֙הַָלְּכָרִמִ֔ ַנְׁשִּכ֙

חַָהְסָ ןִָּפַּתִ֣ םֶָאֵּתֵׁ֥ רֵָהֵנִַ֖צּוָָהִרּמֹוִנָ֑יםָָׁשֶּ֛ ָמַדִ֔

ְך׃ יָָלִֽ  ֶאת־ּדַֹדִַ֖

Laat ons vroeg na die wingerde 

gaan, laat ons sien of die 

wingerdstok uitloop, die 

druiwebloeisel oopgaan, die granate 

blom. Dan sal ek u my liefde gee 
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Hooglied 8:11 ָן ֹוןָָנַתֵׁ֥ ַעלָָהמִ֔ ֶרםָָהָיִׁ֤הִָלְׁשֹלמָֹ֙הְָּבַבִ֣ ֶּכִ֣

ֶלףָ ֹוֶָאֵׁ֥ אְָּבִפְריִַ֖ יׁשָָיִבֵׁ֥ יםִָאֶּ֛ ֶרםַָלּנְֹטִרָ֑ ֶאת־ַהֶּכִַ֖

ֶסף׃  ָּכִֽ

Salomo het 'n wingerd in Baäl-

Hamon gehad; hy het die wingerd 

aan die oppassers oorgegee; elkeen 

moes vir sy vrugte duisend sikkels 

silwer inbring 

Hooglied 8:12 ִָים הָּוָמאַתִַ֖ ֶלףְָלָ֙ךְָׁשֹלֹמִ֔ יְָלָפָנָ֑יָָהֶאִׁ֤ יֶָׁשִלִַ֖ ַּכְרִמֵׁ֥

ֹו׃ יםֶָאת־ִּפְריִֽ  ְלנְֹטִרֵׁ֥

My wingerd, myne, is hier voor my, 

die duisend is vir u, Salomo en 

tweehonderd vir die wat sy vrugte 

bewaak. 

Nehemia 3:14 ָֹותֶָהֱחִזי֙ק ַערָָהַאְׁשּפֵ֗ ת׀ַָׁשִ֣ ַמְלִּכָּיִ֣הְָָוֵאִ֣

ּנּוָ ּואִָיְבֶנִ֔ ֶרםָהִ֣ ֶלְךֵָּבית־ַהָּכָ֑ רֶָּפִ֣ בַָׂשִַ֖ ֶבן־ֵרָכִ֔

יו׃ יוָּוְבִריָחִֽ יוַָמְנֻעָלִַ֖  ְוַיֲעִמי֙דַָּדְלֹתָתִ֔

En die Aspoort het Malkia, die seun 

van Regab, die owerste van die 

distrik Bet-Hakkerem, herstel; hy 

het dit opgebou en sy deure, sy 

sluitbalke en sy grendels ingesit. 

Nehemia 5:3 ָינּו ינּוָּוָבֵּתִַ֖ ינּוָּוְכָרֵמֵׁ֥ יםְָׂשדֵֹתֶּ֛ רָֹאְמִרִ֔ ְוֵיׁ֙שֲָאֶׁשִ֣

ב׃ ַֽןָָּבָרָעִֽ הָָדָגִַ֖ יםְָוִנְקָחֵׁ֥  ֲאַנְִ֣חנּוָעְֹרִבָ֑

En ander het gesê: Ons lande en ons 

wingerde en ons huise moes ons 

verpand, sodat ons koring kon koop 

in die hongersnood. 

Nehemia 5:4 ֶָלְך תַָהֶּמָ֑ ֶסףְָלִמַּדִ֣ ינּוֶָכִַ֖ יםָָלִוֵׁ֥ רָֹאְמִרִ֔ ְוֵיׁ֙שֲָאֶׁשִ֣

ינּו׃ ינּוָּוְכָרֵמִֽ  ְׂשדֵֹתִַ֖

En ander het gesê: Ons het op ons 

lande en ons wingerde geld geleen 

vir die belasting aan die koning. 

Nehemia 5:5 ַָםָָּבֵנָ֑ינּוְָוע נּוִָּכְבֵניֶהִַ֖ ינּ֙וְָּבָׂשֵרִ֔ רַָאֵח֙ הִָּכְבַׂשִׁ֤ ָּתֵ֗

ינּוָ ינּוְָוֶאת־ְּבֹנֵתֶ֜ ְבִׁשיםֶָאת־ָּבֵנ֨ ְוִהֵּנִ֣הֲָאַנְִ֣חנּוָכֶֹ֠

לָ יןְָלֵאִ֣ ינּוִָנְכָּבׁשֹו֙תְָוֵאִ֣ ׁשִָמְּבֹנֵתִׁ֤ יםְָוֵי֨ ַלֲעָבִדֵ֗

ים׃ ינּוַָלֲאֵחִרִֽ ינּוָּוְכָרֵמִַ֖ נּוָּוְׂשדֵֹתֵׁ֥  ָיֵדִ֔

En nou, ons vlees is soos die vlees 

van ons broers en ons kinders soos 

hulle kinders, en tog moet ons nou 

ons seuns en ons dogters tot slawe 

verneder, en van ons dogters is al 

verneder sonder dat ons daar iets aan 

kan doen, en ons lande en ons 

wingerde behoort aan ander. 

Nehemia 5:11 ָם םַָּכְרֵמיֶהֵׁ֥ ֹוםְָׂשדֵֹתיֶהֶּ֛ םְָּכַהּיֵ֗ אָָלֶהֶ֜ ָהִׁשיבּ֩וָָנ֨

ָ ֶסףְָוַהָּדָגן֙ תַָהֶּכִׁ֤ םָּוְמַא֨ םָּוָבֵּתיֶהָ֑ ֵזיֵתיֶהִַ֖

ם׃ יםָָּבֶהִֽ םָנִֹׁשֵׁ֥ רַָאֶּתִַ֖ רֲָאֶׁשֵׁ֥ ֹוׁשְָוַהִּיְצָהִ֔  ַהִּתירִ֣

Gee dan vandag nog hulle lande, 

hulle wingerde, hulle olyfbome en 

hulle huise aan hulle terug, en die 

honderdste deel van die geld en 

koring, die mos en die olie wat julle 

aan hulle geleen het. 

Nehemia 9:25 ָּו יְרׁשֹּ֡ ַָוִּיִֽ הְָׁשֵמָנהּ֒ יםְָּבֻצרֹו֮תַָוֲאָדָמִ֣ ּוָָעִרִ֣ ִַּֽיְלְּכדֹ֞ ַוִֽ

ּובָּבֹרָ֨ ִאים־ָּכל־טֶ֠ יםְָמֵלִֽ יםָָּבִּתִ֣ ֹותֲָחצּוִבֶ֜

ּוָ בַָוּיֹאְכלִׁ֤ לָָלרָֹ֑ ץַָמֲאָכִַ֖ יםְָוֵעֵׁ֥ יםְָוֵזיִתֶּ֛ ְּכָרִמּ֧

En hulle het versterkte stede en 'n vet 

land ingeneem, en huise in besit 

geneem vol allerhande goeie dinge, 

uitgekapte putte, wingerde en 

olyfbome en vrugtebome in menigte, 
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ֹול׃ ַָהָּגדִֽ ּוְָּבטּוְבָךֵׁ֥ ְתַעְּדנִַ֖ ינּוַָוִּיִֽ ִַּֽיְׂשְּבעּ֙וַָוַּיְׁשִמִ֔  en hulle het geëet en versadig en vet ַוִֽ

geword en weelderig gelewe deur u 

grote goedheid. 

1 Kronieke 27:27 ָָלֶָׁשַּבְּכָרִמי֙ם יְָוַעִׁ֤ ָמִתָ֑ יָָהָרִֽ יםִָׁשְמִעִַ֖ ְּכָרִמִ֔ ְוַעל־ַה֨

ֹותַָהַּיִָ֔ י׃ְָָלֹאְצרִ֣ יַָהִשְפִמִֽ ִיןַָזְבִּדִַ֖  

En oor die wingerde van Simeï, die 

Ramatiet; en oor wat in die wingerde 

was aan wynvoorrade, was Sabdi, 

die Sifmiet. 
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