God en Hoop in Jesaja 5:1-7 aan die hand van parallelismes in die
boek Jesaja

deur
Andries Daniels

Proefskrif ingelewer vir die graad Doktor in die Filosofie aan die
Universiteit van Stellenbosch

Promotor: Professor HL Bosman

Maart 2013

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

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk in hierdie proefskrif vervat
my eie oorspronklike werk is, en dat ek dit nie vantevore in die geheel of
gedeeltelik by enige universiteit ter verkryging van 'n graad voorgelê het nie.

………………………..
Andries Daniels

Kopiereg © 2013 Universiteit van Stellenbosch
All regte voorbehou

Maart 2013

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

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:
i
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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

ii
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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: "TuinierWingerdboer", "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.

iii
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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:
iv
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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
v
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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.

vi
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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  קוהin 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  ָקוָ הklem 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?

1
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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 parallelismes2 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  ָקוָ הbinne die konteks van Jesaja 5:17 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 ( ָקוָ הJesaja 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 kritiek3, sosiowetenskaplike kritiek, retoriese kritiek4, postmoderne kritiek5, teologiese kritiek6,
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.
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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)?
5
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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  ָקוָ הen 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 word7.

Vir Barth (1977:916-919; vgl. Waschke 1989:1228) is die woorde vir "hoop" en
"wag": ח ָכה,
ָ קוָ ה,ָ  יָ ַחלen  ָשׂ ַבר8. Daar is 'n groter frekwensie van die piʿel (12 keer) as
die qal (1 keer) vorms vir ח ָכה.
ָ Dit geld ook vir קוָ ה,ָ  יָ ַחלen שׂ ַבר.
ָ 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  ָח ָכהdan "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  קוהin
verhouding staan, te bepaal, was dit nodig om na te gaan welke sinonieme met betrekking daarmee
gebruik is. Hoofsaaklik twee sinonieme is gebruik:  יחלen  קוה חכהword hoofsaaklik in die volgende
kontekste gebruik: hofgedinge, benoudheid en 'n teofanie.
2. Wat die betekenisnuanse van  קוהbetref 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  קוהop 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  ָשׂ ַברin die profetiese literatuur, naamlik: Jes. 38:18.

9

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

Die Ou-Testamentiese gebruik van  ָח ָכה9 is in die konteks van sinonieme en
parallelle gering. Die volgende woord verskyn in dieselfde semantiese veld as ח ָכה:
ָ
 ָקוָ ה10 ("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 "( ָבּ ַטחvertrou") (Sef. 3:1-4, 6-8b). Hier vertrou die volk nie vir
Jahwe nie. Die woord יָ ַחל11 ("hoop") verskyn in semantiese gelykheid tot ( ָח ָכהPs.
33:18 en 22). Daar is ook 'n semantiese verbintenis tussen  ָח ָכהen "( ָא ַמןwees
verseker" Hab. 2:3) (Bart 1977:917-918).

9

Daar is agt verskynings van  ָח ָכהin 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  קוהin die profetiese
literatuur, naamlik:  ָקוָ הJes. 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);
 – ִמ ְקוֶ הJer. 14:8a, 17:13a, 50:7d;  – ִתּ ְקוֶ הJer. 29:11, 31:17a; Eseg. 19:5b, 37:11; Hos. 2:17b; Sag.
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  קוהin die profetiese literatuur ten opsigte
van die ballingskap:
voor ballingskap
Jesaja 5:1-7
Jesaja 8:16-18
Jesaja 25:9-12
Jesaja 26:7-11
Jeremia 8:13-23
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

tydens ballingskap
Jesaja 40:27-31
Jesaja 49:14-26
Jesaja 51:1-8
Jesaja 59:4-7
Esegiël 37:1-14

na ballingskap
Jesaja 59:1-21
Jesaja 60:1-22
Jesaja 63:7-64:11
Sagaria 9:11-17

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  י ַָחלin 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  ָח ָכהis meestal
Jahwe12. 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 שׂ ַבר,
ָ maar anders as  ָקוָ הen יָ ַחל
beteken  ָח ָכהnie 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 " ָח ָכהhoop". Anders druk  ָח ָכהbloot "afwagting" uit
(Schibler 1997a:130).

Teenoor  ָח ָכהverskyn die volgende woord in dieselfde semantiese veld as יָ ַחל,
naamlik קוָ ה.ָ Volgens Barth (1982:608) verskyn  יָ ַחלop twee plekke in die
profetiese literatuur in dieselfde semantiese konteks as קוָ ה,ָ naamlik: Jes. 51:5 en
Mi. 5:613. In Miga 7:7 het die gebruik van  יָ ַחלdikwels die betekenis van "uitsien
na" iets. Hier staan  יָ ַחלin parallel met צ ָפה,
ָ wat die betekenis het van "uitsien na" en
wat ook "wag" kan beteken. Die basiese betekenis van  יָ ַחלis 'n toestand van
pynlike verwagting. In terme van  יָ ַחלis 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  יָ ַחלhou altyd 'n spesifieke verwagting in en die hifʿil 'n
interne oorsaaklike aksie (Barth 1982:604-607).

Verder behoort  יָ ַחלtot die semantiese veld van werkwoorde van "wag" en "hoop",
wat alleenlik kollektief verstaan kan word. Die gebruik van die wortel  יחלbeteken
'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
13

Sien Jes. 8:17a, 30:18a, 64:3d; ook in Sef. 3:8a.
Sien Daniels (1998:61-64) waar aangedui word in watter mate  יָ ַחלin verhouding tot  ָקוָ הstaan.
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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  ָשׂ ַברdié 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 (ח ָכה,
ָ  יָ ַחלen )קוָ ה,
ָ kyk die mense meestal na Jahwe om te voorsien. In
prosa dui  ָשׂ ַברin sy intensiewe vorm aan, 'n vergeefse hoop of vrugtelose
verwagting (Schibler 1997d:1214).

Teenoor ח ָכה,
ָ  יָ ַחלen  ָשׂ ַברis die algemene betekenis van " ָקוָ הom 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 hoop14 (Westermann 1975:627).

Wanneer  ָקוָ הin '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". ח ָכה,
ָ  ָשׂ ַברen  יָ ַחלbenadruk meer die
aspek van "wag" en  ָקוָ הdie 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 ( ָח ָכה- piʿel;  ָקוָָה- piʿel), 40:31 ( ָקוָ ה- piʿel); Hab. 2:3 en Sef. 13:8 ( ָח ָכה- piʿel).
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helfte van al die gevalle waar dit voorkom word Jahwe direk as die objek genoem.
 ָקוָ הomskrywe menslike hoop en verwagting en as sulks verteenwoordig dit 'n
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.

13
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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).

14
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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.
15
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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: "( ָקוָ הom te wag
vir"), "( ָשׂ ַברom te wag/hoop"), "( ָח ָכהom te wag/afwag"), "( יָ ַחלom te wag vir,
hoop") en "( ָצ ָפהom uit te kyk"), met substantiewe: "( ִתּ ְקוָ הhoop"), "( ַא ָח ִריתeinde,
ֶ ("hoop").
toekoms"), "( ִכּ ְס ָלהvertroue")/"( ֶכּ ֶסלvertroue") en תּוֹח ֶלת

Waar Hubbard nie melding maak van "die dag van Jahwe" ( )יום יהוהnie, 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 ליהוהbeteken dikwels "wag/hoop" op die vervulling
van die profetiese belofte of boodskap (Barth 1977:916-920). Die formele
uitdrukking "wag op Jahwe" ( )חכה יהוהverwys na Jahwe as die bron van alles wat
goed is waarop 'n mens kan hoop; Jahwe alleen is die bron en werklikheid waarop
16
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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 קוָ ה,ָ waar Jahwe spesifiek nie as objek15 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 Jahwe16 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 volk17 hoop word (Westermann 1975:628-629).

In terme van  יָ ַחלis '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 (])קוָ ה.
ָ Wanneer die
verwagting of hoop nie vervul word nie, kan dit beskrywe word as "verlore"
ִ Hoop wat verlore gaan, gaan oor
verwagting of hoop [Eseg. 19:5 en 37:11 (])תּ ְקוָ ה.
in skande [vgl. Jes. 49:23 (])קוָ ה.
ָ

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
Jes. 5:2e

( ָקוָ הpiʿel)

Sinteties

Geassosieerde terme
 יְ הוָ ה- "Jahwe" (subjek) (v.2e);
 ָע ָשׂה- "dra" (v. 2e);  ֵענָ ב- "druif"
(objek) (v. 2e);  ְבּ ֻאשׁ- "suur
druif" (v. 2f)

Jes. 5:4c

( ָקוָ הpiʿel)

 יְ הוָ ה- "Jahwe" (subjek) (v. 4c);
 ָע ָשׂה- "dra" (v. 4c);  ֵענָ ב- "druif"
(objek) (4c);  ְבּ ֻאשׁ- "suur druif"
(v. 4d)

Jes. 5:7c

( ָקוָ הpiʿel)

 יְ הוָ ה- "Jahwe" (subjek) (v. 7c);
 ִמ ְשׁ ָפּט- "reg" (objek) (7c); ִמ ְשׂ ָפּח
- "wetsverbreking" (v. 7c); ְצ ָד ָקה
- "geregtigheid" (objek) (v. 7d);
 ְצ ָע ָקה- "gekerm" (v. 7d)

( ָקוָ הpiʿel)

Jes. 8:17c

 נָ ִביא- "(die) profeet" (subjek) (v.
17c);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek)
(17c);  ָס ַתר ָפּנִ ים- "aangesig
verberg" (v. 17b);  ָח ָכה- "wag"

18
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(sinoniem) (v. 17a)
( ָקוָ הpiʿel)

Jes. 25:9c en

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

9d

is (" ַעםdie) volk" die subjek en
 יְ הוָ הdie objek;  יָ ַשׁע- "verlos" (v.
9c);  גִּ יל- "verheug wees" (v. 9c);
 ָשׂ ַמח- "juig" (v. 9c)

Jes. 26:8a

( ָקוָ הpiʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
8a);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
8a);  ִמ ְשׁ ָפּט- "reg" (v. 8a);  ַתּ ֲאוָ ה"begeerte" (v. 8b)

Jes. 33:2a

קוָ ה
ָָ (piʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
2a);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
2a);  ָחנַ ן- "om genadig te wees"
(v. 2a); רוֹע
ָ ַ ְ ז- "arm" (v. 2c);
שׁוּעה
ָ ְ י- "verlossing" (v. 2d); ָצוָ ה
" ֵעתtyd van benoudheid" (v. 2d)

Jes. 40:31a

( ָקוָ הqal)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
31a);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
31a);  ָח ַלף- "herwin" (v. 31a); ֹח
ָ ַכּ
- "krag" (v. 31a);  ָע ָלה- "opvaar"
(v. 31b);  רוּץ- "hardloop" (31c);
 יָ גַ ע- "mat word" (v. 31c);  ָה ַלך"loop" (v. 31d);  יָ ַעף- "moeg
word" (v. 31d)
Jes. 49:23f

( ָקוָ הqal)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
23f);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
23f);  בּוֹשׁ- "beskaamd staan" (v.
23f)

( ָקוָ הpiʿel)

Jes. 51:5d

 ִאיִּ ים- "(die) eilande (nasies)"
(subjek) (v. 5d);  יְ הוָ ה- "Jahwe"
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(objek) (v. 5d); תּוֹרה
ָ - "wet" (v.
4c);  ֶצ ֶדק- "oorwinning" (v. 5a);
 יֵ ָשׁע- "verlossing" (v. 5b);  ָשׁ ַפט"oordeel" (v. 5c); רוֹע
ָ ַ  ְצ- "arm"
(5c);  יָ ַחל- "hoop" (sinoniem) (v.
5e)
Jes. 59:9c

( ָקוָ הpiʿel)

" ִמ ְשׁ ָפּטreg" (objek) (v. 9a); ְצ ָד ָקה
"geregtigheid" (objek) (v. 9b);
 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
9c);  אוֹר- "lig" (objek) (v. 9c);
 ח ֶֹשׁך- "duisternis" (v. 9c);  נְ ג ָֹהה"helderheid" (objek) (v. 9d);
 ֲא ֵפ ָלה- "donkerheid" (v. 9d)

Jes. 59:11c

( ָקוָ הpiʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
11c;  ִמ ְשׁ ָפּט- "reg" (objek) (v.
11c;  ַאיִ ן- "niks" (v. 11c); שׁוּעה
ַ ְ י"verlossing" (v. 11d);  ָר ַחק- "ver
weg wees" (v. 11d)
Jes. 60:9a

( ָקוָ הpiʿel)

(" ִאיִּ יםdie) eilande" (subjek) (v.
9a);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
9a);  בּוֹא- "bring" (v. 9c);  ָפּ ַאר"verheerlik" (v. 9c)

( ָקוָ הpiʿel)

Jes. 64:2a

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
2a);  ָע ָשׂה- "doen" (v. 2a); נוֹראוֹת
ָ
– "ontsagwekkend wees" (v. 2a);
 ָח ָכה- "wag" (sinoniem) (v. 3d)

( ָקוָ הpiʿel)

Jer. 8:15a

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
15a);  ָשׁלוֹם- "vrede" (objek) (v.
15a);  ֵאין טוֹב- "niks goeds nie"
(v. 15a);  ֵעת ַמ ְר ֵפּא- "tyd van
herstel" (objek) (v. 15b);  ְבּ ָע ָתה-
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"verskrikking" (v. 15b)
Jer. 13:16e

( ָקוָ הpiʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
16a);  אוֹר- "lig" (objek) (v. 16a);
 ַצ ְל ָמוֶ ת- "doodskaduwee" (v.
16f);  ְבּ ָע ָתה- "donkerheid" (v.
16g)

Jer. 14:19e

( ָקוָ הpiʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
19e);  ָשׁלוֹם- "vrede" (objek) (v.
19e);  ֵאין טוֹב- "niks goeds nie"
(v. 19e);  ֵעת ַמ ְר ֵפּא- "tyd van
genesing" (objek) (v. 19f); ְבּ ָע ָתה
- "verskrikking" (v. 19f)
Jer 14:22d

( ָקוָ הpiʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
22d);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
22d);  ָע ָשׂה- "doen" (v. 22e)

Hos. 12:7c

( ָקוָ הpiʿel)

 ַעם- "(die) volk" (subjek) (v.
7c); ֹלהים
ִ  ֱא- "God" (objek) (v.
7c);  ָתּ ִמיד- "onophoudelik" (v.
7c);  שׁוּב- "terugkeer" (v. 7a);
 ֶח ֶסד- "getrouheid" (v. 7b);
 ִמ ְשׁ ָפּט- "reg" (v. 7b);  ָשׁ ַמר"nastreef" (v. 7b)

( ָקוָ הpiʿel)

Mi. 5:6e

 ְשׁ ֵא ִרית יַ ֲעקֹב- "oorblyfsel van
Jakob" (subjek) (v. 6a);  ִאישׁ"mens" (objek) (6e); - "dou" (v.
6c); יבים
ִ  ְר ִב- "sagte reën" (v. 6d);
 יָ ַחל- "wag" (sinoniem) (v. 6f);
 ֲא ִרי- "leeu" (v. 7c)

ִמ ְקוֶ ה

Jer. 14:8a

 יִ ְשׂ ָר ֵאל- "Israel" (v. 8a);  יְ הוָ ה"Jahwe" (v. 7b, v. 9c); יע
ָ ַ מוֹשׁ
ִ
-

21

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

"verlosser" (v. 8b);  ֵעת ָצ ָרה- "tyd
van benoudheid" (v. 8b)
Jer. 17:13a

ִמ ְקוֶ ה

 יִ ְשׂ ָר ֵאל- "Israel" (v. 13a);  יְ הוָ ה"Jahwe" (v. 13a);  ָעזַ ב- "verlaat"
(v. 13b);  בּוֹשׁ- "beskaamd staan"
(v. 13b); םˉחיִּ ים
ַ ִ ְמקוֹר ַמי- "fontein
van lewende water" (v. 13d)

Jer. 50:7d

ִמקוֶ ה

 יְ הוָ ה- "Jahwe" (v. 7d); יהמ
ָ בוֹת
ֵ  ֲא"hulle vaders" (v. 7d); הˉצ ֶדק
ֶ ֵ נְ ו"Woning van geregtigheid" (v.
7d)

Jer. 29:11

ִתּ ְקוָ ה

 ָשׁלוֹם- "vrede" (v. 11);  ָר ָעה"onheil"

(v.

11);

ַא ֲח ִרית

-

"toekoms" (v. 11)
Jer. 31:17a

ִתּ ְקוָ ה

 ַא ֲח ִרית- "nakomelinge" (v. 17a);
" – שׁוּבterugkom" (v. 17b)

Eseg. 19:5b

ִתּ ְקוָ ה

( יָ ַאל1) - "om dwaas te word" (v.
5a);  ָא ַבד- "verlore gaan" (v. 5b)

Eseg. 37:11

ִתּ ְקוָ ה

 ָחיָ ה- "lewe" (v. 9);  ָה ַרג- "dood"
(v. 9); יָבשׁ
ֵ - "is droog" (v. 11);
 ָא ַבד- "verlore gaan" (v. 11); גָּ זַ ר
- "afsny" (v. 11)
Hos. 2:17b

ִתּ ְקוָ ה

 ֵע ָמק ָעכוֹר- "vallei Agor" (v.
17b);  ָפּ ַתח- "opening, deurgang,
deur" (v. 17b)

Sag. 9:12b

ִתּ ְקוָ ה

 שׁוּב- "terugkeer" (v. 12a);  ָא ִסיר"gevangene" (v. 12a); ִמ ְשׁנָ ה שׁוּב
- "dubbeld terugbetaal" (v. 12d)

( ָח ָכהpiʿel)

Jes. 8:17a

 נָ ִביא- "(die) profeet" (subjek) (v.
17a);  יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v.
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17a);  ָס ַתר ָפּנִ ים- "aangesig
verberg" (v. 17b);  ָקוָ ה- "hoop"
(sinoniem) (v. 17c)
Jes. 30:18a

( ָח ָכהpiʿel)

 יְ הוָ ה- "Jahwe" (subjek) (v. 18a);
 ָחנַ ן- "om genadig te wees" (v.
18a);  רוּם- "verhef" (v. 18b);
 ָר ַחם- "ontferm" (v. 18b);  ִמ ְשׁ ָפּט"reg" (v. 18c)

Jes. 30:18d

( ָח ָכהqal)

 ָא ָדם- "mens" (subjek) (v. 18d);
" – יְ הוָ הJahwe" (objek) (v. 18d)

( ָח ָכהpiʿel)

Jes. 64:3d

 ָא ָדם- "mens" (subjek) (v. 3d);
 יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v. 3d);
 ָקוַ ה- "hoop" (sinoniem) (v. 2a);
 יָ ֵרא- "ontsagwekkend wees" (v.
2a);  ָע ׇשׂה- "doen" (v. 2a en 3d);
 ָשׁ ַמע- "hoor" (v. 3a);  ָאזַ ף"luister" (v. 3b);  ָר ָאה- "sien" (v.
3c)

( ָח ָכהpiʿel)

Hos. 6:9a

 גְּ דוּד- "rower" (subjek) (v. 9a);
 ָא ָדם- "mense" (objek) (v. 9a);
 ֶח ָבר כּ ֲֹהנִ ים- "priester bende (v.
9b);  ָר ַצח- "moord pleeg" (v. 9c);
 זִ ָמּח- "skandelike dade" (v. 9d);
 ָע ָשׂה- "doen" (v. 9d)

( ָח ָכהpiʿel)

Hab. 2:3c

 ָא ָדם- "mense" (subjek) (v. 3c);
 ָחזוֹן- "gesig" (objek) (v. 3a);
מוֹעד
ֵ - "vasgestelde tyd" (v. 3a);
פּוּח
ַָ
- "spoed" (v. 3b);  ֵקּץ"einde" (v. 3b);  ָכּזַ ב- "teleurstel"
(v. 3b)  ָמ ַההּ- "vertoef" (v. 3c);

23

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

 ָא ַחר- "versuim" (v. 3d)
Sef. 3:8a

( ָח ָכהpiʿel)

 ָא ָדם- "mense" (subjek) (v. 8a);
 יְ הוָ ה- "Jahwe" (objek) (v. 8a);
 ִמ ְשׁ ָפּט- "oordeel" (v. 8c);  זַ ַעם"grimmigheid" (v. 8e);  ַאף"ywer" (v. 8f)

Dan. 12:12

( ָח ָכהpiʿel)

 ָא ָדם- "mens" (subjek) (v. 12);
" – ַא ְשׁ ֵריwelgeluksalig" (v. 12)

Jes. 43:4c

( יָ ַחלpiʿel)

 ִאיִּ ים- "(die) eilande (nasies)
(subjek)

(v.

4c);

תּוֹרה
ָ

-

"leer/wet" (objek) (v. 4c);  ָכּ ָהה"dof brand" (v. 4a);  רוּץ- "word
geknak" (v. 4a);  ִמ ְשׁ ָפּט- "reg" (v.
4b)
Eseg 13:6

( יָ ַחלpiʿel)

יאים ַהנְּ ָב ִלים
ִ " – ַהנְּ ִבdwase profete"
(subjek) (v. 6); – קוּם ָדּ ָבר
"vervulling

van

die

woord"

(objek) (v. 6)
( יָ ַחלpiʿel)

Mi. 5:6f

 ֳשׁ ֵא ִרית יַ ֲעקֹב- "oorblyfsels van
Jakob" (subjek) (v. 6a);  ָא ָדם"mensekind" (objek) (v. 6f); ָקוָ ה
- "wag" (sinoniem) (v. 6c); – ַטל
"dou" (v. 6c); יבים
ִ  ְר ִב- "sagte
reën" (v. 6d); " – ֲא ִריleeu" (v. 7c)

( יָ ַחלhifʿil)

Mi. 7:7b

 נָ ִביא- "(die) profeet" (subjek) (v.
7b); ֹלהי יֵ ַשׁע
ֵ  ֲא- "God van my
heil "(objek) (v. 7b);  ָשׁ ַמע"hoor" (v. 7c);  ָצ ָפה- "uitsien na"
(sinoniem) (v. 7a)

( ָשׂ ַברpiʿel)

Jes. 38:18c

 ָא ָדם- "mens" (subjek) (v. 18c);

24

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

 ֶא ֶמת- "trou" (objek) (v. 18c);
 ְשׁאוֹל- "doderyk" (v. 18a);  יָ ָדה"loof" (v. 18a);  ָה ַלל- "prys" (v.
18b);  בּוֹר- "kuil" (v. 18c);  יָ ַרד"neerdaal" (v. 18c)

In terme van bogenoemde tabel is dit interessant dat in twee gevalle, naamlik ָקוָ ה
(Jes. 5:2e, 4c en 7c) en ( ָח ָכהJes. 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 מ ְשׁ ָפּט,
ִ wat die meeste voorkom. צ ֶדק,
ֶ
שׁלוֹם,
ָ שׁוּעה
ָ ְי/יֵ ָשׁע,  שׁוּבen  ַא ֲח ִריתis van die woorde wat meer as twee keer verskyn.
Dit is ironies dat die profete wat die hoop betref ook toekomsgerig is. In latere
tekste sluit hierdie hoop ook die  ִאיִּ םin. 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
ענָּ ִבים//
ֲ ָ ְבּ ֻא ִשׁים
מ ְשׁ ָפּט//
ִ ָ ִמ ְשׂ ָפּח
צ ָד ָקה//
ְ ָ ְצ ָע ָקה
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
( ֲענָּ ִביםpositief)//(ָ ְבּ ֻא ִשׁיםnegatief)
( ִמ ְשׁ ָפּטpositief)//(ָ ִמ ְשׂ ָפּחnegatief)
( ְצ ָד ָקהpositief)//(ָ ְצ ָע ָקהnegatief)
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:
ענָּ ִביםֲ ָ ְבּ ֻא ִשׁים
מ ְשׁ ָפּטִ ָ ִמ ְשׂ ָפּח
צ ָד ָקהְ ָ ְצ ָע ָקה

iii) Semantiese aspek
Parallelisme as metafore
ענָּ ִבים//
ֲ ָ ְבּ ֻא ִשׁים
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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:
מ ְשׁ ָפּט//
ִ ָ ִמ ְשׂ ָפּח
צ ָד ָקה//
ְ ָ ְצ ָע ָקה
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
parallelisme18.

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 OuTestamentiese 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 historieskritiese 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 (1902:3233) en Ridderbos (1926:27) vertaal  ָקוָ הmet "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 ( ִריבdie 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  ִריבis (Yee 1981:30-48; Sheppard
1982:45-47).

Vir Williams (1985:460-462) is die "( דּוֹדgeliefde") besig om 'n saak op te bou soos
dit in die burgerlike hof gedoen word. Daar word gepleit by die ָרוּשׁ ַלִַ֖ם ָוְ ִ ִ֣אישׁ
ָ ְיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
הוּדה
ָ֑ ָ ְ"( יdie inwoners van Jerusalem en die manne van Juda") om die oordeel oor sy
wingerd goed te keur19. In vers 5 kondig die geliefde die straf aan oor wat met die
"( ֶכּ ֶֶּ֛רםwingerd") gaan gebeur. Daar word deur die getuies (vers 3) met die skuld
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 יוֹשׁב וְ ִ ִ֣אישׁ
ֵׁ֥ ֵ word as kollektiewe enkelvoud beskou (Watts 1985:53; Wildberger
1991:176; Blenkinsopp 2000:241; Williamson 2006:320).
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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 4:1215 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  ָקוָ הvertaal: Sweeney (1996a:124) vertaal  ָקוָ הmet "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  ָקוָ הmaak: Seitz
gee glad nie 'n vertaling van  ָקוָ הnie. Brueggemann (1998a:46) vertaal dit met
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"expect"; Childs (2001:37-38) met "hope for" (dit is interessant dat Childs  ָקוָ הin
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

Duhm (1902)

740-700 v.C.

Jesaja

Israel en Juda

ballingskap

Seitz (1993)

740-700 v.C.

Jesaja

Die volk
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Blenkinsopp (2000)

586 v.C.

Jesaja

Ballinge

Duhm (1902)

550-515 v.C.

Dissipel

Ballinge

Na

Duhm (1902)

515-480 v.C.

Onbekend

Teruggekeerdes

ballingskap

Everson (2000)

539 v.C.

Onbekend

Teruggekeerdes

Tydens
ballingskap

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)

Poësie

Profeties

Blenkinsopp (2000, 2002, Poësie (65%)/Prosa (35%) Retories
2003)

(Proto-Jesaja),

en

profeties

poësie (Proto-Jesaja en Deutero-

(Deutero- en Titro-Jesaja)

Jesaja);

profetiese

merkers (Trito-Jesaja
Petersen (2002)

Poësie en Prosa (6-8; Profeties
20:1-6; 36-39)

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)

Sion-teologie (1 Jesaja)

Oordeel en Bevryding (1
Jesaja

Oswalt (1997)

Deuteronomisties (1 Jesaja)

Jahwe se getrouheid (1
Jesaja)

Verbond (Deutero-Jesaja)

Jahwe se beslistheid om te
verlos (Deutero-Jesaja)

Restorasie (Trito-Jesaja)

Die volk se verhouding
40

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

met Jahwe (Trito-Jesaja)
Blenkinsopp

(2000, Deuteronomisties (1 Jesaja, Jahwe

2002, 2003)

Deutero- en Trito-Jesaja)

se

vermoë

en

gewilligheid om sorg te
dra

vir

die

vertrouenskrisis

volk;
in

die

voorspelde profesie
Everson (2000)

Identiteit (1 Jesaja)

Oordeel (1 Jesaja)

Verbond (Deutero-Jesaja)

Leierskap (1 Jesaja)

Restorasie (Trito-Jesaja)

Verantwoordelike

lewe

(Trito-Jesaja)
Tucker (2001)

Profeties;

Sinai-verbond; Aanklag van Jahwe oor

Dawid-dinasties;

die volk en die nasies oor

Sionstradisie (1 Jesaja)

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  ָקוָ הoptree. 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  ָקוָ הte gee.

Nie een van bogenoemde benaderings alleen laat reg geskied aan die inhoud van
 ָקוָ הnie. Wat benodig word, is 'n holistiese benadering, aangesien parallelisme baie
in Jesaja, veral waar  ָקוָ הverskyn, 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  ָקוָ הis 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 ָקוָ ה
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).

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָהָי
ָ וָֹכּ ֶֶּ֛ר
ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ ָל ִיד ִ ִ֔יד
ִֽ ִ  ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א1:5
ָוֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קוָלַָ ֲע ֵׁ֥שׂ
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַתוֹכוָֹוְ ג
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ הוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב
֙ הוָּוַֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ִֽ ַ  ַ ִֽוַֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק2
שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע
יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ִַ֖יָוּב
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָ ָ֕ הָשׁ ְפ
ִ ְהוּד
ָ֑ ָ רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
 וְ ַע ָ ֶּ֛תּ3
שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע
ֲ יָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ֶּ֛ית
ִ ָקוּ
ֵ ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ ָל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ  ַמ4
ָרָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוֹ
ָ ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵע
ְ תוָֹוְ ָהָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ יָה ֵ ִׁ֤ס
ָ הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ םָא
ֶּ֛ ֵ ִ֣אָא ְת ִֶ֔כ
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ אוֹד
ִֽ ִ ָה
ָ֙  וְ ַע ָתּ1
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ וְ ָהָי
ָירָע ָלִַ֖יו
ָ ה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ַָ הָמ
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע
ָ הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ  וַ ֲא ִשׁ6
ָמ ָ ִֽטר׃
ִָ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּח
ִָ וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנּ
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט
ִ֔ ָ ְאוֹת ֵָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜  ִ ִ֣כּ7
ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ ִל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ

1a "Laat ek tog sing vir20 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 ְָ לword 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 Juda21,
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.
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2.2 Die herhalende verband en patroon

Daar is 'n hele paar woorde en frases wat herhaal word, onder andere:

2.2.1 Woorde:

נָּ א

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.

ֶכּ ֶרם

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".

ְָל

Die preposisie ְָ לkom 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 ְָ לmet "na", "aan", "vir", "tot", "betref", "van", "in" en "deur" vertaal
word.
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ְָבּ

Die preposisie ְָ בּkom 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 ְָ לverbind dit self aan woorde, as
prefikse wat hulle regeer (Weingreen 1959:26-31; Van der Merwe, Naudé &
Kroeze 1997:227).

ָקוָ ה

Die werkwoord  ָקוָ הkom 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: ענָּ ִבים,
ֲ maar die teenoorgestelde word gekry, naamlik: ְבּ ֻא ִשׁים
(verse 2f en 4d). In verse 7c en 7d word gesê wat dit in reële terme is waarvoor
gehoop word: die  ֱענָּ ִביםis מ ְשׁ ָפּט
ִָ en ;צ ָד ָקה
ְ  ְבּ ֻא ִשׁיםis  ִמ ְשׂ ָפּחen צ ָע ָקה.
ְ

ָע ָשׂה

Die werkwoord  ָע ָשׂהkom 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 כּ ֶרם,
ֶ verbind. Dit is die mees algemene werkwoord in die Ou Testament
naas " ָע ַמרom te sê" en " ָהיָ הom 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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 ָע ָשׂהin terme van sy basiese betekenis kan vir die produksie van verskeie objekte
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".  ָע ָשׂהspeel ook 'n baie
belangrike rol in persoonlike verhoudinge in terme van jou optrede en houding
teenoor Jahwe, veral as dit kom by woorde soos: " ָרעsleg", "onheil"; ִמ ְשׁ ָפּט
"geregtigheid"; " ֶח ֶסדguns", "genade"; " יָ ָשׁרreguit"; " טוֹבgoed"; ְצ ָד ָקה
"regverdigheid"; תּוֹע ָבה
ֵ
"afskuwelikheid"; " ָשׁלוֹםvrede" en תּוֹרה
ָ "wet" (Vollmer
1997:946-947).

ֲענָּ ִבים

 ֲענָּ ִביםis die meervoud van ענָּ ב,
ֵ die objek waarop Jahwe eintlik gehoop of gewag het
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).

בְָּ ֻא ִשׁים

 ְבּ ֻא ִשׁיםis die meervoud van  ְבּ ֻאשׁen kom in verse 2f en 4d voor en kan met "suur,
onryp druiwe" of "wilde druiwe" vertaal word.

וְ ַע ָתּה

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  וְ ַע ָתּהom 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 1997:238239).

2.2.2 Frases

Daar is een frase wat drie keer verskyn in die gedeelte, eers metafories en dan in
reële terme:

v. 2e:

וֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ וַ יְ ַ ְֶּּ֛ק

Hy het gehoop dat dit druiwe sou dra, (metafories)
v. 2f:

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

maar dit het suur druiwe voortgebring. (metafories)

v. 4c:

וֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ יָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ֶּ֛ית
ִ ָקוּ
ֵ ִ מ ּ֧דּ ַוּע
ַ

Waarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring, (metafories)
v. 4d:

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

maar dit bring net suur druiwe voort? (metafories)

v. 7c:

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

Hy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking; (reëel)
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v. 7d:

ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ ִל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ

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:

2.3.1 נָּ א

In die eerste verdeling (vv. 1-2), met die eerste ( נָּ אv. 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  נָּ אin 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.

2.3.2 וְ ַע ָתּה

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  וְ ַע ָתּהingelei (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  ָקוָ הen  ָע ָשׂהfunksioneer.
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In v. 2e "wag/hoop" ( ָקוָ ה- imperfektum) die eienaar op die wingerd om te
produseer. Die wingerd het inderdaad geproduseer. Die feit dat Jahwe drie keer קוָ ה,ָ
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 ( ָקוָ ה- 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  ָקוָ הgebruik 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 קוָ ה:ָ 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  ָע ָשׂהbetref, het die gebruik daarvan te make met dit wat in vv.
2a-d staan. Dit word verteenwoordig deur die volgende werkwoorde:


"( ָעזַ קomskoffel") (v. 2a);



"( ָס ַקלskoonmaak van die klippe") (v. 2a);



"( נָ ַטעaanplant") (v. 2b);



"( ָבּנָ הbou") (v. 2c);
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en "( ָח ַצבuitkap") (v. 2d).

Dit is hoekom, volgens Miscall (1993:31),  ָע ָשׂהso 'n belangrike rol speel in hierdie,
wat hy noem, 'n lied en gelykenis.

Waar  ָע ָשׂהte 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  ָקוָ הwaar
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 ע ָשׂה,
ָ word die karakter van Jahwe se optrede
gedefinieer. Dit ()ע ָשׂה
ָ 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  ָע ָשׂהaandui, 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 ע ָשׂה.
ָ Derhalwe druk  ָע ָשׂהsy Naam asook sy
uniekheid uit (Vollmer 1997:950). Veronderstel  ָע ָשׂהdruk 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 ( ִשׁיתv. 6a) wat min of meer dieselfde betekenis het as ע ָשׂה,
ָ 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 "( ֶכּ ֶרםwingerd"), "( ֲענָּ ִביםkeur
druiwe") en "( ְבּ ֻא ִשׁיםsuur/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: "( שׂ ֵֹרקkeur wingerstokke") (v. 2b), om die beste op te lewer,
naamlik keur druiwe. Dit waarop die eienaar  ָקוָ הhet, 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 ()ענָּ ִבים
ֲ 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  ְבּ ֻא ִשׁיםdie 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:

2.3.3.1  ֲענָּ ִביםen ( ְבּ ֻא ִשׁיםvv. 2e-f, 4c-d) (metafories)
2.3.3.2  ִמ ְשׁ ָפּטen ( ִמ ְשׂ ָפּחv. 7c) (reëel)
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2.3.3.3  ְצ ָד ָקהen ( ְצ ָע ָקהv. 7d) (reëel)

Behalwe hierdie een voorbeeld van antitetiese parallelisme (2.3.3) van  ָקוָ הis 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 "( ַמהwat") en דּוּע
ַָ "( ַמwaarom"). Dié tesame met ָָ( נּvv. 1a en
3c), ( וְ ַע ָתּהvv. 3a en 5a), .... וְ לֹא....( לֹאv. 6b), ...-ֵָמ....( וְ ַעלvv. 6d en 6c) en ( ִכּיv. 7a)
verhoed die leser en hoorder om hulle emosioneel op 'n afstand te hou (Broadt
1997:15). Dit is interessant dat die modes van  ָקוָ הvv. 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  ֶכּ ֶרםom 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: ֲענָּ ִבים
("keur druiwe") (vv. 2e en 4c) of in reële terme omgesit, "( ִמ ְשׁ ָפּטreg") (v. 7c) en
"( ְצ ָד ָקהgeregtigheid") (v. 7d) (Miscall 1993:31). Indien Miscall (1993:31) korrek is
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

59

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

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  ָקוָ הkom 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  ָקוהbetref, 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  ָקוהverander 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 ' ָקוָ הn 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  ָקוָ הis. Net in nog een ander geval is Jahwe die subjek van die hoop en
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wel by ( ָח ָכהJesaja 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 ָקוָ ה
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 ' ָקוָ הn belangrike rol. Wat is die teologiese impak
daarvan op die beskuldiges se toekoms met Jahwe as die subjek van ?קוָ ה
ָ
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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 "( ִמ ְשׁ ָפּטreg") en "( ְצ ָד ָקהgeregtigheid") teenoor ִמ ְשׂ ׇפּח
("wetsverbreking") en "( ְצ ָע ָקהgekerm"), lewer? Wat behels die "reg",
"geregtigheid", "wetsverbreking" en "gekerm"? Hoe moet "( ָקוָ הhoop") 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 ;קוָ ה
ָ 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 קוָ ה,ָ  ִמ ְשׁ ָפּטen צ ָד ָקה.
ְ

3.2

Die voorlopige datering van Jesaja 5

Daar is 'n aansienlike debat oor die datering van die teks (meer spesifiek die Jesajateks). 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 הוֹי-("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  ָקוָ הteologies 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 gedateer22. 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 sosioretoriese hermeneutiek; met ander woorde al die kenmerke van 'n teks se sosioretoriese 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 "( ִמ ְשׂ ָפּחwetsverbreking") en "( ְצ ָע ָקהgekerm")
(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:4147), naamlik:
a) Die herhaling kan dieselfde woorde in 'n ander geskrewe teks wees23.
b) Die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille24.

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
maak25.
d) Herhaling hoef nie net in dieselfde woorde te wees nie, maar kan ook in
ander woorde gebruik word26.
e) Herhaling wat sommige van die woorde van die verhaal in die Bybelse teks,
met woorde wat eie is aan die teks, gebruik27.
f)

Die herhaling van woorde wat eie aan 'n persoon in die verhaal is28.

g) Herhaling wat opeenvolgende tekste wat verskeie periodes insluit, opsom29.

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.
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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 קוָ ה,ָ  ִמ ְשׂ ָפּטen
מ ְשׂ ָפּח,
ִ  ְצ ָד ָקהen  ְצ ָע ָקהis van verdere betekenis in verhouding tot latere en
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 uitspraak30.
b) Rekontekstualisering in 'n verhaal31.

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 is32 (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 nie33 (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 15:3031) 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 bevestiging34 (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.
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3.4.1 Die Jesajaboek
3.4.1.1 Jesaja 1-3935

Jesaja 5
Jesaja 5:2

Teks

Jesajaboek

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק
ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָָלָָ֙בּ
ְ ןָמגְ דּ
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב
ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

Jesaja 2:15

Teks

Interteks

צוּרה׃
ִֽ ָ הָב
ְ ל־חוֹמ
ֵׁ֥ ָ
לָכּ
ָ ל־מגְ ָ ִ֣דּלָגָּ ָ֑בֹ ַהָוְ ַ ִַ֖ע
ִ לָכּ
ָ וְ ַ ִַ֖ע
en oor al die hoë torings en oor al die
versterkte mure;

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ
ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
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
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 " ִמגְ ָדּלtoring 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  ִמגְ ָדּלkan 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  ִמגְ ָדּלkan 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  ָקוָ הwel 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

uitgekap;

daarin

Hy

het

gehoop dat dit druiwe
sou dra, maar dit het
suur

druiwe

voortgebring.
Jesaja 5:6

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Jesaja 5:9-10

ָיםָר ִבּ ֙ים
ַ אָבּ ִ ִׁ֤תּ
ָ ֹ ם־ל
ֹ֞ וֹתָא
ִ ִ֣הָצ ָב ָ֑א
ְ הו
ָ ְָ ְבּ ָאזְ ָנִַ֖יָי9

ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

יןָיוֹשׁב׃
ִֽ ֵ
יםָמ ֵ ֵׁ֥א
ֵ טוֹב
ִַ֖ ִ ְְל ַשׁ ָ ִ֣מּהָיִ ְִֽהיִ֔ וָּגְּ ד ִ ֵֹׁ֥ליםָו

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

ָחתָוְ ֶ ֵׁ֥ז ַַֽרע
ָָ֑ ָ תָא
ֶ וָּבּ
ִ֣ ַ י־כ ֶרםָיַ ֲע ִַ֖שׂ
ִֶ֔ ָצ ְמ ֵדּ
ִ יָע ֶ ֙שׂ ֶר ֙ת
ֲ ָ ִֵ֗כּ01

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

יפה׃
ִֽ ָ הָא
ֵ ִַ֖חֹ ֶמרָיַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ

En

Ek

'n

9. In my ore het Jahwe van die

verwoesting maak: dit

leërskare gespreek: Waarlik, baie huise

sal

sal 'n woesteny word, die grotes en

nie

sal

dit

geprys

en

omgeskoffel word nie,

mooies sonder inwoner.

maar

en

10. Want tien morg wingerd sal een

daar

enkele bat oplewer, en 'n homer saad

onkruid
opkom;

dorings
sal
en

wat

dit

sal 'n efa opbring.

betref sal Ek die wolke
beveel om nie reën

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

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Jesaja 6:11-12

ָ ִ֣֩דָא ֶשׁר
ֲ רָע
ַ אמ
ֶ ֹ יָאד ָֹנָ֑יָוַ ֹּ֡יּ
ֲ ד־מ ַ ִַ֖ת
ָ רָע
ַ ָוָ א ַָֹ֕מ00

ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

ָיןָא ָ ִ֔דם
ָ ָמ ֵ ִ֣א
ֵ בָוּב ִתּ ֙ים
ָ יןָיוֹשׁ
ֵֵ֗
יםָמ ֵ ִ֣א
ֵ וָּע ִ ֶ֜ר
ָ ָשׁ ֨א
ָ ִאם־

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

הָשׁ ָמ ָ ִֽמה׃
ְ הָתּ ָש ֶ ֵׁ֥א
ִ וְ ָהא ֲָָד ָ ִַ֖מ

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

ָזוּבה
ִַ֖ ָ הָה ֲע
ָ ת־ה ָא ָ ָ֑דםָוְ ַר ָ ֵׁ֥בּ
ָ ִַ֖הָא
ֶ הו
ָ ְָוְ ִר ַ ֵׁ֥חקָי01

En

Ek

sal

dit

'n

nie

geprys

11 Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy

en

antwoord: Totdat die stede verwoes lê,

omgeskoffel word nie,
maar
onkruid
opkom;

dorings
sal
en

sonder inwoners, en die huise sonder

en

mense en die land verwoes is tot 'n

daar
wat

uitbreiding38

בָה ָ ִֽא ֶרץ׃
ָ ְבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר

verwoesting maak: dit
sal

tematiese

wildernis,

dit

12. en Jahwe die mense ver verwyder

betref sal Ek die wolke

het en die verlatenheid groot is in die

beveel om nie reën

land.

daarop te laat val nie.
Jesaja 5:6

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Jesaja 7:23-25

ָוֹםָא ֶ ּ֧שׁר
ֲ ל־מ ֵ֗ק
ָ הָכ
ָ ִ֣וֹםָה ִ֔הוּאָיִ ְִֽה ֶָי
ַ ִָ֣בּיּ
ַ ָוְ ָהיָ ֙ה12

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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ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

ָףָל ָש ִ ֵׁ֥מירָוְ ַל ַ ִַ֖שיִ ת
ַ ףָכּ ֶָ֑ס
ָ ןָבּ ֶ ִ֣א ֶל
ְ ףָגּ ִֶַ֖פ
ֶ םָא ֶל
ֵׁ֥ ֶ ה־ש
ֶּ֛ ָ ֶיִ ְִֽהי

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

יִ ְִֽה ֶיִֽה׃

ִַ֖יוָמ ָטִָֽר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

ָָשׁ ִ ֵׁ֥מירָוָ ַ ִַ֖שׁיִת
ָ הָכּי־
ִ ִ֣בוֹאָשׁ ָמּ
ָ֑ ָ
תָי
ָ יםָוּב ֶ ִַ֖קּ ֶשׁ
ַ
ָבּ ִח ִ ֵׁ֥צ12
ַ

En

Ek

sal

dit

'n

verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

of

omgeskoffel word nie,
maar

dorings

onkruid
opkom;

sal
en

wat

en

ל־ה ָ ִֽא ֶרץ׃
ָ ֵׁ֥הָכ
ָ ִ ִֽתּ ְה ֶי
ָרָבּ ַמּ ְע ֵדּ ֙רָיֵ ָע ִֵ֣ד ִ֔רוּן
ַ יםָא ֶ ִׁ֤שׁ
ֲ לָה ָה ִ ֵ֗ר
ֶ ָֹוְ ִ֣כ12
ָתָשׁ ִ ִ֣מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָוְ ָהיָ ֙ה
ָ וֹאָשׁ ָמּהָיִ ְר ַ ִַ֖א
ִָ֔ א־ת ִ֣ב
ָ ֹ ִֽל
ָסָשׂה׃
ִֽ ֶ וֹרָוּל ִמ ְר ַ ִַ֖מ
ְ
ִ֣חָשׁ
ִ֔ ְל ִמ ְשׁ ַל

daar
dit

betref sal Ek die wolke
beveel om nie reën
daarop te laat val nie.

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

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  כֹּלin ל־מקוֹם
ָ "( ָכenige plek" – v. 23), ל־ה ָא ֶרץ
ָ "( ָכhele land" – v. 24) en
"( וְ כֹל ֶה ָה ִריםen al die berge" – v. 25). Dit dui op die alles insluitende, die allesomvattendheid van die
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.

80

uitbreiding39

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

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 5:17

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

Jesaja 8:16-18

הָבּ ִל ֻמּ ָ ִֽדי׃
ְ וֹםָתּוֹר
ִַ֖ ָ
הָח ֵׁ֥ת
ֲ עוּד
ָ֑ ָ וֹרָתּ
ְ  ִַ֖צ16

ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

ִַָ֖יוָמ ֵבִּ֣יתָיַ ֲע ָ֑קֹב
ִ ירָפּ ָנ
ָ הָה ַמּ ְס ִ ֵׁ֥תּ
ַ יהו
ִ֔ ָ ָל
ַ יתי
֙ ִ ָוְ ִח ִָ֙כּ01

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

י־לוֹ׃
ִֽ ִַ֖ית
ִֽ ִ וְ ִקֵוּ

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָהוה
ִ֔ ָ ְן־ליָי
ִ֣ ִ רָנ ִַֽת
ָ ָא ֶ ִ֣שׁ
ֲ ִ֣הָאנ ִֵֹ֗כיָוְ ַהיְ ָל ִד ֙ים
ָ ָ ִה ֵנּ01

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ִָ֣הָצ ָב ִ֔אוֹת
ְ הו
ָ ְלָמ ִע ֙םָי
ֵ יםָבּיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ְ מוֹפ ִ ִַ֖ת
ְ וֹתָוּל
ְ
ְלא ֵֹׁ֥ת

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָרָציִּֽ וֹן׃
ִ ןָבּ ַ ֵׁ֥ה
ְ ַהש ֵ ִַֹ֖כ

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖בָיםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

16. Bind die getuienis toe, verseël die

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ָרוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2
ָאָבּ ִינִַ֖י
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְוְ ִ ִ֣אישָׁי
יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ וּב
ֵׁ֥ ֵ

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

ָָל ַכ ְר ִִ֔מי
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

en voortekens in Israel, vanweë Jahwe

ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

van die leërskare wat op die berg Sion
woon.

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ
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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 ()ח ָכה
ָ in 8:17 word
uitgebrei om hoop ()קוָ ה
ָ 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 ()ח ָכה
ָ op Jahwe (v. 17);
Grondrede: "en ek sal  ָקוָ הop 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  ָח ָכהen קוָ ה.ָ
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."  ָקוָ הis gewortel in die Klaagliedere van die Psalms (25:3, 5, 21; 27:14; 69:721; 130:5).  ָח ָכהis nie net te vinde in dankseggingsliedere soos Psalm 33:20 en 106:13 nie, maar ook
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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ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ תּ ֙ה
ָָ ָוְ ַע2
ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א
ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי
ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָוַ ֲא ִשׁ6
ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל
ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע
ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ מ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ֵָ
ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ
ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃
1. "Laat ek tog sing vir
my

Geliefde,

liefdeslied

'n

oor

sy

wingerd!" My Geliefde
het 'n wingerd op 'n
vrugbare helling.
2.

En

Hy

omgeskoffel

het

dit
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

onkruid
opkom;

sal
en

en
daar

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

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Jesaja 9:17

ָאכָ֑ל
ֵ ֹ הָשׁ ִ ֵׁ֥מירָוָ ַ ִַ֖שׁיִ תָתּ
ָ הָכ ֵא ֙שׁ ִָר ְשׁ ִ֔ ָע
ָ ִָֽי־ב ֲע ָ ִׁ֤ר
ָ ִכּ

ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

וּתָע ָ ִֽשׁן׃
ָ ִ֣יָה ִַ֔יּ ַערָוַ ִיּ ְִֽת ַא ְבּ ִַ֖כוָּגֵּ ֵׁ֥א
ַ ָבּ ִ ִֽס ְב ֵכ
ְ וַ ִתּ ַצ ֙ת

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

Want die goddeloosheid brand soos
vuur; dit verteer dorings en onkruid en

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט
En

Ek

sal

dit

'n

verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

steek die digte takke van die bos aan
die brand, sodat hulle in ’n rookpilaar
opstyg.

of

omgeskoffel word nie,
maar
onkruid
opkom;

dorings
sal
en

wat

en
daar
dit

betref sal Ek die wolke
beveel om nie reën
daarop te laat val nie.

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
 ִר ְשׁ ָעהwat verteer word;
 "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

ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ וְ ַע ָתּ ֙ה

Jesaja 10:6

ָיָא ַצֶוָּ֑נּוּ
ֲ םָע ְב ָר ִ ִַ֖ת
ֶ ל־ע
ֵׁ֥ ַ ָא ַשׁ ְל ִֶ֔חנּוָּוְ ַע
ֲ ְבּגִׁ֤ וֹיָ ָחנֵ ֙ף

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א

ָסָכּ ֵׁ֥חֹ ֶמר
ְ וָֹמ ְר ָ ִַ֖מ
ִ יּמ
ֵׁ֥ זָוּל ׂ֯שׂ
ְ זָבּ
ִַ֔ ֹלָשׁ ָלל֙ ָוְ ָל ִ֣ב
ָ ִל ְשׁ ִֹׁ֤ל

ִָ֣הָלבָָ ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס

חוּצוֹת׃
ִֽ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

Ek sal hom stuur teen 'n roekelose
nasie, en Ek sal hom bevel gee teen die

En nou, laat Ek tog

volk van my grimmigheid, om buit te

bekend maak vir julle

maak en roof in te samel en om hulle

wat Ek gaan maak met

tot 'n vertrapping te maak soos modder

my wingerd: Ek sal

van die strate.

ontslae raak van sy
doringheing

herhaling a42

vir

verbranding; Ek sal sy
klipmuur afbreek, sodat
dit

'n

vertrapping

word.
Jesaja 5:6

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Jesaja 24:1-3,
12

ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

ָיה
ָ הָפ ִֶ֔נ
ָ וֹל ָ ְָּ֑קהָּוְ ִעִָָ֣וּ
ְ ץָוּב
ִֽ קָה ָ ִַ֖א ֶר
ָ הוֶּ֛הָבּוֹ ֵ ְֵּׁ֥ק
ָ ְָ ִה ֵנּּ֧הָי0
יה׃
ָ וְ ֵה ִ ִַ֖פיץָי ְֹשׁ ֶ ִֽב

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:  בָּתָ הen
שׁ ָמּה.
ַ Die profeet gebruik verskillende woorde om sy boodskap oor te dra, juis om sy gehoor van die
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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ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

ָיוָכּ ִש ְפ ָ ִַ֖חה
ַ ָכּאד ִָֹ֔נ
ִֽ ַ ןָכּ ֙ ֶע ֶב ֙ד
ַ ָכּכּ ִֵֹ֔ה
ַ ִׁ֤הָכ ָע ֙ם
ָ ָוְ ָה ָי1

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

ָהָכּנּ ֶָֹ֕שׁה
ַ ֹּלו
ִ֔ ֶ ָכּ
ַ רָכּ ַמּ ְלוֶ ֙ה
ַ מּוֹכ
ִֵ֔ ָכּ
ַ הָּכּקּוֹנֶ ֙ה
ַ ַכּגְּ ִב ְר ָ ָ֑תּ

En

Ek

sal

dit

'n

אָבוֹ׃
ִֽ ַכּ ֲא ֶ ִַ֖שׁרָנ ֶ ֵֹׁ֥שׁ

verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

ָהוה
ִ֔ ָ ְזָכּיָי
ִ֣ ִ וֹז׀ָתּ ָ֑בּוֹ
ִ וֹקָה ָ ִַ֖א ֶרץָוְ ִה ִ֣בּ
ָ וֹק׀ָתּ ֶּ֛בּ
ִ
ָ ִה ּ֧בּ2

of

רָה ֶזִֽה׃
ַ ת־ה ָדּ ָ ֵׁ֥ב
ַ רָא
ֶ ִדּ ֶ ִַ֖בּ

omgeskoffel word nie,
maar
onkruid
opkom;

dorings
sal
en

en

ָת־שׁ ַער׃
ִֽ ָ ִַ֖הָיֻכּ
ַ הָוּשׁ ִאָיּ
ְ
ירָשׁ ָ ָ֑מּ
ַ רָבּ ִ ִַ֖ע
ָ ָנִ ְשׁ ַ ֵׁ֥א01

daar
wat

1. Kyk, Jahwe maak die aarde leeg en

dit

verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte

betref sal Ek die wolke

om en verstrooi sy bewoners.

beveel om nie reën

2. Dieselfde lot tref die volk en die

daarop te laat val nie.

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 5:17

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

Jesaja 25:9-12

ָינוָּלוֹ
ִַ֖ ֶּ֛הָקִ ֵׁ֥וּ
ִ ינוָּז
ֶ ֹלה
ֵׁ֥ ֵ הָא
ֱ וּאָה ֵ֨נּ
ִ וֹםָה ִ֔ה
ַ ִָ֣בּיּ
ַ ָוְ ָא ַמ ֙ר9

herhaling

a

en herhaling
ֵָׁ֥ילהָוְ נִ ְשׂ ְמ ָ ִַ֖חה
ָ ִ֣ינוָּלוָֹנָ ִג
ִ֔ ָקִוּ
ִ נוָּזִׁ֤הָיְ הוָ ֙ה
ֶ יע
ָ֑ ֵ וֹשׁ
ִ ִֽוְ י

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 ( ָקוָ הherhaling a). Daar is 'n verskil in die subjek en die objek van beide
werkwoorde.  ָקוָ הkom 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 " ָקוָ הJahwe". In vergelyking met Jesaja 8:16-18 is die mens ook die subjek van ָקוָ ה
en Jahwe die objek. In Jesaja 5:1-7 het Jahwe  ָקוָ הop 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
 ָקוָ הen  ָח ָכהop uitkoms en in Jesaja 25:9-12 het die uitkoms gekom. Dit word deur die woorde "in
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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ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

ישׁוּע ִֽתוֹ׃
ָ ִבּ

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ִָׁ֤דוֹשָׁמוֹא ֙ב
ָ
רָה ֶזָ֑הָוְ ָנ
ַ ִַ֖הָבּ ָ ִ֣ה
ָ הו
ָ ְי־תנֵׁ֥ ַוּחָיַ ד־י
ָ ָכּ01
ִֽ ִ

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ָֹמ ְד ֵמ ָנִֽה׃
ַ ןָבּ ֵׁ֥מי
ְׂ֯ וּשָׁמ ְת ֵ ִַ֖בּ
ַ
יוָכּ ִה ֵׁ֥דּ
ְ ַתּ ְח ִָ֔תּ

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָשָׂהש ֶ ִַֹ֖חה
ַ רָיְפ ֵ ֵׁ֥ר
ָ שׁ
ֶָּ֛ ֶ וָֹכּ ֲא
ַ ָבּ ִק ְר ִ֔בּ
ְ וּפ ַ ִׁ֤רשָׂיָ ָד ֙יו
ֵ ָ00

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

םָא ְר ֵׁ֥בּוֹתָיָ ָ ִֽדיו׃
ָ וָֹע
ִַ֖ ִ ָגּ ֲאוָ ִ֔ת
ִֽ ַ ִ֙ל ְשׂ ָ֑חוֹתָוְ ִה ְשׁ ִפּיל

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ָילָה ִגּ ֵַׁ֥יע
ִ חָה ְשׁ ִ ֶּ֛פּ
ִ יָךָה ַ ֵׁ֥שׁ
ֵ רָמ ְשׂ ַגִּ֣בָחוֹמ ֵֶֹ֗ת
ִ וּמ ְב ַֹ֞צ
ִ ָ01

ָרוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ד־ע ָ ִֽפר׃
ָ ץָע
ַ ָל ָ ִַ֖א ֶר

ָאָבּ ִינִַ֖י
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְוְ ִ ִ֣אישָׁי

9. En hy sal in daardie dag sê: Kyk, dit

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ וּב
ֵׁ֥ ֵ

is onse God op wie ons gehoop het, dat
Hy ons kan verlos, dit is Jahwe op wie

ָָל ַכ ְר ִִ֔מי
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2
ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

ons gehoop het. Laat ons juig en bly
wees oor sy verlossing.
10. Want die hand van Jahwe sal rus op

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ
ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ אוֹד
ִֽ ִ ָה
ָ֙ ָוְ ַע ָתּ2

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

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א
ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

daarvan uitsprei soos 'n swemmer dit
uitsprei om te swem, dan sal Hy sy
trotsheid tesame met die beweging van
sy hande afbring.

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָוַ ֲא ִשׁ6

12. En die steil vestings van jou mure

ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

werp Hy neer, laat Hy intuimel, Hy

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

werp dit af tot op die grond, tot in die
stof.

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ַָ ֵמ
ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1

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 ְָ כּin ( ְכּ ִהדּוּשׁ25:10) 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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ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ
ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃
1. "Laat ek tog sing vir
my

Geliefde,

liefdeslied

'n

oor

sy

wingerd!" My Geliefde
het 'n wingerd op 'n
vrugbare helling.
2.

En

Hy

het

omgeskoffel

dit
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

onkruid
opkom;

sal
en

en
daar

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

wetsverbreking;

was
op

geregtigheid, maar kyk,
dit was gekerm.
Jesaja 5:17

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

Jesaja 26:7-11

ֵָׁ֥לָצ ִ ִַ֖דּיק
ַ רָמ ְע ַגּ
ַ ישׁ ִ ָ֑ריםָיָ ָָ֕שׁ
ָ יקָמ
ִֽ ֵ חָל ַצ ִ ִַ֖דּ
ַ א ַר
ֹ ֵׁ֥ ָ1

herhaling a,
herhaling

ְתּ ַפ ֵלִֽס׃

en herhaling
d45

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 ""קוָ ה,
ָ asook die woord ""מ ְשׁ ָפּט,
ִ gebruik
(herhaling a). Die woord ""צ ָד ָקה
ְ in 5:7 word in 26:7-11 met twee verskille gebruik, naamlik ""צ ִדּיק
ַ
wat met "regverdige" vertaal kan word en ""צ ֶדק
ֶ wat ook met "geregtigheid" vertaal kan word
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ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

ָ ֵׁ֥וָּךָל ִשׁ ְמָך
ְ ִַָ֑֖הָקוִּ ינ
ִ הו
ָ ְחָמ ְשׁ ָפּ ֶ ֶּ֛טיָךָי
ִ א ַר
ֹ ּ֧ ָָאף1
ִ֣ ַ

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ת־נ ִֶֽפשׁ׃
ָ ַָתּ ֲאו
ַ ִַ֖וִּֽ ְלזִ ְכ ְרָך

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ָיָב ִק ְר ִ ִַ֖בּי
ְ ף־רוּח
ֵׁ֥ ִ
הָא
ַ ָבּ ִ֔ ַליְ ָל
ַ ית ֙יָך
ִ֙ ִיָאוּ
ִ ָ נַ ְפ ִ ִׁ֤שׁ9

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָקָל ְמ ִַ֖דוּ
ָ ץָצ ֶד
ֵׁ֥ ֶ ָָ֙ל ִָ֔א ֶר
ָ רָמ ְשׁ ָפּ ֶ֙טיָך
ִ ָֹ֞יָכּ ֲא ֶ ִׁ֤שׁ
ַ ָכּ
ִ ֲָא ַ ִֽשׁ ֲח ֶ ָ֑רך

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

יָת ֵ ִֽבל׃
ֵ י ְֹשׁ ֵ ֵׁ֥ב

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

(herhaling b). In 26:10 word 'n ander woord vir ( ִמ ְשׁ ָפּט5:7) gebruik, naamlik  נְ כֹחוֹתwat met "reg"
vertaal kan word. Dieselfde met  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהin 5:7 waar in 26:10  ָעוַ לin sy piʿel imperfektumvorm 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 25:912 het die volk  ָקוָ הop 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  ִמ ְשׁ ָפּטook 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  ָקוָ הdie volk
tegelyk op Jahwe se verlossing en מ ְשׁ ָפּט.
ִ Die rede waarom hulle ook op Jahwe se "reg" קוָ ה,ָ 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.  ִמ ְשׁ ָפּטgaan hier met Jahwe se optrede/oordele gepaard. In Jesaja 5:1-7
het 'n mens ook met 'n ander geestelike kwaliteit, " ְצ ָד ָקהgeregtigheid", te make. In Jesaja 26:7 kom
dit voor met 'n verskil, deurdat dit verpersoonlik word in die vorm van 'n mens, naamlik  ַצ ׅדּיקwat
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  ָקוָ הop Jahwe
nie. Indien geestelike kwaliteite ( ִמ ְשׁ ָפּטen  ) ְצ ָָד ָקהsoos in 5:7 nie toegepas word nie ontstaan ִמ ְשׂ ָפּח
en צ ָע ָקה,
ְ wat met  יְ ַעוֵּ לin 26:10 weergegee word.
ָ
moet gepaardgaan met 'n begeerte na Jahwe (vv. 8-9b); 'n verlange dat Hy sy
Hierdie קוָ ה-houding
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  ָקוָ הop Jahwe 'n beoefening van geduld is totdat
Jahwe sy finale optrede (vv. 5-6) uitvoer. In die volk se  ָקוָ הop 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  ָקוָ הis 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  ָקוָ הhulle 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  ָקוָ הdus 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 קוָ ה.ָ
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ָרוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ָקָבּ ֶ ֵׁ֥א ֶרץָנְ כ ִַֹ֖חוֹת
ְ דָצ ֶד
ִֶ֔ ל־ל ַ ִ֣מ
ָ ָבּ
ַ ןָר ָשׁ ֙ע
ָ ָיֻ ַ ִׁ֤ח01

ָאָבּ ִינִַ֖י
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְוְ ִ ִ֣אישָׁי

הוִֽה׃
ָ ְָ֑לָוּבל־יִ ְר ֶ ִַ֖אהָגֵּ ֵׁ֥אוּתָי
ַ יְ ַעֵוּ

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ וּב
ֵׁ֥ ֵ

ָשׁוּ
֙ ֹ ָבּל־יֶ ֱחזָ יָ֑ וּןָיֶ ֱחזִׁ֤ וָּוְ ֙יֵב
ַ ִֶַּ֖֛הָר ָמהָיָ ְדָך
ֵׁ֥ ָ הו
ָ ְָ י00

ָָל ַכ ְר ִִ֔מי
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

ֹאכ ֵ ִֽלם׃
ְ שָׁצ ֶ ֵׁ֥ריָךָת
ָ ף־א
ִַָ֖ ֵ םָא
ַ ת־ע
ָ ִ֔ ִקנְ ַא

ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

7. Die weg van die regverdige is 'n

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

gelyke weg. U maak die spoor van die
regverdige gelyk.

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

8. Ook in die weg van u oordele het

ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָוְ ַע ָתּ ֙ה2

ons U verwag, o Jahwe! Tot u Naam en

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א

tot u Gedenknaam is die begeerte van
ons siel.

ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס

9. My siel verlang na U in die nag, ja,

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

my gees in my soek U, want as u reg

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָוַ ֲא ִשׁ6
ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִָ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל
ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

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

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

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

ָָ֙וָל ִמ ְשׁ ָפּט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

en staan beskaamd; die passie vir die

ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

volk, ook die vuur teen u teëstanders
sal hulle verteer.

ְָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
1. "Laat ek tog sing van
my

Geliefde,

liefdeslied

oor

'n
sy

wingerd!" My Geliefde
het 'n wingerd op ’n
vrugbare helling.
2.

En

Hy

omgeskoffel

het

dit
en

skoongemaak van die
klippe

en

keur

wingerdstokke
aangeplant; en Hy het
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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
onkruid
opkom;

dorings
sal
en

en
daar

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 27:2-646

Jesaja 5:17
Jesaja 5:5

ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ וְ ַע ָתּ ֙ה
ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א

Jesaja 28:3 en

ָכּוֹרי
ֵׁ֥ ֵ וּתָשׁ
ִ הָע ֶ ֵׁ֥ט ֶרתָגֵּ ִַ֖א
ֲ ָםָתּ ָר ַ ָ֑מ ְסנ
ִֽ ֵ ִָבּ ַרגְ ַ ִַ֖לי2
ְ

8
ֶא ְפ ָ ִֽריִם׃

ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס

יָמ ִֽקוֹם׃
ָ הָבּ ִ ִַ֖ל
ְ וָּקיאָצ ָ ָֹ֑א
ִָ֣ ִ וֹתָמ ְל ִַ֖א
ָ
ִ֔ל־שׁ ְל ָחנ
ֻ ִּ֚יָכּ
ָ ָ ִכּ1

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

3. Met voete sal vertrap word die trotse

En nou, laat Ek tog

kroon van die dronkaards van Efraim.

46

Sal bespreek word by 3.4.1.1.1.
Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In hierdie
intertekstuele verhouding word die woord "( ִמ ְר ָמסvertrapping") 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.
47

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

8. Want al die tafels is vol walglike

wat

uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie.

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.
Jesaja 5:6

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Jesaja 30:23

ָת־ה ֲא ָד ֵָ֗מה
ָ עָא
ֶ ר־תּזְ ַ ִ֣ר
ִ ָא ֶשׁ
ֲ ָמ ַ֨טרָזַ ְר ֲע ֶָ֜ך
ְ ֩וְ נָ ַתן

herhaling

ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵָ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

ֵָׁ֥הָד ֵ ִַ֖שׁןָוְ ָשׁ ֵ ָ֑מןָיִ ְר ֶ ֵׁ֥עה
ָ תָה ֲא ָד ִָ֔מהָוְ ָה ָי
ִֽ ָ בוּא
ִ֣ ַ ָתּ
ְ וְ ֶ ֙ל ֶח ֙ם

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

וּאָכּרָנִ ְר ָ ִֽחב׃
ֵׁ֥ ַ וֹםָה ִַ֖ה
ַ ֵֶּׁ֥֛יָךָבּיּ
ַ ִמ ְק ֶנ

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

Dan sal Hy reën gee vir die saad

En

Ek

sal

dit

'n

verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

en

omgeskoffel word nie,
maar
onkruid

dorings
sal

en

herhaling a,

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.

daar

opkom; en Ek sal die
wolke beveel om nie
reën daarop te laat val
nie.

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  ָמ ָטרin 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

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ
ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

Jesaja

32:13-

ָָ֑הָכִּּ֚י
ִ ירָתּ ֲע ֶל
ִֽ ַ וֹץָשׁ ִ ִַ֖מ
ָ יָק
ֵׁ֥ תָע ִִ֔מּ
ַ לָא ְד ַ ִ֣מ
ַ ָע02
ִּ֚ ַ

14
ָע ֶפלָוָ ֶַ֜ב ַחן
ֹ ִ֣ ָירָע ָזָ֑ב
ֻ וֹןָע
ִַ֖ ִ שָׁה ֵׁ֥מ
ֲ י־א ְר ִ֣מוֹןָנֻ ִָ֔ט
ַ ָ ִ ִֽכּ02

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

ָוֹשָׂפּ ָר ִ ִַ֖אים
ְ
םָמ ֵׁ֥שׂ
ְ ד־עוֹל
ָ ִ֔
ָע
ַ רוֹת
֙ דָמ ָע
ְ הָב ַ ִׁ֤ע
ְ ָה ָ֨י

'n

הָע ָד ִ ִֽרים׃
ֲ מ ְר ֵ ֵׁ֥ע
ִָ

verwoesting maak: dit

13. vanweë die akkers van my volk wat

sal

en

met dorings (en) onkruid opskiet, ja,

omgeskoffel word nie,

vanweë al die huise van vreugde van

maar

die uitgelate stad.

Ek

nie

onkruid

sal

dit

geprys

dorings
sal

en
daar

a

en herhaling
ִַ֖הָע ִל ָיזִֽה׃
ַ וֹשָׂק ְר ָי
ִ יָמ ִ֔שׂ
ָ ל־בּ ֵ ִ֣תּ
ָ ל־כּ
ָ ַע

ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

En

herhaling
b49

14. Want die paleis is verlate, die

opkom; en Ek sal die

stadsgewoel

wolke beveel om nie

verander; die Heuwel en die Wagtoring

reën daarop te laat val

dien as spelonke vir ewig, 'n vreugde

nie.

vir die wilde-esels, 'n weiveld vir die

is

in

eensaamheid

troppe vee.
Jesaja 5:17

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

Jesaja 33:1-6

ָא־בגְ דוּ
ִ֣ ָ ֹ וּדָוּבוֹגִַ֖דָוְ ל
ֵ
אָשׁ ִ֔ד
ָ ֹ ָל
ִ֣ וֹיָשׁוֹדדָוְ ַא ָתּ ֙ה
ֵ֗ ֵ
ָה0
ִ֣

herhaling

a

en herhaling
ָָל ְב ִַֹ֖גּד
ִ ֵֹׁ֥לתָך
ְ ְדָכּנּ
ַ ָָ֙תּוּש
ִַ֔
ָשׁוֹדד
ֵ
ִׁ֤וָֹכּ ֲה ִ ִֽת ְמָך
ַ ָ֑ב

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 שׁמִיר
ָ word in beide
tekste, 5:6 en 32:23 vir "dorings" gebruik (herhaling a). Twee verskillende woorde word vir
"onkruid" gebruik, naamlik שׁי ִת
ָ (5:6) en ( קוֹץ32:23) (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 ( ָקוָ הJesaja 5:2, 4 en 7; 33:2), ( ִמ ְשׁפָָּטJesaja 5:7 en 33:5) en ְצ ָד ָקה
(Jesaja 5:7 en 33:5) gebruik (herhaling a). Verder word in beide tekste verskillende woorde vir
verwoesting gebruik, naamlik "( ָבּ ָתהverwoesting" – Jesaja 5:6) wat 'n substantief is en ָשׁ ַדד
("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 "( ָחנַ ןgenadig wees") moet wees, terwyl hulle
op Hom  ָ;קוָ הhulle "( זְ ר ַ ָֹעarm") te wees in tyd van "( ָצ ָרהbenoudheid").

95

d50

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

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

ָדוּ־בְך׃
ִֽ ָ ְיִבגּ
ְ

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ְּק
ִָ֣ ֵ ְַָוִַֽֽיְ ַעז1

ָָל ְבּ ָק ִ ִ֔רים
ַ ָָם
֙ ָ֑ינוָּה ֵיִׁ֤הָזְ ר ֹע
ֱ ָקִוּ
ִ ִִַ֣֖נוָּלָך
ְ ֵׁ֥הָח ֵנּ
ָ הו
ָ ְָי1

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

תָצ ָ ִֽרה׃
ָ נוָּבּ ֵ ֵׁ֥ע
ְ שׁוּע ֵ ִַ֖ת
ָ ְַאף־י

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָוֹמ ֻמ ִֶ֔תָךָנָ ְפ ִַ֖צוּ
ְ יםָמ ִ֣ר
ֵ וָּע ִ ָ֑מּ
ַ וֹלָה ִ֔מוֹןָנָ ְד ִַ֖ד
ָ ָ ִמ ִ֣קּ2

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

גּוֹיִ ִֽם׃

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ָילָכּ ַמ ַ ֵׁ֥שקָגֵּ ִ ִַ֖בים
ְ ףָה ָח ִ ָ֑ס
ִֽ ֶ א ֶס
ֹ ִַ֖ ָףָשׁ ַל ְל ִֶ֔כם
ְ ָוְ ֻא ַ ִ֣ס2

ָרוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

קָבּוֹ׃
ִֽ שׁוֹ ֵ ְֵּׁ֥ק

ָאָבּ ִינִַ֖י
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְוְ ִ ִ֣אישָׁי

ָיִָּ֔וֹןָמ ְשׁ ָ ִַ֖פּט
ִ ִ֣אָצ
ִ וֹםָמ ֵל
ִ ןָמ ָ֑ר
ָ הָכּיָשׁ ֵ ִַֹ֖כ
ֵׁ֥ ִ הו
ִ֔ ָ ְָנִ ְשׂ ָגִּ֣בָי2

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ וּב
ֵׁ֥ ֵ

וּצ ָד ָ ְִּֽקה׃
ְ

ָָל ַכ ְר ִִ֔מי
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ מ
ַָ ָ2

ָתָח ְכ ַ ִ֣מת
ָ ֹח ֶסןָיְ שׁוּ ִַ֖ע
ֹ ֵׁ֥ ִָ֣תָע ִֶ֔תּיָך
ִ מוּנ
ַ ָא
ֱ ָ וְ ָהיָ ֙ה6

ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

יאָאוֹצ ִֽרוֹ׃
ָ
ִַ֖הָה
ֵׁ֥ ִ הו
ָ ְוָ ָ ָ֑ד ַעתָיִ ְר ַ ֵׁ֥אתָי

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

1. Wee verwoester en jy wat nie

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

verwoes is nie, en die wat troueloos
handel, en teen wie nie troueloos

ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָוְ ַע ָתּ ֙ה2

gehandel is nie. As jy klaar is met

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א

verwoes, sal jy verwoes word; en as jy

ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס

klaar is met troueloos handel, sal teen
jou troueloos gehandel word.

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְָ ָה ָי

2. Jahwe, wees ons genadig, op U hoop

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָוַ ֲא ִשׁ6

ons; wees ons arm elke môre, ja, ons
verlossing in die tyd van benoudheid.

Teenoor Jesaja 25:9, waar Jahwe die subjek van "( יָ ַשׁעverlos") was, en die שׁוּעה
ָ ְ"( יverlossing/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 קוָ ה.ָ 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 ' ָקוָ הn 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). ָקוָ ה
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  ָקוָ הhier 'n
houding waar "hoop" en "vertroue" gekombineer word.
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ָהָשׁ ִ ִַ֖מיר
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל
ָָא ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע

3. Vanweë die geluid van die gedreun
vlug die volke; vanweë u verheffing
word die nasies verstrooi.

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ֵמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט

4. Dan word julle buit weggeskraap

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1

soos die wegraping van sprinkane, soos

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ִָָָׁ֤֙וָל ִמ ְשׁ ָפּט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ְַּק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

sprinkane rondswerm, swerm hulle op
dit.
5. Verhewe is Jahwe, want Hy woon in
die hoogte; Hy het Sion vervul met reg
en geregtigheid.

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

6. En daar sal bestendigheid van sy tye

1. "Laat ek tog sing van

wees, 'n rykdom van verlossing, van

my

'n

wysheid en kennis; die vrees van

sy

Jahwe sal sy skat wees.

Geliefde,

liefdeslied

oor

wingerd!" My Geliefde
het 'n wingerd op 'n
vrugbare helling.
2.

En

Hy

het

omgeskoffel

dit
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?
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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

onkruid

sal

en
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

wetsverbreking;
geregtigheid,

was
vir
maar

kyk, gekerm.

Dit is interessant hoe dikwels sekere woorde altesaam in die intertekste (Jesaja 139) verskyn: "dorings en onkruid" (5); "vertrapping" (4); "verwoesting" (9); ָקוָ ה
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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
8:17 ( ָח ָכהingesluit); 25:9; 26:8; 33:2]. Wat die omstandighede ook al is, al is dit
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 2427 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  ָ ִֽלהּvroulik wat verwys na wingerd wat manlik is.
In Levitikus 25:3 is dit vroulik soos ook hier (Watts 1985:347; Wildberger
1997:581; Blenkinsopp 2000:373).
b) Die werkwoord  יָ ָשׂהin 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
BHS

Jesaja 5:1-7
ָיָל ַכ ְר ָ֑מוֹ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָָ֙ל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ א0
ָ

Jesaja 27:2-6
נּוּ־להּ׃
ִֽ ָ דָע
ַ םָח ֶמ
ִַ֖ ֶ וּאָכּ ֶר
ֵׁ֥ ֶ וֹםָה ָ֑ה
ַ ִַ֖ ַבּיּ2
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ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ ֶכּ ֶֶּ֛ר

ָיה
ָ דָע ִ֔ ֶל
ָ ֹןָיִפ ִ֣ק
ְ הָפּ
ִּ֚ ֶ ָיםָא ְשׁ ֶ ְָּ֑קנּ
ַ ָ ֲא ִנִׁ֤יָיְ הוָ ֙הָ ִֹֽנ ְצ ָ ִ֔רהָּלִָ ְרגָ ִ ִַ֖ע2

ָ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ הוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

וֹםָא ֳצ ֶ ִֽרנָּ ה׃
ֶ ִַַ֖ ֵׁ֥ליְ ָלהָוָ י

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛ק
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַתוֹכוָֹוְ ג
ִ֔ ְבּ

ָָָ֙בּ ִמּ ְל ָח ִָ֔מה
ַ ירָשׁיִת
ַ֙ יָשׁ ִ ֵׁ֥מ
ָ ִי־יִתּ ֵֶ֜ננ
ְ יָמ
ִֽ ִ יןָל
ָ֑ ִ הָא
ִ֣ ֵ ָח ָ ִַ֖מ2
ֵ

א ִ ִֽשׁים׃
ָֻ שָׂבּ
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

הָיּ ִַֽחד׃
ָ ָיתנּ
ֵׁ֥ ֶ הָּא ִצ
ֲ הָב
ִַ֖ ָ ֶא ְפ ְשׂ ָ ֵׁ֥ע

ָהוּדה
ָ֑ ָ ְרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ָיָשׁ ִַ֖לוֹם
ָ וֹםָל
ָ֑ ִ הָשׁ ִַ֖ל
ָ עוּזיָיַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
ִִ֔ ִ֣קָבּ ָמ
ְ ָ ִּ֚אוָֹיַ ֲח ֵז2

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ִַ֖יָוּב
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ ִשׁ ְפ

ה־לי׃
ִֽ ִ ִֽיַעֲָ ֶשׂ

ָיָבּוֹ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ ָל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָמ2
ַ

ָלָוּמ ְל ֵׁ֥אוּ
ָ יץָוּפ ַ ִַ֖רחָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ָ
שָׁי ֲִֽע ִ֔קֹבָיָ ִ ֵׁ֥צ
ַ ָ ַה ָבּ ִא ֙יםָיַ ְשׁ ֵ ִ֣ר6

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע
ֲ יָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ֶּ֛ית
ִ ָקֵוּ
ִ ַמ ּ֧דּ ַוּע

נוּבה׃
ִֽ ָ לָתּ
ְ י־ת ֵ ִַ֖ב
ֵ ְֵפנ

ָר־א ִנֵׁ֥י
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ םָא
ֶּ֛ ֵ אָא ְת ִֶ֔כ
ֶ ה־נּ
ִָָ֣ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָוְ ַע ָתּ ֙ה2
ָרָפּ ֵׁ֥ר ֹץ
ָ ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵע
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ יָה ֵ ִׁ֤ס
ָ הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ
ְ ע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ גְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי
ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥לה
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָ וַ ֲא ִשׁ6
ָירָע ָלִַ֖יו
ָ הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ ָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע
ָמ ָ ִֽטר׃
ָאוֹת ֵָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישׁ
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָכּ1
ִ֣ ִ
ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט
ִ֔ ָ ְי
ֵָׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
52
Vertaling 1. Laat ek tog sing van my Geliefde, 2. In dié dag sal daar 'n vrugbare wingerd

52

'n liefdeslied oor sy wingerd! My

wees — sing daarvan!

Geliefde het 'n wingerd op 'n vrugbare

3. Ek, Jahwe, sal dit beskerm: elke

helling.

oomblik sal Ek dit water gee; sodat niks dit

2. En Hy het dit omgeskoffel en

tref nie; Ek sal dit nag en dag bewaak.

skoongemaak van die die klippe en

4. Daar is geen grimmigheid by My nie.

keur wingerdstokke aangeplant; en Hy

Waar Ek doring (of) onkruid kry, sal Ek in

het 'n toring in die middle daarvan

die oorlog daarop aanval, dit alles saam

gebou en ook 'n parskuip daarin

verbrand.

uitgekap; en Hy het gehoop dat dit

5. Of hulle moet my beskutting aangryp,

druiwe sou dra, maar dit het suur

vrede met My maak, vrede met My maak.

Die term  ֶכּ ֶרם ֶח ֶמדis nie ongewoon nie. Dit verskyn ook in Amos 5:11 en Jesaja 32:12. Daar word

normaalweg nie gespesifiseer watter produk die term  ֶכּ ֶרםvoortbring nie.  ֶח ֶמדkan eenvoudig
vervang word met  ֶח ֶמרwat 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  ֶח ֶמדword gevolg (Clines 1998:461; Doyle 2000:340; Hibbard
2006:171).
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druiwe voortgebring.

6. In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel

3. En nou, inwoners van Jerusalem en

sal bloei en uitbot, hulle sal die wêreld vol

manne van Juda, spreek tog reg tussen

vrugte maak.

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.

3.4.1.1.1.3 Literêre Analise

Hibbard (2006:170) is van mening dat Jesaja 27:2-6 deur  ַבּיוֹם ַההוּאgekenmerk
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

Interteks
a,
en

herhaling
d

Jesajaboek Teks

Teks

Jesaja 5

Jesaja 27:2-6

ירתָ
יָשׁ ַ ֵׁ֥
יד ִ
ָל ִיד ִ ִ֔
ָ0א ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א ִ ִֽ
ָ

Jesaja 5:1-

נּוּ־להּ׃
דָע ָ ִֽ
םָח ֶמ ַ
וּאָכּ ֶר ֶ ִַ֖
וֹםָה ָ֑ה ֶ ֵׁ֥
ַ 2בּיִַּ֖ ַ

herhaling

rekontekstualisering

7
הָפּןָ
יםָא ְשׁ ֶ ְָּ֑קנָּ ֶ ִּ֚
הָּל ְרגָ ִ ִַ֖ע ַ
ֲ ָ2א ִנִׁ֤יָיְ הוָ ֙הָ ִֹֽנ ְצ ָ ִ֔ר ִ

םָה ָיֵׁ֥הָ
וָֹכּ ֶר ָ
יָל ַכ ְר ָ֑מ ֶ ֶּ֛
דּוֹד ְ
ִ ִַ֖

וֹםָא ֳצ ֶ ִֽרנָּ ה׃
ָליְ ָלהָוָ יִַ֖ ֶ
יה ַ ֵׁ֥
דָע ִ֔ ֶל ָ
יִפ ִ֣קֹ ָ
ְ

ן־שׁ ֶמן׃
ןָבּ ָ ִֽ
יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר ֶ
יד ְ
ִ ִֽל ִיד ִ ִַ֖

ירָשׁיִתָָ֙
יָשׁ ִ ֵׁ֥מ ַ֙
י־יִתּ ֵֶ֜ננִ ָ
יָמ ְ
יןָל ִ ִֽ
הָא ִ ָ֑
ָ2ח ָ ִַ֖מ ֵ ִ֣
ֵ

הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּ
ַ ָ1וִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק ַ

הָיּ ִַֽחד׃
יתנָּ ָ
הָּא ִצ ֶ ֵׁ֥
הָב ֲ
הָא ְפ ְשׂ ָ ֵׁ֥ע ָ ִַ֖
ַבּ ִמּ ְל ָח ִָ֔מ ֶ

ןָמגְ ָדּל֙ ָ
הוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב ִ
וַ יִּ ָט ֙ ֵע ֙

יָשׁ ִַ֖לוֹםָ
וֹםָל ָ
הָשׁ ִַ֖ל ִ ָ֑
שׂ ָ
עוּזיָיַ ֲע ֶ ֵָׁ֥
ִ֣קָבּ ָמ ִִ֔
ִּ֚ ָ2אוָֹיַ ֲח ֵז ְ

ִ֣בָבּוָֹ
בָח ֵצ ָ֑
ם־י ֶַֽק ָ
תוֹכוָֹוְ גַ ֶ ִַ֖
ְבּ ִ֔

ה־לי׃
ִֽי ֲַע ֶשׂ ִ ִֽ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
וָל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ
וַ יְ ַ ְֶּּ֛ק ַ

יץָוּפ ַ ִַ֖רחָ
ָ
שָׁי ֲִֽע ִ֔קֹבָיָ ִ ֵׁ֥צ
ַ ָ6ה ָבּ ִא ֙יםָיַ ְשׁ ֵ ִ֣ר ַ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

נוּבה׃
לָתּ ָ ִֽ
י־ת ֵ ִַ֖ב ְ
וָּפנֵ ֵ
לָוּמ ְל ֵׁ֥א ְ
יִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א ָ

רוּשׁ ַלִַ֖םָ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ
אָבּ ִינִַ֖יָ
טוּ־נ ֵ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
וְ ִ ִ֣אישָׁיְ ָ ָ֑
יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
וּב ַ
ֵ ֵׁ֥
ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ָ2מ ַ
ַ
ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ
וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ
ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
אוֹד ָ
הָ ִ ִֽ
ָ2וְ ַע ָתּ ָ֙
הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ
ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ
הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣
הָשׁ ִ ִַ֖מירָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּהָ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע ֶ
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ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ירָע ָל
ָ ה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ַָ ֵמ
ָאוֹת
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָכּ1
ִ֣ ִ
ָהוּדה
ִ֔ ָ ְֵבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ נְ ַ ִַ֖ט
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ
ְָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
Vertaling

1. Laat ek tog sing van

Vertaling

2. In dié dag sal daar 'n vrugbare

'n

wingerd wees — sing daarvan!

sy

3. Ek, Jahwe, sal dit beskerm: elke

wingerd! My Geliefde

oomblik sal Ek dit water gee;

het 'n wingerd op 'n

sodat niks dit tref nie; Ek sal dit

vrugbare helling.

nag en dag bewaak.

my

Geliefde,

liefdeslied

2.

En

oor

Hy

het

dit

4. Daar is geen grimmigheid by

en

My nie. Waar Ek doring (of)

skoongemaak van die

onkruid kry, sal Ek in die oorlog

die

daarop aanval, dit alles saam

omgeskoffel

klippe

en

keur

wingerdstokke

verbrand.

aangeplant; en Hy het

5. Of hulle moet my beskutting

'n toring in die middel

aangryp, vrede met My maak,

daarvan gebou en ook

vrede met My maak.

'n

daarin

6. In die dae sal Jakob wortel

uitgekap; en Hy het

skiet, Israel sal bloei en uitbot,

gehoop dat dit druiwe

hulle sal die wêreld vol vrugte

sou dra, maar dit het

maak.

parskuip

suur

druiwe

voortgebring.
3. En nou, inwoners
van
manne

Jerusalem
van

en
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
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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 ;כּ ֶרם
ֶ dieselfde geld vir
"dorings en onkruid", naamlikָ שׁיִת ָשׁ ִ ִַ֖מיר.
ָ֑ ָ In terme van herhaling d word
verskillende woorde vir "sing" gebruik, naamlik: ( ִשׁיר5:1) en ( ָענָ הIV) (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

Teks

Jesajaboek

Teks

Interteks

ָזָשׁ ִָ֔טה
ִ ָא ֶר
ִ֣ ֶ ןָבּ ִמּ ְד ָבּ ֙ר
ַ ֶא ֵ ִׁ֤תּ

herhaling

5
Jesaja

Jesaja

5:1-7

53

31

Jesaja
5:1

40:27-

ָידי
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א

Jesaja 41:19

ָוָֹכּ ֶֶּ֛רם
ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ ִשׁ

ָןָא ִ ִ֣שׂים
ָ ִ֣ץָשׁ ֶמ
ָ֑ ָ וַ ֲה ַ ִַ֖דסָוְ ֵע

ָיָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶ ָרן
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ ָה ָי

ָוֹשָׁתּ ְד ָ ֵׁ֥הר
ִ הָבּ ֶּ֛ר
ְ ָבּ ֲע ָר ֵָ֗ב

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ֶבּ

א ִַ֖שוּרָיַ ְח ָ ִֽדּו׃
ַָ וּת
ְ

"Laat ek tog sing vir

Ek

my

'n

woestyn gee die

liefdeslied oor sy

seder, die akasia en

wingerd!"

die mirt en die

Geliefde,

My

sal

in

Geliefde

het

'n

wilde-olyfboom;

wingerd

op

’n

Ek

vrugbare helling.

sal

in

b

en

rekontekstualisering54

die

die

wildernis plant die
sipres, die plataan
en die denneboom,
dié almal.

Jesaja
5:1-7

ָידי
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִָֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

Jesaja 49:14-26

ָוֹןָעזָ ַ ִ֣בנִ י
ֲ ִַ֖רָציּ
ִ אמ
ֶ ֹ ָוַ ֵׁ֥תּ02

herhaling a, herhaling
b en herhaling d55

53

Die intertekstuele verband word bespreek by 3.4.1.2.1.
Herhaling b is die herhaling van ongeveer dieselfde woorde met een of meer verskille. In beide
tekste word " ֶשׁ ֶמןvet of olyfolie" saam met woorde gebruik wat verskillende betekenisse aan die
54

tekste gee, in 5:5 saam met  ֶבּןwat "vrugbaar" beteken en in 49:11 saam met  ֵאץwat "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, קוָ ה,ָ as in Jesaja 5:2, 4 en 7
gebruik (herhaling a). In 49:19 word 'n ander woord, naamlik ( ָשׁ ַמםpartisipium) gebruik om
verwoes aan te dui, as תה
ָָ ( ָבּsubstantief) in 5:6 (herhaling d). Die ander woord wat in 5:7 gebruik
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ָוָֹכּ ֶֶּ֛רם
ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ ִשׁ

ִַ֖יָשׁ ֵכ ָ ִֽחנִ י׃
ְ הוָ֑הָוַ אד ָֹנ
ָ ְי

ָיָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶרן
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ ָה ָי

ָחָא ָש ֙ה
ִ ָ ֲה ִת ְשׁ ַ ִׁ֤כּ02

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ֶבּ

ָן־בּ ְט ָנָ֑הּ
ִ םָבּ
ֶ הָּמ ַר ֵ ִַ֖ח
ֵ עוּל
ִָָ֔

ָהוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוּ
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָהָת ְשׁ ִַ֔כּ ְחנָ ה
ִ ם־א ֶל
ִ֣ ֵ ַגּ

ָ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ הוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב
֙ וַ יִּ ָט ֙ ֵע

אָא ְשׁ ָכּ ֵ ִֽחְך׃
ֶ ֹ יָל
ֵׁ֥ וְ ָאנ ִ ִַֹ֖כ

ִָ֣בָבּוֹ
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַתוֹכוָֹוְ ג
ִ֔ ְבּ

ָל־כּ ַ ִַ֖פּיִם
ַ ןָע
ַ ָ ֵ ֵׁ֥ה06

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ וַ יְ ַ ְֶּּ֛ק

ַָחקּ ִ ָֹ֑תיְךָחוֹמ ַ ֵֹׁ֥תיִ ְךָנֶ גְ ִ ִַ֖דּי

שׁים׃
ִָֽ ִ שָׂבּ ֻא
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

ָתּ ִ ִֽמיד׃

ָרוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ָוָּבּ ָ ָ֑נַֽיִ ְך
ָ ָ ִ ִֽמ ֲה ִַ֖ר01

ָטוּ־נא
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְוְ ִ ִ֣אישָׁי

ְָךָוּמ ֲח ִר ַ ִַ֖ביִ ְך
ַ ְִמ ָ ִֽה ְר ַ ֵׁ֥סי

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ִַ֖יָוּב
ֵׁ֥ ֵ ֵבּ ִינ

ִמ ֵ ֵׁ֥מְּךָיֵ ֵ ִֽצאוּ׃

ָוֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

ָיבָעינַ֙ יִָ ְ֙ך
ֵ י־ס ִ ִׁ֤ב
ָ ָ ְשׂ ִ ִֽא01

ָיָבּוֹ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ ְל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל

ָיָכּ ָלִַ֖םָנִ ְק ְבּ ִ֣צוּ
ֻ ְוּר ִִ֔א

ָיָל ֲע ֵׁ֥שׂוֹת
ַ ֶּ֛ית
ִ ָקֵוּ
ִ ַמ ּ֧דּ ַוּע

ָי־אנִ י
ִ֣ ָ ְָ֑ךָח
ַ אוּ־ל
ָ ָ ִֽב

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ ֲענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע

ָיָכ ָל ֙ם
ֻ הָכּ
ִׁ֤ ִ הו
ֵ֗ ָ ְנְ ֻאם־י

ָה־נִּ֣א
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָוְ ַע ָתּ ֙ה2

ָיָת ְל ִָ֔בּ ִשׁי
ִ ָכּ ֲע ִ ִ֣ד

ָר־א ִנֵׁ֥י
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ םָא
ֶּ֛ ֵ ֶא ְת ִֶ֔כ

יםָכּ ַכּ ָ ִֽלה׃
ַ וִּֽ ְת ַק ְש ִ ִַ֖ר

word, is die woord ( ְצ ָד ָקהgeregtigheid – geestelike kwaliteit), met 'n verskil in 49:24, naamlik ַצ ִדּיק
(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
קוָ ה,ָ hulle krag sal ontvang. In Jesaja 49:14-26 word 'n ander houding by die volk bespeur. Die volk
(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 קוָ ה,ָ 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  ָקוָ הop 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  ָקוָ הsluit 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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יָח ְרב ַֹ֙תיִ ְ֙ךָ
ִׁ֤ ִ ָ09כּ ָ

יָה ֵ ִׁ֤סרָ
הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ ָ
ע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ

וְ ִ֣שׁ ֹ ְממ ִַֹ֔תיִ ְךָוְ ֶ ִַ֖א ֶרץָ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
ְמ ָ

יָע ָתּ ֙הָ
יְךָכּ ַ
ֲה ִ ִֽר ֻס ֵ ָ֑ת ִ ִׁ֤

ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָיֵׁ֥הָ

יּוֹשׁבָוְ ָר ֲח ִַ֖קוָּ
יָמ ִֵ֔
ֵתּ ְצ ִ ִ֣ר ִ

ְל ִמ ְר ָ ִֽמס׃

ְמ ַבלְָ ָ ִֽעיִ ְך׃

הָל ֹאָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

וָּב ָאזְ ִַ֔ניִ ְךָ
אמ ִ֣ר ְ
ָ11עִּ֚ וֹדָי ֹ ְ

יִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥להָ

ר־ליָ
ְךָצ ִ ֵׁ֥
ִַ֖יָשׁ ֻכּ ָלָ֑יִ ַ
ְבּ ֵנ ִ

לָה ָע ִב ֙יםָ
ָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע ֶ

ה־ליָ
ַה ָמּ ִַ֖קוֹםָגְּ ָשׁ ִ ֵׁ֥

ירָע ָלִַ֖יוָ
הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט ָ
ֲא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ

וְ ֵא ֵ ִֽשׁ ָבה׃

מ ָ ִֽטר׃
ָָ

ְךָמיָ
ָבּ ְל ָב ֵֵ֗ב ִ ִׁ֤
ָ10וְ ָא ַ ִ֣מ ְר ְתּ ִ

אוֹתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

ת־א ֶלהָוַ ֲא ִנֵׁ֥יָ
ָא ִֵ֔
ד־לי ֶ
ָי ִַֽל ִ ֙

ֵבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁ

מוּדהָגּ ָֹלִ֣ה׀ָ
כוּלִַ֖הָוְ גַ ְל ָ ָ֑
ְשׁ ָ

שׁוּעיוָ
עָשׁ ֲע ָ ָ֑
הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט ַ
יְ ָ ִ֔

ָמיָגִ ֵ ִ֔דּלָ
סוּרהָוְ ֵ֙א ֶל ֙ה ִ ִ֣
וְ ָ ֵ֗

וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣הָ
וַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ

יָל ַב ִ ִ֔דּיָ
ןָאנִָ֙יָנִ ְשׁ ַ ִ֣א ְר ִתּ ְ
ֵ ִׁ֤ה ֲ

חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥הָ
ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ

הָהם׃
הָאי ֵׁ֥ ֹפ ֵ ִֽ
ֵ ִַ֖א ֶל ֵ

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃ָ

רָאד ָֹנִ֣יָ
ה־א ַֹ֞מ ֲ
ִֽ ָ11כֹּ ָ

1. "Laat Ek tog sing

הָא ָ ִׁ֤שאָ
הָה ֵ֨נּ ֶ
הו ִ
יְ ִ ֵ֗

vir my Geliefde, 'n
liefdeslied oor sy

ל־ע ִ ִַ֖מּיםָ
ֶאל־גּוֹיִ ֙םָיָ ִ ִ֔דיָוְ ֶא ַ
יאוָּבנַ֙ יִ ְ֙ךָ
ָ
ָא ִ ִ֣ריםָנִ ִ ָ֑סיָוְ ֵה ִ ִׁ֤ב
ל־כּ ֵ ֵׁ֥תףָ
ְךָע ָ
ןָוּבנ ַ ִַֹ֖תיִ ַ
ְבּ ִ֔חֹ ֶצ ְ

"!wingerd

My
'n

het

Geliefde

'n

op

wingerd

vrugbare helling.
ִתּנָּ ֶ ִֽשׂאנָ ה׃
א ְמ ֵַָ֗ניִ ְךָ
וָּמ ָל ִֶ֜כיםָ ִֽ ֹ
ָ12וְ ָהי֨ ְ
ָמ ִינִ֣יק ִַֹ֔תיִ ְךָ
יה ֙ם ֵ
וֹת ֶ
וְ ָשׂ ִֽר ֵ

2. En Hy het dit
en

omgeskoffel

van

skoongemaak

die klippe en keur
ווָּלְךָ
יִםָא ֶרץָיִ ְשׁ ַ ִ֣תּ ֲח ִ֔ ָ
ַא ֵ֗ ַפּ ֶ ִּ֚
רָרגְ ַלִַ֖יִ ְךָיְ ַל ֵ ָ֑חכוָּ
וַ ֲע ַ ֵׁ֥פ ַ
הוהָ
י־א ִנִ֣יָיְ ָ ִ֔
ָכּ ֲ
וְ יָ ַ ֙ד ַע ְ֙תּ ִ ִֽ
רָל ֹא־יֵ ִַ֖בֹשׁוָּ קָֹוִֽי׃
ֲא ֶ ֵׁ֥שׁ ִֽ
חָמגִּ ִַ֖בּוֹרָ
ֲ ָ12היֻ ַ ֵׁ֥קּ ִ

wingerdstokke
aangeplant; en Hy
het 'n toring in die
daarvan

middel

gebou en ook 'n
daarin

parskuip

uitgekap; en Hy het
ם־שׁ ִ ֵׁ֥ביָ
ַמ ְל ָ֑ק ַוֹחָוְ ִא ְ

114

dit

dat

gehoop

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

druiwe

sou

dra,

יקָיִמּ ֵלִֽט׃
ָ
ַצ ִ ִַ֖דּ

maar dit het suur
ָהוה
ֵ֗ ָ ְה׀ָא ַ ִ֣מרָי
ָ ָֹ ִכּי־ ִָ֣כ12

druiwe

ָבּוֹרָיֻ ָ ִ֔קּח
֙ ִם־שׁ ִ ִׁ֤ביָג
ְ ַגּ

voortgebring.
3. En nou, inwoners

ָיץָיִמּ ֵלָ֑ט
ָ
ָע ִ ִַ֖ר
ָ וּמ ְל ֵׁ֥ק ַוֹח
ַ

van Jerusalem en
manne

van Juda,

ָיָא ִ ִ֔ריב
ָ ָאנ ִ ִֹ֣כ
ָ יב ְ֙ך
ֵ וְ ֶאת־יְ ִר
ְָךָאנ ִ ֵֹׁ֥כי
ָ ִת־בּ ַ ִַ֖נַֽי
ָ וְ ֶא

spreek tog tussen
My en my wingerd.

אוֹשׁ ַיע׃
ִֽ ִ

4. Wat is daar meer
ָָוְ ַה ֲא ַכ ְל ִ ִׁ֤תּי16

te doen aan my
wingerd

wat

Ek

daar nie aan gedoen

ָת־בּ ָשׂ ָ ִ֔רם
ְ ָא
ֶ ֶאת־מוֹנַ֙ יִ ְ֙ך
ָיסָדּ ָ ִ֣מםָיִ ְשׁ ָכּ ָ֑רוּן
ָ וְ ֶכ ָע ִ ִַ֖ס

het nie? Waarom
het Ek gehoop dat

ָיָא ִנִׁ֤י
ֲ רָכּ
ִ֣ ִ שׂ
ֵָָ֗ ל־בּ
ָ וָּכ
ָ וְ יָ ְד ִ֣ע

dit druiwe sou dra,

ָיעְךָוְ ג ֲֹא ֵלְִַ֖ך
ֵ ִ֔ וֹשׁ
ִ ָמ
ִֽ יְ הוָ ֙ה

maar dit bring suur

ֲא ִ ֵׁ֥בירָיַ ֲע ִֽקֹב׃

druiwe voort?
5. En nou laat Ek

14. Maar Sion sê:

tog bekend maak

Jahwe

het

my

wat Ek met my

verlaat,

en

my

wingerd gaan doen:

Heer

Ek

vergeet.

sal

van

sy

het

my

doringheining

15. Kan ’n vrou

ontslae raak en dit

haar

oorgee

vergeet, haar nie

aan

verbranding; Ek sal

ontferm

sy

seun

klipmuur

soogkind

oor
van

die
haar

afbreek, sodat dit 'n

skoot nie? Al sou

vertrapping word.

hulle

6. En Ek sal dit 'n

nogtans sal Ék jou

verwoesting maak:

nie vergeet nie!

dit sal nie geprys en

16. Kyk, op die

omgeskoffel

word

handpalms het Ek

nie, maar dorings en

jou gegraveer; jou

onkruid

mure

sal

daar

vergeet,

is

opkom; en wat dit

voortdurend

voor

betref sal Ek die

My.

wolke beveel om

17. Jou seuns is

nie reën daarop te

haastig, maar jou
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laat val nie.
7.

Waarlik

vernietigers en jou
die

verwoesters sal van

wingerd van Jahwe

jou af weggaan.

van die leërskare is

18. Hef jou oë

die huis van Israel,

rondom op en kyk:

en die manne van

hulle almal kom

Juda is die tuin van

bymekaar en kom

sy verlustiging; en

na jou toe! So waar

Hy het gehoop vir

as Ek leef, spreek

reg, maar kyk, dit

Jahwe, sekerlik sal

was

sy hulle almal soos

wetsverbreking; vir

ornamente

geregtigheid, maar

soos 'n bruid hulle

kyk, gekerm.

ombind.

aansit,

19. Want jou puin
en jou verwoeste
plekke

en

bouvallige

jou
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
vir

(kinders)

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,

Redder
Verlosser

is

jou
en
die

Magtige van Jakob.
Jesaja
5:1-7

ָידי
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

Jesaja 51:1-8

ָוָּא ַלֶּ֛יָ ֵׁ֥ר ֹ ְד ֵפי
ֵ ָ ִשׁ ְמ ֵׁ֥ע0

herhaling a, herhaling
b en herhaling d56

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, קוָ ה,ָ as in Jesaja
5:2, 4 en 7 gebruik (herhaling a). In 51:3 word 'n ander woord, naamlik ( ְכּגַ ןsubstantief) gebruik om
"tuin" aan te dui, as ( נְ ַטעsubstantief) in 5:6 (herhaling d). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word,
is die woord "( ְצ ָד ָקהgeregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 51:1, 5 en 7,
naamlik "( ֶצ ֶדקgeregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief).  ְצ ָד ָקהword ook gebruik in 51:6 en
8 (herhaling b). In 51:4 en 5 word  ִמ ְשׁ ָפּטook twee keer gebruik, met in v. 5 as 'n werkwoord. Daar
word baie sterk klem in 51:1-8 op geregtigheid gelê, veral as  ֶצ ֶדקmet "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: "( ָשׁ ַמעluister") (v. 1); "( ָק ַשׁבluister") (v. 4); "( נָ ָשׂאslaan op") (v. 6) en ָשׁ ַמע
("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 "( צוּרrots") (v. 1)
waaruit hulle voortkom. Vv. 4-5 bevat die aankondiging van die heil, wat met Jahwe se תּוֹרה
ָ ("wet")
(v. 4) te doen het. Vers 6 bevat ook die aankondiging van die heil, wat deur "( ִכּיwant") (v. 6) ingelei
word. Vv. 7-8 bevat ook 'n aankonding van die heil, wat ook deur ( ִכּיMelugin 1976:151) ingelei
word.
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ָוָֹכּ ֶֶּ֛רם
ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ ִשׁ

ָהוָ֑ה
ָ ְקָמ ַב ְק ֵ ִ֣שׁיָי
ְ ֶ ִַ֖צ ֶד

ָיָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶרן
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ ָה ָי

ָל־צוּר
ִ֣ ַה ִ֙בּיטוָָּ֙ ֶא

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ֶבּ

ָל־מ ֶ ֵׁ֥קּ ֶבת
ַ ֻח ַצ ְב ִֶ֔תּםָוְ ֶא

ָהוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוּ
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ִַ֖בּוֹרָנֻ ַקּ ְר ֶ ִֽתּם׃

ָ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ הוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב
֙ וַ יִּ ָט ֙ ֵע

ָל־א ְב ָר ָ ִ֣הם
ַ ָא
ֶ יטוּ
֙ ָ ַה ִ֙בּ1

ִָ֣בָבּוֹ
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַתוֹכוָֹוְ ג
ִ֔ ְבּ

ָל־שׂ ָ ִַ֖רה
ָ יכםָוְ ֶא
ִֶ֔ ֲא ִב

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ וַ יְ ַ ְֶּּ֛ק

ָי־א ָ ִ֣חד
ֶ ָ֑םָכּ
ִ חוֹל ְל ֶכ
ֶ ְתּ

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

ָאתיוָוַ ֲא ָב ְר ֵ ִַ֖כהוּ
ִִ֔ ְק ָר

ָרוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ָוְ ַא ְר ֵ ִֽבּהוּ׃

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  ָקוָ הverband 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  ָקוָ הnie. Hier in Jesaja 51:1-8 gaan Jahwe 'n tree verder. Hy verseker hulle dat sy ֶצ ֶדק
("oorwinning") (v. 5) naby is en dat die oorwinning ook die nasies insluit.
Die term  ֶצ ֶדקhet in Jesaja 5:1-7 ook voorgekom en wel in die vorm צ ָד ָקה.
ְ 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 צ ֶדק,
ֶ soos ook  ִמ ְשׁ ָפּטin Jes. 26:7-11, met oordele
gepaard.
Verder is hier in Jesaja 51:5  יָ ַחלdie sinoniem vir קוָ ה.ָ 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  יָ ַחלop Jahwe dat Hy die bron en realiteit van "hoop" is (Barth 1990:54)
is. Volgens Snaith en Orlinsky (1967:191-192) beteken  יָ ַחלhier "om te hoop in angs".  ַָי ַחלkan ook
beteken "om te hoop in gespanne afwagting".
Die vraag is: hoekom  ָקוָ הen  יָ ַחלdie "eilande" op Jahwe? Volgens Whybray (1975:156)  ָקוָ הdie
"eilande" op Jahwe vir sy תּוֹרה
ָ ("wet") as 'n lig vir die nasies wat onder hulle gevestig moet word.
Jahwe se תּוֹרה
ָ ("wet") (v. 4), "( ִמ ְשׁ ָפּטreg") (v. 4), "( ֶצ ֶדקoorwinning") (v. 5) en "( יֵ ַשׁעverlossing") (v.
5) is almal weldade wat ook vir die nasies bedoel is. Die nasies  ָקוָ הvir 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  ָקוָ הtotdat 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 "( ָקוָ הhoop") en "( יָ ַחלwag") in
gespannendheid op hierdie gebeurtenis (Van Winkle 1985:447).
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הָציֵּ֗ וֹןָ
הו ִ
ִֽ ִ ָ2כּי־נִ ַ֨חםָיְ ָ ֶ֜

טוּ־נאָ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
וְ ִ ִ֣אישָׁיְ ָ ָ֑

יהָ
ל־ח ְרב ִֶֹ֔ת ָ
ָכּ ָ
נִ ַח ֙ם ָ

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ִַ֖יָוּב ַ
ֵבּ ִינ ֵ ֵׁ֥

ָכּ ִ֔ ֵע ֶדןָ
םָמ ְָד ָבּ ָר ֙הּ ְ
וַ ָיּ ִֶׁ֤שׂ ִ

וֹתָעוֹדָ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

הוָ֑הָ
הָּכּגַ ן־יְ ָ
וְ ַע ְר ָב ָ ִַ֖ת ְ

יָבּוָֹ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
ְל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

ָיִמּ ֵצאָ
ָשׂ ִׁ֤שׂוֹןָוְ ִשׂ ְמ ָח ֙ה ָ ִ֣

יָל ֲע ֵׁ֥שׂוֹתָ
ָת ַ
ָקֵ ֶּ֛וּי ִ
ַמ ּ֧דּ ַוּע ִ

הָּתּוֹדהָוְ ֵׁ֥קוֹלָזִ ְמ ָ ִֽרה׃ָ
ָ ִַ֖
ִָ֔ב

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ֲענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ְ

ָע ִִ֔מּיָ
יבוָּא ַ ֙לי ַ
ֵ
ַ ָ2ה ְק ִ ִׁ֤שׁ

ה־נִּ֣אָ
יע ָ
אוֹד ָ
הָ ִ ִֽ
ָ2וְ ַע ָתּ ָ֙

ָ֑ינוָּכּיָ
ִ֣יָה ֲא ִז ִ ִׁ֤
יָא ַל ַ
אוּמּ ֵ
וּל ִ ִַ֖
ְ

ר־א ִנֵׁ֥יָ
תָא ֶשׁ ֲ
םָא ֲ
ֶא ְת ִֶ֔כ ֵ ֶּ֛

יָת ִֵ֔צאָ
ָמ ִא ִ ִ֣תּ ֵ
תוֹר ֙ה ֵ
ָ

יָה ֵ ִׁ֤סרָ
הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ ָ
ע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ

וֹרָע ִ ִַ֖מּיםָ
יָל ֵׁ֥א ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ִִ֔ט ְ
ִ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
ְמ ָ

ַא ְר ִ ִֽגּ ַיע׃

ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָיֵׁ֥הָ

וֹבָצ ְד ִקיָָ֙יָ ָצִ֣אָ
ָ2ק ִָָׁ֤ר ִ

ְל ִמ ְר ָ ִֽמס׃

יָע ִ ִ֣מּיםָ
יִ ְשׁ ִ֔ ִעיָוּזְ ר ַ ִַֹ֖ע ַ

הָל ֹאָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

ָאִיִּ֣יםָיְ ַקוִּ֔ וָּ
טוָּא ַ ֙לי ִ
יִ ְשׁ ָ֑ ֹפּ ֵ

יִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥להָ

וְ ֶאל־זְ ר ִ ִַֹ֖עיָיְ יַ ֵח ִֽלוּן׃

לָה ָע ִב ֙יםָ
ָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע ֶ

יכםָ
םָעינֵ ֶֶ֜
ָל ָש ַ֨מיִ ֵ ִֽ
ְ ָ6שׂאוּ֩ ַ

ירָע ָלִַ֖יוָ
ה ְמ ִ ֵׁ֥ט ָ
הָמ ַָ
ֲא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ

ל־ה ָ ִ֣א ֶרץָ
יטוָּא ָ
ֶ
ְ ִֽו ַה ִ ּ֧בּ

ָמ ָ ִֽטר׃

י־שׁ ֶַ֜מיִ םָ
תָכּ ָ
ִמ ֵַ֗תּ ַח ִ ִֽ

אוֹתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

חוָּוְ ָה ָ֙א ֶר ֙ץָ
ֶכּ ָע ָ ִׁ֤שׁןָנִ ְמ ָ ֙ל ֙

ֵבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁ

יהָ
דָתּ ְב ִ֔ ֶלהָוְ י ְֹשׁ ֶ ִַ֖ב ָ
ַכּ ֶבִּ֣גֶ ִָ

שׁוּעיוָ
עָשׁ ֲע ָ ָ֑
הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט ַ
יְ ָ ִ֔

ִ֣ןָיְמוּתוּןָ
ָ֑
מוֹ־כ
ְכּ ֵ

וָל ִמ ְשׁ ָפּטָָ֙וְ ִה ֵנִּ֣הָ
וַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ

ִ֣םָתּ ְה ִֶ֔יהָ
עוֹל ִ ִֽ
ָל ָ
תי ְ
וּע ִ ֙
ישׁ ָ
וִ ִֽ

חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥הָ
ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ

אָת ָ ִֽחת׃
יָל ֹ ֵ
וְ ִצ ְד ָק ִ ִַ֖ת ֵׁ֥

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃ָ

וָּא ַ ֙ליָ ִֹ֣י ְד ֵעיָ
ִ ָ1שׁ ְמ ִׁ֤ע ֵ

1. "Laat Ek tog sing
vir my Geliefde, 'n

יָב ִל ָ ָ֑בּםָ
םָתּוֹר ִ ִ֣ת ְ
ָ
קָע
ִֶ֔צ ֶד ַ ִַ֖
ָח ְר ַ ִ֣פּתָ
אוּ ֶ
ל־תּ ְיר ֙
ַא ִ ִֽ
וֹשָׁוּמגִּ ֻדּפ ָ ִַֹ֖תםָ
ִ
ֱאנִ֔
ל־תּ ָ ִֽחתּוּ׃
ַא ֵ
ִ֣םָעשָׁ
אכ ֵל ִ֔ ָ
ָי ֹ ְ
יָכ ֶ֙בּגֶ ֙ד ָ
ִׁ֤ ִ ָ1כּ ַ
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liefdeslied oor sy
"!wingerd

My
'n

het

Geliefde

'n

op

wingerd

vrugbare helling.
2. En Hy het dit
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omgeskoffel

en

skoongemaak

van

die klippe en keur

ִָ֣םָסס
ָ֑ ָ אכ ֵל
ְ ֹ וְ ַכ ֶ ִַ֖צ ֶמרָי
ִָ֣םָתּ ְה ִֶ֔יה
ִֽ ִ עוֹל
ָ ָָ֙ל
ְ וְ ִצ ְד ָק ִתי
וֹרָדּוֹרים׃
ִֽ ִ
יָל ֵׁ֥ד
ְ ישׁוּע ִ ִַ֖ת
ָ
ִו

wingerdstokke
aangeplant; en Hy

1. Luister na My,

het 'n toring in die

soekers

middel

geregtigheid,

daarvan

van

gebou en ook 'n

soekers van Jahwe!

parskuip

daarin

Kyk na die rots

uitgekap; en Hy het

waaruit julle gekap

gehoop

dat

dit

is en die holte van

druiwe

sou

dra,

die

put

waaruit

maar dit het suur

julle gegrawe is.

druiwe

2.

voortgebring.

Abraham,

3. En nou, inwoners

vader, en na Sara,

van Jerusalem en

wat

manne

het;

spreek

van Juda,
tog

reg

Kyk

na
julle

julle

gebaar

want

as

eersteling het Ek

tussen My en my

hom

geroep

en

wingerd.

hom

geseën

en

4. Wat is daar meer

hom

te doen aan my

vermenigvuldig.

wingerd

3.

wat

Ek

Want

Jahwe

daar nie aan gedoen

vertroos Sion; Hy

het nie? Waarom

vertroos

het Ek gehoop (dat

puinhope en maak

dit) druiwe sou dra,

sy woestyn soos

maar dit het suur

Eden

druiwe

wildernis soos die

voortgebring?

tuin van Jahwe;

5. En nou, laat Ek

vreugde

tog bekend maak

blydskap sal daarin

vir julle wat Ek met

gevind

my wingerd gaan

danksegging en die

doen: Ek sal van sy

klank van liedere.

doringheining

4. Luister na My,

ontslae raak en dit

my volk, en neig

oorgee

aan

die oor tot My, my

verbranding; Ek sal

nasie! Want 'n wet

al

en

sy

sy

en

word,
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sy

klipmuur

stukkend
sodat

afbreek
dit

'n

sal

van

My

uitgaan, en Ek sal
my reg vasstel as 'n

vertrapping word.

lig van die volke.

6. En Ek sal dit 'n

5. My oorwinning

verwoesting maak:

is

dit sal nie geprys of

verlossing trek uit

omgeskoffel

word

en my arms sal die

nie, maar dorings en

volke oordeel; op

onkruid

daar

My sal die eilande

opkom; en Ek sal

hoop, en op my

die wolke beveel

arm sal hulle wag.

om nie reën daarop

6. Slaan julle oë op

te laat val nie.

tot die hemel en

7.

sal

Waarlik

die

naby,

my

kyk na die aarde

wingerd van Jahwe

daaronder;

want

van die leërskare is

die hemel sal soos

die huis van Israel,

rook verdwyn en

en die manne van

die aarde soos 'n

Juda is die tuin van

kleed verslyt en sy

sy verlustiging; en

bewoners

soos

Hy het gehoop vir

muskiete

sterwe;

reg, maar kyk, dit

maar

was

verlossing sal vir

wetsverbreking; vir

ewig wees en my

geregtigheid, maar

geregtigheid

kyk, gekerm.

verbreek word nie.

my

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
 ָקוָ ה2 keer. Geregtigheid gee aan  ָקוָ הin Jesaja 40-55 'n bepaalde inhoud. Indien in
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
BHS

Jesaja 5:1-7

Jesaja 40:27-31

ָיָל ַכ ְר ָ֑מוֹ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0 ָהָד ְר ִ ֙כּי
ַ בָוּת ַד ֵ ִַ֖בּרָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑אלָנִ ְס ְתּ ָ ִׁ֤ר
ְ ֹק
ִָ֔ אמ ֙ר ַָי ֲִֽע
ַ ֹ ָ ָל ִָׁ֤מּהָת11
ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ ֶכּ ֶֶּ֛ר

יָמ ְשׁ ָפּ ִ ֵׁ֥טיָיַ ֲע ִֽבוֹר׃
ִ ֹלה
ִַ֖ ַ הָוּמ ֱא
ֵ הו
ִ֔ ָ ְֵמי

ָ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ הוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָיָעוֹלִׁ֤ם׀ָיְ הוָ ֙ה
ָ ֹלה
ֵ֨ ָא
ֱ אָשׁ ֵַ֗מ ְע ָתּ
ָ ֹ ם־ל
ִ֣ ָא
ִ ָ ֲה ֨לוֹאָיָ ַ ֶ֜ד ְע ָתּ11

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָבָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛ק
ָ֑ בָח ֵ ִ֣צ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַתוֹכוָֹוְ ג
ִ֔ ְבּ

ָיןָח ֶקר
ִַ֖ ֵ ָ֑עָא
ֵׁ֥ ֵ יעףָוְ ִ֣ל ֹאָיִ ָיג
ִַ֖ ַ ִץָל ֹאָי
ֵׁ֥ וֹתָה ִָ֔א ֶר
ָ ָק ִ֣צ
ְ בּוֹר ֙א
ֵ

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

ִָל ְתבוּנָ ִֽתוֹ׃

ָהוּדה
ָ֑ ָ ְרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ִַ֖יםָע ְצ ָ ֵׁ֥מהָיַ ְר ֶ ִֽבּה׃
ָ יןָאוֹנ
ִ
ָוּל ֵ ֵׁ֥א
ְ ןָליָּ ֵ ִַ֖עףָ ָ֑כֹּ ַח
ַ ֹת
ֵָׁ֥ ֵ ָנ19
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יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ִַ֖יָוּב
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ ִשׁ ְפ

וֹלָיִכּ ֵ ִֽשׁלוּ׃
ָ יםָכּ ֵׁ֥שׁ
ָ חוּר
ִַ֖ ִ ָ֑עוָּוּב
ַ
ָ וְ יִ ֲִֽע ֵׁ֥פוָּנְ ָע ִ ִַ֖ריםָוְ יִ ָג21

ָיָבּוֹ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ ָל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

ָוּצוּ
֙ רָכּנְּ ָשׁ ִ ָ֑ריםָיָ ֙ר
ַ וָּא ֶב
ִַ֖ ֵ קוֹיִָָׁ֤יְ הוָ ֙הָיַ ֲח ִ ִ֣ליפוָּ ִ֔כֹ ַחָיַ ֲע ֵׁ֥ל
ֵ ְָו20

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וֹתָענָ ִבִַָ֖יםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע
ֲ יָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ֶּ֛ית
ִ ָקֵוּ
ִ ַמ ּ֧דּ ַוּע

יעפוּ׃
ִֽ ָ ִוְ ִ֣ל ֹאָיִ ִ֔ ָיגעוָּיֵ ְל ִַ֖כוָּוְ ֵׁ֥ל ֹאָי

ָר־א ִנֵׁ֥י
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ םָא
ֶּ֛ ֵ ִ֣אָא ְת ִֶ֔כ
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָ וְ ַע ָתּ ֙ה2
ָרָפּ ֵׁ֥ר ֹץ
ָ ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵע
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ יָה ֵ ִׁ֤ס
ָ הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ
ְ ע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ גְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי
ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥לה
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָ וַ ֲא ִשׁ6
ָהָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טיר
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ ָשׁ ִ ִַ֖מירָוָָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע
ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל
ָאוֹת ֵָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישׁ
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1
ָוָל ִמ ְשׁ ָפּטָָ֙וְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט
ִ֔ ָ ְי
ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ

Vertaling

1. "Laat ek tog sing van my Geliefde,

27. Waarom sê jy, o Jakob, en beweer jy57,

'n liefdeslied oor sy wingerd!" My

o Israel: "verborge is my weg vir Jahwe en

Geliefde het ’n wingerd op 'n

my reg gaan by my God verby?"

vrugbare helling.

28. Weet jy (dan) nie? of het jy dit nie

2. En Hy het dit omgeskoffel en

gehoor nie? Jahwe is ’n Ewige God,

skoongemaak van die klippe, en keur

Skepper van die eindes van die aarde. Hy

wingerdstokke aangeplant; en Hy het

word nie moeg of mat nie; daar is geen

'n toring in die middel daarvan gebou

deurgronding van sy verstand nie.

en ook ’n parskuip daarin uitgekap;

29. Hy gee die vermoeide krag en

en Hy het gehoop dat dit druiwe sou

vermeerder volle krag vir die wat geen

dra, maar dit het suur druiwe

kragte het nie.

voortgebring.

30. Die jonges word moeg en mat, en die

3. En nou, inwoners van Jerusalem en

jongmanne struikel selfs.

manne van Juda, spreek tog reg

31. maar die wat op Jahwe hoop, herwin

tussen My en my wingerd.

nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos

4. Wat is daar meer te doen aan my

arende; hulle hardloop en word nie mat

wingerd wat Ek daar nie aan gedoen

nie, hulle wandel en word nie moeg nie 58.

het nie? Waarom het Ek gehoop dat
dit druiwe sou voortbring, maar dit

57

Die LXX voeg by "en waarom"; die tekskritiese nota in BHS beveel aan "( וְ ָל ָמּהen 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

Interteks
herhaling a

Teks
בָוּת ַד ֵ ִַ֖בּרָ
אמ ֙ר ַָי ֲִֽע ִ֔קֹ ְ
ָ ָ11ל ִָׁ֤מּהָת ֹ ַ
הוהָ
ָמיְ ָ ִ֔
הָד ְר ִ ֙כּי ֵ
יִָ ְשׂ ָר ֵ ָ֑אלָנִ ְס ְתּ ָ ִׁ֤ר ַ

Jesajaboek
40:27-

Jesaja
31

Teks
ירתָ
יָשׁ ַ ֵׁ֥
יד ִ
ָל ִיד ִ ִ֔
ָ ָ0א ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א ִ ִֽ
םָה ָיֵׁ֥הָ
וָֹכּ ֶר ָ
יָל ַכ ְר ָ֑מ ֶ ֶּ֛
דּוֹד ְ
ִ ִַ֖

יָמ ְשׁ ָפּ ִ ֵׁ֥טיָיַ ֲע ִֽבוֹר׃
ֹלה ִ
וּמ ֱא ַ ִַ֖
ֵ

ן־שׁ ֶמן׃
ןָבּ ָ ִֽ
יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר ֶ
יד ְ
ִ ִֽל ִיד ִ ִַ֖

ם־ל ֹאָ
ָא ִ֣
ֲ ָ11ה ֨לוֹאָיָ ַ ֶ֜ד ְע ָתּ ִ

הוָּ
הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע ֙
ַ ָ1וִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק ַ

יָעוֹלִׁ֤ם׀ָיְ הוָ ֙הָ
ֹלה ָ
ָא ֵ֨
ָשׁ ֵַ֗מ ְע ָתּ ֱ

תוֹכוָֹ
ָבּ ִ֔
ןָמגְ ָדּל֙ ְ
שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב ִ

יעףָ
ץָל ֹאָיִ ַ ִַ֖
וֹתָה ִָ֔א ֶר ֵׁ֥
ָק ִ֣צ ָ
בּוֹר ֙א ְ
ֵ

ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קוָ
בָח ֵצ ָ֑
ם־י ֶַֽק ָ
וְ גַ ֶ ִַ֖

רָל ְתבוּנָ ִֽתוֹ׃ָ
יןָח ֶק ִ
ָ֑עָא ֵ ִַ֖
וְ ִ֣ל ֹאָיִ ָיג ֵ ֵׁ֥

ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
וֹתָענָ ִ ִַָ֖
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

יןָאוֹנִַ֖יםָ
ִ
וּל ֵ ֵׁ֥א
חָ ְ
ןָליָּ ֵ ִַ֖עףָ ָ֑כֹּ ַ ָ
ָ19נ ֵ ֵֹׁ֥ת ַ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ָע ְצ ָ ֵׁ֥מהָיַ ְר ֶ ִֽבּה׃

רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

חוּריםָ
ָ֑עוָּוּב ִ ִַ֖
ַ
ָ21וְ יִ ֲִֽע ֵׁ֥פוָּנְ ָע ִ ִַ֖ריםָוְ יִ ָג

ִַ֖יָוּביןָ
אָבּ ִינ ֵ ֵׁ֥
טוּ־נ ֵ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
יְ ָ ָ֑

ָכּ ֵׁ֥שׁוֹלָיִ ָכּ ֵ ִֽשׁלוּ׃

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

קוֹיִָָׁ֤יְ הוָ ֙הָיַ ֲח ִ ִ֣ליפוָּ ִ֔כֹ ַחָיַ ֲע ֵׁ֥לוָּ
ָ20וְ ֵ

ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

וּצוָּוְ ִ֣ל ֹאָיִ ִ֔ ָיגעוָּ
רָכּנְּ ָשׁ ִ ָ֑ריםָיָ ֙ר ֙
ֵ ִַ֖א ֶב ַ

ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

יעפוּ׃
יֵ ְל ִַ֖כוָּוְ ֵׁ֥ל ֹאָיִ ָ ִֽ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ
ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
ָאוֹד ָ
ָ2וְ עַָ ָתּ ֙ה ִ ִֽ
הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ
ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ
הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣
הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ
הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
ָא ַצ ֶ ִָ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וְ ַ ִׁ֤ע ֶ
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ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל
ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָָ֙וָל ִמ ְשׁ ָפּט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ
ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃
Vertaling

1. "Laat ek tog sing van
my

Geliefde,

Vertaling

27. Waarom sê jy, o

'n

Jakob, en beweer jy, o

sy

Israel: "verborge is my

wingerd!" My Geliefde

weg vir Jahwe en my reg

het ’n wingerd op 'n

gaan by my God verby?"

vrugbare helling.

28. Weet jy (dan) nie? of

liefdeslied

2.

En

oor

Hy

het

dit

het jy dit nie gehoor nie?

en

Jahwe is ’n Ewige God,

skoongemaak van die

Skepper van die eindes

klippe,

van die aarde. Hy word

omgeskoffel

en

keur

wingerdstokke

nie moeg of mat nie; daar

aangeplant; en Hy het 'n

is geen deurgronding van

toring in die middel

sy verstand nie.

daarvan gebou en ook

29. Hy gee die vermoeide

’n

daarin

krag en vermeerder volle

uitgekap; en Hy het

krag vir die wat geen

gehoop dat dit druiwe

kragte het nie.

sou dra, maar dit het

30.

suur

moeg en mat, en die

parskuip

druiwe

Die

jonges

word

voortgebring.

jongmanne struikel selfs.

3. En nou, inwoners van

31. maar die wat op

Jerusalem

manne

Jahwe hoop, herwin nuwe

van Juda, spreek tog reg

krag; hulle vaar op met

tussen

vleuels soos arende; hulle

en

My

en

my

wingerd.

hardloop en word nie mat

4. Wat is daar meer te

nie, hulle wandel en word

doen aan my wingerd

nie moeg nie.

wat Ek daar nie aan
gedoen

het

nie?

Waarom het Ek gehoop
dat

dit

voortbring,

druiwe
maar

sou
dit
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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

wetsverbreking;

was
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" (ָ֙)מ ְשׁ ָפּט
ִ en "wag"
()קוָ ה.
ָ Die herhaling veronderstel om die volk te oortuig dat Jahwe hulle nie vergeet
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 "( ָקוָ הhoop") en "( ִמ ְשׁ ָפּטreg"). 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 56-6659

Jesaja

Teks

Jesajaboek

Teks

Interteks

5
Jesaja 5:7

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

Jesaja 58:6-8

ָּ֒וֹםָא ְב ָח ֵרהוּ
ֶ ָצ
ִ֣ ָ ֲה ִ֣לוֹאָזֶ ֮ה6
ָעָה ֵ ִַ֖תּר
ַ וֹתָר ַשׁ
ִ֔ ֶ ָח ְר ֻצ ִ֣בּ
ַ ַפּ ֵ֙תּ ַ ֙ח

herhaling b
en tematiese
uitbreiding60

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 ( ְצ ָד ָקה5:7) en ( ֶצ ֶדק56:8) 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 " ְצ ָע ָקהgekerm", 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 תּוֹרה
ָ (Watts 1987:268-277; Motyer 1999:359-364; Childs 2001:473-480).
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ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָצוּצ ֙ים
ִ ִׁ֤חָר
ְ וֹתָמוֹטהָוְָ ַשׁ ַל
ָ֑ ָ
ֲאגֻ ִ֣דּ

ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ

הָתּנַ ֵ ִֽתּקוּ׃
ְ ל־מוֹט
ִַ֖ ָ
ָח ְפ ִִ֔שׁיםָוְ ָכ

Waarlik die wingerd van

ָָל ְח ִֶ֔מָך
ַ סָל ָר ֵע ֙ב
ִֽ ָ ֹ וֹאָפ ִׁ֤ר
ָ ָ ֲה ֨ל1

Jahwe van die leërskare

ָיאָביִת
ָ֑ ָ יםָתּ ִב
ִ֣ ָ רוּד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥יםָמ
ְ וַ ֲענִ ִיּ

is die huis van Israel, en
die manne van Juda is
die

tuin

van

sy

verlustiging; en Hy het
gehoop vir reg, maar

ָיתוֹ
ִ֔ הָער ֹ֙םָוְ ִכ ִס
ָ י־ת ְר ֶ ִׁ֤א
ִ ִ ִֽכּ
אָת ְת ַע ָ ִֽלם׃
ִ ֹ ָל
ֵׁ֥ ִַ֖וּמ ְבּ ָשׂ ְרָך
ִ
ָָאוֹרָך
ִ֔ ֶ עָכּ ַ֙ש ַח ֙ר
ַ זָיִבּ ַ ְִּׁ֤ק
ָ ָ ָ ִ֣א1

kyk, wetsverbreking; vir

ָהָת ְצ ָ ָ֑מחָוְ ָה ַלְִׁ֤ך
ִ וַ ֲא ֻר ָכ ְתָךִַָָ֖ ְמ ֵה ָ ִ֣ר

geregtigheid, maar kyk,

ָהוִַ֖ה
ָ ְָךָכּ ֵׁ֥בוֹדָי
ְ ָצ ְד ֶ ִ֔ק
ִ ְל ָפנֶ֙ ֙יָך

gekerm.
יַ ַא ְס ֶ ִֽפָך׃
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

deurbreek

jou

soos

lig
die

dageraad en jou genesing
skielik uitspruit; en jou
geregtigheid sal voor jou
uit gaan, die heerlikheid
van

Jahwe

jou

agterhoede wees.
Jesaja

Jesaja

5:1-7

2161

Jesaja
5:1-7

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ָידי
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

59:1-

Jesaja 60:1-22

ָאָאוֹרְך
ָ֑ ֵ
יָב
ִ֣ ָ יָכּ
ִ֣ ִ יָא ִוֹר
ִַ֖ וּמ
ִ ָ ֵׁ֥ק0
ִַ֖הָע ַ ֵׁ֥ליִ ְךָזָָ ָ ִֽרח׃
ָ הו
ָ ְוּכ ֵׁ֥בוֹדָי
ְ

herhaling a
en herhaling
b62

61

Die intertekstuele verband word bespreek by 3.4.1.3.1.
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, קוָ ה,ָ as in
Jesaja 5:2, 4 en 7, gebruik (herhaling a). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, is die woord
"( ְצ ָד ָקהgeregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 60:21, naamlik ַצ ִדּיק
62

("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.
 ָקוָ הmet die eilande as subjek en Jahwe as die objek daarvan moet soos volg verstaan word:  ָקוָ הdruk
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 "( ָקוָ הhoop") 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 ָקוָ ה
("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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ה־א ֶרץָ
ָיְכ ֶס ִֶ֔
ִׁ֤הָה ֙ח ֹ ֶשׁ ְ֙ך ַ
י־ה ֵנּ ַ
ִֽ ִ ָ1כּ ִ

ן־שׁ ֶמן׃
ןָבּ ָ ִֽ
ְבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר ֶ

לָל ֻא ִ ָ֑מּיםָוְ ָע ַ ֙ליִ ְ֙ךָיִ זְ ַ ִ֣רחָ
וַ ֲע ָר ֶ ִַ֖פ ְ

הוָּ
הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע ֙
ַ ָ1וִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק ַ

וָֹע ַ ֵׁ֥ליִ ְךָיֵ ָר ֶ ִֽאה׃
בוֹד ָ
הָוּכ ִַ֖
הו ְ
יְ ָ ִ֔

תוֹכוָֹ
ָבּ ִ֔
ןָמגְ ָדּל֙ ְ
שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב ִ

ְךָוּמ ָל ִ ִַ֖כיםָ
אוֹר ְ
ִַ֖םָל ֵ ָ֑
ָ2וְ ָה ְל ֵׁ֥כוָּגוֹיִ ְ

ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קוָ
בָח ֵצ ָ֑
ם־י ֶַֽק ָ
וְ גַ ֶ ִַ֖

ְל ֵֹׁ֥נגַ הָּזַ ְר ֵ ִֽחְך׃

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ְ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

יָכּ ָלִַ֖םָ
ָוּר ִִ֔א ֻ
יבָעינַ֙ יִ ְ֙ך ְ
י־ס ִ ִׁ֤ב ֵ
ְ ָ2שׂ ִ ִֽא ָ

רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

ָמ ָר ִ֣חוֹקָ
ְָ֑ךָבּנַ֙ יִ ְ֙ך ֵ
אוּ־ל ָ
וָּב ָ
נִ ְק ְבּצִָ֣ ָ ִֽ

ִַ֖יָוּביןָ
אָבּ ִינ ֵ ֵׁ֥
טוּ־נ ֵ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
יְ ָ ָ֑

דָתּ ָא ַ ִֽמנָ ה׃
ל־צ ֵ
ְךָע ַ ֵׁ֥
אוָּוּבנ ַ ִַֹ֖תיִ ַ
ְ
יָ ִ֔בֹ

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

ָוּפ ַ ֵׁ֥חדָ
איָוְ נָ ִַ֔ה ְר ְתּ ָ
זָתּ ְר ִ ֙
ִׁ֤ ָ ָ2א ִ

ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

ְִׁ֤ךָע ַ ֙ליִ ְ֙ךָ
ְךָכּי־יֵ ָה ֵפ ָ
בָל ָב ֵ ָ֑ב ִ ִֽ
וְ ָר ַ ִַ֖ח ְ

ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

אוָּלְך׃
םָחילָגּוֹיִ ִַ֖םָיָ ֵׁ֥בֹ ָ ִֽ
וֹןָי ֵ ֵׁ֥
ֲה ִ֣מ ִָ֔

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ְ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

ְךָבּ ְכ ֵרִָׁ֤יָ
יםָתּ ַכ ֵֵ֗ס ִ
ִֽ ִ ָ6שׁ ְפ ֨ ַעתָגְּ ַמ ֶ֜ ִל ְ

ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
אוֹד ָ
הָ ִ ִֽ
ָ2וְ ַע ָתּ ָ֙

ִַ֖םָמ ְש ָ ִ֣באָיָ ָ֑בֹאוָּ
הָכּ ָל ִ
יפ ֻ
ִמ ְדיָ ֙ןָוְ ֵע ִ֔ ָ

הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ

אוָּוּת ִה ֵֹּׁ֥לתָ
ְ
בָוּלבוֹנָ ֙הָיִ ִָ֔ש
זָ ָ ִׁ֤ה ְ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ

ִַ֖הָיְב ֵ ִֽשרוּ׃
הו ַ
יְ ָ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

צוָּלְךָ
אןָק ָד ֙רָיִ ָ ִ֣קּ ְב ִ֔ ָ
ל־צ ֹ ֵ
ָ ָ1כּ ִׁ֤

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

יליָנְ ָביִַ֖ וֹתָיְ ָשׁ ְר ָ֑תוּנֶ ְךָיַ ֲע ִׁ֤לוָּ
ֵא ֵ ֵׁ֥

הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ

יָוּביתָ
ָמזְ ְבּ ִִ֔ח ֵ ֵׁ֥
צוֹן ִ
ל־ר ֙
ַע ָ

ה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
הָמ ַָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וְ ַ ִׁ֤ע ֶ

יָא ָפ ֵ ִֽאר׃
ִתּ ְפ ַא ְר ִ ִַ֖תּ ֲ

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָע ָל ָ

עוּפָ֑ינָ הָ
בָתּ ֶ
הָכּ ָ ִ֣ע ְ
י־א ֶל ָ
ִ ָ1מ ֵ ִַ֖

אוֹת ֵָבִּ֣יתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

יהם׃
ל־א ֻרבּ ֵֹת ֶ ִֽ
ִַ֖יםָא ֲ
יּוֹנ ֶ
וְ ַכ ִ

הוּדהָנְ ַ ִַ֖טעָ
יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁיְ ָ ִ֔

י׀ָאִיִּ֣יםָיְ ַקוֵּ֗ וָּוָ ֳאנִ יִּׁ֤ וֹתָ
י־ל ִ
ָ9כּ ִ ִ֣
ִ ִֽ

וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣הָ
שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ
ַשׁ ֲע ָ ָ֑

הָל ָה ִ ִׁ֤ביאָ
ָבּ ִ ִ֣ראשׁ ִָֹ֔נ ְ
ישׁ ָ
ַתּ ְר ִשׁ ֙

ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ ְ
ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ

,ָ is dat dit die tweede keer is (die eerste keer was in Jesajaקוָ ה Wat interessant is oor die gebruik van
51:5) dat die "eilande" wat in geestelike donkerte verkeer (vgl. Jesaja 51:4), optree as die subjek van
ָ ("gehoop") het, naamlik dieקוָ ה ָ en met Jahwe as die objek daarvan. Dit waarop hulle gespanneקוָ ה
feit dat Jahwe se lig moet deurbreek deur middel van sy magtige arm, sal beslis gebeur.
ָ op Jahwe word ook uitgebrei na die nasies toe. Dit word universeel gebruik. Die nasies isקוָָה Die
deel van Jahwe se omvattende heilsplan. Die beloftes van Jahwe is nie net vir die verbondsvolk nie,
ָ ("wag/hoop") op Jahwe vir syקוָ ה maar ook vir die nasies beskore. Dit is nie net die volk wat kan
ָ op Jahwe vir sy verlossing.קוָ ה weldade nie, maar ook die nasies. Ook die nasies
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1. "Laat ek tog sing vir
my

Geliefde,

liefdeslied

'n

oor

sy

ָוֹקָכּ ְס ָ ֵׁ֥פּםָוּזְ ָה ָ ִַ֖בם
ַ ָמ ָר ִ֔ח
ִֽ ֵ ָבנַ֙ יִ ְ֙ך
ָֹלהיִ ְך
ִַ֔ ִ֣הָא
ֱ הו
ָ ְםָל ֵשׁ ֙םָי
ְ ִא ָ ָ֑תּ

wingerd!" My Geliefde

יָפ ֲא ָ ִֽרְך׃
ֵ וְ ִל ְק ֵׁ֥דוֹשָׁיִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖אלָ ִ ֵׁ֥כּ

het 'n wingerd op 'n

ָוָּב ֵנִֽי־נֵ ָכ ֙רָחֹמ ִַֹ֔תיִ ְך
ְ ִׁ֤וּבנ
ָ ָ01

vrugbare helling.
2.

En

Hy

het

omgeskoffel
skoongemaak
klippe

van

en

dit
en

ִַ֖יָר ַח ְמ ִ ִֽתּיְך׃
ִֽ ִ צוֹנ
ִ יְךָוּב ְר
ִ
ית
ִִ֔ ִה ִכּ

die

ָידָיוֹמם
ֵׁ֥ ָ
ְךָתּ ִ ֶּ֛מ
ָ ִוָּשׁ ָע ַ ּ֧רי
ְ וּפ ְתּ ֨ח
ִ ָ00

keur
ָיאָא ַ ֙ליִ ְ֙ך
ֵ ָ֑רוָּל ָה ִ ִׁ֤ב
ְ הָל ֹאָיִ ָס ֵג
ִ֣ וָ ַלִַ֖יְ ָל

wingerdstokke
aangeplant; en Hy het 'n
toring

in

die

ָפּי
֙ ִ יָב ִק ְצ
ְ ְךָכּ
ִׁ֤ ִ ֶיהםָיְ ָשׁ ְר ָ֑תוּנ
ִַ֖ ֶ וּמ ְל ֵכ
ַ

middel

הוּגים׃
ִֽ ִ ְיהםָנ
ִַ֖ ֶ וּמ ְל ֵכ
ַ ָילָגּוֹים
ִִ֔
ֵ ִ֣ח
ָהָא ֶ ֵׁ֥שׁר
ֲ י־הגּּ֧ וֹיָוְ ַה ַמּ ְמ ָל ָ ֶּ֛כ
ַ ָ ִ ִֽכּ01

daarvan gebou en ook 'n
parskuip daarin uitgekap;

ָאבָ֑דוָּוְ ַהגּוֹיִ ִַ֖ם
ֵ ֹ לֹא־יַ ַע ְב ִַ֖דוְּךָי

en Hy het gehoop dat dit

ָח ֵׁ֥ר ֹבָיֶ ֱח ָ ִֽרבוּ׃

druiwe sou dra, maar dit
het

suur

ְָךָיָבוֹא
ִ֔ ִָא ַלִ֣י
ֵ נוֹן
֙ וֹדָה ְל ָב
ַ ָ ְכּ ִׁ֤ב02

druiwe

voortgebring.

ָרָוּת ַא ִַ֖שוּרָיַ ְח ָ ָ֑דּו
ְ וֹשָׁתּ ְד ָ ֵׁ֥ה
ִ ְבּ ֶּ֛ר

3. En nou, inwoners van

ָיָוּמ ֵׁ֥קוֹם
ְ וֹםָמ ְק ָדּ ִִ֔שׁ
ִ ָמ ִ֣ק
ְ ְל ָפ ֵא ֙ר

Jerusalem en manne van
Juda,

spreek tog reg

tussen

My

en

my

wingerd.

יָא ַכ ֵ ִֽבּד׃
ֲ ַ ָרגְ ַ ִַ֖ל
ָָבּ ֵנִ֣י
ְ וֹח
֙ ַ ְךָשׁ ֙ח
ְ ִוָּא ַלִׁ֤י
ֵ ָוְ ָה ְל ֨כ02
ָל־כּ ֵׁ֥פּוֹת
ַ וָּע
ַ ְֶּ֛מ ַע ִַ֔נּיִ ְךָוְ ִ ִֽה ְשׁ ַתּ ֲחו

4. Wat is daar meer te
doen aan my wingerd

ָאוָּל ְ֙ך
ָ ל־מ ַנ ֲִֽא ָ ָ֑ציִ ְךָוְ ָ ְִּׁ֤ק ְר
ְ ְךָכּ
ָ ִַרגְ ַלִַ֖י

wat Ek daar nie aan

וֹןָק ֵׁ֥דוֹשָׁיִ ְשׂ ָר ֵ ִֽאל׃
ְ ִַ֖הָציּ
ִ הו
ִ֔ ָ ְִ ִ֣עירָי

gedoen het nie? Waarom

ָזוּבה
ֵׁ֥ ָ ְךָע
ֲ יוֹת
ֶּ֛ ֵ תָה
ֱ ָ ַ ּ֧תּ ַח02

het Ek gehoop dat dit
druiwe sou dra, en dit
bring suur druiwe voort?
5. En nou, laat Ek tog

ָנוּאהָוְ ֵ ִ֣איןָעָוֹ ֵ ָ֑ברָוְ ַשׂ ְמ ִתּ ֙יְך
ִַ֖ ָ וּשׂ
ְ
וֹשָׂדּוֹרָוָ ִֽדוֹר׃
ֵׁ֥ םָמ ִַ֖שׂ
ְ וֹןָעוֹל
ָ ִ֔
ִלגְ ִ֣א
ִָ֣בָגּוֹיםָוְ ֵׁ֥שׁ ֹד
ִִ֔
ָח ֵל
ֲ ָוְ יָ נַ ְק ְ֙תּ06

bekend maak vir julle
wat Ek met my wingerd

ָיָא ִנִׁ֤י
ֲ ָכּ
ִ֣ ִ ינ ִַֽקיָוְ יָ ַ ֵ֗ד ַע ְתּ
ָ֑ ָ יםָתּ
ִ ְמ ָל ִ ִַ֖כ

gaan doen: Ek sal van sy

ְִַָ֖ךָא ִ ֵׁ֥ביר
ֲ יעְךָוְ ג ֲֹא ֵל
ֵ ִ֔ וֹשׁ
ִ ָמ
ִֽ יְ הוָ ֙ה

doringheining

ontslae

יַ ֲע ִֽקֹב׃

raak en dit oorgee aan
verbranding; Ek sal sy

ָתָא ִ ִ֣ביאָזָ ֵָ֗הב
ָ תָהנְּ ֶ֜חֹ ֶשׁ
ַ ָ ַ ִ֣תּ ַח01

klipmuur afbreek, sodat

ָיאָכ ֶסף
ִֶ֔ ָא ִב
ִ֣ ָ ֙תָהבַָּ ְרזֶ ל
ַ וְ ַ ִׁ֤ת ַח

dit 'n vertrapping word.
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6. En Ek sal dit 'n
verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

en

ָתָה ֵע ִצ ֙יםָנְ ִ֔חֹ ֶשׁתָוְ ַ ֵׁ֥ת ַחת
ִֽ ָ וְ ַ ִׁ֤ת ַח
ָיָפ ֻק ָדּ ֵת ְ֙ך
ְ ִַ֖יםָבּ ְר ֶזָ֑לָוְ ַשׂ ְמ ִ ִׁ֤תּ
ַ ָה ֲא ָב ִנ

omgeskoffel word nie,

ְךָצ ָד ָ ְִּֽקה׃
ְ ִָשׁ ִ֔לוֹםָוְ נֹגְ ַ ִַ֖שׂי

maar dorings en onkruid

ָוֹדָח ָמ ֙ס
ָ עָע
ִׁ֤ ָלֹא־יִ ָש ַ֨מ01

sal daar opkom; en wat
dit betref sal Ek die

ָבוּלָ֑יִ ְך
ָ ְרָבּג
ִ ְבּ ַא ְר ִֵ֔צְךָ ֵׁ֥שׁ ֹדָוָ ֶ ִַ֖שׁ ֶב

wolke beveel om nie

ָשׁוּע ֙הָחוֹמ ִַֹ֔תיִ ְך
ָ ְוְ ָק ָ ִׁ֤ראתָי

reën daarop te laat val

ְךָתּ ִה ָ ִֽלה׃
ְ ִוּשׁ ָע ַ ִַ֖רי
ְָ

nie.
7. Waarlik die wingerd
van

Jahwe

van

ָוֹדָה ֶ֙ש ֶמ ֙שׁ
ַ ְךָע
ִׁ֤ ה־ל
ָ ֨ ֶָלֹא־יִ ְִֽהי09
ָהָּהיָּ ֵ ִַ֖ר ַח
ַ ַוֹרָיוֹמםָוּ ְלַֽ ָ֕נ ֹג
ִָ֔
ְל ִ֣א

die

leërskare is die huis van

ָה־לְִׁ֤ךָיְ הוָ ֙ה
ָ ָירָלְָ֑ךָוְ ָהי
ָ לֹא־יָ ִ ִ֣א

Israel, en die manne van
Juda is die tuin van sy

ָאֹלהיִ ְך
ִַ֖ ַ ֵוֹרָעוֹלםָו
ָ ִ֔
ְל ִ֣א

verlustiging; en Hy het

ְל ִת ְפ ַא ְר ֵ ִֽתְּך׃

gehoop vir reg, maar
kyk,

dit

ָָשׁ ְמ ִֵ֔שְׁך
ִ וֹאָעוֹד
֙
א־יָב
ֵׁ֥ ֹ ָל11

was
vir

ָהוה
ֵ֗ ָ ְףָכּיָי
ִ֣ ִ ְךָל ֹאָיֵ ָא ֵ ָ֑ס
ִ֣ וִ ֵיר ֵ ִַ֖ח

geregtigheid, maar kyk,

ָוֹרָעוֹלםָוְ ָשׁ ְל ִַ֖מוּ
ָ ִ֔
ָל ִ֣א
ְ ה־ל ְ֙ך
ָ ֶיִ ְִֽהי

wetsverbreking;

gekerm.

יָא ְב ֵ ִֽלְך׃
ֶ יְמ
ֵׁ֥ ֵ
ָעוֹלִַ֖ם
ָ יםָל
ְ יק
ִִ֔ ִ֣םָצ ִדּ
ַ ָכּ ָל
ֻ ָוְ ַע ֵמּ ְ֙ך10
ָוָמ ֲע ֵ ֵׁ֥שׂה
ַ רָמ ָׂ֯ט ַ ֶּ֛ע
ַ ץָנ ֶּ֧צ
ֵ שׁוָּא ֶר
ָ֑ ָ יִ ְִ֣יר
יָל ִה ְת ָפּ ֵ ִֽאר׃
ְ יָ ַ ִַ֖ד
ִָ֣הָל ִֶ֔א ֶלףָוְ ַה ָצ ִ ִַ֖עיר
ָ טֹןָיִ ְִֽה ֶי
֙ ָ ַה ָקּ11
ָהָבּ ִע ָ ֵׁ֥תּהּ
ְ הו
ִַָָ֖ ְוּםָא ִנֵׁ֥יָי
ֲ וֹיָע ָ֑צ
ָ ְִ֣לג
ישׁנָּ ה׃
ִֽ ֶ ֲא ִח
1. Staan op, word verlig;
want jou lig kom, en die
heerlikheid van Jahwe
sal oor jou skyn.
2.

Want

donkerte

kyk,

die

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

versamel

vir

jou

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,

jenewerbessie,

die
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

gehoor

jou

word

verwoesting
verbreking

land
nie,
of

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,

geringste
nasie.

en

die

'n

magtige

Ek,

Jahwe

bespoedig dit op die
regte tyd.
Jesaja
5:1-7

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ֵָׁ֥הָל ִיד ִידִַָ֖י
ִֽ ִ םָה ָי
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

Jesaja
64:11

63:7-

ָָתּ ִה ִֹּ֣לת
ְ יר
֙ ִׁ֤ה׀ָאזְ ִכּ
ַ הו
ָ ְָ ַ ִֽח ְס ֵ ֨דיָי1
ָלָא ֶשׁר־גְּ ָמ ָלִַ֖נוּ
ֲ ֹהָכּ ָ֕ ַעלָ ֵׁ֥כּ
ְ הו
ִ֔ ָ ְי

herhaling a
en herhaling
b63

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, קוָ ה,ָ
as in Jesaja 5:2, 4 en 7, gebruik (herhaling a). Die ander woord wat in 5:7 gebruik word, is die
woord "( ְצ ָד ָקהgeregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief), met 'n verskil in 60:21, naamlik
"( ֶצ ֶדקgeregtigheid" – geestelike kwaliteit – substantief) (herhaling b). Die profeet wil sy boodskap
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 ח ָכה
ָָ weer as
sinoniem van  ָקוָ הvoor. Ons het weer met sinonimiese parallelisme te make.
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ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ ְבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר

ָָל ֵבִ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אל
ְ ב־טוּב
֙
הוָ֑הָוְ ַר
ָ ְי

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָיוָוּכ ֵׁ֥ר ֹב
ְ מ
ִַָ֖ ָ םָכּ ַר ֲח
ִֽ ְ ֲא ֶשׁר־גְּ ָמ ָ ֵׁ֥ל

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ֲח ָס ָ ִֽדיו׃

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָהָבּ ִנִַ֖ים
ָ יָה ָמּ
ִֵ֔ ְך־ע ִ ִ֣מּ
ַ ָא
ַ אמ ֙ר
ֶ ֹ ָוַ ֙יּ1

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

מוֹשׁ ַיע׃
ִֽ ִ םָל
ְ יָל ֶ ִַ֖ה
ָ ִ֣ל ֹאָיְ ַשׁ ֵ ָ֑קּרוָּוַ יְ ִ ֵׁ֥ה

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 נוֹראוֹת
ָ
("ontsagwekkende dinge") (64:2), wat Jahwe teenoor hulle "( ָע ָשׂהdoen") (64:2). Aan die ander kant,
as die volk op Hom "( ָח ָכהwag") (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" (תּ ָשׁ ַמיִ ם
ָָ  – ָק ַר ְע63:19) en "om neer te daal" (ָָ– יָ ַר ְדתּ
63:19) sodat die "berge bewe" ( – ָה ִרים נָ זֺלוּ63:19). Hy vra vir 'n openbaring deur "vuur" ( ֵאשׁ- 64:1).
Hy doen 'n beroep op Jahwe om sy "Naam" (ִַָ֖)שׁ ְמָך
ִ onder sy vyande bekend te maak (64:1). Hy wil
ook hê dat Jahwe moet kom sodat "die nasies sidder" ( – גּוֹיִ ֵׁ֥ם יִ ְר ָגִּֽזוּ64:1). Hy dink terug aan hoe Jahwe
"ontsagwekkende dinge" (נוֹר ִַ֖אוֹת
ָ – 64:2) gedoen het en "( ָקוָ הhoop") dat Hy dit weer sal doen
(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 "( ָקוָ הgehoop") het (Whybray 1975:263).
Teenoor Whybray (1975:263) se standpunt merk Westermann (1975:622) op dat 64:2 die idee gee
dat  ָקוָ הmet negatiewe inhoud gevul is. Die volk kry waarop hulle "( ָח ָכהwag"). 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  ָקוָ הteenoor 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  ָקוָ הhet.
Derhalwe die stelling: "Wanneer U ontsagwekkende dinge doen waarop ons nie "( ָקוָ הgehoop") het
nie." Die onverwagse element in die gebruik van  ָקוָ הkan 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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רָוּמ ְל ַ ִׁ֤אְךָ
אָצ ַ
םָל ֹ ֵָ֗
ל־צ ָר ָ ִ֣ת ׂ֯ ִ֣
ִֽ ְ ָ9בּ ָכ ָ

רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

םָבּ ַא ֲה ָב ֵׁ֥תוָֹ
יע ְ
וֹשׁ ִ֔ ָ
ָה ִ
ָפּנָ ֙יו ִֽ

ִַ֖יָוּביןָ
אָבּ ִינ ֵ ֵׁ֥
טוּ־נ ֵ
הָשׁפְָ ָָ֕
הוּד ִ
יְ ָ ָ֑

ָ֑םָוַֽיְ נַ ְט ֵ ֵׁ֥לםָ
וָֹהוּאָגְ ָא ָל ַ ִֽ
וּב ֶח ְמ ָל ִַ֖ת ִ֣
ְ

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

יָעוֹלם׃
ל־יְמ ָ ִֽ
םָכּ ֵ ֵׁ֥
ַוִַֽֽיְ נַ ְש ֵ ִַ֖א ָָ

ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

ת־ר ַוּחָ
וָּא ִ֣
הָמ ֵׁ֥רוָּוְ ִע ְצ ִַ֖ב ֶ
ָ01וְ ֵ ֶּ֛ה ָמּ ָ

ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

ִַ֖בָהוּאָ
אוֹי ֵׁ֥
םָל ֵ
ְךָל ֶ ֶּ֛ה ְ
ָק ְד ָ֑שׁוָֹוַ יֵּ ָה ֵ ֵׁ֥פ ָ

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ְ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

ם־בּם׃
נִ ְל ַח ָ ִֽ

ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
ָאוֹד ָ
ָ2וְ ַע ָתּ ֙ה ִ ִֽ

הָע ָ֑מּוָֹ
ֹשׁ ַ
י־עוֹלִַ֖םָמ ֶ ִ֣
ָ
רָיְמ
ָ00וַ יִּ זְ ֵׁ֥כֹּ ֵ ִֽ

הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ

םָאתָר ֵֹעִ֣יָ
ִ֣םָמ ֵָ֗יּ ֵ ִּ֚
ִ֣ה׀ָה ַמּ ֲע ֵל ִ
ַאֵיּ ַ ִֽ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
שׂוּכּתוָָֹ֙וְ ָה ָי ְ
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ

םָבּ ִק ְר ִַ֖בּוָֹ
ֶּ֛הָה ָ ֵׁ֥ש ְ
וָֹאֵיּ ַ
צֹאנִ֔ ַ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

ת־ר ַוּח ָָק ְד ִֽשׁוֹ׃
ֶא ֵָׁ֥

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

ימיןָמ ִֶֹ֔שׁהָזְ ִַ֖ר ַוֹעָ
ָל ִ ִ֣
מוֹל ֙יְך ִ
ִ ָ01

הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ

יהםָ
ָמ ְפּנֵ ִֶ֔
ָמיִ ֙ם ִ
וָֹבּוֹ ֵ ְִּֽק ַע ַ֙
ִתּ ְפ ַא ְר ָ֑תּ ִׁ֤

הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וְ ַ ִׁ֤ע ֶ

םָעוֹלם׃
ָ ִֽ
וָֹשׁ
וֹתָל ֵ ֵׁ֥
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ִַ֖

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָע ָל ָ

וֹתָכּ ֵׁ֥סוּסָ
םָבּ ְתּה ָֹ֑מ ַ
יכ ַ
מוֹל ָ ִַ֖
ִ ָ02

אוֹת ֵָבִּ֣יתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

אָיִכּ ֵ ִֽשׁלוּ׃
רָל ֹ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָ ִַ֖בּ ֵׁ֥

הוּדהָנְ ַ ִַ֖טעָ
יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣איָשָׁיְ ָ ִ֔

דָר ַוּחָ
הָת ֵ ִ֔ר ֵׁ֥
ָבּ ִבּ ְק ָ ִ֣ע ֵ
ַ ָ02כּ ְבּ ֵה ָמ ֙ה ַ

וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣הָ
שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ
ַשׁ ֲע ָ ָ֑

ָע ְמּ ִָ֔ךָ
נּוָּכּןָנִ ַ ִ֣הגְ ָתּ ַ
יח ֵ ִּ֚
ִַ֖הָתּנִ ֶ ָ֑
הו ְָ
יְ ָ

ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃ָ
חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ ְ
ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ

םָתּ ְפ ָ ִֽא ֶרת׃
ָשׁ ִ
וֹתָלָךִַ֖ ֵ ֵׁ֥
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ְ

1. "Laat ek tog sing vir

הָמזְ ֻ ֵׁ֥בלָ
ָוּר ִֵ֔א ִ
ִׁ֤טָמ ָש ַ֙מיִ ֙ם ְ
ַ ָ02ה ֵבּ ִ

'n

Geliefde,

sy
ָךָאֵיִּׁ֤הָ
ָק ְד ְשָׁךִַ֖ ָוְ ִת ְפ ַא ְר ֶ ָ֑תּ ַ
וֹןָמ ֶעֶּ֛יָךָ
ָךָה ֵׁ֥מ ֵ
ִקנְ ִֽ ָא ְת ָ֙ךָוּגְ ִ֣בוּר ִֶֹ֔ת ֲ

oor

het 'n wingerd op 'n
vrugbare helling.

יָה ְת ַא ָ ִֽפּקוּ׃
יָךָא ַ ֵׁ֥ל ִ
ְ ִֽו ַַֽר ֲח ֶ ִַ֖מ ֵ

ירנוָּ
אָיַכּ ָ ָ֑
לָל ֹ ִ
ִ֣ל ֹאָיְ ָד ִ֔ ָענוָּוְ יִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖א ִ֣
ָא ִִ֔בינוָּגּ ֲֹא ֵ ֵׁ֥לנוָּ
ַא ָ ִׁ֤תּהָיְ הוָ ֙ה ָ

liefdeslied

wingerd!" My Geliefde

dit
יָא ְב ָר ָה ֙םָ
ינוָּכּ ַ
הָא ִִ֔ב ִ ִׁ֤
י־א ָ ִ֣תּ ָָ
ִֽ ִ ָ06כּ ַ

my

het

Hy

en
die

En

2.

omgeskoffel
van

keur

skoongemaak
klippe

en

wingerdstokke
ִַ֖םָשׁ ֶ ִֽמָך׃
עוֹל ְ
ֵ ִֽמ ָ
ָמ ְדּ ָר ִֶ֔כיָךָ
הָת ְת ֵ ִׁ֤ענוָּיְ הוָ ֙ה ִ
ָ ָ01ל ִָ֣מּ ַ
ָךָשׁוּבָ
נוָּמיִּ ְר ָא ֶ ָ֑ת ִּ֚
ָל ֵ ִַ֖בּ ִ
ַתּ ְק ִ ֵׁ֥שׁ ַיח ִ

aangeplant; en Hy het 'n
middel

die

in

toring

daarvan gebou en ook 'n
;parskuip daarin uitgekap
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en Hy het gehoop dat dit
druiwe sou dra, maar dit
het

suur

druiwe

3. En nou, inwoners van
Jerusalem en manne van
spreek tog reg

tussen

My

ָם־ק ְד ֶ ָ֑שָׁך
ָ וָּע
ַ ָ ַל ִמּ ְצ ָ֕ ָערָיָ ְר ִַ֖שׁ01
וָּמ ְק ָדּ ֶ ִֽשָׁך׃
ִ ינוָּבּוֹס ִַ֖ס
ְ
ָצ ֵ ָ֕ר

voortgebring.

Juda,

יָךָשׁ ְב ֵ ִַ֖טיָנַ ֲח ָָל ֶ ִֽתָך׃
ִ ןָע ָב ֶ ִ֔ד
ֲ ְל ַ ִ֣מ ַע

en

my

wingerd.

ָא־מ ַ ִ֣שׁ ְל ָתּ
ָ ֹ ָל
ִֽ עוֹל ֙ם
ָ ינוָּמ
ִֽ ֵ ָ ָה ִֵ֗י09
ָיהם
ָ֑ ֶ ָע ֵל
ֲ ִַ֖אָשׁ ְמָך
ִ םָל ֹא־נִ ְק ָ ֵׁ֥ר
ִֽ ִָ֔בּ
ָָשׁ ַ֙מיִ ֙םָיָ ַ ִ֔ר ְד ָתּ
ָ לוּא־ק ַ ִׁ֤ר ְע ָתּ
ָ
ִַ֖יָךָה ִ ֵׁ֥ריםָנָ ִֹֽזלוּ׃
ָ ִמ ָפּ ֶנ

4. Wat is daar meer te
doen aan my wingerd
wat Ek daar nie aan
gedoen het nie? Waarom

ָיםָמיִ ם
ִּ֚ ַ מ ִֵ֗ס
ָָ שָׁה
ֲ ָא
ִ֣ ֵ ָ ִכּ ְק ּ֧ד ֹ ַח0
ָ ִַָ֖שׁ ְמָך
ִ הוֹד ַיע
ֵׁ֥ ִ שָׁל
ְ ה־א
ִֵ֔ ִתּ ְב ֶע
יָךָמ ָפּ ֶנִַ֖יָךָגּוֹיִ ֵׁ֥םָיִ ְר ָגִּֽזוּ׃
ִ ְל ָצ ֶ ָ֑ר

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

doringheining

sy

ָוֹתָל ֹאָנְ ַקֶוָּ֑ה
ִ֣ ָנוֹר ִַ֖א
ָ ֵׁ֥שׂוֹתָך
ְ ָבּ ֲע1
ַ
ִַ֖יָךָה ִ ֵׁ֥ריםָנָ ִֹֽזלוּ׃
ָ ָמ ָפּ ֶנ
ִ יָ ַ ָ֕ר ְד ָתּ
ָוָּל ֹא
ִ֣ א־שׁ ְמ ִַ֖ע
ָ ֹ עוֹלםָל
ֵׁ֥ ָ וּמ
ֵ ָ2
ָֹלה ֙ים
ִ הָא
ֱ א־ר ֵָ֗א ָת
ָ ֹ ןָל
ִֽ ִָ֑ינוָּעִ֣י
ַ ֶה ֱא ִז
ה־לוֹ׃
ִֽ הָל ְמ ַח ֵכּ
ִ ז ָוּל ְִ֣ת ִָ֔ךָיַ ֲע ֶ ִַ֖שׂ

ontslae

raak en dit oorgee aan
verbranding; Ek sal sy
klipmuur afbreek, sodat

ָהָצ ֶדק
ִֶ֔ ת־שׂ ֙שָׂוְ ִ֣עֹ ֵשׂ
ָ ָא
ֶ ָפּ ַג ְִׁ֤ע ָתּ2
ָ
ָן־א ָ ִׁ֤תּה
ַ וָּךָה
ֵ ִבּ ְד ָר ֶכִַ֖יָךָיִ זְ ְכּ ָ֑ר
ָםָעוֹלִַ֖ם
ָ
אָבּ ֶ ֵׁ֥ה
ָ ָק ֙ ַצ ְפ ָ֙תּ ַָוִֽנֶּ ֱח ִָ֔ט

dit 'n vertrapping word.
6. En Ek sal dit 'n

וְ נִ וָּ ֵ ִֽשׁ ַע׃

verwoesting maak: dit

ָנוָּוּכ ֶ ֵׁ֥בגֶ ד
ְ ָכּ ִ֔ ָל
ֻ יָכ ָט ֵמ ֙א
ַ ָוַ נְּ ִ ִׁ֤ה2

sal

nie

geprys

en

omgeskoffel word nie,

ִָׁ֤בל
ֶָ ל־צ ְדק ֵ ָֹ֑תינוָּוַ ָנּ
ִ יםָכּ
ָ ִע ִ ִַ֖דּ

maar dorings en onkruid

ִַָ֖נוָּכּ ֵׁ֥ר ַוּח
ָ ָכּ ִ֔ ָלנוָּוַ ֲע ֵוֹנ
ֻ ֶ ִֽכּ ָע ֶל ֙ה

sal daar opkom; en wat

יִ ָש ֻ ִֽאנוּ׃

dit betref sal Ek die
wolke beveel om nie
reën daarop te laat val
nie.

ָעוֹרר
ִַ֖ ֵ ָמ ְת
ִ אָב ִשׁ ְמ ִָ֔ך
ְ ין־קוֹר
ִ֣ ֵ
ָוְ ֵא6
ָָפנֶ֙ ֙יָך
ָ י־ה ְס ַ ִׁ֤תּ ְר ָתּ
ִ ְךָכּ
ִֽ ִ ִ֣יקָבּ
ָ֑ ָ ְל ַה ֲח ִז
ד־ע ֵוֹנִֽנוּ׃
ֲ ִַַ֖נוָּבּי
ְ מוּג
ֵ ִמ ִֶ֔מּנּוָּוַ ְתּ

7. Waarlik die wingerd
van die Jahwe van die
leërskare is die huis van
Israel, en die manne van

ָינוָּא ָתּה
ָ֑ ָ ִַ֖הָא ִ ִ֣ב
ָ הו
ָ ְָוְ ַע ָ ֵׁ֥תּהָי1
ָנוָּה ֙ח ֹ ֶמ ֙רָוְָ ַא ָ ִ֣תּהָי ְֹצ ֵ ִ֔רנוּ
ַ ֲא ַנ ְִׁ֤ח
ָכּ ָ ִֽלנוּ׃
ֻ ִַ֖וּמ ֲע ֵ ֵׁ֥שׂהָיָ ְדָך
ַ

Juda is die tuin van sy
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verlustiging; en Hy het

ָאד
ֹ ִ֔ ד־מ
ְ ָע
ַ ל־תּ ְק ִׁ֤צֹףָיְ הוָ ֙ה
ִ ָ ַא1

gehoop vir reg, maar
kyk,

dit

ָןָהן
ֵׁ֥ ֵ ָ֑רָעוֹ
ָ ֹדָתּזְ ִ֣כּ
ִ ל־ל ַ ִַ֖ע
ָ וְ ַא

was
vir

ָכ ָ ִֽלנוּ׃
ֻ ִֵַׁ֥֖אָע ְמָּך
ַ ט־נ
ָ ַה ֶבּ

geregtigheid, maar kyk,

ָרָצ ֙יּוֹן
ִ וָּמ ְד ָ ָ֑בּ
ִ ִָ֣הי
ָ ִַ֖יָק ְד ְשָׁך
ָ ָ ָע ֵ ֵׁ֥ר9

wetsverbreking;

gekerm.

ִַ֖םָשׁ ָמ ָ ִֽמה׃
ְ רוּשׁ ַל
ָ ְרָה ִָ֔י ָתהָי
ָ ִמ ְד ָ ִ֣בּ
ָיתָק ְד ֵ ִ֣שׁנוָּוְ ִת ְפ ַא ְר ֵֵ֗תּנוּ
ָָ ָ ֵ ּ֧בּ01
ָינוָּה ָיִַ֖ה
ָ ָאב ִֵֹ֔ת
ֲ וָּך
֙ ֙רָה ְלל
ִֽ ִ ֲא ֶ ִׁ֤שׁ
ָל־מ ֲח ַמ ֵ ִַ֖דּינוּ
ַ תָאשָׁוְ ָכ
ָ֑ ֵ ִל ְשׂ ֵ ִ֣ר ַפ
ֵׁ֥הָל ָח ְר ָ ִֽבּה׃
ְ ָה ָי
ָהוָ֑ה
ָ ְהָת ְת ַא ַ ִַ֖פּקָי
ִ ל־א ֶל
ֵׁ֥ ֵ ָ ַה ַע00
אד׃
ֹ ִֽ ד־מ
ְ ִַ֖נוָּע
ַ הָוּת ַע ֵנּ
ְ ֶתּ ֱח ֶ ֵׁ֥שׁ
7.

EK

sal

die

goedertierenhede

van

Jahwe bekend maak, die
lofwaardige
Jahwe,

dade

van

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;

liefde

en

deur
deur

sy
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
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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

kreupelhout

vuur
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
BHS

Jesaja 5:1-7

Jesaja 59:1-21

ָיָל ַכ ְר ָ֑מוֹ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

ָהָאזְ נִַ֖ וֹ
ָָ ֹא־כ ְב ָ ֵׁ֥ד
ָ הוֹשׁ ַיעָוְ ל
ָ֑ ִ ִַ֖הָמ
ִֽ ֵ הו
ָ ְא־ק ְצ ָ ֵׁ֥רהָיַ ד־י
ָ ֹ ןָל
ִֽ ָ ֵ ֶּ֛ה0

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ ֶכּ ֶֶּ֛ר

ִמ ְש ִֽמ ַוֹע׃

ָהוָּשׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤בן
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָםָל ֵ ִַ֖בין
ְ יםָבּינֵ ֶָ֕כ
ֵ וָּמ ְב ִדּ ִ֔ ִל
ַ ִָ֣הי
ָ יכ ֙ם
ֶ ם־עוֹ ִֹֽנ ֵת
ֲ יָא
ִ ָ ִ ִׁ֤כּ1

ָוָל ֲע ֵׁ֥שׂוֹת
ַ ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛ק
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַתוֹכוָֹוְ ג
ִ֔ ָבּ
ְ ִ֙מגְ ָדּל

ִַ֖םָמ ְש ִֽמ ַוֹע׃
ִ ֶּ֛יםָמ ֶכּ
ִ ירוָּפ ִנ
ָ
םָה ְס ִ ּ֧תּ
ִ יכ
ֵֶ֗ אות
ֵ ֹ ֱא ִֹֽל ֵה ֶיכָ֑םָוְ ַח ִֽט

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ ֲענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע

ָםָבּ ָעוָֹ֑ ן
ִֽ ֶ יכ
ִַ֖ ֶ עוֹת
ֵ וָּב ָ ִ֔דּםָוְ ֶא ְצ ְבּ
ַ יכ ֙םָנְ ג ֲֹא ִ֣ל
ֶ יָכ ֵפּ
ַ ָ ִ ִׁ֤כּ2

ָהוּדה
ָ֑ ָ ְרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

הָת ְה ֶגִּֽה׃
ֶ םָעוְ ָ ֵׁ֥ל
ַ רָלשׁוֹנְ ֶ ִַ֖כ
ְ ־שׁ ֶק
ִֶ֔ יכ ֙ם ִָדּ ְבּרוּ
ֶ וֹת
ֵ ִשׂ ְפ ִֽת

יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ִַ֖יָוּב
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ ִשׁ ְפ

ָָ֑הָבּ ִׁ֤ט ַוֹח
ָ מוּנ
ָ טָבּ ֱא
ֶ אָב ִֶ֔צ ֶדקָוְ ֵ ֵׁ֥איןָנִ ְשׁ ָ ִַ֖פּ
ְ ָאין־ק ֵ ִֹ֣ר2
ֵ
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ידָאוֶ ן׃
הוֹל ָ ִֽ
וָֹע ָ ִַ֖מלָוְ ֵ ֵׁ֥
אָה ֵׁ֥ר ָ
ר־שׁוְ ָ
הוָּוְ ַד ֶבּ ִָ֔
ַעל־ ֙תּ ֹ ֙

יָבּוָֹ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
ָל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל ֹ ָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

גוָּהא ֵֹכִׁ֤לָ
יָע ָכּ ִ ִַ֖בישָׁיֶ ֱא ָ֑ר ֹ ָ
קוּר ַ
ָבּ ֵ ִ֔קּעוָּוְ ֵ ֵׁ֥
ִׁ֤יָצ ְפעוֹנִ ֙י ִ
ֵָ ָ2בּ ֵיצ ִ

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ְ
יָל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ
ֶּ֛ית ַ
ָקֵוּ ִ
ַמ ּ֧דּ ַוּע ִ

עָא ְפ ֶ ִֽעה׃
הָתּ ָבּ ַ ְֵּׁ֥ק ֶ
זוּר ִ
ָיָמוּתָוְ ַה ֶ ִַ֖
יה ֙ם ִ֔
ִמ ֵ ִֽבּיצֵָ ֶ

ר־א ִנֵׁ֥יָ
תָא ֶשׁ ֲ
םָא ֲ
ִ֣אָא ְת ִֶ֔כ ֵ ֶּ֛
ה־נּ ֶ
יע ָ
אוֹד ָ
הָ ִ ִֽ
ָ2וְ ַע ָתּ ָ֙

יהםָ
וָּבּ ַ ִֽמ ֲע ֵשׂ ֶ ָ֑
אָיִת ַכּ ִַ֖ס ְ
וָּל ִֶ֔בגֶ דָוְ ֵׁ֥ל ֹ ְ
יה ֙םָלֹא־יִ ְהיִ֣ ְ
ִֽ ָ6ק ֵוּר ֶ

רָפּ ֵׁ֥ר ֹץָ
ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵע ָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
יָה ֵ ִׁ֤ס ְ
הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ ָ
ע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ

יהם׃
סָבּ ַכ ֵפּ ֶ ִֽ
לָח ָ ִַ֖מ ְ
י־אוֶ ןָוּ ֵׁ֥ ֹפ ַע ָ
ָמ ֲע ֵשׂ ִָ֔
יה ֙ם ַ ִֽ
ַ ִֽמ ֲע ֵשׂ ֶ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
גְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

ְךָדּםָנָ ִ ְָּ֑קיָ
וָּל ְשׁ ִַ֖ ֹפּ ָ ִ֣
ימ ֲה ִ֔ר ִ
צוָּו ַ
ָל ַ ִ֣רעָיָ ֻ ִ֔ר ִ ִֽ
יה ֙ם ָ
ַ ָ1רגְ ֵל ֶ

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥להָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
 ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

לוֹתם׃
רָבּ ְמ ִס ָ ִֽ
וֹתָאוֶ ןָ ֵׁ֥שׁ ֹדָוָ ֶ ִַ֖שׁ ֶב ִ
ָמ ְח ְשׁ ִ֣ב ִָ֔
יה ֙ם ַ
וֹת ֶ
שׁ ִֽב ֵ
ַמ ְח ְָ

ה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
הָמ ַָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
ָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִתָוְ ַ ִׁ֤ע ֶ

לוֹתםָ
טָבּ ַמ ְעגְּ ָ ָ֑
יןָמ ְשׁ ָ ִַ֖פּ ְ
ָל ֹאָיָ ָ ִ֔דעוָּוְ ֵ ֵׁ֥א ִ
לוֹם ִ֣
ְךָשׁ ֙
ָ1דּ ֶר ָ
ֶ ִׁ֤

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָע ָל ָ

עָשׁ ִֽלוֹם׃
הָּל ֹאָיָ ַ ִַ֖ד ָ
ְךָבּ ֵׁ֥
וָּל ִֶ֔הםָ ִּ֚כֹּלָדּ ֵ ִֹ֣ר ִָ֔
ָע ְקּ ִ֣שׁ ָ
יה ֙ם ִ
וֹת ֶ
יב ֵ
נְ ִת ִֽ

אוֹת ֵָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

ִַ֖נוָּצ ָד ָ ְָּ֑קהָ
אָת ִש ֵיג ְ
ָָ֙מ ִֶ֔מּנּוָּוְ ֵׁ֥ל ֹ ַ
קָמ ְשׁ ָפּט ִ
ןָר ַ ִׁ֤ח ִ
ל־כּ ָ
ָ9ע ֵֵ֗
ַ

וָל ִמ ְשׁ ָפּטָָ֙וְ ִה ֵנִּ֣הָ
שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ
עָשׁ ֲע ָ ָ֑
הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט ַ
יְ ָ ִ֔

וֹתָבּ ֲא ֵפ ֵׁ֥לוֹתָנְ ַה ֵ ִֽלְך׃
ְךָלנְ ג ִַֹ֖ה ָ
ח ֶשׁ ִ
אוֹרָוְ ִהנֵּ ה־ ִ֔ ֹ
ִׁ֤הָל ֙
נְ ַקֶוּ ָ

ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ ְ
ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ

ינַֽיִ םָנְ גַ ֵ ָ֑ש ָשׁהָ
יןָע ַ ִַ֖
ירָוּכ ֵ ֵׁ֥א ֵ
ְ
ָק
הָכ ִעוְ ִר ֙ים ִִ֔
 ָ01נְ ַג ְִֽשׁ ָ ִׁ֤שׁ ַ ִֽ
ִַ֖יםָכּ ֵמּ ִ ִֽתים׃
ףָבּ ַא ְשׁ ַמ ִנּ ַ
ָכּ ִֶ֔נּ ֶשׁ ָ
נוָּב ָצ ֳה ַ ֙ר ֙יִם ַ
ָכּ ַ ִׁ֤שׁ ְל ַ ִֽ
ִַ֖יםָה ִֹ֣גהָנֶ ְה ֶגָּ֑הָנְ ַקֶוִּׁ֤הָ
יּוֹנ ָ
ָכּ ִ֔ ָלנוָּוְ ַכ ִ
ִָׁ֤הָכ ֻדּ ִבּ ֙ים ֻ
ָ00נֶ ֱה ֶמ ַ
הָמ ֶ ִֽמּנּוּ׃
הָר ֲח ָ ְֵּׁ֥ק ִ
ישׁוּע ָ
ןָל ָ ִַ֖
ַל ִמּ ְשׁ ָפּטָָ֙וָ ִַ֔איִ ִ ִֽ
הָבּנוָּ
ינוָּענְ ָת ָ ָ֑
אות ָ ִ֣
ינוָּנֶ גְ ֶ ִ֔דָּךָוְ ַחט ֹ ֵ ִַ֖
וָּפ ָשׁ ֙ ֵע ֙
י־ר ִׁ֤בּ ְ
ִֽ ִ ָ01כּ ַ
ִ֣ינוָּא ִָ֔תּנוָּוַ ֲעוֹנ ֵ ִַֹ֖תינוָּיְ ַ ִֽד ֲענִֽ וּם׃
י־פ ָשׁ ֵע ִ
ִ ִֽכּ ְ
ֹלהינוָּ
רָא ֵ ָ֑
וֹגָמ ַא ַ ִ֣ח ֱ
יהוהָוְ נָ ִַ֖ס ֵ
ָבּ ָ ִ֔
ָ ָ02פּ ִׁ֤שׁ ֹ ַעָוְ ַכ ֵח ֙שׁ ַ ִֽ
י־שׁ ֶקר׃
ִַ֖בָדּ ְב ֵר ָ ִֽ
וָֹמ ֵל ִ
ַדּ ֶבּר־ ִ֣עֹ ֶשׁקָוְ ָס ָ ִ֔רהָה ֹּ֧רוָֹוְ הֹגֶּ֛ ִ
מדָ
וֹקָתּ ֲע ָ֑ ֹ
הָמ ָר ִ֣ח ַ
טָוּצ ָד ָ ְִַּ֖ק ֵ
ָמ ְשׁ ִ֔ ָפּ ְ
חוֹר ִ
גָא ֙
ָ02וְ ֻה ַ ִׁ֤ס ָ
לָל ִֽבוֹא׃
א־תוּכ ָָ
ַ ֵׁ֥
ָא ִֶ֔מתָוּנְ כ ָ ִַֹ֖חהָל ֹ
חוֹב ֱ
ִׁ֤הָב ְר ֙
י־כ ְשׁ ָל ָ ִֽ
ִ ִֽכּ ָ
תּוֹלָ֑לָוַ ַ ּ֧יּ ְַֽראָ
עָמ ְשׁ ֵ
רָמ ָ ִַ֖ר ִ
יָה ֱא ֶמ ֙תָנֶ ְע ֶ ִ֔דּ ֶרתָוְ ָ ֵׁ֥ס ֵ
 ָ02וַ ְתּ ִ ִׁ֤ה ָ ִֽ
יןָמ ְשׁ ָ ִֽפּט׃
י־א ִ
ִַ֖יוָכּ ֵ ֵׁ֥
עָבּ ֵע ָינ ִ ִֽ
הוֶּ֛הָוַ ֵ ֵׁ֥יּ ַַֽר ְ
יְ ָ
יןָמ ְפ ִגּ ַָ֑יעָ
יָא ַ
םָכּ ֵ ִ֣
תּוֹמ ִ ִ֣
יןָאישָׁוַ יִּ ְשׁ ֵ ִַ֖
י־א ִִ֔
ָכּ ֵ ִ֣
ָ06וַ יַּ ְר ֙א ִ ִֽ
ָָכ ְתהוּ׃
יאָסמ ָ ִֽ
וָֹה ְ
עָלוָֹזְ ר ִֹ֔עוָֹוְ ִצ ְד ָק ִַ֖ת ִ ֵׁ֥
וֹשׁ ֙
וַ ִׁ֤תּ ַ ִֽ
אשׁוָֹ
הָבּר ֹ ָ֑
שׁוּע ְ
וֹבעָיְ ָ ִַ֖
ָָ֙כּ ִש ְר ִָ֔יןָוְ ֵׁ֥כ ַ
שָׁצ ָד ָקה ַ
ָ01וַ יִּ ְל ַ ִׁ֤בּ ְ
ילָקנְ ָ ִֽאה׃
טָכּ ְמ ִ ִַ֖ע ִ
ָתּ ְל ִ֔בֹּ ֶשׁתָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ַ
שָׁבּגְ ֵ ִׁ֤דיָנָ ָק ֙ם ִ
וַ יִּ ְל ַֹ֞בּ ִ
הָל ָצ ָ ִ֔ריוָגְּ ִַ֖מוּלָ
םָח ָ ִ֣מ ְ
ָכּ ַ ִ֣עלָיְ ַשׁ ִ֔ ֵל ֵ
לוֹת ְ
ְ ָ01כּ ַ ִׁ֤עלָגְּ ֻמ ֙
מוּלָיְ ַשׁ ֵלִֽם׃
יוָל ִאִיִַּ֖יםָגְּ ֵָׁ֥
יְב ָ
א ָ ָ֑
ְל ִֽ ֹ
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ָח־שׁ ֶמשׁ
ִַ֖ ֶ הָוּמ ִמּזְ ַר
ִ הו
ִ֔ ָ ְת־שׁםָי
ִ֣ ֵ ָא
ֶ וָּמ ַמּ ֲע ָר ֙ב
ִֽ ִ ָ וְ יִ ְִֽיר ִׁ֤א09
הָבוֹ׃
ִֽ הוִַ֖הָ ֵֹׁ֥נ ְס ָס
ָ ְרָר ַוּחָי
ֵׁ֥ ָצ
ִָ֔ וֹאָכנָּ ָה ֙ר
ַ י־יָב
ִׁ֤ וָֹכּ
ִֽ ִ בוֹד
ָ֑ ת־כּ
ְ ֶא
הוִֽה׃
ָ ְעָבּ ַי ֲִֽע ָ֑קֹבָנְ ֻ ִַ֖אםָי
ְ יָפ ִַַ֖שׁ
ֶ לָוּל ָשׁ ֵ ֵׁ֥ב
ְ ָגּוֹא
ִֵ֔ אָל ִצ ֙יּוֹן
ְ וּב
ִׁ֤ ָ ָ11
ָָא ֶ ִ֣שׁר
ֲ הָרוּחי
ִ֙
הו
ִ֔ ָ ְָא ַ ִ֣מרָי
ָ יָאוֹת ֙ם
ָ
ית
ִׁ֤ ִ יָז ֹאתָ ְבּ ִר
ִ֣ ָוַ ֲא ִֵ֗נ10
ָ ֩וּשׁוָּמ ִפּיָך
ִ
א־יָמ
ֹּ֡ ֹ יָךָל
ִֽ יָבּ ִ ָ֑פ
ְ ר־שׂ ְמ ִתּ
ִ֣ ַ יָא ֶשׁ
ֲ יָךָוּד ָב ַ ִַ֖ר
ְ ָע ִ֔ ֶל
ָהָמ ַע ָ ִַ֖תּה
ֵ הו
ִ֔ ָ ְָא ַ ִ֣מרָי
ָ יָז ַַֽרעָזַ ְר ֲע ָ֙ך
ִׁ֤ ֶ ָוּמ ֨ ִפּ
ִ וּמ ֨ ִפּיָזַ ְר ֲע ֶָ֜ך
ִ
ד־עוֹלם׃
ִֽ ָ
וְ ַע

Vertaling

1. "Laat ek tog sing vir my Geliefde,

1. Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort

'n liefdeslied oor sy wingerd!" My

om te help nie, en sy oor nie te swaar om te

Geliefde het 'n wingerd op 'n

hoor nie.

vrugbare helling.

2.

2. Hy het dit omgeskoffel en

ongeregtighede het ’n skeiding geword

skoongemaak van die klippe, en keur

tussen julle en jul God, en julle sondes het

wingerdstokke aangeplant; en Hy het

sy aangesig64 verberg, sodat Hy nie hoor

'n toring in die middel daarvan gebou

nie.

en ook 'n parskuip daarin uitgekap;

3. Want julle hande is besmet met bloed 65

en Hy het gehoop dat dit druiwe sou

en julle vingers met ongeregtigheid; julle

dra, maar dit het suur druiwe

lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg.

voortgebring.

4. Daar is niemand

3. En nou, inwoners van Jerusalem

geregtigheid en niemand wat 'n tweestryd

en manne van Juda, spreek tog reg

voer in waarheid nie; hulle vertrou op

tussen My en my wingerd.

nietigheid

4. Wat is daar meer om te doen aan

benoudheid word hulle swanger en baar

my wingerd wat Ek nie daaraan

onheil.

gedoen het nie? Waarom het Ek

5. Eiers van 'n basilisk broei hulle uit, en

gehoop

sou

drade van 'n spinnekop weef hulle; hy wat

voortbring, maar dit bring suur

van hulle eiers eet moet sterwe; en as dit

druiwe voort?

gebreek word, bars 'n slang uit.

(dat

dit)

druiwe

5. En nou, laat Ek tog vir

Want

en

inderwaarheid

spreek

julle

wat aankla in

valsheid,

met

julle

6. Hulle weefseldrade is nie goed vir klere

bekend maak wat Ek met my

nie, en niemand kan homself bedek met

wingerd gaan maak: Ek sal van sy

hulle produkte nie; hulle werke is van

doringheining ontslae raak en dit

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  נְ ג ֲֹא ִ֣לוּas 'n Nif'al of as 'n Pu'al gelees moet word. Die
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.
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oorgee aan verbranding; Ek sal sy

hande.

klipmuur

7. Hulle voete hardloop vir kwaad en is

afbreek

sodat

dit

'n

vertrapping word.

haastig om onskuldige bloed te vergiet;

6. Ek sal dit 'n verwoesting maak: dit

hulle gedagtes is gedagtes van onheil,

sal nie geprys en omgeskoffel word

verwoesting en verbreking is in hulle paaie.

nie, maar dorings en onkruid sal daar

8. Die pad van vrede ken hulle nie, en daar

opkom; en Ek sal die wolke beveel

is geen reg in hulle spore nie; hulle paaie

om nie reën daarop te laat val nie.

het vir hulle krom getrek; niemand wat

7. Waarlik die wingerd van die

daarop loop, ken vrede nie.

HERE van die leërskare is die huis

9. Daarom is die reg ver weg van ons af en

van Israel, en die manne van Juda is

bereik die geregtigheid ons nie; ons hoop

die tuin van sy verlustiging; en Hy

op lig, maar kyk, daar is duisternis; op ’n

het gehoop vir reg, maar kyk

helderheid,

wetsverbreking;

donkerheid.

maar kyk gekerm!

vir

geregtigheid,

maar66

ons

wandel

in

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 uiter67.
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 "( ה ֹּ֧רוֹ ָוְ הֹגֶּ֛ וbedink 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

68

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
oortreding, spreek Jahwe.
21. En vir My, dit is my verbond met
hulle69 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  חרפהwat "smaad" of "vergelding" beteken. Dit maak goeie sin
in die verband. Die MT lesing word behou.
69
Die MT אוֹתם
ָ ("hulle") is problematies. Die tekskritiese nota in BHS beveel aan dat die lesing van
die Jesajarol van Qumran, naamlik "( אתםmet 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-

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

Jesaja 59:1-21 ָהוֹשׁ ַיע
ָ֑ ִ ִַ֖הָמ
ִֽ ֵ הו
ָ ְא־ק ְצ ָ ֵׁ֥רהָיַ ד־י
ָ ֹ ןָל
ִֽ ָ ֵ ֶּ֛ה0

herhaling

ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

וָֹמ ְש ִֽמ ַוֹע׃
ִ ִַ֖הָאזְ נ
ָ א־כ ְב ָ ֵׁ֥ד
ָ ֹ וְ ל

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ ְּק ֶר
ֵָׁ֥ ֶ יָבּ
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

ָוָּמ ְב ִדּ ִ֔ ִלים
ַ ִָ֣הי
ָ יכ ֙ם
ֶ ם־עוֹ ִֹֽנ ֵת
ֲ יָא
ִ ָ ִ ִׁ֤כּ1

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָיכם
ֵֶ֗ אות
ֵ ֹ יןָא ִֹֽל ֵה ֶיכָ֑םָוְ ַח ִֽט
ֱ םָל ֵ ִַ֖ב
ְ ֵבּינֵ ֶָָ֕כ

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

םָמ ְש ִֽמ ַוֹע׃
ִ ֶּ֛יםָמ ֶ ִַ֖כּ
ִ ירוָּפ ִנ
ָ
ִה ְס ִ ּ֧תּ

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָוָּב ָ ִ֔דּם
ַ יכ ֙םָנְ ג ֲֹא ִ֣ל
ֶ יָכ ֵפּ
ַ ָ ִ ִׁ֤כּ2

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

ָיכ ֙ם
ֶ וֹת
ֵ ןָשׂ ְפ ִֽת
ִ ִַָ֑֖םָבּ ָעוֹ
ִֽ ֶ עוֹת ֶיכ
ֵ וְ ֶא ְצ ְבּ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ָםָעוְ ָ ֵׁ֥לה
ַ רָלשׁוֹנְ ֶ ִַ֖כ
ְ רוּ־שׁ ֶק
ִֶ֔ ִדּ ְבּ

ָרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישׁ
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ֶת ְה ֶגִּֽה׃

ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ טוּ־נאָ ֵבּ ִינ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְי

ְָָפּט
ִַ֖ ָ אָב ִֶ֔צ ֶדקָוְ ֵ ֵׁ֥איןָנִ שׁ
ְ ָאין־ק ֵ ִֹ֣ר2
ֵ

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

ָהוּ
֙ ֹ ָעל־ ֙תּ
ַ ָ֑הָבּ ִׁ֤ט ַוֹח
ָ מוּנ
ָ ֶבּ ֱא

ָָל ַכ ְר ִִ֔מי
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

ידָאוֶ ן׃
ִֽ ָ הוֹל
ֵׁ֥ ֵ ְוָֹע ָ ִַ֖מלָו
ָ אָה ֵׁ֥ר
ָ ְר־שׁו
ִָ֔ וְ ַד ֶבּ

ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

ָקוּרי
ֵׁ֥ ֵ ְָבּ ֵ ִ֔קּעוָּו
ִ ִׁ֤יָצ ְפעוֹנִ ֙י
ִ ָ ֵבּ ֵיצ2ָ

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

ָיה ֙ם
ֶ יצ
ֵ ִׁ֤לָמ ֵ ִֽבּ
ִ גוָּהא ֵֹכ
ָ ֹ ַע ָכּ ִ ִַ֖בישָׁיֶ ֱא ָ֑ר

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

עָא ְפ ֶ ִֽעה׃
ֶ הָתּ ָבּ ַ ְֵּׁ֥ק
ִ זוּר
ִַ֖ ֶ יָמוּתָוְ ַה
ִ֔

7

a,
herhaling b
en
tematiese
uitbreiding
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וָּל ִֶ֔בגֶ דָוְ ֵׁ֥ל ֹאָ
יה ֙םָלֹא־יִ ְהיִ֣ ְָ
ִֽ ָ6ק ֵוּר ֶ

ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
ָאוֹד ָ
ָ2וְ ַע ָתּ ֙ה ִ ִֽ

יה ֙םָ
םָמ ֲע ֵשׂ ֶ
יה ַ ִֽ
וָּבּ ַ ִֽמ ֲע ֵשׂ ֶ ָ֑
יִת ַכּ ִַ֖ס ְ
ְ

הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ

יהם׃
סָבּ ַכ ֵפּ ֶ ִֽ
לָח ָ ִַ֖מ ְ
י־אוֶ ןָוּ ֵׁ֥ ֹפ ַע ָ
ַ ִֽמ ֲע ֵשׂ ִָ֔

הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָָיִ֣ ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ

ימ ֲה ִ֔רוָּ
צוָּו ַ
ָל ַ ִ֣רעָיָ ֻ ִ֔ר ִ ִֽ
יה ֙ם ָ
ַ ָ1רגְ ֵל ֶ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

יה ֙םָ
וֹת ֶ
יָמ ְח ְשׁ ִֽב ֵ
ְךָדּםָנָ ִ ְָּ֑ק ַ
ִל ְשׁ ִַ֖ ֹפּ ָ ִ֣

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

וֹתָאוֶ ןָ ֵׁ֥שׁ ֹדָוָ ֶ ִַ֖שׁ ֶברָ
ַמ ְח ְשׁ ִ֣ב ִָ֔

הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ

לוֹתם׃
ִבּ ְמ ִס ָ ִֽ

הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וְ ַ ִׁ֤ע ֶ

ָל ֹאָיָ ָ ִ֔דעוָּוְ ֵ ֵׁ֥איןָ
לוֹם ִ֣
ִׁ֤ ֶ ָ1דּ ֶרְךָ ָשׁ ֙

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָע ָל ָ

יה ֙םָ
וֹת ֶ
יב ֵ
לוֹתםָנְ ִת ִֽ
טָבּ ַמ ְעגְּ ָ ָ֑
ִמ ְשׁ ָ ִַ֖פּ ְ

אוֹת ֵָבִּ֣יתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

הָּל ֹאָיָ ַ ִַ֖דעָ
ְךָבּ ֵׁ֥
וָּל ִֶ֔הםָ ִּ֚כֹּלָדּ ֵ ִֹ֣ר ִָ֔
ִע ְקּ ִ֣שׁ ָ

יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁיְ הוּ ָ ִ֔דהָנְ ַ ִַ֖טעָ

ָשׁ ִֽלוֹם׃

וָל ִמ ְשׁ ָפּטָָ֙
שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ
ַשׁ ֲע ָ ָ֑

ָָ֙מ ִֶ֔מּנּוָּוְ ֵׁ֥ל ֹאָ
קָמ ְשׁ ָפּט ִ
ןָר ַ ִׁ֤ח ִ
ל־כּ ָ
ָ9ע ֵֵ֗
ַ

חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥הָ
ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ
וְ ִה ֵנּ ִ

אוֹרָ
ִׁ֤הָל ֙
ִַ֖נוָּצ ָד ָ ְָּ֑קהָנְ ַקֶוּ ָ
ַת ִש ֵיג ְ

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

וֹתָבּ ֲא ֵפ ֵׁ֥לוֹתָ
ֹה ָ
ְךָלנְ ג ִַָ֖
וְ ִהנֵּ ה־ ִ֔חֹ ֶשׁ ִ
נְ ַה ֵ ִֽלְך׃
ירָוּכ ֵ ֵׁ֥איןָ
ְ
ָק
הָכ ִעוְ ִר ֙ים ִִ֔
ָ01נְ ַג ְִֽשׁ ָ ִׁ֤שׁ ַ ִֽ
נוָּב ָצ ֳה ַ ֙ר ֙יִםָ
הָכּ ַ ִׁ֤שׁ ְל ַ ִֽ
ינַֽיִםָנְ גַ ֵ ָ֑ש ָשׁ ָ
ֵע ַ ִַ֖
ִַ֖יםָכּ ֵמּ ִ ִֽתים׃
ףָבּ ַא ְשׁ ַמ ִנּ ַ
ַכּ ִֶ֔נּ ֶשׁ ָ
יּוֹנִַ֖יםָ
ָכּ ִ֔ ָלנוָּוְ ַכ ִ
הָכ ֻדּ ִבּ ֙ים ֻ
ָ00נֶ ֱה ֶ ִׁ֤מ ַ
ִׁ֤הָל ִמּ ְשׁפָָּטָָ֙וָ ִַ֔איִ ןָ
ָה ִֹ֣גהָנֶ ְה ֶגָּ֑הָנְ ַקֶוּ ַ
הָמ ֶ ִֽמּנּוּ׃
הָר ֲח ָ ְֵּׁ֥ק ִ
ישׁוּע ָ
ִ ִֽל ָ ִַ֖
ינוָּנֶ גְ ֶ ִ֔דָּךָ
וָּפ ָשׁ ֙ ֵע ֙
י־ר ִׁ֤בּ ְ
ִֽ ִ ָ01כּ ַ
י־פ ָשׁ ֵעִ֣ינוָּ
נוָּכּ ְ
הָבּ ִ ִֽ
ינוָּענְ ָת ָ ָ֑
אות ָ ִ֣
וְ ַחט ֹ ֵ ִַ֖
ִא ִָ֔תּנוָּוַ ֲעוֹנ ֵ ִַֹ֖תינוָּיְ ַ ִֽד ֲענִֽ וּם׃
יהוהָוְ נָ ִַ֖סוֹגָ
ָבּ ָ ִ֔
ָ ָ02פּ ִׁ֤שׁ ֹ ַעָוְ ַכ ֵח ֙שׁ ַ ִֽ
ינוָּדּ ֶבּר־עִָֹ֣ ֶשׁקָוְ ָס ָ ִ֔רהָ
ֹלה ַ
רָא ֵ ָ֑
ֵמ ַא ַ ִ֣ח ֱ
י־שׁ ֶקר׃
ִַ֖בָדּ ְב ֵר ָ ִֽ
וָֹמ ֵל ִ
ה ֹּ֧רוָֹוְ הֹגֶּ֛ ִ
טָוּצ ָד ָ ְִַּ֖קהָ
ָמ ְשׁ ִ֔ ָפּ ְ
חוֹר ִ
גָא ֙
ָ02וְ ֻה ַ ִׁ֤ס ָ
חוֹבָ
ִׁ֤הָב ְר ֙
י־כ ְשׁ ָל ָ ִֽ
דָכּ ָ
מ ִ ִֽ
וֹקָתּ ֲע ָ֑ ֹ
ֵמ ָר ִ֣ח ַ
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לָל ִֽבוֹא׃
א־תוּכ ָ
ַ ֵׁ֥
ֱא ִֶ֔מתָוּנְ כ ָ ִַֹ֖חהָל ֹ
יָה ֱא ֶמ ֙תָנֶ ְע ֶ ִ֔דּ ֶרתָוְ ָ ֵׁ֥סרָ
ָ02וַ ְתּ ִ ִׁ֤ה ָ ִֽ
הוֶּ֛הָוַ ֵ ֵׁ֥יּ ַַֽרעָ
תּוֹלָ֑לָוַ ַ ּ֧יַּֽ ְראָיְ ָ
עָמ ְשׁ ֵ
ֵמ ָ ִַ֖ר ִ
יןָמ ְשׁ ָ ִֽפּט׃
י־א ִ
ִַ֖יוָכּ ֵ ֵׁ֥
ְבּ ֵע ָינ ִ ִֽ
םָכּיָ
תּוֹמ ִ ִ֣
יןָאישָׁוַ יִּ ְשׁ ֵ ִַ֖
י־א ִִ֔
ָכּ ֵ ִ֣
ָ06וַ יַּ ְר ֙א ִ ִֽ
עָלוָֹזְ ר ִֹ֔עוָֹ
וֹשׁ ֙
יןָמ ְפ ִגּ ַָ֑יעָוַ ִׁ֤תּ ַ ִֽ
ֵ ִ֣א ַ
יאָס ָמ ָ ִֽכ ְתהוּ׃
וָֹה ְ
וְ ִצ ְד ָק ִַ֖ת ִ ֵׁ֥
וֹבעָ
ָָ֙כּ ִש ְר ִָ֔יןָוְ ֵׁ֥כ ַ
שָׁצ ָד ָקה ַ
ָ01וַ יִּ ְל ַ ִׁ֤בּ ְ
שָׁבּגְ ֵ ִׁ֤דיָנָ ָק ֙םָ
אשׁוָֹוַ יִּ ְל ַֹ֞בּ ִ
הָבּ ָר ֹ ָ֑
שׁוּע ְ
יְ ָ ִַ֖
ילָקנְ ָ ִֽאה׃
טָכּ ְמ ִ ִַ֖ע ִ
ִתּ ְל ִ֔בֹּ ֶשׁתָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע ַ
םָח ָ ִ֣מהָ
ָכּ ַ ִ֣עלָיְ ַשׁ ִ֔ ֵל ֵ
לוֹת ְ
ְ ָ01כּ ַ ִׁ֤עלָגְּ ֻמ ֙
יוָל ִאִיִַּ֖יםָגְּ ֵׁ֥מוּלָ
יְב ָ
א ָ ָ֑
וּלָל ִֽ ֹ
ְל ָצ ָ ִ֔ריוָגְּ ִַ֖מ ְ
יְ ַשׁ ֵלִֽם׃
הוהָ
ת־שׁםָיְ ָ ִ֔
ָא ֵ ִ֣
וָּמ ַמּ ֲע ָר ֙ב ֶ
ָ09וְ יִ ְִֽיר ִׁ֤א ִ ִֽ
בוֹדוָֹ
ת־כּ ָ֑
שָׁא ְ
וּמ ִמּזְ ַרח־ָ ֶ ִַ֖שׁ ֶמ ֶ
ִ
הוִַ֖הָ
רָר ַוּחָיְ ָ
ָצ ֵׁ֥
וֹאָכנָּ ָה ֙ר ִָ֔
י־יָב ַ
ִ ִֽכּ ִׁ֤
הָבוֹ׃
ֵֹׁ֥נ ְס ָס ִֽ
יָפ ִַַ֖שׁעָ
לָוּל ָשׁ ֵ ֵׁ֥ב ֶ
ָגּוֹא ְ
אָל ִצ ֙יּוֹן ִֵ֔
וּב ְ
ִׁ֤ ָ ָ11
הוִֽה׃
ְבּ ַי ֲִֽע ָ֑קֹבָנְ ֻ ִַ֖אםָיְ ָ
ָא ַ ִ֣מרָ
יָאוֹת ֙ם ָ
ָ
ית
אתָבּ ִר ִ ִׁ֤
ְ
יָז ֹ
ָ10וַ ֲא ִֵ֗נ ִ֣
יָךָוּד ָב ַ ִַ֖ריָ
רָע ִ֔ ֶל ְ
ָא ֶ ִ֣שׁ ָ
הָרוּחי ֲ
ִ֙
הו
יְ ָ ִ֔
א־יָמוּשׁוָּ
יָךָל ֹ ֹּ֡
יָבּ ִ ָ֑פ ִֽ
־שׂ ְמ ִתּ ְ
ֲא ֶשׁר ַ ִ֣
יָז ַַֽרעָזַ ְר ֲע ָ֙ךָ
ָוּמ ֨ ִפּ ֶ ִׁ֤
ָוּמ ֨ ִפּיָזַ ְר ֲע ֶָ֜ך ִ
ִמ ִפּיָך֩ ִ
ד־עוֹלם׃
ָ ִֽ
הָמ ַע ָ ִַ֖תּהָוְ ַע
הו ֵ
ָא ַ ִ֣מרָיְ ָ ִ֔
1. Kyk, die hand van Jahwe
is nie te kort om te help nie,

'n

en sy oor nie te swaar om te

sy

Geliefde,
oor

my

liefdeslied

hoor nie.

wingerd!" My Geliefde

2. Want inderwaarheid julle

het 'n wingerd op 'n

ongeregtighede

vrugbare helling.

’n

het

skeiding geword tussen julle
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omgeskoffel

en

en jul God, en julle sondes

skoongemaak van die

het sy aangesig verberg,

klippe,

sodat Hy nie hoor nie.

en

keur

wingerdstokke

3. Want julle hande is

aangeplant; en Hy het

besmet met bloed en julle

'n toring in die middel

vingers met ongeregtigheid;

daarvan gebou en ook

julle lippe spreek leuen,

'n

julle tong fluister onreg.

parskuip

daarin

uitgekap; en Hy het

4. Daar is niemand wat

gehoop dat dit druiwe

aankla in geregtigheid en

sou dra, maar dit het

niemand wat 'n tweestryd

suur

voer in waarheid nie; hulle

druiwe

voortgebring.

vertrou op nietigheid en

3. En nou, inwoners

spreek

van

benoudheid

Jerusalem

en

valsheid,
word

met
hulle

manne van Juda, spreek

swanger en baar onheil.

tog reg tussen My en

5. Eiers van 'n basilisk broei

my wingerd.

hulle uit, en drade van 'n

4. Wat is daar meer om

spinnekop weef hulle; hy

te doen aan my wingerd

wat van hulle eiers eet moet

wat Ek nie daaraan

sterwe; en as dit gebreek

gedoen

word, bars 'n slang uit.

het

nie?

Waarom het Ek gehoop

6. Hulle weefseldrade is nie

(dat dit) druiwe sou

goed

voortbring,

dit

niemand kan homself bedek

druiwe

met hulle produkte nie;

bring

maar

suur

vir

klere

nie,

en

voort?

hulle werke is van onheil en

5. En nou, laat Ek tog

die daad van geweld is in

vir julle bekend maak

hulle hande.

wat Ek met my wingerd

7. Hulle voete hardloop vir

gaan maak: Ek sal van

kwaad

sy

doringheining

onskuldige bloed te vergiet;

ontslae

raak

dit

hulle gedagtes is gedagtes

aan

van onheil, verwoesting en

en

oorgee

en is haastig om

verbranding; Ek sal sy

verbreking is in hulle paaie.

klipmuur afbreek sodat

8. Die pad van vrede ken

dit 'n vertrapping word.

hulle nie, en daar is geen

6.

'n

reg in hulle spore nie; hulle

verwoesting maak: dit

paaie het vir hulle krom

sal

getrek; niemand wat daarop

Ek

nie

sal

dit

geprys

en
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omgeskoffel word nie,

loop, ken vrede nie.

maar

en

9. Daarom is die reg ver

daar

weg van ons af en bereik die

opkom; en Ek sal die

geregtigheid ons nie; ons

wolke beveel om nie

hoop op lig, maar kyk, daar

reën daarop te laat val

is

nie.

helderheid,

7. Waarlik die wingerd

wandel in donkerheid.

van die HERE van die

10. Ons tas rond langs die

leërskare is die huis van

muur soos blindes, en soos

Israel, en die manne

die wat geen oë het nie, tas

van Juda is die tuin van

ons rond; ons struikel op die

sy verlustiging; en Hy

middag

het gehoop vir reg,

skemeraand;

maar

gesondes

onkruid

dorings
sal

wetsverbreking;

kyk
vir

duisternis;

op

maar

soos

’n
ons

in

die

onder

die

ons)

soos

(is

dooies.

geregtigheid, maar kyk

11. Ons brom almal soos

gekerm!

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

teruggedring

en

die

reg

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

aangetrek,

en

kleding
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

westekant

vanuit

vrees

en

die
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" ()קוָ ה,
ָ "reg" ()מ ְשׁ ָ ִֽפּט
ִ en
ְ in beide tekste. Herhaling b is dat die woord vir "reg" wat as
"geregtigheid" (ָ֙)צ ָד ָקה
'n substantief in 5:7 gebruik word, in 59:4 gebruik word as 'n werkwoord, naamlik
שׁ ַפט.
ָ Die woord vir "geregtigheid" word in 59:4 anders geskryf, naamlik צ ֶדק.
ֶ Die
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: "( ָקוָ הhoop"), "( ִמ ְשׁ ָפּטreg") en ְצ ָד ָקה
("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 uitbreiding70. 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 קוָ ה
ָָ 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

onbruikbare vrugte geproduseer

die aarde
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  ָקוָ הhet daar 'n verandering gekom.
Jahwe is nie die subjek van die hoop nie, maar wel die volk. Dit blyk verder dat
' ִמ ְשׁ ָפּטn belangrike element is van hoe die hoop verstaan moet word, behalwe dat
 ְצ ָד ָקהhier weggelaat word. Dit blyk verder dat Jahwe 'n probleem is in terme van
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.  קוָ הin 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  ָקוָ הverstaan moet word, inhoud
gee. In terme van  ִמ ְשׂ ָפּחen ( ְצ ָע ָקהverse 3-8) word meer inhoud gegee aan hoe die
hoop in verse 9 en 11 verstaan moet word. Dit blyk dat die volk tevergeefs  ָקוָ הin
soverre dit waaraan die volk hulle skuldig maak. In hierdie gedeelte word genoem
hoekom die  ִמ ְשׁ ָפּטverby hulle gegaan het (40:27). Dit is deur hulle eie toedoen.

Indien die volk daarop sinspeel soos in 40:27 dat  ִמ ְשׁ ָפּטhulle 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 קוָ ה,ָ soos in verse 9 en 11, op niks uitloop nie. In vers 11 word nog 'n element
bygevoeg, naamlik שׁוּעה
ָ ְי. Die volk se omstandighede het dus krities akuut geword.
Dit maak dat  ָקוָ הop '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  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְָצ ָע ָקהbehels.
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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 OuTestamentiese 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 sosiaalpsigologiese 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 27:26, 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 (posteksilies), 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 optrede72 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
750 v.C.
745 v.C.
743-738 v.C.
742 v.C.
742 v.C.
738 v.C.
737 v.C. v.C.
734-732 v.C.
732 v.C v.C.
732 v.C.
726 v.C.
725 v.C.
724 v.C..
721 v.C.
715-701 v.C.
704 v.C.
701 v.C.

Lewe en Tye van Jesaja
Resin word koning van Damaskus/Sirië (750-732)
Tiglat-Pileser III word koning van Assirië (745-727)
Tiglat-Pileser III se veldtog in Sirië-Palestina (hy word Pul genoem in 2 Konings 15:19)
Jesaja se roeping in die tempel wat sy profesie inlei (Jesaja 6)
Agas word koning van Jerusalem/Juda (742-727)
Menáhem, koning van Samaria/Israel, betoon hulde aan Tiglat-Pileser III
Peka het Pekáhia, koning van Samaria/Israel doodgemaak; word koning (737-732)
Die Siries-Israelitiese aanval op Juda; Jesaja se oorlogsmemoires (Jesaja 7-8)
Hosea maak Peka van Samaria/Israel dood; word koning (732-724)
Tiglat-Pileser III verower Damaskus/Sirië
Salmanéser V word koning van Assirië (726-722); Hosea word sy vasaal
Hosea draai na Egipte vir hulp
Salmanéser V beleër Samaria/Israel
Sargon II word koning van Assirië (721-705); verower Samaria/Israel
Godsprake gedurende Hiskia se heerskappy (Jesaja 28-32)
Sánherib word koning van Assirië (704-681)
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)

Tiglat-Pileser III (745-

Jotam (742-735)

727)

Merodag-Baladan

Agas (735-715)

Salmaneser V (726-722)

710 en 703)

Osorkon IV (720-715)

Hiskia (715-687)

Sargon II (721-705)

Nebukadnesar (605-562)

Sabaka (712-697)

Josia (640-609)

Sanherib (704-681)

(721-

Nego II (609-595)

Assubanipal (667-627)

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)

Nabopolassar (625-605)

Jóahas (609)

Nebokadnessar II (605-562)

Jójakim (608-598)
Jójagin (597)
Sedekia (596-586)
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 Babel73 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

I 597

II 586

III ?

2 Konings

Jeremia

Bron

Totaal

Bron

Totaal

Bron

Totaal

24:14

10,000

24:1

-

36:6

-

24:16

8,000

52:28

3,023

25:11

-

39:9-10

25:26

-

IV 582
Aantal

2 Kronieke

18,000

36:20

52:29

832

43:5-6

-

-

-

52:30

745

-

-

4,600

8,000-10,000

Ballinge

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

2

Konings

25:18-20;

Jeremia

elite

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 (1994:243265) 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.

4.3.1 " – ֶכּ ֶרםWingerdbou"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  ֶכּ ֶרםwydverspreid 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:  גֶּ ֶפןen ( שׂ ֵֹרקAppler 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 1997:723724; Appler 2009:782). Alhoewel ' ֶכ ֶרםn 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  ִמ ְשׁ ָפּטen  ְצ ָד ָקהom 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  ִמ ְשׁ ׇפּטen  ְצ ָד ָקהen 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  ִמ ְשׂ ׇפּחen צ ָע ָקה.
ְ
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  ִמ ְשׂ ׇפּחen צ ָע ָקה.
ְ Aangesien Jesaja 5:1-7
moontlik as 'n priesterlike teks beskou kan word, kan die karaktertrekke moontlik
ְ Die alternatiewe kultuur retoriek (in hierdie geval die
wees dié van  ִמ ְשׁ ָפּטen צ ָד ָקה.
priesterlike teologie) vra vir die skepping van "'n beter samelewing", waarin ִמ ְשׁ ָפּט
en  ְצ ָד ָקהfunksioneer. 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 preeksiliese 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 posteksiliese 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  ֶכ ֶרםis soos volg:

4.3.1.1 Die Jesajaboek

a) Jesaja 1-39

Teks
Jesaja 1:8

BHS

Vertaling

ָלוּנֵׁ֥ה
ָ םָכּ ְמ
ִ ִ֣הָב ָ ָ֑כ ֶר
ְ וֹןָכּ ֻס ָכּ
ְ ִַ֖ת־ציּ
ִ הָב
ַ נוֹת ָ ֵׁ֥ר
ְ ְו

En die dogter van Sion het oorgebly soos
'n skermpie in 'n wingerd75, soos 'n

צוּרה׃
ִֽ ָ ְהָכּ ִ ֵׁ֥עירָנ
ְ ְב ִמ ְק ָ ִַ֖שׁ

slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos
'n beleërde stad.

Jesaja 3:14

ֵָׁ֥יָע ִַ֖מּוָֹוְ ָשׂ ָ ָ֑ריו
ַ וֹאָעם־זִ ְק ֵנ
ִ טָיָב
ִ֔ ָבּ ִמ ְשׁ ָ ִ֣פּ
ְ יְ הוָ ֙ה
יכם׃
ִֽ ֶ ִַ֖יָבּ ָב ֵתּ
ְ תָה ָע ִנ
ִֽ ֶ םָה ִֶ֔כּ ֶרםָגְּ זֵ ַ ֵׁ֥ל
ַ ָבּ ַע ְר ֶ ִ֣תּ
ִֽ ִ וְ ַא ֶתּ ֙ם

Jahwe gaan na die gereg met die oudstes
en die vorste van sy volk. Ja, julle het die
wingerd76 afgewei; wat aan die arm man
ontroof is, is in julle huise.

Jesaja 5:1

ָוָֹכּ ֶֶּ֛רם
ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ תָדּוֹד
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א

"Laat Ek tog sing vir my geliefde, 'n lied
van my geliefde oor sy wingerd.77" My

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ ָה ָי

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

ָטוּ־נא
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
וְ ַע ָ ֶּ֛תּ
יןָכּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ִַ֖יָוּב
ֵׁ֥ ֵ ֵבּ ִינ

Jesaja 5:4

ָוָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ ָל ַכ ְר ִִ֔מיָוְ ֵׁ֥ל
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ַמ

En nou, inwoners van Jerusalem en
manne van Juda, beslis tog tussen My en
my wingerd78.
Wat is daar meer om te doen aan my
wingerd79 wat Ek nie daaraan gedoen het

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע
ֲ יָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ֶּ֛ית
ִ ִקֵוּ

nie? Waarom het Ek gehoop dat dit
druiwe sou voortbring, maar dit bring
suur druiwe voort?

Jesaja 5:5

ָר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂה
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ םָא
ֶּ֛ ֵ ִ֣אָא ְת ִֶ֔כ
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ וְ ַע ָתּ ֙ה
ָרָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוֹ
ָ ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵע
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ יָה ֵ ִׁ֤ס
ָ ְל ַכ ְר ִ ָ֑מ
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ וְ ָה ָי

Jesaja 5:7

ָאוֹת ֵָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישׁ
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ

En nou, laat Ek tog vir julle bekend maak
wat Ek met my wingerd80 gaan maak: Ek
sal van sy doringheining ontslae raak en
dit oorgee aan verbranding.
Waarlik die wingerd81 van Jahwe van die
leërskare is die huis van Israel en die

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ הוּדהָנְ ַ ִַ֖ט
ִ֔ ָ ְי
ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ פּ
ִָָ֔ ִמ ְשׂ

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

ָתָא ָ ָ֑חתָוְ ֶ ֵׁ֥ז ַַֽרע
ֶ וָּבּ
ִ֣ ַ י־כ ֶרםָיַ ֲע ִַ֖שׂ
ִֶ֔ ָצ ְמ ֵדּ
ִ יָע ֶ ֙שׂ ֶר ֙ת
ֲ ִֵ֗כּ

Want tien morg wingerd82 sal een enkele
bat oplewer, en 'n homer saad sal 'n efa

ָיפה׃
ִֽ ָ הָא
ֵ ִַ֖חֹ ֶמרָיַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ

Jesaja
16:10

ָלָוּב ְכּ ָר ִ ֵׁ֥מים
ַ ן־ה ַכּ ְר ִֶ֔מ
ַ ָמ
ִ ֙ףָשׂ ְמ ָ ִׁ֤חהָוָ גִ יל
ִ וְ נֶ ֱא ַ֨ס

opbring.
en vreugde en gejuig weggeneem is uit
die vrugteboord, en in die wingerde83 nie

ְָךָהדּ ֵ ִַֹ֖רְך
ַ ֹ יםָל ֹא־יִ ְד ֵׁ֥ר
ִֽ ןָבּיְ ָק ִ ֶּ֛ב
ַ ִעָיי
ֵַ֗ ַֽןָל ֹאָיְ ר ָ ָֹ֑ע
ִ֣ ִֽל ֹא־יְ ֻר ָ ִַ֖נּ

gejubel

of

gejuig

word

nie;

die

78

Sien 4.3.1 se bespreking oor wingerdbou.
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.
79
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דָה ְשׁ ַ ִֽבּ ִתּי׃
ִ יד
ֵׁ֥ ָ ֵה

druiwetrapper trap geen wyn in die
parskuipe nie; Ek het die vreugdegeroep
laat ophou.

Jesaja 27:2

נּוּ־להּ׃
ִֽ ָ דָע
ַ םָח ֶמ
ִַ֖ ֶ וּאָכּ ֶר
ֵׁ֥ ֶ וֹםָה ָ֑ה
ַ ִַַ֖בּיּ

In dié dag sal daar wees 'n wingerd84 van
skuimende wyn – sing daarvan.

Jesaja

ָץָכּ ַא ְר ְצ ֶכָ֑ם
ְ ל־א ֶר
ִ֣ ֶ םָא
ֶ יָא ְת ֶ ִַ֖כ
ֶ ַעד־בּ ִָֹ֕איָוְ ָל ַק ְח ִ ֵׁ֥תּ

36:17

םָוּכ ָר ִ ִֽמים׃
ְ ץָל ִֶַ֖ח
ֶ וֹשָׁא ֶר
ֵׁ֥ ֶ יר
ִ֔ ֶ ִׁ֤א ֶרץָדָָּגָ ֙ןָוְ ִת

Jesaja

ָָוּב ָש ָנֵׁ֥ה
ַ ָס ִ֔ ִפ ַיח
ָ וֹלָה ָשנָ ֙ה
ַ וֹתָא ִׁ֤כ
ָ ָה ִ֔א
ָ ִ֣ה־לָך
ְ ֶוְ ז

37:30

ָישׁיתָזִ ְר ּ֧עוָּוְ ִק ְצ ֶּ֛רוּ
ִֵ֗ ִ֣הָה ְש ִל
ַ יסָוּב ָש ָנ
ַ
ח
ָָ֑ ִ ִַ֖יתָשׁ
ָ ַה ֵש ִנ
ֵָׁ֥פ ְר ָיִֽם׃
ִ וָּכ ָר ִ ִַ֖מיםָוְ ִא ְׂ֯כ ֻול
ְ וְ נִ ְט ֵׁ֥ע

totdat ek kom en julle meeneem na 'n
land soos julle land, 'n land van koring en
mos, 'n land van brood en wingerde85.
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
wingerde86 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
Jesaja 65:21

BHS

Vertaling

וָּפּ ְר ָיִֽם׃
ִ וָּכ ָר ִִ֔מיםָוְ ָא ְכ ִַ֖ל
ְ וָּב ִ ִַ֖תּיםָוְ יָ ָ ָ֑שׁבוָּוְ נָ ְט ִ֣ע
ָ ֵׁ֥וּבנ
ָ

En julle sal huise bou en bewoon, en
wingerde87 plant en die vrug daarvan eet.

4.3.2 רוּשׁ ַלם
יוֹשׁב יְ ׇ
ֵ – "Inwoners van Jerusalem"

4.3.2.1 Jesaja 5:3

BHS

Vertaling
88

ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְרוּשׁ ַ ִַ֖לָםָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּה

En nou inwoners van Jerusalem en manne van
Juda89, spreek tog reg tussen My en my wingerd.

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

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  יוֹשֵׁבis 'n Qal Partisipium aktief manlik enkelvoud afgelei van  יָשַׁבwat 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
1990:348-355). ( יׇ שַׁבas partisipium) en שׁלַם
ָ  י ְרוּverskyn hier in dieselfde konteks wat spesifiek na 'n
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 preeksiliese 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 1996:207228; 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

ָ ֙יָב ֵ ִׁ֤תּיָיִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ וֹלָל ְשׁ ֵ֨נ
ִ וּרָמ ְכ ֶ֜שׁ
ִ ףָוּל ֨צ
ְ ֶןָנג
ֶֶ֠ שָׁוּל ֶ ִ֣א ֶב
ְ ִַ֖הָל ִמ ְק ָ ָ֑דּ
ְ וְ ָה ָי

Dan sal Hy 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar

רוּשׁ ָ ִֽלם׃
ָ ְיוֹשׁבָי
ִַ֖ ֵ שָׁל
ְ מוֹק
ִ֔ ֵ חָוּל
ְ ְל ַ ִ֣פ

'n mens teen stamp en 'n rots waar 'mens oor
struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet
vir die inwoners van Jerusalem90.

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 1991:354362). 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 רוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְיוֹשׁב ָי
ֵׁ֥ ֵ
("inwoners van Jerusalem") hier verstaan moet word as 'n kollektiewe enkelvoud91,
wat daarom nie 'n verwysing na die koning is nie (vgl. Watts 1985:119).

Waar Blenkinsopp (2000:1) רוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְ"( יוֹ ֵ ֵׁ֥שׁב ָיinwoners 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."

יוֹשׁב
ֵ kry volgens Hayes en Irvine dan die betekenis van "die een wat sit of op die
troon of wat op die troon geplaas is" en het dan nie betekenis van "inwoner" nie.
Die preposisie (ְָ )לwat "( ִמ ְק ָדּשׁheiligdom") en יוֹשׁב
ֵ ("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 preeksilies 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
ָיהם
ִֶ֔ ילָוּפ ִ ִ֣ס ֵיל
ְ
תָה ֱא ִ ָ֑ל
ָ ֹיָל ַמ ְמ ְל ִַ֖כ
ְ ָמ ְצ ָ ִ֣אהָיָ ִ ִ֔ד
ָ ָ ַכּ ֲא ֶשׁ ֙ר01
ִַ֖םָוּמש ְֹמ ִֽרוֹן׃
ִ וּשׁ ַל
ָ ִמ ִֽיר

ָןָא ֱע ֶ ֵׁ֥שׂה
ֶ ָכּ
ֶּ֛ ֵ ָ֑יה
ָ יָלשׁ ְֹמ ִַ֖רוֹןָוְ ֶל ֱא ִל ֶיל
ְ ית
ִ רָע ִ ֶּ֛שׂ
ָ אָכּ ֲא ֶ ֵׁ֥שׁ
ַ ֹ ָ ֲה ֵ֗ל00
ָיה׃
ָ ירוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ַל ֲע ַצ ֶ ִֽבּ
ָ ִל

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

ָרָציִַּ֖ וֹן
ִ הוָּבּ ַ ֵׁ֥ה
ְ ל־מ ֲע ִֵ֔שׂ
ַ ִֽ ת־כּ
ָ ָא
ֶ עָאד ֹנָ ֙י
ֲ י־יְב ַ ִׁ֤צ
ַ הָכּ
ִָֽ ִ ָוְ ָה ֵָ֗י01

die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek

ְָך־א ִ֔שוּר
ַ בָמ ֶל
ִֽ ֶ ָל ַ ִ֣ב
ְ ֙ל־פּ ִרי־֙ג ֹ ֶדל
ְ דָע
ַ ָֹ֑םָא ְפ ֵ֗ק
ֶ ירוּשׁ ָל
ָ וּב
ִ

besoeking doen oor die vrug van die grootsheid

וּםָע ָינִֽיו׃
ֵ תָר
ֵׁ֥ ל־תּ ְפ ֶ ִַ֖א ֶר
ִ וְ ַע
יםָה ִ ִֽעיזוּ׃
ֵ יָהגֵּ ִ ִַ֖ב
ַ הָמ ְד ֵמ ָנָ֑הָ י ְֹשׁ ֵ ֵׁ֥ב
ַ ָנָ ְד ָ ִַ֖ד10
ָת־ָציִּ֔ וֹןָגִּ ְב ַ ִַ֖עת
ִ
ׂ֯רָבּי
ַ ָה
ִ֣ ַ דוֹ
֙ ָמדָיְָנ ֵ ִֹׁ֤פףָי
ֹ ָ֑ בָל ֲע
ִֽ ַ וֹםָבּ ִֹ֣נ
ְ ִַ֖וֹדָהיּ
ַ ָ ֵׁ֥ע11

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

ָרוּשׁ ָ ִֽלם׃
ָ ְי

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. 2034) 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 1972:143144).
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Hier word "inwoners" in verband gebring met 'n gebied genaamd Gebim. Gebim
tesame met Medména92 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:7273). 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

ָיםָל ַב ֵ ִַ֖צר
ְ ָה ָ ִ֣בּ ִִ֔תּ
ַ צוּ
֙ ִַ֖םָס ַפ ְר ֶ ָ֑תּםָוַ ִתּ ְת
ְ רוּשׁ ַל
ָ ְת־בּ ֵ ֵׁ֥תּיָי
ָ  וְ ֶא01

10 En julle tel die huise van Jerusalem, en die
huise breek julle af om die mure te versterk.

חוֹמה׃
ִֽ ָ ַה

21 en Ek sal hom jou gewaad aantrek en hom

ָָא ֵ ִ֣תּן
ֶ ִַ֖נּוָּוּמ ְמ ֶשׁ ְל ְתָּך
ִֽ ֶ ָא ַחזְ ֶ ִ֔ק
ֲ יוָכּ ָתּנְ ֵֶ֗תָּךָוְ ַא ְבִֵָֽנ ְט ָ֙ך
ֻ  וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ִ ִ֣תּ10

gord met jou gordel, en jou mag sal Ek in sy

הוּדה׃
ִֽ ָ ְםָוּל ֵ ֵׁ֥ביתָי
ְ רוּשׁ ַ ִַ֖ל
ָ ְיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ בָל
ְ ֵׁ֥הָל ָ ֶּ֛א
ְ ְבּיָ ָ֑דוָֹוְ ָה ָי

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  ְצ ָד ׇקהen  ִמ ְשׁ ָפּטnie maar  ְצ ׇע ָקהen
מ ְשׂ ָפּח.
ִ Die volk kerm oor die huise wat afgebreek word. Dit is niks anders as
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

ָיהָוְ ֵה ִ ִַ֖פיץ
ָ ִ֣הָפ ִֶ֔נ
ָ וֹל ָ ְָּ֑קהָּוְ ִעָוּ
ְ ץָוּב
ִֽ קָה ָ ִַ֖א ֶר
ָ הוֶּ֛הָבּוֹ ֵ ְֵּׁ֥ק
ָ ְָ ִה ֵנּּ֧הָי0
י ְֹשׁ ֶ ִֽביהָָ׃
ָָח ְלפוָּ ִ֔חֹק
ִ֣ ָ י־ע ְב ִׁ֤רוָּתוֹר ֹ֙ת
ָ ָָָכּ
ִֽ ִ הָתּ ַחתָ י ְֹשׁ ֶ ָ֑ביה
ִ֣ ַ ץָחנְ ָ ִַ֖פ
ָ ָוְ ָה ָ ֵׁ֥א ֶר5
יתָעוֹלם׃
ִֽ ָ
רוָּבּ ִ ֵׁ֥ר
ְ ֵה ֵ ִַ֖פ

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.

ָרוּ
֙ ןָח
ָ ל־כּ
ֵֵ֗ הָּע
ַ יָב
ָ֑ ָ ָץָוִַֽֽיֶּ ְא ְשׁ ִַ֖מוָּ ִֹ֣י ְשׁ ֵב
ַ הָא ֶר
ִֶ֔ ָא ְכ ָל
ִ֣ ָ ןָא ָל ֙ה
ָ ל־כּ
ֵֵ֗ ָע6
ַ

6 Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy

וֹשָׁמזְ ָ ִֽער׃
ִ
ִַ֖רָאנ
ֱ יָא ֶרץָוְ נִ ְשׁ ַ ֵׁ֥א
ִֶ֔ ִֹ֣י ְשׁ ֵב

inwoners boet; daarom word die inwoners van
die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min
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ִָ֣הָצ ָב ֵ֗אוֹת
ְ הו
ָ ְי־מ ֹ֞ ַלְךָי
ָ הָכּ
ִֽ ִ הָה ַח ָ ָ֑מּ
ִֽ ַ הָוּבוֹשׁ
ִַ֖ ָ
ָה ְל ָב ִָ֔נ
ַ ָ וְ ָ ִֽח ְפ ָר ֙ה11
ִַ֖יוָכּ ִֽבוֹד׃
ָ וּשׁ ִ֔ ַל ִםָוְ ֶנֵַֽׁ֥גֶ דָזְ ֵק ָנ
ָ ָוּב ִ֣יר
ִ רָצ ֙יּוֹן
ִ ְבּ ַ ִׁ֤ה

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 "( ֶא ֶרץaarde").

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
ָמר
ֹ ִ֔ ָלא
ֵ הוּד ֙ה
ָ ְִׁ֤הוָּמ ֶלְך־י
ִֽ ֶ ל־חזְ ִק ָיּ
ִ וּןָא
ֶ אמ ֵ֗ר
ְ ֹ ָ ִ֣כֹּהָת01

10 So moet julle aan Hiskia, die koning van
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ָתן
֙ ֵ ָאָתנּ
ִ ֹ רָל
ִׁ֤ מ
ֹ ָ֑ וָֹלא
ֵ ָבּ
ִַ֖ הָבּוֹט ַח
ֵׁ֥ ֵ
רָא ָ ֶּ֛תּ
ַ יָךָא ֶ ֵׁ֥שׁ
ֲ ֹלה
ִֶ֔ ָא
ֱ ִַ֣אל־יַ ִש ֲאָך
ְךָא ִֽשוּר׃
ַ ִַ֖דָמ ֶל
ֵׁ֥ ֶ םָבּ ַי
ְ ִ וּשׁ ִ֔ ַל
ָ יְ ִ֣ר
ָהָל ֵָ֗ך
ְ ָל ֲע ִָָ֣ג
ָ הָל ֶָ֜ך
ְ ָ֑יוָבּ ָ֨ז
ָ ִַ֖הָע ָל
ָ הו
ָ ְר־דּ ֶ ֵׁ֥בּרָי
ִ רָא ֶשׁ
ֲ ִ֣הָה ָדּ ִָ֔ב
ַ ָ ֶז11
רוּשׁ ָ ִֽלם׃
ָ ְהָבּתָי
ִַ֖ ַ יע
ָ אשָׁה ִִ֔נ
ֵ
ֹ וֹןָא ֲח ֶ ֙ר ֙יָך ִָ֣ר
ַ ִ֔ת־ציּ
ִ ָבּ
ַ תוּל ֙ת
ַ ְבּ

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,
ָבָשׂ ֶד ֙ה ִָו ִַ֣ירק
ָ וָּע ֶשׂ
ִׁ֤ ֵ ֹ֞שׁוָּהי
ָ ֹדָחתּוָּוָ ָ֑ב
ִַ֖ ַ י־י
ִָ֔ ָָ֙ק ְצ ֵר
ִ יהן
ֶ ָוְ ִֹֽי ְשׁ ֵב12
ֵׁ֥יָק ָ ִֽמה׃
ָ הָל ְפ ֵנ
ִ וֹתָוּשׁ ֵד ָ ִַ֖מ
ְ
אָח ִ ִ֣צירָגַּ ִ֔גּ
ֲ ֶ ִ֔דּ ֶשׁ

verag jou, bespot jou; agter jou skud die dogter
van Jerusalem die hoof.
27

ָוֹןָקנְ ַ ֶּ֛את
ִ ָ֑רָציּ
ִ הָמ ַ ִ֣ה
ֵ יט
ִַ֖ ָ יתָוּפ ֵל
ְ
ְָא ִ ִ֔ר
ֵ ָָ֙תּ ֵצִ֣אָשׁ
ֵ וּשׁ ַ ֙ל ִם
ָ יָמ ִֽיר
ִ ָכּ11
ִׁ֤ ִ
ָה־ז ֹאת׃
ִֽ וֹתָתּ ֲע ֶשׂ
ִֽ ַ ֵׁ֥הָצ ָב ִַ֖א
ְ הו
ָ ְי

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 1986:340341; 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).

4.3.3 הוּדה
ָ ְ ִאישׁ י- "manne van Juda"

4.3.3.1 Jesaja 5:3, 7

BHS

Vertaling

ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ1

3 En nou, inwoners van Jerusalem en manne
van Juda, spreek tog reg tussen My en my

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְאוֹת ֵָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָכּ2
ִ֣ ִ
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנּ
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָָ֑ ָ ַשׁ ֲע

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

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

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  ֵבִּ֣ית ָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלen הוּדה
ִ֔ ָ ְ ִ ִ֣אישׁ ָיis
ָ ְיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ en הוּדה
ָ֑ ָ ְ ִ ִ֣אישָׁיin v. 3, wat beteken dit is dieselfde
identies aan die terme רוּשׁ ַלִַ֖ם
groep hoorders wat opgeroep is om te dien as regters wat nou met skuld en straf
ָ֑ ָ ְ ִ ִ֣אישׁ ָיparallel, maar tog nie heeltemal
gekonfronteer word. In beide verse is הוּדה
identies nie, aan רוּשׁ ַלִַ֖ם
ָ ְיוֹשׁב ָי
ֵׁ֥ ֵ (v. 3) en ( ֵבִּ֣ית ָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלv. 7). Indien Wildberger ָ ֵבִּ֣ית

93

Die term "manne van Juda" bestaan uit twee woorde, naamlik: "( ִאישׁman") en הוּדה
ָ ְ"( יJuda"). ִאישׁ
word hier as 'n kollektiewe enkelvoud gebruik (sien voetnota 19). In die Ou Testament kan die
woord  ִאישׁin 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 הוּדה
ָ ְ יword primêr in die Ou Testament gevind. Dit kom 814 keer voor. Wat die
betekenisse van הוּדה
ָ ְ יbetref 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:
ָרָק ְב ִַ֖רוּ
ָ דָא ֶ ֵׁ֥שׁ
ֲ ָיָבִ֣ישָׁגִּ ְל ִ֔ ָע
ֵ שׁי
֙ ֵ ְרָאנ
ַ מ
ֹ ִ֔ ָלא
ֵ ִׁ֤דוָּל ָדוִ ֙ד
ְ הוּדהָוַ יַּ ִגּ
ָ֑ ָ ְָבִּ֣יתָי
ֵ ְךָעל־
ַ ֶּ֛דָל ֶ ִַ֖מ ֶל
ְ ת־דִּו
ָ םָא
ֶ חוּ־שׁ
ּ֧ ָ הוּדהָוַ יִּ ְמ ְשׁ
ִ֔ ָ ְָאנְ ֵ ִ֣שׁיָי
ַ אוּ
֙ ֹ וַ ֙יָּב
ת־שׁ ִֽאוּל׃
ָ ֶא
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 הוּדה
ָ ְ יhier verbind word aan ( ַאנְ ֵשׁיsubstantief manlik meervoud constructus van
"( ֱאנוֹשׁman") en ( ֵבּיתsubstantief manlik enkelvoud constructus van " ַבּיִתhuis"). Die manne van Juda
is die elite van Juda en die huis van Juda die koningshuis van Juda. הוּדה
ָ ְ יhet 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 הוּדה
ָ ְ' יn term wat vir Golah gebruik is en wat 'n
onafhanklike Persiese provinsie onder Nehemia geword het. Van die kere dat הוּדה
ָ ְ יin 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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 יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלen הוּדה
ִ֔ ָ ְ ִ ִ֣אישָׁיas een groep hoorders bedoel, kan dit nie wees nie. Die profeet
kan nie aan die een kant בּיתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אל
ִָ֣ ֵ die הוִׁ֤ה
ָ ְ ֶֶ֜כ ֶרםָיnoem en aan die ander kant die ִָ ִ֣אישׁ
הוּדה
ִ֔ ָ ְ יdie שׁוּעיו
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ  נְ ַ ִַ֖טnoem nie, naamlik twee verskillende benaminge wat vir twee
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  ִמ ְשׁ ׇפּטen צ ָד ָקה,
ְ was Hy baie
teleurgesteld toe Hy sien dat dit  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהwas. 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
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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

ָישׁ־בּ ָא ִ ִַ֖חיוָוְ ִ ִ֣אישׁ
ְ
וָּא
ִ ָבּ ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ םָוְ נִ ְל ֲח ֵׁ֥מ
ְ יָמ ְצ ַ ֙ריִ ֙ם
ִ ָוְ ִס ְכ ַס ְכ ִ ִׁ֤תּ1

2 En Ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat
hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen

הָבּ ַמ ְמ ָָל ָ ִֽכה׃
ְ ירָמ ְמ ָל ָ ִַ֖כ
ַ ירָבּ ִ֔ ִע
ְ הוָּע
ִ֣ ִ ְבּ ֵר ֵ ָ֑ע
ָָ֩א ֶ֨שׁרָיַ זְ ִ ֵׁ֥כּיר
ֲ ָל ָח ִ֔ ָגּאָכֹּל
ְ הָל ִמ ְצ ַ ֙ריִ ֙ם
ְ הוּד
ִׁ֤ ָ ְהָא ְד ַ֨מתָי
ַ יְת
ָ ָו ֶָ֠ה02
ְ
ָוּאָיוֹעץ
ֵׁ֥ ֵ
ר־ה
ִַ֖ וֹתָא ֶשׁ
ֲ ִ֣הָצ ָב ִ֔א
ְ הו
ָ ְיָע ַצ ֙תָי
ֲ דָמ ְפּ ֵֵ֗נ
ִ ִַ֖יוָיִפ ָ ָ֑ח
ְ הָּא ָל
ֵ א ָ ֶֹּ֛ת

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

ָָע ָ ִֽליו׃

hulle, bewe hulle van weë die besluit van Jahwe
van die leërskare wat Hy teen hulle geneem het.

Hier word ( ִאישׁ19:2) en הוּדה
ָ ְ( י19:17) 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
1997:227-282).  ִאישׁword in 19:1-15 gebruik om die weg aan te dui vir die
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 BoEgipte 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). הוּדה
 יְ ׇ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

ָָקוֹלְך
ֵ ִ֔ יָב ֙כּ ַֹ ֙ח
ַ ימ
ִ וֹןָה ִ ִׁ֤ר
ָ ִ֔תָציּ
ִ ָמ ַב ֶ ִ֣ש ֶר
ְ י־ל ְ֙ך
ָ ָע ִל
ֲ לָהר־גָּ ִׁ֤בֹ ַה
ַ ָ ַ ִ֣ע9
ָהוּדה
ִ֔ ָ ְָל ָע ֵ ִ֣ריָי
ְ יָא ְמ ִר֙י
ִ יר ִא
ִ֔ ָ ל־תּ
ִ ָא
ַ ימי
֙ ִ ָ֑םָה ִ ֙ר
ָ רוּשׁ ָל
ָ ְְמ ַב ֶ ִַ֖ש ֶרתָי
יכם׃
ִֽ ֶ ֹלה
ֵ ִַ֖הָא
ֱ ִה ֵנּ
יענּוּ׃
ִֽ ֶ וָֹיוֹד
ִ ישָׁע ָצ ִַ֖ת
ֲ
הוָ֑הָוְ ִ ֵׁ֥א
ָ ְת־ר ַוּחָי
ִַ֖ ןָא
ֶ י־ת ֵ ֵׁ֥כּ
ִ ָמ02
ִֽ ִ

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 ( ִאישׁv. 13) en הוּדה
ָ ְ( יv. 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
הוּדה
ִ֔ ָ ְ ְל ָע ֵ ִ֣ריָיgesien, dat Jahwe op pad is, dat Hy kom soos 'n herder. Alhoewel hierdie
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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 הוּדה
ָ ְ יmet  ָע ִרים94 verbind (Westermann 1969:43;
Oswalt 1998:54; Blenkinsopp 2002:185-186). In die afsonderlike gebruik is  ִאישׁen
הוּדה
ָ ְ יop 'n besondere manier aan mekaar verbind. Daarom die vraag wat in v. 13
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 1998:5960)? 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).

4.3.4  ֵבּית יִ ְשׂ ׇר ֵאל- "huis van Israel"

4.3.4.1 Jesaja 5:7

BHS

Vertaling

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ֵ אוֹת
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ

Waarlik die wingerd van Jahwe van die leërskare
is die huis van Israel en die manne van Juda is

ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנּ
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע
ְָצ ָע ָ ְִּֽקה׃

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  ַבּיִתin  ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלwas 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 "( א ֶֹהלtent") 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  ַבּיִתis '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. יכל
ָ  ֵהis 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  ַבּיִתgenoem (vgl.
Jeremia 36:22).
 Aanduidings vir 'n vaste verblyf
Die verblyfplek vir die dood word as 'n  ַבּיִתbeskou (Job 17:13; 30:23).
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 Aanduiding vir "die binnekant"
 ַבּיִתkom ook voor in die volgende konstruksies יְתה
ָ ( ָ ִֽבּmet die he-lokale: Eksodus 28:26; 39:19, ִמ ַ ֵׁ֥בּיִת
ָ֙ יְת
ָ ( ִמ ַ֙בּ1 Konings 6:15), ית־להּ
ָ ( ֵ ִֽבּEsegiël 1:27), ביר
ִִָ֔ ָל ְד
ִ ( ִמ ַבִּ֣יִת1
(Genesis 6:14; 2 Konings 6:30), ה
Konings 6:16), ָוּל ִמ ֵ ֵׁ֥בּית
ְ ( ַה ִמּזְ ֵ ֶּ֛בּ ַחNumeri 18:7) en ִ֣יתָל ְש ֵד ִ֔ר ֹת
ַ ל־מ ֵבּ
ִ ( ֶא2 Konings 11:15).
 Aanduiding vir familie, familiegroep of stam
"( ַבּיִתfamilie") sluit die volgende persone in: die vader, moeder, die vader se eie en aangenome
kinders, sy afhanklike familielede, sy kliënte (Leviete, reisigers, besoekers) en die vader se
diensknegte en diensmaagde.
 Aanduiding vir huisgoed, landgoed of rykdom
Die woord  ַבּיִתkan ook beteken "wat is in die huis", bv. besittings, gereedskap, slawe en vee.
 In plekname
Onder plekname wat die woord  ַבּיִתbevat, kan die volgende genoem word:
a) dié waarin die tweede element 'n goddelike naam is
ית־אל
ִׁ֤ ֵ " ֵ ִֽבּBet-el" (Genesis 12:8); לָמ ִֽעוֹן
ְ יתָבּ ַע
ֵׁ֥ ַ " ֵ ִַ֖בBet-Baäl-Méon" (Josua 13:17); ית־דּגֵׁ֥ וֹן
ָ " ֵבּBet-Dagon"
(Josua 15:41; 19:27); ןָע ְליִֽ וֹן
ֶ ֹ " ֵ ֵׁ֥בּיתָחוֹ ִַ֖רBet-Horon-Bo" (Josua 16:5; 18:13); ית־עזְ ָ ִַ֖מוֶ ת
ַ " ֵבBet-Asmáwet"
ֲ " ֵבBet-Anot" (Josua 15:59; 19:38; Rigters 1:33) en ית־שׁ ֶמשׁ
ִַ֖ ֶ " ֵ ִֽבּBet-Semes"
(Nehemia 7:28); ית־ענִַ֖ וֹת
(Josua 15:10).
b) dié waarin die tweede element 'n topografiese term is:
ָה ֲע ָר ָ ָ֑בה
ָ " ֵבִ֣יתBet-Áraba" (Josua 15:6, 61; 18:18, 22); ית־צוּר
ִַ֖ בּ
ִָֽ ֵ "Bet-Sur" (Josua 15:58); ֵ ִַ֖בּית ִָדּ ְב ָל ָ ִֽתיִ ם
"Bet-Diblatáim" (Jeremia 48:22) en יתָה ֵ ִַ֖ע ֶמק
ָ " ֵ ֵׁ֥בּBet-Emek" (Josua 19:27).
c) dié waarin die tweede element 'n eenvoudige substantief is:
ָה ִֵ֔א ֶצל
ָ " ֵבִּ֣יתBet-Haësel" (Miga 1:11); ָל ָב ִַ֖אוֹת
ְ " ֵ ֵׁ֥ביתBet-Lebáot" (Josua 19:6); " ֵבית־גָּ ֵ ִֽדרBet-Gader" (1
ַ " ֵבּ ֙יתBet-Gilgal" (Nehemia 12:29); יתָה ֶ ִַ֖כּ ֶרם
ַ " ֵ ֵׁ֥בּBet-Hakkérem" (Jeremia 6:1);
Kronieke 2:51); ָהגִּ ְל ִ֔ ָגּל
יתָל ֶחם
ִֽ ָ " ֵ ֵׁ֥בּBetlehem" (Genesis 35:19).
d) dié waarvan die tweede element 'n eienaam of 'n familienaam is:
ָחגְ ִ֔ ָלה
ָ " ֵבִּ֣יתBet-Hogla" (Josua 15:6; 18:19, 21) en ָיוֹאב
ָ֑ ָ " ֵבִּ֣יתBet-Joab" (1 Kronieke 2:54) (Hoffner
1975:107-116; vgl. Jenni 1997a:232-236; Wilson 1997:655-657).
B.  יִ ְשׂ ָר ֵאלin  ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלis 'n Wes-Semitiese eienaam en verskyn 2514 keer in die Ou Testament. Dit
beteken "worstel met God".  יִ ְשׂ ָר ֵאלhet 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 Hosea96 en Amos97, profete vroeër as Jesaja, en in
Miga98, 'n suidelike tydgenoot van Jesaja, elke voorbeeld van  ֵבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלverwys na
die Noordelike Koninkryk. In Jesaja 5:7 word na  ֵבִּ֣ית ָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלverwys as die
"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:

ָיטיבוּ
ִַָ֖ ִ וָֹה
ֵ וֹבָל ַא ְר ִ֔צ
ְ וֹתָכּ ִ֣ט
ְ ָל ִמּזְ ְבּ ִ֔ח
ִֽ ַ וָֹה ְר ָבּ ֙ה
ִ ֵ֗בָל ִפ ְרי
ְ ֹ וָֹכּ ִ֣ר
ְ ָ֑לָפּ ִ ִַ֖ריָיְ ַשׁוֶּ ה־ל
ְ ןָבּוֹק ֙קָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔א
ֵ ָ ֶגּ ִֶׁ֤פ0100
ַמ ֵצ ִֽבוֹת׃
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.

ֵָׁ֥יןָל ָבנִֽ וֹן׃
ְ וָֹכֵּי
ְ וָּכ ָגּ ֶָ֑פןָזִ ְכ ִַ֖ר
ַ יִפ ְר ִ֣ח
ְ ְוָּד ָגִַַֽ֖ןָו
ָ ֵׁ֥בוָּי ְֹשׁ ֵבִ֣יָבְָ ִצ ִ֔לוָֹיְ ַחיּ
֙ ָיָ ֻ֙שׁ0201



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
ָיָב ֵ ִׁ֤תּי
ָ וֹלָל ְשׁ ֵ֨נ
ִ וּרָמ ְכ ֶ֜שׁ
ִ ףָוּל ֨צ
ְ ֶןָנג
ֶֶ֠ שָׁוּל ֶ ִ֣א ֶב
ְ ִַ֖הָל ִמ ְק ָ ָ֑דּ
ְ וְ ָה ָי

Vertaling
Dan sal Hy 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar
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רוּשׁ ָ ִֽלם׃
ָ ְיוֹשׁבָי
ִַ֖ ֵ שָׁל
ְ מוֹק
ִ֔ ֵ חָוּל
ְ לָָ֙ל ַ ִ֣פ
ְ יִ ְשׂ ָר ֵא

'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor
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
ָקוֹמםָּ֒וְ ִ ִֽה ְתנַ ֲח ִ֣לוּם
ָ ל־מ
ְ יאוּםָ ֶא
ִ֣ יםָוֶ ֱה ִב
֮ וּםָע ִמּ
ַ וּל ָק ִ֣ח
ְ

ָהָל ֲע ָב ִ ִַ֖דיםָוְ ִל ְשׁ ָפ ָ֑חוֹתָוְ ָה ֙יוּ
ַ הו
ִ֔ ָ ְלָא ְד ַ ִ֣מתָי
ַ לָע
ִּ֚ ַ ֵ ִֽבּית־יִ ְשׂ ָר ֵֵ֗א
יהם׃
ִֽ ֶ וָּבּנֹגְ ֵשׂ
ְ יהםָוְ ָר ִַ֖ד
ִֶ֔ יםָל ִֽשׁ ֹ ֵב
ְ שׁ ִ ִֹ֣ב

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

ָלָה ֲע ֻמ ִס ֙ים
ִֽ ַ יתָבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ֵ ל־שׁ ֵא ִ ִַ֖ר
ְ וָּא ַ ֙לי ֵָבִּ֣יתָיַ ֲע ִ֔קֹבָוְ ָכ
ֵ ִשׁ ְמ ִׁ֤ע

Luister na My, o huis van Jakob en die hele
oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat

י־ר ַחם׃
ִֽ ָ ִיםָמנּ
ִ ןָהנְּ ֻשׂ ִ ִַ֖א
ַ י־ב ֶט
ִֶ֔ ִִמנּ

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

ָלָא ֶשׁר־גְּ ָמ ָלִַ֖נוּ
ֲ ֹהָכּ ָ֕ ַעלָ ֵׁ֥כּ
ְ הו
ִ֔ ָ ְָתּ ִה ִֹּ֣לתָי
ְ יר
֙ ִׁ֤ה׀ָאזְ ִכּ
ַ הו
ָ ְַ ִֽח ְס ֵ ֨דיָי
ָיוָוּכ ֵׁ֥ר ֹב
ְ םָכּ ַר ֲח ָ ִַ֖מ
ִֽ ְ לָא ֶשׁר־גְּ ָמ ָ ֵׁ֥ל
ֲ ָל ֵבִ֣יתָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔א
ְ ב־טוּב
֙
הוָ֑הָוְ ַר
ָ ְי
ֲח ָס ָ ִֽדיו׃

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 preeksilies, 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

5:3

inwoners

van

Reaksie

Retoriek

Tydperk

"revolusionist"

dominant

pre-eksilies

Jerusalem
5:3, 7

manne van Juda

"revolusionist"

dominant

pre-eksilies

5:7

huis van Israel

"revolusionist"

dominant

pre-eksilies

8:14

inwoners

"conversionist-

dominant

pre-eksilies

van

Jerusalem

thaumaturgical"

8:14

huis van Israel

"revolusionist"

alternatief

pre-eksilies

10:10-12, 31-32

inwoners

"revolusionist"

dominant

pre-eksilies

van

Jerusalem
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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

"revolusionist"

dominant

pre-eksilies

van

"conversionist"

alternatief

eksilies

van

"thaumaturgical"

alternatief

eksilies

Jerusalem
24:1, 5, 6 , 27

inwoners
Jerusalem

37:10, 22, 23, 32

inwones
Jerusalem

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".

4.4.1  ֶכּ ֶרם- "wingerdbou"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  ִמ ְשׁ ָפּטen  ְצ ָד ָקהte produseer, is dit in 27:2-6 net ָשׁלוֹם
(Brueggemann 1998a:213).

4.4.2 יִ ְשׂ ָר ֵאל/ יַ ֲעקֺב- "Jakob/Israel"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 tekste101 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:203204). 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  יִ ְשׂ ָר ֵאלin 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 וֹםָה ָ֑הוּא
ַ
ִַ֖" ַבּיּin die dag" (vers 2)
en ים
ָ֙ " ַה ָבּ ִאin 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 (5:17) 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".

4.5.1 יִ ְשׂ ָר ֵאל/ יַ ֲעקֺב- "Jakob/Israel"

"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  ִמ ְשׁ ָפּטby Jahwe
verbygaan, van watter  ִמ ְשׁ ָפּטpraat hulle? Is dit dieselfde as dié een by 5:7? Kan tog
nie wees nie. Dan is dit net moontlik reg dat hulle  ִמ ְשׁ ָפּטby Jahwe verby gegaan
het. Die  ִמ ְשׁ ָפּטwat hulle opgelewer het, was die teenoorgestelde, naamlik מ ְשׂ ָפּח.
ִ
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  ִמ ְשׁ ָפּטen קוָ ה.ָ 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 צ ָד ָקה.
ְ 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".

4.6.1  ִציּוֹן- "Sion"

Clines (1998:115-117; vgl. Mare 1992:1097) verwys na Sion102 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).
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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 תּוֹרה
ָ terugkeer. Dit is nie vir hulle
wat aanhou om te  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהnie (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).

4.6.2  יַ ֲעקֺב- "Jakob"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 6062 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 1975:229231).

231

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

(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  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהnie (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  ִמ ְשׁ ָפּטen צ ָד ָקה.
ְ In beide perikope
ontbreek beide elemente. In 5:1-7 is dit Jahwe wat hoop, maar tevergeefs; in 59:121 is dit die volk wat hoop, maar ook tevergeefs. In 59:11 kom nog 'n element by,
naamlik שׁוּעה
ָ ְ יwaarop 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  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהopgelewer. In Jesaja 5:1-7 word nie gemeld wat die  ִמ ְשׂ ָפּחen
 ְצ ָע ָקהbehels nie.

Die reaksie van Jahwe op die oes is verbysterend.  ָקוָ הin terme van die oes kry 'n
negatiewe inhoud. In stede van  ִמ ְשׁ ָפּטen צ ָד ָקה,
ְ kry Jahwe  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהwaarop
Hy nie gehoop het nie. Alhoewel Jesaja 5:1-7 laat post-eksilies gedateer word, is
die omstandighede pre-eksilies.

Die  ִמ ְשׁ ָפּטen  ְצ ָד ָקהwat 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 59:121 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  ִמ ְשׁ ָפּטen ( ָקוָ הantitetiese
parallelisme) met 40:27-31, pas 5:1-7 beter by 59:1-21 in. In 59:1-21 word
omskrywe wat die  ִמ ְשׂ ָפּחen ( ְצ ָע ָקהverse 3-8) behels. In hierdie geval is dit die volk
wat  ָקוָ הen 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
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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 ()א ִנִׁ֤יָיְ הוָ ֙הָ ִֹֽנ ְצ ָ ִ֔רהּ
ֲ

direk (1ste

verlossing

Tuinier-

en

3de

Wingerdboer

persone)
v. 3b

elke oomblik sal Ek dit water gee (ָ ִל ְרגָ ִ ִַ֖עים
)א ְשׁ ֶ ְָּ֑קנָּ ה
ַ

v. 3d

Ek sal dit nag en dag bewaak (וֹםָא ֳצ ֶ ִֽרנָּ ה
ֶ ִַָ֖) ַ ֵׁ֥ליְ ָלהָוָ י

direk (1ste

verlossing

persoon)
direk (1ste

Wingerdboer
verlossing

persoon)
v. 4a

Daar is geen grimmigheid by My nie (ָהָאין
ִ֣ ֵ ֵח ָ ִַ֖מ
)לי
ָ֑ ִ

v. 4b

Waar Ek doring (of) onkruid kry (ָיָשׁ ִ ֵׁ֥מיר
ָ ִי־יִתּ ֵֶ֜ננ
ְ ִ ִֽמ
ת
ָ֙ ) ַ֙שִָׁי

v. 4c

sal Ek in oorlog daarop aanval (ָ ַבּ ִמּ ְל ָח ִָ֔מה
הָבהּ
ִַ֖ ָ )א ְפ ְשׂ ָ ֵׁ֥ע
ֶ

v. 4d

Ek sal dit alles saam verbrand (הָיּ ִַֽחד
ָ ָיתנּ
ֵׁ֥ ֶ )א ִצ
ֲ

direk (1ste

verlossing

verlossing

verlossing

Of hulle moet my beskutting aangryp (ִָּ֚אוָֹיַ ֲח ֵזִ֣ק
עוּזי
ִִ֔ )בּ ָמ
ְ

v. 5b

(Hulle moet) vrede met My maak (ָהָשׁ ִַ֖לוֹם
ָ יַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
)לי
ָ֑ ִ

v. 5c

(Hulle moet) vrede met My maak (ָהָשׁ ִַ֖לוֹם
ָ יַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
)לי
ָ֑ ִ

direk (1ste

verlossing

verlossing

persoon)

TuinierWingerdboer

verlossing

persoon)
direk (1ste

TuinierWingerdboer

persoon)
direk (1ste

TuinierWingerdboer

persoon)
v. 5a

TuinierWingerdboer

persoon)
direk (1ste

TuinierWingerdboer

persoon)
direk (1ste

TuinierWingerdboer

persoon)
direk (1ste

Tuinier-

TuinierWingerdboer

verlossing

TuinierWingerdboer
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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 "TuinierWingerdboer". 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).

244

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

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 (")ק ֵׁ֥דוֹשׁ ָיִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖אל:
ְ
1:4; 5:16, 19, 24; 6:3; 10:17, 20; 12:6; 17:7;
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 (ָי־ת ֵ ִַ֖בל
ֵ ֵוָּפנ
ְ לָוּמ ְל ֵׁ֥א
ָ יץָוּפ ַ ִַ֖רחָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ָ
שָׁי ֲִֽע ִ֔קֹבָיָ ִ ֵׁ֥צ
ַ ַה ָבּ ִא ֙ים ָיַ ְשׁ ֵ ִ֣ר
נוּבה׃
ִֽ ָ )תּ
ְ

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.
ה־לי׃
ִֽ ִ וֹםָי ֲַע ֶשׂ
ִֽ יָשׁ ִַ֖ל
ָ וֹםָל
ָ֑ ִ הָשׁ ִַ֖ל
ָ עוּזיָיַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
ִִ֔ ִ֣קָבּ ָמ
ְ ִּ֚אוָֹיַ ֲח ֵז

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 (ָי־ת ֵ ִַ֖בל
ֵ ֵוָּפנ
ְ לָוּמ ְל ֵׁ֥א
ָ יץָוּפ ַ ִַ֖רחָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ָ
שָׁי ֲִֽע ִ֔קֹבָיָ ִ ֵׁ֥צ
ַ ַה ָבּ ִא ֙ים ָיַ ְשׁ ֵ ִ֣ר
נוּבה׃
ִֽ ָ )תּ
ְ

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.
ה־לי
ִֽ ִ וֹםָי ֲַע ֶשׂ
ִֽ יָשׁ ִַ֖ל
ָ וֹםָל
ָ֑ ִ הָשׁ ִַ֖ל
ָ עוּזיָיַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
ִִ֔ ִ֣קָבּ ָמ
ְ ִּ֚אוָֹיַ ֲח ֵז

27:6 In die dae sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, hulle sal die
wêreld vol vrugte maak (ָי־ת ֵ ִַ֖בל
ֵ ֵלָוּמ ְל ֵׁ֥אוָּ ְפנ
ָ יץָוּפ ַ ִַ֖רחָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ָ
שָׁי ֲִֽע ִ֔קֹבָיָ ִ ֵׁ֥צ
ַ ַה ָבּ ִא ֙ים ָיַ ְשׁ ֵ ִ֣ר
נוּבה׃
ִֽ ָ )תּ
ְ

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 2009:2426). 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

v. 27b

verborge is my weg vir Jahwe (ָ נִ ְס ְתּ ָ ִׁ֤רה ַָד ְר ִ ֙כּי

direk

הוה
ִ֔ ָ ְ)מי
ֵ
v. 27c

en my reg gaan by my God verby (ָ ֹלהי
ִַ֖ ַ ֵמ ֱא
)מ ְשׁ ָפּ ִ ֵׁ֥טיָיַ ֲע ִֽבוֹר
ִ

v. 28c

Jahwe is 'n ewige God (יָעוֹלִׁ֤ם׀ָיְ הוָ ה
ָ ֹלה
ֵ֨ )א
ֱ

(3de

O/V

Metafoor

verlossing

Skepper

verlossing

Regter

verlossing

Skepper

verlossing

Skepper

verlossing

Skepper

verlossing

Skepper

verlossing

Skepper

persoon)
direk

(3de

persoon)
indirek [3de
persoon
(x2)]

v. 28d

Skepper van die eindes van die aarde (ָ בּוֹר ֙א
ֵ
וֹתָה ִָ֔א ֶרץ
ָ )ק ִ֣צ
ְ

v. 28e

Hy word nie moeg of mat nie (יעףָוְ ִ֣ל ֹאָיִ ָיגָ֑ע
ִַ֖ ַ ִ)ל ֹאָי
ֵׁ֥

indirek (3de
persoon)
indirek (3de
persoon)

v. 28f

v. 29a

daar is geen deurgronding van sy verstand nie

indirek (3de

(רָל ְתבוּנָ ִֽתוֹ
ִ יןָח ֶק
ִַ֖ ֵ )א
ֵׁ֥ ֵ

persoon)

Hy gee vir die vermoeide krag (ןָליָּ ֵ ִַ֖עף
ַ )נ ֵ ֵֹׁ֥ת

indirek (3de
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peroon)
v. 29b

v. 31a

en (Hy) vermeerder volle krag vir die wat geen

indirek (3de

krag het nie (ִַ֖יםָע ְצ ָ ֵׁ֥מהָיַ ְר ֶ ִֽבּה
ָ יןָאוֹנ
ִ
ָוּל ֵ ֵׁ֥א
ְ ) ָ֑כֹּ ַח

persoon)

maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag

indirek (3de

(ָ)קוֹיִָׁ֤יְ הוָ ֙הָיַ ֲח ִ ִ֣ליפוָּ ִ֔כֹ ַח
ֵ

persoon)

verlossing

Skepper

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. "( ָבּ ָראom 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" ( )יְ הוָ הen "God"
()אל ִֺהים
ֱ gebruik word in 40:27-31. Dit begin en eindig met "Jahwe".  ֱאל ִֺהיםword
saam met  יְ הוָ הin 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: ָוַ יִּ ְשׁבּ ֹ֙ת
יעי
ִ ִ֔ וֹםָה ְש ִב
ַ ִ֣בּיּ.
ַ Hoe moet die beeld van Jahwe verstaan word? Dit moet verstaan word
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  ִמ ְשׁ ָפּטwat hulle dink hulle opgelewer het, was feitlik
die teenoorgestelde, naamlik מ ְשׂ ָפּח.
ִ 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
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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 posteksiliese 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:196197; 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
263

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

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

indirek

verlossing

Koning

help nie (יע
ָ ַ הוֹשׁ
ָ֑ ִ ִַ֖הָמ
ִֽ ֵ הו
ָ ְא־ק ְצ ָ ֵׁ֥רהָיַ ד־י
ָָ ֹ ןָל
ִֽ ) ֵ ֶּ֛ה

(3de

verlossing

Koning

verlossing

Koning

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

persoon)
v. 1b

sy oor nie te swaar om te hoor nie (ָא־כ ְב ָ ֵׁ֥דה
ָ ֹ וְ ל
וֹע
ָ ַ וָֹמ ְש ִֽמ
ִ ִַ֖)אזְ נ
ָ

v. 2b

tussen julle en jul God (יכם
ָָ֑ ֶ יןָא ִֹֽל ֵה
ֱ םָל ֵ ִַ֖ב
ְ ) ֵבּינֵ ֶָ֕כ

indirek
(3de
persoon)
indirek
(3de
persoon)

v. 2c

en julle sondes het sy aangesig verberg

indirek

(ירוָּפ ִנֶּ֛ים
ָ
םָה ְס ִ ּ֧תּ
ִ יכ
ֵֶ֗ אות
ֵ ֹ )וְ ַח ִֽט

(3de
persoon)

v. 2d

sodat Hy nie hoor nie (ִַָ֖םָמ ְש ִֽמ ַוֹע
ִ )מ ֶכּ
ִ

indirek
(3de
persoon)

v. 12a

Want ons oortredinge is baie voor U (ָ י־ר ִׁ֤בּוּ
ַ ִ ִֽכּ
ינוָּנֶ גְ ֶ ִ֔דָּך
֙ )פ ָשׁ ֙ ֵע
ְ

v.13a

indirek
(2de
persoon)

ons het gerebelleer en bedrieg teen Jahwe

indirek

(יהוה
ִ֔ ָ ָבּ
ִֽ ַ )פּ ִׁ֤שׁ ֹ ַעָוְ ַכ ֵח ֙שׁ
ָ

(3de
persoon)
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v. 13b

en ons het afgewyk van ons God (ָוֹגָמ ַא ַ ִ֣חר
ֵ וְ נָ ִַ֖ס
ֹלהינוּ
ָ֑ ֵ )א
ֱ

v. 15c

indirek

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

verlossing

Kryger

verlossing

Kryger

verlossing

Kryger

verlossing

Kryger

verlossing

Kryger

verlossing

Kryger

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

verlossing

Koning

(3de
persoon)

Jahwe het dit gesien en dit was verkeerd in sy

indirek

oë (עָבּ ֵע ָינִַ֖יו
ְ הוֶּ֛הָוַ ֵ ֵׁ֥יּ ַַֽר
ָ ְ)וַ ַ ּ֧יּ ְַֽראָי

(3de
persoon)

v. 16a

Hy het gesien dat daar niemand is nie (ָ וַ יַּ ְר ֙א
יןָאישׁ
ִִ֔ י־א
ִ֣ ֵ )כּ
ִֽ ִ

v. 16b

indirek
(3de
persoon)

en Hy is verbaas dat niemand tussenbeide tree

indirek

nie (ָיןָמ ְפ ִגּ ַָ֑יע
ַ יָא
ִ֣ ֵ םָכּ
ִ֣ ִ תּוֹמ
ִַ֖ ֵ )וַ יִּ ְשׁ

(3de
persoon)

v. 16c

daarom het sy arm Hom gehelp (עָלוָֹזְ ר ִֹ֔עוֹ
֙ וֹשׁ
ִֽ ַ )וַ ִׁ֤תּ

indirek
(3de
persoon)

v. 16d

en sy geregtigheid het Hom ondersteun

indirek

(יאָס ָמ ָ ִֽכ ְתהוּ
ְ וָֹה
ֵׁ֥ ִ )וְ ִצ ְד ָק ִַ֖ת

(3de + 3de
persoon)

v. 17a

En Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n

indirek

pantser (ָכּ ִש ְר ִָ֔ין
ַ שָׁצ ָד ָק ֙ה
ְ )וַ יִּ ְל ַ ִׁ֤בּ

(3de
persoon)

v. 17b

en die helm van heil was op sy hoof (ָ וֹבע
ַ וְ ֵׁ֥כ
אשׁוֹ
ָ֑ ֹ הָבּר
ְ שׁוּע
ִַ֖ ָ ְ)י

v. 17c

v. 17d

v. 18a

(3de
persoon)

Hy het kledingstukke van wraak as kleding

indirek

aangetrek (ָתּ ְל ִ֔בֹּ ֶשׁת
ִ שָׁבּגְ ֵ ִׁ֤דיָנָ ָק ֙ם
ִ )וַ יִּ ְל ַֹ֞בּ

(persoon)

en Hy het geesdrif aangetrek soos 'n mantel

indirek

(ילָקנְ ָ ִֽאה
ִ טָכּ ְמ ִ ִַ֖ע
ַ )וַ ַיּ ֵַׁ֥ע

(persoon)

Volgens die dade, so sal Hy vergelde (ָ ְכּ ַ ִׁ֤על

indirek

ָכּ ַ ִ֣עלָיְ ַשׁ ִ֔ ֵלם
ְ לוֹת
֙ )גְּ ֻמ
v. 18b

indirek

(3de
persoon)

grimmigheid aan sy teëstanders en vergelding

indirek

aan sy vyande (יְביו
ָ֑ ָ א
ֹ ִֽ וּלָל
ְ הָל ָצ ָ ִ֔ריוָגְּ ִַ֖מ
ְ )ח ָ ִ֣מ
ֵ

(3de
persoon)

v. 18c

aan die eilande sal Hy die loon vergelde (ָָל ִאִיִַּ֖ים
)גְּ ֵׁ֥מוּלָיְ ַשׁ ֵ ִֽלם

v. 19a

En hulle sal die Naam van Jahwe vanuit die

indirek
(3de
persoon)
indirek
(3de
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v. 19b

westekant vrees (הוה
ִ֔ ָ ְת־שׁםָי
ִ֣ ֵ ָא
ֶ וָּמ ַמּ ֲע ָר ֙ב
ִֽ ִ )וְ יִ ְִֽיר ִׁ֤א

persoon)

en sy heerlikheid van die opgang van die son

indirek

af (בוֹדוֹ
ָ֑ ת־כּ
ְ שָׁא
ֶ ח־שׁ ֶמ
ִַ֖ ֶ )וּמ ִמּזְ ַר
ִ

(3de

verlossing

Koning

verlossing

Koning

verlossing

Koning

verlossing

Man

verlossing

Man

verlossing

Man

persoon)
v. 19c

want Hy sal kom soos 'n vyandige stroom

indirek

(ָצר
ִָ֔ וֹאָכנָּ ָה ֙ר
ַ י־יָב
ִׁ֤ )כּ
ִֽ ִ

(3de
persoon)

v. 19d

wat die Gees van Jahwe aandrywe (ָ הוִַ֖ה
ָ ְֵׁ֥ר ַוּח ָי
הָבוֹ
ִֽ ) ֵֹׁ֥נ ְס ָס

v. 20a

Maar vir Sion kom Hy as Verlosser (ָאָל ִצ ֙יּוֹן
ְ וּב
ִׁ֤ ָ
)גּוֹאל
ִֵ֔

v. 20b

(3de + 3de
persoon
indirek
(3de + 3de
persoon)

en vir die wat in Jakob hulle bekeer van

indirek

oortreding, spreek Jahwe (ָ ָבּ ַי ֲִֽע ָ֑קֹב
ְ וּל ָשׁ ֵ ֵׁ֥בי ֶָפ ִַַ֖שׁע
ְ

(3de

הוה
ִֽ ָ ְ)נְ ֻ ִַ֖אםָי
v. 21

indirek

persoon)

En vir My, dit is my verbond met hulle spreek

direk (1ste

Jahwe: My Gees wat op jou is, en my woorde

+ 1ste +

wat Ek plaas in jou mond, sal nie wyk uit jou

3de + 1ste

mond en ook nie uit die mond van jou kroos en

+ 3de +

uit die mond van die kroos van jou kroos, sê

1ste + 1ste

Jahwe, van nou af tot in ewigheid nie (ָיָז ֹאת
ִ֣ וַ ֲא ִֵ֗נ

+

ָָוּד ָב ַ ִַ֖רי
ְ ָע ִ֔ ֶליָך
ָ ָא ֶ ִ֣שׁר
ֲ ָרוּחי
ִ֙
הוה
ִ֔ ָ ְָא ַ ִ֣מר ָי
ָ ָאוֹת ֙ם
ָ
יתי
ִׁ֤ ִ ְבּ ִר

3de

persoon)

ָָוּמ ֨ ִפּי
ִ ָוּמ ֨ ִפּי ָזַ ְר ֲע ֶָ֜ך
ִ ָ֩מ ִפּיָך
ִ א־יָמוּשׁוּ
ֹּ֡ ֹ ָל
ִֽ ָבּ ִ ָ֑פיָך
ְ ר־שׂ ְמ ִתּי
ִ֣ ַ ֲא ֶשׁ
ד־עוֹלם
ִֽ ָ
הָמ ַע ָ ִַ֖תּהָוְ ַע
ֵ הו
ִ֔ ָ ְָא ַ ִ֣מרָי
ָ )ז ַַֽרעָזַ ְר ֲע ָ֙ך
ִׁ֤ ֶ

Dit is verder interessant om daarop te let, soos in Jesaja 40:27-31, hoe die woorde
"Jahwe" ( )יְ הוָ הen "God" ()אל ִֺהים
ֱ in 59:1-21 gebruik word. Dit begin en eindig met
"Jahwe". Dit is net in vv. 2 en 13 waar  ֱאל ִֺהיםgebruik 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.

274

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

Tabel 5.4 – Beskrywing van die Goddelike (persoonlike voornaamwoorde en
goddelike optrede
Teks

Beskrywing

Rede

O/V

Metafoor

v. 1a

my Geliefde () ִ ִֽל ִיד ִ ִ֔ידי

indirek

verlossing

Tuinier-

(3de

Wingerdboer

pers.)
v. 1b

sy wingerd ()ל ַכ ְר ָ֑מוֹ
ְ

indirek

verlossing

(3de

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 1c

my Geliefde (ידי
ִַ֖ ִ )ל ִיד
ִֽ ִ

indirek

verlossing

(3de

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 2a

Hy het dit omgeskoffel ()י ְ ַעז ֵ ְֵ֣קהוּ

indirek

verlossing

(3de

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 2b

Hy het dit skoongemaak van die klippe

indirek

()יְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוּ

(3de

verlossing

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 2b

Hy het dit aangeplant (ָ֙עהוּ
ֵָ֙ )יִּ ָט

indirek

verlossing

Wingerdboer

verlossing

Tuinier-

(3de
pers.)
v. 2c

Hy het gebou (ִ)יּ ִֶׁ֤בן

indirek
(3de

Wingerdboer

pers.)
v. 2d

Hy het gehoop ()יְ ַ ְֶּּ֛קו

indirek

verlossing

(3de

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 3c

spreek tog reg tussen My () ֵבּ ִינִַ֖יָָוּ ֵ ֵׁ֥בין

direk

oordeel

Regter

oordeel

Regter

verlossing

Tuinier-

(1ste
pers.)
v. 3d

my wingerd ()כּ ְר ִ ִֽמי
ַ

direk
(1ste
pers.)

v. 4a

my wingerd ()כ ְר ִִ֔מי
ַ

direk
(1ste

Wingerdboer

pers.)
v. 4b

Ek het gedoen (יתי
ִ )ע ִ ִַ֖שׂ
ָ

direk
(1ste

verlossing

TuinierWingerdboer
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pers.)
v. 4c

Ek het gehoop (ֶּ֛יתי
ִ )קֵוּ
ִ

direk

verlossing

(1ste

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 5a

Laat Ek bekend maak (יעה
ָ )אוֹד
ִֽ ִ

direk

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

oordeel

Regter

verlossing

Tuinier-

(1ste
pers.)
v. 5b

wat Ek met my wingerd gaan maak (ָ ר־א ִנֵׁ֥י
ֲ ֲא ֶשׁ
)ע ֶ ִַֹ֖שׂהָ ְל ַכ ְר ִ ָ֑מי

direk
(1ste pers.
x2)

v. 5c

Ek sal ontslae raak ()ה ֵ ִׁ֤סר
ָ

direk
(1ste
pers.)

v. 5c

en Ek sal dit oorgee aan verbranding (ָ וְ ָה ָיִ֣ה
)ל ָב ִ֔ ֵער
ְ

v. 5d

Ek sal afbreek ()פּ ֵׁ֥ר ֹץ
ָ

direk
(1ste
pers.)
direk
(1ste
pers.)

v. 6a

Ek sal dit maak (יתהוּ
ִ֣ ֵ )א ִשׁ
ֲ

direk
(1ste
pers.)

v. 6d

Ek sal beveel ()א ַצ ֶ ִ֔וּה
ֲ

direk
(1ste
pers.)

v. 7a

wingerd van Jahwe (הוִׁ֤ה
ָ ְ)כ ֶרםָי
ֶֶ֜

indirek
(3de

Wingerdboer

pers.)
v. 7b

tuin van sy verlustiging (שׁוּעיו
ָ֑ ָ עָשׁ ֲע
ַ )נְ ַ ִַ֖ט

indirek

verlossing

(3de

TuinierWingerdboer

pers.)
v. 7c

Hy het gehoop ()יְ ַ ְִּׁ֤קו

indirek
(3de

verlossing

TuinierWingerdboer

pers.)

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:

" ְבּ ֻא ִ ִֽשׁיםsuur druiwe" (vv. 2e en 4d);
" ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּחwetsverbreking" (v. 7c) en
" ְצ ָע ָ ְִּֽקהgekerm" (v. 7d).
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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 TuinierWingerdboer, 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 TuinierWingerdboer (sien Jesaja 27:2-6 by Tabel 5.2) en eindig met Jahwe as TuinierWingerdboer (sien Jesaja 5:1-7 by Tabel 5.4). Is dit toevallig? Ons hoop lê in Jahwe
se hoop vir ons.

284

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

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 veld104 vir "hoop" en "wag" bestaan uit die woorde ח ָכה,
ָ קוָ ה,ָ  יָ ַחלen
שׂ ַבר.
ָ Dit is volgens Barth (1977:916-919; vgl. Waschke 1989:1228, 2003:567) die
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 5:1-7105 is hier van antitetiese
parallelisme sprake en wel deur die volgende woorde:

 ֲענָּ ִביםen "( ְבּ ֻא ִשׁיםdruiwe en suur druiwe") (vv. 2e-f, 4c-d)106;
 ִמ ְשׁ ָפּטen "( ִמ ְשׂ ָפּחreg en wetsverbreking") (v. 7c);
 ְצ ָד ָקהen "( ְצ ָע ָקהgeregtigheid en gekerm") (v. 7d).

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).

286

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

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:

 ֲענָּ ִביםen "( ְבּ ֻא ִשׁיםdruiwe en suur druiwe");
 ִמ ְשׁ ָפּטen "( ִמ ְשׂ ָפּחreg en wetsverbreking");
 ְצ ָד ָקהen צ ָע ָקה.
ְ ("geregtigheid en gekerm").
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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
klankpare107 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 samehang108 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 "( יָ ַחלwag" 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 קוָ ה.ָ
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 ( ָקוָ הJes. 5:2e,
4c en 7c) en ( ָחכָָהJes. 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:

( יְ הוָ הJahwe – Jesaja 5:2e; 5:4c; 5:7c; 8:17c; 26:8a; 30:18a; 30:18d; 33:2a;
40:31a; 49:23f; 51:5d; 60:9a; 64:3d; Jeremia 14:7b; 14:22d; 17:13a;
50:7d);
( ָע ָשׂהdra, doen – Jesaja 5:2e; 5:4c; 64:2a; 64:3d; Jeremia 14:22e; Hosea 6:9d);
( ִמ ְשׁ ָפּטreg – Jesaja 5:7c; 26:8a; 30:18d; 43:b; 51:5c; 59:9a; 59:11c; Hosea
12:7b; Sefanja 3:8c);
( ַעםvolk – Jesaja 25:9c; 25:9d; 26:8a; 33:2a; 40:31a; 49:23f; 59:9c; 59:11c;
64:2a; Jeremia 8:15a; 13:16a; 14:19e; 14:22d; Hosea 12:7c);
( ָא ָָדםmens – 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 sosioretoriese 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
290

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

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:

"( נָּ אasseblief", "tog"; vv. 1a en 3c);
"( ֶכּ ֶרםwingerd", "wingerdstok"; vv. 1b, 1c, 3c, 4a, 5b en 7a);
ְָ"( לna", "aan", "vir", "tot", "betref", "van", "in", "deur"; vv. 1a, 2e, 4a (X2), 4c,
5b, 5c, 5d, 7c en 7d);
ְָ"( בּbo-op", "in", "daarin"; vv. 1d, 2c en 2d);
"( ָקוָ הhoop", "wag"; vv. 2e, 4c en 7c);
"( ָע ָשׂהdra", "voortbring", "doen", "maak"; vv. 2e, 2f, 4a, 4b, 4c, 4d en 5b);
"( ֲענָּ ִביםkeur druiwe"; vv. 2e en 4c);
"( ְבּ ֻא ִשׁיםsuur, onryp of wilde druiwe"; vv. 2f en 4d);
"( וְ ַע ָתּהnou", "in die lig van", "daarom"; vv. 3a en 5a);
"[ לֺאnie"; vv. 4b en 6b (X2)];
"[ ַעלwat (dit) betref", "daarop"; vv. 6d en 6e].

Daar is een frase wat drie keer verskyn, eers metafories en dan in reële terme:

v. 2e: וֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ( וַ יְ ַ ְֶּּ֛קHy het gehoop dat dit druiwe sou dra,) (metafories);
v. 2f: שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ ( וַ ַיּ ֵַׁ֥עmaar dit het suur druiwe voortgebring.) (metafories);
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v. 4c: ָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ ָל ֲע ֵׁ֥שׂוֹת
ַ ֶּ֛יתי
ִ ָקוּ
ֵ ִ ( ַמ ּ֧דּ ַוּעWaarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou
voortbring,) (metafories);
v. 4d: שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ ( וַ ַיּ ֵַׁ֥עmaar dit bring net suur druiwe voort?) (metafories);
ְָ ִ֣הָמ
ִ וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנּ
ְ ( וַ יְ ַ ְִּׁ֤קHy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking;)
v. 7c: שׂ ִ֔ ָפּח
(reëel);
v. 7d: ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ ( ִל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּvir geregtigheid, maar kyk gekerm.) (reëel).

b. In terme van die progressiewe verband en patroon speel die volgende 'n
belangrike rol:

נָּ א

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.

וְ ַע ָתּה

Die kern van die konteks van die wingerd word deur  וְ ַע ָתּהingelei (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  ֶכּ ֶרםom 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 139; 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 1-39109

a) In Jesaja 1-39 kom die volgende intertekstuele verbande wat 5:1-7 betref voor

Teks

Die Intertekstuele Verbande
Herhaling110
a

Jesaja 5:2

111

Herhaling
b

112

Herhaling
d

113

Rekontekstualisering

Tematiese

114

uitbreiding115

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-

Jesaja 8:16-18

7
Jesaja 5:6

Jesaja 9:17

Jesaja 5:5

Jesaja 10:6

Jesaja 5:6

Jesaja 24:1-

Jesaja 24:1-3, 12

3, 12
Jesaja 5:1-

Jesaja 25:9-

Jesaja 25:9-

7

12

12

Jesaja 5:1-

Jesaja 26:7-

Jesaja 26:7-

Jesaja 26:7-

7

11

11

11

Jesaja 5:1-

Jesaja 27:2-6

Jesaja 27:2-6

Jesaja 27:2-6

7
Jesaja 5:5

Jesaja 28:3,
8

Jesaja 5:6

Jesaja 30:23

Jesaja 30:23

Jesaja 5:6

Jesaja 32:13-

Jesaja 32:13-

14

14

Jesaja 5:1-

Jesaja 33:1-6

Jesaja 30:23

Jesaja 33:1-6

7

Volgens bostaande tabel kan hoop soos volg verstaan word:
Daar is van sinonimiese parallelisme116 (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  ָח ָכהen קוָ ה.ָ
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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 "( ֶכּ ֶרםwingerd") en ְשׁ ִמר וָ ָשׁיִת
("dorings en onkruid"). In terme van herhaling d is dit twee verskillende woorde vir
"sing", naamlik ( ִשׁיר5:2) en ( ָענָ הiv) (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

Jesaja 5:1-7

Herhaling b

Herhaling d

Rekontekstualisering

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  יָחַלdie
sinoniem vir  ָקוָהis. 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  ִמ ְשׁ ָפּטen קוָ ה.ָ 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 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

Jesaja 59:1-21

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 2008:7680; 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-

"dominant culture rhetoric"

thaumaturgical"
Jesaja 8:14

"revolusionist"

"counter culture or alternative culture
rhetoric"119

Jesaja 10:10-12, 31-

"revolusionist"

"dominant culture rhetoric"

"reformist"120

"counter culture or alternative culture

32
Jesaja 14:2

rhetoric"
Jesaja 19:2, 17

"revolusionist"

"counter culture or alternative culture
rhetoric"

Jesaja 22:10, 21
Jesaja 24:1, 5-6 en 23

"revolusionist"
"conversionist"

"dominant culture rhetoric"
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);

306

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

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:

1. " – ֶכּ ֶרםwingerdbou"

'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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2. רוּשׁ ַלם
ָ ְיוֹשׁב י
ֵ – "inwoners van Jerusalem"

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.

3. הוּדה
ָ ְ" – ִאישׁ יmanne van Juda"

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  ִמ ְשׁ ָפּטen  ְצ ָד ָקהhet dit  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהgebaar. 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  ִמ ְשׂ ָפּחen  ְצ ָע ָקהlê 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.

4. " – ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלhuis van Israel"

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 Godheid123 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 persoon124 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 geskiedenis125 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 TuinierWingerdboer.
d. In terme van die menslike bevryding126 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 (נוּבה׃
ִֽ ָ ָתּ
ְ י־ת ֵ ִַ֖בל
ֵ ֵָפנ
ְ ָוּמ ְל ֵׁ֥אוּ
ָ ָוּפ ַ ִַ֖רח ָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑אל
ָ )ה ָבּ ִא ֙ים ָיַ ְשׁ ֵ ִ֣רשׁ ַָי ֲִֽע ִ֔קֹב ָיָ ִ ֵׁ֥ציץ
ַ
(27:6).
e. By menslike toegewydheid127 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.
)ה־לי׃
ִֽ ִ וֹםָי ֲַע ֶשׂ
ִֽ יָשׁ ִַ֖ל
ָ וֹםָל
ָ֑ ִ הָשׁ ִַ֖ל
ָ עוּזיָיַ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
ִִ֔ ִ֣קָבּ ָמ
ְ ( ) ִּ֚אוָֹיַ ֲח ֵז27:5)

f. Indien by die godsdienstige gemeenskap128 (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 (נוּבה׃
ִֽ ָ ָתּ
ְ י־ת ֵ ִַ֖בל
ֵ ֵָפנ
ְ ָוּמ ְל ֵׁ֥אוּ
ָ שׂ ָר ֵ ָ֑אל
ְָ ִָוּפ ַ ִַ֖רח ָי
ָ ) ַה ָבּ ִא ֙ים ָיַ ְשׁ ֵ ִ֣רשׁ ַָי ֲִֽע ִ֔קֹב ָיָ ִ ֵׁ֥ציץ
(27:6)
g. Die etiek129 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 1987:3341). 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 wesens130 (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 2001:486490; 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: " ְבּ ֻא ִ ִֽשׁיםsuur druiwe" (vv. 2e en 4d). Dit het behels ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּח
"wetsverbreking" (v. 7c) en " ְצ ָע ָ ְִּֽקהgekerm" (v. 7d). Dit was deur die volk se eie
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  ָקוָ הin Jesaja en dit kan
skematies soos volg voorgestel word:

Teks

Subjek

Werkwoord

Antitetiese

Objek

Werkwoord
40:31a

()ה ָעם
ָ

(die

volk)
40:31c

()ה ָעם
ָ

ֵָ( קוֹיdie wat wag

Antitetiese
Objek

( יְ הוָ הJahwe)

op)
(die

volk)

ָ֙יָ ֙רוּצוּ

(hulle

hardloop)

( ִָ֣ל ֹא ָיִ ִ֔ ָיגעוּhulle
word

nie

mat

nie)
40:31d

()ה ָעם
ָ
volk)

(die

( יֵ ְל ִַ֖כוּhulle loop)

יעפוּ
ִֽ ָ ִ( ֵׁ֥ל ֹא ָיhulle
word nie moeg
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nie)
59:9c

()ה ָעם
ָ

(die

( נְ ַקֶוִּׁ֤הons wag)

( ָלאוֹרop lig)

( ִ֔חֹ ֶשְׁךduisternis)

(die

(( )נְ ַקֶוִּׁ֤הons wag)

ִלנְ ג ִַֹ֖הוֹת

ָבּ ֲא ֵפ ֵׁ֥לוֹת

volk)
59:9d

()ה ָעם
ָ
volk)

59:11c

()ה ָעם
ָ

(die

( נְ ַקֶוִּׁ֤הons wag)

volk)
59:11d

()ה ָעם
ָ

(die

(( )נְ ַקֶוִּׁ֤הons wag)

5:4c

5:7c

5:7d

()יְ הוָ ה

יְ ַ ְֶּּ֛קו

(Jahwe)

gehoop)

()יְ הוָ ה

ֶּ֛יתי
ִ ִקֵוּ

(Jahwe)

gehoop)

()יְ הוָ ה

יְ ַ ְֶּּ֛קו

(Jahwe)

gehoop)

()יְ הוָ ה

()יְ ַ ְֶּּ֛קו

(Jahwe)

gehoop)

(Hy

(Ek

(Hy

het

het

het

donkerheid

ַל ִמּ ְשׁ ָפּט

( וָ ִַ֔איִ ןmaar is nie

(op

ישׁוּעה
ִַ֖ ָ ִ ִֽל

daar nie)
(op

het

( ָר ֲח ָ ְֵּׁ֥קהmaar dit

verlossing)

is ver weg)

ֲענָ ִ ִַ֖בים

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים

(druiwe)

druiwe) (5:2f)

ֲענָ ִ ִַ֖בים

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים

(druiwe)

druiwe) (5:4d)

ְל ִמ ְשׁ ָפּט

(vir

reg)
(Hy

(in

helderheid)

reg)

volk)
5:2e

(op

ִל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קה

(suur

(suur

ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּח
(wetsverbreking)

(vir

( ְצ ָע ָ ְִּֽקהgekerm)

geregtigheid)

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  ָקוָ הbinne 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  ָקוָ הgebruik 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 parallelismes131
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: נָּ א, כּ ֶרם,
ֶ ְָל, ע ָשׂה,
ָ ענָּ ִבים,
ֲ בּ ֻא ִשׁים,
ְ וְ ַע ָתּה.

Bostaande woorde en die volgende frase word drie keer herhaal, naamlik:

וֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ וָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ [ וַ יְ ַ ְֶּּ֛קHy het gehoop dat dit druiwe sou dra] (v. 2e);
שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים
ְ [ וַ ַיּ ֵַׁ֥עmaar dit het suur druiwe voortgebring] (v. 2f);
וֹתָענָ ִ ִַ֖בים
ֲ יָל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ֶּ֛ית
ִ ָקוּ
ֵ ִ [ ַמ ּ֧דּ ַוּעWaarom het Ek gehoop dat dit druiwe sou voortbring]
(v. 4c);
שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים
ְ [ וַ ַיּ ֵַׁ֥עmaar dit bring suur druiwe voort?] (v. 4d);
שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים
ְ [ וַ ַיּ ֵַׁ֥עHy het gehoop vir reg, maar kyk wetsverbreking;] (v. 7c);
ֵׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה
ְ [ ִל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּvir geregtigheid, maar kyk gekerm] (v. 7d).
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Bostaande maak die optrede van die wingerd/volk teenoorstellend van aard en gee
aan ( ָקוָ הwat 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  ָקוָ הnie 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  ָקוָ הen  יָ ַחלen dié vir "wag" is  ָח ָכהen ( ָשׁ ַברScalise
1990:389-390). Alhoewel die LXX  ָבּ ַטחmet "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  ָקוָ הdrie 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 5:17, 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  ָקוָ הvertaal 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)  ָבּ ַטחin en sluit  ָשׁ ַברuit.
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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 63:764:11).

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 49:1426; 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 32:1314). 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 8:1618), 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; 27:26; 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: 224226; 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 sosiaalkulturele 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
()צ ָע ָקה
ְ onder politieke en sosiale geweld ly (Clements 1980:60; Watts
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  ִמ ְשׁ ָפּטhou '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-

40:27b

Skepper

59:1a

Koning

5:1a

Tuinier-

Wingerdboer
27:3b

Tuinier-

Wingerdboer
40:27e

Skepper

59:1b

Koning

5:1b

Wingerdboer
27:3d

Tuinier-

Wingerdboer
40:28c

Skepper

59:2b

Koning

5:1c

Wingerdboer
27:4a

Tuinier-

Tuinier-

40:28d

Skepper

59:2c

Regter

5:2a

TuinierWingerdboer

TuinierWingerdboer

40:28e

Skepper

59:2d

Regter

5:2b

Wingerdboer
27:4c

TuinierWingerdboer

Wingerdboer
27:4b

Tuinier-

TuinierWingerdboer

40:29a

Skepper

59:12a

Regter

5:2c

TuinierWingerdboer
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27:4d

Tuinier-

40:29b

Skepper

59:13a

Regter

5:2d

Wingerdboer
27:5a

Tuinier-

TuinierWingerdboer

40:31a

Skepper

59:13b

Regter

5:3c

Regter

59:15c

Regter

5:3d

Regter

59:16a

Regter

5:4a

Tuinier-

Wingerdboer
27:5b

TuinierWingerdboer

27:5c

TuinierWingerdboer

Wingerdboer
59:16b

Regter

5:4b

TuinierWingerdboer

59:16c

Kryger

5:4c

TuinierWingerdboer

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

TuinierWingerdboer

59:19a

Koning

5:7b

TuinierWingerdboer

59:19b

Koning

5:7c

TuinierWingerdboer

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 hoopproses, die proses vir reg en geregtigheid, uitsluitlik en alleenlik deur Jahwe en deur
Jahwe alleen gelei, bestuur en gefasiliteer word133. 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 temas134 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 1983:4546). 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 nederigheid135. 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 Jahwe136 alleen nie genoeg nie. Dit moet uitloop op die
dag van Jahwe137. 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
137

Sien hierin 'n teologie van hoop.
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 8:1323; 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

"wingerd/wingerdstok"

die

teks)

verskyn.

te

Die

bestudeer

waarin

addendums

is

die
deel

benaming
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  ָקוָ הen 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 Profeteboek138

Jesaja 5 Teks

Profeteboek

Teks

Interteks

Jesaja

Jeremia 2:21

ָקָכּ ִַֹּ֖לה
ֻ ֹכיָנְ ַט ְע ִ ִ֣תּיְךָ שׂ ֵ ִֹ֔ר
֙ ִ וְ ָ ִֽאנ

herhaling a

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

5:1-2

ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ יָל ַכ ְר ָ֑מוָֹ ֶ ֶּ֛כּ ֶר
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

ָָלי
ִ ִ֔ עָא ֶ ָ֑מתָוְ ֵא ֙יְךָנֶ ְה ַ ִ֣פּ ְכ ְתּ
ֱ ֶ ִ֣ז ַַֽר

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

יָה ֶגּ ֵֶׁ֥פןָנָ ְכ ִר ָיִּֽה׃
ַ סוּר
ִַ֖ ֵ

ָָ֙הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵעהוּ
ַ ָוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1
ַ

Nogtans het Ek jou

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

geplant as 'n keur
wingerdstok,

as

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

heeltemal egte saad;

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

maar hoe is jy vir My

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
1. "Laat ek tog sing vir
my

Geliefde;

liefdeslied

oor

verander in wilde lote
van

'n

vreemde

wingerdstok.

'n
sy

wingerd." My Geliefde
het 'n wingerd op 'n
vrugbare helling.
2.

En

Hy

omgeskoffel

het

dit
en

skoongemaak van die
klippe

en

keur

wingerdstokke

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
daarin

parskuip

uitgekap; en Hy het
gehoop dat dit druiwe
sou dra, maar dit het
suur

druiwe

voortgebring.
herhaling a

יפםָ
ףָא ִס ֵ ִַ֖
ָ ָ02א ֵׁ֥סֹ ֲ
יםָבּ ֶ֜ ֶגּ ֶפןָ
ָענָ ִ֨ב ַ
ָ֑הָאין֩ ֲ
הוֹ ֵ
נְ ֻאם־יְ ָ

םָה ָיֵׁ֥הָ
וָֹכּ ֶר ָ
יָל ַכ ְר ָ֑מ ֶ ֶּ֛
דּוֹד ְ
ִ ִַ֖

ִ֣יםָבּ ְתּ ֵא ֵָ֗נהָ
יןָתּ ֵא ִנ ַ
וְ ֵ ּ֧א ְ

ן־שׁ ֶמן׃
ןָבּ ָ ִֽ
יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר ֶ
יד ְ
ִ ִֽל ִיד ִ ִַ֖

ןָל ֶ ִַ֖הםָ
וְ ֶ ִֽה ָע ֶל ֙הָנָ ִֵ֔בלָוָ ֶא ֵ ֵׁ֥תּ ָ

הוָּ
הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע ֙
ַ ָ1וִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק ַ

יַ ַע ְב ִֽרוּם׃

תוֹכוָֹ
ָבּ ִ֔
ןָמגְ ָדּל֙ ְ
שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב ִ

ָא ַנ ְִ֣חנוָּ ִֹֽי ְשׁ ִִ֔ביםָ
ל־מ ֙ה ֲ
ַ ָ02ע ָ

ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קוָ
בָח ֵצ ָ֑
ם־י ֶַֽק ָ
וְ גַ ֶ ִַ֖

ל־ע ֵ ֵׁ֥ריָ
וֹאָא ָ
ֵ ִֽה ָא ְס ֵ֗פוָּוְ נָ ֶּ֛ב ֶ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

םָכּי֩ ָ
ה־ש ִ
ַה ִמּ ְב ָ ִַ֖צרָוְ נִ ְדּ ָמ ָ ָ֑

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ינוָּה ִד ָ֙מּ ֙נוָּ
ֹלה ֲ
הָא ֵ ִׁ֤
הו ֱ
יְ ָ ֨

רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

אשָׁכּיָ
י־ר ֹ ִ ֵׁ֥
וַ יַּ ְשׁ ֵ ְִּ֣קנוָּ ֵמ ִ֔

ִַ֖יָוּביןָ
אָבּ ִינ ֵ ֵׁ֥
טוּ־נ ֵ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
יְ ָ ָ֑

יהוִֽה׃
אנוָּל ָ
ַ
ָח ָ ִַ֖ט

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

יןָטוֹבָ
ֵׁ֥הָל ָשׁ ִַ֖לוֹםָוְ ֵ ִ֣א ָ֑
ָ02קֵוּ ְ
ַ

ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

ֵׁ֥הָב ָע ָ ִֽתה׃
תָמ ְר ֵ ִַ֖פּהָוְ ִה ֵנּ ְ
ְל ֵ ֵׁ֥ע ַ

ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

ִ ָ06מ ָ ִׁ֤דּןָנִ ְשׁ ַמ ֙עָנַ ְח ַ ִ֣רתָ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

ָמ ְצ ֲה ִ֣לוֹתָ
יוָמקּוֹל֙ ִ
סוּס ִ
ֵָ֗

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ל־ה ָ ָ֑א ֶרץָ
הָכּ ָ
יוָר ֲע ָ ִַ֖שׁ ָ
יר ָ
ַא ִבּ ָ ִ֔

ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
ָאוֹד ָ
ָ2וְ ַע ָתּ ֙ה ִ ִֽ

ָא ֶרץָ
אכ ֙לוּ ֶ ִ֣
יָּבוֹאוָּוַ ִֽיּ ֹ ְ
וַ ֵ֗

הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ

יָבהּ׃
הָּעירָוְ ֵֹׁ֥י ְשׁ ֵב ָ ִֽ
לוֹא ִ ִַָ֖
וּמ ִָ֔
ְ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ

ָבּ ֵֶ֗כםָ
יָמ ַשׁ ֶ֜ ֵל ַח ָ
ָהנְ ִ֨נ ְ
ִ ָ01כּי֩ ִ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

יםָא ֶ ֵׁ֥שׁרָ
ָצ ְפע ִִֹ֔נ ֲ
נְ ָח ִשׁ ֙ים ִ

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

םָל ַָ֑חשָׁוְ נִ ְש ֵׁ֥כוָּ
ין־ל ֶ ִַ֖ה ָ
ֵא ָ

שׁיִ תָ
הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָָ֑
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ

הוִֽה׃
ֶא ְת ֶ ִַ֖כםָנְ ֻאם־יְ ָ

הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וְ ַ ִׁ֤ע ֶ

וֹןָע ַ ִַ֖ליָ
יָע ֵלִ֣יָיָ גָ֑ ָ
ית ֲ
ַ ָ01מ ְב ִ ֵׁ֥ליגִ ִ ִַ֖
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Jeremia 8:13-23

ירתָ
יָשׁ ַ ֵׁ֥
יד ִ
ָל ִיד ִ ִ֔
ָ ָ0א ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א ִ ִֽ

Jesaja
5:1-7
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ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל

יָדָ ִֽוּי׃
ַ ִל ִ ֵׁ֥בּ

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1

ָוֹלָשׁוְ ַ ִ֣עת
ִֽ ַ ה־ק
ֹ֞ ֵָ ִהנּ09

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

ָיָמ ֶ֙א ֶרץָָ֙ ַמ ְר ַח ִִ֔קּים
ֵ ת־ע ִֵ֗מּ
ַ ַבּ

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָיןָבּ ִציִּ֔ וֹן
ְ ָא
ִ֣ ֵ ַ ִֽהיהוָ ֙ה

ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

ָהָּמ ֵ֗דּ ַוּע
ַ יןָבּ
ָ֑ ָ הָּא
ִ֣ ֵ ם־מ ְל ָ ִַ֖כּ
ַ ִא

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

ָיהם
ִַ֖ ֶ יָבּ ְפ ִס ֵל
ִ ִִה ְכ ִע ֶּ֛סוּנ

1. "Laat ek tog sing vir

ְבּ ַה ְב ֵ ֵׁ֥ליָנֵ ָ ִֽכר׃

my

Geliefde;

liefdeslied

'n

oor

ָהָקיִ ץ
ָ֑ ָ ירָכּ ִָ֣ל
ָ רָק ִ ִַ֖צ
ָ ָ ָע ַ ֵׁ֥ב11

sy

wingerd." My Geliefde

וֹאָנוֹשׁ ְענוּ׃
ִֽ ָ
נוָּל
ֵׁ֥ וַ ֲא ַנ ְִַ֖ח

het 'n wingerd op 'n

ָת־ע ִ ִַ֖מּי
ַ רָבּ
ַ ל־שׁ ֶב
ֵׁ֥ ֶ ָ ַע10

vrugbare helling.
2.

En

Hy

het

dit

ָיָשׁ ָמִַָּ֖ה
ַ יָק ַ ָ֕ד ְר ִתּ
ָ ָה ְשׁ ָ ָ֑בּ ְר ִתּ

en

ֶה ֱחזִ ָ ְִּֽק ְתנִ י׃

skoongemaak van die

ָיןָבּגִ ְל ִ֔ ָעד
ְ ָא
ִ֣ ֵ ָ ַה ֳצ ִר֙י11

omgeskoffel

klippe

en

keur

wingerdstokke

ָוּע
֙ ַ יָמ ֙דּ
ַ םָכּ
ִֵ֗ יןָשׁ
ָ֑ ָ אָא
ִ֣ ֵ ִאם־ר ֵ ִַֹ֖פ

aangeplant; en Hy het 'n

ת־ע ִ ִֽמּי׃
ַ תָבּ
ַ הָא ֻר ַ ִַ֖כ
ֲ אָע ְל ִָ֔ת
ִֽ ָ ֹ ִ֣ל

toring in die middel

ָָמיִ ם
ִַ֔ ֹאשׁי
֙ ִ י־יִתּןָר
ִׁ֤ ֵ ָ ִ ִֽמ12

daarvan gebou en ook 'n
parskuip

daarin

uitgekap; en Hy het

ָוֹרָדּ ְמ ָ ָ֑עהָוְ ֶא ְב ֶכּ ֙ה
ִ ִַ֖יָמ ִ֣ק
ְ וְ ֵע ִינ
ָתָח ְל ֵ ֵׁ֥לי
ִֽ ַ הָא
ִַ֖ ֵ יוֹמםָוָ ִ֔ ַליְ ָל
ִ֣ ָ

gehoop dat dit druiwe

ת־ע ִ ִֽמּי׃
ַ ַב

sou dra, maar dit het
suur

druiwe

versamel,

voortgebring.
3. En nou, inwoners van
Jerusalem

en

manne

van Juda, spreek tog reg
tussen

My

en

my

spreek

Jahwe. Daar is geen
druiwe

aan

die

wingerdstok, en geen
vye aan die vyeboom
nie, en die blare het

wingerd.
4. Wat is daar meer te
doen aan my wingerd
wat Ek daar nie aan
gedoen

13. Ek sal hulle oes

het

nie?

Waarom het Ek gehoop

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,

Kom

maar dit bring suur

laat ons ingaan na die

druiwe voort?

versterkte

5. En nou, laat Ek tog

daar

bekend maak wat Ek

Jahwe, ons God, laat

met my wingerd gaan

ons omkom, en Hy

doen: Ek sal van sy

laat

doringheining

drink, want ons het

ontslae

bymekaar

stede

omkom;

ons

en

en
want

gifwater

raak en dit oorgee aan

gesondig teen Jahwe.

verbranding; Ek sal sy

15. Hulle wag met

klipmuur afbreek, sodat

verlange

dit 'n vertrapping word.

maar niks goeds nie;

6. En Ek sal dit 'n

op 'n tyd van herstel,

verwoesting maak: dit

maar

sal

verskrikking.

nie

geprys

en

op

vrede,

kyk,

omgeskoffel word nie,

16. Vanaf Dan hoor

maar

ons

dorings

onkruid

sal

opkom;

en

en
daar

wat

dit

sy

die gesnuif van
perde,

geluid

van
van

die
die

betref sal Ek die wolke

gerunnik

beveel om nie reën

sterkes bewe die hele

daarop te laat val nie.

land; en hulle kom en

7. Waarlik die wingerd

eet die land en sy

van

volheid, die stad en

Jahwe

van

die

van

sy

leërskare is die huis van

die wat daarin woon.

Israel, en die manne

17. Want kyk, Ek

van Juda is die tuin van

stuur onder julle uit

sy verlustiging; en Hy

slange,

het gehoop vir reg,

waarteen daar vir julle

maar

was

geen beswering is nie,

vir

en hulle sal julle byt,

kyk,

dit

wetsverbreking;

adders

geregtigheid, maar kyk,

sonder genesing

gekerm.

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

beelde,

gesnede

met

afgode

van 'n vreemde land?
20. Verby is die oes;
die somer het tot 'n
einde gekom en ons
het

nog

nie

hulp

Vanweë

die

ontvang nie.
21.

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

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ

Jeremia 12:10

ָוָּכ ְר ִִ֔מי
ַ ָשׁ ֲח ִ֣ת
ִֽ ִ ַָבּ ֙ים
ִ ר ִ ִֹׁ֤עיםָר

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

ָיָנ ְִֽתנֶּ֛ וּ
ָ ת־ח ְל ָק ִ ָ֑ת
ֶ וָּא
ֶ בּ ְֹס ִַ֖ס

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָיָל ִמ ְד ַ ֵׁ֥בּר
ְ תָח ְמ ָדּ ִ ִַ֖ת
ֶ ת־ח ְל ַ ְֵּׁ֥ק
ֶ ֶא

ָה ֵנֵּׁ֥ה
ִָ ְחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָו
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

ְשׁ ָמ ָ ִֽמה׃

herhaling a
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Baie herders het my

ְָצ ָע ָ ְִּֽקה׃

wingerd verniel, hulle

Waarlik die wingerd
van

het

Jahwe van die

my

stuk

land

vertrap, hulle het my

leërskare is die huis van

begeerlike stuk land 'n

Israel, en die manne

woeste

van Juda is die tuin van

wildernis

gemaak.

sy verlustiging; en Hy
het gehoop vir reg,
maar

kyk

wetsverbreking;

vir

geregtigheid, maar kyk,
gekerm
Jesaja
5:1-7

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

Jeremia 13:1517

ָָ ִשׁ ְמ ֵׁ֥עוָּוְ ַה ֲא ִזִַ֖ינוּ02

herhaling a

ִַ֖הָדּ ֵ ִֽבּר׃
ִ הו
ָ ְָהוָּכּיָי
ֵׁ֥ ִ ל־תּגְ ָ ָ֑בּ
ִ ַא

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

ָֹלה ֶיכִׁ֤ם
ֵ הָא
ֱ יהו
֨ ָ ָל
ַ ָ֩ ְתּנוּ06

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ְָךָוּב ֶ ֶּ֛ט ֶרם
ְ ָבּ ֶ ִ֣ט ֶרםָיַ ְח ִִ֔שׁ
ְ בוֹד
֙ ָכּ

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ָל־ה ֵרי
ִ֣ ָ םָע
ַ יכ
ִַ֖ ֶ וָּרגְ ֵל
ַ יִ ְִֽתנַ גְּ ֵׁ֥פ

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָאוֹרָוְ ָשׂ ָ ִ֣מהּ
֙ םָל
ְ ית
ִׁ֤ ֶ ִָנ ֶָ֑שׁףָוְ ִקוּ

ָתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂוֹ

יתָל ֲע ָר ֶ ִֽפל׃
ַ ְל ַצ ְל ִָ֔מוֶ תָיְ ִ ׂ֯ ִַ֖שׁ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ָוּה
ָ אָת ְשׁ ָמ ִ֔ע
ִ ֹ ָל
ִ֣ ָוְ ִא ֙ם01

ָרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישׁ
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ָיםָתּ ְב ֶ ִָֽכּה־נַ ְפ ִ ִַ֖שׁי
ִ ְבּ ִמ ְס ָתּ ִ ֵׁ֥ר

ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְי

ָָתּ ְד ֶַ֜מע
ִ מ ַע
ֹ ֨ ִמ ְפּ ֵנִ֣יָגֵ ָוָ֑הָוְ ָד

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

ָהָכּי
ֵׁ֥ ִ דָעינִ ֙י ִָדּ ְמ ִ֔ ָע
ֵ וְ ֵת ַ ִׁ֤ר

ָָל ַכ ְר ִִ֔מי
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

הוִֽה׃
ָ ְהָע ֶדרָי
ֵׁ֥ ֵ נִ ְשׁ ָ ִַ֖בּ

ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

15. Hoor en luister;
stel julle nie hoog aan

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ
ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָוְ ַע ָתּ ֙ה2

nie, want Jahwe het
gespreek.
16. Gee aan Jahwe
julle God eer, voordat

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א
ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס
ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

Hy dit donker laat
word. Voordat julle
voete stamp, teen die
berge in skemering;

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ ָוַ ֲא ִשׁ6

terwyl julle uitsien op
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ָהָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ ת
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל
ָהָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טיר
ֵ לָה ָע ִב ֙יםָ ֲא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֶ וְ ַ ִׁ֤ע
ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל
ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי
ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע
ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

lig, maar Hy maak dit
doodskaduwee,
verander

dit

in

donkerheid.
17. Maar as julle daar
nie na luister nie, sal
julle

siel

ween

skuilplekke,

in

vanweë

die hoogmoed; en my
oog sal bitterlik trane

ְָצ ָע ָ ְִּֽקה׃

stort en daar sal trane

1. "Laat ek tog sing vir

afloop,

my

'n

kudde van Jahwe is as

sy

gevangenes

wingerd." My Geliefde

weggevoer.

Geliefde;

liefdeslied

oor

want

die

het 'n wingerd op 'n
vrugbare helling.
2.

En

Hy

het

omgeskoffel

dit
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?
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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
opkom;

sal
en

daar
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

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0
ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ
ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

Jeremia 14:1715:4

ָיה ֙ם
ֶ ָא ֵל
ֲ ָוְ ָא ַמ ְר ָ ִׁ֤תּ01
ָהָתּ ַ ֨ר ְדנָ ה
ֵ רָה ִֶ֔ז
ַ ת־ה ָדּ ָ ִ֣ב
ַ ֶא

herhaling a en
herhaling d

ָיוֹמם
ִַ֖ ָ ְהָליְ ָלהָו
ֵׁ֥ ַ ֵע ַינֵׁ֥יָ ִדּ ְמ ָ ֶּ֛ע
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ָשׁ ֶברָגָּ ֶ֜דוֹלָ
הָכּי֩ ֶ֨
ל־תּ ְד ֶ ָ֑מינָ ִ
וְ ַא ִ

הוָּ
הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע ֙
ַ ָ1וִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק ַ

ת־ע ִִ֔מּיָ
ָבּ ַ
תוּל ֙ת ַ
הָבּ ַ
נִ ְשׁ ְבּ ָ ֵ֗ר ְ

תוֹכוָֹ
ָבּ ִ֔
ןָמגְ ָדּל֙ ְ
שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב ִ

אד׃
הָמ ִֽ ֹ
ַמ ָ ִַ֖כּהָנַ ְח ָ ֵׁ֥ל ְ

ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קוָ
בָח ֵצ ָ֑
ם־י ֶַֽק ָ
וְ גַ ֶ ִַ֖

יָה ָש ֶ ֵ֗דהָ
ִ֣את ַ
ִ ָ01אם־יָ ָצ ִ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

י־ח ֶרבָוְ ִא ֙םָ
ָח ְל ֵל ִֶ֔
וְ ִהנֵּ ֙ה ַ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

לוּאיָ
ִַ֖הָתּ ֲח ֵ ִ֣
יָה ִ֔ ִעירָוְ ִה ֵנּ ַ
את ָ
ָ ִ֣בּ ִ

רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

ביאָגַ ם־כּ ֵ ֶֹּ֛הןָ
בָכּי־גַ ם־נָ ִ ָּ֧
ָר ָ ָ֑ע ִ ִֽ

ִַ֖יָוּביןָ
אָבּ ִינ ֵ ֵׁ֥
טוּ־נ ֵ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
יְ ָ ָ֑

ל־א ֶרץָוְ ֵׁ֥ל ֹאָיָ ָ ִֽדעוּ׃
וָּא ֶ ִַ֖
ָס ֲח ֵׁ֥ר ֶ

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

סָמ ֶַ֜א ְס ָתָּ
א ָ
ֲ ָ09ה ָמ ֨ ֹ

ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

ם־בּ ִצ ֙יּוֹןָ
הָא ְ
הוּד ִ
ֶאת־יְ ָ ֵ֗

ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

יתנוָּ
ָה ִכּ ִָ֔
וּע ִ
ָךָמ ֙דּ ַ ֙
גָּ ֲע ָלִ֣הָנַ ְפ ִֶ֔שׁ ַ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

אָקֵוִּׁ֤הָ
ִַ֖נוָּמ ְר ֵ ָ֑פּ ַ
יןָל ַ
וְ ֵ ֵׁ֥א ָ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

וֹבָוּל ֵ ֵׁ֥עתָ
ְ
יןָט
לוֹםָוְ ֵ ִ֣א ִ֔
ְל ָשׁ ֙

ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
אוֹד ָ
הָ ִ ִֽ
ָ2וְ ַע ָתּ ָ֙

ֵׁ֥הָב ָע ָ ִֽתה׃
ַמ ְר ֵ ִַ֖פּאָוְ ִה ֵנּ ְ

הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ

נוָּעוִֹ֣ ןָ
ֶּ֛הָר ְשׁ ֵ ִַ֖ע ֲ
הו ִ
ָ11יָ ַ ּ֧דעְָנוָּיְ ָ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ

אנוָּלְך׃
ָ ִֽ
יָח ָ ִַ֖ט
ינוָּכּ ָ
בוֹת ִ ֵׁ֥
ֲא ֵ ָ֑

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

ןָשׁ ְמ ִָ֔ךָ
ָל ַ ִ֣מ ַע ִ
ל־תּנְ ַא ֙ץ ְ
ַ ָ10א ִ

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

בוֹדָךָ
אָכ ֶ ָ֑
לָכּ ֵ ִ֣ס ְ
ל־תּנַ ֵ ִַ֖בּ ִ
ַא ְ

הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ

יתָךִַ֖ ָ
רָבּ ִ ִֽר ְ
ל־תּ ֵ ֵׁ֥פ ְ
רָא ָ
זְ ָ֕כֹ ַ

ֵָה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּהָמ ַ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
וְ ַ ִׁ֤ע ֶ

ִא ָ ִֽתּנוּ׃

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָע ָל ָ

ִׁ֤יָהגּוֹיִ ֙םָ
שָׁבּ ַה ְב ֵל ַ
ֲ ָ11ה ֵ֨י ְ

אוֹת ֵָבִּ֣יתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

ם־ה ָש ַ ִַ֖מיִ םָ
ַמגְ ִשׁ ִִ֔מיםָוְ ִא ַ

הוּדהָנְ ַ ִַ֖טעָ
יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁיְ ָ ִ֔

יםָה ֨ל ֹאָ
וָּר ִב ִ ָ֑ב ֲ
יִתּנִ֣ ְ
ְ

וָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָ
שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ
ַשׁ ֲע ָ ָ֑

ינוָּ
ֹלה ֙
ִׁ֤הָא ֵ֙
הו ֱ
ה־הוּאָיְ ָ
ַא ָתּ ֶ֜

חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥הָ
ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ
וְ ִה ֵנּ ִ

יתָ
הָע ִ ִַ֖שׂ ָ
י־א ָ ֵׁ֥תּ ָ
ְךָכּ ַ
ה־ל ִ ִֽ
וּ֨ נְ ַקוֶּ ִ֔ ָ

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃ָ

ל־א ֶלה׃
ת־כּ ֵ ִֽ
ֶא ָ

1. "Laat ek tog sing vir

ָא ִ֔ ַליָ
אמרָיְ הוָ ֙ה ֵ
ָ0וַ ִׁ֤יּ ֹ ֶ

'n
sy

מוּאל֙ ָ
הָוּשׁ ֵ
מדָמ ֶ ִֹׁ֤שׁ ְ
ִאם־יַ ֲע ֨ ֹ
ל־ה ָ ִ֣עםָ
יָא ָ
יָאיןָנַ ְפ ִ ִַ֖שׁ ֶ
ְל ָפ ִַ֔נ ֵ ֵׁ֥
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vrugbare helling.
2.

En

Hy

ל־פּ ַנִַ֖יָוְ יֵ ֵ ִֽצאוּ׃
ָ חָמ ַע
ִֽ ֵ ָ֑הָשׁ ַ ֵׁ֥ל
ַ ַה ֶז

het

omgeskoffel

dit
en

skoongemaak van die
klippe

en

keur

wingerdstokke
aangeplant; en Hy het 'n

ָוָּא ֶלִַ֖יָך
ֵ אמ ֵׁ֥ר
ְ ֹ ֶּ֛הָכּי־י
ִֽ ִ ָוְ ָה ָי1
ָיהם
ֶֶ֜ ָא ֵל
ֲ ָ ִ֣אנָ הָנֵ ֵצָ֑אָוְ ָא ַמ ְר ָ֨תּ
ָרָל ָ ִׁ֤מּוֶ ת
ַ הָא ֶ֨שׁ
ֲ הו
ֵ֗ ָ ְה־א ַ ִ֣מרָי
ָ ִֹֽכּ
ָָל ִֶ֔ח ֶרב
ַ רָל ֶ֙ח ֶר ֙ב
ַ ַל ָ֙מּוֶ ֙תָוַ ֲא ֶ ִׁ֤שׁ

toring in die middel

ָָל ָר ִ֔ ָעבָוַ ֲא ֶ ֵׁ֥שׁר
ִֽ ָ רָל ָר ָע ֙ב
ִֽ ָ וַ ֲא ֶ ִׁ֤שׁ

daarvan gebou en ook 'n

יָל ֶ ִֽש ִבי׃
ַ ַל ְש ִ ִַ֖ב

parskuip

daarin

uitgekap; en Hy het
gehoop dat dit druiwe

ָםָא ְר ַ ִׁ֤בּע
ַ יה
ֶֶ֜ יָע ֵל
ֲ וּפ ַק ְד ִ֨תּ
ָ ָ2
ָהוה
ִ֔ ָ ְחוֹתָנְ ֻאם־י
֙ ִָָמ ְשׁפּ

sou dra, maar dit het
suur

ָבָל ֲה ִ֔ר ֹג
ִֽ ַ ת־ה ֶ ִ֣ח ֶר
ַ ֶא

druiwe
ָיםָל ְס ָ֑חֹב
ִ ת־ה ְכּ ָל ִ ִַ֖ב
ַ וְ ֶא

voortgebring.
3. En nou, inwoners van
Jerusalem

en

manne

ָוֹףָה ָש ַ ֶּ֛מיִם
ַ ת־ע
ּ֧ וְ ֶא
ָץָל ֱא ֵׁ֥כֹל
ֶ תָה ָ ִַ֖א ֶר
ָ ת־בּ ֱה ַ ֵׁ֥מ
ֶ וְ ֶא

van Juda, spreek tog reg
tussen

My

en

wingerd.

ָהָל ִַ֖כֹל
ְ יםָל ַז ְַ ִַֽֽׂ֯ו ִ֔ ָע
ְ ָוּנְ ַת ִ ִ֣תּ2

4. Wat is daar meer te
doen aan my wingerd
wat Ek daar nie aan
gedoen

וּל ַה ְשׁ ִ ִֽחית׃
ְ

my

het

nie?

ָץָבּגְ ַלל
ִ ֶ֠ וֹתָה ָ ָ֑א ֶר
ָ ַמ ְמ ְל ִ֣כ
ָָמ ֶלְך
ִ֣ ֶ הוּ
֙ ק
ָ֙הָבן־יְ ִחזְ ִ יּ
ֶ ְמנַ ֶ ִׁ֤ש
ָר־ע ָ ִַ֖שׂה
ָ לָא ֶשׁ
ֲ הָע
ֵׁ֥ ַ הוּד
ִ֔ ָ ְָי

Waarom het Ek gehoop
ירוּשׁ ָ ִֽלם׃
ָ ִבּ

(dat dit) druiwe sou dra,
en dit bring suur druiwe

17. En sê aan hulle

voort?

hierdie

5. En nou, laat Ek tog

my oë afloop in trane

bekend maak vir julle

nag en dag en sonder

wat Ek met my wingerd

ophou; want met 'n

gaan doen: Ek sal van

ineenstorting is die

sy

doringheining

dogter van my volk

ontslae

raak

gebreek

en

dit

woord:

met

laat

'n

oorgee aan verbranding;

kranklike wond.

Ek sal sy klipmuur

18. As ek uitgaan in

afbreek, sodat dit 'n

die veld, en kyk, die

vertrapping word.

wat deurboor is met

6. En Ek sal dit 'n

die swaard (lê daar);

verwoesting maak: dit

en as ek in die stad
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sal

nie

geprys

en

kom, en kyk, (daar is)

omgeskoffel word nie,

die kwale van die

maar

hongersnood,

dorings

onkruid

want

daar

ook die profeet, ook

dit

die priester trek rond

betref sal Ek die wolke

in die land, weet niks

beveel om nie reën

nie.

daarop te laat val nie.

19.

7. Waarlik die wingerd

heeltemal

van

Of het u siel 'n afsku

opkom;

sal

en

en

Jahwe

wat

van

die

Het

U

Juda

verwerp?

leërskare is die huis van

aan Sion?

Israel, en die manne

het U ons geslaan,

van Juda is die tuin van

sodat

sy verlustiging; en Hy

genesing vir ons is

het gehoop vir reg,

nie?

maar

kyk,

vrede, maar daar is

vir

niks goeds nie; vir 'n

wetsverbreking;

geregtigheid, maar kyk,

tyd

gekerm.

maar

Waarom

daar

Ons

geen

wag

van

op

genesing,
daar

is

verskrikking.
20. Jahwe, ons ken
ons skuld, die onreg
van ons vaders, want
ons

het

teen

U

ons

nie

gesondig.
21.

Moet

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

nasies

wat

die
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?
hulle:

Sê

dan

so

vir

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

ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ וְ ַע ָתּ ֙ה

Daniël 8:13

ָד־ק ִַ֖דוֹשׁ
ָ הָא ָח
ִֽ ֶ וָ ֶא ְשׁ ְמ ָ ֵׁ֥ע

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א

ָדָק ֶ֜דוֹשׁ
ָ ָא ָ֨ח
ֶ ֩אמר
ֶ ֹ ְמ ַד ֵ ָ֑בּרָוַ יּ

ָהָל ָב ִ֔ ֵער
ְ ִ֣תוָֹוְ ָה ָָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס

ָד־מ ַֹ֞תי
ָ רָע
ַ ִ֣יָה ְמ ַד ֵֵ֗בּ
ִֽ ַ מוֹנ
ִ ַל ַ ִֽפּ ְל

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

ָוֹןָה ָתּ ִמ ֙ידָוְ ַה ֶפּ ִַ֣שׁע
ַ ִֶׁ֤ה ָחז

En nou, laat Ek tog

ָםָתּתָוְ ֵׁ֥קֹ ֶדשָׁוְ ָצ ָ ִַ֖בא
ֶּ֛ ֵ שׁ ִֵֹ֔מ

bekend maak vir julle

herhaling a

ִמ ְר ָ ִֽמס׃

wat Ek met my wingerd
gaan doen: Ek sal van

Toe hoor ek 'n heilige

sy doringheining ontsle

spreek; en 'n ander

raak en dit oorgee aan

heilige het aan die een

verbranding; Ek sal sy

wat spreek, gesê: Hoe

klipmuur afbreek, sodat

lank sal die gesig duur

dit 'n vertrapping word.

—

van

die

voortdurende offer en
die

ontsettende

goddeloosheid — sal
die heiligdom sowel
as

die

leër

aan

vertrapping oorgegee
word?
Jesaja 5:2

ָָ֙הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵעהוּ
ַ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק

Hosea 10:1

ָלָפּ ִ ִַ֖רי
ְ ןָבּוֹק ֙קָיִ ְשׂ ָר ִֵ֔א
ֵ
ֶגּ ִֶׁ֤פ
ָבָל ִפ ְריֵ֗ וֹ
ְ ֹ וָֹכּ ִ֣ר
ְ ה־ל
ָ֑ ֶיְ ַשׁוּ

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָוֹתָכּ ִ֣טוֹב
ְ ָל ִמּזְ ְבּ ִ֔ח
ִֽ ַ ִה ְר ָבּ ֙ה

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

וָּמ ֵצ ִֽבוֹת׃
ַ יטיב
ִַ֖ ִ וָֹה
ֵ ְל ַא ְר ִ֔צ

En

Hy

het

omgeskoffel

dit
en

skoongemaak van die
klippe

en

keur

Israel

was

uitbreiding

'n

weelderig uitbottende
wynstok wat sy vrug
voortgebring het; hoe
meer vrug hy gedra
het, des te meer altare

wingerdstokke
aangeplant; en Hy het 'n
toring in die middel
daarvan gebou en ook 'n
parskuip

d

tematiese

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

herhaling

daarin

het hy gebou; hoe
beter dit met sy land
gesteld was, des te
beter

het

hy

die
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uitgekap; en Hy het

klippilare gemaak.

gehoop dat dit druiwe
sou dra, maar dit het
suur

druiwe

voortgebring.
herhaling a
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ָא ְפ ַ ִ֔ריִ םָ
יָב ֙ ַכ ַח ֙שׁ ֶ
ְ ָ0ס ָב ֻבִׁ֤נִ ְ

Hosea 12:1-15

ירתָ
יָשׁ ַ ֵׁ֥
יד ִ
ָל ִיד ִ ִ֔
ָ ָ0א ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א ִ ִֽ

וּב ִמ ְר ָ ִַ֖מהָ ֵבִּ֣יתָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑אלָ
ְ

םָה ָיֵׁ֥הָ
וָֹכּ ֶר ָ
יָל ַכ ְר ָ֑מ ֶ ֶּ֛
דּוֹד ְ
ִ ִַ֖

ם־אלָ
ָע ִֵ֔
דָר ֙ד ִ
יהוּדהָ ֵׁ֥עֹ ָ
ִ ִֽו ָ ֵ֗

ן־שׁ ֶמן׃
ןָבּ ָ ִֽ
יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר ֶ
יד ְ
ִ ִֽל ִיד ִ ִַ֖

דוֹשׁיםָנֶ ֱא ָ ִֽמן׃
ם־ק ִ ִַ֖
וְ ִע ְ

הוָּ
הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע ֙
ַ ָ1וִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק ַ

וּחָוְ ר ֵ ִֹ֣דףָ
הָר ַ ֙
ֶ ָ1א ְפ ַ ֶ֜ריִםָר ֶ ֵֹׁ֥ע ֙

תוֹכוָֹ
ָבּ ִ֔
ןָמגְ ָדּל֙ ְ
שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב ִ

וֹםָכּ ָזֵׁ֥בָוָ ִַ֖שׁ ֹדָ
ל־היָּ֕ ָ
יםָכּ ַ
ָק ִ ִ֔ד ָ

ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קוָ
בָח ֵצ ָ֑
ם־י ֶַֽק ָ
וְ גַ ֶ ִַ֖

ם־א ִ֣שוּרָ
ָע ַ
הָוּב ִר ֙ית ִ
יַ ְר ֶ ָ֑בּ ְ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

ןָל ִמ ְצ ַ ֵׁ֥ריִםָ
יִכ ִ֔ר ֹתוָּוְ ֶ ִַ֖שׁ ֶמ ְ
ְ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

יוּבל׃
ָ ִֽ

רוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישָׁ
הָיוֹשׁבָיְ ָ
ֵ ֵׁ֥
ָ2וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

הוּדהָ
ִַ֖הָעם־יְָ ָ ָ֑
יהו ִ
יבָל ָ
ָ2וְ ִ ֵׁ֥ר ַ ִֽ

ִַ֖יָוּביןָ
אָבּ ִינ ֵ ֵׁ֥
טוּ־נ ֵ
הָשׁ ְפ ָָ֕
הוּד ִ
יְ ָ ָ֑

ָכּ ְד ָר ִָ֔כיוָ
דָעל־יַ ֲעק ֹ֙ב ִ
וְ ִל ְפ ִׁ֤קֹ ַ ִֽ

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

יבָלוֹ׃
ְכּ ַמ ֲע ָל ָלִַ֖יוָיָ ִ ֵׁ֥שׁ ִֽ

ָל ַכ ְר ִִ֔מיָ
וֹתָעוֹד ְ
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ2מ ַ

ת־א ִ ָ֑חיוָ
בָא ָ
ןָע ַ ְִּ֣ק ֶ
ַ ָ2בּ ֶבּ ִֶַ֖ט ָ

ֶּ֛יתיָ
ָקֵוּ ִ
וָֹמ ּ֧דּ ַוּע ִ
יָבּ ַ
ית ָ֑
אָע ִ ִַ֖שׂ ִ
וְ ֵׁ֥ל ֹ ָ

ֹלהים׃
ת־א ִ ִֽ
הָא ֱ
וָֹשׂ ָ ֵׁ֥ר ֶ
וּבאוֹנִַ֖ ָ
ְ

וֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשָׂ
ַל ֲע ֵׁ֥שׂ ֲ

ל־מ ְל ָא ְ֙ךָוַ יֻּ ִָ֔כלָ
רָא ַ
ָ2וָ ָיּ ִַׁ֤שׂ ֶ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ית־אל֙ ָ
וָֹבּ ֵ
ן־ל ֵ ִֽ
ָבּ ָ ִַ֖כהָוַ יִּ ְת ַחנֶּ ָ֑

ִ֣אָא ְת ִֶ֔כםָ
ה־נּ ֶ
יע ָ
ָאוֹד ָ
ָ2וְ ַע ָתּ ֙ה ִ ִֽ

רָע ָמִָּֽנוּ׃
יִמ ָצ ִֶ֔אנּוָּוְ ָ ִַ֖שׁםָיְ ַד ֵ ֵׁ֥בּ ִ
ְ

הָל ַכ ְר ִ ָ֑מיָ
ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ ְ
תָא ֶשׁ ֲ
ֵ ֶּ֛א ֲ

יָה ְצ ָב ָ֑אוֹתָ
ֹלה ַ
ִַ֖הָא ֵ ִ֣
ִֽיהו ֱ
ַו ָ

ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵערָ
תוָֹוְ ָה ָי ְ
שׂוּכּ ֙
רָמ ָ
ָה ֵ ִׁ֤ס ְ

הוִַ֖הָזִ ְכ ִֽרוֹ׃
 6יְ ָ

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי ְ

יָךָת ָ֑שׁוּבָ
אֹלה ָ
הָבּ ֶ ִ֣
ָ1וְ ַא ָ ִַ֖תּ ֵ

הָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָ
הוָּב ֵָ֗ת ִׁ֤
ית ָ
ָ6וַ ֲא ִשׁ ֵ ִ֣

מרָוְ ַקֵוֵּׁ֥הָ
ָָ֙שׁ ִ֔ ֹ
דָוּמ ְשׁ ָפּט ְ
ֶ ִׁ֤ח ֶס ִ

הָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָ
וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל ָ

יָךָתּ ִ ִֽמיד׃
ֹלה ָ
ל־א ֶ ִַ֖
ֶא ֱ

הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טירָ
ָא ַצ ֶ ִ֔וּ ֵ
לָה ָע ִב ֙ים ֲ
ע ֶ
וְ ַ ִָׁ֤

ֵׁ֥יָמ ְר ָ ִַ֖מהָ
ןָבּיָ ֶּ֛דוָֹמֹאזְ ֵנ ִ
ְ ָ1כּ ֵַ֗נ ַע ְ

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָע ָל ָ

קָא ֵ ִֽהב׃
ַל ֲע ֵׁ֥שׁ ֹ ָ

אוֹת ֵָבִּ֣יתָ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יָכ ֶרםָיְ ָ
ִ֣ ִ ָ1כּ ֶֶ֜

םָאְךָ
רָא ְפ ַ ִ֔ריִ ַ ִ֣
אמ ֶ
ָ9וַ ִ֣יּ ֹ ֶ

הוּדהָנְ ַ ִַ֖טעָ
יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁיְ ָ ִ֔

Jesaja
5:1-7
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ָָ֙וָל ִמ ְשׁ ָפּט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָוֹןָלי
ָ֑ ִ יָא
ִַ֖ את
ִ ָע ִַ֔שׁ ְר ִתּיָ ָמ ָ ֵׁ֥צ

ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

ָיָעוֵֹׁ֥ ן
ָ אוּ־ל
ִַ֖ ִ אָיִמ ְצ
ְ ֹ יָל
ֵׁ֥ יע
ַ ָ֕ ִָכּל־יְ ג

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

ר־ח ְטא׃
ִֽ ֵ ֲא ֶשׁ

1. "Laat ek tog sing vir

ָֹלהיָך
ִַ֖ ֶ ֵׁ֥הָא
ֱ הו
ָ ְָוְ ָאנ ִ ֶֹּ֛כיָי01

my

Geliefde;

liefdeslied

'n

oor

ָ ֵׁ֥יבָך
ְ דָאוֹשׁ
ִֽ ִ
ֹץָמ ְצ ָ ָ֑ריִםָ ֶּ֛ע
ִ ֵמ ֶ ִ֣א ֶר

sy

wingerd." My Geliefde

יָמוֹעד׃
ִֽ ֵ
ימ
ֵׁ֥ ֵ יםָכּ
ִ ָב ֳא ָה ִ ִַ֖ל

het 'n wingerd op 'n

ָיאים
ִִ֔ ל־הנְּ ִב
ַ ָע
ַ תּי
֙ ִ ָוְ ִד ַ֙בּ ְר00

vrugbare helling.
2.

En

Hy

het

dit

ָיָוּבֵַָׁ֥יד
ְ ָ֑ית
ִ וֹןָה ְר ֵבּ
ִ ִ֣יָחז
ָ וְ ָאנ ִ ִַֹ֖כ

en

יםָא ַד ֶ ִֽמּה׃
ֲ יא
ִַ֖ ִ ַהנְּ ִב

skoongemaak van die

ְָך־שׁוְ א
ִ֣ ָ ָא
ַ דָאוֶ ֙ן
ָ֙ ָ ִאם־גִּ ְל ָ ֵׁ֥ע01

omgeskoffel

klippe

en

keur

wingerdstokke

ָחוָּגִּׁ֤ם
ַ ִַ֖לָשׁוָ ִ ִ֣ריםָזִ ֵ ָ֑בּ
ְ וָּבּגִּ ְל ָגּ
ַ ִָ֔הי

aangeplant; en Hy het 'n

ָלָתּ ְל ֵ ֵׁ֥מי
ַ יםָע
ִַ֖ ַ ָכּגַ ִ֔ ִל
ְ חוֹת ֙ם
ָ ִמזְ ְבּ

toring in die middel

ָשׂ ָ ִֽדי׃

daarvan gebou en ook 'n
parskuip

daarin

ָבָשׂ ֵ ִ֣דה
ְ ֹיִּב ַ ֵׁ֥רחָיַ ֲע ִַ֖ק
ְ ַָו02
ָ ֲ֙א ָ ָ֑רםָוַ יַּ ֲע ִׁ֤בֹדָיִ ְשׂ ָר ֵאל

uitgekap; en Hy het
gehoop dat dit druiwe

הָשׁ ָ ִֽמר׃
ָָ הָוּב ִא ָ ִַ֖ש
ְ ְבּ ִא ִָ֔ש

sou dra, maar dit het
suur

druiwe

ָהוֶּ֛ה
ָ ְיאָה ֱע ָלּ֧הָי
ֶ וּבנָ ִָ֕ב
ְ ָ02

voortgebring.

ָלָמ ִמּ ְצ ָ ָ֑ריִ ם
ִ ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖א

3. En nou, inwoners van
Jerusalem

en

וּבנָ ִ ִַ֖ביאָנִ ְשׁ ָ ִֽמר׃
ְ

manne
ָיסָא ְפ ַ ִַ֖ריִ ם
ֶ ָ ִה ְכ ִ ֵׁ֥ע02

van Juda, spreek tog reg
tussen

My

en

my

wingerd.
4. Wat is daar meer te

ָָע ָלִ֣יוָיִ ִ֔טוֹשׁ
ָ רוּריםָוְ ָד ָמ ֙יו
ָ֑ ִ ַתּ ְמ
וָֹאד ָֹנִֽיו׃
ֲ יבָל
ִַ֖ וְ ֶ֨ח ְר ָפּ ִ֔תוָֹיָ ִ ֵׁ֥שׁ

doen aan my wingerd

1. Efraim het My

wat Ek daar nie aan

omring met leuens, en

gedoen

nie?

die huis van Israel met

Waarom het Ek gehoop

bedrog; terwyl Juda

(dat dit) druiwe sou dra,

nog

en dit bring suur druiwe

teenoor God, ja, teen

voort?

die Allerhoogste, wat

5. En nou, laat Ek tog

getrou bly.

bekend maak vir julle

2. Efraim doen sake

wat Ek met my wingerd

met

het

steeds

wind,

dwaal

en
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gaan doen: Ek sal van

agtervolg

sy

doringheining

oostewind

ontslae

raak

dit

dag; hy vermeerder

oorgee aan verbranding;

leuens en bedrog, en

Ek sal sy klipmuur

hulle sluit 'n verbond

afbreek, sodat dit 'n

met

vertrapping word.

hulle olie na Egipte

6. En Ek sal dit 'n

bring.

verwoesting maak: dit

3. Jahwe het 'n twis

sal

en

met Israel, en om

omgeskoffel word nie,

besoeking te doen oor

maar

Jakob volgens sy weë,

nie

en

geprys

dorings

onkruid
opkom;

sal
en

en
daar

wat

dit

die
die

Assur,

hom

hele

terwyl

te

vergeld

volgens sy dade.

betref sal Ek die wolke

4. In die moederskoot

beveel om nie reën

het hy sy broer aan

daarop te laat val nie.

die hakskeen gegryp,

7. Waarlik die wingerd

en in sy krag het hy

van

met God geworstel.

Jahwe

van

die

leërskare is die huis van

5. En hy het geworstel

Israel, en die manne

met

van Juda is die tuin van

en

die

oorhand

gekry,

het

sy verlustiging; en Hy

geween

en

het gehoop vir reg,

gesmeek vir genade.

maar

kyk,

By Bet-El het hy Hom

vir

gevind, en daar het

geregtigheid, maar kyk,

Hy gespreek met hom.

gekerm.

6. Dit was Jahwe, God

wetsverbreking;

van

God

die

Jahwe

Hom

leërskare,
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

sondeskuld

die

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

waardeloos

hulle
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

profeet

het

deur

'n

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

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Amos 4:7

ָיָמ ֶֶ֜כּם
ִ ָמ ַ֨נ ְע ִתּ
ָ ִ֣֩םָאנ ִֹכי
ָ וְ ַג

ָהָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ ת
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

ָֹלשׁה
ִׁ֤ ָ וֹדָשׁ
ְ םָבּ ֨ע
ְ ת־ה ֵ֗ ֶגּ ֶשׁ
ַ ֶא

ָהָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טיר
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וְ ַ ִׁ֤ע

ָָָ֙ל ָקּ ִִ֔צירָוְ ִה ְמ ַט ְר ִתּי
ַ ֳח ָד ִשׁ ֙ים

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל

ָל־עיר
ֵׁ֥ ִ ירָא ִָ֔חתָוְ ַע
ֶ ל־ע
ִ֣ ִ ַע

En

Ek

sal

dit

'n

herhaling a en
herhaling d

ָירָח ְל ָ ְִּׁ֤קה
ֶ אָא ְמ ִ ָ֑ט
ַ ֹ תָל
ִ֣ ַא ַ ִַ֖ח

verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

ָָתּ ָמּ ִֵ֔טרָוְ ֶח ְל ָ ְֶּּ֛קה
ִ ַָח ֙ת
ַא

en

omgeskoffel word nie,
maar

dorings

onkruid
opkom;

en

sal
en

ִַָ֖יה
ָ ירָע ֶל
ָ א־ת ְמ ִ ֵׁ֥ט
ַ ֹ ר־ל
ִֽ ֲא ֶ ִֽשׁ
יבשׁ׃
ִֽ ָ ִתּ

daar
wat

Alhoewel Ék die reën

dit

van julle teruggehou

betref sal Ek die wolke

het toe dit nog drie

beveel om nie reën

maande

daarop te laat val nie.

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.
Jesaja 5:2

ָהוּ
֙ הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵע
ַ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק

Miga 4:8

ָל־ע ֶדרָ ֶּ֛עֹ ֶפל
ֵ ֵ֗ הָמגְ ַדּ
ִ וְָא ָ ִ֣תּ
ַ

Herhaling

a

herformulering

ָתוֹכוֹ
ִ֔ לָָ֙בּ
ְ ןָמגְ ָדּ
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ָאתה
ָ֑ ֶ יָךָתּ
ֵ וֹןָע ֶ ִ֣ד
ָ ִַ֖ת־ציּ
ִ ַבּ

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָָה ִ ִ֣ראשׁ ִָֹ֔נה
ָ הָה ֶמּ ְמ ָשׁ ָל ֙ה
ַ וּב ֵָ֗א
ָ

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ֵַָׁ֥יּ ַעשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

רוּשׁ ָ ִֽלם׃
ָ ְתָל ַ ֵׁ֥בת־י
ְ ַמ ְמ ֶל ִֶַ֖כ

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

En jy, Skaapstoring,
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En

Hy

het

dit

Heuwel

en

dogter van Sion, na

skoongemaak van die

jou sal dit kom, ja, die

klippe

vroeëre

omgeskoffel

en

keur

van

die

heerskappy

wingerdstokke

sal

kom,

die

aangeplant; en Hy het 'n

koningskap

toring in die middel

dogter van Jerusalem.

vir

die

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

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א0

Miga 5:6-8

ִָ֣ה׀ָשׁ ֵא ִ ִ֣ריתָיַ ֲע ֵ֗קֹב
ְ ָוְ ָה ָי6

ָםָה ָיֵׁ֥ה
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

ָ ֙יםָכּ ַטל
ְ יםָר ִִ֔בּ
ַ ָע ִ ִ֣מּ
ַ ְבּ ֶ ֙ק ֶר ֙ב

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ יָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר
ְ יד
ִַ֖ ִ ִ ִֽל ִיד

ָיבים
ִַ֖ ִ הָכּ ְר ִב
ִ הו
ִ֔ ָ ְֵמ ֵ ִ֣אתָי

ָהוּ
֙ ט ֙ ֵע
ָָ ִהוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יּ
ַ ָ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק1

ָָ֙רָל ֹא־ָיְ ַקוֶּ ה
ִֽ בָא ֶ ִׁ֤שׁ
ֲ י־ע ֶשׂ
ָ֑ ֵ ֲע ֵל

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ָלָל ְב ֵנֵׁ֥י
ִ ְל ִִ֔אישָׁוְ ֵׁ֥ל ֹאָיְ יַ ֵ ִַ֖ח

ִָ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛קו
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָא ָ ִֽדם׃

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

ָָשׁ ֵא ִ ֨ריתָיַ ֲע ֶ֜קֹב
ְ ָוְ ָהיָ ֩ה1

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃

ָיםָר ִִ֔בּים
ַ ָע ִ ִ֣מּ
ַ םָבּ ֶ ֙ק ֶָר ֙ב
ְ גּוֹי
ִֵ֗ ַבּ

ָרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישׁ
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
ָוְ ַע ָ ֶּ֛תּ2

ָוֹתָי ַער
ִַ֔ ָבּ ַב ֲה ִ֣מ
ְ ְכּ ַא ְריֵ ֙ה

ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְי

ָאןָא ֶ ּ֧שׁר
ֲ ֹ י־צ
ָ֑ ירָבּ ֶע ְד ֵר
ְ ִכּ ְכ ִ ִַ֖פ

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

ָםָע ַ ֶּ֛ברָוְ ָר ַ ֵׁ֥מסָוְ ָט ַ ִַ֖רףָוְ ֵ ֵׁ֥אין
ָ ִא

ָמי
ִִָ֔ ָל ַכ ְר
ְ וֹתָעוֹד
֙
ה־ל ֲע ֵׁ֥שׂ
ַ ָ ַמ2

ַמ ִ ִֽציל׃

ֶָּ֛יתי
ִ ָקֵוּ
ִ וָֹמ ּ֧דּ ַוּע
ַ יָבּ
ָ֑ ית
ִ אָע ִ ִַ֖שׂ
ָ ֹ וְ ֵׁ֥ל

ָל־צ ֶ ָ֑ריָך
ָ ָע
ַ ִַָ֖ ָתּ ֵׁ֥ר ֹםָיָ ְדָך1

ָוֹתָענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥עשׂ
ֲ ַל ֲע ֵׁ֥שׂ

ָָיָךָיִכּ ֵ ִֽרתוּ׃
ָ ֹיְב
ִַ֖ ֶ וְ ָכל־א

ְבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ִָ֣אָא ְת ִֶ֔כם
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ ָוְ ַע ָתּ ֙ה2

6.

Dan

sal

herhaling a en
herhaling d

die

oorblyfsel van Jakob
onder die nasies in die

ָהָל ַכ ְר ִ ָ֑מי
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ תָא ֶשׁ
ֲ ֵ ֶּ֛א

midde van baie volke

ִָ֣הָל ָב ִ֔ ֵער
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ רָמ
ְ ָה ֵ ִׁ֤ס

wees, soos dou van
Jahwe,

soos

sagte
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ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ ָפּ ֵׁ֥ר ֹץָגְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי
ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ שׁ
ִָ ָוַ ֲא6

reën op groen plante,
wat op geen mens
wag nie en ter wille

ָהָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ ת
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

van geen mensekind

ָהָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טיר
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וְ ַ ִׁ֤ע

vertoef nie.
7.

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל
ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ָ ִ ִ֣כּ1
ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

Dan

sal

die

oorblyfsel van Jakob
onder die nasies in die
midde van baie volke
wees, soos 'n leeu

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙ט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

onder die diere van

ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִָ וְ ִה ֵנּ

die veld, soos 'n jong
leeu

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

onder

troppe

kleinvee; wat, as hy

1. "Laat ek tog sing vir

deurtrek, vertrap en

my

'n

verskeur sonder dat

sy

iemand red.

Geliefde;

liefdeslied

oor

wingerd." My Geliefde

8. Mag u hand hoog

het 'n wingerd op 'n

wees

vrugbare helling.

teëstanders,

2.

En

Hy

het

omgeskoffel

en

u

verhewe

dit

wees, en mag al u

en

vyande

skoongemaak van die
klippe

oor

uitgeroei

word.

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
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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

onkruid
opkom;

sal
en

en
daar

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
wetsverbreking;

kyk,
vir

geregtigheid, maar kyk,
gekerm.
Jesaja 5:3

ָרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישׁ
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

Miga 6:2-3

ָת־ריב
ִ֣ ִ ָא
ֶ וָּה ִר ֙ים
ָ ָשׁ ְמ ִׁ֤ע1
ִ

herhaling d
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ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְי

ָיָא ֶרץ
ָ֑ ָ מ ְס ֵד
ִָֹ֣ ָהוהָוְ ָה ֵא ָת ִנִַ֖ים
ִ֔ ָ ְי

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

ָם־ע ִ֔מּוֹ
ַ ָע
ִ יבָליהוָ ֙ה
ִֽ ַ יָר
ִׁ֤ ִ ִ ִ֣כּ

En nou, inwoners van

לָיִתוַ ָ ִֽכּח׃
ְ וְ ִעם־יִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖א

Jerusalem

en

manne
ָָוּמה
ִ֣ ָ ִַ֖יָלָך
ְ ית
ִ ה־ע ִ ֵׁ֥שׂ
ָ יָמ
ֶ ָ ַע ִ ֶּ֛מּ2

van Juda, spreek tog

ֵׁ֥הָבי׃
ִֽ ִ יָךָע ֵנ
ֲ ֶה ְל ֵא ִ ָ֑ת

reg tussen My en my
wingerd.

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

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ

Miga 6:8

ָה־טוֹב
ָ֑ םָמ
ַ ָא ָ ִַ֖ד
ָ ֵֶּׁ֛֥ידָלָך
ְ ִה ִגּ

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

ָָכּי
ִ֣ ִ שָׁמ ְמּ ֵָ֗ך
ִ הָדּוֹר
ִ֣ ֵ
הו
ֹ֞ ָ ְוּמה־י
ִֽ ָ

ָָ֙וָל ִמ ְשׁ ָפּט
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָוֹתָמ ְשׁ ָפּטָָ֙וְ ַ ִ֣א ֲה ַבת
ִ ם־ע ִׁ֤שׂ
ֲ ִא

ָחָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥ה
ִ ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ
ִ וְ ִה ֵנּ

ִֶָ֔ח ֶסדָוְ ַה ְצ ֵנ ֵַׁ֥ע ֶָל ִֶַ֖כת

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

ֹלהיָך׃
ִֽ ֶ ם־א
ֱ ִע

wingerd

Hy het jou bekend

Waarlik
van

die

Jahwe

van

die

gemaak, o mens, wat

leërskare is die huis van

goed is; en wat vra

Israel, en die manne

Jahwe van jou anders

van Juda is die tuin van

as om reg te doen en

sy verlustiging; en Hy

liefde te betrag en

het gehoop vir reg,

ootmoedig te wandel

maar

met jou God?

wetsverbreking;

kyk,

herhaling a

vir

geregtigheid, maar kyk,
gekerm.
Jesaja 5:7

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִָ֣כּ

Sagaria 7:9-14

ָהוֵׁ֥הָצְָ ָב ִַ֖אוֹת
ָ ְהָא ַ ֶּ֛מרָי
ָ ָֹ ֵָׁ֥כּ9

herhaling

a,

herhaling d en
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tematiese

טָא ֶמ ֙תָ
רָמ ְשׁ ַ ִׁ֤פּ ֱ
מ ִ
ֵלא ָ֑ ֹ

הוּדהָנְ ַ ִַ֖טעָ
יִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁיְ ָ ִ֔

יםָע ִַ֖שׂוָּ
ְשׁ ִ֔ ֹפטוָּוְ ֶ ִ֣ח ֶסדָוְ ַ ִֽר ֲח ִִ֔מ ֲ

וָל ִמ ְשׁ ָפּטָָ֙
שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק ְ
ַשׁ ֲע ָ ָ֑

ת־א ִ ִֽחיו׃
ישָׁא ָ
ִ ֵׁ֥א ֶ

חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנֵּׁ֥הָ
ִ֣הָמ ְשׂ ִ֔ ָפּ ִ
וְ ִה ֵנּ ִ

וֹםָגֵּׁ֥רָוְ ָע ִנִַ֖יָ
יָת ֵ
ָ01וְ ַא ְל ָמ ָנּ֧הָוְ ֶּ֛

ְצ ָע ָ ְִּֽקה׃

ָאישָׁ
ל־תּ ֲע ָ֑שׁ ֹקוָּוְ ָר ַע ֙ת ִ ִ֣
ַ ִֽא ַ

wingerd

uitbreiding

die
ל־תּ ְח ְשׁ ִַ֖בוָּ
יוָא ַ
ָא ִִ֔ח ַ ִֽ

die

van

Waarlik

Jahwe

van

leërskare is die huis van

ִבּ ְל ַב ְב ֶ ִֽכם׃

Israel, en die manne

וָּל ַה ְק ִִ֔שׁיבָוַ יִּ ְתּנֵׁ֥ וָּ
יְמ ֲאנִ֣ ְ
ָ00וַ ָ

van Juda is die tuin van
sy verlustiging; en Hy

יהםָ
תףָס ָ ָֹ֑ר ֶרתָוְ ָאזְ נֵ ֶ ִַ֖
ָכ ֵ ִַָ֖
ידוָּמ ְש ִֽמ ַוֹע׃
ִ
ִה ְכ ִ ֵׁ֥בּ
מוָּשׁ ִֵ֗מירָ
םָשׂ ָ
ָ01וְ ִל ָֹ֞בּ ָ ִ֣

het gehoop vir reg,
kyk,
vir

maar
;wetsverbreking

geregtigheid, maar kyk,
תּוֹרהָ
ת־ה ָ ִׁ֤
ָא ַ
מוֹע ֶ
ֶ֠ ִמ ְש ַ
רָשׁ ֶ֜ ַלחָ
ָא ֶ֨שׁ ָ
ת־ה ְדּ ָב ִר ֙ים ֲ
וְ ֶא ַ
וָֹבּ ַיִַ֖דָ
רוּח ְ
ָבּ ִ֔
אוֹת ְ
ִׁ֤הָצ ָב ֙
הו ְ
יְ ָ
היָ
ָ֑יםָוִַֽֽיְ ִ ֙
יםָה ִ ִֽראשׁ ִֹנ ַ
יא ָ
ַהנְּ ִב ִ ִ֣
הוֵׁ֥הָ
וֹלָמ ֵ ִַ֖אתָיְ ָ
ֶ ִ֣ק ֶצףָגָּ ִ֔ד ֵ
צְָ ָב ִֽאוֹת׃
ר־ק ָ ִַ֖ראָוְ ִ֣ל ֹאָ
יָכ ֲא ֶשׁ ָ
ָ02וַ יְ ִ ֵׁ֥ה ַ
אוָּוְ ִ֣ל ֹאָ
עוָּכִּׁ֤ןָיִ ְק ְר ֙
ָשׁ ֵ ָ֑מ ֵ
הוֵׁ֥הָ
עָא ַ ִַ֖מרָיְ ָ
ֶא ְשׁ ִָ֔מ ָ
ְצ ָב ִֽאוֹת׃
ל־הגּוֹיִ ֙םָ
לָכּ ַ
םָע ָ
ָ02וְ ֵ ִ֣א ָס ֲע ֵ ֵ֗ר ַ ִׁ֤
רָל ֹא־יְ ָד ִ֔עוּםָוְ ָה ָ֙א ֶר ֙ץָ
ֲא ֶ ִ֣שׁ ִֽ
םָמע ֵ ִַֹ֖ברָ
יה ֵ ִֽ
הָא ֲח ֵר ִֶ֔
נָ ַ ִ֣שׁ ָמּ ַ ִֽ
מ ָ ִַ֖דּהָ
ץ־ח ְָ
ימוָּא ֶר ֶ
ֶ ִֽ
וּמ ָ ָ֑שבָוַ יָּ ִ ֵׁ֥שׂ
ִ
ְל ַשׁ ָ ִֽמּה׃
9. So het Jahwe van
die leërskare gespreek
en gesê: Spreek 'n
eerlike vonnis uit en
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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

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙ר
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ
ָהָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ ת
ָ וְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

Sagaria 14:16-

ָנּוֹת ֙ר
ָ ל־ה
ַ הָכּ
ָ ָוְ ָה ֵָ֗י06

17

ָםָה ָבּ ִ ִַ֖אים
ַ גּוֹי
ִִ֔ ל־ה
ַ ִמ ָכּ

ָהָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥טיר
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ לָה ָע ִב ֙ים
ֶ וְ ַ ִׁ֤ע

ָוָּמ ֵ ּ֧דּי
ִ וּשׁ ָלָ֑םָוְ ָע ֹ֞ל
ָ ַעל־יְ ִֽר

ִַ֖יוָמ ָ ִֽטר׃
ָ ָע ָל

ָוֹת
֙ הָל ִ ִֽה ְשׁ ַתּ ֲח
ְ ִ֣הָב ָשׁ ֵָ֗נ
ְ ָשׁ ָנ

'n

ִָ֣הָצ ָב ִ֔אוֹתָוְ ָָל ִַ֖חֹג
ְ הו
ָ ְְל ֶ֙מ ֶל ְ֙ךָי

verwoesting maak: dit

גָה ֻס ִֽכּוֹת׃
ַ ת־ח
ֵׁ֥ ַ ֶא

En

sal

Ek

nie

sal

dit

geprys

onkruid
opkom;

dorings
sal
en

d

verhalende
versterking

en

omgeskoffel word nie,
maar

herhaling

ָרָל ֹא־יַ ֲע ֶ֜ ֶלה
ִֽ הָא ֶ֨שׁ
ֲ ָָ ְו ֶָ֠הי01
ָוֹתָה ָ֙א ֶר ֙ץ
ָ תָמ ְשׁ ְפּ ִׁ֤ח
ִ ֵמ ֵ֨א

en
daar

wat

ָםָל ִ ִֽה ְשׁ ַתּ ֲחוִֹ֔ת
ְ ִ וּשׁ ִ֔ ַל
ָ ֶאל־יְ ִ֣ר

dit

betref sal Ek die wolke

ִָ֣הָצ ָב ָ֑אוֹתָוְ ֵׁ֥ל ֹא
ְ הו
ָ ְְל ֶ ִַ֖מ ֶלְךָי

beveel om nie reën

ֵׁ֥הָה ָגּ ִֶֽשׁם׃
ַ יהםָיִ ְה ֶי
ִַ֖ ֶ ֲע ֵל

daarop te laat val nie.

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.
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2. Die Torah140

Jesaja 5

Teks

Torah

Jesaja 5:6

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹא
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

Deuteronomium

ָהָשׁ ִ ִַ֖מירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָוְ ַ ִׁ֤על
ָ יֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

28:23-24

Teks

Interteks

ָיָךָא ֶ ֵׁ֥שׁר
ֲ וָּשׁ ֶ ֶּ֛מ
ָ ֵָׁ֥וְ ָהי12
ָח ֶשׁתָוְ ָה ָ ֵׁ֥א ֶרץ
ֹ ָ֑ ְאשָׁךִַ֖ ָנ
ְ ֹ ַעל־ר

ָירָע ָלִַ֖יו
ָ הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ ֶה ָע ִב ֙ים

יָךָבּ ְר ֶזִֽל׃
ַ ר־תּ ְח ֶ ִַ֖תּ
ַ ֲא ֶשׁ

ָמ ָ ִֽטר׃

ָת־מ ַ ֵׁ֥טר
ְ ֶּ֛הָא
ֶ הו
ָ ְָיִתּןָי12
ּ֧ ֵ

En

Ek

sal

dit

ָָא ָ ִ֣בקָוְ ָע ָ ָ֑פר
ָ ִַַ֖א ְר ְצָך

'n

verwoesting maak: dit
sal

nie

geprys

herhaling a

ָיָךָעד
ִַ֖ ַ דָע ִ֔ ֶל
ָ ִמן־ ַה ָש ַ֙מ ֙יִםָיֵ ֵ ִ֣ר

en

omgeskoffel word nie,

ִה ָש ְמ ָ ִֽדְך׃

maar dorings en onkruid

23. En jou hemel wat

sal daar opkom; en wat

bo jou hoof is, sal

dit betref sal Ek die

koper, en die aarde wat

wolke beveel om nie

onder

reën daarop te laat val

wees.

nie.

24. Jahwe sal die reën

jou

is,

yster

van jou land poeier en
stof maak; van die
hemel sal dit op jou
afkom totdat jy verdelg
is.
Jesaja 5:1

ָירת
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א

Deuteronomium
31:19-22

ָוָּל ֶכ ֙ם
ָ הָכּ ְת ִׁ֤ב
ִ ָוְ ַע ֵָ֗תּ09

ָידי
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ יָל ַכ ְר ָ֑מ
ְ דּוֹד
ִַ֖ ִ

ָהָה ִ֔ז ֹאתָוְ ַל ְמּ ָ ֵׁ֥דהּ
ַ יר
ִ֣ ָ ת־ה ִש
ַ ֶא

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ןָבּ
ֶ ְבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶר

ָימהּ
ִ֣ ָ לָשׂ
ִ ת־בּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖א
ְ ֶא

"Laat ek tog sing vir my

ָה־לי
ִ ֶ֜ ֶןָתּ ְהי
ִ םָל ַ֨מ ַע
ְ יה
ָ֑ ֶ ְבּ ִפ

Geliefde; 'n liefdeslied
oor sy wingerd." My
Geliefde het 'n wingerd

herhaling a
verhalende
versterking

ָדָבּ ְב ֵנֵׁ֥י
ִ אתָל ֵ ִַ֖ע
ְ ֹ הָה ֶּ֛ז
ַ יר
ֵׁ֥ ָ ַה ִש
יִ ְשׂ ָר ֵ ִֽאל׃

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.

ָיאנּוּ
ֶֶ֜ י־א ִב
ֲ ָ ִ ִֽכּ11
ָל־ה ֲא ָד ָ ִ֣מה׀
ָ ֶ ִֽא
ָיָל ֲאב ֵָֹ֗תיוָזָ ַ ִׁ֤בת
ַ בּ ְע ִתּ
ִָ֣ ַ ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ
ָָוּד ִַ֔בשָׁוְ ָא ַ ֵׁ֥כלָוְ ָשׂ ַ ִַ֖בע
ְ ָח ָל ֙ב
ָֹלהים
ִׁ֤ ִ ל־א
ֱ הָא
ֶ ןָוּפ ָֹ֞נ
ָ וְ ָד ֵ ָ֑שׁ
ֲָא ֵח ִר ֙יםָוַ ֲע ָב ִ֔דוּםָוְ ִנ ֲִ֣א ִ֔צוּנִ י
יתי׃
ִֽ ִ ת־בּ ִר
ְ רָא
ֶ וְ ֵה ֵ ִַ֖פ
ָי־ת ְמ ֶ֨צאן ָָא ֶֹ֜תוֹ
ִ הָכּ
ִֽ ִ ָָ ְו ֶָ֠הי10
ָבּוֹתָוְ ָצרוֹת ְָּ֒ו ֶָ֠ענְ ָתה
֮ וֹתָר
ַ ָר ִ֣ע
ָָל ִ֔ ֵעד
ְ הָה ִׁ֤ז ֹאתָל ְָָפנָ ֙יו
ַ יר
֨ ָ ַה ִש
ָוָֹכּי
ּ֧ ִ חָמ ִ ִ֣פּיָזַ ְר ָ֑ע
ִ אָת ָש ַ ִַ֖כ
ִ ֹ יָל
ֵׁ֥ ִ ֶּ֛כּ
ָרָהוּא
ִׁ֤ וָֹא ֶ֨שׁ
ֲ יָאת־יִ ְצ ֵ֗ר
ֶ יָ ַ ִ֣ד ְע ִתּ
ָיאנּוּ
ִֶ֔ םָא ִב
ֲ וֹםָבּ ֶ ִ֣ט ֶר
ְ ִָ֔היּ
ַ ע ֶֹשׂ ֙ה
ץָא ֶ ֵׁ֥שׁרָנִ ְשׁ ָ ִֽבּ ְע ִתּי׃
ֲ ל־ה ָ ִַ֖א ֶר
ָ ֶא
ָתּבָמ ֶ ֶֹּ֛שׁה
ֹ ֵׁ֥ ָוַ יִּ ְכ11
ָאתָבּיִּ֣ וֹם
ַ
ֹ הָה ִַ֖ז
ַ יר
ֵׁ֥ ָ ת־ה ִש
ַ ֶא
ָת־בּ ֵנֵׁ֥י
ְ הָּא
ֶ וּאָוִַֽֽיְ ַל ְמּ ָ ִַָ֖ד
ַ ַה ָ֑ה
יִ ְשׂ ָר ֵ ִֽאל׃
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. Geskrifte141

Jesaja 5

Teks

Geskrifte

Jesaja 5:6

ָהָל ֹאָיִ זָ ֵמ ֙רָוְ ִ֣ל ֹא
ִׁ֤ הוָּב ֵָ֗ת
ָ ית
ִ֣ ֵ וַ ֲא ִשׁ

2

Kronieke

36:19-21
ָמירָוָ ָ ָ֑שׁיִ תָוְ ַ ִׁ֤על
ִַָ֖ ִ הָשׁ
ָ יֵ ָע ֵ ִ֔דרָוְ ָע ָ ֵׁ֥ל

Teks

Interteks
ָת־בִּ֣ית
ֵ ָא
ֶ פוּ
֙ ַָוִַֽֽיִּ ְשׂ ְר09

herhaling d

ָתָחוֹמת
ִ֣ ַ
וָּא
ִַ֖ ֵ יםָוַֽיְ נַ ְתּ ִ֔צ
ִֽ ַ ֹלה
ִִ֔ ָה ֱא

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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ָירָע ָלִַ֖יו
ָ הָמ ַה ְמ ִ ֵׁ֥ט
ֵ ָא ַצ ֶ ִ֔וּ
ֲ ֶה ָע ִב ֙ים

ָיה
ָ֙ נוֹת
ֶ֙ ל־א ְר ְמ
ַ רוּשׁ ָלָ֑םָוְ ָכ
ָ ְי

ָמ ָ ִֽטר׃

ָל־כּ ֵ ֵׁ֥לי
ְ וָּב ִֵ֔אשָׁוְ ָכ
ָ ָשׂ ְר ִ֣פ

'n

ָל ַה ְשׁ ִ ִֽחית׃
ְ יה
ָ ַמ ֲח ַמ ֶ ִַ֖דּ

En

Ek

sal

dit

verwoesting maak: dit sal
nie

geprys

en

ָן־ה ֶ ִַ֖ח ֶרב
ַ יתָמ
ִ לָה ְש ֵא ִ ֵׁ֥ר
ַ ֶָוַ ֶיֶַּּֽ֛ג11

omgeskoffel word nie,

ָוָֹוּל ָבנָ ֙יו
ְ יוּ־ל
ִׁ֤ ָ֑לָוַֽיִָּ ְה
ִֽ ַ ל־בּ ֶב
ָ ֶא

maar dorings en onkruid

ְָךָמ ְל ֵׁ֥כוּת
ַ ד־מ ִַֹ֖ל
ְ יםָע
ַ ַל ֲע ָב ִ ִ֔ד

sal daar opkom; en wat
ָפּ ָ ִֽרס׃

dit betref sal Ek die
wolke beveel om nie reën

ָָבּ ִ ִ֣פי
ְ אותָדּ ַבר־יְ הוָ ֙ה
ְ
ֹ ָ ְל ַמ ִׁ֤ל10

daarop te laat val nie.

ָהָה ָ ִַ֖א ֶרץ
ָ ד־ר ְצ ָ ֵׁ֥ת
ָ הוָּע
ַ יִ ְר ְמ ִָ֔י
ָל־יְמי
ִׁ֤ ֵ ָכּ
ָ יה
ָ תוֹת
ָ֑ ֶ ת־שׁ ְבּ
ַ ֶא
ָהָל ַמ ִַ֖ל ֹאות
ְ ָָ֙שׁ ִָ֔ב ָת
ָ ָה ַש ָמּה
יםָשׁ ָנִֽה׃
ָ ִשׁ ְב ִ ֵׁ֥ע
19. En hulle het die huis
van God verbrand en
die muur van Jerusalem
omgegooi en
paleise

al

daarvan

die
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

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְִָ֣יָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִכּ

Nehemia 5:1-5

ָיהם
ִַ֖ ֶ תָה ָ ֶּ֛עםָוּנְ ֵשׁ
ָ יָצ ֲע ַ ְֵּׁ֥ק
ַ ָוַ ְתּ ִ֨ה0

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

הוּדים׃
ִֽ ִ ְםָהיּ
ַָ יה
ִַ֖ ֶ ל־א ֵח
ֲ ָ֑הָא
ֶ דוֹל
ָ ְגּ

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָיםָבּ ֵנֵׁ֥ינוּ
ָ ָא ֶ ִ֣שׁרָא ְֹמ ִ ִ֔ר
ֲ ָוְ יֵ ֙שׁ1

ֵָָׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ

ָנוָּר ִ ָ֑בּיםָוְ נִ ְק ָ ֵׁ֥חה
ַ ינוָּא ַנ ְִ֣ח
ֲ וּבנ ֵ ִַֹ֖ת
ְ

Waarlik die wingerd van

אכ ָ ֵׁ֥להָוְ נִ ְח ֶיִֽה׃
ְ ֹ ָד ָגִַַֽ֖ןָוְ נ

Jahwe van die leërskare is

herhaling a

ָיםָשׂד ֵ ֶֹּ֛תינוּ
ְ ָא ֶ ִ֣שׁרָא ְֹמ ִ ִ֔ר
ֲ ָוְ יֵ ֙שׁ2

die huis van Israel, en die
manne van Juda is die

ָינוָּא ַנ ְִ֣חנוּ
ֲ ינוָּוּב ֵ ִַ֖תּ
ָ
וּכ ָר ֵ ֵׁ֥מ
ְ

tuin van sy verlustiging;

ִַַֽ֖ןָבּ ָר ָ ִֽעב׃
ָ הָד ָג
ָ ע ְֹר ִ ָ֑ביםָוְ נִ ְק ָ ֵׁ֥ח

en Hy het gewag vir reg,
maar

kyk,

ָיםָלִ ֵׁ֥וינוּ
ָ שָׁ ֲא ֶ ִ֣שׁרָא ְֹמ ִ ִ֔ר
ָ֙ ֵָוְ י2

vir

ְָךָשׂד ֵ ִַֹ֖תינוּ
ְ תָה ֶ ָ֑מּ ֶל
ַ ףָל ִמ ַ ִ֣דּ
ְ ֶכ ִֶַ֖ס

geregtigheid, maar kyk,

וּכ ָר ֵ ִֽמינוּ׃
ְ

wetsverbreking;

gekerm.
ָינוּ
֙ רָא ֵ֙ח
ַ הָכּ ְב ַ ִׁ֤שׂ
ִ ָוְ ַע ֵָ֗תּ2
ָםָבּ ֵנָ֑ינוָּוְ ִה ֵנִּ֣ה
ָ יה
ִַ֖ ֶ ֵנוָּכּ ְבנ
ִ ְבּ ָשׂ ֵ ִ֔ר
ָת־בּ ֵ֨נינוּ
ָ יםָא
ֶ ֲא ַנ ְִ֣חנוָּ ֶ֠כֹ ְב ִשׁ
ָינוָּל ֲע ָב ִ ֵ֗דיםָוְ ֵ֨ישׁ
ַ ת־בּנ ֵֶֹ֜ת
ְ וְ ֶא
ָיןָל ֵ ִ֣אל
ְ שׁוֹתָוְ ֵ ִ֣א
֙ ִמ ְבּנ ֵ ִֹׁ֤תינוָּנִ ְכ ָבּ
ָינוָּוּכ ָר ֵ ִַ֖מינוּ
ְ
נוָּוּשׂד ֵ ֵֹׁ֥ת
ְ
יָ ֵ ִ֔ד
ַל ֲא ֵח ִ ִֽרים׃
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
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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

belasting

vir
aan

die
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

ָָ֙הוָּוִַֽֽיְ ַס ְקּ ֵ֗ ֵלהוָּוַ יִּ ָט ֙ ֵעהוּ
ַ ַוִַֽֽיְ ַעזְ ֵ ְִּ֣ק

Psalm 44:1-3

חָמ ְשׂ ִ ִֽכּיל׃
ַ ָל ְבנֵ י־ ֵּ֬קֹ ַר
ִ  ַל ְמנַ ֵֵּ֬צ ַח1

ָתוֹכוֹ
ִ֔ ָבּ
ְ ֙ןָמגְ ָדּל
ִ שׂ ֵ ִֹ֔רקָוַ ִיּ ִֶׁ֤ב

ָינוָּשׁ ֵַ֗מ ְענוּ
ָ ים׀ָבּ ָאזְ ֵֵּ֬נ
ְ
ֹלה
ִׁ֤ ִ ָ ֱא1

ָוָל ֲע ֵׁ֥שׂוֹת
ַ ִ֣בָבּוָֹוַ יְ ַ ְֶּּ֛ק
ָ֑ בָח ֵצ
ָ ם־י ֶַֽק
ִַ֖ ֶ ַוְ ג

ָרוּ־לָ֑נוָּ ֵׁ֥ ֹפּ ַעל
ָ ינוָּס ְפּ
ִ בוֹת
ֵׁ֥ ֵ ֲא

שָׂבּ ֻא ִ ִֽשׁים׃
ְ ֲענָ ִ ִַ֖ביםָוַ ַיּ ֵַׁ֥ע

יָק ֶדם׃
ִֽ ֶ ימ
ֵ םָבּ
ִ֣ ִ יה
ֵֶ֗ ימ
ֵ ָב
ִִֽֽ֝ ִ ָפּ ַ ֵׁ֥ע ְל ָתּ

Hy

ִָ֣םָה ַוֹר ְשׁ ָתּ
֭ ִָ ַא ָ ִׁ֤תּה׀ָיָ ְד ָֹּ֡ךָגּוֹי2

En

het

dit

omgeskoffel

en

skoongemaak
klippe

en

van

ָעָל ֻא ִֵ֗מּים
ְִֽ֝ םָתּ ַ ֵׁ֥ר
ָ וַ ִתּ ָט ֵ ָ֑ע

die
keur

ַו ְִֽתּ ַשׁ ְל ֵ ִֽחם׃

wingerdstokke

1. VIR die musiekleier.

aangeplant; en Hy het 'n

Van die kinders van

toring

middel

Korag. ’n Onderwysing.

daarvan gebou en ook 'n

2. O God, met ons ore

parskuip daarin uitgekap;

het ons dit gehoor, ons

en Hy het verwag dat dit

vaders het ons dit vertel:

druiwe sou dra, maar dit

’n werk het U gedoen in

het

hulle dae, in die dae van

in

suur

die

herhaling a

druiwe
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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

ָרוּשׁ ַלִַ֖םָוְ ִ ִ֣אישׁ
ָ ְהָיוֹשׁבָי
ֵׁ֥ ֵ
וְ ַע ָ ֶּ֛תּ

Psalm 50:4-6

ָםָמ ָ ָ֑על
ֵ ִל־ה ָש ַ ִ֣מי
ַ אָא
ֶ ָיִ ְק ָ ִ֣ר2

ִַָ֖יָוּבין
ֵׁ֥ ֵ אָבּ ִינ
ֵ טוּ־נ
ָָ֕ הָשׁ ְפ
ִ הוּד
ָ֑ ָ ְי

יןָע ִֽמּוֹ׃
ַ ץָל ִ ֵׁ֥ד
ָ ל־ה ֵָ֗א ֶר
ִָֽ֝ וְ ֶא

ַכּ ְר ִ ִֽמי׃

ָידיָכּ ְֹר ֵ ִַ֖תי
ָ֑ ָ יָח ִס
ֲ פוּ־ל
ֵׁ֥ ִ ָ ִא ְס2

En nou, inwoners van

י־ז ִַֽבח׃
ָ יָע ֵל
ֲ ית
ִ֣ ִ ְב ִר

Jerusalem en manne van
Juda,

spreek

tog

reg

tussen

My

en

my

herhaling a

ָיִםָצ ְד ָ֑קוֹ
ִ ִ֣ידוָּשׁ ַ ִ֣מ
ָ
ָוַ יַּ ִגּ6
וּאָס ָלה׃
ִֽ ֶ טָה
ִ֣ ֹלהים׀ָ שׁ ֵ ִַֹ֖פ
ִִ֓ י־א
ֱ ִ ִֽכּ

wingerd.

4. Hy roep na die hemel
daarbo, en na die aarde,
om sy volk te oordeel:
5.

Versamel

gunsgenote

vir

my
My,

hulle wat my verbond
by die offer sluit!
6. En — die hemele
verkondig

sy

geregtigheid, want God
staan gereed om reg te
spreek.
Jesaja 5:1

ָירתָדּוֹ ִ ִַ֖די
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א

Psalm 80:8-9

ָיבנוּ
ָ֑ ֵ וֹתָה ִשׁ
ֲ יםָצ ָב ִ֣א
ְ ֹלה
ִ֣ ִ ָ ֱא1

ָיָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶרן
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ ְל ַכ ְר ָ֑מ

רָפּ ֵֶ֗ניָךָוְָנִ וָּ ֵ ִֽשׁ ָעה׃
ִָֽ֝ וְ ָה ֵ ֵׁ֥א

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ֶבּ

ָָתּגָ ֵ ֵׁ֥רשׁ
ְ םָתּ ִ ָ֑ס ַיע
ַ ִןָמ ִמּ ְצ ַ ִ֣רי
ִ ָגּ ֶפ9
ֶ֭

"Laat ek tog sing vir my

גִּֽ֝ ִֵ֗וֹיםָוַ ִתּ ָט ֶ ִֽע ָה׃

Geliefde; 'n liefdeslied
oor sy wingerd." My
Geliefde het 'n wingerd
op 'n vrugbare helling.

8.

O

God

van

Herhaling d
en
verhalende
versterking

die

leërskare, herstel ons, en
laat u aangesig skyn,
sodat ons verlos kan
word!
9. 'n Wingerdstok het U
uitgetrek uit Egipte; U
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het

die

nasies

uitgedrywe

en

hom

geplant.
Jesaja 5:7

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ

Psalm 80:8-11

ָיבנוּ
ָ֑ ֵ וֹתָה ִשׁ
ֲ יםָצ ָב ִ֣א
ְ ֹלה
ִ֣ ִ ָ ֱא1

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

רָפּ ֵֶ֗ניָךָוְ נִ וָּ ֵ ִֽשׁ ָעה׃
ִָֽ֝ וְ ָה ֵ ֵׁ֥א

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

ָָתּגָ ֵ ֵׁ֥רשׁ
ְ םָתּ ִ ָ֑ס ַיע
ַ ִןָמ ִמּ ְצ ַ ִ֣רי
ִ ָגּ ֶפ9
ֶ֭

ֵָׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ

גִּֽ֝ ִֵ֗וֹיםָוַ ִתּ ָט ֶ ִֽע ָה׃

Waarlik die wingerd van

ָָל ָפ ֶנ ָָ֑יהָוַ ַתּ ְשׁ ֵ ֵׁ֥רשׁ
ְ ֵׁ֥ית
ָ ָ ִפּ ִנּ01

Jahwe van die leërskare is

א־א ֶרץ׃
ִֽ ָ יהָוַ ְתּ ַמ ֵל
ָ ִָֽ֝שׁ ָר ֵֶ֗שׁ

die huis van Israel, en die
manne van Juda is die

ָיה
ָ יםָצ ָלָ֑הָּוַ ֲִֽ֝ענָ ֵ֗ ֶפ
ִ וָּה ִ ִ֣ר
ָ ָ ָכּ ִ֣ס00

tuin van sy verlustiging;

י־אל׃
ִֽ ֵ ֵַ ִֽא ְרז

en Hy het gehoop vir reg,
maar

8.

kyk,

wetsverbreking;

herhaling d

O

God

van

die

leërskare, herstel ons, en

vir

laat u aangesig skyn,

geregtigheid, maar kyk,

sodat ons verlos kan

gekerm.

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

oordek

berge
met

was
sy

skaduwee, en met sy
ranke die seders van
God.
Jesaja 5:5

ָםָאת
ֶּ֛ ֵ ִ֣אָא ְת ִֶ֔כ
ֶ ה־נּ
ָ יע
ָ ָאוֹד
ִֽ ִ וְ ַע ָתּ ֙ה
ָיָה ֵ ִׁ֤סר
ָ הָל ַכ ְר ִ ָ֑מ
ְ ר־א ִנֵׁ֥יָע ֶ ִַֹ֖שׂ
ֲ ֲא ֶשׁ

Psalm 80:1216

ָד־יָ֑ם
ָ ָע
ַ יר ָה
ִ֣ ֶ ִ֣חָק ִצ
ְ ָ ְתּ ַשׁ ַל01

herhaling d

יה׃
ָָ קוֹת
ִֽ ֶ ְל־נ ֵָ֗הרָיִֽ וֹנ
ִָֽ֝ וְ ֶא

ָרָפּ ֵׁ֥ר ֹץ
ָ ִ֣הָל ָב ִ֔ ֵע
ְ תוָֹוְ ָה ָי
֙ שׂוּכּ
ָ ְמ

ָיה
ָ הָפּ ַ ִ֣ר ְצ ָתָּגְ ֵד ֶ ָ֑ר
ָ ָ ָ ֭ל ָמּ02

ֵׁ֥הָל ִמ ְר ָ ִֽמס׃
ְ גְּ ֵד ִַ֖רוָֹוְ ָה ָי

יָד ֶרְך׃
ִֽ ָ ָכּל־ ֵׁ֥עֹ ְב ֵר
ָ וּה
ָ וְ ִָֽ֝א ֵ֗ר

En nou, laat Ek tog

ִָ֣ירָמָיּ ַָ֑ערָוְ ִזִַ֖יז
ִ ִֽהָח ִז
ֲ יְכ ְר ְס ֶ ִ֣מ ָנּ
ַ 02ָ
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bekend maak vir julle wat

ָשׂ ַ ִ֣דיָיִ ְר ֶ ִֽענָּ ה׃

Ek met my wingerd gaan

ָוּב־נֵׁ֥א
ָ ָשׁ
ִֽֽׁ֫ אוֹת
֮ יםָצ ָב
ְ ֹלה
ִ֣ ִ ָ ֱא02

doen: Ek sal van sy
ontslae

ָםָוּר ֵ ָ֑אהָוּ ְִֽ֝פ ֵ֗קֹד
ְ ִִ֣טָמ ָש ַ ִ֣מי
ִ ַה ֵבּ

raak en dit oorgee aan

ןָז ֹאת׃
ִֽ ֶגּ ִֶ֣פ

doringheining

verbranding word; Ek sal
sy

klipmuur

ָינַָֽך
ָ֑ ֶ הָיְמ
ִ ע
ִָ֣ ָ הָא ֶשׁר־נָ ְט
ֲ ָָ ְו ַ֭כנּ06

afbreek,

הָלְך׃
ִֽ ָ ןָא ַ ֵׁ֥מּ ְצ ָתּ
ִ ל־בּ
ִֵֵֽ֝֗ וְ ַע

sodat dit 'n vertrapping
word.

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

ָתָדּוֹדי
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א

Psalm 101:1

ָד־וּמ ְשׁ ָ ֵׁ֥פּט
ִ וֹרָח ֶס
ִֽ ֶ דָמזְ ֵׁ֥מ
ִֽׁ֫ ְל ָד ִ ֵ֗ו

ָיָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶרן
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ ְל ַכ ְר ָ֑מ

ִ֣הָאזַ ֵ ִֽמּ ָרה׃
ֲ הו
ָ ְהָלָךִַ֖ ָי
ְ ָא ִ ָ֑שׁ ָיר

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ֶבּ

VAN Dawid. ’n Psalm.

"Laat ek tog sing vir my
Geliefde; 'n liefdeslied
oor sy wingerd." My

Ek

wil

sing

herhaling a
en
tematiese
uitbreiding

van

goedertierenheid en reg;
tot

u

eer

wil

ek

psalmsing, o HERE!
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Geliefde het 'n wingerd
op 'n vrugbare helling.

Psalm 5:7

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ הוִׁ֤הָ ְצ ָב
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִָ֣כּ

Psalm 147:11

ָהָאת־יְ ֵר ָ ָ֑איו
ֶ ִָ֣הָי֭הו
ְ רוֹצ
ֶ

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

herhaling a

יםָל ַח ְס ִֽדּוֹ׃
ְ ת־ה ְמיַ ֲח ִ ֵׁ֥ל
ִֽ ַ ֶא
Die

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

HERE

het

’n

welgevalle in die wat

ֵָׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ

Hom vrees, wat op sy

Waarlik die wingerd van

goedertierenheid hoop.

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
wetsverbreking;

kyk,
vir

geregtigheid, maar kyk,
gekerm.
Jesaja 5:7

ָאוֹת ֵָבִּ֣ית
֙ ִׁ֤הָצ ָב
ְ הו
ָ ְיָכ ֶרםָי
ֶֶ֜ ִ ִ֣כּ

Spreuke 21:13

ָָ־דּל
ָ֑ ָ נוָֹמזַ ֲע ַקת
ִ ְםָאז
֭ ָ א ֵ ִֹ֣ט

ָהוּדהָנְ ַ ִַ֖טע
ִ֔ ָ ְיִ ְשׂ ָר ִֵ֔אלָוְ ִ ִ֣אישָׁי

וּאָי ְִֽ֝ק ָ ֵ֗ראָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ָע ֶנִֽה׃
ִ ם־ה
ֵׁ֥ ַ ִֽגּ

ָוָל ִמ ְשׁ ָפּ ֙טָוְ ִה ֵנִּ֣ה
ְ שׁוּעיוָוַ יְ ַ ְִּׁ֤ק
ָ֑ ָ ַשׁ ֲע

Wie sy oor toestop vir

herhaling a

die geskreeu van die

ֵָׁ֥הָצ ָע ָ ְִּֽקה׃
ְ חָל ְצ ָד ָ ְִַּ֖קהָוְ ִה ֵנּ
ִ ִמ ְשׂ ִ֔ ָפּ

arme, hy sal self ook
Waarlik die wingerd van

roep en nie verhoor

Jahwe van die leërskare is

word nie.

die huis van Israel, en die
manne van Juda is die
tuin van sy verlustiging;
en Hy het gehoop vir reg,
maar
wetsverbreking;

kyk,
vir

geregtigheid, maar kyk,
gekerm.
Jesaja 5:1

ָתָדּוֹדי
ִַ֖ ִ
יר
ֵׁ֥ ַ יָשׁ
ִ יד
ִ֔ ִ ָל ִיד
ִֽ ִ ָא ִ ִׁ֤שׁ ָירהָנָּ ֙א

Hooglied 6:3

ָיָהר ֶ ִַֹ֖עה
ָ יָל
ִ ִ֔ דוֹד
ִ֣ ִ ְדוֹדיָָ֙ו
ִ ִׁ֤יָל
ְ ֲא ִנ

ָיָבּ ֶ ְֵּׁ֥ק ֶרן
ְ יד
ִַ֖ ִ ֵׁ֥הָל ִיד
ִֽ ִ םָה ָי
ָ וָֹכּ ֶר
ֶּ֛ ֶ ְל ַכ ְר ָ֑מ

שוֹשׁ ִנִּֽים׃
ַ ַבּ

ן־שׁ ֶמן׃
ִֽ ָ ֶבּ

Ek is my beminde s'n,

"Laat ek tog sing vir my
Geliefde; 'n liefdeslied

herhaling a

en my beminde is myne
— hy wat herder is
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oor sy wingerd." My

onder die lelies.

Geliefde het 'n wingerd
op 'n vrugbare helling.
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Addendum 2 Die verdere verspreiding van  ֶכּ ֶרם142
1. Die Profeteboek

Teks
Jeremia
12:10

BHS

Vertaling

ָת־ח ְל ָק ִ ָ֑תי
ֶ וָּא
ֶ וָּכ ְר ִִ֔מיָבּ ְֹס ִַ֖ס
ַ ָשׁ ֲח ִ֣ת
ִֽ ִ יםָר ִבּ ֙ים
ַ ר ִ ִֹׁ֤ע

Baie herders het my wingerd verniel,
hulle het my stuk land vertrap, hulle

רָשׁ ָמ ָ ִֽמה׃
ְ יָל ִמ ְד ַ ֵׁ֥בּ
ְ תָח ְמ ָדּ ִ ִַ֖ת
ֶ ת־ח ְל ַ ְֵּׁ֥ק
ֶ וָּא
ֶ ֶָּ֛נ ְִֽתנ

het my begeerlike stuk land 'n woeste
wildernis gemaak.

Jeremia 31:5

ָיםָבּ ָה ֵ ִַ֖ריָ ִֽשׁ ֹ ְמ ָ֑רוֹןָנָ ְט ֵׁ֥עוָּנ ְֹט ִ ִַ֖עים
ְ יָכ ָר ִִ֔מ
ְ וֹדָתּ ְט ִ ִ֣ע
ִ ִּ֚ע

Jy sal weer wingerde plant op die
berge van Samaria; die planters sal

וְ ִח ֵ ִֽללוּ׃

Jeremia
32:15

ָלָעוֹד
ִ֣ ֹלהיָיִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ִ֣ ֵ וֹתָא
ֱ ֵׁ֥הָצ ָב ִַ֖א
ְ הו
ָ ְהָא ַ ֶּ֛מרָי
ָ ִֹ ִ֣כּיָ ֵׁ֥כ
ץָה ִֽז ֹאת׃
ַ יםָבּ ָ ֵׁ֥א ֶר
ָ וֹתָוּכ ָר ִ ִַ֖מ
ְ
וָּב ִ ֶּ֛תּיםָוְ ָשׂ ֵׁ֥ד
ָ ֵׁ֥יִ ָקּנ

plant en die vrugte geniet.
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

ָעוָּוְ ֶכ ִֶ֣רם
֙ א־תזְ ָ ֙ר
ִ ֹ עָל
ִֽ א־ת ְבנֵ֗ וָּוְ ֶ ִׁ֤ז ַַֽר
ִ ֹ יִתָל
ִֽ וּב
ִ֣ ַ

Ook mag julle geen huis bou of saad
saai of wingerd plant of dit besit nie;

ָבוּ
֙ יםָתּ ְשׁ
ִֽ ֵ יָבּ ֳא ָה ִ ִׁ֤ל
ָ םָכּ
ִ ֶ֠ ִַ֖הָל ֶ ָ֑כ
ָ א־ת ִָ֔טעוָּוְ ֵׁ֥ל ֹאָיִ ְִֽה ֶי
ִ ֹ ִֽל

maar julle moet in tente woon al julle

ָל־פּ ֵנִ֣י
ְ ָע
ַ יםָר ִבּ ֙ים
ַָ וָּיָמ
ִׁ֤ ִ ֶ֜ןָתּ ְחי
ִֽ ִ םָל ַ֨מ ַע
ְ יכ
ִֶ֔ ל־יְמ
ֵ ָכּ

dae, sodat julle baie dae mag lewe in

יםָשׁם׃
ִֽ ָ רָא ֶ ִַ֖תּםָגָּ ִ ֵׁ֥ר
ַ הָא ֶ ֵׁ֥שׁ
ֲ ָה ֲא ָד ִָ֔מ

die land waar julle as vreemdelinge
vertoef.

Jeremia 35:9

ָיםָל ִשׁ ְב ֵ ָ֑תּנוָּוְ ֶ ּ֧כ ֶרםָוְ ָשׂ ֶ ֶּ֛דה
ְ וֹתָבּ ִ ִַ֖תּ
ָ
ֵׁ֥יָבּנ
ְ וּל ִב ְל ִ ֶּ֛תּ
ְ

en geen huise te bou om in te woon
nie, en geen wingerd of landerye of

ה־לנוּ׃
ִֽ ָ ֶעָל ֹאָיִ ְִֽהי
ֵׁ֥ וָ ֶ ִַ֖ז ַַֽר

Jeremia
39:10

ָוּמה
ָ ָמ ִ֔א
ְ ין־ל ֶה ֙ם
ָ רָא
ֵָ יםָא ֶ ִׁ֤שׁ
ֲ םָה ַדּ ֵ֗ ִל
ַ ן־ה ָ ִ֣ע
ָ וּמ
ִ
ָהוּדה
ָ֑ ָ ְיםָבּ ֶ ִ֣א ֶרץָי
ְ ב־ט ָבּ ִ ִַ֖ח
ַ ןָר
ַ ִה ְשׁ ִ ֶּ֛אירָנְ בוּזַ ְר ֲא ָ ֵׁ֥ד
וֹםָה ִֽהוּא׃
ַ ֵׁ֥יםָבּיּ
ַ יםָויגֵ ִ ִַ֖ב
ִֽ ִ םָכּ ָר ִ ֵׁ֥מ
ְ ןָל ֶ ֶּ֛ה
ָ וַ יִּ ֵ ֵׁ֥תּ

saad te besit nie.
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

ָוָּכ ָר ִִ֔מים
ְ וָּב ִתּ ֙יםָוְ נָ ְט ִ֣ע
ָ ִָּׁ֤֒וּבנ
ָ ָל ֶב ַטח
ָ יה
֮ ָ וָּע ֶל
ָ וְ יָ ְשׁ ִ֣ב

En hulle sal daarin veilig woon en
huise bou en wingerde plant; ja, hulle

ָאטים
ִׁ֤ ִ לָה ָש
ַ ֹיםָבּ ֨כ
ְ יָשׁ ָפ ִֵ֗ט
ְ שׂוֹת
ִ֣ ִ חָבּ ֲע
ַ וָּל ֶב ַָ֑ט
ָ וְ יָ ְשׁ ִַ֖ב
יהם׃
ִֽ ֶ ֹלה
ֵ ִַ֖הָא
ֱ הו
ָ ְיָא ִנֵׁ֥יָי
ֲָ וָּכּ
ֶּ֛ ִ יבוֹתםָוְ ָיִ֣ ְַֽד ִ֔ע
ִָ֔ ָמ ְס ִ ִ֣ב
ִ א ָֹת ֙ם

sal veilig woon as Ek strafgerigte
voltrek teen almal wat hulle van alle
kante verag; en hulle sal weet dat Ek
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Jahwe hulle God is.

Hosea 2:17

ָקָע ִַ֖כוֹר
ָ ת־ע ֶמ
ֵׁ֥ ֵ ָָ֙מ ִָ֔שםָוְ ֶא
ִ יה
ָ ת־כּ ָר ֶ֙מ
ְ ִׁ֤הָּא
ֶ יָל
ָ וְ נָ ַ֨ת ִתּ

Dan sal Ek haar daarvandaan haar
wingerde gee en die dal Agor tot 'n

ָיהָוִּ ְכיִַ֖ וֹם
ָ עוּר
ִ֔ ֶ ְימיָנ
ִ֣ ֵ ָכּ
ִ הָש ָמּ ֙ה
ָ֙ חָתּ ְקָוָ֑הָוְ ָ ִׁ֤ענְ ָת
ִ ְל ֶפ ִַ֣ת
ָץ־מ ְצ ָ ִֽריִם׃
ִ הָּמ ֶ ִֽא ֶר
ֵ ֹלת
ֵׁ֥ ָ ֲע

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

ָָּ֒ה ְר ֨בּוֹת
ַ וֹןָוּביֵּ ָרקוֹן
ַ ָבּ ִש ָדּ ִ֣פ
ַ יָא ְת ֶכ ֮ם
ֶ ִ֣ית
ִ ִה ֵכּ
ָאכִ֣ל
ַ ֹ יכםָי
ִַ֖ ֶ ית
ֵ ֵיכםָוְ ז
ֵׁ֥ ֶ ֵֶּ֛םָוּת ֵאנ
ְ נּוֹת ֶיכּ֧םָוְ ַכ ְר ֵמ ֶיכ
ֵ ַגּ
הוִֽה׃
ָ ְםָע ַ ִַ֖דיָנְ ֻאם־י
ָ תּ
ֵָׁ֥ ֶ א־שׁ ְב
ַ ֹ ַהגָּ ָזָ֑םָוְ ִֽל

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

ָָתּ ְק ִ֣חוּ
ִ ת־בּ ֙ר
ַ לָוּמ ְשׂ ַא
ַ ל־דּ
ֵ֗ ָ םָע
ַ ןָבּוֹשׁ ְס ֶֹ֞כ
ַ
ןָי ִַ֣ע
ַ ֶ֠ ָל ֵכ
ָבוָּבם
ָ֑ ָ א־ת ְשׁ
ִ֣ ֵ ֹ יתםָוְ ל
ִַ֖ ֶ ִֶּ֛יתָבּנ
ְ נּוָּבּ ֵ ֵׁ֥תּיָגָ ִז
ָ ִמ ִֶ֔מּ
וָּאת־יֵ ָינִֽם׃
ֶ אָת ְשׁ ִַ֖תּ
ִ ֹ י־ח ֶמדָנְ ַט ְע ִֶ֔תּםָוְ ֵׁ֥ל
ִ֣ ֶ ַכּ ְר ֵמ

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

ָָא ַ ֵׁ֥מר
ָ ִַ֖רָבּ ִק ְר ְבָּך
ְ ֹי־א ֱע ֵׁ֥ב
ֶ ָ֑דָכּ
ִֽ ִ יםָמ ְס ֵפּ
ִ ל־כּ ָר ִ ִַ֖מ
ְ וּב ָכ
ְ

Ook sal daar in al die wingerde
weeklaag wees wanneer Ek in julle

הוִֽה׃
ָ ְי

Amos 9:14

ָוָּע ִ ִׁ֤רים
ָ ָֹּ֞֒וּבנ
ָ וּתָע ִ ִ֣מּיָיִ ְשׂ ָר ֵאל
ַ ת־שׁ ִ֣ב
ְ ָא
ֶ תּי
֮ ִ וְ ַשׁ ְב
ָוָּאת־יֵ ָינָ֑ם
ֶ וָּכ ָר ִִ֔מיםָוְ ָשׁ ִַ֖ת
ְ מּוֹתָוְ יָ ִָ֔שׁבוָּוְ נָ ְט ִ֣ע
֙ נְ ַשׁ
יהם׃
ִֽ ֶ ת־פּ ִר
ְ וָּא
ֶ וְ ָע ִ֣שׂוָּגַ נִּ֔ וֹתָוְָ ָא ְכ ִַ֖ל

midde deurtrek, spreek Jahwe.
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

ָיָכ ֶרם
ָ֑ ָ הָל ַמ ָ ִ֣ט ֵע
ְ ֵָׁ֥יָה ָש ֶ ִַ֖ד
ַ וֹןָל ִע
ְ וְ ַשׂ ְמ ִ ֵׁ֥תּיָשׁ ְֹמ ֶּ֛ר

Daarom sal Ek Samaria 'n puinhoop
maak op die veld, 'n plek om

ָאגַ ֶלִֽה׃
ֲ יה
ָ יהָוִ יס ֶ ִַֹ֖ד
ָ ָא ָב ִֶ֔נ
ֲ יָלגַּ ֙י
ַ וְ ִהגַּ ְר ִ ִׁ֤תּ

wingerdstokke te plant; en Ek sal haar
klippe in die dal laat afrol en haar
fondamente blootlê.

Sefanja 1:13

ָהָוּבנִׁ֤ וּ
ָ םָל ְשׁ ָמ ָ ָ֑מ
ִ יה
ִַ֖ ֶ הָוּב ֵתּ
ָ ָל ְמ ִשׁ ִָ֔ס
ִ ִׁ֤הָח ָיל ֙ם
ֵ וְ ָה ָי
ָוָּכ ָר ִִ֔מיםָוְ ֵׁ֥ל ֹאָיִ ְשׁ ִַ֖תּוּ
ְ ָב ִתּ ֙יםָוְ ִ֣ל ֹאָיֵ ִֵ֔שׁבוָּוְ נָ ְט ִ֣ע
ֶאת־יֵ ָינִֽם׃

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
Genesis 9:20

BHS

Vertaling

עָכּ ֶרם׃
ִֽ ָ ישָׁה ֲא ָד ָ ָ֑מהָוַ יִּ ַ ִַ֖ט
ָ ִֽ ָא
ִ֣ ִ וַ ָיּ ֵֶׁ֥חלָ ִַֹ֖נ ַח

En Noag het as landbouer 'n
wingerd geplant

Eksodus 22:4

ָָאת־
ֶ הָאוֹ־כ ֶרםָוְ ִשׁ ַל ֙ח
ִֶ֔
ָָ֙שׂ ֶ ִ֣ד
ָ ר־אישׁ
ִ יָיַב ֶע
ְ ִ ִׁ֤כּ

As iemand 'n stuk veld of 'n
wingerd laat afwei en sy vee vry

ָבָשׂ ֵ ֶּ֛דהוּ
ָ יט
ֵׁ֥ ַ רָמ
ֵ הָא ֵ ָ֑ח
ַ רָבּ ְשׂ ֵ ִ֣ד
ִ הָוּב ֵ ִַ֖ע
ִ ֹ ְבּ ִעיׂ֯ ִ֔ר
ָבָכּ ְר ִַ֖מוָֹיְ ַשׁ ֵלִֽם׃
ַ יט
ֵׁ֥ ַ וּמ
ֵ

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

ָתָתּ ְשׁ ְמ ֶ ִ֣טנָּ הָוּנְ ַט ְשׁ ֵָ֗תּהָּוְ ָ ִֽא ְכ ֙לוּ
ִ יע
ִ ֹ֞ וְ ַה ְש ִב
ִָ֣תָה ָש ֶ ָ֑דה
ַ לָח ַיּ
ַ אכ
ִַ֖ ַ ֹ יִת ָ ָ֕רםָתּ
ְ ְִ֣יָע ִֶ֔מָּךָו
ַ ֶא ְבי ֵֹנ
יתָך׃
ִֽ ֶ ֵָךִַָָ֖לז
ְ הָל ַכ ְר ְמ
ְ ן־תּ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
ַ ֵ ִֽכּ

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

ָָךִַָָ֖ל ֹא
ִ֣ טָכּ ְר ְמ
ַ לָוּפ ֶר
ֵׁ֥ ֶ עוֹל
ֵ ִ֔ אָת
ְ ֹ ָָ֙ל
ִ֣ וְ ַכ ְר ְמָך

Jou wingerd moet jy ook nie
skoon afoes nie, en die trossies

ָהוֵׁ֥ה
ָ ְםָא ִנִַ֖יָי
ֲ ָתּ ֲע ִֹ֣זבָא ִָֹ֔ת
ַ טָל ָע ִנִׁ֤יָוְ ַלגֵּ ֙ר
ִֽ ֶ ְת ַל ֵ ָ֑קּ
יכם׃
ִֽ ֶ ֹלה
ֵ ֱא

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

ָמר
ֹ ִ֣ ְִַ֖יםָתּז
ִ שָׁשׁ ִנ
ָ עָשׂ ֶ ִ֔דָךָוְ ֵ ֵׁ֥שׁ
ָ ָתּזְ ַ ִ֣ר
ִ שָׁשׁנִ ֙ים
ָ ֵ ִׁ֤שׁ
בוּא ָ ִֽתהּ׃
ָ ת־תּ
ְ ָא
ֶ ַכּ ְר ֶ ָ֑מָךָוְ ָא ַס ְפ ָ ִַ֖תּ

Ses jaar lank mag jy jou land saai
en ses jaar lank jou wingerd
snoei en die opbrings daarvan
versamel.

Levitikus 25:4

ָתוֹןָיִ ְה ֶיִ֣ה
֙ תָשׁ ָבּ
ַ תָשׁ ַ ִׁ֤בּ
ַ יע
ִ ֵ֗ ִ֣הָה ְש ִב
ַ ש ָנ
ָָ וּב
ַ
ָאָתזְ ָ ִ֔רע
ִ ֹ ָל
ִ֣ ָ֑הָשׂ ְד ָ֙ך
ִֽ ָ יהו
ָ תָל
ַ ץָשׁ ָ ִַ֖בּ
ַ ָל ִָ֔א ֶר
מר׃
ֹ ִֽ ְאָתז
ִ ֹ ָךִַָָ֖ל
ֵׁ֥ וְ ַכ ְר ְמ

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

ִָׁ֤בָוּד ַב ֙שׁ
ְ תָח ָל
ָ ל־א ֶרץ֩ ָזָ ַ֨ב
ֶ אָא
ֶ ֹ ףָל
ִ֣ ַֹּ֡א
ִַָ֖תָשׂ ֶ ִ֣דהָוָ ָ ָ֑כ ֶרם
ָ ן־לנוָּנַ ֲח ַל
ָ ִ֔ ֲה ִ ִ֣ביא ִָֹ֔תנוָּוַ ִ֨תּ ֶתּ
רָל ֹאָנַ ֲע ֶ ִֽלה׃
ֵׁ֥ םָתּנַ ֵ ִַ֖קּ
ְ יםָה ֵ ֶּ֛ה
ָ יָה ֲאנָ ִ ֵׁ֥שׁ
ָ ַה ֵע ֵֹ֞ינ

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

ָָבּ ָשׂ ֶ ִ֣דה
ְ ָךָל ֹאָנַ ֲעב ֹ֙ר
ִׁ֤ ִ֣אָב ַא ְר ֵֶ֗צ
ְ ה־נּ
ָ נַ ְע ְבּ ָר
ְָךָה ֶ ִ֣מּ ֶלְך
ַ רָדּ ֶר
ּ֧ ֶ יָב ֵ ָ֑א
ְ הָמ
ִ֣ ֵ וּב ִֶ֔כ ֶרםָוְ ֵׁ֥ל ֹאָנִ ְשׁ ֶ ִַ֖תּ
ְ

Laat ons tog deur jou land trek;
ons

sal

nie

deur

lande

of

wingerde trek nie en die water uit

ָאולָעד
ֵׁ֥ ַ
ֹ יןָוּשׂ ִ֔מ
ְ ָיָמ
ִ֣ ִ ְךָל ֹאָנִ ֶט ֙ה
ִׁ֤ נֵ ֵֵָ֗ל

die putte nie drink nie; ons sal die

בוּלָך׃
ִֽ ֶ ְֲא ֶ ִֽשׁר־נַ ֲע ִַ֖בֹרָגּ

koningsweg hou; ons sal nie regs
of links uitdraai nie, totdat ons
deur jou grondgebied getrek het.

Numeri 21:22

ָהָוּב ִֶ֔כ ֶרם
ְ ָבּ ָשׂ ֶ ִ֣ד
ְ ָךָל ֹאָנִ ֶט ֙ה
ִׁ֤ הָב ַא ְר ֵֶ֗צ
ְ ֶא ְע ְבּ ָ ִ֣ר

Laat my deur jou land trek. Ons
sal nie wegdraai in die lande of in

ְָךָעד
ֵׁ֥ ַ ְךָה ֶ֙מּ ֶל ְ֙ךָנֵ ִ֔ ֵל
ַ רָבּ ֶ ִׁ֤ד ֶר
ְ יָב ֵ ָ֑א
ְ הָמ
ִ֣ ֵ ֵׁ֥ל ֹאָנִ ְשׁ ֶ ִַ֖תּ
ֲא ֶ ִֽשׁר־נַ ֲע ִַ֖בֹרָגְּ ֻב ֶ ִֽלָך׃

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

ָוֹלָה ְכּ ָר ִ ָ֑מים
ַ הָבּ ִמ ְשׁ ִַ֖ע
ְ הו
ִ֔ ָ ְָמ ְל ַ ִ֣אְךָי
ַ ַוִַֽֽיַּ ֲעמ ֹ֙ד

Daarop gaan die Engel van Jahwe
in 'n hol pad tussen die wingerde

רָמ ֶזִַ֖הָוְ גָ ֵ ֵׁ֥דרָ ִמ ֶזִֽה׃
ִ גָּ ֵ ֵׁ֥ד

staan - 'n muur duskant en 'n
muur anderkant.

Deuteronomium 6:11

ָּ֒את
ָ א־מ ֵל
ִ ֹ ָא ֶ ִ֣שׁרָל
ֲ ל־טוּב
֮
יםָכּ
ָ יםָמ ֵל ִ ִ֣א
ְ וּב ִֶ֜תּ
ָ֨
ָָכּ ָר ִ ֵׁ֥מים
ְ א־ח ִַ֔צ ְב ָתּ
ָ ֹ ָא ֶ ִ֣שׁרָל
ֲ צוּב ֙ים
ִ תָח
ֲ ֹ וּבֹ ִׁ֤ר
יםָא ֶ ִ֣שׁרָלֹא־נָ ָ ָ֑ט ְע ָתָּוְ ָא ַכ ְל ָ ִַ֖תָּוְ ָשׂ ָ ִֽב ְע ָתּ׃
ֲ ית
ִַָ֖ ִ ֵוְ ז

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

ָאָח ְל ִ֔לוֹ
ִ ֹ עָכּ ֶרםָָ֙וְ ִ֣ל
ֶ ֙ ישָׁא ֶשׁר־נָ ַ ֵׁ֥ט
ֲ י־ה ִֹ֞א
ָ וּמ
ִֽ ִ

En wie is die man wat 'n wingerd
geplant en dit nie in gebruik

ָָבּ ִמּ ְל ָח ִָ֔מה
ַ ן־יָמוּת
֙
וָֹפּ
ֶ ית
ָ֑ בָל ֵב
ְ ֹ יֵ ֵלְִַ֖ךָוְ יָ ִ֣שׁ
ישָׁא ֵ ִַ֖חרָיְ ַח ְל ֶ ִֽלנּוּ׃
ַ וְ ִ ֵׁ֥א

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

ָן־תּ ְק ַ ֵ֗דּשׁ
ִ םָפּ
ֶ ִָךִַָָ֖כּ ְל ָ ָ֑אי
ִ עָכּ ְר ְמ
ַ א־תזְ ַ ֵׁ֥ר
ִ ֹל

Jy mag in jou wingerd nie twee
soorte saad saai nie, anders

ָבוּאת
ִַ֖ ַ עָוּת
ְ רָתּזְ ָ ִ֔ר
ִ ָא ֶ ִ֣שׁ
ֲ הָה ֙ ֶז ַר ֙ע
ַ ַ ִֽה ְמ ֵל ָ ִׁ֤א
ַה ָ ִֽכּ ֶרם׃

verval die volle opbrings aan die
heiligdom: die saad wat jy saai en
die opbrings van die wingerd.

Deuteronomium
23:25

ָָענָ ִ ֶּ֛בים
ֲ םָר ִ֔ ֶעָךָוְ ָא ַכ ְל ָ ּ֧תּ
ֵ ָבּ ֶכ ִֶ֣ר
ְ יָתב ֹ ֙א
ָ ִ ִׁ֤כּ

As jy in die wingerd van jou
naaste kom, mag jy na hartelus

אָת ֵ ִֽתּן׃
ִ ֹ ָל
ֵׁ֥ ִַ֖ל־כּ ְליְ ָך
ֶ ָשׂ ְב ֶ ָ֑עָךָוְ ֶ ִֽא
ָ ְִַ֖כּנַ ְפ ְשָׁך

volop druiwe eet, maar in jou tas
mag jy niks steek nie.
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Deuteronomium

ָיָךָל ֵגֶּּ֛ר
ַ ִַ֖לָא ֲח ֶ ָ֑ר
ַ עוֹל
ֵ אָת
ְ ֹ ִָָ֔ל
ֵׁ֥ ָכּ ְר ְמָך
ַ יָת ְבצ ֹ֙ר
ִ ִ ִׁ֤כּ

As jy jou wingerd oes, moet jy
agter jou nie skoon afoes nie; vir

24:21

ַליָּ ֵׁ֥תוֹםָוְ ָל ַא ְל ָמ ָנִַ֖הָיִ ְה ֶיִֽה׃

die vreemdeling, die wees en die
weduwee moet dit wees.

Deuteronomium

ָהָבּיִ ת
ֵׁ֥ ַ ָישָׁא ֵח ֙רָיִ ְשׁ ׂ֯ ָגּ ִ֔ ֶלנּ
ַ הָת ָא ֵ ֵ֗רשָׂוְ ִ ִׁ֤א
ְ ִא ָ ִ֣ש

28:30

ָםָתּ ַ ִַ֖טעָוְ ֵׁ֥ל ֹא
ִ וָֹכּ ֶר
ֵׁ֥ ֶ בָבּ
ָ֑ א־ת ֵ ִ֣שׁ
ֵ ֹ ִתּ ְב ֶנִַ֖הָוְ ל
ְת ַח ְל ֶ ִֽלנּוּ׃

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

ָא־ת ְשׁ ֶתּ ֙הָוְ ִ֣ל ֹא
ִ ֹ ןָל
ִֽ ִיםָתּ ַ ִַ֖טעָוְ ָע ָ ָ֑ב ְד ָתָּוְ ַ ִׁ֤יַֽי
ִ ְכּ ָר ִ ֵׁ֥מ

Wingerde sal jy plant en bewerk
maar geen wyn drink of wegbêre

28:39

נּוָּהתּ ָ ִֹֽל ַעת׃
ַ ֹאכ ִֶַָ֖ל
ְ רָכּיָת
ֵׁ֥ ִ ֹ ֶת ֱא ִ֔ג

nie; want die wurm sal dit opeet.

4.3 Die Geskrifte

Teks

BHS

Vertaling

Josua 24:13

ָָבּהָּוְ ָע ִר ֙ים
ֵָ֗ רָל ֹא־יָ ַג ְִ֣ע ָתּ
ִֽ ץ׀ָא ֶ ּ֧שׁ
ֲ םָא ֶר
ִ֣ ֶ ןָל ֶֶ֜כ
ָ וָ ֶא ֵ֨תּ

So het Ek julle dan 'n land gegee

ָםָכּ ָר ִ ִׁ֤מים
ְ וָּבּ ֶ ָ֑ה
ָ ֵָשׁ ִַ֖ב
ְ יתםָוַ תּ
ִֶ֔ ִא־בנ
ְ ֹ ֲא ֶ ִ֣שׁרָל
םָא ֶ ִַ֖תּםָא ְֹכ ִ ִֽלים׃
ַ רָל ֹא־נְ ַט ְע ִֶ֔תּ
ִֽ ָא ֶ ִ֣שׁ
ֲ ית ֙ים
ִ ֵוְ ז

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

ָָָ֙וַֽיִּ ְד ְר ִ֔כוּ
ִֽ ַ יהם
ֶ ת־כּ ְר ֵמ
ַ וָּא
ֶ ִַֽֽיִּב ְצ ִׁ֤ר
ְ הָו
ַ וָּה ָש ֶ ֶ֜ד
ַ וַ יֵּ ְצ ֨א

En hulle het uitgegaan in die veld en
hulle wingerde afgeoes en uitgetrap

ָאכ ֙לוּ
ְ ֹ יהםָוַ ִֽיּ
ִֶ֔ ִ֣יתָא ִֹֽל ֵה
ִֽ ֱ אוּ ֵָבּ
֙ ֹ לוּליםָוַ ֙יָּב
ָ֑ ִ וָּה
ִ ַוִַֽֽיַּ ֲע ִַ֖שׂ
ימ ֶלְך׃
ִֽ ֶ ת־א ִב
ֲ וָּא
ֶ וָּוִַֽֽיְ ַק ְל ִַ֖ל
ַ וַ יִּ ְשׁ ִ֔תּ

en oesfees gehou; daarop het hulle in
die huis van hulle god ingegaan en
geëet

en gedrink en

Abimeleg

gevloek

Rigters 14:5

ָאוּ
֙ ֹ וָֹתּ ְמ ָנ ָָ֑תהָוַ יָּ ֙ב
ִ דָשׁ ְמ ֶּ֛שׁוֹןָוְ ָא ִ ֵׁ֥ביוָוְ ִא ִַ֖מּ
ִ וַ ֵ ּ֧יּ ֶַֽר
ָירָא ָריִ֔ וֹתָשׁ ֵ ִַֹ֖אג
ֲ ָכּ ִ ִ֣פ
ְ יָתמ ְִָָ֔נ ָתהָוְ ִהנֵּ ֙ה
ִ ד־כּ ְר ֵ ִ֣מ
ַ ַע
אתוֹ׃
ִֽ ִל ְק ָר

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

ִַָ֖חָבּ ָק ִ֣מוֹת
ְ ידיםָוַ יְָ ַשׁ ַל
ִ֔ ִ ָבּ ַל ִפּ
ַ ר־א ֙שׁ
ֵ יַּב ֶע
ְ ַו
ָד־ק ָ ִַ֖מה
ָ רָמגָּ ִ ֵׁ֥דישָׁוְ ַע
ִ יַּב ֵ ֶּ֛ע
ְ ְַפּ ִל ְשׁ ִ ָ֑תּיםָו
םָזִַֽֽיִ ת׃
ָ ד־כּ ֶר
ֵׁ֥ ֶ וְ ַע

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

ָרָל ִַ֖כוָּוַ ֲא ַר ְב ֶ ֵׁ֥תּם
ְ מ
ֹ ָ֑ ןָלא
ֵ יָמ
ִַ֖ ִ ְֵׁ֥יָבנ
ִ ת־בּ ֵנ
ְ ָא
ֶ ֻוַ יְ ַׂ֯צוּ
ַבּ ְכּ ָר ִ ִֽמים׃

Rigters 21:21

ָָל ִ֣חוּל
ָ ילוֹ
֮ נוֹת־שׁ
ִ
וָּב
ְ ם־י ְצ ֵׁ֥א
ֵ֨ הָא
ִ ֵםָו ִהנּ
ְֶָ֠ ית
ֵֶ֗ ְוּר ִא
ָן־ה ְכּ ָר ִִ֔מיםָוַ ֲח ַט ְפ ֶ ֵׁ֥תּם
ַ ָמ
ִ את ֙ם
ֶ יצ
ָ ַבּ ְמּחֹלוֹת ִ ִָּֽ֒ו

En

hulle

het

die

kinders

van

Benjamin bevel gegee en gesê: Gaan
en lê en loer in die wingerde.
En let op, en kyk, as die dogters van
Silo uittrek om hulle koordanse uit te
voer, dan moet julle uit die wingerde

ָוֹתָשׁ ָ֑ילוָֹוַ ֲה ַל ְכ ֶ ִַ֖תּם
ִ
ִ֣וָֹמ ְבּנ
ִ ישָׁא ְשׁ ִַ֖תּ
ִ ֶּ֛םָא
ֵׁ֥ ִ ָל ֶכ

uitkom, en julle moet vir julle,

יָמן׃
ִֽ ִ ְץָבּנ
ִ ֶ ֵׁ֥א ֶר

elkeen sy vrou, uit die dogters van
Silo vang en na die land Benjamin
gaan.

1 Samuel 8:14

ָית ֶיכֶּ֛ם
ֵ ֵיכםָוְ ז
ּ֧ ֶ ת־כּ ְר ֵמ
ַ יכםָוְ ֶא
ֶ וֹת
ֵ ת־שׂ ִֽד
ְֶ֠ וְ ֶא

En van julle lande en julle wingerde
en julle olyfbome sal hy die beste

ןָל ֲע ָב ָדִָֽיו׃
ַ טוֹביםָיִ ָ ָ֑קּחָוְ נָ ַ ִַ֖ת
ִַ֖ ִ ַה

1 Samuel 8:15

ָיסיו
ִַ֖ ָ ןָל ָס ִר
ְ יכםָיַ ְע ָ֑שׂ ֹרָוְ נָ ַ ֵׁ֥ת
ִַ֖ ֶ יכםָוְ ַכ ְר ֵמ
ֵׁ֥ ֶ וְ זַ ְר ֵע

neem en aan sy dienaars gee.
En van julle saailande en julle
wingerde sal hy die tiendes neem en

וְ ַל ֲע ָב ָ ִֽדיו׃

dit aan sy hofdienaars en sy dienaars
gee.

1 Samuel 22:7

ָיםָע ִ֔ ָליו
ָ ָהנִּ ָצ ִ ִ֣ב
ַ וּלָל ֲע ָב ָד ֙יו
ִֽ ַ רָשׁ ֵ֗א
ָ אמ
ֶ ֹ וַ ִ֣יּ
ָשׁי
֙ ַ ִןָבּן־י
ֶ םָיִתּ
ִׁ֤ ֵ ם־ל ֻכ ְל ֵֶ֗כ
ְ ִַ֣יָיְמ ִינָ֑יָגּ
ִ ִַ֖אָבּ ֵנ
ְ עוּ־נ
ָ ִשׁ ְמ
ָיָא ָל ִ ִַ֖פים
ֲ יםָשׂ ֵ ֵׁ֥ר
ָ יםָל ֻכ ְל ֶכִ֣םָיָ ִִ֔שׂ
ְ וֹתָוּכ ָר ִִ֔מ
ְ
ָשׂ ִ֣ד
יָמ ִֽאוֹת׃
ֵ ֵָׁ֥וְ ָשׂ ֵר

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

ָה־לי
ִ ֨ ָ׀ָתּנ
ְ וֹת׀ָלאמ ֹ֩ר
ֵ
בָאל־נָ ִ֣ב
ֶ א
ִָ֣ ָ ִ֣רָא ְח
ַ וַ יְ ַד ֵבּ
ָרוֹב
֙ וּאָק
ָ יָה
ִׁ֤ קָכּ
ִ֣ ִ יָלגַ ן־יָ ָ ֵ֗ר
ְ י־ל
ִ֣ ִ יה
ִ ֶָָ֜ו
ִֽ ִ ת־כּ ְר ְמָך
ַ ֶ ִֽא
ָםָטוֹב
ִ֣ יוָכּ ֶר
ִַ֖ ֶ ָתּ ְח ִָ֔תּ
ַ ִׁ֤הָל ָ֙ך
ְ יתיָוְ ֶא ְתּ ָנ
ִִ֔ לָבּ
ֵ ֵ ִ֣א ֶצ
ָףָמ ִ ֵׁ֥חיר
ְ ָכ ֶס
ִַ֖ ֶ ֵׁ֥ה־לָך
ְ ָיָךָא ְתּנ
ֶ וֹבָבּ ֵע ִֶ֔ינ
ְ םָט
ִ֣ נּוָּא
ִּ֚ ִ ִמ ֶ ָ֑מּ

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

ֶזִֽה׃

jou oë, sal ek jou die koopprys
daarvan in silwer gee.

1 Konings 21:6

ָאלי
ִ ֶ֜ וֹתָהיִּ זְ ְר ֵע
ַ רָאל־נָ ֨ב
ֶ י־א ַד ֵבּ
ֲ ֶ֠ ָכּ
ִֽ ִ יה
ָ ִ֣רָא ֵ֗ ֶל
ֵ וַ יְ ַד ֵבּ
ָףָאוֹ
ִּ֚ ָָ֙בּ ִֶ֔כ ֶס
ְ ת־כּ ְר ְמָך
ַ יָא
ִֽ ֶ ה־ל
ִׁ֤ ִ ָוָֹתּנ
ְ רָל
ֵ֗ א ַמ
ֹ ִ֣ ָו
ָםָתּ ְח ָ ָ֑תּיו
ַ ָכ ֶר
ִַ֖ ֶ ֵׁ֥ה־לָך
ְ ָהָא ְתּנ
ֶ ִ֣ץָא ִָ֔תּ
ַ ם־ח ֵפ
ָ ִא
ת־כּ ְר ִ ִֽמי׃
ַ ָא
ֶ ִַ֖ןָלָך
ְ א־א ֵ ֵׁ֥תּ
ֶ ֹ רָל
ִֽ אמ
ֶ ֹ וַ ָ֕יּ

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

ָהָע ָ ֶּ֛תּה
ַ וָֹא ָָ֕תּ
ַ תּ
ִָ֔ לָא ְשׁ
ִ ָא ֶיז ִֶ֣ב
ִ רָא ָל ֙יו
ֵ אמ
ֶ ֹ וַ ִׁ֤תּ
ָל־ל ֶח ֙ם
֙ ֶ וּםָא ָכ
ֱ לָק
ִׁ֤ הָעל־יִ ְשׂ ָר ֵ ָ֑א
ַ לוּכ
ִַ֖ ָ הָמ
ְ ַתּ ֲע ֶ ֵׁ֥שׂ
ָת־כּ ֶרםָנָ ֵׁ֥בוֹת
ִַ֖ ֶ ָא
ֶ ןָל ִָ֔ך
ְ ָא ֵ ִ֣תּ
ֶ ָךָאנִ ֙י
ֲ בָל ִֶ֔בּ
ִ וְ יִ ַ ִ֣ט
אלי׃
ִֽ ִ ַהיִּ זְ ְר ֵע

1 Konings 21:15

ָמת
ֹ ָ֑ ָי־ס ַ ֵׁ֥קּלָנָ ִַ֖בוֹתָוַ יּ
ֻ לָכּ
ִֽ ִ ָא ִֶ֔יז ֶב
ִ מ ַע
ֹ ִ֣ ָכּ ְשׁ
ִ הי
֙ ִ ְַוִַֽֽי
ָוּםָרשׁ
ֹ֞ ֵ בָק
ִ֣ ל־א ְח ֵָ֗א
ַ לָא
ֶ רָא ֶֶ֜יז ֶב
ִ אמ
ֶ ֹ וַ ֨תּ

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.
Net toe Isebel hoor dat Nabot
gestenig en dood was, sê Isebel vir
Agab: Staan op, neem die wingerd

ָָ֙רָמ ֵאן
ֵ יָא ֶ ִׁ֤שׁ
ֲ אל
ִ ֵ֗ וֹתָהיִּ זְ ְר ֵע
ַ ת־כּ ִֶ֣רם׀ָנָ ִ֣ב
ֶ ֶא

van Nabot, die Jisreëliet in besit wat

י־מת׃
ִֽ ֵ יָכּ
ִ וֹתָח
ִַ֖ ַ יָאיןָנָ ֶּ֛ב
ֵׁ֥ ֵ ףָכּ
ִ֣ ִ ָב ִֶ֔כ ֶס
ְ ִ֣ת־לָך
ְ ָל ֶת

hy geweier het om vir geld aan jou te
gee; want Nabot leef nie, maar is
dood.

1 Konings 21:16

ָיָמתָנָ ָ֑בוֹתָוַ ָיִּ֣ ַָֽקם
ִ֣ ֵ בָכּ
ִ֣ ִ ָא ְח ָ ִַ֖א
ַ מ ַע
ֹ ֵׁ֥ יָכּ ְשׁ
ִ וַ יְ ִ ֶּ֛ה
ָאלי
ִַ֖ ִ וֹתָהיִּ זְ ְר ֵע
ַ ל־כּ ֶרםָנָ ֵׁ֥ב
ֶּ֛ ֶ תָא
ֶ בָל ֶ ֶּ֛ר ֶד
ָ ַא ְח ֵָ֗א
ְָל ִר ְשׁ ִֽתּוֹ׃

1 Konings 21:18

ָלָא ֶ ִ֣שׁר
ֲ בָמ ֶלְך־יִ ְשׂ ָר ֵ ִַ֖א
ִֽ ֶ אתָא ְח ָ ֵׁ֥א
ַ
דָל ְק ַ ֶּ֛ר
ִ וּםָר
ֵ֗ ֵ ִ֣ק
ָדָשׁם
ִַ֖ ָ ר־י ַַֽר
ֵׁ֥ ָ וֹתָא ֶשׁ
ֲ ָבּ ֶכ ִֶ֣רםָנָ ִ֔ב
ְ וֹןָהנֵּ ֙ה
ִ ְבּשׁ ְֹמ ָ֑ר
ְל ִר ְשׁ ִֽתּוֹ׃

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.
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

ְָך־אישׁ
ֶּ֛ ִ רָה ַפ
ִֽ ָ ְךָכּ ֲא ֶ ּ֧שׁ
ַ יָה ִ֔ ַל
ָ א־ל ִ ִ֣בּ
ִ ֹ רָא ָל ֙יוָל
ֵ אמ
ֶ ֹ וַ ִׁ֤יּ
ָתָל ַ ְִּׁ֤ק ַחת
ָ ָךָה ֹ֞ ֵע
ַ את
ָ֑ ֶ וָֹל ְק ָר
ִ לָמ ְר ַכּ ְב ִַ֖תּ
ֶ ֵמ ַ ֵׁ֥ע

Maar hy sê vir hom: Het my hart nie
saamgegaan toe 'n man van sy wa af
omgedraai het jou tegemoet nie? Is

ָָ֙יםָוּכ ָר ִמים
ְ
ית
ִׁ֤ ִ ֵתָבּגָ ִ ִ֔דיםָוְ ז
ְ ת־ה ֙ ֶכּ ֶס ֙ףָוְ ָל ַ ְִּ֣ק ַח
ַ ֶא

dit tyd om die silwer te neem en om

יםָוּשׁ ָפ ִֽחוֹת׃
ְ
אןָוּב ָ ִ֔קרָוַ ֲע ָב ִ ִַ֖ד
ָ ֹ וְ ִ֣צ

klere te neem en olyfbome en
wingerde en kleinvee en beeste en
slawe en slavinne?

2 Konings 18:32

ָץָכּ ַא ְר ְצ ֵֶ֗כם
ְ ל־א ֶר
ִ֣ ֶ םָא
ֶ יָא ְת ֶֶ֜כ
ֶ ַעד־בּ ִֹאי֩ ָוְ ָל ַק ְח ִ֨תּ
ָיםָא ֶרץ
ִ֣ ֶ םָוּכ ָר ִֵ֗מ
ְ ץָל ִֶ֣ח
ֶ וֹשָׁא ֶר
ּ֧ ֶ יר
ֶ֜ ֶא ֶרץ֩ ָָדּ ֨ ָגןָוְ ִת

totdat ek julle kom haal na 'n land
soos julle land, 'n land van koring en
mos, 'n land van brood en wingerde,

ָאָת ֻ ָ֑מתוּ
ָ ֹ שָׁו ְחיִַ֖ וָּוְ ִ֣ל
ִֽ ִ ָוּד ִַ֔ב
ְ ֵזִׁ֤יתָיִ ְצ ָה ֙ר

'n land van olyfbome en heuning;

ָיתָא ְת ֶכ ֙ם
ֶ הוָּכּי־יַ ִ ִׁ֤ס
ִֽ ִ ל־חזְ ִק ִָ֔יּ
ִ ָא
ֶ עוּ
֙ שׁ ְמ
ְָ ל־תּ
ִ וְ ַ ִֽא

dan sal julle lewe en nie sterwe nie;
en luister nie na Hiskia nie, want hy

ילנוּ׃
ִֽ ֵ הוִַ֖הָיַ ִצ
ָ ְמרָי
ֹ ִ֔ ֵלא

verlei julle deur te sê: Jahwe sal ons
red.

2 Konings 19:29

ֵָׁ֥הָה ֵש ִנִַ֖ית
ַ ָוּב ָש ָנ
ַ ָס ִ֔ ִפ ַיח
ָ וֹלָה ָשנָ ֙ה
ַ וֹתָא ִׁ֤כ
ָ ָה ִ֔א
ָ ִ֣ה־לָך
ְ ֶוְ ז
ָישׁיתָזִ ְר ּ֧עוָּוְ ִק ְצ ֶּ֛רוָּוְ נִ ְט ֵׁ֥עוּ
ִֵ֗ ִ֣הָה ְש ִל
ַ ישָׁוּב ָש ָנ
ַ
ָס ִ ָ֑ח

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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וָּפ ְר ָיִֽם׃
ִ ְכ ָר ִ ִַ֖מיָםָוְ ִא ְכ ֵׁ֥ל

opkom, maar in die derde jaar – saai
en oes en plant wingerde en eet die
vrugte daarvan.

Psalm 107:37

ָוָּפּ ִ ִ֣רי
ְ וָּכ ָר ִ ָ֑מיםָוַ ִֽ֝יַּ ֲע ֵ֗שׂ
ְ וָּשׂדוֹתָוַָיִּ ְט ִ֣ע
֭ ָ וַ יִּ זְ ְר ִ֣ע

En

hulle

het

lande

gesaai

en

wingerde geplant wat vrugte as
וּאה׃
ָ ְת ִֽב

Job 24:6

םָר ָ ִ֣שׁעָיְ ַל ֵ ִֽקּשׁוּ׃
ָ הָבּ ִל ִ֣ילוָֹיִ ְק ׂ֯ ָ֑צֹירוָּוְ ֶ ִַ֖כ ֶר
ְ ַ ֭בּ ָש ֶד

opbrings verskaf het.
Op die veld gaan hulle voer haal, en
in die wingerd van die goddelose
hou hulle na-oes.

Job 24:18

ִָ֣לָח ְל ָק ָ ִ֣תם
ֶ םָתּ ֻק ַל
ְ ִי־מי
ֵַ֗ ֵל־פּנ
ְ וּא׀ָע
ַ
ל־ה
ִׁ֤ ַ ִֽק
ְךָכּ ָר ִ ִֽמים׃
ְ הָדּ ֶר
ִ֣ ֶ ֶא־י ְִֽ֝פנ
ִ ֹ ץָל
ִֽ ָבּ ָ ָ֑א ֶר

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

ָםָא ָ ֵׁ֥דם
ָ ל־כּ ֶר
ִֵֶֽ֝֗ ִ֣לָע ַ ָ֑ב ְר ִתּיָוְ ַע
ָ ישׁ־ע ֵצ
ָ
הָא
ִ ל־שׂ ֵ ִ֣ד
ְ ַע

Ek het by die land van 'n lui man
verbygeloop en langs die wingerd

ר־לִֽב׃
ֵ ֲח ַס

Spreuke 31:16

ָיה ָָנ ְִׂ֣֯ט ָע
ָ יָכ ֵ֗ ֶפּ
ִַֽ֝ הוָּמ ְפּ ִ ֵׁ֥ר
ִ זָ ְמ ָ ִ֣מהָ ָ ֭שׂ ֶדהָוַ ִתּ ָקּ ֵ ָ֑ח
ָ ִֽכּ ֶרם׃

Hooglied 1:6

ָתָשׁ ֱשזָ ַ ִַ֖פ ְתנִ י
ֶ ִ֣יָשׁ ַח ְר ִ֔חֹ ֶר
ְ ָשׁ ֲא ִנ
ֶ ל־תּ ְר ֙אוּנִ ֙י
ִ ַא
ָיָשׂ ֻ֙מנִ ֙יָנ ֵֹט ָ ִ֣רה
ָ רוּ־ב
ִֵ֗ ּ֧יָא ִ ִ֣מּיָ ִ ִֽנ ֲח
ִ שָׁבּ ֵנ
ְ ַה ָ ָ֑ש ֶמ
יָל ֹאָנָ ָ ִֽט ְר ִתּי׃
ֵׁ֥ יָשׁ ִ ִַ֖ל
ֶ יםָכּ ְר ִ ֵׁ֥מ
ַ ת־ה ְכּ ָר ִִ֔מ
ַ ֶא

van 'n verstandelose mens.
Sy dink na oor 'n stuk grond en koop
dit, van die vrug van haar hande
plant sy 'n wingerd.
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

יןָגּ ִִַֽֽדי׃
ֶ יָע
ֵׁ֥ ֵ יָבּ ַכ ְר ֵ ִַ֖מ
ְ ָל
ִ ִ֔ ר׀ָדּוֹד֙י
ִ
לָה ִׁ֤כֹּ ֶפ
ַ ֶֹא ְשׁ ֨כּ

My beminde is vir my 'n tros
hennablomme in die wingerde van
Engedi.

Hooglied 2:15

ָיםָמ ַח ְבּ ִ ִ֣לים
ְ יםָק ַטִִַָ֖נּ
ְ וּע ִ ֵׁ֥ל
ָ יםָשׁ
ִֽ וּע ִ֔ ִל
ָ ָשׁ
ִֽ זוּ־ל ֙נוּ
֙ ָ ֶ ִֽא ֱח
ינוָּס ָמ ַ ִֽדר׃
ְ יםָוּכ ָר ֵ ִַ֖מ
ְ
ְכּ ָר ִ ָ֑מ

Vang julle vir ons die jakkalse, die
klein jakkalse wat die wingerde
verniel, want ons wingerde staan in
bloei.

Hooglied 7:13

ָהָהגֶּ֙ ֶ ֙פן
ַ םָפּ ְר ָ ִׁ֤ח
ִֽ ָ הָא
ִ ָל ְכּ ָר ִִ֔מיםָנִ ְר ֶֹ֞א
ַ ימ ֙ה
ָ נַ ְשׁ ֙ ִכּ

Laat ons vroeg na die wingerde
gaan,

ָםָא ֵ ֵׁ֥תּן
ֶ ָ֑יםָשׁ
ֶּ֛ ָ מּוֹנ
ִ ִַ֖צוָּה ִר
ָ רָה ֵנ
ֵ ס ָמ ַ ִ֔ד
ְָ חָה
ַ ִפּ ַ ִ֣תּ
יָלְך׃
ִֽ ָ ֶאת־דּ ַ ִַֹ֖ד

laat

wingerdstok

ons

sien

of

die

uitloop,

die

druiwebloeisel oopgaan, die granate
blom. Dan sal ek u my liefde gee
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Hooglied 8:11

ָלָה ִ֔מוֹןָנָ ַ ֵׁ֥תן
ָ ָבּ ַ ִ֣ב ַע
ְ ָה
֙מ
ֹ ִׁ֤הָל ְשֹׁל
ִ םָה ָי
ָ ֶכּ ִֶ֣ר

Salomo het 'n wingerd in BaälHamon gehad; hy het die wingerd

ָוָֹא ֶלף
ֵׁ֥ ֶ ִַ֖אָבּ ִפ ְרי
ְ ישָׁיָב
ֵׁ֥ ִ
יםָא
ֶּ֛ ִ םָלנּ ְֹט ִ ָ֑ר
ַ ת־ה ֶ ִַ֖כּ ֶר
ַ ֶא
ָ ִֽכּ ֶסף׃

aan die oppassers oorgegee; elkeen
moes vir sy vrugte duisend sikkels
silwer inbring

Hooglied 8:12

ָאתיִם
ִַ֖ ַ הָוּמ
ָ מ
ֹ ִ֔ ָשֹׁל
ְ ףָל ָ֙ך
ְ ָ֑יָה ֶ ִׁ֤א ֶל
ָ יָל ָפ ָנ
ְ יָשׁ ִ ִַ֖ל
ֶ ַכּ ְר ִ ֵׁ֥מ

My wingerd, myne, is hier voor my,
die duisend is vir u, Salomo en

ת־פּ ְריִֽ וֹ׃
ִ יםָא
ֶ ְלנ ְֹט ִ ֵׁ֥ר

tweehonderd vir die wat sy vrugte
bewaak.

Nehemia 3:14

ָיקָ ַמ ְל ִכּ ָיִּ֣ה
ָ֙ ִוֹתָה ֱחז
ֶ רָה ַא ְשׁ ֵ֗פּ
ָ ת׀ָשׁ ַע
ִ֣ ַ וְ ֵ ִ֣א
ָוּאָיִב ִֶ֔ננּוּ
ְ
םָה
ִ֣ ית־ה ָ ָ֑כּ ֶר
ַ ְךָבּ
ֵ רָפּ ֶל
ִ֣ ֶ בָשׂ
ִַ֖ ַ ן־ר ִָ֔כ
ֵ ֶב
יחיו׃
ִֽ ָ ִַ֖יוָוּב ִר
ְ יוָמנְ ֻע ָל
ַ וְ יַ ֲע ִמ ֙יד ַָדּ ְלת ִָֹ֔ת

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

ָינוָּוּב ֵ ִַ֖תּינוּ
ָ
ינוָּוּכ ָר ֵ ֵׁ֥מ
ְ
יםָשׂד ֵ ֶֹּ֛ת
ְ ָא ֶ ִ֣שׁרָא ְֹמ ִ ִ֔ר
ֲ וְ יֵ ֙שׁ

En ander het gesê: Ons lande en ons
wingerde en ons huise moes ons

ִַַֽ֖ןָבּ ָר ָ ִֽעב׃
ָ הָד ָג
ָ ֲא ַנ ְִ֣חנוָּע ְֹר ִ ָ֑ביםָוְ נִ ְק ָ ֵׁ֥ח

verpand, sodat ons koring kon koop
in die hongersnood.

Nehemia 5:4

ָתָה ֶ ָ֑מּ ֶלְך
ַ ףָל ִמ ַ ִ֣דּ
ְ ינוָּכ ִֶַ֖ס
ֶ יםָלִ ֵׁ֥ו
ָ ָא ֶ ִ֣שׁרָא ְֹמ ִ ִ֔ר
ֲ וְ יֵ ֙שׁ
ינוָּוּכ ָר ֵ ִֽמינוּ׃
ְ
ְשׂד ֵ ִַֹ֖ת

Nehemia 5:5

ָםָבּ ֵנָ֑ינוּ
ָ יה
ִַ֖ ֶ ֵנוָּכּ ְבנ
ִ ָבּ ָשׂ ֵ ִ֔ר
ְ ינוּ
֙ רָא ֵ֙ח
ַ הָכּ ְב ַ ִׁ֤שׂ
ִ וְ עַָ ֵָ֗תּ
ָת־בּנ ֵֶֹ֜תינוּ
ְ ת־בּ ֵ֨נינוָּוְ ֶא
ָ יםָא
ֶ ִ֣הָא ַנ ְִ֣חנוָּ ֶ֠כֹ ְב ִשׁ
ֲ וְ ִה ֵנּ

En ander het gesê: Ons het op ons
lande en ons wingerde geld geleen
vir die belasting aan die koning.
En nou, ons vlees is soos die vlees
van ons broers en ons kinders soos
hulle kinders, en tog moet ons nou

ָיןָל ֵ ִ֣אל
ְ שׁוֹתָוְ ֵ ִ֣א
֙ שָׁמ ְבּנ ֵ ִֹׁ֤תינוָּנִ ְכ ָבּ
ִ ַל ֲע ָב ִ ֵ֗דיםָוְ ֵ֨י

ons seuns en ons dogters tot slawe

ינוָּל ֲא ֵח ִ ִֽרים׃
ַ ינוָּוּכ ָר ֵ ִַ֖מ
ְ
נוָּוּשׂד ֵ ֵֹׁ֥ת
ְ
יָ ֵ ִ֔ד

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

ָיהם
ֵׁ֥ ֶ םָכּ ְר ֵמ
ַ יה
ֶּ֛ ֶ וֹםָשׂד ֵֹת
ְ
ֵ֗םָכּ ַהיּ
ְ אָל ֶֶ֜ה
ָ ָה ִשׁיבוּ֩ ָָ֨נ

Gee dan vandag nog hulle lande,
hulle wingerde, hulle olyfbome en

ָתָה ֶכּ ִֶׁ֤סףָוְ ַה ָדּגָ ֙ ן
ַ םָוּמ ַ֨א
ְ יה
ָ֑ ֶ םָוּב ֵתּ
ָ יה
ִַ֖ ֶ ית
ֵ ֵז
יםָבּ ֶ ִֽהם׃
ָ רָא ֶ ִַ֖תּםָנ ִ ֵֹׁ֥שׁ
ַ רָא ֶ ֵׁ֥שׁ
ֲ ַה ִתּ ִ֣ירוֹשָׁוְ ַהיִּ ְצ ִָ֔ה

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

ָהָשׁ ֵמנָ הָּ֒וַ ִיּ ְִֽיר ֹּ֡שׁוּ
ְ רוֹתָוַ ֲא ָד ָ ִ֣מ
֮ יםָבּ ֻצ
ְ וָּע ִ ִ֣ר
ָ ַוִַֽֽיִּ ְל ְכּ ֹ֞ד
ָצוּבים
ִֶ֜ וֹתָח
ֲ ל־טוּבָבּ ָֹ֨ר
ֶ֠ ים־כּ
ָ יםָמ ֵ ִֽל ִא
ְ ָבּ ִ ִ֣תּ
ָֹאכ ִׁ֤לוּ
ְ לָל ָ֑ר ֹבָוַ יּ
ָ ץָמ ֲא ָ ִַ֖כ
ַ יתיםָוְ ֵ ֵׁ֥ע
ֶּ֛ ִ ְֵכּ ָר ִ ּ֧מיםָוְ ז

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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ָהגָּ ִֽדוֹל׃
ַ ֵׁ֥טוּבָך
ְ וָּבּ
ְ ִַ֖עוָּוַ יַּ ְשׁ ִִ֔מינוָּוַ ִיּ ְִֽת ַע ְדּנ
֙ ַוִַֽֽיִּ ְשׂ ְבּ

en hulle het geëet en versadig en vet
geword en weelderig gelewe deur u
grote goedheid.

1 Kronieke 27:27 ָָ֙לָשׁ ַבּ ְכּ ָר ִמים
ֶ יָה ָ ִֽר ָמ ִ ָ֑תיָוְ ַ ִׁ֤ע
ָ יםָשׁ ְמ ִ ִַ֖ע
ִ ל־ה ְכּ ָר ִִ֔מ
ַ֨  וְ ַעEn oor die wingerde van Simeï, die
Ramatiet; en oor wat in die wingerde
ָָיָה ִש ְפ ִ ִֽמי׃
ַ וֹתָה ַיִָּ֔יִ ןָזַ ְב ִ ִַ֖דּ
ַ ְלא ְֹצ ִ֣ר

was aan wynvoorrade, was Sabdi,
die Sifmiet.
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