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ABSTRACT 

This article shows how the investigation inco the history of origin of che text itself, 
as well as the Wirkungsgeschichte thereof, can assist in decermining a possible 
"direction of interpretation" in terms of which modern readers/hearers may interpret 
a particular text. The point of departure is chat the Biblical text of rhe book of Ruth 
was repeatedly placed into new and wider contexts. These wider contexts provide an 
indication as co rhe process of continuous interpretation of this story. The task of the 
modern exegete is "to tune onto the wavelength" of chis process. The process of 
interpretation in modern communities of faith can be proceeded with responsibility 
in this way. 

1. INLEIDEND 
Die Suid-Afrikaanse gesprek oor eksegetiese merodologie wentel 
meestal rondom die ceenscelling Cussen teksimmanente eksegese, en 
eksegese waarin die historiese dimensies van Bybeltekste volledig 
verreken word. 3 Hoewel niemand die normaalweg waag om 
eksklusiewe aansprake met becrekking tot sy/haar benadering te 

In herinnering aan twee vriende en leermeesters, Ferdinand Deist en Hannes 
Olivier, van wie ek nog soveel wou leer. 

2 Dr. L.C. Jonker, Departemenr Ou en Nuwe Testament, Fakulceic Teologie, 
Universireit van Stellenbosch, Suid-Afrika. 

3 Die diskussie cussen Le Roux (1996:41-54) en Prinsloo (1996:21-33) in 'n 
onlangse volume van Acta Theologica is cekenend van hierdie gesprek. Le Roux 
her in sy artikel 'n beskrywing probeer gee van wat hy "die Suid-Afrikaanse 
Bybelwetenskap" noem. Hierin bet die dan veral gehandel oor 'n aanklag ceen 
die ceksimmanente mctode van uitleg wac, volgens Le Roux, 'n ripiese 
Cartesiaanse soeke na vaste fondamente behels. As alcernacief bepleic hy (met 
verwysing na Gadamer) 'n speelse omgang mer Bybelceksre waarin die 
historiese dimensie van die tekste volledig verreken word. Hierdie spel sluic 
egter nie ernscige betrokkenheid en egte oorgawe uit nie. Hierceenoor reageer 
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maak nie, kom daar in die praktyk nie veel tereg van benaderings war 
meer incegrerend of komprehensief ce werk \Vil gaan nie. Aangesien 
ek elders (1996: hoofstuk 6) reeds 'n volledige bespreking aan die 
ceoreciese aspekte van hierdie saak gewy hec, wil ek hier slegs 
volscaan mec die scandpunt dac die mulci-dimensionaliceit van die 
Bybeltekste, asook van die interpretasieproses opsigself, die 
noodwendig maak dac verskillende eksegetiese benaderings 
gesamendik gebruik moet word. 

Die doel van hierdie artikel is dus ook nie om weer 'n lang 
teoreciese diskussie aan te bied nie, maar om aan die hand van 'n 
voorbeeldreks (naamlik die boek Rut) 'n moondike integrerende of 
komprehensiewe benadering ce illustreer. Hierdie scudie van die 
boek Rut gaan van die veronderstelling uit dat die bepaling van 'n 
moonclike "interpretasierigring" van hierdie eeks, socs wat die 
vasgestel kan word vanuit die verskillende fases van oncstaan, die 
moderne eksegeet kan help om die boek vir 'n moderne konceks te 
incerpreteer.4 Hierdie uitgangspunt word in die volgende afdeling 
verduidelik. Die word egter gedoen binne die konteks van die 
dubbele verancwoordelikheid war op eksegete rus. 

2. UITGANGSPUNTE 
2.1 'n Dubbele veranrwoordelikheid: aandag vir Bybeltekste 

en geloofsgemeenskappe 

Bybelwetenskaplikes het eerstens 'n krities-wetemkap!ike verantwoorde
!ikheid in hul bescudering van Bybeltekste. Hulle taak is om sensitief 

Prinsloo (1996:21-33) dac Le Roux se beskrywing van die teksimmanence 
benadering niks anders as 'n karikatuur is nie. Prinsloo ontken onder andere die 
aanklag van Le Roux dat die ceksimmanente benadering slegs op die finale eeks 
konsentreer, en gevolglik daarmee 'n historiese bemoeienis onnodig verklaar. 
Ook oncken Pdnsloo dac diegene wat 'n teksimmanence benadering volg 
hulself skuldig maak aan eksklusiewe aansprake, d.w.s. dat hulle mecn dat 
hierd.ie benadering objektiewe resulcate lewer en dus die enigste "regce .. (die 

besce) mecode is. 
4 Hierd.ie bydrae pretender ook nie om "die beste .. benadering tot Bybeltekste te 

wees nie. Die status daarvan is dus slegs om ·n bydrae tot die gesprek ce maak. 
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ce wees vir die eie-aard van hierdie tekste, synde antieke tekste war 
oor eeue heen ontstaan her en oor eeue heen in geloofsgemeenskappe 
toegeeien is. Vanuit hierdie ervaring met Bybelcekste moet clan 
eksegetiese metodes ontwerp word war die bestudering en 
artikulering van die tekste kan vergemaklik.5 In die bestudering van 
spesifieke tekste moet, met behulp van hierdie metodes, aangedui 
word op watter wyse die uniekheid van daardie spesifieke eeks 'n rol 
speel in die inrerprerasie daarvan. Daar moet byvoorbeeld aangedui 
word watter literatuursoort ter sprake is en watter reaksie die by die 
leser/hoorder wil ondok. Hoe die strukture in die teks 'n retoriese 
funksie vervul, moet aangetoon word. 6 Daar moet egter oak 
noulettend gekyk word na die ontstaansgeskiedenis van die teks self. 
Die onrstaansprosesse moet (waar moontlik) nagespeur word ten 
einde die ontsluiting van die ontstaanswereld re vergemaklik.7 

Hierdie inligting kan juis die verdere hermeneutiese prosesse ten 
bate kom (soos hierdie studie van die boek Rut hoop om te 
illustreer). 

5 Hier word aangesluic by Barron (1984:5,205) wat eksegetiese mecodes sien as 
geformaliseerde intu'isie aangaande en ervaring met tekste. Metodes gaan dus 
nie die bestudering van tekste vooraf nie. Merodes se scacus is juis om ervarings 
met tekste ce formaliseer, en om in die verdere bestudering van ceksce van hulp 
n: wees. Vandaar dar elke nuwe bestudering van 'n Bybelceks nie opnuuc en 

, noodwendig lei tot die onewikkeling van 'n nuwe metode nie. Reeds 
geformuleerde metodes kan juis ren bate geneem word. Daar moee egret steeds 
in gedagce gehou word war die status van die merodes is. Hierdie siening sluir 
dus oak nie uic dac nuwe merodes wel oncwikkel kan word nie. Vir 'n vollediger 
bespreking van hierdie punt, sien Jonker (1996:299-302). 

6 In hietdie opsigce is die teksimmanente benadering wel van hulp. Die is 
duidelik dat sekere merodes met becrekking tot sekere soorre literatuur 
vrugbaarder aangewend word. Die geld na my mening met berrekking tor die 
ceksimmanente benadering en poeciese liceracuut. Prinsloo se vele Psalmscudies 
aan die hand van hierdie benadering kan dus posicief beootdeel word. Die 

. beceken egret nie noodwendig dat hierdie benadering met becrekking tot ander 
literaruursoorre en teksre ewe vrugbaar aangewend kan word nie. 

7 Met becrekking cot hierdie aspek moec Le Roux se pleidooi vir 'n hiscoriese 
benadering waardeer word. Aangesien die Bybelrekste antieke teksce is, kan 
hierdie aspek skaars uic die oog verloor word. 
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Bybelwetenskaplikes het verder ook nog 'n hermeneutiese 
verantwoordelikheid Aangesien Bybeltekste hoofsaaklik in geloofs
gemeeriskappe ontstaan en oorgelewer is, en aangesien hierdie tekste 
hoofsaaklik in geloofsgemeenskappe toegeeien is, moet Bybel
wetenskaplikes ook hierdie konteks waarin Bybelinterpretasie 
plaasvind, volledig in · gedagte hou.8 Resente publikasies vra 
toenemend die aandag vir die feit dat die Bybel ook die boek van die 
kerk is.9 

2.2 Doe[ en merode 

Die doel van hierdie artikel is om aan te dui dat 'n bescudering van 
die ontstaansgeskiedenis van die eeks self, asook die 
Wirkungsgeschichte daarvan, kan meehelp om n moonclike 
"inrerpretasierigring" re bepaal waarbinne moderne lesers/hoorders 
die bepaalde eeks kan interpreteer. Hierdie "interpretasierigting" 
word egter nie monolities en eenduidig beskou nie. Uireraard sou 
daar in die ontwikkeling van die antieke teksre verskillende 
"interpretasierigtings" kon onrstaan war binne verskillende 
religieuse gemeenskappe singewend kon wees. In die bepaling van 'n 
moonclike "incerprecasierigcing" moec daar gedurig gesoek word na 
koncinui'ceic ce midde van moonclike diskoncinui'ceic. 

Die uitgangspunt is dat die Bybelteks van die boek Rut telkens 
in nuwe en wyer konceksce ce scaan gekom hec. Hierdie wyer 
konceksce gee 'n aanduiding van die voorcgaande proses van 
incerprecasie van hierdie verhaal. Die caak van die moderne eksegeec 
is dus om "in ce skakel op die golflengte" van hierdie proses. Op 
hierdie wyse kan die proses van incerprecasie in die moderne 
geloofsgemeenskappe op 'n verancwoordelike wyse voortgesic word. 

8 Sien ook Jonker (1997) waarin 'n pleidooi gelewer word vir die oorbrugging 
van die gaping cussen Bybelwecenskaplikes en geloofsgemeenskappe (in hierdie 
geval spesifiek binne die NG Kerk in Suid-Afrika). Prinsloo se gesindheid om 
hierdie kloof te oorbrug, kan posicief beoordeel word. Die titel van een van sy 
Psalmscudies, naamlik Van kateder lot kansel (1984), suggereer reeds hierdie 
gesindheid. 

9 Sien onder andere Braaten en Jenson (1995), Davies (1995) en Houlden (1995). 
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Ten einde hierdie doe! te verwesenlik en die hipotese te vetdedig, 
word in hietdie studie nie krampagtig aan een bepaalde metode 
vasgehou nie. Daar word eerder mer die resulcace war deur 
verskillende eksegeriese merodes na vore gebring is, omgegaan.10 

Hierdie resulcare word egter nie lukraak met mekaar in verband 
gebring nie, maar binne 'n mulri-dimensionele raamwerk. 11 

Hierdeur word gepoog om die komplekse aard van die 
inrerprerasieproses re verreken. Mer betrekking tor die boek Rut 
blyk dir dar veral die resulrate van srilistiese, retoriese en narrariewe 
analise vrugbaar aangewend kan word, maar ook die van hisroriese
kririese en kanoniese benaderings. Die bestek van 'n arrikel laar egrer 
slegs toe dar 'n kursoriese oorsig oor die resulrace van die analise 
verskaf kan word. 

3. DIE BOEK RUT 
Daar bestaan wye konsensus dat die boek Rut behoort tot die genre, 
soos Gunkel dit reeds genoem het, novelle. Hubbard (l 988b:47) 
verkies egter 'n meer presiese benaming, naamlik "short story", 
oftewel "kortverhaal". Met verwysing na Campbell se beskrywing, 
noem Hubbard vier kenmerke van hierdie genre: 

(i) Dit het 'n duidelike literere sty! wat verhewe prosa en semi
poeriese rirmiese elemenre bevat, veral in die direkre rede; 

10 Sien bv. ook Fisch (1988:425-437) se benadering waarin hy van struktu
ralisciese sowel as historiese insigce gebruik maak om die boek Rut te oncleed. 
Dit help horn om meer as strukture te beskryf: "And if we have reached a 
different conclusion ... , it is because the biblical text is seen to reveal nae just a 
pattern within the brain, but rather a path of salvation; not just structure, but 
covenant-structure" ( 1988:43 7 ). Berquist ( 1993:23-3 7) gebruik weer 
sosiologiese insigte in kombinasie met ·n licerere scudie wanneer hy die 
roldediffercnsiasie in die boek Rue onrleed. 

ti' Sien Jonker (1996:315-332) vir 'n vollediger beskrywing van hierdie 
benadering. Die benadering poog nie om 'n alternaciewe metode re wees nie. 
Die is eerder 'n "hermeneutiese kaart" waacop bescaande en nuwe metodes 
"geploc" kan word ten einde die resultate daarvan op 'n verantwoordelike wysc 
te benut in nuwe interpretasiepcosessc. 
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(ii) Die inhoud daarvan kombineer 'n belangsrelling in ripiese mense 
met 'n belangsrelling in die wel en wee van die gewone lewe; 

(iii) Dir wil vermaak, sowel as opvoed; 

(iv) Die boodskap word op 'n kreatiewe manier gekombineer met die 
lirerere kunstigheid ':'an die storie. 

Vorige analises van die boek Rut het clan ook met vrug gebruik 
gemaak van die ontleding van verskillende aspekte van die 
narrariewe struktuur. Die analise war hier gemaak word, begin 
daarom ook op hierdie punt. 

3.1 Verrelsrrukruur en storielyn12 

Daar is redelike konsensus dat die verhaal uit vier episodes bestaan 
war ongeveer met die hoofstukindeling saamval (Hubbard 
1988b:74-75). Dramariese krireria (Ska 1990:2), naamlik 
verandering van plek, karakters, cyd of aksie, gee aanleiding cot 
hierdie indeling. Enkele kleiner gedeelces sraan egter buite die 
episode-indeling. 

(i) Daar sou 'n saak daarvoor uitgemaak kon word dat 1:1-2 nie deel 
vorm van episode 1 nie, maar eintlik die inleiding tot die geheel 
vorm. Die omstandighede ("setting") word verduidelik, die 
karakters word voorgesrel, en hul verhoudings tot mekaar word 
verduidelik. Vanaf 1:3 begin die aksie van die verhaal met die 
afsterwe van Elimelek. 

(ii) Die opmerking in 1:22 blyk ook buire die episode-indeling re 
staan, aangesien die eerder 'n oorgang bewerksrellig Cussen 
episode 1 en 2. 

(iii) Dieselfde geld vir 2:23 war 'n oorgang cussen episodes 2 en 3 
bewerksrellig. 

(iv) Dir blyk ook dar die genealogiese aanduidings van 4: l 7bB-22 
buite die episode-indeling va1. Die vorm in 'n sekere sin 'n 

12 Die term "scorielyn" word hier gebruik in plaas van "plot" war in sommige 
studies voorkom. 
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konklusie vir die geheel. Hieronder sal 'n vollediger bespreking 
gewy word aan die posisie van hierdie gedeelte. 13 

Episodes 2 en 3 vertoon 'n soortgelyke struktuur. Albei begin en 
eindig met gesprekke tussen Naomi en Rut (vgl. 2:1-4 met 3:1-5, en 
2:19-22 met 3:16-18). Daartussen word onderskeidelik die gebeure 
beskryf op Boas se land (2:5-18) en op Boas se dorsvloer (3:6-15). 14 

Die verhaal het 'n eenheidstorielyn, dir wil se 'n storielyn waarin 
al die episodes relevant is vir die vertelling, en waarin die episodes 
alma[ hydra tot die resultaat van die vertelling (Ska 1990:17). Die 
verskillende momente van die storielyn (war oor episodegrense been 
sny) kan soos volg beskryf word: 15 

1: 1-18 Eksposisie 

1:19-21 Snellergebeure 

1 :22 Opsommende tussenpose 

2:1-4:12 

4:13-17ba 

(4:17bB-22 

Komplikasie (insluitend 'n opsommende tussenpose 
in 2:23) 

Draaipunt en klimaks 

Konklusie) 

Die posisie van die konklusie is uitsonderlik. Vermoedelik is 
hierdie gedeelte 'n latere byvoeging war die verhaal in 'n wyer konteks 
ingebed het. Die motivering vir hierdie Stelling volg hieronder. 

Daar is 'n baie duidelike verandering van status of toestand war 
plaasvind tussen episodes 1en4. In 1:19-21 word Naomi se toestand 
as Ci?'J ("leeg")16 beskryf nadat sy en Rur vanaf Moab na Betlehem 
teruggekeer her. In reaksie op die vroue van Betlehem verkies Naomi 
("die lieflike een" van die stam []l)J) om eerder Mara ("bitterheid") 

13 Prinsloo (1982:llvv,) bak.en vyf perikope af wat met die hoofstukindeling 
ooreenstem. Hy maak die geslagsregisters in 4: l 7b-22 'n aparte perikoop. 

14 Vgl. Prinsloo (1982:12). 

15 Berlin (1983:101-110) maak van Libov se soortgelyke model gebruik om die 
storielyn ce beskryf. Grant (1991:424-441) gebruik 'n viervoudige skema om 
die verhaalstrukcuur ce beskcyf: naamlik 'n beweging vanaf tragedie na anci
romanse, komedie en romanse. 
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genoem te word. Hierdie beskrywing van Naomi se status voorsien 
clan ook die snellermoment aan die verhaal om die voort re stu na die 
vervulling van hierdie behoefte. In die roneel in episode 4 waarin die 
draaipunt en klimaks voorkom (4: 13-l 7a) speel die vroue van 
Betlehem weer eens die rol om die status of toestand van Naomi te 
beklemtoon. Die blyk duidelik dat haar toestand omgekeer is, dat 
haar leegheid gevul is met 'n nakomeling. Daarom word haar naam 
ook weer in ere herstel. Hierdie beweging van leeg na vol, soos later 
aangedui sal word, vorm clan die basiese struktuur waarop die 
uitkringende kontekste van inrerpretasie berus. 17 

3.2 'n Betekenisvolle tema: 191J 
'n Baie belangrike cema war soos 'n goue draad deur die verhaal loop, 
is "ll?IJ ("oorvloedige, onverdiende goedheid"). "On the one hand, the 
story stressed that Yahweh practices f?eseri. toward his people ..... On 
the ocher hand, the scary emphasized even more strongly the value of 
human he.re{' (Hubbard 1988b: 65-66). In 1:8 spreek Naomi die 
wens uit dat Jahwe ceenoor Rut en Orpa 191:1 sal doen soos war hulle 
ceenoor haar en die afgestorwenes gedoen het. In 2: 11-12, hoewel die 
term 19D nie hierin voorkom nie, prys Boas die optrede van Rut 
ceenoor haar skoonmoeder en afgescorwenes, en spreek hy die wens 
uit dat Jahwe haar daarvoor sal vergoed. In 2:20 is Naomi aan die 
woord nadat sy van Boas se gunscige opcrede ceenoor Rue gehoor het. 
Naomi noem dan die geseend wac sy i9ry ceenoor lewendes en dooies 
bewys. Hierdie geval is egter dubbelsinnig, aangesien die ancesedent 
van die relatiefsin wat ingelui word deur ~~ beide Jahwe of Boas 

16 Hierdie leegheid word op licerere vlak versterk deur 'n hongersnood die fisiese 
konteks ce maak waarbinne die verhaal begin. Hierdie omstandighede verander 
clan ook progressief in die verhaal namare Rue eers op Boas se land, en later op 
sy dorsvloer, koring present kry. In 3:17 word ook weer gesinspeel op die 
verandering in hierdie status deurdac Rut vir Boas aanhaal wat nie wou toe!aac 

dat sy CJ?""} na haar skoonmoeder moet rerugkeer nie. 
17 Thompson (1993:201) meen selfs dat die binere opposisies in die verhaal die 

"dryfkrag" agter die ouceur se vertelling is: "The story chat begins with a truly 
desperate situation for the women ends with a future opening up into boundless 

possibilities." 
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kan wees. Hierdie dubbelsinnigheid word hieronder verder behandel. 
In 3:10 beklemtoon Boas weer eens Rut se 191J wanneer hy 'n 
seenbede oor haar uitspreek. Die laaste episode bevat die gesprek 
tussen Boas en die alternatiewe losser. Daar kan beweer word dat 
hierdie regsgesprek aan die een kant die doe! het om die 
spanningslyn van die verhaal te verhoog, maar aan die ander kant ook 
die funksie vervul om die 19IJ van Boas (hoewel die term ontbreek) 
deur middel van kontras te beklemtoon. Wanneer die draaipunt en 
klimaks van die verhaal in 4:13 bereik word, word die finaal duidelik 
dat ditJahwe se 191J (hoewel die term ontbreek) is war Naomi en Rut 
se lot verander hec. Dit 'kan dus met reg beweer word dat hierdie 
tema die dryfkrag agter die lotsverandering van Naomi en Rut is. 
Daar is 'n beweging in die verhaal van leeg na vol. Hierdie beweging 
word bewerkstellig deur die ii;iry van Jahwe wat Hy ook deur mense 
se <lade gestalte laat kry. 

3.3 Vervlegtheid van karakrers 

Die verreller van die verhaal gebruik 'n aantal kunstige tegnieke om 
'n vervlegtheid van karakters re bewerkstellig. Eerstens is dit vroeg 
in die verhaal reeds duidelik dat daar 'n lotsverbondenheid tussen 
Naomi en Rut is. Deurdat Rut bereid is om saam met haar 
skoonmoeder na haar land rerug te keer, word haar rol in die 
verandering van Naomi se lot reeds beklemtoon. 18 In episode 2 blyk 
die dat Naomi die guns wat Rut by Boas verwerf het, ook vir haarself 
ten bate neem. Sy dui hierna aan Nt11l';>t{!Q (2:20). Maar dit is veral 
in Episode 3 dat die lotsverbondenheid van Naomi en Rut die 
duidelikste blyk. Deurdat die verhaal twee regsgebruike, naamlik die 
leviraacsgebruik en die lossingsreg, op 'n vervlegde wyse19 in die 

18 " ... chis lyrical speech ('whither thou goest, I will go .. .') advertises that the 
situation of the older and younger woman are henceforth one situation, their rasks 
one task and the subsequent actions and triwnph mutual" (Black 1991:25). 

19 Hoewel daar heclwat diskussie gevoer word oor die wyse waarop hierdie 
regsgebruike in die verhaal funksioneer, al clan nie (vgl. bv. Richter 1983:123-
126), moet onthou word dat die hier waarskynlik as literere cegniek gebruik 
word. Die inligting word dus nie verskaf ter wille van die akkurace 
regsagtergrond nie. Hubbard (1988:49-50) kan gelyk gegee word met sy 
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verhaal invoer, besef die leser/hoorder finaal die noue vervlegtheid van 
Naomi en Rut se lot. Soos war Naomi behoefre her aan sekuriteit war 
deur 'n lossersfiguur bewerkstellig kan word, so her Rut behoefte aan 
'n nageslag war deur die leviraatsgebruik bewerkstellig kan word. 

Die tweede voorbeeld van vervlegde karakters blyk beslissend te 
wees vir die teologiese verstaan van die verhaal. Slegs op twee plekke 
in die verhaal tree Jahwe as aktiewe karakter op. In 1 :6 word 
aangedui dat Jahwe aan sy volk uitkoms gegee her uit die hongers
nood (cry? o;:i? ni:i? iD:[T1~ 71JC: "Ji?!!'::I), en in 4: 13 word genoem dat 
Jahwe aan Rut swangerskap verskaf her ()i"];:l :i';> 71)71: ]!'1.'J). Hierdie 
twee momente omraam die verhaal metJahwe se voorsienigheid. Die 
interessante is egrer dat daar andersins geen akriewe ingrype of 
optrede van Jahwe beskryf word nie. Jahwe blyk in die res van die 
verhaal op die agtergrond re wees. 'n Bewusrheid van Sy 
teenwoordigheid en betrokkenheid word slegs weerspieel in die 
seenbedes war deur die ander karakrers uitgespreek word. Dir 
bereken egter nie dar Jahwe passief in die verhaal is nie. Die verreller 
verkies egrer om Jahwe se akriwiteir via die aktiwiteit van mense, en 
veral Boas, uit te beeld. Daarom word die karakters van Jahwe en 
Boas op kunstige maniere vervleg.20 Dir word veral op twee maniere 
bewerkstellig: 

(i) In 2:12 reageer Boas op Rut se besondere gesindheid teenoor 
haar skoonmoeder deur aan haar 'n welverdiende beloning van 
Jahwe, die God van Israel, roe re wens. Dir is juis onder Jahwe se 
vlerke ('ll:l) war Rur kom skuil het, se Boas. Waarskynlik 
sinspeel die verteller bier reeds daarop dat Rut se soeke na hulp 
by Boas gelyk te stel is daaraan dat sy onder Jahwe se vlerke kom 

opmerking: " ... one musr remember that the book of Ruth is a piece of 
narrative lirerarure, nor a legal treatise, court transcript, or comprehensive code. 
Thus, its contents conform ro the principles of good srory-relling .... The author 
may, for example, describe legal customs ambiguously yet credibly in order to 
maintain reader interest." Sien oak Black (1991:29-30) in hierd1e verband. 

20 Thompson ( 1993:203-204) is van mening dat "this blending together of divine 
and human initiative and acriviry .... is a characterlstic of the story in rhe book 
of Ruth." Hy meen dat hietdie vervlegring veral in die verskillende gebede, 
veral die intersessie-gebede, duidelik blyk. 
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skuil her. Hierdie sinspeling word egter eksplisiet gemaak in 3:9 
wanneer Rut vir Boas op die dorsvloer versoek om haai.- onder sy 
vlerk ('1l:l)21 re neem. Rut versoek dus vir Boas om die bede war 
hy in 2: 12 uirgespreek her, self waar te maak. 

Theologically, chis wordplay implies a connection between the two 
petitions, specifically, chat the kiiniip of Boaz (i.e., marriage ro Ruth) 
is Yahweh's kanap- (i.e., procection of Ruth). Again, by implication, 
Yahweh aces in the acts of I/ere(/_ done by hwnan characters (Hubbard 
1988b:71).22 

(ii) Die ander tegniek waarmee Jahwe en Boas se karakters vervleg 
word, is die dubbelsinnige uitspraak in 2:20. Dir is nie heeltemal 
seker of Boas of J ah we die antesedent van die relatiefsin wat met 
"1[\I~ ingelui word, is nie. Hoewel Rebera (1985:317-327) redelik 
afdoende argumente aangevoer her dac Boas die ancesedent is, is 
daar steeds eksegece wac meen dac die 'n doelbewuste 
dubbelsinni~heid is. Bernstein (1991:16), wanneer hy onder 
andere na hierdie teks verwys, merk byvoorbeeld op: 

There is lirtle doubt that these ambiguities' were intended by rhe author. 

Met hierdie dubbelsinnigheid word dit bewerkstellig dat die 
leser/hoorder ten voile bewus is daarvan dac Boas einclik namens 
Jahwe opcree. Jahwe "skuil" as 'c ware vir 'n groot deel van die 
verhaal agter die karakter van Boas. 

Ter wille van die argument kan die resultate van die analise cot 
dusver nou eers opgesom word. Die cema wac deur die verhaal 
behandel word, is "Jahwe se oorvloedige guns ("'f91J) aan mense". 
Hierdie tema word op 'n eerste (gewoon menslike) vlak uitgewerk 

21 Normaalweg word die verwysing na ').l:J in 3:9 as 'n simboliese gebaar verscaan. 
Die term word dan mer "punc van kleed" vertaal. Om die punt van jou kleed 
oar 'n vrou uit re sprei, was 'n simboliese gebaar waarmee 'n 
huweliksverbintenis gesuggereer is (Viberg 1992:141-142). Rut versoek Boas 
dus om haar as sy vrou ce neem. Sien oak Prinsloo (1982:68). 

22 Prinsloo (1982:68) ondersceun oak hierdie standpunr: "Wanneer dieselfde 
uitdrukking bier deur Rut gebruik word, word Boas op baie subtiele wyse as 
plaasvervanger vir die Here aangedui." 
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deur die ineengevlegce verhale van cwee vroue, Naomi ('n Israeliet) en 
Rut ('n Moabiet). Albei se lot word verander deur Jahwe. Jahwe se 
aktiwiteit word egter vergestalt in die karakter, Boas, wat optree as 
losser reenoor Naomi, en wat die leviraacsgebruik teenoor Rut nakom. 

3.4 'n Wyer konteks word bewerkstellig 

Die verhaal kring egter steeds wyer uit. Dir hang veral saam met die 
geslagsregisrer wat aan die einde van die verhaal as 'n konklusie 
funksioneer. Die posisie van hierdie dubbele geslagsregister (4: l 7bB 
en 4:18-22) is egrer nie onproblemaries nie. Daar is 'n redelike 
eenstemmigheid onder eksegete dat 4:18-22 'n lacere toevoeging tot 
die verhaal is. Sommige meen (veral op grond van die inleidende 
frase r}!l n11'?111 :i'?N1) Jar hierdie geslagsregister 'n priesterlike 
produk (P) waarskynlik uir die eksiliese of na-eksiliese rydperk is. 
Hierdie geslagsregister blyk verder 'n aanhaling re wees uit 1 
Kronieke 2:9-15. Hoewel <laar ook argumente teen hierdie 
sranJpunt ingebring kan word (sien Hubbard 1988b: 16-18), blyk 
dit 'n aanloklike teorie te wees aangesien dit 'n goeie verklaring sou 
gee waarom die Dawid-konneksie hier ingevoer word. In die na
eksiliese tyd \Vas <laar naamlik 'n versugring na die heroprigting van 
die koninkryk van die ideaalkoning, Dawid. 

Die posisie van 4: l 7b13 is egter omsrrede. Sederr Gunkel (en oak 
Eissfeldt) is daar reeds 'n hele aantal eksegete war meen dat die 
verhaal aanvanklik niks met DawiJ re make gehaJ her nie, en dat 
hierdie kort geslagsregister in 4: 17b (,11 ':;1~ ·w·..,~~ Nl71) daarom ook 
nic tot die oorspronklike verbaal behoorr nie (Childs 1987:563,566). 
Dit probleem war aanvanklik met 4: 17b ondervind is, is naamlik dat 
daar 'n oenskynlik onnoclige herhaling van die naamgewing in 4:17a 
daarin voorkom (1~i!J 1DU! 71~~f)i?D}). Vandaar dat vroeer gemeen is dat 
die hele 4: 17b 'n late re toevoeging is. Vormkritiese studies (sien veral 
Witzenrath 1975 :21-26) her intussen egter oortuigend aangetoon 
dat die formule (qiirii' san mer suffiks + eienaam) in 4:17ba die 
eintlike naamgewingsformule is. Hubbard (1988a:293-301 en 
1988b:14-15) bied 'n oplossing vir 4:17a aan. Aangesien 4:17b die 
eintlike naamgewingsformule bevat, beweer Hubbard dat 4: l 7a 
eerder verraal moet word met "hulle her sy betekenisvolheid/ 
belangrikheid uitgeroep". Daarmee is daar bevredigende verklarings 
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vir 4: l 7a en 4: l 7ba aangebied. Daar is na my were egter nog nerens 
afdoende aangetoon waarom 4: l 7b~ wel dee! van die oorspronklike 
verhaal was nie. Saam met Childs (1987:566) meen ek steeds dat 
hietdie kott geslagsregister ook, soos 4:18-22, 'n latere toevoeging 
was. Die oorspronklike verhaal bet dus met die naamgewingsformule 
geeindig. 

Die vraag ontstaan dan natuurlik na die datering van die 
oorspronklike verhaal en die latere toevoegings. Met betrekking tot 
die datering van die oorspronklike verhaal, is daar veral twee 
moonrlike sienings, naamlik 'n na-eksiliese (d.w.s. na 538v.C.) en 'n 
voot-eksiliese datering. Aangesien Hubbard (1988b:23-35)23 'n 
goeie beskrywing gee van die argumente vir en teen elke siening, 
word dit nie hier herhaal nie. Hy noem dat die resente neiging is om 
eerder 'n voor-eksiliese datering, en meer presies tydens die 
Salomoniese regering (lOe eeu v.C.), te aanvaar. Die sluit natuurlik 
nie uit dat daar sekere voorstadiums van hierdie verhaal was nie. 
Brenner (1983:385-397) stel byvoorbeeld voor dat daar op 'n vroeer 
stadium twee mondelinge stories was, re were 'n Naomi-storie en 'n 
Rut-storie, war beide dieselfde motief gehad her. Hierdie stories is 
volgens haar dan lacer saamgewerk in een verhaal. 

Hoe die ook al sy, die oorspronklike skriftelike verhaal moes 
ontstaan her nadat daar 'n tydsverloop vanaf die Rigtertydperk was 
(vgl. 1:1 C'ti!)lll;:t Vb~ •i,•:i •;:i:J). Die oorspronklike verhaal, met die 
stprielyn en tema soos hierbo beskryf, word geplaas in 'n tydperk in 
die verlede. Die doel daarvan was om Jahwe se oorvloedige guns aan 
mense in hierdie rydperk te belig. Dir word gedoen deur die verhaal 
van 'n gewone familie en hul locgevalle ce vercel. 

Op 'n later stadium, nadat Dawid reeds roem as koning verwerf 
hec, is die twee geslagsregiscers tot die oorspronklike verhaal 
toegevoeg. Vermoedelik i~' eers die korter weergawe in 4: l 7bB 
toegevoeg, met die doel. om aan te dui dat hierdie Obed war gebore 
is, die voorvader van koning Dawid was. Die langer geslagsregiscer 
in 4:18-22 is waarskynlik daarna toegevoeg ten einde die korter 

23 Sien oak Prinsloo ( 1982:4-7). 
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weergawe, maar ook 'n ander tema (sien hieronder) verder uit re 
werk. 'n Meer presiese aanduiding van datering hoef nie verskaf te 
word nie.24 

Dit is op hierdie punt dac die egter duidelik word dat die verhaal 
deur die toevoegings in wyer konrekste re staan gekom her. 

The effect of the addition of v. l 7b is co provide the material with 
a new theological role. The verse now extends the original point of 
che narrative beyond showing the ways of God in the life of one 
family to include the entire nations of Israel. The ways of God are 
sec in the broader context of a Heilsgeschichte. Nor only is a son born 
to Naomi, but chi history of God's rule under David has begun. The 
addition of the genealogy in vv. 18-22 only serves to formalize the 
same history which v. l 7b sets forth (Childs 1987:566). 

Ook Hubbard (1988b:277), hoewel meer vanuit 'n literere hoek, 
stem hiermee saam: 

Just as the reader savored Naomi's sweet success, the narrator 
suddenly steps forward with a surprise - a kind of final exclamation 
point ... : This short genealogy quickly advances che story's rime 
frame from 'long ago (i.e., 'the judges' days') to 'recently' (i.e., a 
time closer to the audience) .... Suddenly, che simple, clever human 
story of two struggling widows takes on a startling new dimension. 
Ir becomes a bright, radiant thread woven into che fabric of Israel's 
larger national history. 

Met die toevoegings van die geslagsregisters word die brug 
geslaan tussen "toe" en "nou", tussen die Rigtertyd toe daar 'n 
behoefte was aan 'n koning, en die suksesvolle koningskap van 
Dawid.25 Die wyer konceks maak duidelik dat die "lotsverandering" 
van Israel bewerkstellig is deur die oorvloedige genade van Jahwe. 
Jahwe voorsien nie net 'n seun as nageslag nie, maar 'n koning. 

Die tweede geslagsregister versterk egter nie net die korter 
geslagsregister nie. Dir aksentueer ook doelbewus sekere ander 
elemente in die oorspronklike verhaal. Deurdac die langer 
geslagsregister by Peres begin, word nog 'n konteks geopen 
waarbinne die verhaal verstaan moet word. Daarmee word aangesluit 

24 Prinsloo (1982:4) is van mening dat "'n presiese datering nie noodsaaklik is vir 
die verscaan daarvan nie." 

25 Sien ook Prinsloo (1982:10, 100-106). 
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by die seenwense van die leiers in die stadpoort (4: 11-12) waar Ragel 
en Lea (die vroue van die aartsvader Jakob), sowel as Juda (die seun 
van Jakob) en Tamar, vermeld word. Deurdat die geslagsregister by 
Peres begin, word gesuggereer dat hierdie seuntjie wat deur Jahwe 
voorsien is, Obed, en war die voorvader van Dawid is, 'n voortsetting 
is van die familielyn wat vanaf die aartsvaders loop. 26 Daarmee verkry 
1 :6 ook nuwe dimensie: Jahwe het sy volk besoek ("Tj?!l). Hierdie 
term, met Jahwe as subjek, word telkens in verbondskontekste aan
getref waar uitkoms verskaf is (Hubbard 1988b: 100). Die seuntjie wat 
gebore is, is dus nie net 'n voorvader van Dawid nie, maar is ook 'n 
voortsetting van die verbondsverhouding wat Jahwe met sy volk het. 

· In hierdie verband is die kanoniese posisie van die boek Rut ook 
betekenisvol. 27 In die Masoretiese kanon kom die boek tussen die 
Geskrifte voor, as feesrol wat op die Fees van die Weke gelees is. 28 

Die LXX-kanon, soos ook die Larynse kanon, plaas die boek egter 
russen die vroee profete, naamJik na die boek Rigters en v66r 1 
Samuel. Beckwith (1985:150-153) het aangetoon dat die LXX
volgorde nie in Joodse kringe nie, maar in Christelike kringe beslag 
gekry her. Indien Beckwith korrek is, sou die aandui dat die vroee 
Christelike kerk meer belanggestel het in die rol war die boek Rut te 
speel het as oorgang tussen die Rigtertyd en die Dawidiese ideaal
koninkryk, as in die rol wat dit op die Joodse Fees van die Weke 
gehad bet. Die LXX-volgorde, wat waarskynlik clan die later weer
gawe is, her dus in lyn met die toevoegings van die geslagsregisters 
die kontinui'teit binne die verb?ndsgeskiedenis probeer beklemtoon. 

Op hierdie punt word dit dus duidelik dat meer as een 
"interpretasierigcing" hiervandaan nagespeur sou kon word. Die 
keuse val in hierdie artikel op die "interpretasierigting" war deur die 
LXX-volgorde geopen word, aangesien hierdie studie wil rekening 
hou met die Christelike konteks waarin die boek hier gei"nterpreteer 

26 "In this fashion, the alignment of Ruth's stocy with the Pentateuchal betrothal 
type-scene becomes an intimation of her portentous future as progenitrix of the 
divinely chosen house of David" (Alter 1981:60). 

27 Sien Prinsloo (1982:7-8) se opsomming hieroor. 

28 Die boek het egter oak in ander posisies in die Geskrifce voorgekom. Sien 
Hubbard (l 988b:7). 
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word (soos uir die volgende afdeling duidelik sal word). 'n 
Bescudering van <lie ander "inrerpretasierigring" sou natuurlik ewe 

legiriem en interessant wees. 

3.5 Nag 'n horison geopen vir hernude interpretasie 

Indien die posisie waarin 'n boek in die kanon geplaas word n 
bepalende rol kan speel in die inrerprecasie daarvan, geld die eweseer 
dat <lie intertekstuele verhoudings waarin so 'n boek te staan kom, 'n 
invloeJ op die interprerasie daarvan kan he. Dit geld oak die boek 
Rur. Hoewel nie as oorspronklike, of selfs primere, konteks nie, 
funksioneer die boek 66k in die Christelike kanon war die Nuwe 
Testament insluit. Aangesien hierdie interpretasie wil rekening hou 
met die geloofsgemeenskap waarbinne die eksegeet staan, en hierdie 
geloofsgemeenskap juis die Christelike kanon as geloofsbron huldig, 
is <lit ook nodig om aan te toon hoe die Nuwe Tesramentiese 
verwysings na hierdie verhaal 'n volgende horison vir hernude inter
precasie open. Hoewel nie deur direkte en doelbewuste verwysings 
nie, maak die geslagsregisters war deur Matteus (1:1-17) en Lukas 
(3:23-38) aangebied word, melding van Boas en Obed. Hierdie 
geslagregisters dien telkens die doel om aan te dui hoe die Messias, 
Jesus Chriscus, in kontinui'teit staan met die verbondsgeskiedenis 
van die ou bedeling. lnteressant genoeg, word Rue (tesame met 
Ragab en Tamar) eksplisiec in Matteus se geslagsregisrer genoem. 29 

Deurdat die Nuwe Testamentiese kanon hierdie verwysings 
bevat, bring die intertekscuele verhouding met die boek Rue 'n 
hernude proses van incerpetasie op gang. 30 Die verhaal van Rut word 
nou die aanduiding van die wyse waarop Jahwe oorvloedige guns aan 
mense skenk deur aan hulle 'n Verlosser re voorsien. Hierdie nuwe 
konreks aksentueer ook weer elemente war reeds voorheen in die 
Ruc-verhaal reenwoordig was. Jahwe se aktiwireit in die verhaal is 
implisiet, verskuil agrer die aktiwiteit van die menslike karakrer, 

29 Sien Prinsloo (1982:106). 
30 'n Mens sou met goeie reg oak die interrekstuele verhoudings wat bestaan 

tussen Rut en ander Ou Testamentiese rekste kon gaan aandu1. Vergelyk in 

hierdie verband Fisch (1988:425-437) se analise. 

52 

.. 
,, 

,, 

.. 

,. 

.. 



Acta Theologica 1999: l 

Boas. Jahwe se oorvloedige guns word dus ook m.b.t. die verlossing 
deur 'n Messias as implisiete aksie deur 'n mens beskryf. 'n Verdere 
motief war hernude betekenis in hierdie konteks kry, is die feit dat 
Rut 'n Moabitiese vrou is. Hoewel hierdie aspek in eksegetiese 
studies verskillend vertolk is, kry dit in die interteksruele 
verhouding met die Nuwe Testament die rol om die universaliteir 
van Jahwe se oorvloedige guns te beklemtoon. Ook die feit dat 
Dawid die kleinseun van Obed is, word weer opgeneem in die 
Messias-verhaal. Jesus Christus word deur die geslagsregisters 
geskets as die nakomeling van koning Dawid. Die intertekstuele 
verhouding met die N uwe Testamentiese verwysings trek met and er 
woorde 'n hele aantal lyne bymekaar. 

Om op te som: Die aanvanklike konteks van die verhaal is die lot
gevalle van die twee vroue, Naomi en Rut. 'n Beweging van "leeg" 
na "vol" word vir Naomi bewerkstellig, deurdat Boas as lossersfiguur 
teenoor haar optree. Rut se behoefte aan 'n nageslag word vervul, 
deurdat Boas die leviraatsverantwoordelikheid teenoor haar nakom. 
Agter die aksie van Boas is die handelende Jahwe verskuil. Ten 
diepste word hierdie veranderinge deur sy oorvloedige goedheid 
bewerkstellig. 

Die verhaal kring egter wyer uit wanneer die geslagsregisters 
bygevoeg word. Nou is dit Jahwe se volk war behoefre her aan 'n 
(ideaal)koning. Hierdie behoefte word in Dawid vervul. Die 
voorsiening van hierdie Dawidskoning is egter ook 'n voortsetting 
van die verbondstrou van Jahw,e war reeds aan die voorvaders bewys 
is. Steeds is dit Jahwe se oorvloedige goedheid war die 
lotsverandering van sy volk bewerkscellig. 

Een moonclike wyer konceks waarin die verhaal vervolgens re 
staan kom, is die Chrisrelike kanon. Die kanonvolgorde, asook die 
intertekstuele verbande met die Nuwe Testamenriese geslags
registers, bring die verhaal nou in die konreks re staan waarin dit 
duidelik word dat die mensdom 'n behoefte aan verlossing her. 
Hierdie verlossing word bewerkstellig wanneer God die Messias, 
Jesus Chrisrus, as Verlosser voorsien. Hy is nie net die vergestalting 
van die genade-belofres aan die voorvaders nie, maar oak van die 
Ideaalkoning Dawid. Steeds is dit die oorvloedige goedheid van 
Jahwe war hierdie beweging bewerkstellig. 

),l 



Jonker "Inrerprerasierigring" as eksegeriese hulp 

4. GEVOLGTREKKINGS 
Hoewel die bogenoemde sekerlik nie die enigste interpretasie
moontlikheid van die boek Rut is nie, het hierdie studie veral 
rekening probeer hou met die dubbele verantwoordelikheid van die 
eksegeet (soos beskryf in 2.1). Aan die een kant het dit op 
wetenskaplik-verantwoordelike wyse probeer aandag gee aan die 
gegewens van die eeks. Aan die ander kant her dit die konreks van 
interpretasie, naamlik die Christelike geloofsgemeenskap, volledig in 
die oog probeer hou. Na hierdie illustrasie kan die volgende 
gevolgtrekkings gemaak word: 

4.1 Met bettekking tot die boek Rut 

4.1.1 Die voortgaande proses van interpretasie van die boek Rut 
baat daarby indien die uirkringende konreksre waarin dir in die 
verlede re sraan gekom her, nagespeur word. 

4.1.2 Die wyer kontekste is op verskillende wyses bewerkstellig, 
naaml ik deur 

(i) twee toevoegings tot die oorspronklike verhaal (4:17bB en 4:18-
22); 

(ii) die kanoniese posisie van die boek in die Chrisrelike tradisie (n<i 
Rigrers en v66r 1 Samuel); en 

(iii) die inrerteksruele assosisiasie met ander tekste in die Christelike 
kanon (Marteus 1 en Lukas 3 ). 

4.1.3 Die hermeneutiese proses kan uiteraard by enige van die stadia 
van hierdie uirkringende konteks aansluiting vind. Elkeen van hierdie 
stadia sou ook apart bestudeer kon word. Hierdie studie wou egter die 
klem laat val op die proses van hemude en voortgaande interpretasie. Eers 
wanneer hierdie proses nagespeur word, en nie slegs op een teksstadium 
gekonsentreer word nie, kan 'n aanduiding van 'n moontlike 
"incerpretasierigcing" met betrekking tor die boek Rut verkry word. 

4.2 Met 'betrekking tot eksegetiese metodologie 

4.2.1 Dit blyk dat reksimmanenre, sowel as hiscories-kritiese en 
ander insigte 'n belangrike rol in bogenoemde interpretasie gespeel 
het. Hierdie arcikel wil 'n pleidooi wees daarvoor dac meer metodes 
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noodwendig saam ingespan moet word in die proses van 
interpretasie. Daarmee word die multi-dimensionele aard van die 
Bybelrekste, sowel as van die interpretasieproses, beter verreken. 

4.2.2 Daar is dikwels 'n huiwering, en selfs skeprisisme, by Ou
Testamentiese eksegete oor Christologiese interpretasies van Ou
Testamentiese teksgedeeltes. Ek deel hierdie sentiment wanneer dit 
oor 'n geforseerde en onverantwoordelike wyse van interpretasie 
handel. My huiwering sluit egter nie uit dat die konreks van die 
Christelike kanon verreken moet word deur eksegete wat in 
Chrisrelike geloofsgemeenskappe inrerprereer nie. Die inrerreksruele 
verhouding met Nuwe Testamentiese reksre moet egter in 
kontinui'teit scaan met 'n moonclike "inrerpretasierigcing" wat reeds 
in die ontstaansgeskiedenis van Ou Tescamenciese ceksce aangedui is. 

Hierdie arcikel wil aandui dat 'n besrudering van die 
onrsraansgeskiedenis van die eeks self, asook die Wirkungsgeschichte 
daarvan, kan meehelp om 'n moonclike "inrerprerasierigcing" te 
bepaal waarbinne moderne lesers/hoorders die bepaalde eeks kan 
inrerprereer. Die uirgangspunc is dat die Bybel eeks van die boek Rut 
telkens in nuwe en wyer kontekste te staan gekom het. Hierdie wyer 
kontekste gee 'n aanduiding van die voortgaande proses van 
interpretasie van hierdie verhaal. Die caak van die moderne eksegeec 
is dus om "in re skakel op die golflengte" van hierdie proses. Op 
hierdie wyse kan die proses van interpretasie in die moderne 
geloofsgemeenskappe op 'n verancwoordelike wyse voortgesit word. 
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