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enkeling sowel as die'van die volk in die geheel: leier

, '

DIE IMPLIKASIES VAN DEUTERONOMIUM 6 VIR DIE
OPVOEDING VAN DIE VERBONDSKIND.

HOOFSTUK I

1. INLEIDEND

Vir ons,Chiistelike Wes-Europese wêreld is daar onder die
ou kultuurvolke geen belangriker volk as Israel nie - die
volk aan wie die Verbondsgod Hom in sy onuitspreeklike
groot genade geopenbaar het en in wie se geskiedenis ons
tot op die koms van Jesus Christus, ons Saligmaker, tege=
lykertyd ook die geskiedenis vind van die openbaring van
God, wat vir ons beskryf is in die'heilige boeke van dié·'
Ou Testament. Hierdie boeke van die heilsopenbaring het,'
ons van ou Israel en hulle is geskryf deur geroepenes uit

,hierdie volk, hulle vorm 'n deel - seker,die belangrikste
deel ~ van die ou Israelitiese literatuur.

Vir ons lê d~e grootste b~teken~s van die ou kultuurvolk in
die eersteen die laaste plek in ~y godsdiens. By geen
ander volk uit die outyd vervul die godsdiens so In alles='
oorwegende rol nie: die geloo,faan één ware God, die
Skepper, Onderhouer en Regeerder van alles wat bestaan en
lewe en nie lewe nie. Hy beheers die hele lewe'van die

en volgeling, koning en onderdaan, ryk en arm, oud en jonk,
priester en nie-priester, almal staan onder die onmid=
dellike wet van God. God is vir almal en alles die begin
eI).die einde.l)

"In dïe Ou ,Testament gaan,ditonder' andere hoofsaaklik oor
die taak van Israei as draer van die'Goo.sopenbaring om s6

1. Coet.zee, J; Chr.,"n Inleiding to,t,dieHistoriese.
Opvoedkunde i' ~ p.~23'

... /2
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. ui;t te loop op Christus na die vlees tot In lig vir die
nasies. Dit· gaan oor die. opvoeding. van die volk as draer
van die Godsopenbaring. ,,1)

'Die opvoeding .van Israel bied' dus een van die belangrikste
grondslae vir' selfs ons moderne opvoedkundi.qe teorie en
praktyk. Die bestudering van die Christelike opvoeding
gaan dus noodwendig terug tot die opvoeding van .Israel.
Sonder In kenni$'van die opvoeding onder ou Israel kan ons
eenvoudig nie die Christelike Westerse opvoeding verstaan
nie.2)

2. DIE FOKUSPUNTEVAN HIERDIE ONDERSOEK

In hierdie studie sal die klem hoofsaaklik val op die. vol=
gende aspekte:

2.1 Die opvoeding van die Ou-Testamentiese verbondskind ":
binne die raamwerk van "die teokrasie;

2.2 die eksegese van De ut, 6: 1-25 met spesiale verwysing
na die opvoedkundige implikasies daarvan;

. .. /3

2.3 . In kort 'kul tuurhistoriese oorsig van die Israelitiese
. 'opvoeding tot na die ballingskap;

2.4 die Ou-Testamentiese gesin as opvoedkundige instansie;

2.5 die geskiedenis van Israel met die klem op ·die.opvoed=
kundige implikasies van. die uitverkiesing, die uittog en
die Sinaïgebeure ;

2.6" .di.e opvdedkundLqe rol wat die Paas-, Pinkster- en

1. D.uyenage, S., Bybelkunde' as Volwaardi.ge Vak op die
Mid.delbare ,Skool, "(-Referaat gelewer' op die Bybelkunde
Kongres te Port.Elizabeth op 9 en 10 April 1974), p.lS.

2. Ca~tzee, J. Chr .• op.cit.~ p.25.



meer van pas, want' die bedoeling is beslis 'nie dat Moses
in die velde van Moab 'n tweede wet afgekondig het nie.
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Loofhuttefees gespeel 'het in die lewe van.die Ou-Testa=
mentiese verbondskind.

3. DIE NAAM VAN DIE BOEK

In Hebreeus is die naam van die boekQ' 7:17 t7 . n':J N vol=
gens die eerste twee béginwoorde,' of eenvoudd.q-ne t; Q' 7:17
In die r·1asoral) staan dit bekend as t7 7 1n il t7 JUJrJ (.tweede
wet) .2) Die LXX se vertalers het die Hebreeuse Il /'II

nNTI7 n7Jnn 17JUJt1(afskrifvan hierdie wet 17:18) ver=
. ,,' ~ 3)keerdeLfk vertaal met TO. O£UT£POVOlJ 1 OV TOUTO. . Die naam

Deuteronomium in die Afrikaanse Bybel kom via die Septuagint.
Dit is ten onregte dat die boek Deuteronomium beskou was as
die tweede wet. Die Hebreeuse benaming is egter baie

Waar die beginwoorde in die Hebreeuse Bybel as naam gebruik.
word, v~rwys dié woorde veral na die wet wat by SinaI
gegee is.4)

4~ DATERING EN OUTEURSKAP VAN DEUTE;RONQMIUM

5) ..G.T. Manley . het .in sy boek, The Book of the Law, probeer
om Deuteronomium te dateer. Sy studieveld het hy veral
toegespits op hoofstukke 12-26 'en dan met spesiale klem op
die wetgewing in die be.trokke gedeeltes .;sy fokus was dus
gerig op die h~rt van hierdie boek van die wet .. Verder

1. Die Masora or oorlewering. van.die teks van die O.T.
strek oor 'n'tydperk van ongeveer'honderd jaar.
Eers is die konsonante - teks vasgestel; lank daar=
na het die Masorete begin om dit vi3-nvokaaltekens
,én klemtone te voozs'Len r vgl. Martin, W.J., "The
Massoretes" in Douglas, J.D., (Ed._)·The New Bible
Dictionary, pp. 1 255 - 1 .256. .

2. Raven. J.H., ora Testament Introduction, p.147.
3. Smith, G.A., The BooK.'of Deuteronomy, p.IX.
4. Van Zyl, A.H., Gods Woord in Mensetaal, Deel 1, p.l26.
5. Manley, G.T., The,Book of the Law, p.177 .

. . . /4
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het sy ondersoek ook gestrek oor die Mosaiese toesprake in
hoofstukke 5 tot l.iwat' in baie nou verband staan met hoof=
stukke 12 tot 26. Hy som sy bevindings soos volg op:

4.1 Die gebruikmaking van God se heilige name, asook die
groot historiese,gebeure in die lewe van Moses soos

dit 'beskrywe is in die 'Exodus, die inbesl.tname van Kanaan
,en die verbondsverhouding, vertoon geen invloed van die mon=
argale periode nie. Hierdie feit korrespondeer dus baie
nou met die roeping van Moses en die uitrverkLesLnq van
,Israel. Verder is dit opmerklik dat die boek nie gebruik
maak van sekere titels sobs dit by die latere profete voor=

,kom nie.

4.2 Die topografie

Deuteronomium bepaal hom hoofsaaklik,by die woestynroete
'vanaf Horeb tot by Kades en om MOab'en Edom, asook tot die
geografie van die Transjordaan. Oor hierdie aspekte word
In akkurate kennis geopenbaar:. In teenstelling hiermee
lees ons in hoofstuk 3'4van die westelike deel van die land
en dit is duidelik dat hierdie gegewens van so In aard
is dat ons kan aanvaar dat dit gebaseer is op waarnemings,
van buite die land self.

,4.3 Die volkere wat die land toe bewoon het, word vir
ons beskrywe net soos wat hulle gedurende daardie tyd

bekend was. Die outeur van Deuteronomium het beslis ge='
bruik gemaak van,ou tradisies en die kernmateriaal wat hy
gebruik, is onteenseglik oud. Hoeveel hiervan in In
vasgele'g'deskriftelike vorm voor hom gelê 'het,,is onseker.
Wesenlik is dit'egter dieselfde stof as wat in Exodus se
tweede ged~elte en in Numeri opgeneem ,is.l)

1. Van Zyl, A.H., op.cit., p.130.



-- 5 ,-

4.4' Die, vJette van Deuteronomium.
Vervolgens het Manley!) die wette afsonderlik,'bestudeer.
Hyhet sy studie begin by die wette wat parallelle het in
die ou Semitiese kodekse en in die res van die Pentateug.

Hy vind dat sekere wette van pre-Mosalese oorsprong is en
dat dit ook aangetref word by tlaminoerabi en in ander an=
ti~ke versamelings. Sommige hiervan is kenmerkend van
,Deuteronomium: ander is weer kenmerkend aan die J E:
pá:rty is weer gemeenskaplik aan albei. Tussen die wette
(insluitend dié wat kenmerkend van Deuteronomium is) kry
ons spore van adopsie van ouer vorme van die Hebreeuse
godsdienstige begrippe wat party geleerdes aan Moses toe=
sk.rywe • Hierdie vergelyking laat <Jeen ruimte vir die kro=
nologiese opeenvolging J, E, D en P nie. Verder laat dit
ook geen moontlikheid oop vir die verbinding van die J E
kode met' die vroeë monargieë nie, of die verbinding van
die wette van Deuteronomium met dié van die sewende eeu,
of van P met die ballingskap of later nie,.

Die oorblywende wette', gebooie en insettinge in Deuterono=
.nu.um , ook dié eie aan De u t., 12-26", word beskou as opeen=
volgend. 'Sommige wette kom ui t verskillende periodes en
ande-r he.thuile beslag gekry na Israel Kanaan beset het.
Vele ander wette pas'glad nie in gedurende die regerings van
Josia 'en Manasse nie. As gevolg van hierdie fei,t is dit
baie moeilik om te aanvaar dat die Deuteronomiese versa=
meling van wet t.e toe gemaak is vir die gebruik van daardie

2).tyd.

... /6

'Geleerdes is deesdae eenstemmig in hulle waardering'van die
, hoé ouderdom van I n groot deel van die juridiese materiaal

1. Manley, G.T., op.cit., p.178.
2.·' Ibid., p.178. '
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, . 1)van Deuteronom1um.

4.5 Sentralisasie van die kultus

'n Deeglike studie is gemaak van die hipotese, nL, dat
dit die doel van die wetgewing was om die'"hoogtes" af
te skaf en om die erediens te sentraliseer soos dit blyk
uit die argumente wat'ontstaan het na aanleiding van
Ex. '20:24 en Deut. 12. Dit is in'teressant .om daarop te
let dat die wette of die inleidende toesprake geen melding
maak van hierdie "hoogtes" nie - as hierdie hipotese korrek
is, is hierdie feit 'n groot probleem: Die besonderhede
van Josia se hervorming korrespondeer nie so nou met die
wette sodat dit 'n direkte verband vra tussen hulle en die

f .'. 2)re ormaS1e n1e.

4.5.1 Ex. 20:24 - 26

Die veelheid van kultusplekke was praktyk in Israel. Die
gebod in 27:1 - 8 om 'n altaar op die berg Ebalop te rig

'is totaalonversoenbaar met die bogenoemde hipotese. Verder
dink ons ook aan die veelheid van ku~tusplekke in die
Rigtertydperk en in die monargieë. Byvoorbeeld Eiia herstel
die altaar op Karmel en hy sê: ".....ti altare afgebreek

, 3)en u profete met die swaard gedood." (1 Kon. 19:10)

Die vee Lhet.dvan ku l.tuspLekke stem met die wet .ooreen . Die
altaarwet van Ex. 20:24 - 26 sanksioneer 'n veelheid van al=,
tare. Israel het nooit In wet gehad wat die volk gebind
het,aan 'n enkele kultussentrum nie. Holwerda konkludeer:

1.' Van Zyl, A.H., op.cit., p.129i K.A. Kitchen skryf in sy
boek Ancient.Orient and Old Testament, as daar gelet word
op die.verbondstruktuur van die.boek is daar "external
ground for suggesting that considerable portions of these
.books (elr,at least~ of their contents), including almost
the entire· framework of Deuteronomy, originated in this
period" (d.w.s. die Mosalese era). p.99.

2. Manley, G.T., op v cit ,",p.178.
3. cf , van Gelde~ren,,e., De Boek der.Koningen, Deel II,

pp .188 --189, 21.4..·
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,",de altaarwet van Ex. 20 staat, naast het centrale heilig=
dom een veelheid van altare toe, onder be~aalde condities,
die de afgrenzing van Israël en Kanaan veilig willen stellen;

,de historie'bevestigt dit. 'Deze altare stonden, behoudens
by'illigitieme ontwikkeling, onder leiding van een priester=
,schap dit ampt was verbonden aan de stam van Levi. 1)

4.5.2 Deut. 12

Die ,verordening van Deut,12 gaan reeds van die standpunt
ui t datdaar' n 'veelheid van kultusplekke bestaan. Die
probléém lê by 12:14 waar ons lees: "Maar op die plek wat
die ,H ERE in een van joti stamme sal uitkies,' daar moet
jy jou brandoffers bring en daar,alles doen wat Ek jou be=
veel."

Eerstens .moet 'n mens die teenstelling hier nie sie~ as 'n
teenstelling van enkelvoud t.eerioo r meervoud nie, maar' as
In teenstelling van die menslike keuse. (nie alle plekke wat
hulle sal kies nie) teenoor die Goddelike keuse (alle plekke
wat Jahwe sal kies) .2) As Moses hiérdie ding~ beveel; is
die toestande abnormaal - dit is gedurende 'n .t,ydvan .oo'r Lo q ,
Moses wyk nou tydelik af van die altaarwette -van Ex.' 20.

• ',' _<' .,"', """ - " •

Blykbaar het Israel gedurende hierdie. ·tyd gebr'uik gemaak. van
die he Ll.Lqe plekke wat hu lLe in die besette gebiede aangetref
het . Sodra hierdie abnormale, toestande verby is, kan daar
weer teru(j.gek~er word na die altaarwette van Ex. 20. In

. ,

'n will'ekeurige keuse sit .d.i.e gevaar van kanaanisering.
Dit gaan dus nie hier oor'die kwessie van één eksklusiewe
kultussehtru~ of In veelheid Van kultusplekke nie.l)

Tweedens, as Deuteronomium 12 werklik die kultus sou beperk
tot een heiligdom,' eers, PY Silo en later by Jerusalem, sou

1. Holwerdar B., Bfjzondére'Canoniek, Deel II, pp.233-268.
2. Ibid." p.24$; cf. ook Ridderbos, J., Het Boek

is"eliteron.omium;'pp\l68'...J69.
s , Ipid., p.281 ~t ,séq~ '.< .
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dit dán beslis die sekerste wyse gewees het waarop Israel'
in die arms van die Kanaán i,tiese gode gedryf sou word. '
Deur kultussentralisasie sou God nie sy volk immuun teen
beinvloeding gemaak het nié, maar totaal weeiloos, want dan
sou Israel slegs een geleentheid per jaar gekry het om
hierdie goeie onderwysing van die wet deur dié kultus te
ontvang.

Derdens skryf Deut. 12 VOD'r (latda'arby die geleenthede soos
die Paas-, Pf.nkst.er+, Loofhuttefees en ander geleenthede
die hele gesin saam met die plaaslike Leviet "wat in jou
poorte is" (12:18) by die verkose heiligdom moes verskyn.
Gestel nou ons neem in die geval In gesin uit die stad, Dan
in,Noord Galilea, 150 km van Jerusalem. As Jerusalem dan
dié sentrale heiligdom is, beteken dit dat die Leviet wat
'in Dan woon sy hele ampadfens sal moet deurbring in'reise
van noord Ha suid en vice versa. Hy kan nou maar net sowel
in Jerusalem bly, want tuis is'sy mense tog konstant sonder
sorg! By'die aaimeming van die kultussentralisa.sie word
die wet onudtvoe rbaar en onsinnig. 1)

Uit die geskiedenis leer ons d~t Jerusalem as sentium van
aanbidding' eers voorrang begin geniet het na die voltooiing,
van die tempel. Josia se hervormings wys baie duidelik
dat die volk se sondes daarin geleë is dat hulle God verlaat
het en nié dat hulle buite Jerusatem aanbid het nie
(II Kon. 22:17). Die hele doel van sy reformasie was om
Israel se godsdiens te herstei en nie om dit te verander nie.2)

• . . /9

4.6 Die ~rofete en Deuteronomium

Uit die profetiese geskrifte kan ons aflei dat hulle beslis
hierdie boek geken het, alhoewel hulle nie spesifiek daarna
verwys nie. Dit iS duidelik dat die volk hierdie wette

1. Ibid., pp.343 - 346,.
2. Manley, G.T.', op.cit., pp.I.78,-l79 •
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verbreek het en hieruitkan, ons aflei dat dié wette toe
'normatief was. '

Wanneer die geskrifte van Jesaja en Hosea met Deuteronomium
vergelyk word, ,is daar In groot verskil merkbaar ten opsigte
ván denkskemas, agtergrond e.d.m. Hieruit kan áfgelei word
dat die skrywer van Deuteronomium beslis nie gelewe het
tyd~ns of na die profeet Jesaja nie of dat hy enigsins deur,
die prediking van hierdie profeet beInvloed was nie.

As die, profetiese geskrifte van ,Amos en Hosea tot by Jeremia
as In opeenvolgende reeks beskou. word, vind ons hier In
progressiewe verandering ten opsigte van die volgende be=
skouings:

(i) oor die "hele volk" as Israeli
(ii) oor die omliggende volke;

(iii) oor die godsdienstige verval van die volki
(iv) oor, die nabyheid en sekerheid van God se oordele.

Met hierdie aspekte in. ag geneem" moet Deuteronomium vóë r
hierdie re~ks geplaas word.

Die verhalende gedeeltes van die boek vorm min of meer In
aaneenskakelende eenheid. Die styl van die verteller is
eenvoudig, opreg en vry van enige kunsmatighede. Hy glo
wat hy vertel. Hier en daar kry mens die indikasie dat
daar nie In groot tydsverloop tussen die gebeure was nie.
Die inleidingstoespr,ake' en vlette is baie nou verwant aan die
lewe en karakter van Moses" sodat ons beslis kan aflei dat
daar In historiese verbinding met hom was.l)

As gevolg van die reeds qerioemde feite, kan aanvaar word dat
dié aansprake wat, die boek maak, op vaste grond berus. Die
aansprake dat' die we"t ,deur Moses aangekondig is op In

1. Ibid., p.179.
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gegewe plek en tyd~tip, .dat dit neergeskrywe is en dat'dit in
die hande van die prfesters geplaas is, moet as waar aanvaar
word.!)---
4.7 Nuwe-Testamentiese lig op die 'ontstaan van Deuteronomium

In die N.T. word daar dikwels verwys na of aangehaal uit
die boek Deuteronomium. Verder word die Mosaïese outeur=
skap asook die outoriteit van die boek aanvaar.

4.7.1 In Hebr ..1'(')::·2'.;8;' woiir.o. die woorde van 17:6 aangehaal as
die "Wet·van Moses."

4.7.2 Paulus en Deuteronomium

..•/11

In Gal. 3:10,13 word 27:26 en 21:23 aangehaal met die woorde:
"want daar is geskrywe."
van Deut. 30:12-14.

In Rom.lO: 6-9 maak Paulus gebruik

4.7.3 ChristuS en.Deuteronomium

Ook Christus sLt.ee.r. ui.t, hierdie boek. In die uur van ver=
soeking haal Hy drie keer aan uit Deuteronomium, wat 'n
magtige bewys is van die boek se outori teit (vgl. Matt.
4:1-l1~ Luk. 4:1-13).

Deut. 6:4,5 noem Christus die eerste en die groot gebod ..
As die'Fariseërs Hom vra oor die egskeiding, verwys Hy hulle

. . 2)na die uitsprake van Moses in 24:1. (Vgl~ Mark. 10:5).

Volgens Young3) is dit 'n billike afleiding om .teaanvaar dat;
Jesus wel bekend was met die boek en die boek se aansprake
op sy Mosalese outeurskap.

1. Ibid., p.179.
2. Ibid., pp.1SO-1Sl.
3. Young, E. J., 'I'heInfallible Word, pp .S4'-60..
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,4.8 Die Post - Mosalca in Deuteronomium

In hierdie boek'is daar egter ook nog sekere gedeeltes 'wat
bepaalde sake so beskryf dat dit daarop dui, dat hierdie
gedeel tes eers na die dood van Moses moes geskrywe gewees
het. So word daar bv. in 34:1 melding gemaak van die stad
Dah. Volgens Josua 19:47 het hierdie stad eers die naam
Dan gekry na die in tog in Kanaan, wantvroeër het dit be';"
"kénd gestaan as Lasem of Lais. Van Irt ander stad met die
naam van Dan is daar in die Mosalese era geen aanduiding
nie. Ook 2~12 is post·Mosales: "Ook het die Hor.i.e t.e te=
vore in Selr gewoon; maar die kinders van Esau het hulle uit
hulle besitting gedrywe en voor hulle uit verdelg ,en in
hulle plek gaan woon, net soos Israel gedoen het met die
land van sy besitting wat die HER E aan hulle geg,ee het."

- ,'.

In die laaste hoofs~uk (34:5~12) lees ons van die dood en
begrafnis van Moses.' Die meeste geleerdes is dit hieroor
eens dat hierdie gebeure In l~tere toevoeging is.1)

4.9 Verwerkings en aanvullings

Daar is egter ander getuienis wat ons moet aanhoor om In
duideliker beeld oor die ontstaan van die boek in,sy huidige
vorm te verkry. In Jos. 24: 25-:-26staan: "En op d.iê dag'
het Josua met die volk, In verbond gemaak en vir hulle In

die woorde in die wetboek van God geskrywe " Hd.e'r=
die wetboek van God is tog seker dieselfde as die een wat
Moses ,geskrywe het en,aan die Leviete oorhandig het om in
die Verbondsark te plaas C<vgl. Deut. 31:24-26). Indien dit
die wetboek is wat, Moses geskrywe het, dan het ons in Jos.

, . ".

24: 26 dus In duidelike getuienis dat Josua' r Hoses se, geskrif
aanqevul en .uitgebrei .het.," 'Da·t daar waarskynlik meer sulke
uitbreidings gemaak is, word verder ook duidelik in

.1. ,AaTder!3."G. .Ch; :Ou Testament'isch,e Kanoniek, pp.128-129 .

. . . /12
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,
, -Ex , 34: 28, nl.: "En hy het op die tafels die woOrde van
-dLe ve rbond, die tien woorde geskrywe." As ons nou na' die
huidige vo:r;mvan die Tien Gebooie kyk, dan sien ons nie
net tien woorde nie, maar uitgebreide stellings.' Wat nog
verder die vermoede versterk dat daar ui tbreidings by die
,Tien Gebooie aangebring is, is die fei t dat die sesde, die
sewende en die agste gebod in die Exodusweergawe, vandag

,nog in die kort vorm staan, waarin blykbaar al die gebooie van
die Dekaloog oorsprbnklik gegee is. Hierdie uitbreidings
was geen veranderings op die gebooie'nie - dit was verklarende
vergelykings wat by die.gebooie gevoeg is. Deut. 5:1 vertel
self dat Moses ook In uitleg van die wet onderneem het.

Op grond van' die Ou-Testamentiese getuienisse is di t blyk=
baar nie verkeerd om, In boek wat deur iemand anders geskrywe
is te verwerk en aan te vul nie. Langs die weg kom daar
ook aanneemlike verklarings vir die onderlinge verskille
soos dit in Deuteronomium voorkom. Hierdie idee verklaar
dap ook op In aanneemii,ke wyse die post-Mosalca in die
boek van die wet.

Ook'sou dit nie vergesog wees om te verklaar, dat die Jood=
se en vroeg-christelike tradisie wat Moses as die skrywer
van, die Pentateug in sy teenswoordige gedaante aanvaar het,
ten minste gedeeltelik op Inhistoriese basis berus nie.
Die historiese basis is daarin geleë dat Moses bepaalde ge=
deeltes self neergeskrywe het, terwyl hy van ander gedeel=
tes, in, die sin dat hy dinge gesê en, gedoen het, eintlik
die ouceur was sonder dat hy di t ge?krywe het. Daarom
moet hierdie tradisie dus slegs as gedeel telik korrek en
betrollbaar aanvaar word.l)

4.10 Samevatting

Uit die, getuienis wat ons sover aangehoor' het kan ons

, L Duvenage, S.C.W., De Wet, J. I. en Janson , M., Bybelkunde
St. 9 en 10, Deel I"pp.22-23; Aalders, G. Ch., Ou
·Testamentis'c;heKononiek, 'pp.135--136.

..../.13,



-'13 -

~.'. /14

saamstem met O.T. Allisl.). dat Moses beslis die ba·s.is van
die geskrifte van .die Penta teug soos ons ditvandag ken
moes geskrywe het. Alle post-Mosaïca en a-Mosaïca moet.
ons toeskryf as die werk van 'n latere hand.

5. MOSESAS OI>VOEDE.R

Moses is een van die grootste en belangrikste figure uit
die Bybel. Ohder. die Ou-Testamentiese persoonlikhede is
daar geen man so groot soos hy nie. Onder die opvoeders
van 'n volk is daar seker geen groter figuur as hy nie, al
. was Moses in die strengste sin van die woord geen beroeps=
opvoeder nie. Hy het sy volk gelei. soos niemand anders
nie en deur hom het die HERE sy wette aan Israel bekend ge=
maak. Die Mosaiese wet moet gereken word onder die groot';"
ste dokumente van 'n opvoedkunddqe aard van alle ,eeue, .so
nie as die allergrootste. (Oor die opvoedkundige aspekte
van die wet sal later aandag aan geskenk·word.>2)

Deur'sy opvoeding in 'n streng Israelitiese huis het Moses
tot sy vierde j.aar van sy ouers die beginsels van die ware
godsdiens geleer. Deur sy opvoeding aan die hof van Farao
is hy gevorm vir die grootse taak waarvoor die HEREhom
voortbestem het.' Reeds op 40 jarige leeftyd wou hy sy
volk uit eie beweging verlos, maar ditwas .noq nie die tyd
deur God bestem nie. Mo.ses moes nog eers die woestyn in
om sy opvoeding as vo Ik sLei er te voLtióoa. 'en om daar vir
40 jaar lank gedUld, lyd$aamheid en·gehoorsaamheid te leer
wat nodig was vir In leier van God sé volk.' Op BO-jarige
leeftyd word hy geroep en na baie aarseling. voer hy die bevel
van die HER E uit. In Egipte gaan hy voor die Farao
staan met groot geloof en volharding, en deur sy hand wil
God sy volk Israel verlos en heenlei na die beloofde land~

1. Allis" O.T., The Five Books of Mos'es, p.l3; , cf. ook
'Eissfeldt, 0., Tné Old TestáITiÉmt.,An Introduction,
pp. 225- 233.

2. Infra, pp.36-41. ,"
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,Op di,eweg na Kanaan lei hy I die saqmoedd qe , geduldige. en .
vaderlike die lastige en murmurerende volk. Telkens moet
hy optree as voorbidder vir Israel - dit ,is die goue draad
wat deur sy lewe loop. Van die lastige, murmurerende onsa=
mehangende mense-massa het hy 'n volk gemaak in sy 40 jaar
van leiding, voorbidding en versorging. Daarin lê vir ons
die groot opvoedkundige betekenis van Moses: Hy il?die
opvoeder van sy volk. God het hom gestel as middelaar
tussen Hom en Israel en so het Moses geword die middelaar
van die Ou Testament, wat in opdrag van God aan Israel en
die hele mensdom die Wet van die HERE gegee het. Moses
word die groot geskiedskrywer van die Godsopenbaring. Die
'groot geheim van die lewe van hierdie mël.nlê vir ons saam=
gevat in die tiperende kensketsing wat die Woord van God
van hom gee: ,1I'Mosesdie kneg van .di.e HERE II (Ex. 14:3U .
Hy het naby die HERE gelewe; met geen ander mens'het God
gemeenskap gehou soos met 'Moses nie, want God het met hom
gespreek soos 'n man met sy vriend spreek (34:10) . Tog
was Moses nie die verLos ser van d~:Le l?ondigemensdom nie;
ook hy Wys gedurig op die Middelaar yan die Nuwe Verbond,
die Seun van Gpd, Jesus Christus.' Moses was die leidsman
van die ud.t.verkore volk, hy was die middelaar tussen die
lewende maar' sig verbergende God en sy Lewende maar kinderlike
volk; hy was die opvoeder van sy volk in en op die weg van
heiligmaking.l)

Kitte12,)som Moses se betekenis vir sy volk en vir die mens=
dom soos volg op: "He cleared away,polytheism, demonism,'
and ma:gicby amalgamat'ing with Jahweh all godlike and spirit
beings to whom .thepeople paid homage, and opened the way
for real rnoralLty by interpreting Jahweh's will as purely
e,thica.loII

1. COetzee, J. Chr.,,,o'p.•cit., pp.31-32.
2. Kittel, 'R., Great Men and Movements in Israel, p.42 .

. . . . /15
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6. MOSES AS OPVOEDER MET SPESIALE VERWYSING NA
DEUTERONOMIUM

By Moses is die retoriese tegnieke ten volle ontwikkel.
Wat van 'n goeie spreker verwag word, is deur Moses nagekom -
sy boodskap word gerig tot die hart en die emosies van sy
gehoor. Hy laat die ou t~adisies weer lewe en hy gee
kleur daaraan. Hy vertel dit op so 'n wyse dat hy die
aandag van sy volk vang en dit behou. (Vgl. bv. die kontras
in sy'beskrywings van Egipte, die woestyn en Kanaan).

Verder gebruik hy ook nog die retoriese frase ~~oor ons oê"
(6:22); "julle eie oê het gesien" (7:11) en so bring hy by
die luisteraars die gevoel dat hulle self die gebeure van
die Exodus ervaar het. Hierdie frase gebruik hy oor en oor

Hierdi~ tegnieke ,;~nom so die woor-de diep te laat inslaan.
Moses is later deur konings, staatsmanne en wysheidsieraars
met groot sukses gebruik.l)

Die woord ll n U1wat, dwarsdeur, die boek gebruik word, is 'n
standaard retoriese term wat,aan die boek 'n besondere didak=

2)tiese styl gee (vgl. 4:1).

Moses het geweet dat dit die laaste keer sou wees wat hy tot

die gesagstoon du~delik waarneem as hy sy volk vir laas
onderrig. By hierdie verbondsyernuwing in die velde van
Moab tree Moses op as die "saakgelastigde" van God. Hy
was bewus ~an die belangrikheid van sy opvoedingstaak:
Israel moet bewus gemaak word van die erns van die -gebeure.
Ondanks alles wat in die woestyn gebeur het, wil God sy

, . '. 3)verbond met Israel handhaaf.

!.' Weinfeld" M,.,,' De,titeronomy and the Deuteronomic School,
pp .171", 172 en, 193,..'
Ibid~"~" P ~ri6-~.: '.,,'
Vonk, C., De. voorzefde\ Leer, Deel Ic, p. 4 75.

2.
3.

• .• 116
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Wanneer twee persone oor presies dieselfde onderwerp praat,
maak ditnie al tyd dieselfde indruk nie" maar wanneer 'n
mens spreek tot iemand wat jou vertrou en waardeer, sal dit
inslaan. Sondér hierdie vertroue en waardering is onde r=.
wys nie moontlik nie.l) Moses het egterJhierdie,vertroue,
wa~rdering en agting van sy,volk. Hier spreek hy,hulle oo~
aan sbos 'n vader sy kinders. Hy hoef ho~self nie te ver=
dedig wanneer hy hierdie vermanende toon aanslaan nie, want;

sy hele optrede is in 'belang van sy volk. Met sy eerbied=
wekkende ouderdom en sy rype lewenservaring dwing hy gesag
af op sy volk. Moses het nie geleef vir ho~self nie, maar
vir sy volk en dit gee hom die reg om so vermanend met sy
volk te praat.

Ons sien by hom die rotsv~ste oortuiging en geloof as hy oor
hierdie dinge spreek. Hy glo in sy roeping. By hom is

nie - daar is niks vaags in sy woorde nie.
'n muurvaste oort~iging. Hy weet hy lei
regte ,pad.:want God het hom hierdie dinge

Hy spreek vanuit
sy volk op die
beveel. 2)

Daar word soms,gepraat van Del.lteronomiumas die boek waarin
die "preke" van Moses gebundel is. 'n Mens kan dit miskien
wel begryp as jy kyk na die paranetiese styl van die boek.
Om,misverstand te voorkom, m()ëtdaarop gelet word dat'itn
die hele Deuteronomium vanaf hoofstuk 6 tot 26 Moses nêrens
soos 'n predikant handel - "die gaat preken en vooraf zijn
'text' afleest." Dit doen Moses nie met een van die ge=
booie nie. Hy siteernooit een apart n.ie,want'hy gaan
van die standpunt af uit dat die Dek~loo~ reeds deeglik in
die geheue van Israel Lnqep'rent; was (Bv. vgl. 6:13 "Jy moet
dd,e HERE jou God vrees (Eerste Gebod) en Hom moet jy dien;
(Tweede Gebod) en by sy Naam moet jy sweer" (Derde Gebod) .3)

1. Dourna,J., Mo zes de Man Gods, p.177 .
2 • Ibid., P .180 .
3. 'Vonk, C., op..cit., p.496.

.:./17
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7. DIE. DIDAKTIESE INSLAG VAN DEUTERONOMIUM,

Dié beek is bekend vir sy sterk didaktiese inslag. (Vgl.
4!'9- 10; 6:2, 7, 20 - 25~ 11:19~. 31:10 - 13). Die ep=
,voeding is hier van sentrale belang en,t~n epsigte hiervan
kom dit greetliks eereen met dLe wysheidsli teratuur . Die
wysheidsgeskrifte het ,'nbaie belangrike rel gespeel in die
enderwyssisteme van die o,uNabye-Ooste. Die bestudering
van Deuterenomium teon oek duidelik aan dat dit'saamgesteL
is met die ooq op die opveeding . Hierdie opvoe dkunddqe

,oegmerk werd duidelik wanneer daar gelet werd ep die,straf=
maatreël sees wat dit ep die wetseortreder teegepas,werd
(bv. 17:13 lui: "En die hele velk sal dit heer en vrees
en nie meer vermetel handel nie."

. 1)verband 13:11~ 19:20~ 21.21).,
Vgl. eek verder in die

Die greetste deel van hierdie beek bevat juridiese mate~iaal~
net hier en daar is 'n,bietjie histeriese stef ingesprinkel~
,Die juridiese materiaal is egter ep 'ri heel besendere wyse
aangebied. In breë trekke korrespendeer die inheud daar=
van;met dié van die juridiese materiaal in Exedus, Numeri
en gedeeltelik eek met die van Levitikus. Die aanbieding
hier is egter ietwat anders. Ofskeen hier eek klem gelê
word ep die feit dat dit 'n openbaring is wat'deur die HERE
by SinaI gegee is" bestaan die indruk teg dat ens hier' te
doen het met 'n weergawe van die epenbaring . Met I n tikkie
menslike eordrywingdaarby is dit self se gestel dat ens
in die ander b.oeke 'n,",Jahwe- tora" het, terwyl ens in
Deuterenemium 'n "Meses - tora" het. Met die ,tora,as teks
werd die voLk deur'Mes,es enderrig en se kryens 'n voo rt.du=
rende paranese em gehoorsaam te wees aan die eise waartee
hierdie tora ef verbendsveerwaardes opreep. Dit lei daartee
dat aek ere f rases telkens herhaal 'werd (bv. 4:29~ 6:5~

. 2)lO:12~ 11:13~, 11:18,; ,13:,4~ 26:16,~ 30:2,6, 10).

1. Weinfeld',.M.,~op~cit.,. p.29S.
2. VanZyl, A~H.,;ep.êi,t., p.12S.

..../lS



. . ./19

- 18 -

Die verm~6ende gedeeltes verraai du~delik dat Moses, waar
hy vir dd.e Laas tiekeer sy volk wil'onderrig, hulle'wil oorreed
in sy redevoering.

8. DEUT .. 1 - 5

.Vir In beter begrip van hoofstuk 6 is di t nodig om die on t=
wikkeling van die gedagtes in die voorafgaande hoofstukke
kortliks saam te vat. In Moses se eerste'toespraak
(1: 6 - 4: 40) lê hy ditIsrael met nadruk op die hart om ge=
trou aan Jahweh te wees en om Hom nooit te vergeet nie.
Die bedoeling is tog immers om die gegewe tora te verklaar
in die sin van 1:5. Tog is dit duidelik dat die eerste
prediking, om miskien In gevaarlike term te gebruik, sterk
"formeel" was - d.w.s. Moses het nog nie by die toeligting
van die ma,teriële 'inhoud van die on tvangde tora, gekom nie.
Di t is so datdie eerste ptëdikin'g In ryke materiële inhoud
het, dog ten aansien van die aan die orde gestelde fema
van 1:5, kan gekonstateer ~ord dat Moses nog nie op die in=
houd van die tora ingegaan.het nie. Sy hele preek was
eintlik niks ánde'r s as j'nhistoriese terugblik nie. God
wil Israel na Kanaan bring, maat ..as gevolg van die ongehoor= .
saamheid het daar nog niks v{ln gekom nie. Deur Gods genape
word Israel nou vir die tweede maal tot op die grens van
die Heilige Land gebring. Van die volk wOrd nou verwag om'
God se gebooie onverkort in hulle harte te hou. In hoof=
stuk 4 volg da ar nou nie In prediking oor die gebooie soos
dit op Horeb gegee was nie, maar hier gaan dit feitlik al=
leen oor die modus van die Horeb-teofanie: Dit was In ver=
skyning in verterende maj.esteit, dog geen vertoning van die
t ~ ID 0 nat Jahweh nie, maar a~leen d~e hoot van sy woorde.
Hierdie is die sentrale .punt; in hoo f st.uk 4·en di t is ook die
abc van alJ,.eswat Mo!;es te· sê gehad het. Di t was· geen
visuele openb a-rLnq. nie, .want dit was' alleenlik ouditief .
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'Uit hierdie openbaringswyse maak hy dan die kragtige gevolg=
trekking dat Israel se religie alleenlik dié religie moet
wees wat God ·beveel het en dat sy volk nooit mag verval in
In visuele diens soos by die heidene nie .. Hierdie konklusie
van woordreligie, geloofsgehoorsaamheid en geen beeldediens
nie, is egter nog te algemeen. Oor die besonderhede wat
hierdie dinge in~ou, het MoseS nog niks gesê nie. Hy
doen dit ook nie in die. slot van hoofstuk 4 nie, want hier
gryp hy weer terug na dd,e sterk paranetiese motief: Israel
is die enigste volk wat hierdie openbaring ontvang het en
hulle moet hulle dienoo~eenkoinstig gedra. Nie alleen was
die opel1baringsmodus soos deur hulle ervaar, uniek gewees nie,
maar die feit van hierdie ervaring was In uniéke bewys van
hulle uitverkiesing.' Di t si?re~k vanself dat Israel hom in
sy diens aan Jahwe moet konformeer v~lgens die ontvangde
openbaring. Van die materiële in'h0O:dvan d:i:eopêl1barin.g
het Moses nog niks gespr.eek nie; hy probee r alieenlik oin
di t; by Israel te laat deurdring om uit. dankbaarheid vir die
genoemde feite in hoofstukké l·tot 3 die tora van Jahwe
nougeset te. gehoorsaam, "gezien he t enige karakter ter dier
openbaring, en gezien ook het prLve Leqe van het ontvangen
der ope nb arLnq, Zo wou Hy met geen volken handelen"
(Ps. 147).

In hoofstuk 5 kom die eintlïke inhoud van die tora: Eerstens

Na die historiese berig.bor die aanwysings van die drie
vrystedé (4:41:43) volg in 4:44 ev. Moses se tweede toespraak.
Di t is duidelik da.t vanaf vers 44 die materiële inhoud van
die tora aan die orde van die dag kom. So blyk dit. ook
verder, want in 4:46 - 49 word die plek van die t.oespr aak
noukeurig aangedui ~ dit is In .tipiese gebruik van Deuterono=
mium (vgl. 1:1 en 1:3 - 5l.

dLe Dekaloog en daarna die oorgang van die aan Moses gegewe
0.,7 n DUNG en 07 pn -: !Die.tweede toespraak word gekel:1=

merk .deur' In sterk paraneti'ese inslag soos dit duidelik

... /20
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blyk uit die inleiding tot die Dekaloog (5:1 - 5) en soos dit
verder blyk uit die paranetiese "Erweiterungen" in die
Dekaloog (vgl..bv. die vierde Gebod,). Hierdie tendens is
ook nog duidelik te bespeur aan die slot van die hoofstuk ..
Die DekaLooq word onderskei van die 0 "I] 9 UJ n en die 0 'iJn.
Materieel blyk die verhouqing tussen die Dekaloog eendersyds
en die 0 'iJn ens. aan die ander kantdié te wees van qr'ond=
wet en nadere uitwerking. "En formeel wat de wijze der
mededeling aangaat, is de decaloog door het volk zelf aan=
gehoord,' terwijl de Olp Il door tussenkomst van Moses werden
gegeven, omdat het volk zelf niet langer de stem van Jahwe
kon verdragen." Die HERE het veel meer om aan sy volk
te gee as net die Dekaloog en so moes Moses nou verder as
middelaar optree. Hierdie taak het hy vir 40 j aar in die
woestyn vervul en hy ag homself g.ero~peom dit alles nog
eens,weer, nie op In wettiese wyse nie, maar in In parane=
tiese styl vi~ sy volk voo~'te hou.l)

Moses is besig om sy volk te oriderrig:en voot te berei vir
sy taak en roeping in die Beloofde Land. Raven2) som dit
as volQ op: "Deuteronomy is preparatory for Joshua."

1. HeLwe rda , B., Exegese Oude Testament (Deuteronomium)
Deel III, pp.143~145.· ,

2. Raven, J.H., op.cit., p.147.
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HOOFSTUK II

DEUT. 6:1 - 3.

1. DEUT. 6:1

"Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge
wat die HERE julle God beveel het om te leer, sodat julle
dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit
in besit te néem, i,

1.1 Inleiding

Klosterman beskou die oorgang van hoofstuk 5 na hoofstuk
6 as in "Wirrsai". Die opeenyolging van sinne in 5:27
en 6:4 is volgens hom "anstossig und unverstandlich". Die
probleem lê vir hom nie soseer daarin dat die meervoud

7 7.] U] in I n volkome enkelvoudsomgewing staan nie of oor
die probleme in verband met )J7 N nie, want hy redeneer as
volg:

(i) "die dreimalige Wieslerholung der Wohlsein,
Fruch tbarkeit und langes .leben verheissenden
For~el" in 5:2g ev.; 6:1 ev.; 6:3.

.../22

(ii) Swaarder weeg nog vir hom dat ons na 6:1 "den
direkten wortlaut'des gottlichen Gebots erwarten.
Statt dessen fplgt die Auffordeiung des redenden
~enschen an Isra~l, zu achten nicht auf ein zu
tuendes ~ebot (6.:1 ~ 3) Gottes, sondern auf einen,abstrakten dogmatischen Satz liberJahwe unsern
Gottr(vers 4) den noch niemand verstanden hat,"
'n "Satz" wat dan in die volgende verse uitgewerk
word.



(iv) In 5:28. word Jahwe self sp rekend ingevoer, maar

in 6:1 is·Moses die spreker, terwyl Jahwe in die

derde' persoon staan.l)

(iii)

- 22 -

In 5: 29 word daar gepraat van die. reeds bekend=

gemaakte gebooie en dan Lee s ons egter weer in

6: 1 van die insettinge wat nog bekendgemaak moet

word.

Holwerda antwoord kortliks hierop:

(i) Herhaling is tipies van dd.e paranetiese styl.

(Hoofstuk 4 is In goeie voorbeeld hiervan). '

(ii) In vers 1 is daar beslis geen teken van 'n abstrakte

dogmatiese "Satz" nie. Wat die res aanbetref, word

dit duidelik by die eksegese van 171 ::in .

"Dit :LS dan" (flNtl ) te.r vervulling van die verwagting wat

lo Klosterman, .A., Der Pentateuch II, pp.2bl-2l4
2. Holwerda, B., ExegeseOude Testament, Deel III, p.146.
3. Von Rad, G., Deuteronomy, p.6!.

(iii)

. (iv).

1. zn «n

Dit is die reeds bekende gebooie wat ingeskerp

moet word. 7n ':J het hier in 'n mindere mate die

intellektuele betekenis van die "leer" van die

onbekende, want die klem val eerder op die aan=

dringing van die bekende. (Vgl. hoofstuk 4) .

Hierdie tipe oorgang l.S 'n kenmerkende verskyns.el

in die Bybel (vg.1. die profetiese rede) ; 2)

Deut. 6:l(a) mag nie Beskou word as In nuwe titel

nie en 6:1 3 moet dus bloot verstaan word as

In. vervol.g op 5:33.3)

... /2 3
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deur die slot van hoofstuk 4 opgewek is. nHT en NT is
die aanwysende voornaam wat ih die reël daarop aandui wat
gaan volg in onderskeiding van lY' n en lY In wat op die voor=
afgaande be:trekkihg het.l)

1. 3 Die terme 0'1717 eh O'D9U//1 .in verbinding met. t71::tO

Volgens Vonk2) kan ·die verhouding tussen die bogenoemde ter=
me van 6:1 wat dikwels in die boek voorkom, as volg voor=
gestel word:

Hebreeus:

. r.

nl sn
tr pn 0' n 9U/O

Afrikaans:

Gebod

insettinge Verordeninge

[l Fl kom van die woord ppn wat beteken ingegraveer op klip.
Dd, t. is 'n insetting ·of wet en 'n mens dink hier aan die ge=
woohte om die kodekse ;in klip ·te graveer, soos byvoorbeeld
die Kodeks t!ammoerabi. J) Volgens Driver4) is o'j)n positiewe
instellings van morele-, seremoniële- of siviele aard.
Hiermee kan 'n mens beslis nie saamstem nie. welch5)
beskou dit as religieus-kultiese bepalinge. Holwerda61 wys
daarop dat daar 'n kern van waarheid in Këmig se mening is,

1. Holwerda, B., Exegese Oude Testament, Deel III, p.146.
2. Vonk, C., o~.cit:,· p.455.
3. Holwerda, B., Exe.gese. Oude Testament, Deel III, p.68.
4. Driver, S.H.,.Critical and Exegetical Commentary on

Deuteronomy, p.62.
5. Welch, A.C., Deuterohomy, the Framework to the Code,

p .19!.
6. Holwerda, B., Exegese Oude Testament, Deel III, p.86 .

... /24



hier te doen het, van Goddelike oorsJ?rong is nie. God het
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naamlik dat 0 'iJn "bezeichnen die gleichsan in Stein oder

eLnqe.qrabe nen Prinzipien". BY'D'j1n kryons dus deurgaans

.da e gedagte van vasgestelde,' dikwels skriftelik vasgestelde
voorskrifte.l )

Ook kan ons nog 'n ander betekenis aan die gebruik van jJ Tl
heg, naamlik dat dit op 'n wyse gebruik kan word wat in ons

moderne idioom op natuurwette dui. So lees ons bv. in·

Job 38: 33 waar God Job onderrig: "Ken jy die wette (j1 n)
van· die hemel?" Verder lees ons ook in Jer. $:22 " .

.. . . .wat die sand gestel hét as grens van die see, 'n

ëwige beperking ( 0 ':Jl) -jJ n ) waarvoor hy nie sal gaan nie;

in Ps. 14'8' word die son, maan, sterre, hoogste hemele en

waters opgeroep om die HERE te loof en dan word

. '!Want 'Hy het bevel gegee - en hulle is' geskape.

hulle in stand gehou vir al tyd vir ewig", Hy' het 'n

vervolg:
En Hy het

wet
gegee lnJïJD ) wat ge'e·rieen oortree nie (vs. 6 - 3).

Daar is geen twyfel dat die wette en die norme waarmee ons

die absolute onveranderlike natuurwette daargestel, maar

ook die norme en beginsels wat ten diepste vir die mens se
lewe geld. ;;.)

3)O'fl9UJn se stamwoord isfl9lJJ • Dit beteken "regsbe=

paling" of "regsnorm" ~,). Vele geleerdes het aan Il 9lJJ

'n dubbele betekenis toegeken, naamlik die van" rig" en "bestuur" ',~)

1. Vonk, C., op.cit., p.455.
2. Malan,. J.H., .Die grondtrekke van die Christelik-Nasionale

Lewens- .·en Wêreldbeskouing van d'ïe Afrikaner, V.C. H.O.-
S·tudiestuk, 2/74, pp.6, 7.

3. Kittel, G., (Editor), Theological Dictionary of the New
T.e,stament, Volume III, p.923.', ' .

4 . Holwerda , B., Exegese Oude Tes tarnen t, Dee1 I II, p. 68.
5. Kittel, G., op.cit., Deel III, p.923.·

... /25
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maar die grondbetekenis bly "rig!" So is daar geleerdes
wat poog om die begrip in 'n Oosterse'sin te probeer ver=
klaar. Dit gaan vir hulle dus nie alleen om die
"oordeel wat uitgespreek word nie", maar dit sluit die totale
~rimitiewe regsproses in: die pleit van die partye, die
ondersoek, die vonnis en die voltrekking daarvan . Hierdie
opvatting maak die betekenis vann'fl9WtJ vaag en kompleksi).
DriVt;r2) sien die woord qS die voorsiening wat getr~f word
by dte beslissinga van die r~gsinstansies. Holwerda3) wys

"daarop dat K5nig se stelling: "....miSpAtim sind am
wahrscheinlichsten .di e in der Gerichtspraxis anzuwendende,n
Einzelbestirnmungen," 'n kern van waarheid bevat; vJelch4)
sien dit as wêreldse reg.

Die gebruik van O'fl9WtJ en o'jJn kom dikwels in die boek
Deuteronomium voor. Sommige geleerdes wend geen poging
aan om tussen hLe.rd'Letwee terme te onderskei nie, want die
grens tussen die begrippe is baie vaa~.

In die LXX word die reeds genoemde"terme vertaal met
'n Woord wat op -)Ja. eindig, gee

die resultaat van 'n handeling aan en sodoende beteken
OlKa.1W)Ja. die resultaat van OlKa.l0U\), d.w.s. die vaslegging
van" 'n +"egstelsel - dus 'n wetboek. 5)

KP1)Ja.· staan in verband met KP1\)n.\) en dit wys op die resultaat
van 'n proses soos Il 9WrJ en so word die uitspraak rigting=
gewend in soortgelyke geva:lle. Die term word ook nog a f=

gewis$el met KplOOS (woorde Op.-01S dui die handeling aan
wat deur d.ieverbaalstarn uitgedruk word) .6) Hierdie is 'n

1. Holwerda, 'B., Exegese Oude Testament, Deel IiI, p.68.
2. Driver, S.R., Critical and Exegetical Commentary on

DSuteronomy, p.62.'
.3. HoIwerda , B., Exegese Oude Testament, Deel III, p.86.
4. Welch, A.C., op ic It .", p.22.
5. cf. Kittel, G., (Ed~)'op.cit., Vol. II, p.219.
6. cf. K.ittel,G., (Ed.) Op~cit., Vol. 1I17 p~.94l en 942 .
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bewys dat die tipïese van n:; Ui n nog aangevoel word. In

Mens het hier nie te doen met In reeds skriftelik va~gestelde

reël nie" maar met die handeling van In uitspraak (vgl. die

ui tsprake van die Hoë Raad, die wat regsvormend is vir' ander

gevalle) .1)

Baie keer soos in 6: 1 kom In derde term, naamlik nl)in nog

saam met die ander twee begrippe voor. Wan'neer. ons die

verhouding etimologies en histories p:t.Qb~êerbepaal, moet
';(~ , .. .

daar eers op gewys word da t jJ n wys op geskrewe grondwe t en

dat ntnun primêr berus op die basis van hierdie [l Tl en dat

die eenmaal gevelde beslissings of uitsprake sal lei tot

In vaste regspraktyk. In Mens kan dus sê [l Fl staan tot

n 9 IJJ () soos geskrewe wet staan tot gewoontereg, terwyl

jJ n gesien moet word as In konkrete voorskrif of In. indi=
.d 1 bl' 2') h . di . 1Wl. ue e ·epa l.ng. By l.er l.e terme moet ons nog 'et op

die,volgende twee aspekte:

(i) Hierdie terme het In spesifieke religieuse

bedoeling.3)

(ii) Dit het geen betrekking op objektiewe norme nie,

.wan t dit is "Verhaltnisbegriffe.,,4)

Dit is opmerkli:k dat nl)itJ in dié enkelvoud staan. Hier=

oor skryf H' .'M. Wiener5) dat die vertaling van die woord- as

gebod nie vO.ldoende is riie. Hy sê: "The obligation

which is made to stand on you by somebody else arises from

the command: that which is made to stand on you by yourself,

from agreement."

1. Holwerda, B., Exegese O.T., Deel III, p.87.
2. Ibid., pp.86-87; cf. ook, K.B.L., pp.326-327, 556,

5"79-"580.
3. cf. Robinson, H.W., Inspir.ation and Revelation, pp. 78-9l.
4. Ki t t.e L, G • .,' (Ed.) Theologisches Wër~rbuch zum Nieuen

Testament, III, t- p.922 et.seq.
5. Wiener, H.M., Studies in Biblical Law, p.62 .
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.n7~n is nie maar net In verbod nie, maar di~ is In gebod
kragtens Qoreenkoms, akkoord,mutua, conventio, agreement
en dit is ook sinoniem met Il '7::J • Die enkelvoud is sin=
ryk omdat dit nie gaan oor allerlei detail bepalings soos
by In politieke vergadering nie. Dit gaan hier oor In
fundamentele verhouding, al word dit in allerlei afsonder=
like voorskrifte gekonkretiseer. Die verhouding tussen

v:miswa eendersyds en huqqim - mispatim andersyds, is die van
o

qënus - species. Om ditnog beter te stel, is ditdie van
algêmene fondament en nadere uitwerking. Dit is ten onregte
om hoofstukke 12 tot 26 te sien as die kode van Deuteronomium
of as die oer-Deuteronomium waarby dan later historiese
stukke, paranese en liedere as die "framework" (Welch)
bygevoeg is. Uit die eksegese is dit tog duidelik dat ons
eers die t7 7::i n kry; met ander woorde die grondgedagte;
waardeur die hele wetgewing beheers word. Hierna volg
die o'pn en D'n9UJn as die nadere konkrete uitwerking
daarvan. Die eksegese klop met die struktuur van die boek,
want in hoofstukke 6 - Il volg eers die algemene deel en
hierna. kom die besondere deel in hoofstukke 12 tot 26 aan

great king.
p .65..

The Covenant

die beurt. Met di~ beskouing stort die heie teorie van In
oer-Deuteronomium of dié van In kode en "n . "framework" in
duie.l)

Met hierdie genoemde beginsels wil Moses sy volk onderrig,
sodat hulle weet dat hulle met Jahweh in In verbond staan.2)

"The commandments ..about; to be.given were the divinely dL=

rected law for the .theocratic kingdom as it was soon to be
erected in the'new paradise, land of milk and honey.3)

lo
2.
3.

Holwerda , B., Exegese Oude
Vonk, C., op.cit., p.456.
Kline, M~G., Treaty of the
st ruct.ure .of .Deuteronomy,

Testament, Deel III, p.148.
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onderhou. Hierop antwoord .die vOlk.uit een mond: "Alles

1.4 Die Verbond

1.4.1 Die Verbondsluiting by SinaI

Die verbondsluiting vind met In gepaste seremonie plaas.
Onder die berg ..SinaI bou Moses In altaar met twaalf klippe,
ooreenkomstig die twaalf stamme van Israel. Sekere jong
manne tree as helpers op gedurende hierdie seremonie.
Die jong geslag word dus spesiaal betrek in plegtigheid.
Daar word brandoffers en vredeoffers gebring. Die ver=
bond word deur die bring van offers bekragtig. 1) Twaalf
jong stiere is gebruik as offerhande . In Deel daarvan
sou dien as brahdoffer om op die altaar geheel en al in
vlamme op te gaan - In simbool van volkome toewyding. Die
orige deel sou gebruik word as dankoffer en dit sou voor=

.gesit word as offermaal tyd aan die verteenwoordigende oud=
stes van die volk.2) Ons lees dat Moses, A~ron, Nadab,
Abihu en die sewentig oudstes saam met God geëet en gedrink
het. Alhoewel hulle God "gesien" h~t, het hulle nie ge=
sterf nie. Hierdie is In tipiese Ou-Testamentiese wyse
om met God gemeenskap te hê -"diehoogste teken van vrede.3)

Moses fungeer as hoëpriester. Hy neem d,ie.bloed van die
t·waalfófferd:\.ere.en giet dit oor die altaar uit. .Die
ander helfte van dLe offerbloed hou hy in die offerbekers
gereed. Hy le.esvir die volk die verbondsboek4) voor en
hy eis van die volk In antwoord ofhulle alles getrou sal

wat die HERE gespreek het, salons doen en daarna luister."

1. Ozinga, T.E.N., Schepping en Herschepping in de Vijf
Boek.envan Mozes, p.142.

2. Baarslag, D.J., De Bijbelse Geschiedenis, Deel I, p.438.
3. ozLnqa.,:~.E.N·.,op.cit.,' p.143.
4. Die naam Verbondsboek is afgelei van Ex. 24:7 waar Moses

die boek van die verbond ( Iï t 7 Jl.,7 7l).1J ') geneem het
om daaruit te lees. Hierdie boeK is' n samestelling
van Ex. 20!22 - 23~33i vgl. Eissfeldt, 0., op.cit.,
p. 212.
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Die verbond word nou gesluit - die "bloedverbond" tussen
.Goden sy volk. D~e een helfte van die bloed was reeds
uitgestort op die·altaar en nou sprinkel Moses die ander
helfte oor sy volk uit. So word die gemeenskap verseël
tussen Jahweh en Israel.l) "Het verbond van God en volk
heeft deze beide 'partners' niet gesteld in een verdrags=
verhouding, maar in een lewens~emeenschap uitgaande van
Jahwe, waarbij :rsr:aëlvolkomen aan Hem word gebonden, en
van Hem afhankelijk werd gesteld."

Hierdie verbond sluit dus die volgende Ln e

(i) "de volstrekte erkenning der ener wezenlijke
gemeenschap van God en mens (volk);

(ii) de volstrekte erkenning vim God, als heilige,
die Soewerein is en deze kring heeft gevorm
en leidt;

hierdie daad word hy aan God ,gewy.deur sy

opgeneem in
As gevolg van

3)ouers. Vir

(iii) de erkennin.g van de regels van het verbond~"
So vorm die verbondsleer die beste illustra=
sie van die karakter van die Godsgemeenskap wat
die sentrale inhoud van die Ou-Testamentiese
verkondiging is.2)

1.4.2 ' Die Besnydenis as teken van die Verbond

By wyse van die besnydenis is die verbondskind in die ge=.
meenskap van Israelopgeneem. Hy word nou
die verbond - die kind word 'n bondeling.

Israel is die besnydenis tn teken van die wyding aan God.
Die kind moes e.gterook nog innerlik aan Gód behoort en hier=

1. Baarslag, D.Jo, op.cit., Deel I,.p.438.
2. Vriezen, Th. C., Hooflijn'en:der Theologie van het Oude

Testament, p.lS3.
3. Noordtz;i.j"A., Het :Bo.ekLevitikus (Korte Verklaring der

Heilige Schrift}7 p .131. .' .
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die voorreg het hulle eérs geha~wanneer die hart besny
was (10:16). Eers dán was hulle waarlik besnedenis -'egte

Hulle moes glo en daardeur regverdigverbondskinders.
word (Rom. 4) .1) In Israel se vormingsperiode het die taak
van die verbondsopvoeding pri:mêrby die ouers gelê.

1.4.3 'Kultuurhistoriese agtergrond met betrekking tot die
Sinaïve,rbond

Verbonde en verbondsluiting was In kenmerk van die tyd waar=
toe Israel behoort het. Sulke verbonde was nie slegs
beperk tot die konings wat dit gesluit het nie, maar ook
tussen hulle wedersydse opvolgers. Toe die Hetitiese
~oning,2) Ha~tusilis en die Egiptiese - Farao, Ramses II,
met mekaar In nie-aanvalsverdrag gesluit het, kom hulle oor=
een dat hul respektiewelike opvolgers (seuns) in dieselfde
verhouding van broederskap en vrede sou lewe.

Hierdie reël geld ook tussen die grootkoning en sy vasal.
Die Hetitiese koning, Mursi,lis verlang nie alleen dat sy
vasal Dupp i, - Tessub hom lojaal sal gedra teenoor hom nile.,
maar ook dat sy kinders en kleinkinders dienooreenkomstig
saloptree. Aan die a.nderkantbelowe Marsilis dat hy net
so lojaal sal wees teenoor die seun van Duppi - Tessub as
wat hy teenoor hom was.3)

In die antieke wêreld waartoe Israel behoor.t het, was ver=
bondsbreuk iets .skandeLd.k.s, Verbonde wat deur die twee
partye onderling gesluit was, was so'onskendbaar geag dat
dit as In misdaad beskou is wanneer één van die partye

1. Grosheide, F.W., (Redakteur) Bybelse EnsiklopecUe, p.76.
2. G.E. Mendenhall wys in sy boek.Law and Covenant in ,

Israel and An6ient Near East da.t; ditnie te vergesog sou
wees om Hetitiese;!materiaal met Israelitiese mate riaa'I
te vergelyk nie,'want daar is sekere bewyse van kontak'
tussen die twee volkere. p.28.

3. Pri t.ch ard.,J. B., (Edi,to:t->Ancient Near,Eastern Texts
relating to the Oid Tes,t~merit, pp.202-203, 204.
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selfs die skriftelike dokument waarop die verdrag opgete=
ken was beskadig cf verniel het. Dit was dus nie om,dowe
neute dat die traktate in die a,fgodiese tempels bewaar is

1)nie.

Di t is dan ook, geen wonder dat Moses in Deut. 31: 24 ev.
beveel het dat die geskrif in verband met die'verbbndsver=
nuwing veilig bewaar moes word teen die kant van die ver=
bondsark. Dit mag nie beskadig word nie, want dit sou
skending vari die verbond beteken.2)

So het God ook met Israel In verbond by Horeb gesluiten
ook Israel se nageslag daarby betrek. (Ex. 20:5,6). So
het Moses toe hy na byna 40 jaar hierdie qebooie weer OP Israel'
se hart gebind het, daarop gewys dat die toekomstige volk
ook die gehoorsaamheid aan Jahweh moes leer.3)

Wanneer God die verbond met Israel sluit, gebruik Hy juis
hierdie bekende ve rdraqs forrnuLe - In ve rdz aqs forniuLe wat
by die Hebreër verstaanbaaren bekend was. Hierdie metode
was dus nie alleen In uitstékénde'didaktiese beginselom
die volwasse Israeliet op te voed binne die raamwerk van
die verbond nie, maar ook sou die kind die eise van die
verbond makliker verstaan, want dit is deel van sy bekende
kulturele milieu.

1.4.4 Die Opvoedkundige 'Implikasies van Verbondsvernuwing

In Kenmerk van die ou verbonde was dat dit in die tempel
bewaar was en dan periodiek in ,die openbaár voorgelees moes
I"Qid. Di t was nie alleen die vasal-koning wat deur die
verbond verbind was nie" maar ook die hele' staat. Die

L Vonk, C., op·.eit., p.457.
2 • Ibid. ~ P .457 • '
3. Jb Ld ,, p.50!. ,'(Volgens'G. Vonk,moes die antieke ver=

bonde In invloed 'ge~ad'l1et,op die Sinai verbond )oO

... /32



- 32 ...

.periodieke voor-Lees van die verbond het 'n dubbele doel
gedien: eerstens om die hele bevolk~ng te o~derrig in
hulle verpligtinge' teenoor die grootkoning en tweedens om

die lojalitei t en die respek van die vasalkoning te versterk
deur sy hartlike en intieme verhouding met die magtige
grootkoning te beskrywe.l)

Hierdie didaktiese trek is ook te bespeur in die Bo~k Deu=
t ' , di "B k d' v. b d,,2) d'eronom1Uffias :Le oe van :Le er on waar:Le ou
verdragsmodelle se opvoedkundige trekke nagevolg word.

Volgens Weinfeld3) is dit moeilik om die oorsprong van die
bepaalde opvoedkundige motief te bepaal, want daar kan,nooit
met sekerheid vasgestel word of dit spruit uit die verbond
of uitdie wysheid (g,bkmah) nie. "It is even possible that
the treaties themselves employed wisdom or school imagery."
Ons moet die beïnvloeding van, beide kante in aanmerking
neem, tog is dit duidel;ik dat die wysheidsinvloed baie
groter was. Dit blyk dus dat die skrywer van Deuteronomium,, '

om Israel se lojali tei t te versterk vir die verbond, ook
op die wysheidssfeer gesteun'het en nie alleen van die
verbóndsti.pologie gebruik gemaak het nie. Da~ die periodieke
voorlees van die verbond praktyk was, word duidelik in
Deuteronomium gefor:qmleer tydens die verbondsvernuwing met
die tweede geslag. As, die susereine verbonde hernu is', is
daar nuwe dokum!3ntevoorberei en so is die bepë!.lings weer op
datum gebrin,g. Deut.e.ronomi.umis so 'n verbondsvernuwings=
dokument. Die dokument, wat Moses nou voorgelees het, was

. '. '

'n aanvulling (modernisering) van die vroeëre wetgewing
(vgl. die "nuwe" benadering van die Dekaloog in 5:6-21).'

1. Mendenhall, G.E., Covenant,Forms in Israelite Tradit~ons,
(Article in The ,Biblical' ArcháeQlogist 'Reader, Vol. III,
p. 35.

2. Vonk, C., op.c~t., p.457. (Wat die ver dr-aqabepa Li.nqs van
Deut. 6~1-25:16 en die Verbondsbóek {Ex.20:22-23:33) se
inhoud aanbetref, Ls die twee gedeel t.es volkome gelyk met
inagnemin~ Van kleiner,ver~kille soos bv. die vrystede,
die Sabbatsjaar eni dd.e volgorde van, df.e Dekaloog. Moses
tipe,er die inhoud van, die ,Skrifgede'eltes met; dieselfde
'drie wcórde) .' ,

J. Weinfeld~, M., op.cit., p';298'.
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HieI:'die dekument wat veorgelees is, is nie die twee'klip=
tafels van die wet nie, maar die "beek van die wet" wat
later langs die ark bewaar is.l)

Die doel van hierdie afskrif was In dekumentêre getuie - In
getuie vir en teen Israel ern hulle te herinner aan die ver=
bendsbe~alings - die heil wat hulle deel sal wees as hulle
die bepalings neugeset sal nakem en die eerdeel wat hulle
()er hulleself sal bring as hulle dit seu verbreek. Se
werd hierdie boek In magtige opvoedkun.df.qedoku:tnent;.2)

"The secular treaties and biblical coven anz. share a pers=
pective of family. solidarity reflected in n umerous references
te the sens and the grandsens ef the vassal. In the poLd, ti=
cal treaties sworn commitment is in the terms: "we eur
sens, and eur grandsens; and agreeably both curses and

Ex. 20:5 b: " .... wat die misdaad Van die vaders beseek
aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die
wat Myhaat;, ") 3)

Met die' verbendsvernuwings~eremenies werd die nuwe geslag
fermeel verbi.nd aan die verbend. Dit sou In greet feut
wees ern te aanvaar dat nadat dil: ou geslag ui tgesterf het,
dLe j.eng geslag nie meer ender di.e verpligtinge van die ver=
bend staan nie~ God sluit met die kinders eek die verbend4)
(vgl. die besnydenis as verbendsteken), daarem meet die kind
dieneereenkomstig epgeveed werd.

1.4 '.5 Geds Verbendseise

Geds uat.ve-rkLesLnq van en verbendsluiting met Israel beteken

1. Kline M.G., ep.cit~, p.20; cf. Mc Carthy, D.J., Old
Testarnent Cevenant, p. 7.

2. Ibid., p.21.
3. Ibid., p.21.
4. Menqenhall, G.E., Cevenant Ferms ein Israelite Traditiens,

~t.i~lr2-'~ '.,

,.' ",
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vir Israel 'n roeping en 'n taak. Die uitverkiesing is
vir diens. Wanneer God Israel uitverkies en bevry, roep
Hy sy volk op tot diens'. Die God van daad vra ook dat die
mens moet antwoord in dade. Daa~ is 'n onlosmaaklike ver=
band tussen God se daad en sy eis, tussen sy openbaring en
sy gebod. Die eerste gaan die laaste vooraf en die tweede
volg uit die eerste. Op grond van God se handeling uit die
ges,kiedenis stel Hy sy eis: "Jy mag" en "Jy mag nie".
Die verhouding tussen Jahwe'hen:I'sitaelis nie tot 'rt enkele
episode :cb'ê:perknie. Die verbondsverhouding geld.voort=
durend .: Israel is nie klaar met Jahwe nie" omdat Hy,nié
klaar is met Israel niLe. God handel nie ma'aá;:Het alleen
en Israelontvang nie maar net alleen nie; ook die volk,
moet handel en "gee". Die handel bestaan uit die luister
na Gods gebooie en die onderhouding daarvan. Die O.T.
laat daar geen twyfeloor dd.efeit bestaan dat Israel se
handeling en sy lewe voor Gods aangesig alléén moontlik ge=
maak is omdat God dié God van die daad is. Wat die kind

,moet doen in sy verhouding tot God, 'geld alleen as die ant=
woord op wat God vir hom gedoen het.

Die persoonl.ike kontak bring mee dat God spreek en sy eis
stel., God spreek die mens aan en lê sy gebooie op. Hy
is immers die 17 N , .dieHeer, die gebieder.' 'n Heer·mag,- . ,

gebied en van sy,knegte gehoorsaamheid verwag. Hulle moet
slegs sy bevele ui tvoer en nie volgens hulle eie wil handel
nie. God'is die koning, die ']Jl? van sy volk en as sodanig
het Hy die reg om t.evra "dat álmal wat Hom volg, hulleself
,moet onderwerp aan sy leidin,g, in Hom moet glo en sy aan=
wysings gehoorsaam. God verlos Israel nie uit Egipte om
hulle dan te los sodat hul.Lekan doen wat hulle wil nie.
Goq bly handel in die geskiedeni§ en Hy verlang dat Israel

behoort aq_nGod; dit,is ~y eiendom en onvervreembare besit,

... /35
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Jahwe se aktiweiteit is nie net beperk tot die uitwendige
lewe van sy volk nie; Hy skep nie net slegs die voorwaarde
vir lewe en vrede, veiligheid en rus nie. Jahwe is nié
uitsluitlik tri garant (bor~) vir Israel se veiligheid of
selfs sy grootheid nie. Die hele lewe van die volk met
al sy fasette: die persoonlikS-, die sosiale-, die nasionale-,
die kultiese.-en die religieuse lewe moet In getuienis weSs
van Jahwe se mag en heerlikheid.l) A!;die O.T. die vraag
wie God is en hoe Hy.Homself laat ken, wil ·beantwoord,
stel dit ook onmiddellik dié vraag oor die volk van Jahwe
wat Hom leer ken het in sy openbaring. Anders gestel:
Die vraag na God word tegelykertyd die vraag na die mens
in sy totale verhouding tot God. Die hele lewe van die
mens is immers betrek op God - geen enkele lewensfeer val
daarbuite nie. Die O.T. het die hele wet in al sy variasies
as die wil van Jahwe beskou en laat geen ruimte oop vir
die mens om God te ken, terwyl .hy sy lewe inrig na sy eie
vrye sin en smaak nie. .Daar is In voortdurende binding;
altyd moet die mens die juk van die gebooie dra en dit moet
hy doen met vreugde, ootmoed en dankbaarheid. (Vgl. Ps. 119;
Ps.19; Ps. 25) .2)

Israel is In "heilige volk", afgesonder van die ander volke,
maar tog is dit ook so dat Israel nog leef in hierdie wêreld
met al sy probleme. Israel.moet egter anders wees as die
ander volke soos wat sy God anders is as die ander gode.
Hulle moet Hom navolg in hulle lewe, w.andel op Gods aangegewe
weg~ doen wat Hy vra, t~ou wee!; soos Hy trou. is, liefhê
soos Hy liefde skenk en geregtigheid betoon soos Hy geregtig=
heid handhaaf.

Hierdie eise van Jahwe is gerig.tot die volk én tot die
enkeling en dit sluit in:

lo De Groot, .;J. en Hulst, A.R., Macht en Wil, De Verkondi=
g·ingvan.he·t·Oude Testament aangaande God, pp.263-264;
cf",Hart, H., "Cultus and Covenant" in Will all the
King is .Men,. pp. 35-38.

2. Ibi.d..r. p;?:64.
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b.

1)In God glo.
Die vrese van die ,HERE.2)
God gehoorsaam.3)
K~ltus as Gods gebod. 4)

c.
d.

1.4.6 Die Opvoedkundige implikasies vim die Verbondswet

Met Gods wil hang die wet tren nouat.e saam, want in sy wet
.kom sy wil tot openbaring. Hy wil n.ienet Homself, nie,
maar ook sy skepsels. En as Hy sy skepsels wil, dailwil'
Hy nie net hul bestaan nie, maar ook die'besondere wyse
van hulle bestaan, te wete 'rt ordelike bestaan. Met ander
woorde: Hy wil hul b est.aanot:> die wyse van die wet.
Agter Gods wet staan dus sy wil en agter sy wil ,sy wese
waarmee,sy wilooreenstem. S6 en nie anders,nie, wil,God
dat die mens sal handelomdat die mens in die wet dus nie
met 'n idee of ste.lselnie; maar met 'n persoonlike God
en sy wil te doene het. Hy hoor in die wet Gods wil en
daarom ge - hoor - saam die verbondskind.S)

Die wet is God se bevel aan die mens tot 'n ordelike be=
staan en voortbestaan. Dat die mens bestaan en dat hy
sal voortbestaan, ha'ng,dt:lsaf van die vraag of hy hom
gaan hou aan die orde,wat God nie net'vir sy eie bestaan
nie, maar ook vir die ,bestaan van die ganse geskape werk=
likheid daargestel het. Hierdie bestaansorde beteken
allereers dat God altyd e:n onder alle omstandighede God
sal moet bly; dat die mens altyd en onder alle omstandig=
hede mens sal moet bly, en dat die,skepping altyd skepping,
sal moet bly in die optrede. 'So wou God van die begin af,
en s6 moet dit bly. Wie hieraan probeer verander vergryp

.fiom aartGod se orde en doen sonde. Die waarborg vir ,die

L Infra,pp.166-167.
~. Infra,pp.l38-l4(.
3. Infia,pp.46-49.
~. Jnf~arl~l et seq.
5. Heyns, J.A., Die.Nuwe Mens Onderweg, p .107.

".~/37



· .. /38

- 37

pewaring van hierdie orde wo~d vir ons in'die wet gege~ en
die beskrywing van die wyse waarop die mens geroep is om,
hierdie orde te bewaar.l)

Die M'osaïese wet is die leermeester vir Israel tot die ge=
hoorsaamheid en die geregtigheid. Die opvoedende karakter
van die wet blyk in die eerste plek uit die omstandighede
dat dit veral drie dinge vooropstel wat tot die besef van
die kind gebring moet word voordat hy vir die verkeer met
die Vader geskik sal wees: die gesag, die heiligheid en
die reg van die Vadér. 2)

Ten eerste moet die kind weet dat hy gebonde is aan die wil
van die Vader. God tree in. Israel voor, alles as d'Le Heer
op. Die Vader laat so \!litdruklik moontlik die kind be'se f
dat sy gesag oor alles uitgestiek is. Die hele lewe van
die Israeliet word deur die wet gere~l~ Die w~t lê nie
net sek~re beginsels neer nie, maar dit geld ook vir alle
be sonde.rtrede van die lewe. Die karakter van Israel se
qodad'Leris- en vroomheid is' voor alles: dié van absolute g.~:ho,or=
saamhe'id en' dus' die erketming: van di~é!,bnaerwerj?i':o.~g.a.éln die
gesag van di~ Vader. Vir die opvoeding van die mens is
<laar geen belangriker vereiste as gehoois,aainheid nie - dit
leer die wet duidelik.

Tweedens moet die kind le'er dat hy heeltemal anders a's
vreemdes'voor G'od,:moe t; lewe. God s-teL Hom as' die Heilige
aart'die kind voor en eis van hom dat hy heilig moet wees
soos Hy heilig is (Lev. 11:44). Daardeur wil God by sy
kind die' besef wek dat hy geroepe is om heilig te lewe.'
Die eis: "wees heilig want EK is heilig", sP:reek die kind
toe' uit die hele wet~

1 . Ibid., p. 114 .
2. Coetzee, J~ Chr .• op.cit., p.32.
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Derdens moet die kind besef hoe baie hy aan God verskul=:.
dig en te danke is. God wys baie'nadruklik sy kind Israel,
na Sy reg op geho~rsaamheid.l) Die Vader het die reg om
Sy gesag te.handhaaf. Daar is geen kragtiger prikkel tot
heiligheid en geh'oo:tsaamheid nie as .die besef dat die Vader
die absolute, reg daartoe besitnie ~ 'Naas die eis van ge=
hoorsaamheid en heiligheid is daar geen belangriker opvoe=
deride. ei.s :as· dié van die reg van die Vader nie. Die
opvoedende karakter van die wet lê dan j.u:iA:;in "die d·rie
allerbeslissertde eise:
Vader en die gehoorSaamheid', hell[1~:g'¥ilê][a.<én 'godsvrug van,- _..' ,'.'-.', .. .-

d' k i d 2).cn.e In.

Die wet hou aU'tyd rekening met die feit dat die volk van
die HERE maar' n onselfstatrdi<je .kind is. Verder hou die
wet rekening met die vatbaarheid van die k i.rrd, Dit begryp
dat die k i.nd aansk,Gi\.lJiiJ~e~l1'qerw.y~ nodig het: deur figuur=
like handelinge eie aan die sfeer van dié kind en ohtleê:f1/
ui t sy wêreldse omgewing, lei die wet hOrn: '0~ tot die besef.
van die geesteli"J<e din<}e. Die wet rig hóm "tot ,die bêkende
om so tot die onb'éken,de te kom. In die derde plek adem
die wet ook 'n gees' van toegewendheid; daarin hou dit
rekening met die vleeslike sin van die kind. Ter voorkoming
van iets ergers~ laat dit sekere dihge toe (Matt. 19:8) en
gee dit, ook in die godsdienstige handelinge, sekere speel=
ruimte aan die natuurlike (Deut. l4~26).' Niemand stel tog
aan die kind die lewenswyse van die volwasse man as wet nie:
die kind moet en minder én meer vryheid as die man hê. Ten
slotte openbaar die wét sy opvoedende ~trekking ook in sy
beLoft.e s en ,bedreiginge·: di t kondig 'n 1aan aan vir gehoor=
saarnheLd en, 'n straf vir die onqehoo.rsaamhetd , 3)

. •• /39

Die we't hou rekening met die bes.temmi.rrqvan die kind, naamlik. .
as erfgenaam van die Vader, ',Die Wet bedoel in die eerste

-~--------------------------~--~--~----~---------------
1. Cf. Infra, pp. 46-49.
2. Coetzee, J. Chr., op.eLt., pp.32-33 .
.3~ H~:id,.,· ·p.33.
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pl.ekom te verhoed dat die kind in die kneg salondergaan.
Die we t; van die HERE dra nie die uiterlike en wêreldlike
karakter van die kerklike of burgerlike wet nie; dit is
In wet van die huis: van die Vader teenoor die kind.
Dit raak nie alleenlik die sondige da:adnie, maar ook die
sondige'hart en gedagte. Die wet is verder die gebod
van die liefde tot God en die naaste. Dit dring dus tot
in die hart van die kind deur) dit is nie ·n wet van
vlees nie, maar die wet van die Gees soos saamgevat deur
Christus, in die Bergpredikasie. Die Vader sorg ook dat
die kind nie onder die ttigrnëefáterbeswyk nie: ''Virelke
sonde, mits dit geen veragting van die heilige adem nie~
is daar weer versoening in die bloed van die offerhande.
In die wet self word die skuldige maar berouvolle kind
die weg tot die versoening aangewys.' In die vierde plek
bring die wet nie die voik net tot die hemelse dinge nie,
maar tot die geheiligde sake van die aardse natuur wat
die hemelse dinge self afbeeld. Die wet is geen einddoel
,nie, maar In middel van oorgang van kind wees tot volwassen=
heid. Die bestemming van die wet is Jesus Christus, die
Vervuller van die we,t: die kind word die erfgenaam deur
die Seun self. Die wet s~reek die kind Israel, b~nne die
geb~ed van die aardse lewe aan, want die geheiligde terrein
waartoe hy gebring word, behoort tot die"gebied van die
aardse, sigbare lewe. Omdat hy nog kind is, iemand tot
wie se sintuie gespreek moet word, word hy deur die wet
geplaas voor empirieswaarneernbare dinge.l) Die kind moet
vanuit hierdie bekende (die ervaa,rbare en sigbare) na die
onbekende (die onsigbare God wat hulle uit Egipte uitgelei
he,t) gelei word.

'Die wet van die HERE, soos,dit deur Moses uiteengesit is
in DeuteroI1omium, is vir die kind In volmaakte leermeester.2)

tbid., P . 3 3 •-- ''A. Kuyper skryf in
gende oor die wet:
des lewens.' Daar
'één'evas-te punt."

E Voto Oordraeens, Deel III die vol=
,"Die zijn ons kompas op de vaart

in be zLtt.e'n wij het zoo onmisbarep.494. '
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In Gal. 3:24 sê Paulus dat dié wet die tugmeester
(TIen oa.ywyos) na Christus is. Die wet oortuig die mens,
van sonde en dryf hom na Christus uit. Die wet leer wat
God wil, en nou is dit sonde om te wil wat God nie wil
nie. Die wet wys heen na Irtwerkiikheid wat vir die mens
verbode is, en die begeerte en daad - werklike greep van
die mens na daardie werklikheid, word as sonde aangewys.
Daarom moet die wet altyd weer geleer en verkondig word,
sodat dit in die harte van mense, soos l.uther graag gesê
het, kan kom tot In "desperatio fiducialis," In gelowige·
vertwyfeling - die wanhoop aan die self, wat die vrug is
van en tewens ook die voorwaarde vir die geloof.1)
calvyn2) sê: "So is die wet soos In spieël, waarin ons
ons onmag sien en hieruit·ook ons ongeregtighei<i leer ken
en uit beide ons vervloeking aanskou." .Die diepste sonde=
kenni$ word egter nie
boodskap van Golgota:
hier goed moet begryp:

bygebring deur Sinaï nie, maar deur die
'dáe offer.van die liêfde. Ons sal
dit is sekerlik nie die wet wat

die tugmeester na Christus is nie, maar dit is God wat deur
die wet in die hart van die mens inwerk om hom van sonde
te oortuig. Die mens word nie (voor God) deur die wet
as sodanig skuldig verklaar nie - asof die wet In selfstan=
di qe , los van God werkende faktor is .nLe, maar hy word deur
God voor Hom beskuldig van sy oortredinge. Die wet is
dodelik, omdat dit In roede in Gods hand is. Daarby·gaan
dit altyd om die deur Christus vervulde wet - en dié wet
het die.sonde-onttrekkende werking~ nie die leë wet nie.3)

1.5 ·171:1

Dd.e woord 171~ wys op die vasstelling van die .grondverhou=

der wys dit ook op die voorskrywe van die verpligtinge in

1. Heyns, J.A., op.cit., pp.93-94.
2. Calvyr..,J., Die Institusie, Deel I, p.372.
3. Heyns, J.A., op.cit., p.:9~.
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besonderhede binne hierdie raamwerk.1)

1.67n':1)

Die pedagogiese. trek wat kenmerkend is van hierdie boek',
is duidelik waarneeIilbaarin sy didaktiese woordeskat. So
kom die woord 7n':J (" leer") nêrens anders in dié Pentateug
voor as net in DeuterOnomium nie. Die konnotasie van
hierdie woord is sinoniem met die werkwdord 7D' (,idissipline).,
(Vgl. 7 n 'J lY':1 ':JJ1JJ in Jer. 31:17) • Die oozapz-onkLi.ke .

werkwoord 7n':1 beteken dus werklik "om te dissiplineer".
Deuteronomium vra egter'nie· net vaderlike dissipline riie,
maar ook geestelike dissipline. Wanneer die boek hier die
term gebruik, sluit dit di~ hele volk in {8:5; 11:2) .2)
Hierdie parallelisme by die stamme 707 en 7n ':J is moontlik
die prototipes van die Egiptiese stam wat "leer, oriderrig
·en dissiplineer" beteken. Die Egiptiese stam.het dan ver~l
I n spesiale ve rband met f Ls Le se geweld waarby lyfstraf
bet rck is.3) Die term 7n'J 'word ook gebruik wanneer diere
geleer word om byvoorbeeld te dors of om in die juk te :trek
(vgl. Hos. 10:11). Verder word die term uitgebrei om
begrippe soos "gewoond te maak/te word" en "op te lei" uit
te druk (vgl. Jer. 2:24 7:1711 7n'J "g~wend aan die woes=
tyn") . Dit is interessant om daarop te let dat ons die
stam I m d bok in die Ugarities vind met die betekenis van
"leer/onderrig." In Akkadies kryons die stam I a m á d u
wat "leer" beteken.

'. 4)"om te leer".
rridie p i ce 1 beteken die werkwoord

Dit gaa'nn.Le hier om die leer van die onbekende nie, maar
om die aaridr Lnq , om die wet prakties toe te pas .. Moses

1. Holwerda, B.; Exegese Oude .Testament, Deel III, p.l48;
K.E.L. vertaal: "Aft:tag geben" of "befehlen," p.797.

2. Wéinfield, M., op.cit., p.303.
3. KasterJ J., "Education, O.T." in Butterick, G.A .• (Edi=

tor) The Interpe:tters Dictionary of the Bible,
Vol. E.:..J,p.33.

4. ~bid.,· p. 31; K .·B.•L., p.4 38.

.~../42 .
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het by Sin~I alreeds die gebooie bekend gemaak; tog bly dit
nog sy taak om die wet op die harte van Israe"l te bind en
om op die onderhouding daarvan aan te dring.l)

Die eienaardige van die 7n ':J picel is dat ditveral be=
trekking het op die "Willenskundgebungen Gottes". Dit word
nie net gerig tot die verstand nie, maar ook tot'~liewil, dit
wil sê die ganse mens. Moses appelleer hier dus op die,wil
van Israel, sodat hulle die gegewe gebooie in die p.rakt.yk
moet toepas.2) Die woord rS 1(~<êid,KE 1 \;) soos vertaal in,die
LXX, eis die totalemens op en nie net sekere aspekte van
hornnie.3)

1.7 nl lj) .Jj 'J

n !Wil ':J dui aan dat dithier gaan om die praktiese onder:wys
en n~e om die teoretiese insig nie. Die praktyk van die
religie wor4 deur die wQord benadruk. '

1.8 ,}J7N.J

In Moses se eerste prediking is daar herhaaldelik gewys op die
verband tussen die besit van die land en die onderhouding van
die gebooie. Hier gee hy weer die opdrag .totdie onde.rhouding
van die gebooie w,atso nou verbonde is aan Gods genade, want

ii )God gee aan die volk 'n land.

I .9 0 ',7)N nl '-]1

God is weer dié God soos Hy Homself verbind het by Horeb en
wat dwarsdeur die geskiedenis hierdie besondere verhouding
openbaar.5)

1. Holwerda, B., Exegese Oude Test:ament, Deel III, p.99.
2. Ibid., p.87~
3. Kitte.l, G., (Ed.) op.cit., Vol. III, p.,137.
4. Holwerda; B." Exegese Oude Testament, Deel III, p.148.
5. Ibid., p.14B.
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2 ~ DEUT. 6:2

"dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en
sy gebooie wat ek jou beveel, te hou jy en jou kind en
jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae ver=
Lenq kan word." '

In hierdie vers kryons duidelik In eis en In belofte - die
twee dele waaruit alle verbonde bestaan.l)

2 . 1 N 7 7n rU rJ ':J en' 7 n Ui ]

Dit blyk duidelik uit die woorde N7'n 11Jn':J dat dit hier

is eintlik die belangrikste term vir "religie" in die Ou
Testa~ent.2) Om God te "vrees" impliseer beslis nie In
slaafse angs vir God nie. Angs is tog nie met liefde ve.r=
enigbaar nie (vgl. vers 5 en I Joh. 4:18) . Ook word hiermee
nie In vae godsdiens bedoel wat kant nog wal raak nie, maar
wel die ware godsvrug en dus ook die onderhouding van Gods
gebooie. Ons dink hier aan die woorde van ons Saligmaker
as Hy sy dissipels onderrig: "As julle My liefhet, bewaar
my gebooie". (Joh. 14:15) . Die vrees van die HERE word
dan geopenbaar in die onderhouding van die gebooie. 3), Hierdie'
godsvrug wat Moses by sy volk wilopwerk, bestaan dan.kon=
kreet in die volbringing (die info konstruksie 7 IJ Ui ':J hier
is weer die omskrywing van In gerondium op - ndo) van die
n'jJn en dieD'n9Wn wat h i.er in die meervoud staan vir die
a.f sorrderLdke verbondsopdragte .4) Die doel en die scopus van
Moses se onderrig is dus om die gees van die ware godsdiens
en die diensvolle gehoorsaamheid aan t71t7' tuis te bring by
sy volk-.S) (Vir verdere gegewens oor N7'fl 'sien 6:13).

1. Vonk, C., op.cit., p.4S6.
2. 'HoIwerda , B., Exegese Ou.de Testament, Deel III, p.148.
~~ Vonk, C., op.cit., pp.495-49~.
4~ ·Holwerda.,B.·, ExegeSe Oude Testament, Deel III, p.148.
5. Driver, S.R., A,Criticál and Exegetical Commentary on

Deuteronomy" .p.89.
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2 • 2 , ]1::t rJ ' JJ lY 7 IJ)N'

"Moses is hier immers anders, as by .die dekaloog, toe hy die
:tussenskakel was, deur wie hierdie woorde verneem is. Die
sub j.ek van die re,lig,ieword hier' genoem en ditword benadruk
met: "jy en jou .kLnd en jou kleinkind." Die bedoeling
is dat hierdie religie by Israel sal blyook by die opkomende.
geslagte.l) Deur die onderwys word die eenmalige gebeure
by 'Horeb I n mag in' die geskied.enis wat die eeue beheers. 2)

(Vgl. Ps. 78.)

2.3 ]'n '11' '.JJ

As gevolg van die reeds genoemde, moes hulle dit ook aan die
kinders leer en dit ononderbroke doen, sonder periodes van
afval. Daar is geen moment en geen plek waar Israel nie
onder die heerskappy van Gods gebooie staan nie.3)

2.4 /.un'.J7 en 7'/17 lJ7N 1

Die tweede l.u rJ ':)] het dieselfde betekenis as die eerste,
naamlik dat God se opdrag aan Moses 'n dubbele doel het:'
dat die vrees van die HERE tot sy eer moes strek en onlos=
maaklik hieraan verbonde,is die feit dat die volk daarin
geseën sou word. Die woorde 7' rJ 7 1J 7 lY' kan beskou word
as 'n monUment van Gods seën (vgl. Ex. 20:12). Die
h ifc i 1 is hier onoorganklik en dit het die betekenis
van "lank word." Die toevpeging van 'n land soos in 4:26
ontbreek. Di t is foutief om te beweer dat daar vir die.,
Isr~éliet geeri hoër geluk was as 'n lang lewe nie, want die
Israeli,tiese lewensbegrip was veel ryker as om net asem, te
haal. pie boek Deuteronomium bewys tog duidelik dat !iie
grootste ideaal'was om Jahw~h te dien.4)

1. Holwerda, B." Exegese Ouoe Testament, Deel III, p.148.
2., Ibid. , p'~9.6. . '
3. !ETC1. , PP.14·8-149.
4. Ibid. , P; 149.

',' "
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Tereg ~ys Driverl) daarop dat hierdie boek alles behalwe
'n strak juridiese wetboek is.' Hy skrywe:' "Nowhere else
in the Old Testament db we breathe such an admosphere of
generous devotion to God, ahd of large - hearted benevolence
towards mani and nowhere else is it shown with the same
fulness of detail how these, ,principles may be to permeate
the entire life of the ,community."

'n Mens kan be!His nie saam met Butté:tweiser2) stem nie, omdat
hy in sy konklusie die genoemde terme, wát gebooie beteken,
nie binne die raamwerk van 'n morele wet wil plaas nie.
Vir hom gaan die begrippe siegs deur as 'n kode. Dit is
tog klinkklaar dat, dit nie gaan om 'n kode nie, maar om 'n
blywende religieuse lewensbeskouing en die seën wat ,daaraan
verbonde is.

3. DEUT. 6~3

"Hoor dan Israel, en .onderhou dit,sorgvuldig, datdit met
jou goed kan gaan e:t:l,d~t'julle baie kan vermenigvuldig soos
die HERE, die God van''jou vaders, jou beloof het, 'n land
wat oorloop van melk en. heuning."

In die vers preek Mos'es alre~ds die Bergpredikasie voigens
, '

die lig wat hy in,daa~die antieke tyd gehad het. (Vgl.
~,

"Maar soek eers die koninkryk van, God en sy geregtigheid en
al ,hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word'" (Matt. 6: 33)
met "Hoor dan, Israel, en onderhou d'it sorgvuldig, dat dit
met jou goed kan gaan en'dat julle baie kan vermenigvuldi9.,,)3)

3 .IJ/vl7tu 7 nYrJ IJ) 7

n Jin Uil is 'n peri. kónstruksie met d;i.ebetekenis van
'n konkluderende i'mperatief.

LOriver, S.R., An Introd'uttion to the Literature of the
Old Te.stament, p.79.

2. Bu ttierwe aser , M., The,Psa:lms, p. 853.
3. Parker, J., The PeOple's Bible, Vol, IV,' pp.137-138.

't.'
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lJfJ IJJ het net soos in 4: 1 die dieper betekenis van Lut.st.er
na. Met JN71JJ 7 word die. volk aangespreek as In heilige.
gemeenskap, gefundeerd in sy verkiesing en geroepe tot
diens.l) Moses weet dat Israel die land sal binnegaan.
Hierdie land kan hulle alleen besit in geloofsgehoorsaam=
heid. Tot hierdie gehoorsaamheid gaan hy nou sy volk
moti vee·r.2)

3.1.1 Gehoorsaamheid aan God

Om God te dien beteken om God gehoorsaam te wees. Telkens
in die. O. T. soos in 6: 3 word die volk en daarin' ook die
enkeling, opgeroep om te "hoor" - te luister na God. "Hoor,
Israel" - die volk word saamgeroep om te luister na die ge=
booie en insettiBge van Jahweh. Die luister (hoor) moet
tot gehoorsaamheid lei. As tiltevolk God se eis verneem,
is daarmee In verantwoordelikheid gegee. Met hierdie eis
moet iets gedoen wOrd en dit is om te gehoorsa:am. Die
verbondsverhouding tussen Jahwéh en Israel asook Gods uit=
verkiesing van Israel, iIt1pliseer dat die volk hulle gewillig
moet onderWerp aan Jahweh deur sy eise te aanvaar en sy
qebooLe te ondexhou , D,ie weg me't God is' die weg van gehoor='
saamheid.3) .

Hierdie weg is nie In.maklike weg nie. In die O.T. bring
die gehoorsaamheid aan die HERE soms geweldige spanning mee
in die lewe van'mense. God eis veel van die mens en soms
self skynbaar die onmoontlike ,(vgl. die lewens van Abraham
e'n Jeremia) . In Neutrale houding teenoor God se eis is
nie moontlik nie en In afwagtende ho.udi.nq is' nie geoorloof
n Le . . In Kind mag nie eers van geval tot geval die voor- en
nadéle afweeg. en daarna bes.lLs of hy ,gehoorsaam sal wees of nie.

1. Holwerda, B., Exegese Oude Testament, Deel III, p.14~.
2 . Vonk, G., op. eit. , -P •49 6 •
3. De Groot, J. en Hl.il$t,A.R.·, op.cit., p.279 .
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Die·kind moet weet dat selfs wegvlug van God af nie sal help
nie, want Hy kan elkeen wat Hy tot In bepaalde taak wil roep,
daartoe bring om dit te vervul (vgl. Jona se wegvlug en Moses
se besware) . By voorbaat is elke verset teen die konkrete
eise van Jahweh tot misluJ:cking gedoem. Nooit laat die Ou
Testament die gehoorsaamheid van die mens van homself afhang
nie'; as hy eenmaal gekies het om God te di.en, vloei hierui t
verreikende gevolge. Die gehoorsaamheid wat God vra, is 'n
gehoQrsaarnhéid sonder enige reserwe en sonder enige be=
swaar .1)

soos die mens wat wik en weeg nie. In sy eise is Hy nie
willekeurig, hardvogtig of onredelik nie. Hy verbind Hom
in Irtverhouding tot Israel en in Israelook tot die enkele
mens. God is die Heer oor sy eis wat Hy stel en oor sy
gebod wat Hy oplê.

Deuteronomium is die boek vpn.die wet, van die.gebooie.
DLe religie van die Ou Testafuën.t is hie verkeerd as dit ge=
tipeer word as "Rêligion des Willens und des Gehorsams" nie;
Jahweh is .die·God wat sy wil bekend maak en dit aan·sy·volk
op.lê in die gebQoie~ ·God is eerste.- Hy het sy VQlk ver=
los en uit 'Egipte uitgelei en "hulLe daarna met sorg omring.
Hy het die "woorde" E;!ndie gebooie vir 4ie lewe van die volk
as g.eheel en v:i,.relke mens afsonderlik gegee, al is ditdan
ook deur bemi.ddé Lf.nq van mense. gE:!spreekén van geslag tot
geslag geopenbaar :tn <;liekultus in die onderwysing van ouers,
priester~ eh ahdere.2)

Die wet van God geld.onvoorwaardelik en die absoluutheid
daarvan is duidelik in die formulerin:g: "jy moet" en "jy
m~g nie". Die verbinding tussen God en die kind berus op
Gods uitverkiesing. Die vervulling van die wet skep nie

lo
2 .:

Ibid. ,
Ibid. ,

p.279.
pp.279-280.
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die verbinding nie; dit··veronderstel dit. Die wet het as
doelom die binding van die volk en die enkeling aan Jahweh
te bestendig. Die gehoorsaamheid van die. kind is die gevolg
van die uiting van hierdie verhouding in die realiteit van die
lewe. Die gebooie hou nie slegs aanwysings in ten opsigte
van die vraag hoe die mens sy lewe moet inrig met God nie,
maar ditbevat ook die verbiedings wat die verhouding met :
Jahweh in gevaar kan stel, of selfs kan verbreek. God laat
nooit die kind in 'n neutrale sone nie. Gods gebooie bestaan
nie net ui t die heilige reg' (die lewe wat met God in 'n meer
direkte verband staan nie,) maar dit strek hom ook uittot
qie wêreldlike reg wat die mens se lewe onderling in byvoorbeeld
die gesin, maatskappy of 'die staat beheers. Nog die religie,
nog die etiek is outonoom. God se gebooie het 'tetálitêre

", l)betekenis. .

Israel was 'n volk soos ander vol~e en het' bestaan uit mense
wat in hulle samelewing dieselfde of soortgelyke verhoudings
en PFobleme geken het as-die. and!=r mense elders. jahweh
duld in. Israel geen ander God'naas Homnie, wat ook ins·l ui t
dat vir Israel geen. voorskrif· 6f g,ebod 0:f wet mag bestaan
wat God nie gegee het nire . {:iié fu·é']:'ê· 'lewe kom die HERE.
toe en di t mOet gehei'lig wees'. All,e reg berus op sy wils=
openbaring en ditword dus. met die grootste' nadruk op Hom
betrek. Alle verpligtinge v:an ,die mens, ook die.wat·voort=
vloei uit die natuurlike verbondenheid met andere., moet
gesien word as verpligtinge teenoor Jahweh; alle handelinge
op g·rond van 'n derglike. samehorigheidsbesef , beteken ge=
hoorsaamheid aan Jahweh. So word dan elke gebod en voor=
skrif van Jahweh afgelei - verordeninge en reëls afkomstig
uit verskillende tydperke en sfere vorm één geheel en op
'n bepaalde tyd in Israel se geskiedenis word dit verwag

. 2)om dit in gehoorsaamheid na te yolg.

1.
2.

Ibid. ,
Ibid. ,

p. 2 80.
p •2 80, 28.1 en 282.
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eve n i Ln those who were' the t rue 'ISra,I3.1'~ There was a freedom

- 49,,-

"

Die .gehoorsaamheid aan Gods eis is geen swaar juk nie.

,God is geen hardvogtige tiran nié, maar 'n God van trou

en liefde wat aan sy volk die wet gee. In die gehoorsaam=

heid gee die mens sy vertroue en sekerheid te kenne en in

die gehoorsaamheiduit hy sy dankbaarheid vir die verlossing

wat God aan sy volk geske'nk het. Wetsbetragting sal dus

vir die kind wat in hierdie dinge onderrig is, "ri lus wees

en nooit 'n las nie. In die Ou Testament veronderstel

die wet heei duidelik die "Evangelie", die aanhef van Ex. 20

kan op hierdie punt nie misverstaan w0t',d nie. Sommige

Psalms soos byvoorbeeld 1, 19, 25 en 119 kan slegs verstaan
" ,

word teen die agtergrond van hierdie heilige blydskap oor

die feitdat God nie sy volk in die duisternis gelaat het

omtrent die weg wat hul moet gaan nie. In Ps. 119: 92 sing

die Psalmis dat God se wet sy lus is. In sy wet hou God

sy volk vas en lei hUlle op die pad van geregtigheid. Sal

gehoorsame' onderwerping,' dan .ni,e 'n vreugdevolle bedryf wees
nie?l)

Israel $e seëninge'ih die, land sal - net soos Adam se ge=
f."

nietinge in die óorspronklikeparadys,- afha~g van hulle

gehoorsaamh'eid aan God. K~ine2) skryf: "Flawless
. "

obedience was the oonddt.Lon of 'Adam's cont.inuance in the

Garden; but Isra:el's tenure Ln Canaap was contirigent on

the maintenance of a meas ur'e of rE!ligi9us loyal ty which

needed not to be comprehensive of all ,Israel nor to be perfect

in God's exercis~'or rest.raint'of Judgment~ a freedom

originat·ing in the 'ur{d~rlying pri'hcipie of sovereign grace.

in his rule over israel. ' Nevertheless, God did not so
'. ( ,

disperise his judgmënt that t.he interest of the tipical -

symbolical message of Israel's history were preserved."
, '

1. Ib id ~, p , 2.84 •
2. ~line, M.G., op.cit., ,i?,~65.
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word hier nie genoem nie, ~aar uit die verband is dit
. . 2.)

duidelik dat dit betrekking het opo'pnens. van 1:1.

3 . 3 J LJ 7 7 01WH

Hie~ is die nota relationes Weêr finaal~ r10ses maak hiermee

nie die religie antroposen.tries nie, want God het met die

gee van die gebooie die qeLuk en welvaart ( jiJ17 ) van sy

volk in die oog. 7 UJN ens. spreek dus nie van vrome

selfsug nie, maar van God se verlossingswil.3)

3.4 73. 7 7UJN J 7Nl1 1::1 7n, 7WNl

Die tweede seen wat God sy volk wil skenk, word aangegee

deur die bogenoemde woorde. (Vgl. hier die Nuwe-Testamen=

t Le se skare wat niemand kan tel ·riie). Hier is Jahweh weer,

die God van die vade re omdat, die nadruk· weer hier valop.

sy trou soos wat Hy aan .d.ie vadere beloof het en wat hy

tans aan die kinders ve.rv~1.4)

3..4 . 1 7NrJ J:J 7n

Die idee om te ve rmena.qvu.l.ddq was vir die volk 'n Goddelike

seen. Die idee kom dikwels in Deuteronomium en in die res

van die Ou Testament voo r . . Gesien teen 'n militêre agter=
.. ,. 0

grond, is dit natuurlik da:t die Semitiese stamme 'n talryke

volk sou begeer. Van die Arabiere kan daar gesê word dat

hulle ten ee rs t.e smag na 'n goeie bestaan en tweedens dat

hulle 'n goeie bevolkingsaanwas begeer.5)

1. cf; K.~.L. p;993.
2~ Holwerda, B., Exegese Oude Testament, Deel III, P .149.
3. I.bid'. , P .14'9. .
4. Ibid., p.149.
5. Smith, G.A., The Book Óf' Deuteronomy, .p. 97 .
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Kinderloosheid is deur die Israeliet gesien as 'n te~en
van God se straf en dit is ook dan geen wonder dat die
psalmis sê: ·"Kyk, seuns is 'n erfdeel van die HERE; die
vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos in die hand
van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die
man wat sy pylkoker daarmee gevul het~ Hulle sal nie
beskaamd st.aan as julle met die vyande in die poort spreek
nie." (Ps'. 127: 3-5) .1) Die Hebreër se verlange om kinders
te hê kan nie beter beskrywe word as 'B Harm a se loflied
oor Samuel nre (1 Sam. 2: 1-10) .

Die feit dat die Israeliet baie kinders beskou as be':1ang,rik,
kan slegs verklaar word uitIsrael se toekomsverwagting,.
In hulle kinders en kleinkinder$ sien hulle onmiskenbaar
die waarheid van God se belofte aan Abraham -- dat Israel 'n '
toekoms het. Israel is in die Ou Te,stament één groot geheel
wat die verlede, die hede en di.e toekoms omvat . "Elke
Israëliet bestaat in de geh~el en dank zij dit qeheel. De
procreatie i's zijn persoonlijke 'bij,dr,age aan de. teken van

• - • I • ., •

Gods genade over ditgeheel. De voo.r tp l antLriq is vir hem
geen probleem, maa r e~n 'gun)3t en daarom .een plicht en
blijdschap. Hy raakt. niet in ',zorg als hij vele kinderen
krijgt, maar EJ, als er geert O'f weLnaq kinderen komen.' Israel
mag in zijn persoon en familie niet sterven!" (Vgl. die
leviraatshuwelik in, Israel) .2)

Voortplanting·dien die toekoms van rsra:e1, dit wil sê dit
·~an PIll die .bestaan en die.voortbestaan van Israel - uit
Lsr aeL moes die Messias. gebore word., Onder al die volkere
van daardie tyd' was Isr.;tel· Lmme r.s die enig.ste volk wat God
geken en gedil:n het.' A$ hulle dus opgehou het om te bestaan

, . "

as 'volk, sou ditbeslis ,klaarpraé;lt .me t, hierdie wêreld gewees
·het. . Die geboorte van kinders .was vir die Israeliet eerder
'n teologiese - as, 'n· bi~ti't:~s-"etnolbgi~se .g~be~r~. 3r

1. Eby, F. and Arrowoo·d~'C".F,~·,The'History and Philosophy
of EdUG:atioh·Ancient :'an'Ci:Médieval, pp .117-118.

2. Pop, F.J.} Bijbéls~.Woord~ri en Hun Geheim, pp.341-342.
3. J~id., p.342.
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J. 5 UJ j 7] :J '] n n:J T f' 7N

Die stereetipe uitdrukking van "'n land wat eerleep van melk
en heuning" is die weerde wat gebruik was.em die vrugbaar=
heid en die rykdem van die land uit te druk (vgl. Ex. 3:8,17;
13:15; 33:3; Num. 13:27; 14:8; 16:13,14; Lev. 20~4;
Deut.ll:9; 26:9,15; 27:3; 31:20; Jos.5:6; Jer.ll:5;
32:22; Eseg. 20:6, 15). Die melk herinner aan die vee=
teelt en die heuning werd geneem as 'n preduk wat besender
be'qeerLi.k geag is vanweë. sy aoet.hei d . Vir die meentlikheid
dat hierdie uitdrukking entleen is aan die mitelegie em
dan die gede se spyse aaa t.é dui, is' daar nie veldeende ,
bewyse nie.1)

Vir ens begrip is die land miskien, nie se besender vrugbaar.
nie, maar vir die Israeliét uitEgipte, 'n weestyn, met
slegs die eewers van die Nyl wat vrugbaar was en op hulle
teg uit Egipte via Hóreb na Kades deur 'n derre weestyn;
met hier en daar 'n easis, was Kanaan veerwaar 'n land wat
eorleep van melk en heuning. Die term hou verband met die
betreklik waterrykheid van die land. Hier'reën dit en
daarem kan die veeteelt en die landbeu beeefen werd.2)

Dit is du Lde-l.fk da t Israel nLe hier .w i.L sendig en sedeende
die belefte van die land verbeur nie. ·Dit is 'n bewys van
hee sterk veerwa?rdelik hulle die belefte geag het. Dit
is reeds duidelik dat die uitdrukking dui ep 'n greter mate
van welvaart as wat h~lle in die weestyn geken het. Vir

, '. ,

.../53

die intrekkende stamme was die oo rqanq van dd e weestyn na
Kanaan baie _greot. In die weestYn was hulle tet groet.sem=
.berheid gedwing; vandaar die he rhaa.ldeklagtes eer die henger

3)en die ders.

1. Ridd~rbes~ J.,.bp.cit.~ ,p.~2i.
2. Venk, C., op.Cit." ..pp~'145~146~" .
3. Ho Lwe rda , B., 'Exegese Oude Testament, Deel III, p.150 .
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Oor die uitdrukking qua talis is' die geleerdes ditegter
1)

glad nie eens nie. Lods gee soos volg In oorsig:' "If
the reference is to literal milk and honey, then we have
not to do with'a description of Palestine as a land of
intensive cul,tivation, but rather as a region of cattle
breeding and aboundLnq in bees, that is, wild bees for the
Israelite does not seem to have practised apiculture. The
expression, would have a more direct reference to the fertility
of the soil, if we suppose that by honey is here intended
a kind of syrup made of grapes, dates or figs called by
........ the Hebrew debash, honey. Or, again, if the formula
be taken merely to imply that the produce of the country,
i ts grain, and fruit, were 'as sweet and pleasing to the
taste as milk and honey. A third possibility is that the
words are an imaginative Comparison of Palestine to Paradise,
the fabulous garden according to some ,tradi tions, there
flowed streams of milk and rivers of honey. Howeverwe
may take it, the phrase is the nómad.'s w:ëiy J?f' saying that,
Pales tine is a land of plenty, a paradise, if ydU.'~,±]_i,
compared with ,the desert."

.../54

In die belofte van "I'n land wat oorloop van melk en heuning"
lê die opvoedkundige beginse~, naamlik die beloningsgedagte '
vir die,gene wat God se gebooie noukeurig, onderhou. Hierdie
belon,ingsgedagte diên n'ie ,alleenlik as motivering vir die,
kind nie; maar ook as In aansporing vir die ouers omhulle
nakomelinge in die vrese van die HERE,op te voed.

-----~~-------~-----

l. Lods, A., IS,r"ae,l, p. 34'. ev.,
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HOOFSTUK III

DEUT. 6:4-5

Die fundamentele waarheid van Israel se geloof; die uniek=
heid en eenheid van Jahweh; die fundamentele plig wat hierop
gebou is; die diens. aan God, behels Israel se totale lewe
en die opvoedkundige implikasies hiervan.

I. DEUT. 6:4.

"Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE."

Die Litterae Maiores ( 11 van die 11rJ W en die I1.1
van IOH )

Die grotere letters is hier geplaas om die belangrike
gedeel te besonder siierk.-tt€!; -pekle~t99n:.. O·.i t is oor=

bekend hoe 'n belangrike' piek die JjrJU/ih dlé· l:J;j~evan Israel
·ingeneem het. Vir .hierdiE:;!.eienaa':tá\ge gebibik het ver=
skilleride geleerde~ .uiteenlopende sienings. Die' gebruik'
van die litterae maióres het beslis nie sy ontstaan te danke
gehad aan die hand van die oorspronklike skrywe van Deuferono=
mium nie.l) Drive:t2) wys daarop dat hierdie skryfwyse
die leser of die skrywer hiervan wil waarsku dat hierdie
woorde - met eerbied en respek geïees of geskrywe moet word.
Hy.wys verder dat die Talmud (Berachoth 15b) lui: "Gehenna
, 1 d f hor h v.., c d' , 1"lS coo e or w oever pronounces t e s e m a lstlnct y.

1.1.1

1.1.2 K '13) h" k iel verwys na R. Boc iIi se lnteressante opmer lng
oor die majuscula~ "It is po~~ible to confess one

God w.ith the mouth, altp0l.iêJJ::j.the heart is far from Him, for

1. Holwerda, .B., Exegese Q\lde.'I.'estáment,Deel III, p.151.
2. Dri ver, S. R., A Cri ti.cai.and Exegetical Commentary

on Deuteronomy, p.90 ..· .. . .
3. Keil, C.F. and DeLf tz sch v-, F~ B.i'blical Commentary on

the Old Testamént" Vol. :Ell, p.322 .
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this reason JJ and 7 are the majuscula, from which with
the t ser ê subscribed the word 1,u 'a wi tness' is formed,

that everyone may know, when he professes the unity of God,

that his heart ought to be engaged, and free from every

thought, because God is a 'witness' and knows all things."

S~mevattend kan dus gesê word dat die litterae majuscula

'n aanskoulike.wyse is waarop hierdie fundamentele artikel

van die Joodse g~:l;9~!2l,fgertinent o,nder die aanda.g van die

leerling gebring is.

. .. /56

1.2 Die moontlike vertalings van die Credol)

Ten spyte van die feit dat die credo so kort is, laat dit

'n reeks van verskillende opva t t i.nqs toe waaruit' n mens

moeilik 'n keuse kan maak. Grammatikaal kan die vo Lqeride..

vertalings gemaak word:

T. 2.1 Die sin kan beskou word as 'ri samestelling van twee

kleiner nomiriale sinne, ,elk met 'n onderwerp en 'n

predikaat: "Jahweh is on'se God" Jahweh is één. ,,2)

1.2.2 lJ 7i7 'i« , kan beskou word as 'n bystelling by die

eerste ,7/,7' as onderwerp, welke onderwerp dan

weer deur die t"leede 171,7' opgeneem word; dus: "Jahweh

onse God, Jahweh is ééh.,,3)

1.2.3 Ook kan 171t77 ,geneem ~ord as di e 'onderwe rp e n
l.I 7n ':JHas die perdikaa·t, terwyl, die tweede n 7177 beskou

kan' word as die herhaling van, die onderwerp waarby die 7 Il N
dan as 'n bystelling kom; dus:
as enige.,,4)

"Jahweh is onse God, Jahweh

1. Met die credo word 6: 4 bedhel.
2. Holwerda, B.~ Exegese O.T."D'ée'r·Irr; p.152.
3 . ' Ib id. , P . 152 .
4. Ibid., p.152.
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1.2.4 Verder kan n"77 en O'i7';'N saam geneem word as
die onderwerp, terwyl die tweede ,71,7' saam met7nN

die predikaat vorm. Nou kryons In vertaling soos by die
, ,,< _, ..' 1) . 2)LXX: KUPlOS 0 GEOS E~WV KUplOS ElS EOT.1V. Dr1ver ver=

taal dit op dieselfde wyse: Jehovah our God is one Jehovah."

Die opvatting onder 1.2.3 kan nog ook op In gewysigde
manier voorkom. holwerda3) verwys hier na Steuer=

nagel se vertaling: "Jhvh ist unser Gott, Jhvh allein ;"
Die bedoeling is hier dat die laaste woeardnie 7nN is

1.2.5

nie, maar wel ;1':1) ,want 6:4 word deur baie geleerdes- :
beskou as tekskrities nie seker nie. Hy wys verder daar=
op dat Këmig nie veel beswaar het teen Steuernagel se ver=
taling nie, alhoewel Kënig dit liefs vertaal as "Jhvh als
einer" , want dan dui ditnog die volgende drie aspekte aan:

(i) "Jhvh als einziger";
(ii) "Jhvh ~ls einzigartiger";

(iii) "J'hvh als einheitlicher"

teenoor die Baá l.s wat in baie ges',talfes vereer word.

Oor die algemeen dink geleerdes. baie in die rigting van die
Driver ....interpretasie.4) Eksegete meen dat Moses (df liewers
miskien die latere skrywer van Deuteronomium), hier die ge=
vaar van die Baalisme in die, oog het. Baal was gelokali=
seerd en so is daar op die verskillende plekke eredienste
vir die afgod gehou. Die gevaar het nou bestaan dat Jahweh
spoedig met Baal geldentifiseerd sou.raak\en deur Israel
opgelos sou word in In :veelheid van lokale Jahwehs. Hierdie
proses sou nog verde r be,gunstig word deur die feit dat Jahweh
aanvanklik op m~er as een. p,l~k. v.eree:f. is ~ Omdus polijahwisme

1. Holwe:tda, B~, Exegese.Oude 't'es'tament, Deel III, p.152.
2. Dr Lve r , S.R., A Critical· ánd Exegetical Commentary on

Deuteronomy, p. 90.
3. Holwerda, B., ExegeseOtide'Te.starilent, Deel.III, p.152-l53.
4. Cf. 'Sri ver , S .R~" 'A.CritiCál and Exegetical Commentary

on Deute.ronom,y, p.90.·.
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Jehova." Hy vervolg verder:
"Jehova our God is one
"He has not adopted
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te bestry, sou Deuteronomium dus leer dat daar maar net één
Jahweh was. Hierdie gedagte was dan bok die onderbou vir
die eintlike tendens van die kultuursentralisasie van hoof=
stuk 12. Die oorspronklike protes teen die polijahwisme
is dan later gebruik in die stryd teen di& politeisme en dan
het die betekenis van 7n N "einheïtlicher" oorgegaan na dié
van "einziger."

1.2.6
. 1)Keil vertaal die vers met:

one mode of revelation or appearance here and another there,
,but one mode only, viz., the revelation which Israel had
received; for Jehova never denotes merely a mode in which
the true God is revealed or appears, but God as the absolute,
~nconditioned, or God according to the absolute independence
and constancy of His actions." Dit gaan dus nie hier om
die eenheid van Jahweh nie, maar dit wil vir .onshier sê
da t; die riaamJahweh aan God en .aanGod alleen toekom - dat
Hy die een absolute God is'..met wie,geen ander 0 'n':JN ver=
gelyk kan word nie. ,(InSa~. 14:9 kryons In soortgelyke
uitdrukking: "in die dag sal die HERE een wees") .
Hierdie is dan ook In bewys dat Jahweh ook in die toekoms

,erken sal word as die eeJ:;labsolute God, as die Koning oor
die ganse aarde. Hierdie sin verbied dus nie alleen
poli teIsme nie, maar bok si.nk're.t.Lsmewat die absolute God
verlaag tot In nasionale godheid, t.o.t,"n BaáL (Hos. 2:18) .
Verder verbied dit ook ~n~9'evorm van deIsme en In teIsme
wat In oppermagtige God skep volgens filosofiese abstraksies

'. .~. . . ;/58

en idees. Alhoewel Jahweh die Absolute Een is, is Hy geen
abstrakte denkbeeld of begrip soos In "absolute being" of
"the absolute idea" nie. Die HERE is'die absolute lewende

,G0'd,wat Homself aan Israel geopenba~r het in sy dade tot
redding. en verlossing van die,g~nse aarde.

'e'~ ,

1. Keil, C.P. and'Deii'f'zsch; ,F., op.cit., p.322-323.
:, "
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1.2.7 Wanneer ons die opvatting qy 1.2.1 logies en gram=
matikaal oorweeg, kom ons tot die,gevolgtrekking dat

dit nie in aanmerking geneem kan word nie. Ons kan uit die
sin aflei en dit dan uit die feit dat as Jahweh die enigste
is, d~t totaalonlogies vir Mos~s sou ge~ees het om
117,7 ']N ,71,7' nog as 'n selfstandige nominale sin te ge=
bruik.

Teen 1.2.2 kan die beswaar ingebring word dat in die
kort sin 'n herhaling, van die voorwerp heeltemal

onbegryplik is.

1.2.8

1.2.9 Holwerdal) wys daarop dat Kënig se bewering van
Oettli se vertaling by 1.2.3 onjuis is, want die

onderw~rp en die predikaat is nie identies nie. Kënig se
beswaar teen Driver se vertaling is dat 'n eie naam geen
"numerale attributen" kan hê nie. Tog is daar geleerdes
soos Breit wat aanvoer dat 7nN wel adjektiewies gebruik
kan word soos in Gen. 1:9, 2:24, 27:38. Hierdie bewering
is wel waar, maar ons kryegter nie voorbeelde waar Tl] rY
as 'n byvoeglike naamwoord by eiename gebruik word nie 'en
dus kan ons beswaar 'teen die beweri.nqaanteken. 'n Ander
vraag is waar in die Bybel kry 'n mens aanduidings van
polijahwisme?2) Die vertalings soos wat dit grammatikaal
moon tlik is by 1.2.3 en 1.2.4 wys in dië eerste geval op
die gebod gerig teen die dien van ander gode, dus wys dit
op die eksklusiwiteit van die Jahwehdiens. Tweedens sien
dit op die splitsing van Jahweh op 'n soortgelyke wyse as
wat dit by die Baals voorkom - dus teen die polijahwisme.3)

1. Holwerda, B., Exegese Ó.T., beel III, p.153.
2. 'n Mens kry tog 'n vorm'van pol ijahwisrne in die tyd van

Jerobeam. (Volgens R. de Vaux in sy boek The
Bible and the Ancient' Near East, Wé1.S hierdie wel 'n
Jahweh-godsdiens, m~ardit het i~ sy vorm verskil van
die wat in Jerusalem beoefe,n'is. p ,100 i Infra, p.63 et seq.

3. Eichrodt, W., The61O-9Y,'Qf'fbé Old Test'amenti Vol. I, P .105.
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Interessant is dat Eichrodtl) in sy volgende volume die ge=
dagte van polijahwisme nie so hoog ag nie. Hy wys daarop
dat die profete nêrens daarteen beswaar inbring nie. Israel
het volgens hom ook dan nie Jahweh gelokaliseer op bepaalde
plekke soos wat dit die geval was met Baal nie. God het wel
op sekere plekke verskyn, maar Hy was nooit tot 'n bepaalde
lokali tei t beperk nie. H.H. Rowley2) is ook dieselfde mening
toegedaan. Die datering van' Deuteronomium is by hierdie
bés'kouing ha4e belangrik. De Witte soek die swaartepuri t .
van die boek by die kultuursentralisasie van hoofstuk 12 en
dit doen Deuteronomium onreg aan. (Nêrens het hoofstuk 12
in die boek die plek wat De Witte, Wellhausen e.a. daaraan
toeken nie.)3)

Keil se siening is ook onaanvaarbaar, want dan sou daar tog
in 'plaas van InN 171n7 geskrywe gestaan het O'J7':JNJ7.

1.2.10 Die opvattings by 1.2.3 en 1.2.4. Holwerda4) wys
daarop dat Steuer<n,agél hom tereg kon beroep op 1 Kon.

29: 9. Ridderbos5) dLnk ook in:.dieselfde rigting in sy Korte'
. . ;' ~

Verklaring. Die vérta~;incj $00s .Ln die Afrikaanse Bybel, is
vir hom nie aanvae rbaar. nie'. Immers beteken di t dan ,dat
daar slegs een Jáhweh is in teenstellirtg met die. B'á~ls:waarvan

, -. ,- ' . '", .," " 'J

daar 'n verskeidenheid was. . lil vers 14, maar ook. teed9 .in
vers 5 kan ons aflei, dat dit nie hier gaan om die teenstel=
ling "een of meer Jahwehs" nie, maar oor die teenstelling

"Die HERE .is on s God, die HERE alleen." Voor die laaste
"een God of meer gode". 'n Beter vertaling sou dan wees:

woord in dLe vers staan 7n N ,maar ditword in Gen. 42: 19

lo
2.

Eichrod-t, W., op. ci.t.·, Vol. II, P .188.
Rowley, H.H~, The.Rediscovery of the Old Testament,
pp .118 i .178 .
Su:yra,. p.3 et seq.
Ho werda, B. r . Exegese O.T., Deel III, p.154.
,Ridderbos, J.,·op.cit., p.122i K.B.L. vertaal dit as e.
"der eine J.;' "th_e only Y."" p.27 .

3.
4.
5 .

. . . /60
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op In soortgelyke wyse gebruik (In mens kan dit dus.ook ver=
taal "as een"). Wat hier gesê word, is dat God alleen die
God van Israel is. Dat Hy ook die enige God is, word riie
gesê nie (nie asof daar enige twyfel hieroor bestaan nie) .
Dit gaan hier veralom Israel dit in te prent dat God alleen
gedien moet word en dat daar geen ander Gode naas Hom geëer
mag word nie. In hierdie verband kan In mens ook nog
Sag. 14:9 noem. Selfs as In mens van mening is dat die
woord "alleen" deur die woord 77J) weergegee moes word,
kan daar nog tot dieselfde gedagte gekom word deur die gram=
matikaal toelaatbare vertaling: "Jahweh als enige". Hier
kan egter ook dieselfde beswaar geld as in 1.2.2, naamiik
die herhaling van die onderwerp in so In kort sin. Daar moet
egter daarop gelet word dat hi.e.rd.i.eherhaling ten diepste
sterk gemotiveerd is. Bi.eonderwerp'word hier gekarakteri=·
seer op tn bai~ nadruklike wyse én daarom kan ons vertaal:
"Hoor, Israel, Jahweh is onse God, Jahweh als enige."l)

7J7I7JN is nou die predikaat en hierby moet opgemerk word
dat Moses "die Verbindung·mit der Geschichte" weer opneem en
Jahweh karakteriseer as da ê God ..wat "sein Leben best·immt
hat und bestimmt. ,,2)"·' Met nadruk- voeg Moses hLe'r aan toe dat
Israel slegs "een derglijke God" het wat sy lewe beheers.
So is die oorgang na vers 5 vanself gegee. Omdat Jahweh.as
Enige, Israel se God is, mag die volk ook slegs Hom as so=
danig erken. Die hele verband pleit vir so In interpretasie.
Dit is opmerklik dat dit hier primêr gaan om In konkrete
belydenis: Jahweh is dié God wat ons uit Egipte gelei het
via Horeb na Kanaan,en hierin trou sy verbond toon. Hierdie
Jahweh is onse God w~t.ons lewe b~heers. As sodanig is ~it
In sleutelbelydenis in die verbond; die uitgangspunt in die
verhouding tot God en dus van;grondl,iggende leerstellige
belang. Die funksie is primêr egi:e;ras In belydenis en nie

1. HoLwe-rd a, B., Exegese Q.T. ,Deel III, p.155.
2. Breit, H., Die Prédict des Deuteronomi urn, p.61.
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as leerstellige formulering bedoel nie. (Die monsteïstiese
grondbelydenis is nie gefundeerd in spekulasie nie, maar
op die ervaring van heilsfeite.)l) Die wesenskenmerk van
die Jahw,isme is dat dit monoteisties is. In teenstelling
met al die omliggende volkere van die Nabye Ooste met hulle
veelgodedomme, is die Jahwisme eksklusief. Naas Jahweh is
daar geen plek vir 'n ander god of gode nie (vgl. Matt.
6 : 24) .2)

1.3 Jahweh is één

.1.3.1 Dit gaan in die Ou Testament nie om Jahweh as een God
naas baie ander gode nie, maar om die een God, dié

God wat' n totaal ander plek inneem. Jahweh is nie eerrvan
baie nie~ maar ~én teenoor die baie ander gode. In 6:4 is
daar stellig tog 'n verset teen die polijahwisme. Daar
is 'n afwysing van die vele gode. Dit betéken nie opsig=
self dat daar geen ander "gode" as afgode bestaan nie, maar
wel dat hulle vir Israel in elk geval nie mag bestaan nie.
Israel mag slegs één God vereer in totale ondersk~iding

, J.t.
met die ander volke van die 'OuOoste wat in 'n poLe f st.Lese
sin "n menigte van gode en godinne ,aatibidhet. Die belydenis
"IF] N 171,7' wil die volk ge,duri'g'daaraanherLnner dat hulle
naas Jahweh nooit 'n ander,Godmag plaas nie. In I'srael is
daar prinsipieel dus ·geen panteon van.wat,ter aard ook al
moon tlik nie. Jahweh ·kan by Isr~el'nie' 'n aoort.qeLyke plek
inneem as byvoorbeeld· ,El dn die panteon van Ugari t nie. As

.' .

God in 10:17 bekend staan as: "die God van die gode en
die HERE van dd e her~", dan mag die formulering hier 'n
mens aan 'n summus deus laat dink, aan die hoogste God wat
bo die'ander gode staan. 'n Reëel poli t.eLs tLeae agtergrond
bestaan nie vir Israel nie. 'n Soortgelyke uitdrukking bring
veel eerder Jq_hweh se.noogste mag en alleenheerskappy teenoor

1.
2.

HoLwerda, B .., Exegese O.T." Deel III, p.155.
P:r:ins1<??,TI!. S., .Wa'sdie AtEmreli~ie 'n Monoteïsme? Ar=
t1kel 1n d1e.N.G.T.T., Deel XV,' r. 1, Jan. 1974, p.i2 .
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die ander "gode" na vore en nie soseer sy mag oor die gode
wat in 'n ondergeskikte posisie verkeer nie. Die gode en
die here is uitgeslote en nie ingeslote nie.l)

1.3.2 Jahweh is die enige God vir Israel. Nooit het enige
ander volk 'n goddelike stem gehoor soos Israel nie;

nooi t het 'n ander god' 'n volk uitverkies soos Jahweh vir
Israel nie. Dit skyn asof die outeur hier nie 'n teore=
tiese monoteïsme sonder meer wil bely nie; dit gaan vir
hom hier om duidelik te maak dat Jahweh die Enige is wat so
kan optree deur sy openbaring, deur sy woord en daad. Israel
het God se stem gehoor en God se dade aanskou, sodat hulle
sou weet dat Jahweh die enige God is - Hy is die enige God
in die hemel en op die aarde. Die uitsonderlikheid van
sy openbaring laat die mens ook die uitsonderlikheid van sy
wese besef. Die aksent lê hierop en ditnog in 'n groter
mate as die feit dat Hy alleen God is, omdat daar naas Hom
geen ander gode kan bestaan nie.2)

Wie konsekwent en log~es verde.r dink vanuft die ge=
dagte dat Jahweh,één ';tsteenoor die vele gode en

alleen gedien wil word, k9m to't.die.erkenning dat Hy die Enige
. '"is soos 32:39 dit o~skrywe: "AanSkou nou dat dit Ek is en dat

1.3.3

daar geen god naas my is nie; Ek maak dood en maak lewend,
Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit
my hand'red nie." Vir Israel moes Jahweh van die begin af
die enigste God wees. Hierdie ekskluwisme wat in vers 4
aanwesig is, lê reeds in die.dekaloog en dit gaan terug tot
voor die Mosaïese era. Jahweh is dié God wat Israel .uit

Jahwéh gespxeek het en"Homself, geopenbaar het in woord en
daad, kan Israel antwoord in sy belydeni~: "Die HERE is

1. De Groot, J,. en:"H.lils't,A.,R.,,op.cit." p.326-327; cf.
Driver, S.R., A Cri:ticál'and Exegetical Commentary on
Deuteronomy, p.91.

2. Ibid., p.327.
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there was in his character and especially in His relation
to them which made Him unique to them. The p.:lssage (6:4-9)

could assume that every Israelite knew the story of'deliverance
from Egypt and of the covenant at Horeb, which constituted
the' basis of national belief." 2) ,

,-,
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onse God." Die ware antwoord op die Woord van God is alleen
'n antwoord in die geloof. Die daad van die mens ls slegs

. 1)denkbaar as antwoord op Gods daad wat verlossl.ng beteken.
Die skrywer van Deut. 6 kon die volgende as 'n bekende feit
aanvaar: "that the people knew who Jahweh was and .what

1.3.:i Jahweh is één, nie alleen in soverre da,t Hy staan t.een

oor vele ander afgode nie, maar ook één in Homself,
een eenheid. Wanneer ons die religieuse lewe van Kanaan
van nader beskou, merk ons in 'n groot mate die verskynsel
van differensiasie. 'n Bepaalde godheid kim 50 dd f f.eren=
sieer dat dit vir ons be~rip'bekend sou gestaan het as
verskillende godhede. In die Ou Testament lees ons dat
Israel begin het o~ Baals te~dien (Rig. 2:11). As die meer=
voudsvorm hier gebruik' word,. LmplLsee r ditdan dat daar van ver=
skillende Baals ~p~ake w~s~ So-lees ,ons in dié Ou Testament
van Baal Peor, Baal Beri t en: Baal Sebub. LaasgeI)oemde Baal
wás genoem die god van Ekron C2 Kon. 1%, 1,6). Ook kan
daar gelet word op die volgéil.dé pLek narne soos byvoorbeeld,
Baal Gad~ Baal Razor, Baal Tamar, Baal Sef~n ens.)) Hieruit
blyk dit dat elke.heilige plek 'n eie Baal gehad het. As
In, mens op die stan.dpul)t staan dat die naam Baal geen eienaam

- , ,

was nie" maa.r 'n soortnaam, (met die betekenis van heer of
besitter), kan ,aanvaar word ..dat,Baal verdeel is in baie
lokale.Baals. So is'(iaár geglo dat Baal inwoon of altans

. .. /64

" '

in 'n baie noue verband staan, niet bome , stede en bronne.. " .. ,: ,.'.'

Die god,.wa t op so. ',nb~paalde', pLek aanbid Ls, kon dus aange=
dui w0r.d as die Baal van daardie -betrokke plek. Vandat dit

1. Ibid,., pp.328-329.
2 • We lch, A. C .,,DeuteronOmy, the Framework to the Code,

p.8S. ,
3. cf. Pienaar, D.N., Die Dinastie van die Omriede in die

lig van die Argeologie, ,pp.292-294.
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egter uit die Ugaritiese tekse op In baie duidelike wyse
blyk hoe In belangrike plek Ba~il in die panteon inneem en
daar saam met sy suster, wat In baie aggressiewe rol speel,
moet on.s versigtig wees, want nou word ditmoeilik om van'
lokale Baals te praat as godhede wat hulle op In bepaalde
heiligdom manifesteer. Die probleem van die verhouding
tussen die Baal, die gad wat i~ die mitologie op die voor=
grond tree en die ~ele Baals wat aan verskillende heilig6
domme verbind'is, is riie maklik oplosbaar nie. Is die
differensiasie in vele lokale Baals primêr en is daar sekon=
dêr sprake van een Baal by uitstek? Is die oplossing omge=
keerd? Kan aanvaar word dat daar net een god was wat die
naam Baál; gedra het, terwyl daar dan later gespreek is van
In Baal v~n een sekere plek? Die Israeliet sou kennis maak
'fietdie pr()lDleem soos dit toe praktyk in Kanaan was, hulle
sou baie hoogt.es en heilige pit=kke vind waar godsdienstig~
seremonies plaasgevind het. .Soxfunigevan hierdie plekke
was baie bekend", ba.ie oud' en di·t was in In wye omtrek in

. ",' .

ere gehou.' Teenoor dié' vele' héiTig.dommé é.Fl-dLe daar vereerde
Baals, kon In anti:tetie~'e'standpunt 'ingeneem word en so
sou In mens dan allê kontak hiermee vermy het en Jahweh op
geen wyse daaraan probeer verbind het nie. In Mens kan
egter ook tot die gevolgtrekking kom dat Israel nie juis
noodwendig hierdie heiligdomme hóef te ignoreer het nie,
want die God wat Hom daar openbaar em wie se kultus dit is,
is tog Jahweh. Dit is egter seker dat vir baie van die
gewane lede van die val·J{die gevaar groot was om ook te praat
van die Jahweh van In bepaalde plek soos In mens dit in In
derglike spraakgebruik ten aansien van Baal aangetref het.
Di:t is reeds genoem dat die Ou Testament vir ons geen gronde
gee vir polijahwisme n i.e, Die moontlikheid was seker tog
altyd daar dat bepaalde groepe van die volk, meer die breë
massa, tog In seker.e !iifferensiasie aangevoel het. So kon
oeroue oorlewering'wat met In bepaalde plek in verband gebring
is, aan hierdie lókal'iteitmin of meer In spesifieke karakter

: '" t,
• i
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gegee het. Hierdie plek behou dan 'n bepaalde invloed en
dit werk weer in 'n sekere mate differensiasie in die
hand. I)

Een ding moet duidelik gestel word: die leidende figure
in Israel sou 'n splitsing va.n 'n Jahweh van A of 'n Jahweh
van B kragtig teenstaan. 2) By Israel mag daar ge'etl
polijahwisme wees ni:e. :Die gevaar egter d'a,tvan dLe Is=
raeliete daarheen kon beweeg het, is stellig nie de~kbeeldig
nie. Ons kan dit onsself voorstel dat byvoorbeeld 'n
priesterskap van 'n bepaalde heiligdom nie afkerig sou ge=
wees het vir so 'n "splitsing" nie, want dit kon beskou word
as 'n middelom die selfstandigheid van 'n plaaslike heilig:::
dom te handhaaf. Wanneer vers 4 me't; nadruk beklemtoon

word die volk geleer da,tpolijahwfsme uit.die
bose is. Hier word d~e differensiasie gestuit en die een=
heid van God verdedig: Jahweh is één! Jahweh is één em
dit gaan nie op in i lil veelheid van lokale Jahweh!:;nie.
God is nie gebonde aan. "n. reeds geg~Wé plek nie, maar Hy kan
vry kies waar Hy .Homse Lf wIl:' opéh}ija~f'en,w~ar Hy aangeroep
wil word.3)

1.3.5 Uit die Ou Testament kan duidelik afgelei word dat
God "enig van sy soort;" Ls., Die woorde mag nie ver~

keerd verstaan word nie, want dit ,beteken nie dat Jahweh met
die ander gode vergelyk word in dié sin dat Hy slegs relatief
van hulle verskil nie. God kan met niemand vergelyk word
nie en niemand kan met Hom vergelyk word nie (Jes. 40:25).
Hy is sonder meer God, die enigste wat in waarheid God genoem
kan word. Hy is selfgenoegsaam. Hy staan bo die hele
geskape werklikheid. Alles en almal staan onder Hom. God
is in die ou Testament altyd weer dié hoogste werklikheid.

i , De Groot, J. en Hulst, A.R.,.op.'cit., pp. 329-331.
2. cf.'Eichrodt, W., op.cit., Deel II, p.188.
3. De Groot, J., Hulst, A.R., oo.cit., pp.331-332 .
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Met Hom het die Ou-Testamentiese kind te doen en Hy is die
enigste in wie se hand alles rus. Dit gaan in 'dieOu
Testament om die mag en die wil van God; beide ewe,sterk en
ewe onversetlik. Vanaf die begin moes Israel weet dat hulle
met Jahweh alleen te doen het, dat Hy altyd en orals dieselfde
is en dat sy volk moes bely dat daar geen enkele god,is
behalwe Hyself nie.l)

Jahweh is één. 'Wanneer die latere Jode hierdie
woorde in die SjemaC bely, bely hulle daarmee hulle

geloof in een ware en lewende God: Jahweh, ons~ God, Jahweh
is één.2) Hierdie formule is dan ook inderdaad "das
Gruntbekenntnis des absoluten Monotheismus geworden."3)
Met die woorde wat die gelowige gesê het, val die nadruk op

1. 3.6

die persoonlike band tussen hom en sy God, tus~en die geloofs=
gemeenskap in sy geheel en God - Jahweh, ons God.

1. 3.7 'n Tweede God naas Hom is ondenkbaar. Ook is daar
geen plek vir die Ldee om '.ngOfHn naas Hom te plaas

nie, soos ~it by·die ander godsdieh~te gedoefi is nie.
Daar is geen tweeheid nie. Jahweh is alleen; die Self=

, ,

genoegsame, wat geen tweede naas Hom nodig,het nie. Sy
wese is volheid in sLqself , heiligheid en majesteit. Dit
is genoeg en dit is alles (vgl~ Jes. 40:18).

'1.3.8 As 'n mens in die Ou Testament vra wie God is, kry
jy die antwoord: Jahweh is God. As jy verder vra

"Jahweh is één.".w i.eJahweh is" dan lui die antwoord net:
Dit klink alles so eenvoudig, byna nugter en saaklik. Tog
sou dit 'n misverstand wees om ditbloot as nugter en saak=
lik te beskou, :want in die woorde van vers 4 lê daar 'n
groot geheimenis, versluier. Wie God is, kan nooit met

1. Ibid. , pp .332-333'.
2. Ibid.,·,pp.333-334:
3. Eichrodt, W.," Theo'logie"des A"lten Testaments, Band I,

p.ll3.
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menslike woorde gesê word nie. Die ryke inhoud van 7 Il li< .
kan nie met die verstand gepeil word nie. Hier is veel
meer nodig as wetenskaplike besinning en formulering, want
die mens moet met sy volle lewe, vanuit die gelowige hart
in die geloofsverhouding tot. God staan. Die kind wat die
woord wil begryp, moet eers in sy persoonlike belydenis
gesê het: "Jahweh, ons God." Dán word hy geleer wat God
vir hom is~ wat Hy vir hom doen en wat Hy tot hom spreek.
God se woorde is baie en so ook sy dade, maar God Self is

.'é· ,1)..... en.

Die Opvoedkundige betekenis van. d i.e .lJrJUJ1.4

1. 4.1 Die sentrale plek van die .lJtJUJ in die Ou Testament.

Die hele Ou-Testamentiese verkondiging aangaande God kan
saamgevat word in 6~4. Hierdie vers was sentraal vir die
ontwikkeling van Israel se .godsdiens en ook is dit geskrywe
in die baie sentrale boek, naamlik Deuteronomium. Ons
kan se Lf s sê dat hierdie 1;:ek.ssentr.aa1. is in die Ou Testament.
:tn hierdie woorde, die hart véln die Ou-Testamentiese verkon=
diging, gaan dit uitsluitlik om God, maar dan om God nie
soos wat Hy in Homself is en bestaan .nd.é , .maar Soos Hy is in

" . . '".2)sy verhouding tot Israel: Onse God. .

1.4.2 Die resiteerge~oonte by die

Hierdie reël begin met .lJ rJ {jj
. tJ

Die woord ~ e m a C word
late.r die naam van die Joodse "geloofsbelydenis." Dit
omvat ook nog onder andere 6:4-9; 11:13,:",21en Num. 15:37-41.
Die opsê van hierdie "belydenis" word 'n onderdeel van die
daaglikse ritueel in 'die tempel en nog later word die ge=
woonte deur die' si-na-goges Qorgeneem. Die woorde moes by
die kinders ingeprent word eri dit moes tydens die oggend- en

1. De Groot, J. en J~ist, A:~.~.; op..cit., p , 334.
2. Ibid., p.41.
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aandgebed opgesê word. Alhoewel dit nie .bewys kan word
nie, kan daar aanvaar word dat die Joodse resiteergewoonte
'n invloed op die eerste Christene gehad het, sodat hulle
sekere woorde wat as samevattinge van hulle geloof gedien
het, re~lmatig herhaal het (vgl. Rom. 10:9, la; 1 Kor.
15:3-B; Filipp. 2:6-11; 1 Tim. 3:16; 6:12-16; 1 Joh.
4: 2) . "Herhaling is die moeder van die wetenskap," en
dit is dus 'n verstandige didaktiese beginsel en so 'n ver=
'standige man blyk Moses ook hier te wees. 1) Barclay2)
skrywe die volgende oor hierdie herhalingsgewoontes: Die
Talmud vertel van 'n leerling wat sy take g.eleerhet sonder
om die woorde daarvan hard te herhaal en na drie jaar het
hy alles vergeet. "Repetitio matter studiorum", herhaling
is die moeder van studie. Verder verwys hy na die Briewe
van Benammi waar ons die volgende spreuke kry in verband
met gekonsentreerde herhaling en memorisering: "Herhaling
is die moeder van kennis. Wie die tora'leer sonder her=
haling, is soos een wa:t saai.sonder om te oes. Studeer
nie net met j6uo~. nie, maar met beide jou o~ en jou mond."

Die resiteergewoonte V9-ndie ..11I1W is altyd in ere gehou,
wat dan ook 'n bewys is hoe sentraal die teks is. Die kind
moe t vdLep onder da.e besef gebring word dat dit gaan om die
eer van God en dat sy hele lewe·moet strek·tot Sy eer en ver=
heerl.iking. Wanneer' n pe rsoon sy hele lewe aan God wy,.
is dit geen·las nie. Die dra van hierdie juk van God se
heerskappy is veeleer 'n Lus.. Óit is geen 'plig sonder 'n
betekenisvolle inhoud nie; maar dit is 'n met blydskap ver=
vulde taak.en 'n vreugdevolle bedryf. 3)

1.4.3 Die woord JJ t!J UI is dee1 van die didaktiese woorde=
ska:tvan Deuteronomi.uni.

pie imperatie·f, .1/nUh'hoort"',ook·~totdf.e didaktiese woordeskat
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1. Vonk, C., op.ci.t., ·p.A9?
2. Barclay , W~, Educa.tiona.lIdeals in the Ancient World,
3. De Groot, J"~ en HUlst A.R .., ·op.cit., p.52 .
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van Deuteronomium. Die uitdrukking het essensieel sy oor=
. sprong in die wyse waarop die leerkrag sy leerling toespreek
(vgl. Ps. 34:12 7):1 .lJt11JJ ). Die gebruik van die .lJ11 IJJ
in die betekenis van "om te gehoorsaam", 'is algemeen in. die
wysheidsliteratuur en hy kort spreuke en so word die klem
gelê op die belangrikheid van gehoorsaamheid. Eksegete en
veral dié wat Deuteronomium beskou het as In samestelling
van·meervouds- en enkelvoudsbundels, het groot probleme
gehad met ':JN7UJ7 .lJf1Ui 'wat hier in die enkelvoud gebruik.
is in In sogenaamde meervoudsbron. .lJ f1 Ui moet beskou word
as In pedagogiese uitdrukking. Hierdie woord is gewoonlik
die woord waarmee In leerkrag of prediker f?Yvoordrag mee
begin het en so word dit ook deur Moses gebruik in sy para=
netiese rede. (6: 3) . .JDiese"lfdewoord is ook gebruik
wanneer die priesters die soldate toé9"espreek het . Die'
ui tdrukking -IN lW 7

aan die frase 7):J

.lJf11JJ laat In mens onwillekeurig dink
.lJ nUl waarmee die wyshéidsler~ar sy ze'de

begin het in die onderrigting van sy, lé,erlinge. Met .lJ fJ IJJ
verwag hy dat die leerlinge sal'opne~f!\, wat hy ieer en dat
hulle met aandag, na hom ~a;L. lu.is.te'i"· ..'In' hierdi'e.~b6ek word
Israei be.skou as een vo'Lk êh' 'omdat '~iêi dus riet een volk' aan='. .. . . i'-
gespreek word, word die enkelvoud geprUl.k.

Die eerste woord .lJ 11 Ui is van die g'roótste belang; Die
totale volk word hLerde ur toe,gespreek. Die verkondiging
rig hom tot die oor. . In' die o~ Testamen t speel die ouditiewe
In groter 1:"01 as dLe visuele. ,Dit wil ·nie sê dat die
visuele gee~ rol ge~pe~l he~ n~~.2) Die woord was derhalwe
van deurslaggewende betekenis ~" Elie gesproke woord kom reg=
streeks van God. Naas die gesproke. woord van God, speel
die oorgelewerde woord in die sin van oorvertel In groot
rol in die opvoeding van die :(sr:aelitiese kind.3) bie woord

1. Wein feld, M.. r : op. c:i·t,.· I. , :pp.303- 305..
2. ·De Groot, J. en IItllst,,: A."R.o,· op.cit., p.52.
3 . Ib id. , P. 54.
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is essensieel.
"hoor Israel".

Van die kind se kant moet hy luister:
Hierdi~ is nié net flhob~'" ~lleen nie,

maar Israel moet "gehoor gée' aan" ;_ 'géhoorsaarn, hoor en
doen. ,,1)

1.4.4.1 In Belangrike beginsel uit die .lJtJUJ is een God,

dus een wet. Dit is die deklarasie van In absolute

religieuse bevel waaraan die verbondskind hom moet konfor=

meer. As Israel geen ander God en geen ander wetsbevel
erken nie, kan hy ook nie In ander godsdiens of we tsbeveL
as geldig vir homself of vir enige iemand anders beskou nie.
Omdat God een is, is daar ook net een waarheid.

1.4.4.2 In Ander belangrike aspek ui t die .lJn Ui is: een
absolute onveranderlike God beteken een absolute

en onveranderlike wet. "

L4.4.3 In Derde beginsel wat uit die 1Jt1{JJ vl'oei is dat
een God, een wet, een 1:i0tal~, onve·randerlike en

algemene gehoorsaamheid vra (vgl. 6:5>.2)

1 4 5 S h 1
).) . .., v C

.. .. c' u .tz. skryf die volgen.de oor die s e m a . :
"With this opening confession, the individual takes

on him the yoke of the kingdom or the aove re Lqnt.y of 'God,
and proceeds to assume the obligations of the specific
commandments." Die verwaarlosing van die ':JN7UJ 7 .lJI1Ui was
vd r die latere Jood sinoniem met die verwaarlosing van die
wet. 4)
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1. ,Ibid., p.56.
2. Rushdoony, R.J., The Institutes of Biblical Law, pp.18-20.
3.' Sohu Lt.z , S.J., Deuteronomy;' the Gospel of Love, p.40.
4. Rushdoorr..y,R.J., op.c{t., p.27.
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i.5 Wie is Ged? (Kennis van GOd)

Kennis van Ged is geen menslike prestasie nie I maar di t
is 'n gawe van Ged. Omdat Ged Hemself geepenbaar het,
daarem en daarem,alléén, is kennis van Ged meentlik.
Samevattend kan dit as velg gestel werd: .omdat Ged die
mens geken het, kan die mens Ged ken.

Die Ou Testament verklaar baie duidelik dat die diepste wese
van Ged verberge is. Niemand kan Hemsien en neg bly lewe
nie. Wanneer die Ou Testament sê dat Ged endeurgrendelik
iS, is dit dus geen filesefiese uitspraak nie. Dit wil veel
eerder sê dát God se weë ondeurgrendelik is - die mens kan,
dit nie rasieneel verstaan nie, .omdat dit sy denkvermeë
te bowe gaan. God is .onbegryplik. Geds gebeeie kan
egter deur die kind verstaan werd en dit is vir hem meentlik
.omsy lewe .op aarde daarvelgens in te rig. Ged wat sy ge::::
booi e self aanv dd.e mens bekend maak, ,verberg Hemself egter
van die mens se wete en kennis. Ged handel wenderlik en
me-t; ens mensLi.ke ,begrip sal ens dit noo it; as geheel kan be=
gryp nie. ,God is geen mens nie en daarem handel Hy nie
sees 'n mens nie. G6d :háhdel' onb~gryi:>lik en die eersaak

die Heilige, die Uitsenderlike, die Ona.antasbare wat deur
geen menslike rede' verstaan' kan werd nie. i)

Ten spyte van wat ons sever 'ge'nobr het, spreek die Ou Tes=
tament teg neg van die ;'keri": .van God. Die wer kwoor d , .1/77

(ken weet) 2) druk altyd ,'n verh~uding uit. Wanneer ek ie~~nd
ken beteken ditdat daar 'n verhoudd nq is tussen my as, subjek
en die ander pe r soon as objek . In die meeste gevalle is dit
Il) noue. verheuding - "n innige verbendenheid . Daar mees 'n
.ontmoeting gewees het, want sender, so 'n entrneeting is ken

1. De Groot, J. en Hulst, A.R." ep.ci't., pp.63, 64 en 65.
2. cf. Pop, F.J.,' Bijbels,e,'Weorden en Hun'Geheim, pp.329-331.
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nie moontlik nie.
die ontmoeting.l)

Kennis beteken gemeenskap op grond van

Toegepas op die verhouding van God tot sy volk, druk dit' n
kennis uit van die verbondenheid van Jahweh en Israel. Binne
hierdie verhouding is'daar twee moontlikhede: God as die
subjek en die volk as die objek of die volk as subjek en
God as objek. In die eerste geval is dit waar die volk
deur God geken word en.hier beteken "ken" dat God Hom met
Israel inlaat en Hornmet hulle bemoei, Hom aan sy volk
manifesteer op 'n besondere wyse en die volk na Hom,toe trek.
As gevolg van hierdie feit, verkeer Israel in 'n besondere
posisie as die enigste volk waarmee Jahweh Hom verbind het.
In hierdie verhouding is Jahwéh die Eerste en'di~ Magtige.
Dit gaan om sy eer en Hy verwag gehoorsaamheid.
sy volk en Hy heers'oor hulle.

Hy "ken"

In'die tweede geval gaan dit om die volk of die enkeling
(kind) wat God "ken." Farao ken God riLe , maar dit impli=
seer nie dat hy nog nooit van God g.ehoorhet ni.eof dat
hy nog geen ervaring me t; Jahweh qehad het nie. Hy he t;
Jahweh nog nie "ontmoet" nie en daarom is'hy ongehoorsaam
aan Gods bevele. Om God '''teken'I'verbnder'st_;ndat God Hom
eers bekend moet maak. Hierdie" stap skép ree?s die ver=
houding tussen die kind en God - ,'n'verhouding w~t vim ,God
uitgaan. Kennis van God is veel meer "as,'om net te weet.
Kennis van God is 'n lewende ge~eenskap'met .GÓd~
van God kom van.Homself.

Die kennis

Wanneer die volk God nie ken nie, soos gedu'rende die Rigter=
tydperk, verval hulle in apostas~e en loop agter vreemde
gode aan. So word God se magtige dade in die geskiedenis
vergeet omdat die gemeenskap m~t Hom'nie meer 'n lewende
realiteit is nie.2) ,

1. De Groot, J. en Hulst, A.R., op.eit., pp.65-66.
2. Ibid., pp.66, 6,7, 68, 6'9,70.
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Die "kennis~ van God is geen teoretie~e kennis nie, maar
by uitstek prakties in die geloof. Ditomvat die kind
se hele lewe; sy totale verhouding tot God en daarmee ook
die van hom tot sy medemen s. Om God te ken, is om in
Hom te glo, Hom fief te hê, sy wil te doen (gehoorsaamheid)
. 1)en Hom te aanbid. Wysheid, krag en roem word deur baie
mense hoog aangeskryf, maar die ware roem is daarin geleë
om God te ken.2)

Kan God geken word? Ons weet reeds dat die moontlikheid
van so 'n kennis berus by die feit van God se o1gen:baritng.
Hy het Hom eers self bekend gemaak - die ontmoeting kom van
God se kant af. Wanneer die kind God ken, word hierdie
kennis, "die zich uit in die qehoo rzaemhe.i.daan God in het
praktische leven en die dus de gehele mens en niet aller=
eerst' zijn verstand alleen aangaat, uiteindelijk be deLen-
als gawe van God zelf." Wanneer Jahweh Israel vir Homself
toeëien en Hom aan Israel verbind, is dit soos wanneer tri.
man vdr homself 'n bruid verwerf. Dd e huweliksluiting in
die Ou Ooste en ook by LsraeL gaan gepaard met huweliksge=
skenke deur die man aan sy bruid,en sb verwerf hy die meisie
as sy wettige vrou. In die verhouding waarin Israel tot
God staan, is alles geskenke van God. Die Godskennis wat
by Israel gevind,word, is deur hierdie verhouding moontlik.
Dit is die noodsaaklike gevolg daarvan en nie 'n voorwaarde
daarvoor nie. Dit is ook ni~ 'n teenprestasie van die kant
van die mens nie. 3) Weiser4) sê: '"s.ieist ebenfalls
Gottes Gabe." Wysheid, kennis en iI').sig,kom alleen van God.
God laat sy Gees op die mens neer. (34:9) 5)

1. cf. Cressey, M.A., "Knowledge in the O.T." in Douglas,
·J.D., (Ed.) ~he New Bible Dictionary, pp.702-703.

2. De Groot, J. en Hulst,"A'.H., Op ~cit., p.71:.
3. Ibid., pp.71-73.. ,
4. Weiser , A., Das Buch der,'Zwelf Kleinen. Propheten , p ~21.
5. De Groo't,J. eh'Hulst,'A~R.','6p~.ciOt.,p.73 .
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Die kennis van God en die eer wat aan Hom betoon moet word,
is nie van mekaar te skei nie, maar een daad. Sonder
waaragtige kennis van God kan Hy nie ten volle geëer word
nie. Hoe duideliker die kind se beeld van God as die
Almagtige en ewige Vader is, hoe intenser sal sy strewe
wees om God te behaag. Vir die opvoeder bied dit In
wonderlike geleentheid, maar dit stelook In ontsettende
verantwoordelikheid.l)

1.6 Die Name van God soos in 6:4

Oor die naam Jahweh is daar baie dinge waarvan ons nie weet
nie. In hul uitsprake hieroor is geleerdes dit nie eens
nie. Die o.uderdom van die Naam, sowel as die etimologie
van die woord is onseker. Oor die taalkundige juiste
betekenis bestaan daar geen communio opinio nie. Oor die
herkoms is daar vele teorieë. Die Naam van God kan nooit
ten volle deurgrond word deur die merrs nie, "'"God Self,' is

2)te groot en ondeurgrondelik vir die mens.

Volgens The. New Bible Dictionary3) kan ons die Naam beslis
verbind met die Hebreeuse woord h a j a (om te wees) of
miskien nog beter met die va-r Lan t; en vroeëre vorm van die
stam haw a.

Die hoofsaak, van die betekenis van die naam kryons in
Ex. 3:13-15. "Hierop het Moses tot God gespreek: Maar
as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: .Die
God van julle vaders het my na julle gestuur,,'en hulle my
vra: Hoe is:sy naam? .-'wat moet ek hulle antwoord.

1. Van Loggerenberg, N.J .. el'i"Jooste A.J.C. Verantwoordelike
Opvoeding, pp. 46-4"7. ,

2~ De Groot, J. en Hulst, AiR .., op.cit., p.152.
3. Manley, G.T., "God:~ Name s+o f " in Douglas, J.D., (Editor)

T.he'New Bib.le Di,ctiona,ryi , p ,478 ..
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En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy:
EK IS hetSó moe t :jy die kinders van Israel antwoord:

my na julle gestuur.

Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van
die God van julle vaders, die'Israel meedeel: Die HERE

God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob,
het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit
is my gedenknaam van geslag tot geslag."

"EK IS?" Een ding is hierWa.tbeteken dit nou as God sê:
baie seker en dit is dat hier van abstraksies geen sprake
is nie. Die Naam wys dat dit nie 'n God van rus is nie,
maar 'n God van aksie en beweging en 'n God wat naby is.
EK IS vorm 'n proklamasie,weliswaar nie 'n proklamasie wat
God se geheim van sy diepste wese blootlê nie, maar dit is
'n.openbaring dat Hy daar is en voortdurend werk.l) Van
belang is hier om te begryp dat die God van die verbond hie
swygend in .dáe verborge wou werk en dus onbekend wou bly
nie, maar .dat; Hy Homself qeoperïb-aa.r ihet; en op dié wyse van'
'n Naam voorsien het. Daarom, is sy Naam nie 'n skuilnaam
nie, maar 'n openbaringsnaarri. Die wêreld van die geheim=
sinnigheid of doelbew~ste misleiding is nie God se wêreld nie.
Vir die verstaan van sy wêreld, die wêreld van die handelinge'
van. sy wese, het Hy sy Naam gegee. Die Jahweh ,wys Israel

. . 2)'na die gebeure waarin God handelend teenwoordig was.
Hy gryp in in Israel se uiterste nood, en Hy laat hulle nie
weer los nie; Hy lê beslag op die volk. Hy trek saam met sy
volk deur die woestyn na die Beloofde Land. God beperk Hom
nie tot 'n enkele daad nie. Hy is riie 'n God wat maar net
eenmaal na vore tree en Hom dan terugtrek, sodat daar vir
(lieopkomende geSlagte maar riet.die herinnering aan die

J'. 'glorieryke verlede oorg,ebly.het; nj,~. God bly steeds vir die

1. De Groot, J. -en Hul,Sti,A;R:i op.ciL~ pp.149-150.,
2. Heyns, J.A., op.cit., p.13'6.
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kind die God van die hede, want ons vertaal dit immers in
'die teenwoordige tyd: "EK IS." God is egter nie alleen
die God van die hede nie, maar Hy is ook die God van die
toekoms, want wat Hy in die verlede was, sal Hy ook in die

. 1)toekoms wees. Baarslag2) skryf: Die Naam sê: GOD
IS ONVERANDERLIK. Dit moet vir die kind genoeg wees,

'dat hulle weet dat h'ulledie God dien wat 'IS en ONVERAN=
DERLIK IS op wie hulle kan bou as In rots.

Wanneer Jahweh Homself aan Moses openbaar, wil Hy aan Hom
die onwrikbare sekerheid skenk dat Hy nog steeds teenwoordig
is en dat Hy met Moses en sy volk is. God is daar - dit
moet genoeg wees om aan alle vrae van die kind In einde te
maak.

Die naam 17117 7 wil met groot nadruk beklemtoon dat God sy
aanwesigheid kragtig openbaar en dat Hy teenwoordig is om
hulp in die nood te verleen - In God van bevryding en ver=.
lossing. Hy is verder.die God wat aan geen mens enige
rekenskap verskuldig is nie in verband met die hoe en die
waarom van sy dade.nLe.. Hy bly onaant.asbëar, al ontferm
Hy Hom oor wie Hy wiL Hy skenk genade.,.is barmhartig en
lankmoedig.3)

God se Naam mag nooit van sy dade losgemaak word nLe • Die Inhoud
van die Naam wys na die dade, en dié dade is die dade van
die Verbondsgod. Die HERE God het Israel in sy bevryden=
de dade en reddende woorde gesoek én 'gevind en as aanduiding
van, liewers as verwysing,na Hom wat dit gedoen het, het
Hy sy Naam gegee. 4) Wie sy Naam en sy daad dus Los van

1. De Groot, J. en Hulst, A.R_~ op~cit., •p.150-151.
2. .Baarslag, D.J., op.cit., p.357.
3. De Groot, J. en Htil~t,A.R., op.cit., pp.15l-152.
4. Heyns, J.A., op.cit., p.13?
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mek aar maak, maak God ui teinde 1ik naamloos en daadloos 1) .'
Meer nog, wie dit doen, verstaan ook nie God se dade nie.
So sal die kind ,dan sit met 'n geskiedenis sonder 'n oorsaak
en Doel, met 'n skepping sonder 'n Skepper, met 'n aarde'
sonder hemel, met 'n mens sonder. God. 2)

Sy Naam mag ook nooit van sy wese losgemaak word nie. In
die Bybel dui God se Naam steeds sy wese aan. Trouens,
die Naam van God is identies met die deugde en volmaakthede'
wat God van Homself na buite openbaar. Daarom kan gesê
word: "Sy Naam is God self. Wat God van Homself wil gee,
gee Hy as Hy sy Naam gee.

Ld.k is sy Naam nie .vee L meer as net in nadering·tot 'di,e
vir - die - mens - in - beginsel ~ Onbenaderbarei 'n beha=
ming van vir - die - mens - dn - .beginsel - nie - BenaaInbare.
In sy openbaring het God Hs)m van menslike voorstellinge en

.begrippe bedien - één daarván is dat Hy' lfoms'E:~f.'n Naam
gegee het op gron:d waarvan die mens ,met,"hbm.in 'n ek - U
verhouding kan tree.3)

El is in die algemeen die woord vir god in die Semitiese
wêreld, maar die betekenis hiervan staan nie vas riLe . Die
woord word veral in samestellings gebruik as 'n godsaandui=
ding, maar dit is ook op Jahweh van toepassing. Elohim kan
vele betekenisse hê, byvoorbeeld gode, godheid, gees
(1 Sam. 28), beskermgod (Ex. 21), die,hemelse wesens rondom
Jahweh se troon en ook die Godhe i.d+God, Op Jahweh toegepas,
het ditgeen ander betekenis as laasgenoemde nie. Hy is
Elohim - God.4) "In early;Isra.él the plural Elohim

. ,

1. Miskot te, .K.H., Als de. Goden, Zwijgen; p .10L
2. Heyns, J.A., op.cit., p.137.
3. Ibid., pp.137, 138 en 139.
4. Vriezen, Th. C.; op.cit.; 'p_ 208.,..209.
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- 7.a ....,

frequently denoted I the divene I, the divine power taken as
whole" .l)

Wanneer Israel Elohim gebruik om daarmee hulle'God aan'te,
,dui, dan kry hierdie naam sy volle sin vanuitdie spesiale
openbaring wat God sy volk skenk en nie vanuit die algemene
Semitiese voorstelling nie. Wanneer Elohim gebruik word
vir Jahweh, is dit duidelik wie Elohim is en wat Hy vir
Israel beteken.2)

"Die HERE jou God," druk die persoonlike en eksklusiewe
verhouding uit tussen God en Israel. Verder beklemtoon
dit die feit dat daar In fundamentele verskil is tussen die

is dit die lewende God wat bekend is uit sy dade in die
geskiedenis '.' Dwarsdeur d,ieOu Testament kryons die,gedagte
dat Jahweh 'dieGod van Israel is en dat hulle sy uitverkore
volk is.3)

Die woorde is duidelik en orrriu.sxenbaar evangeliese klanke.
Diegene aan wie Hy 'i3Ywet gegee het, stel Hy in die posisie
om Hom as hulle God" ja as hulle eiendom toe te eien. Hy
'is nie net .Jl God nie, ook nie die God nie, maar jou God.
Deur die besitlike voornaamwoord te gebruik, stel die almag=
tige God Hom as 0 t ware tot beskikking van die .kind - met die
oorweldigende implikasies dat,die kind hom tot beskikking
van God moet stel.

God gee sy Naam en daarmee Homsel£ aan Israe~. Hy gee dit
terwyl Israel nie,daarvoor gevrc?-het nie ,en dit allermins
verdien het; Hy'gee ,dit op grond' van .; verbonds trou.4)

, -',

1. Pede.rsen, J., Israël, its 'Life:and -Cu.l tur'e. p.499.
2. De Groot , J\. en Hulst, A.R., op.,cit., pp.94-95.
3. Manley, G.T., op.cit. ,',pp'.41·-42~
4. Heyns~ J.A." op.cit., pp.~09·ll0.
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1.7 Die epveedkundige implikasies van die teekratiese
feit eh ideaal.

1.7.1 Die implikasies met betrekking tet die sin van die
epveedi'ng.

Ged is die ewige Skepper, Singewer en Onderheuer sender'Wie
daar neeit 'n kesmes kan bestaan nie, maar alles in chaes
sal wegsink. Sees alle dinge hulle bestemming in Ged vind,
net se vind die epveeding sy uiteindelike sin in Hem. -Der=
hal~e is dit duLdelik dat eek d~e arbeid rendem die pedage=
giese, ten einde waaragtig sinvel en Gede - welgevallig te
wees, meet plaasvind .onde r die vaandel: 5 Q ~! DEO
§. ~ Q B.!~: Die metief agter die bemeeienis van'die
velwassene met die velwasse - werdende epveedeling is die
"herbinding" van die kLnd aan Ged.

Die feit dat Ged die Singewer aan sy k~smos is en dat alles
in Hem I n sinvelle eLndbestemmi.nqvind, druk'ook I n bepaalde
stempelep die gelewige euer s~ siening van wat "die wese

, ',', ,"

van die epvoeding nou eintlik is. '9pveed.f~g,w(tj'rd graag
(en tereg ook) as "emheeglei'ding" getipeer. Omdat die mens
'n ewigheidsbestemming het, volg dit uiteraard 'dat hierdie
omheegleiding van die epveedeling, emheegleiding na God self
sal wees.l) Oer hierdie enderwys, van Deuterenemium kan nie
reg besin werd sonder em i'dedeerwerking van die genadige
presentie van de Leraar uit de hoegte" te erken ni~.2) Alles
het vir die Israeliet sy entstaan te danke ~ehad in een ewige
prinsiep: "This principle was vividly experienced er appre=
hended as a living deity, Yahweh. Se immediate and concrete
was their cencieusness ef Yahweh that they felt that He ac=
tua.Ll.yappeared and spoke to,them. The evelutien of their
ideas, their cede of laws, religieus ~ractices, and eduda=
tienal ferms - in fact, ,eyerything cennected with their daily

1. Schoeman, P.G., Grondslae Em :Implikasies van ,die Christe=
like Opveedingsfilesefie i, pp.6 7-6 8.
MiSkotte, K.H., bp~citrl p.!82.2 .
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lives _ was derived frem this prefeund sense ef the divine
Presence .and Will." Dwarsdeur die Ou Testament kryens die
uitdrukking waar Ged deur sy Weerd tet die mens spreek.
Hierdie Weerd kan ook beteken em te onde rr'Lq.1)

1.7.2 .Die HERE self is die eintlike Opveeder van Israel

Israel was geen eiemagtige instelling wat uit die velk self
veertgekern het met sy eie wette nie. Israel was geen deme=.
krasie nie, maar wel 'n teekrasie. Dit'was 'n Gódstaat waar
die HERE Ged Self die epperste HEER was. Ged serg soos

~,nvader vir die liggaamlike, maar eok vir die geestelike
heil van Israel, daarem skryf Ged Self vir hulle die weg
van die epve~ding v;or. 2) Inteendeel _ die epveeding was
beskeu as 'n bevel van Ged. 4:6. Die pro t.o t.Lpe van alle
enderwysers was Ged Self: deur Meses was Hy die hielige
Onderwyser (4:1,5). Die epveedkundige proses dra dus Ged=
delike sanksies eh euteriteit. Ged Self was die Leraar van
Meses {Ex: 4:12, 15) .3) Hy gee nie net teeretiese veer=
skrifte nie, maar selfs eek die praktieser 'Hy gee aan hulle
'n wet en 'n streng eis van vervulling. Hy vermaan en dreig
hulle hetsy deur sy eie Weerd ef deur mi.ddeL van Mese~. 4)

As Bendsvelk mees Israel sy Behdseise geheersaam sees dit·
saamgevat is in Lev. 19: 2 ev. ("Wees heilig want EK is
heilig"). "Heilig meet julle wees, want EK die. HERE,
julle Ged is heilig." Ged het dievelste reg em te eis dat
sy velk meet lewe velgens sy wil. In verband met die eis
em heilig te wees, kern eek die eis tet die streng handhawing
van die tug. Die hele velk werd geprys as hulle Ged se wet
handhaaf, ef die hele velk werd gest:.;af as hulle sy wet eer=
tree. Ged veed Israel ep sees 'n seun (8:5), daarem entvang
die velk in sy gehe~l die leen.en die beleftes ef die waar=

1. Ehy, F. and Arreweed, C.F .., ep.cit., p.l08.
2. Coetzee, J. ChL, ep.Ci·t~, p.42.
3. Kaster, J., o.p.ci,t..;p.33~
4. Ceetzee, J. Chr.,'ep.cit., ·p'.24,.
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'skuwings, onderwysing, teregwysing en straf.1) Wanneer;
God se toorn ontvlam teenoor sy volk, is dit soos wanneer'
'n onderwyser kwaad word vir sy leerlinge; selfs wanneer
Hy hulle straf is Hy altyd naby om hulle weer terug te lei
op die regte pad (Vgl. Jes. 30:20; Job 36:22) .2) So dikwels
moes God sy volk teregwys vanweë hulle eie onmag. Dikwel's
gebruik Hy die wonder om sy wiloor die weersp9.nnige Israel
tot uitvoer te bring. Wanneer God sy volk tugtig, is dit
nie uit toorn nie, maar uit l.ioefde. Hierdie beginsel geld
ook vir die opvoeder van sy kinders (Spr. 3:12). Hy.wat
nie sy seun tugtig nie, haat sy kind (Spr. 13:24; 15:32
ens) .3)

God is dan die goddelike Leraar nie alleen in die sin dat
Hy sy volk onderrig nie, maar ook in dié sin dat Hy hulle'
inspireer om ook te onderrig (Ex. 35:31-35) .4) Hierdie
onderwys is egter nie net beperk tot die volk as geheel nie,
maar ook tot die indiwiduele volksgenote.

2. D.EUT. 6:5

"Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart
en met jou hele siel en met al jou krag."

2.1 Vers 5 sluit aan by vers 4

Dit was reeds duidelik by vers 4 dat die eksegese van die
vorige vers bepaal:word deur vers 5. Israel moes dit na=
druklik hoor dat Jahweh alleen h':111.eGod is, dit wil sê dat
daar bui ten Hom g.eenander God is nie, en d.i.t; het God bewys
in die historiese verl.oss.Ln qsfeLt.eaan Israel. Hólwerda5)

1. Wa·terink, J., Inleiding tot .die Teorétische Peadagogiek,
Deel II, p.140.

2~ Kaster, J., op.cit., p.J3.
3. ~atérink, J., op~cit., ~.140.
4. Kaster, J., op.cit.; p.33.
5. Holwerda, B., Eksegese O.~., Deel III, p.155 .
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wys op die innerlike samehang as Konig vertaal: ' "Hore
....... und liebe" en as hy ook verder praat van "zwei
Hauptgundsatze". Ridderbosl) sê: "Uit die fundamentele
waarheid ván vers 4, volg die fundamentele gebod, dat Israel
die HERE moet liefhê." Ook Driver2) se. "and thou salt
love" wys in die rigting van aaneenskakeling.3) Die waw-
konsekutief by
voorafgaande:

n ] nN I dui hier die logiese gevolg ui t die
"Daarom moet jy....... ." Me t; ander woorde

n::1,7Nl is nie verbonde aan die .1JrJ(JJ nie, dog met die
inhoud van 71717 'JN nln 1 ens. Israel moet God nie lie fhê
as gevolg van die "hoor" nie, maar as gevolg van die gehoorde
feit, naamlik dat Hy as Enige hulle God is.
sy fondament.4)

So kry nJ,7N 7

2.2 _172iliV I (stam JaN

:JaN spreek van God se uitverkiesende liefde, terwyl70 n
, 5) 6)spreek van God Sé, verbondsliefde . Moran wys op "n :

merkwaardige geval in, verband met, die Deutreronomi.ese WOOl:;'(l

J ,7'N ., Hierdi~ ,woo,rd is ,direk geleen uit' die ve r dz-aqá=
tradisie en ditverskyn ir1'Deuteronomium met 'n be t.eken i s
wat presies dá:~ 'i,liefde" impliseer wat die vasal verskuldig
is aan sy' oppe'rhe'er. " \Tap, cUe vas aI word verwag om getrou
te .wees en homself te wy aan die d'iens, van sy opperheer.
Hierdie is" n "liefdef' wat :wesenlik nee rkom op gehoorsaamheid
en getrouheid, 'n liefde wat beveel kon word en wat beveel
is. Dit is dus bekende ver~ragsterminologie wat binne die
ervaringsveld van die kind val en,sb moes die kinders van
Israel presies geweet het 'Wat hierdie "liefde" beteken en hoe
hulle dit moes nakom.7)

1. Ridderbos, J., op.cit., p ..122.
2. Driver, S.R.,~ A Critical and Exegetical Commentary on

Deuteronomy, p.9l~·
3. cf. Vonk, C., op~cit., ,·p~4'98.
4. Holwerda, B., Ex~ese O.T'., Deel I'll, p.l55.
5. Ibid., p.l28.
6. Moran, W.L., "The An,cient and Near Eastern Background

of the Love of God in De ut.enonórnyv " in C.B.Q. " 25,
pp. 77-87.

7. ef. Hillers, El.R., Covenant: The History of a Biblical
Idea, pp.l52 et seq.
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Dié Hebreeuse woord kom ook uit die woordeskat van die'ge=

sinsiewe en so druk di t die mees warme en intieme van alle

menslike verhoudings ui t. In sy menigvuldige gebruik van

die woord ::raN vermy die boek die wettiesisme van In gods=

diens wat hoofsaaklik gebaseer is op diens el? plig - die

motief vir die diens aan God is immers dankbaarheid en nie
vrees nie_!)

Hierdie liefde vorm geen teenstelling met vers 2 en ook nie

met die res van die Ou Testament nie. .Di t is rii:e in teen=

stelling met die term "'vrees" nie, maar dit toon In ve rho u=

ding van In

geplaas is,

ander sy. Dat die liefdeseis hier aan die begin

is van groot be t.ekeni s .. Die eis om die HERE

lief te hê vloei voort uit die "jou God'" (die "onse God"

van vers 4). Die byvoeging van "met jou hele hart, siel

en krag" is ook gegrond in wat in vers 4 genoem is, naamlik

dat die HERE alleen Israel se God is. Vir verdeelde,

liefde is daar dus geen plek nie. By die "jou God", kan.

In mens in' verband met'die voorafgaande (vgl. 5:2) dink aan

die verbond; origens is die uitdrukking van die ruimste

strekking; by die liefde is daar spesiale aanleiding om te

dink aan die vaderskap van God oor Israel (Ex. 34: 15. ev.) ,

of aan die huweliksverhinteni,s waarin Hy tot Israel staan

(Hos. 1~3) .2) Die unieke liefde van Jahweh vra ook In

unieke en onverdeelde wederliefde van Israel tot Jahweh.

Di t is soos in In rnonoqame huwelik; alle egtelike liefde van

die man is vir sy vróu en al haar wederliefde is vir' haar
man.3)

Hierdie verbondsliefde van God wyS ook op die volgende:

c.

die affektiewe' moment;

die voorkeur;

die grondelose;
. ,,' ,.'.' 4)

die" doel': di'ens aan" God.

a.
b.

.e.

1. Francisco, C.F., The,:i3ookof,'Deuteronomy, p.35.
2. Ridderbos, J., op.cit., pp.122:"'123.
3. Vonk, C." op. ci t. , P .;498.; ,
4. Holwerda , B., Exege~e 0 oT." Deel III, P .12 8 .
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Ek het jou lief - gawe indikatief. Jy moet my liefhê -
eis - imperatief. So moet jy my liefhê - antwoord -
responsief. God gee Homself nie net in liefde aan die mens
nie; Hy verwag van die mens - omdat hy nie In ding is nie
maar In persoon - ook wederliefde. God stel Homself vir
die mens verantwoordelik en daarom maak Hy die mens ook ver=
antwoordelik. God gee sy Woord aan die mens en die mens
moet daarop antwoord. In God se genade behandel hy die mens
selfs in sy sonde as In verantwoordelike wese. Die verlos=
sing word hom aangebied en hy moet antwoord. Gods hande=
linge is indikatief en imperatief - en beide moet onder die
perspektief van heil gesien word. Die wet kan met die
imperatiewe karakter van God se handelinge in verband gebring
word.l) Oor hierdie aspek van God se liefde skryf
Rushdoony:2) Dit beteken dat die mens God totaal moet
gehoorsaam in al die omstandighede van sy bestaan. Die
mens is In skepping van God en so is daar niks in die mens
wat nie God se handewerk is nie. As gevolg hiervan is hy
tot onderworpenheid aan die totale wet gedwing. Daar is
geen kompartement in die menslike lewe wat hy kan reserveer
en verwyder weg van God en sy wet nie. God se liefde roep
om wederliefde. Sy genade - omdat dit genade is, Sy genade -
eis beantwoording. Sy genade gaan nog verder: die gestalte
van die beantwoording van die genade, en die vorm van die
wederliefde, word nie aan die willekeur van die mens oorge=
laat nie, maar dit word aan die mens gegee, by name in die
wet. Gods handelinge roep nie net die kind tot aksie nie,
maar sê ook hoe die aksie van die kind daar sal uitsien en
dit bring die kind nie alleen in beweging nie, maar dit gee
ook koers en rigting aan sy beweging. Die Goddelike Woord
is In mededeling, maar eis ook In antwoord, en wanneer die
kind dit beantwoord, dan antwoord hy nie sy eie woorde nie,
maar in die antwoord wat reeds aan hom gegee is.

1. Heyns, J.A., op.cit., pp.44-45, 46.
2. Rushdoony, R.J., op.cit., p.21.
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Vóór die kind nog antwoord is die gestal te van 'sy antwoord

as In mededeling én In eis aan die kind is, is tegelyker=
tyd ook In antwoord vir die kind. Gods handelinge is dus

mededelend, gebiedend en antwoordend. Die wet is nie In

blote formele imperatief nie; dit sê nie net dat die mens
1)moet reageer nie, maar ook hoe hy moet reageer.

Die eis om God lief te hê kry sy regmatige plek in die God-

mens verhouding reg van die begin af, want ditverwys al tyd

terug na God wat die mens ee r ste lief gehad het. 2) Die

bevel om God lief te hê kan alleenlik verklaar word uitGod

se onvoorwaardelike liefde vir Israel (7:7-8; 10:15). "It

is necessary to see here that the' command to love God has

meaning and compulsive power only in ;relation to Godls

prior love." 3) Die Deuteronomis poog om in die geskiedenis

hierdie eerste liefde aan te toon in God se openbaring,

ui t.ve rk Le s Lrrq van en verbondslui ting met IsraéL Hy wys

nog verder terug na God se sorg, bewaring en léiding in die

lewens van die aardsvaders. Dié sentrale manifestasie van

God se liefde word daarin geopenbaar .da t; Hy sy Woord aan .die

volk gegee het - sy Woord deur sy wet word In waarborg dat. .
sy leiding altyd teenwoordig sal wees - in alle historiese

situasies. Ook God se straf staan in verband met,sy liefde.

Die kul tiesehandelinge soos die Sabba,t en die Paasfees is' om

die kind te herinner aan sy liefde. Wanneer Deuteronomium die

wortel:JI7N gebruik om die liefde mee uit te druk, is dit

spontaan en direk; In mag wat die kind se hele wese vul.

Om die liefde vir God met die vrese van die HERE te verbind

in Deute·ronomium is nie moeilik nie., Om ~od te vrees is

om sy gebooie te onderhou en. in sy weë te .wandel, met ander
. " \

woorde dit, beskryf. .vir ons di.e. regte .gesindheid tot God.

So kan ons vrees en:lie£de ih.aieselfde asem noem as be=

1. Heyns, J.A., op.cit~,,· .p.45··
2.. Eichrodt, W~, op.'cït'., Vol~ 'rI',·p .. 296.
3. Blair, E.P., Deut'eronoIl1Y,' Joshua, p.37 .
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skrywings van die regte gesindhede tot God. 'iThe require=

ment of love'is thus nothing'other than a new clarification

.and deeper understanding of the old commandment to fear
God. ,;1)

Dit is egter nie genoeg om God lief te hê met die totali=

teLt van sy bestaan hie, want die gevaar bly nog altyd daar

dat die liefde kan deqr adee r tot blote sentimentali tei t.

Liefde moet uitgestort word; dit moet beoefen word in die

lewe van 'n kind. Die daaglikse lewe moet die'positiewe

resultaat wees van die regte toewyding; daarom moet God

gedien word met al jou kragte.2) Die liefde tot God is 'n
, kenmerk van sy ware aanbidders. 3)

Christus haal hierdie woorde aan in Matt. 22: 37; Mark.' 12: 30;

Luk. 10: 27. Hier gee Jesus allermins In nuwe gebod. 'n
Mens kan sê omdat Deuteronomium die gebod eerste plaas, dat

ddt; "die eerste en die groot gebad'''' ls wa:áruit al die ander

voortvloei. Die f~lI-idaihen,fel.e'be.t:ekenis JáÏ1' die gebod word. . . . .
nog duideliker ontvou deur Chri$tu$ "'se uit'dr'uklike kwalifi=

kasie en eweso deur sy uitspraak dat aan hierdie gebod, saam

< met die liefde aan die naaste, die ganse wet en die profete
, 4)

hang. So ken selfs,die Evangelie nie 'n ho~r gebod as

hierdie een nie. Die' verskil tius ae n die Nuwe Verbond en die

Oue bestaan eenvoudig hieruit: Die liefde wat God in die

Evangelie aan sy belyers beveel, is meer intehsief, warmer

en hartliker as dié in die wet wat Moses aan Israel beveel

het. In die Nuwe Testament word die liefde van God in In

baie groter en glorieryker vor~ as in die Ou Testament openbaar.

Di t is die vrug van die rype openbaring van God se liefde in

die sending van sy Seun vir ons verlossing.' Dit is 'n groter

en ryker liefdesdaad, as Goq;se ,verlos.sing van Israel. 5)

1. Eichrodt, W., op.cit.,Vol. 'II, pp.297~299.
2. Francis'co, C.'T., op.dit:; p.36. ' ,
,3. Smith, 'G.A., The, Book 'of Deuteronomy, p.99.
4. Ridderbos, J., dp.cit.J 'p;123.
5. Keil, C.F. an d De.Ld t.zs.ch , F., op'.ciL, p.324; cf. ook

R.idderbos, J., op ~ci't~';' p , 123.
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2.3 Die terme 7:1 .1 ':z - '.JJ:I en

Die eksklusiwiteit van God se uitverkiesing moet beantwoord
word in die eksklusiwiteit van Israel se religie, waar hulle
bewustelik vir Jahweh moet kies met
ander gode.
7:J :JJ -'JJJ

As gevolg van hierdie
en TW9]-JJ:Jl

die uitsluiting van die
feit kryons die terme
Vir Driverl) is hart die

sentr1Jmvan die intellek en siel die setel van die liefde.
Kei12) skrywe: D-lehart werd eerste as sentrum van die
emosies in die algemeen en liefde in die besonder genoem, dan
volg siel as die sentrum van die mens se persoonlikheid.
Volgens Ridderbos3) is "hart" en "siel" hier sinonieme be~
grippe vir dié innerlike waarin die liefde setel. Die stel=
lings is in In groot.rilatewaar, maar dit beteken nog veel
meer. Holwerda 4)skryf: "Uit.e raaz-dnaderen in deze ver=
binding :J' en lU9] in betekenis elkaar; toch bli jft in
9'J alt:.ijdde gedachte van het regulerende actieve lewens=
eentruni.gevoeld, terwyl (jJ9] aanduiding is van het ganse
innerlijke leven als samestel van de door :1J gereguleerde
onderscheiden krachten." Party geleerdes sien in hierdie
verbinding die aanduiding van intensiteit, terwyl ander dit
as die verinnerliking van die religie sien. Beide hierdie
elemente is wel aanwesig, maar tog sê dit nie alles nie:
"hier wordt gesproken van het radicale c i: en de totale
( lUD] ) der bekering. Zowel de activiteit (:J J ) als het
allesomvattende (.lU9] ) der innerlijke verandering word ge=
accen tueerd ." Die motief van die nuwe gehoorsaamheid is in
elk geval In sentrale, alles deurdringende oriëntasie op

beteken vir die Israeliet die totale persoon. Nadat God

verbind is aan gees of aan die asem,. 5)maar hierdie gedeeltes·kom s~ldévoor (vgl.l Kon. 17:22).

lewende siel geword.
Testament waar lUg]

die asem van die lewe in die mens geblaas het, het hy In
Daar is In paar gedeeltes in die Ou.

1. Driver, S.R., A ·Critical alid Ëx·egetical Commentary on
Deuteronomy, pp.90..;91..

2. Kêil, C.F. and Delitzsch, F., op.cit., p.323.
3. Ri;dderbos,.J.,.,op.cit., p..123~·
4. Holwerda, B., Exegese ·Oude Testament, Deel III, p.117.
5. Francisco, C.F., qP~c~t., p.36~·
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Beide terme "are br()ught in actual usage, into some sort of
inter relation We may say, then, that the unity of
personali ty, as conceived by the Hebrew, found its emotional
expression chiefly under the name of nephesh, whilst intellec=
tual and volitional activity centred in the heart as organ."I)
As die terme "hart en siel" hier saamgebruik word,beskryf dït
dus die totaliteit van die mens se wil en,sy bestaan. Die
kind moet God liefhê met alles wat hy is: verstand, wil,

) 3)liggaam en gees.2 "One God demands the whole man."

77Nn-"JJJl word by die bogenoemde woordpaar bygevoeg.
7Nn kom alleen hier en in II Kon. 23:25 voor. Die LXX
vertaal dit met OUvu~lS. God vra wederliefde waarbyalle
gevoel, gedagtes ertwilsbeslissinge, dus met een woord, alle
potensies van die mens betrokke is. Hierdie liefde moet
onverdeelde liefde wees.4)

2.5 Ten slotte is dit nog goed om te let op die volgende
drie aspekte:

2.5.1 "Bevele" is ánders as "dwang'~. Van dwang is hier
geen sprake nie, omdat Jahweh sy kinders self laat

kies, maar tog is d~e hele Skrif eenstemmig in die plasing
van die hart onder die tug van die verbondsnorm.
nooit outonoom nie.

Liefde is

2.5.2 Hoe sterk affektief die werkwoord :JaN ookal gelaai
is, is dit tog altyd veel meer as net In gevoelsin=

houd. Die term sluit ook In element van 'n bewuste ke.us e Ln,

en dan is dit ook 'n'saak van die hart. Hierdie liefde
openbaar homself altyd. in dade (v<Jl..6:6,-9).

1. Robinson, H.W., The Christian· Doctrine of Man, p.26.
2. Francisco, C.F., op.cit~, p.36. .
3. Smith, G.A. op vcit ,, p.99; cf.\ ook voriM"eyenfeld, F.H., Het

Hart in het Oude Testament, p.l 7; (Die verband pleit daar=
voor dat ons nie in die "uitdrukkirigdie "sentrale" oorgawe
moet sien nie, maar wel die "totale" oorgawe).

4. Kittel, G., op i ca t ,.; V0'1. r r r, p~285,; cf. K.B.L., p.488 .
.../89
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2.5.3 Hierdie eis vloei voort uit die genade van God se
liefde en juis hieroor het God die mag om te beveel.l)

------------------~---

1. Holwerda, B., Exegese OS., Deel III, pp.156-157.
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HOOFSTUK 4

DEUT. 6:6 - 9

'1. DEUT. 6:6

"En die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou

hart wees;"

1.1 Pil!

Die perfektum-konstrukSie !7J71 het In betekenis van
In imperatief. (1)

1.2 J7':JN n
Die 7 .J T( 2). van iets of iemand is in Hebreeus:

T ,..
die eie betekenis of die eie plek van' Le t.s of iemand. Mens

~ ,. <

kan selfs sê:. die wese (ook al druk. jy jouself te wysgerig

ui t) . Die 7.17', is dit wat van .i.emanduri t.qa an en waardeur

hy homself bekehd $te1','eh' da'aroffi; is' T.1t dikwels met krag

gelaai. ' Iemand kan homself deur sy' 7.1 7 laat geld en, daarom

kan mens dit nie net alleen ~et die woord vertaal nie, maar ook

met die daad. In die woord skuil daar kreatiewe krag.

In die besondere en in die volstrekte sin geld di t ook vir

die,Woord van Jahweh:

(a) Hy openbaar Homself deur sy 7.17;
(b) Hy laat Homself geld' deur sy 7:J.7 - sy Goddelike

krag word hierdeur ervaar;

(c) de'ur sy 7 1. 7 is Hysel f teenwoordig.

Sy 7J 7 is Hyself soos Hy uit sy verbo r qenhe i.d Homself open=

baar; Hyself plus wat daa r van Hom uitgaan.3)

1. Holwerda, B. Exegese O~T., Deel III~ p.lS7
2. cf. K.B.L., pp.19~ - 202.

,3. Pop, F.J., Bij£e1s Woorden .en Hun Geheim, pp.S79 - 580 .
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7.17 sluit die "dianoëtise" moment in (die woorde beva t
'n bepaalde gedagte), maar ook bevat dit 'n dinamiese moment
{die woord werk in die geskiedenis). Vanweë die laaste, die
energieke moment in 7.1 7 , kan die meervoud net soos in
die Griekse "rhernata", "geskiedenis" beteken (1) Israel se
geskiedenis is ondenkbaar sonder die Woord. Die Woord van
Jahweh is die middel waardeur Hy die geskiedenis maaK. Hy
doen wat Hom behaag.
op die aarde werk.

Dit is 'n hemelse kreatiewe krag,~at
Een oomblik is 7 .1 7 die statiese en

onveranderlike wet en die ander moment is dit die dinamiese bewe=
gende profesie, wat die geskiedenis verander in 'n organiese
proses waarin God se kosmiese raadsplan uitgebasuin'word.
Die koord is dan die mag wat die geskiedenis stuur en rig. (3)
Israel moet dus aan die heilsgeskiedenis bly yashou. Met
die verlies van hierdie feit as beheersende lewensmag, gaan
daarmee ook outomaties Israel se unieke posisie onder die
ander volkere verlore.' Israel se qeskLedenLs :is werklik
geskiedenis wat met eie o'ëwa,a]j"géneemis. H:lé¥die is beslis
nie 'n intellektuele kennis n:ie. Die heilsgeskiedenis soos
wat dit o~ Horeb beleef is (en soos 'ons die h~ilsfeite in die
Nuwe Testament tot vervulling sien kom het) moet die hart as
lewenssentrum beheers en van,daar al die,uitgange van die
lewe bepaal. Daarom moet dit pertinent vir,die kinders in=
geskerp word. Hierdie onderwys is dan ook die hoofmoment in
die opvoeding. Die onderwystradisie wat hieruit voortgevloei
het, was dan ook van groot het~k~rii,svir die vorming van die
kanon en ook vir die eordra:g van dié k'ilnonvan die Ou Testament.
Moses was bewus van die uitsonderlike en'unieke posisie wat
Israel beklee het by die'Horeb-openbaring .;.dit was iets wat
die heidene nie gehad het nie. Dit was egter ook so dat

lo, Holwerda, B., Exegese O.T." Deel,',III.,p.95.
2. Pop, F ..:J. r , op~cit." p.SH!.
3. .Eichrodt, w.. op.cit., Vol.' II, ·p.74.
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Israel sy besondere posisie alleen kon behou, as hy uit dié
feite geleef het en dit as die, 7J 1 in die genoemde konteks
erken het. (1)

Die woord d ~ b ~ r gee aan ons ~n duidelike beeld as uit=
drukking van Gods soewereiniteit soos dit gebaseer is op die
ondervinding van die Goddelike Woord uitdie geskiedenis.'
Israel se verhouding met God rus in die eerste plek op die
Woord van God. Die dekaloog van die SinaI-verbond staan
bekend as "die tien woorde". Israel lewe baie naby die wet.
Ons lees: "maar baie naby jou is dié woord,( dit is allé
openbaringe van Jahweh tot die mens) in jou mond en in jou
hart, om dit te doen" (30:14). Israel leef nie enkel van
die brood nie, maar in die diepste sin van die Woord van
Jahweh ~2) Die woorde is die magtige proklamasie van di.e
Goddelike wil waarby die volk se lewe bepaal word en ook die
fondamente gelê word vir álle toekomstige wetgewing. In

. . . "

De.u t.eronomdum wo'rd dié té:i7m'lj!1('~7>27' ti.js,it:~~~J$'~:1,0gt:".:,~;$,:1éti.pes
van die wetlike aspekte te dek. Die woord word 'n omvattende
bet~teling vit die ~ef van die volk en dit verwerf 'n vér=
skerpte betekenis, want die wette deelook in die openbarings=
geskiedeniS van die wet van Sinai. So is die ganse lewe van
die volk qebaseer op die Woord~'van God wáarir.ldie duide like
wil van hulle soewereine God ,óp'ge:së;ffi,lê. Die innerlike mag
van hierdie woord se doeltreffendh'eiid'kom alleen van God wat
in sy majesteit dit sp.reek.(3) ,

Die benaming van Christus as die,A6yos in Joh. 1:1 is baie nou
verbonde aan die begrip van die,Ou-Testamentiese 7.] 1 en dit
verskil totaal van die Hellenistiese ,begrip van die woord Aóyos,
maar dit sien op die universeLe en .soewereLne wil van die per=
aoon Li-ke God; verpersoonLi.k, Jn, sy,dinamieEie momentum in die

1. Eichrodt, W., op.cit." VoL r.r , 'p.'Z2
2. De Groot, J. en Hulst, A.IL"op.cit., p.283.
3. Eichrodt., W.~,op'.eiL, 'Vol. II;"p.72. .
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lewe van die mens. Die Woord van God moet'die Goddelike
wilopenbaar en wel op so In wyse dat dit In bewys is van
die persoonlike en geestelike natuur van. God se handeling
met die mens. Die woord 7J 7 beskerm egter die verborgen=
hede van die Goddelike majesteit ..(1) Dd.e lewende element
kom miskien die sterkste uit in die feit dat die formulering
van Gods Woord in die Nuwe Testament alleen vir die werk en
openbaring van Ch~istus gebruik word.
vlees geword het (Joh. 1).2)

Daarom kon die Woord

In Israel word die woord 7 J Took vers-t aan as die kosmiese
krag van God die Skepper. By die skepping'svethaal kom die
begrip van die woord duidelik na vore waar God alles deur sy
Woord skep. (Vgl. verder dieselfde begrip in Ps. 33: 6;
104 :?; Je s. 40 :26 ; 44 :24 ens.) (3)

"De dianoëtishe -:energetische woorden, Gods dienext een macht
te zijn, die het leven beheerst." " Tog is dit; geen nomisme
nie, want die .gebod dra In evan'<jéliese .,kar,akter.· Dde str.ek=
king van die woord is die sentrale openbaring van Gods lierde.
Hier gaan die eis dus oor die eerbiedige bewaring van dié in
die Woord geskonke genade.

1.2.1 n':JN,7

Die vraag is nou of die w.oord betrekking,het op die
voorafgaaride, dit wil sê verse 4 en 5, of op die. hele wet.
In vers 1 het ons gesien dat n ':IN op die voorafgaande gewys'
het sowel as op die vervolg. Die toevoeging van '.J)N 7IJJN
o 7'/7 71:t IJ. dwing mens. om. hie:rdie woorde nie te beperk' tot

verse 4 en 5 nie, want Mo~ep. sê. hier tog veel meer al is dit
ook In nadere uitwerking. van· vers 4 en "5.

1. Ibid. , p. 80.
2. Vriezen, Th. C., op.cit., p.10'6; cf. ook Eichrodt, W.,

óp c cd t.; , Vol.' II'~ p·.80.
3. Eichrodt, W., op.cit., VoLII, p.?l.
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1.3 Hierdie sin mag nooit gesien word as 'n retoriese

breedheid nie. Moses herinner sy volk daaraan dat hy

,( 7 JJ/'() weer as middelaar optree by hierdie wetgewing. Sy

funksie is ,i I.YIJ "die opleg.ging van die verbondsvoorskrifte

(v~1. verder by 1:1 in verband met ,71 'in ). (1)

1.4 ara opa

moment:

Die woorde herinner aan die feitlike situasie van, die

"God gaf ze aanvankelijk al hun erfenis, en staat

op hen punt, hun alles te geven." Dit.wys op die bestaande

toestand, dit wil sê,wat Israel sien, die tasbare feite soos

Israel se uitverkieSing en die krag wat God aan hulle bewys

het soos bv. in die Exodus uitEgipte. (2)

1.5 Die bysin hier is eintlik 'n samestelling van die ver=

bond: vanweë die ónt.vanqe genade gee God sy bevele.

Hy laat die wet ook predik; më t; an:de,r woorde ons het hie,r die

g,enademiddele in die sin van die uitf'ég .tn die Heidelbergse
, ,

Kategismus, Sondag 25 en 44. .God gee nie slegS die wet nie,

maar Hy laat ook die sin, betekenis en agtergrond daarvan ver=

kondig. Deur hierdie,onderwys wil Hy sy volk beweeg om sy

wil te doen. Deur onderrigtipg word die lewe na die wet

moontlik gemaak, en daarom kan'Iiy ook vir Israel vra dat hierdie

woorde op hulle hart moet wees. 3)

1.6.1 Die letterlike betekenis van ,die Hebreeuse woorde is:

"di t salop jou hart wees". ,(vgl. met Il: 18: "Lê

dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel";

Jer. 31:33: "Ek gee my wet, in,h;}llle binneste en skrywe dit op

'.1 '

1. HoLwe r da, 'B.,' Exe,ges,e' 0 ~l' ~ Deel III, pp .15 7-15 8.
2. Ibid., p.l'37.
3. Ibid., p.lS8".,
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hulle hart") . Die betekenis van "op die hart" verskil
weinig van "in die har t;" (vgl. met "in hulle binneste" 'van
Jer. 31:33). Met die "op" blyk dit asof die hart voorgestel
word as 'n tafel waarop die woorde geskrywe staan (soos in

. 1)
Jér. 33:31; Spr. 3:3; 7:3; Jer. 17:1). jg het dus

die gewone betekenis ('n taak wat "op" iemand rus, vgl.die
Duits "aufliegen"). Moses wil dat Gods woorde "op Israel
se hart" sal wees, ditwil sê hulle móét dié woordë te::t harte
neem. (2)

1.6.2 Die religieuse gebruik van

Hierdie woorde' wat op hulle hart moet wees, gaan oor'
die religieuse bes,inn·.t,h'g,i,~ verhand met die gebod van Jahweh.
Die erns waarmée Moses hiér praat, dui beslis daarop da:t hy
met sy volk in 'n figuurlike sin spreek. ,Met."hart" word in
die vers die religieuse verdi~ping aangedui. (3,). . Prakties
gaan elke vorm van die religiéu~é' aktiwi·tei t, ui t; die hart uit.
Die openbaring van Jahweh rig h'oms:~i:Ê'1:61: die hart. Ons
sien immers herhaaldelik dat die hart optree as die ontvanger
van die Woord van God. Die' hart is die brandpunt var{ die
religie. (4) 3) verteenwoor.d:ig dié hele mens. (S) Religie

. . . . '.' d (6)word ges.ien as die verhouding van die hele persoon tot Go .
"Het hart is het innerlijke,wezen van een mens; waarvan zijn
wil en handelingen uitgaat;' i skryf vriezen(7) Luther(8) sê:
"Hierdie woorde moet in jou hart wees, met ander woorde hulle'
moet daar regeer." As hierdie woorde nie in die kind se hart
is nie, sal hy nooit daarin kan slaag omGods wette veilig en
ko~rek te "gebruik" nie.

1. Ridderbos , J., op. cit,. , P .124.
2. Hólwerda, B., Exeges.e Q;T. Deel III, p.1S8.
J~ Von Meyenfeldt, F.Ii., op.cit.,· ·p.17.
4. Ibid., p.182.
5. Ibid.', p.1S2.
6. Ibid.,. p.156.
7. Vriezen, Th.C.« op.cit., p~194~
8. Pelikan, J. and Poe l Lo t; D~, Op'.cit., p.60 .
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Die hart is die kern van die menslike wese, die konsentrasie=
punt en wortel van sy be staan . Uitdie hart is die oor=
spronge van die lewe (Spr. 4:23). In die kind se hart word
prinsipieel 5y lewensrigting bepaal. Alles wat hy doen of
dink, het ten 4i~pste sy-oorsprong in sy hart.

Die hart is die setel van die religie; die geesteskrag wat
sy hele lewe veranker en beheers.

Is die kind se hart nou - ooreenkomstig God se Woord - geheel
aan God gewy, dan sal sy dade, woorde en gedagtes ook metter=
daad aan God welgevallig wees. Is, daarenteen die kind se
hart gerig op die afgod, dan sal dit ook,oor die hele linie
heen na buite tot openbaring kom in die nie-Goddelike lewe.(l)

1.6.3 Die karakteristieke van hart in die Ou Testament.

Hierdie karakteristieke is gevind in die representa=
tiewe gebruik van :1) .

(a) Ten eerste verwys dit na die belangrike' en vername plek
wat representatiewe orgaan tuss.endie ander organe
peklée.

(b) Verder beceken dit ook dat die verteenwoordiger en die
verteenwoordigende onde:rskei·kan·wbrd.(2) Tog kan ons
dit nie skei van diegëné wat dit,vert.eenwoord i.qnie.
Dit is immers deel 'van I,ntota~itei,ti waar hierdie tota=
liteithom saarntnek, (3~j'

(c) Ook dui ditaan dat "hart" nie net verwys na die fisieke
of geestelike deel,van die'mens nie, maar dat dit die

.hele ,persoon verteenwoordig.

1. Gispen, W.H,~,De.-Spreukem van·Salomo, Deel I, p.81;
Venter, E.A., Die Gelowige en 'die Samelewing, p.9.

2. Von Meyenfeldf, F.H., op.cit., p.2T8.
3. Ibid., p.152.
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In die diepste wese beklemtoon dit hierdie karakteristieke:
die egte, die onvervalste en die essensiële. In die laaste
toespitsing word al drie die vorige begrippe gekonsentreer.
Dit is vanselfsprekend dat hierdie diepste betekenis nie altyd
op die voorgrond tree nie, want soms bly dit onder die opper=
vlak. Dikwels ontwikkel die betekenis van (.]:J) ) :1J nie

moet die diepste betekenis van "hart" nie uit die oog verloor
word nie, omdat dit baie,keer bydra tot die'fundamentele
betekenis. (1)

1.6.4 Hart in die noëtiese sin.

L 6.4.1 Om die opvoedkundige implikasies rondom die terme
( :J :J ':1,) :J J beter te begryp, is ditbelangrik om ook

die terme in die noëtiese sin deur die hele Ou Testament in
oënskou te neem.

1.6.4.2 Verdieping in die waarneming.

(Vgl. Ex. 7:23; 9:21). Om deur te dring tot jou
hart. Die hart is hier die waarnemingsorgaan en dit gaan
veel dieper as bloQt net die sintuiglike waarneming. Hierdie
dinge moet op jou hart wees, met ander woorde jy moet dit ook
verstaan. In die Afrikaanse idioom: iets ter haite neem.

1.6.4.3 Herinnering.

(Vgl. Deut. 4:9 ; Spr. 4:4'; 4 : 21; Ps 31:13 ens.).
Dit moet aktief in die geheue,wees. Dit is inderdaad herinnering
en verdieping in die geheue. Vgl. die tipiese uitdrukkings:
"Laat jou hart my woorde vashou" (Spr. 4 :4); " •.•. bewaar
hulle binne in jou hart" (Spr. 4:21); "en dat hulle uit jou
hart nie wyk nie (4:9).

. .. /9'8

','.,

1. rbid., pp,~218- 219 .
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1.6.4.4 Kennis.

(Vgl. Spr. 15:7; 15:14; 18:,15). Veelseggend is
veral Spr. 15:7: "Die lippe va.n die wyse strooi kennis uit,
maar die hart van die dwase is nie reg nie." Ui t die teen=
stelling blyk dit ook dat die hart met die kE;:!nnis'te doen het
en dat hierdie kennis die kenmerk van betroubaarheid dra.
Die ander uitdrukkinge spreek van die najaag van die kennis
deur die hart. Kennis is dus In ideaal van die hart.

1.6.4.5 Insig.

Dat insig by die verse In diepere betekenis het, blyk
beslis uit die religieuse karakter soos ons dit vind in
Deut. 8:5 en 29:3. Spreuke vra dat die hart insig moet na=
jaag (Spr. 2:2) .

1.6.4.6 Besinning.

besinning word iets veel meer en ruimer ,bedoel as net verstand,
soos dit duidelik blyk uit Deut. 4:}9~ 'Gods dade moet hulle
weer deurdring tot die hart.
selfde trant,

Ook Dëut. 30:1 spreek in die=

1.6.4.7 Kritiese'beoordeling

(Vgl. Jos. 14:7; Pred. 2:1; 2:3 ens.). Jos. 14:7

praat van Kaleb se kritiese kommentaar oor die rapport wat
hy bring.

1.6.4.8 Die besef vir die ,geskiedenis.

In die. menslike hart skuil die, drang om die verlede,
die hede en die toekoms te ondersoek. In die har.t is daar. _.. ,;' . -: . ,

In bewustheid vir die g~skieden:i.;:;. (Vgl. Pred. 3:11).
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moontlikhede van die mens, onder andere die onderwys.
die gawe om onderwys te gee, kom van Jahweh. (1)

Selfs
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1.6.4.9 Bekwaamheid tot die onderwys.

"Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onder=
rig" , (Ex. 35: 34) • "Hart" is hier die samevatting van alle

1. 6 .4.10 Hart as die orgaan van die Wysheid.

(Vgl. Spr. 2:10; 10: 8 ens.). Hart en die ver=
gader van wysheid gaan saam. Die n f1 In is geen abstrakte
wetenskap nie, maar In diepe >kennis, wat staan of val by die
geïnteresseerde deelname van die mens. (2)

2. DEUT. 6:7~

"en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek
as jy in jou huis sit en as jy op jou pad is en as jy gaan lê
en as jy opstaan."

2.1 Die stam,,/~Ui • '~:~~::,11!'~k,;~"te,'doën IT}Ëd die woord 01 J IV
(twee) s60s"~onunigÊ(v~rtaiers beweer het nie. Hierdie

foutiewe veron'detstéliing'het daartoe gelei dat die woord
vertaal is as, OEUTE:PWOElS. lJIV is die gewone woord vir
inskerp of,ingraV:eer.(3) Die bedoeling is baie duidelik dat
die ouers die kinders In onuitwisbare opvóeding in verband
met hierdie woorde moet gee. (Vgl. ook in die geval
Ps. 78:5 v.v.).

Vers 5 voeg daaraan toe dat mens Jahweh eksklusief moet dien
en vers 6 en 7a sê dat dit moet geskied vandag en more; dus
ten alle tye. Vers 7b vra dat dit die onderwerp van bespre=
king moet wees, hiermee word die inhoud van die gesprek nie
net op I'nho~r peil gebring nie, maar so sou Israel haar

1. Von Meyenfeldt, F.H., op.cit., pp.42-l46.
2. Ibid., P .156.
3. ~L., p.998.
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anders gepraat het as net oor die godsdiens nie. Die vers

- 100 -

eintlike doel vervul; elke woord is gestel in diens van die
onderhouding van die gebooie (vgl. on )JUJ 1 in vers 7a). Die
slot van vers 7 lê daarop nadruk dat die woorde die ganse dag
deur heerskappy het, ononderbroke vir werksplek en slaapkamer. (l)

Dus binnes- en buitenshuis, van smorens vroeg tot saans laat.
"They are to be a subject of oonve rsatLon at all times." (2)
'n Mens mag dit egter ni~ in di~ lig sien dat Israel oar niks

lê ook klem op die sosiale sy van die gebooie - IB:at ook die
ander sien en weet da.t jou lewe deur God se gebooie regeer word.
Swyg Jahweh nie dood nie.(3)

Hierdie opvoedingsbevel kan met I Thess. 5:17 vergelyk word;
die orals en ten alle tye van vers 6, laat ons dink aan diep
"Bid sonder ophou." Die onderrig "sonder ophou" geld wel
vi.ri dLe kind, maar ditbeperk hom nie alleen hiertoe nie ("op
jou weg" is jou kinders tog nie al tyd by jou nie).'. Die strek=
king is ook daarom dan vee'l wyer - ditleer dat hierdie gedag=

(4 )tes lewendig en fris gehou moet word by jouself en by andere. ,

2.2 'n Kultuurhistoriese oorsig van 'die Israelitiese Opvoeding

Om die omvang van die opvoedkundige i-mplikasies van die
hoofstuk in 'n beter en wyer perspektief te sien, is dit ,ook
nodig om kortliks 'n opsomming te g~e van Israel se opvoedkun=
dige geskiedenis vanaf die uittog tot by die post-eksiliese
tydperk.

2.2.1 Vroegs te .jare

Gedurende die eerste jare van 'n kind is hy gelaat in
die sorg van sy moeder, of s.el.f s in die sorg van 'n oppasser
(II Sam. 4:4)(5). Die jong Israelie,t het die meeste van sy

1. Ho Lwe rda.,,B., Exegese 0;1'., 'De,eL r r r , pp.lS8-1S9,.
2. Dri ver, S.R., A Cr.rtical,iind Exegetical Corrimentary on

Deuteronomy, p.92.
3. Vonk, 8., op. ei t., p , 499: ..
4. Ridderbos; J.,. oP'.cH:." ,p..'l42.
'5. Cf. Swift, F. H.,.,Education in Apcien.t Israel to 70 A. D. ,

p. 22. i .
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tyd deurgebring in die strat~ en op die pleine, waar hulle
gespeel het met seuntjies en.dogtertjies van hulle eie
ouderdomsgroep (vgl. Jer. 6:11; 9:20; Sag. 8:5). Hulle
het gesing en gedans of met kleimodelle gespeel. Baie van
hierdie kleispeelgo~d is deur die argeologie ~lootgelê. (1)
Dit was die moeder wat die eerste fondamente met haar Op=
voeding gelê het, veral met die kind se sedelike vorming
(Spr.l:8; 6:20). Dit:is selfs m00ntlik dat sy met haar
onderrigting kon voortgegaan het tot by die adolessente stadium
(Spr. 31:1). (2) Volgens Josephus is die kinders reeds op
'n,baie vroeë ouderdom onderrig, miskien selfs kort nadat
hulle gespeen is (Jes. 28:9t. (j)

2.2.2 Die seun in sy manlike, jare.

Wanneer die seun in sy manlike jare gekom het, is die
opvoeding gewoonlik waargeneem deur sy vader. Een van die
mees heilige pligte van die vader was om aan sy seun die groot
waarhede van Israel se gelbof te leer (Ex. 10:2; 12:26;
Deut. 6:7, ,20-25).

2.2.3 Die Skryfkuns.

,Van die vroe~ste ge~krifte wat ontdek is, wás op
klip geskrYwe. Party van die geskrifte was uitgegrav.eer op
natuurlike rotse, ander was uitgekap op spesiale voorbereide
kliptafels en ander weer uitgekap op'kleiner klippe. Baie
inskripsies op ostraka is ontdék. Kleitablette is egter
baie skaars in Kanaan omdat die geskikte klei on tbreek het. (4),
Leer en papirus was ook as skryf~ateiia~l gebruik; tog praat
die Ou Testament nie direk daa.rvan nie. (As die Skr i f na 'n
boekrol verwy$, moes dit tog uit een van die twee genoemde
skryfmateriale, bestaan het.) Dit is algemene kennis dat

1. Cf. die Geserkalemder waar I n kind die maande van die
maande van die jaar 'uitgegraveer het --waarskynlik 'n rym=
pie om die verskillende rnaaride te onthou soos wat hy dit
op "skool" gE;'!lee:r.he t , "

2. de Vaux, R., Ancient Israel, Its Life and Institutions,
pp.48-49.

3. Kaster, J~, op.cit., p.34~,
4. Driver, G.'R., S,err.itic ~r_it:ing- From Pictograph to Alphabet

PI? • 7.8,...:80 • ' ",,, ",
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papirus reeds van baie vroeg af al gebruik was om op te skryf.
Leer was veral gebruik vir belangrike dokurnente. (1) ,

(2) ,Volgens Waterink kan mens' aanneem dat kennis van, lees en
skryf vryalgemeen beoefen is in Israeli trouens die Bybelse
gegewens pleit daarvoor. Israel se kontak met die Egiptiese
kultuur sou nie ongemerk verby gegaan het nie. Die Egip=
tiese kultuur moes sekere elemente aan Israel gegee'het.
('n Goeie voorbeeld hiervan is dat baie van die uitstaande
persone, uit die stam van Levi, tipiese Egiptiese name gedra
het soos Hofni, Pinehas en selfs ook miskien Moses en
Aaron. (3) Dit is vir ons 'n bewys dat Israel in sy lang=
durige kontak met Egipte blootgestel was aan akkulturasie.)

Verder wys die Bybelverhaalook vir ons dat dit van die
voorveronderstelling uitgaan, dat lees en skrywe iets heel
gewoon was. Die boek Exodus maak geen ophef daarvan as
iemand kan lees ~n skryf nie.
ingegraveer op kliptafels.

Die wette, word ook geskryf,

In Rigters lees ons dat Gideon, In krygsgevangene gebruik om
vir hom die name ván die oudstes van In sekere stad neer te
skryf. Dit'is baie opmerklik in die geval dat die skrywer
van die boek Rigters geen nadere omskrywing hieroor gee nie,
terwyl hy in die algemeen baie vrygewig is met sulke nadere
verklarings. (4)

Verder weet on s ook van professionele skrywers aan die
koninklike howe (II Sam. 8:17i 20:25i I Kon. 4:3 ens.)'.
In Jer. 36:4 lees ons van die profeet se private sekretaris,
Barug. Uit die geskiedenis ván Isebel kan afgelei word dat

lo
2.
3.
4.

Ibid., pp.Bl-B3.
Waterink, J., op.cit.,
Orlinsky, H.M., Ancient
Waterink. J., op.cit.,

P .139.
Ls raeL, p. 29.
P .139.
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Jesaja (~it die aristokrasie) geskrywe het (Jes~ 8:1).
Deut. 6:9 en 11:20 veronderstel dat al die familiehoofde kon
geskrywe het. (1) Professionele skrywers was blykbaar al=
gemeen. Ons kryaanduidings van gesinne wat die skryfkuns
beoefen het en van skrywers gildes. (2) Driver(3) toon aan
dat sommige seuns reeds vroeg Ln hulle lewe afgesonder is
vir die skryfkuns. In 'n lang en nougesette studie is hulle
hiervoor onderrig.

Alhoewel geleerdes soos Waterin~ en'de Vaux (4) (in 'n mindere
mate) aanvaar dat die skryfkuns algemeen voorgekom het by
die vroeë Israel, is die meeste geleerdes dit daaroor eens dat.
dit tog nie so 'n algemene venskyn seL was nie. (5)

Hierdie kultuurontwikkeling rig hom in die eerste plek tot
die heilige dinge. Die ganse instelling van Israel se lewe
was georiënteer tot·die heilige en na die betekenis van die
verbondsverhouding tussen God
het ons die heel belan'grikste
naamlik die.gybe1. (6)

é n sy volk. As gevolg hiervan
dokument uit Israel se kultuur,

2.2.4 Mondelinge onderrig.

Die meeste van die onderrig is mondelings gedoen.
Die 'leraar vertel die.geskiedenis, hy verduidelik en vra dan
vrae. Die leerlinge.moet dan weer op hullebeurt die gedeeltes
wat aan hulle onderrig is, herha·á1. (Ex. 13:8; Deut. 6:7;
20-25; Ps. 78:3-4.em;.J. D±éseHfde metode is ooklater deur
dj_e rabb t.' s voorcqesi t en tans word ditnog gebruik in die skole.. , .

wat die Koran onder rdq,

1.. de Vaux, R., op.cit,.,. p.49. .
2. Smith, W.A., Ancient ~ducation, .p.235 ..
3. Driver, G.R., op.ci·t., pp.a7--90.
4. Supra, pp.lOI et.seq.
5. Smith, W.A., op.cit., p.235.
6. Waterink, J., op;cit., p.139
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2.2.5 'Opvoeding buite die Gesins- en Stamverband. '

Behalwe die onderrig wat die jong Israeliet tuis ont=

vang het, het hy nog baie ander kanse gekryom te leer. By

die karavane en by die putte kon hy die mense hoor sing van

die "regverdige dade van Jahweh" (Rig. 5:10-11). By die

poorte van die stede en dorpe, kon hy luister na die bespre=

kinge van die oudstes, die uf,tsprake van die reg,ters en na

die besigheidstransaksies wat daar beklink is. Obk het die

kinders die ouers na die heiligdomme (I Sam. 1: 4, 21) of na

die tempel in Jerlisalem (Luk. 2: 41 ev.) vergesel. Die groot

feeste wat gevier is, het ook groot opvoedkundige betekenis

gehad (vgl; hoofstuk 7) .1)

2.2.6 Beroepsopvoeding.

Beroepsopvoeding is' as "n essensiële vorm' van op=

voeding beskou: dit was die plig van elke vader'om aan
" (2)

sy seuns een of ander anlbag te leer. In die praktyk het

di t daarop nee rqekom, dat" beróepe soos byvoorbeeld handewerk

en handel in 'n gesin oorgeërf is. 'n Tipiese rabbynse

spreuk het gelui: "Hy wat sy seun nie 'n handige ambag leer
nie, is besig om sy k,tnd as 'n dief groot te maak.,,(3) Dit

was die plig en die eer van die moeder om aan haar dogters

die huishouding te leer: netheid, sindelikheid en gasvry=

heid was huislike deugde wat in beoefening gebring was.

Onder ou Israel was daar weinig, voorsiening gemaak vir lig=

gaamlike opyoeding as sodanig.' Die wette van Moses het wel

sekere gesondhéidsreëls in dié verband voorgeskryf. Die

vader het sy seuns in die swern-: en vegkuns onderrig. (4)

1. de. Vaux, R., og.cit~, p.49; cf.
2. Coetiee, J. Chr. op.cit., 'p.26.
3. de Vaux, R., op.cit.:,,·' p.49.
4. coet zee, J. Ch r , pp;,Ói't., pp ..26-27.
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2.2.6.1 Bereepsepveeding in die vermingsjare van Israel

tydens die woes tyn.re Ls .

Die sesiale- en die ekenemiese emgewing van die greep

seu beslis die studieveld en die aktiwiteit van die jengeling

bepaal het. In die dae tee hulle neg nemades was met'vee=

kuddes, seu die' kinders in die veebedryf epgelei mees gewees

het. Gedurende Israel se weestynteg was die velk dikwels

in eerleë betrekke; daaremkan ens aanneem dat die seuns op=

gelei seu gewees het in die gebruik van die slingervel,

pyl en beeg, swaard, skild en lans. (I)

2.2.6.2 Bereepsepveeding in Kanaan.

gewerd.

Nadat Israel Kanaan beset het, het hulle landbeuers

Vir hierdie nuwe emstandighede mees die Israeliet

epgelei word. .No.u leer die kind Landbou; vee cee ï t , visvang,

mynbeu, die bou van huise, hou twe rk, ,Il1etaálw~rk, spin 'err weef,

die kleur van tekstiele, téntmákéty ï . pdb·t:ël:)akké'U~T.f.o,'ie maak
van gere~dSkap ens ... Omdat' da'~~(g$en. for~eie ~kel~ was nie,
het die kinders hierdie vaa rdd.qhé de aan qeLëé.r ih hulle daag=

likse lewe. Atletiek, spert en dans was oek In deel van

die Israeliet se epvoeding. (2)

2.2. 7 Die, epveeding is. bedeel vir almal.

"Mereever the J'ews may be censidered te have been

the creaters ef the ideal ef democratic educatien (if by

that it meant the educatien fer the masses) as well as the

creaters ef the first elaberate scheme ef what is generally

called extentien educatien.,,(3) Opveeding in Ou Israel

Was bedo.el vir atmal; ryk en arm is almalep gelyke veet

behandel. Die.Israeliet·het uitgegaan van die algemene

1. Gomeran, E., ep.cit.,· p.629
2 . Ib id., P .629 •
3. Ibid.
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karakter van die opvoeding: omdat almal voor God gelyk was -
almal wa!;;:tog verbondskinders -, het die wet vir almal gegeld

In teoretiese beginsel nie, maar In praktiese werklikheid:
dit was nodig vir die voortbestaan van die volk dat elke lid
daarvan opgevoed moes wees. Onder Ou Israel was die onge=
letterde, dit wil sê die ongeleerde in die wet van God,
burgerlik sowel as maatskaplik, as In uitvaagsel behandel,
want so In persoon kon nie godsdienstig optree nie en was In
remskoen vir sy volk. Israel was die eerste volk in die
~skiedenis om te eis dat die opvoeding vir sy hele volk moes
geld.(l)

2.2.8 Musiek

. .. /107

Van die begin af het mu~iek ln groot rol gespeel in
die opvoeding van Ou Lsr.aeL,
dit met groot welslae gebruik
Mirjam (Ex. 15:1""'2H.

In dié volk se godsd~ens is
(vgl. 'die liedere van Moses, en

Voor Moses se dood, skryf hy In lied'oor God se magtige dade
in die geskiedenis (vgl. hoofstuk 7). ,Hie'rdie lied moes die
kinders van Israel leer en so word dié lied In -magtige hulp=
middelom die kinders van Is.rael te onderrig in hulle gods=
diens (vgl. Deut. 31:19, 21-22, 32).

Dat musiek dwarsdeur Israel se bestaan In vitale element was
van sy volkslewe, kan ons duidelik uit die Bybel aflei.
Hierdie liedere het In sterk nasiona.le verband .gevorm. By
In minder ontwikkelde volk het musiek gewoon.lik In bui tenge=
wone groot invloed gehad.

1. Co~tzee, J.Chr., op.cit.)· ~.27.

~, .'.. •. ~-,'"
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Dit was egter eers koning Dawid wat die opvoedkundige'moont=
likhede van musiek besef het en dit op groot skaal geïmpli=
menteer het. (1)

2.2.9 Ander persone met die spesiale taak om die volk te
onderrig.

2.2.9.1 Die Leviete en Priesters.

"That the priests and Levites received some kind
of systematic and formal instruction,' must be taken for
granted", skryf Greenberg(2). Hy vervolg verder dat dit van
die priesters verwag was om ten volle vertroud te wees met
sy taak in die uitvoering van die ingewikkelde offersisteem,
met die ewe moeilike Levitiese reinigingswette en dies meer.
Hulle kon tog seker nie hulle pligte uitgevoer het sonder In
deeglike op1:eiding nie. Die priesterskap op In ouderdom

'van 30 jaar en die ampsaanvaarding van In Leviet op 25 jaar,
reflekteer moonEk.i.kdie lang periode .van onderrig'.

Die priesters het gekom as" bewakers ëri-: lera,á:fsvan die wet.
Die woord n 7;n beteken etimologies "'instruksie, onderrig,.
of onderwysing". Later kon hulle miskien op sekere plekke
van aanbidding didaktiese onderrig gege.ehet (vgl. bv. Samuel
wat aan Eli toevertrou was in I Sam. 2:21, 26,of Joas wat
deur Jojada opgevoed w~s in II Kon~ 12:13) .(3)

tipeer die opvoedingstaak van die priester pragtig: "Want
die lippe van die pl;'iestersmoet kennis bewaar, en uit sy
mond word onderrig gesoek, want'hy is In boodskapper van die
HER E van die leërskarelï

•

e

Die bev.el aan die priesters
om die volk elke 7 jaar te laat saamKom om hulle dan in die

1. Eby, F ~ and Arro,wood,,C..Fn op. cit,. , .P .121.
2. Greenberg, S., Jewish Educationál Institutions (Chapter

22 in the Jews...;.~heirHis:tc6i"yCulture and Religion), p.922.
3. de vaux , R., op.cito r : ' p .,50.
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wet te onderrig, is blykbaar die uitvloeisel van die same=
komste in die woestynreis (vgl. Deut. 31:10-13; Jos. 8:33-3S)il).
Deut. 33:10 noem die stam van Levi onder diegene wat vir
"Jakob" die verordeninge en vir Ls r ae L die Wet van die HER E
moet leer .

.2.2.9.2 Die Profete.

Later kom die profe te om die volk te onderrig .
Omdat die profete geïnspireer was deur God, is hulle woorde
geklee met gesag. Veral gedurende die monargieë was die
profete die godsdienstige en sedelike opvoeders. (2) Waar
die opvoedingstaak van 'die Leviete en priesters meestal tot
die tempel beperk was, het die profete deur die land gereis
en met hulle openbare optrede het hulle die volk onderrig. (3)

2.2.9.3 Dié Wysheidsieraars.

Saam met die profete tree ook die wysheids1éraars
op, wat die mense leer om 'n goeie lewe te lei. Laasgenoemde
se invloed het geweldig toegenee~ gedurende die eksi1iese
en post:-eksi'lieseperiode~. (4.)

Hulle onderrig het sy middelpunt gehad veral in die wet van
God en in die gewyde geskiedenis. Die wet is vervat in die
JJ 7 In In die loop van die eeue is die leerstof uitgebrei

deur die "ve~k1aring" van die wet. Aanvanklik is hierdie
verklarings mondelings gedóen'en so het die Misjna ontstaan

, . '." .

(die mondelinge leer van die wet) . Hierdie mondelinge tra=
disie is qe LeLde-Ld k ui~geb:p:;i:,op skrif vasgelê en saamgevat
in die grootste van alle godsdienétige werke onder die,Jode,
naamlik die "Talmoed". (studie; .ónde rwys ), die eintlike opvoeder

, ".

1. Eby, F. and Ar rowcod , C :P."" op.ei t.., P .120; cf. ook
Neh. 8.

2. de Vaux, R. op.cit., p.SO.
3. Gomoran, op.cit., p.629,..
4. de Vaux, R. op.cit., p.SO.
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word die "Gemara" genoem:
die "Talmoed" geword. (1)

"Misjna" en "Gemara" het tesame
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van die Jode. Die skolastiese uitbreidings van die "Misjna"

2..2.9.4 Skole

Veral die wysheidsieraars en ook die profete het
leerlinge om hulle vergader. Hierdie leerlinge het dan tn
meer aaneenlopende onderrig ontvang (Spr. 8:32; Jes. 8:16;
50:4). Dit is mdontlik dat daar selfs skole ~n Jerusalem
en Samaria kon gewees het om staatsamptenare op te lei, want
soortgelyke opleidingskole het bestaan in Mesopotami~,
Egipte en by die Hetiete. In Israel se vroegste jare is daar
egter geen bewyse vir sulke skole nie. Eers bp In later
datum hoor ons van die skole (Sir. 51:23). (2)

2.2.10. Beginsels van onderrig.

Die onderrig het blykbaar baie vroeg in die oggend
begin (Jes. 50:4; Jer. 3i:33). Ddt; is interessant om daarop
te let dat in beide hierdie tekse ditGod is wát di.ebevel
gegee het. Om vroeg in die oggend met dié órider-rigte 'begin,
is In goeie en algeme'ri.e :ped"ago'g.lese be<jinsel,'want: dan is die
verstand nog vars en baie kán ingeneem word.

In .Ander f undament.eLe opvoedkundige beginsel is om die kind
nie te veelop een slag te leer nie. So In beginsel vind
ons in Jes. 28:10: "Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod,
re~l op re~l, reël op re~l, hier In bietjie daar In b.Let j i.e ;"

Die Hebreeus vir gebod op gebo"d,re~l op re~l is lY] Y7
lP') !IZ en ditkan bok vertaal word as letter vir T ;ett~r. (3)

T r

1. Coetzee, J.Chr., op.cit., p.29.
2. de Vaux, R., opv cLt ; , p.50.
3. Kaster, J. op.cit., p.34.
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2.2.11 Inhoud van die Onderrig.

Die inhoud van die onderrig was baie algemeen.
Die vader het die nasionale tradisies van sy volk" wat ook
die godsdienstige tradisies was, saam met die heilige wette

. '
oorgedra aan sy seun. .Me t; ander woorde ditwas die oordrag
van Israel se historiese erfenis en die onderrig in die
etiese gedrag. (1)

2.3 Die Ou~Testamentiese Gesin as Opvoedkundige Instansie.

2.3.1 Die Vader.

Die woord "vader" word in die Bybel gebruik in die
betekenis van natuurlike vader, voorvader, stigter, leier,
geëerde persoon en ook as godsnaam. Die natuurlike vader
het in sy gesin In oorheersende gesagsposisie beklee. Hy
was verantwoordelik vir die welsyn van elke lid van die gesin
op alle lewensgebiede, en die solidariteit van die gesin
was afhanklik van sy gesag en leiding. Gehoorsaamheid aan
vader en moeder is deur die wet hoog aangeslaan. Teenoor·
sy vrou en sy kinders was die vader die onbetwisbare heer.
Hy was hu~~heer (Matt. 13:27) en die vrou het hom as heer
aangespreek (I Sam .. 25:4U . Op godsdienstige qebi.ed was
hy die hoof van die gesin (Gen. 35:2,3) en sy beslissings het
vir die hele gesin gegeld (Jes. 24:15). Die vader was die
'hoogste gesag en het in vroeëre tye ten volle oor die kinders
beskik, selfs oor hulle lewens, (Gen. 38:24) • Gehoorsaamheid
aan die ouers was In eerste vereiste vir alle kinders. (2)J

Die opvoedkundige rol van die vader verklaar ook waarom die
priesters, wie se taak dit was ointe onderrig, ook "vader"
genoem is, (Rig. 17:10: 18:191.(3)

.../111
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Ibid., p.29: .cf • de Vaux, ,R.,; op.cit., p.49.
Fensham, F.C. en Ob~rh~l~er, J:P., Bybelse Aardrykskunde,
Oudheidkunde en Opgrawings, , pp .199-201.
de Vaux, R. I op.cit., p.49.3.



- 111 -

2.3.2 Tug en Gesag.

In die Verbondsboek(Ex. 21:15,17 en in Deut. 21:18 ev.)
word die doodstraf geëis vir seuns wat hulle geweldadiglik
teen hulle ouers verset. Die vaderlike tug is hoog geskat,
en die seun wat hom nie daardeur laat teregwys het nie, is
na die oudstes gebring en gestenig. Dit is opmerklik dat
die geval nêrens in ander Oosterse wette voorkom nie. bie
ouers word gesien as die deur God gegewe outori teit en dit is
daarom dat die dekaloog op die tweede tafel eerste die eis
van eerbied ( 7:J J ) vir vader en moeder stel. As gevolg
hiervan was die opvoeding in Ou Israel baie streng en lyf=
straf was nie uitgesluit nie. (1)

Die gesin kan nie sy roeping en verantwoordelikheid uitv0er
sonder gesag nie. Gesinsopvoeding kan nie sonder gesag
voorgestel word nie. (;etrou aan die normatiewe aard van
die gesin se gesagstruktuur vind hierdie gesag·ve:rgestalting
in die liefde. Sonder liefdesgesag is .egte opvoeding in
die gesin nie moon t l.dk nie; (2),' Ten spyte van hierdie streng
dissipline en liggaamlike straf.is dit steeds getemper deur
sagmoedigheid. So verstaan ons die Ou-Israelitiese gesegde:
"Straf met die een hand, maar troos met albei hande". (3)
Hierdie gesag is altyd afgeleide gesag, afgelei van God se
gesag binne die kring van die Verbond. Hierdie gesag mag
nooit losgemaak word van.die liefde van die ouer vir sy kind
nie en van die liefde van die,kind vir sy ouers nie, maar
vorm saam die grond van die ouerlike verantwoordelikheid.
Hd.erdie verantwoordelikheid is alleen te dra wanneer die ouers

1. Vriezen, Th.C., op.cit., p.229.
2. Muller, J.J. Die verhouding gesin, staat en skool in die

gpvoeding.en die on_der~ysna: die.rol wat elkeen vervul .
.en die noodsaakl.ikheid van koordinasie van hierdie same=
Tew~ngsverbande .~n die.opvoea~ngs .en onderwyspraktyk.'
(Referaat gelewer op die'Volkskongres vir Opvoeding en
Onderwys 29 Sept. tot 2 Ókt;; 1969),.p.109.

3. Coetzee, J.Chr., op.cit., 1?30.
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hulle kin:ders verstaan en met begrip hulle kan lei. Dié
ouerlike gesag is die grondslag van die opvoedingsakt~teit. (I)

2.3.3 Die belangrike plek wat die kind ingeneem het in die
lewe van Israel.

Onder Israel het die kind In besondere plek ingeneem.
Kinders is beskou as geskenke en gawes van·God, en elke vrou
het verlang na kinders. Uit Israel sou die Messias gebore word
en dit was elke vrou ~e innigste wens om die moeder van die
Messias te wee s, In Talryke kroOs is deur die Israeliet
beskou as In besondere seën van die HER E en kinderloosheid
is altyd beskou as In skande en In ongeluk. Die Israeliet
was besonder geheg aan sy kinders, en niemand het ooit daaraan
gedink om sy kind as vondeling aan In ander te gee nie.
Kinderrnoorde was onder Ou Israel iets ongehoords. Al is meer
aandag aan die opvoeding van die seun gegee, het die meisies
tog In besondere plek ingeneem. (2) Geen volk het aan die
vrou so In hoë posi.sLe in die gesin gegee as Israel nie
(vgl. ·Spr. 3],). (3)

Geen volk het aan die kind so In belangrike plek in hulle. lewe
gegee as die Israeliete nie. Dit is nie foutief as ons sê
dat vir die latere Jood die kin~ die heel belangrikste persoon
in die gemeenskap was nie. Barciay(4) verwys na In paar belang=
rike uitsprake in dié verband: dit is vir hom nie snaaks
as Rabbi Judah sê: "The world exists only by the breath of
school children." Die Talmud verklaar: "So lank daar kinders
op skool is, sal Israel se vyande haar nooit oorwin nie.
Op In ander plek word daar gesê: as Israel nie daarin kan
slaag om sy kinders by hulle godsdiens te hou nie, hulle dit
in latere jare nog minder sal kan doen. Josefus skryf:

1. Waterink , J., "Opvoeding" in Grosheide, F. W. en Itterzon,
G.P. (Reda.kteurs)ChristeliJke Enscyclopedie, Deel V,
p.324.

2., Coetzee, ,J .Chr. op.cft., p, 27...
3. Mc Cormick, P.J., ,Hist()ryof Edu·cation, p.77.
4. Barc'lay,W. i op.cit., 'p.Il-12.
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"Ons grond is goed en ons bewerk dit na die beste van ons
vermoë, maar ons hoofambisie is om ons kinders te onderrig."
Rabbi Salomo se gesegde het gelui: "Dit is beter om jou
kind te begrawe as om sy opvoeding te verwaarloos."

2.3.4 Die besondere plek van die eersgeborene in die lewe
van Israel.

In die Israelitiese gesin was die eersgeborenes nie

mag die HER E gedien het, nie omdat hulle beter was as
die Egiptiese eersgeborenes nie, maar omdat God hulle hul
sonde vergewe het deur die bloed van die paaslam. Soos die
eersgeborenes aan God gewy is, so is die hele volk aan God
gewy.

Later moes Israel hierdie dinge in gedagtenis hou. Elke
oudste seun moes gelos word en vir hoinmoes losgeld betaal
word, wan t; hy was eintlik. vir die besondere diens van die
HER E aangewys. Obk alle eersgeQorenes van die .diere.
moes aan God geoffer word. (1)

Die betekenisvolle gewoontes en seremonies in die lewe van
die stam·is oorgedra van vader tot seun, maar in besonder tot
die oudste seun, want van.horrlis 'n dieper en meer intiemer
kennis verwag oor sy stam se gewoontes en gebruike. (2)

Die oudste seun as toekómstige leier van sy stam kry dus
spesiale opleiding in die godsdienstige rites, stamserembnies
en wett~. (3) .Hieroor skryf H. Graetz (4): "Collaterally
(:withthe priesthood) there existed a custom, dating from the

1. de Graaf; S.; Verbc::mdsgeschiedenis,Oude Testamen t
Deel I, p.196; cf. PoP,.'p,J., ops cit ,, pp.343-344.

2. Gomoran, E., op.Git..; 'J? .629.
3. Swift , F.H.,Op. cit. , p. 21. .
4. Graetz.,H., History Of the Jews, from the Earliest Times

to 1870. .Vol ..Ic, -p. 25.

. .. /114



- 114 -

remote patriarchal 'ageswhich demanded that the first born
of every family should attend to the preformance of sacrificial
rites. This prerogative could not be abruptly abolished,
and continued alongside of the Levitical priesthood."

2.3.5 Die Gesin.

Die gesin vind sy wesenlike tipering in die onderlinge
liefde van ouers en hul kinders. Dit is normatief vi~ alle
aktiwiteite binne die gesinsverband.

Die gesin word wel saamgebind deur die bloedband, maar dié
feit kan alleen sin en betekenis kry, wanneer dit ontsluit en
verdiep word deur die onderlinge liefdesgesindheid van die
gesinslede teenoor mekaar. (Waar liefde n,iein,die huis
normeer nie, daar vind ons anti-normatiewe optredes). In
sulke g~valle is opvoeding haas onmoontlik.

Die gesin is dus 'n samelewingsverband met sy eie identiteit
omdat dit sy eie tipiese normatiewe struktuur vertoon. Die
struktuur van die gesin bepaal al sy verskillende aktiwiteite,
ook sy opvoedingsak tiwiteit. Is die gesin getrou aan sy
normatiewe, struktuurbeginsels, dan funksioneer dit goed.' Is
dit anti-normatief, dus daaraan ontrou, dan funksioneer dit
soms met groot moe ite .

So lewer die gesin sy bydrae tot die opvoeding en onderwysing
van die jeug onder leiding van die liefde. Alleen as die
ouers hulle verantwoordelikheid aan die HER E onder ,leiding
van die liefde en in gehoorsaamheid aan Deut. 6:7 vervul, is
van 'n ware bydrae tot die opvoeding sprake. Hierin lê dus
die kern van die opvoedingsbemoeienis met die kind en dit kan
met reg gesê word dat die ouers p'r Lmêr verantwoordelik vir die
opvoeding van hulle kinders ~ehou mo~t ~ord. (1)

1. Muller, J.J., op~cit., p.109.
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.Df.e ouerhuis is die primêre opvoedkundige instansie. Hier
word die grondslag gelê vir In beskaafde gedrag en ander
algemene voortref li.khede.. , Die kind leer by sy ouers om
sy onervarenheid te bowe te kom en in In aangename en In
voortreflike mens te ontwikkel. "Parental instruction
embellishes and adorns and promotes an attractiveness of
ma~n~r and bea~ing". (1)

Gedurende Israel se omswerwinge in die woestyn, was die op=
voeding in die hande van die ouers en die oudstes van die
stam, maar na die intog het die opvoedingstaak grootliks oor=
gegaan tot die <gesin.(2) Die belangrike posisie wat die

"kind in die lewe van Israel ingeneem het was so dominant dat
hierdie volk die "kinders van Israel" genoem is (vgl. Amos
3:1-2). "The family henceforth became an unpregnable fortness
of Jewish religion and life". Daarom kon die latere Jode
staande gebly het in,die aILerrnoeLl.Lk st.eomstandighede.
"The proper 'upbringing of children was regarded from of old
as the hLqhest; function of life." (3)

van hierdie opvoeding ~ord in die eerste pl~k nie bepaal deur
die sosiale- of kulturele verhoudings nie, maar deur die op=
drag van God. Natuurlik is hierdie opdrag ook gerig tot die
maatskappy (stam) om die kind kultureel te vorm maar dit is
in die allereerste plek ontleen aan die feit dat God, die
ouers wat Hom vrees, beveeI het om hulle kinders op te voed
onder die tug van die Genadeverbond. Hierdie opdrag kom dus
nie uit die biologiese feit dat die ouers hulle kindersverwek
het nie (alhoewel die feit in die verbondsamehang beslissend
Ls ) of uit die feit dat die ouers wyser en ouer as hulle
~indets is nie. (4)

1. Mc Kane, W,.,Proverbs, p.268.
2. Swift, F.E., op;cit., p.'21.
'3. 'Eby, F. and Arrowood, C.,F .-,. op.cito " p .118.
4.. Waterink , J., "Opvoeding" in Grosheide, F.W. en van

Itt.erz.cn,G.P., (Redakteurs1, Christeli jke Encyclopedie,
Vol. V', p.324.
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God roep die ouers as mede arbeiders om in sy eie lewensakker

opvoedingstaak 'n vocatio Dei. Di~ ouers gee in opdrag van

God, sin en betekenis aan dié dinge waarmee hy in die skepping

(ontsluitend) in aanraking kom. Die kind is van God afvallig,

en derhalwe salontsluiting in hierdie geval beteken dat die'

opvoeding anastaties ontsluit moet word, want alleen hierdeur

kan die aangebore potensiali tei te van die kind tot eer van'

God ontplooi en verdiep word. Dit beteken dat God die

~valle mens nie verwerp het nie, maat' nog steeds aan hom die

:e1ek gee van mede-arbeider en in hierdie vërbondsbetrokkenheid

is dit 'n groot voorreg om ouer te we~s. (1)

Soos volke hulle religieuse simbole, heiligdomme, priesters,

offerharrdes, feeste ens. het, so het die. gesin sy eie spesiale '.

sacra . Die Israelitiese gesin was essensieel 'n gemeenskap.

.saamgebind deur qerneenak apLi.ke religieuse gebruike -
"Cu lt.qeno's sen s ch af t ." (2)

Wann~er die ouer·besef hoe kosbaar sy siel is, sal hy weet

hoe belangrik dit is, dat die siele van sy gesin gered moet

word. Hy wat die gesinsgodsdiens verwaarloos, verwaarloos

ook sy persoonlike godsdiens. Op die gesinsopvoeding lê.

God besondere klem. Geén gesinshoof kan hierdie opvoeding

verwaarloos sonder. om die gevaar te loop dat hy sy eie siel

sal verwaarloos nie. Vandag is daa~ baie ouers wat die laster=

like en 'n vernietigende mening huldig: kinders mag nie in

die godsdiens onderrig word nie, maar hulle moet alleen gelaat

word totdat hulle vir hulleself die saak kan ui tmaak. .Hierdie

idee is in totale teenstelling met Deut. 6:7 en dit is maar

net 'n bewys van hoe min dié ouers se godsdiens vir hulle

self beteken. Wanneer ouers oor beter geloof.beskik en nie

Gok hulle kinders onderrig nie,. is ditniks anders as 'n

kriminele daad nie.

1. Cf. Schoeman; P.G. i op ..·.cit., pp.72-73.
2. Bennett, W.E:, "Famï'Iy"·'.in.Hastings, J.(Ed.) A Dictionary

óf the Bible, Vol. 'II, p.849'.
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"And as children are heedless, apt to forget, liable to be
carried away by sensible things, repeat and re-peat the
instruction, 'andadd time upon time, precept upon precept;
here a little and there a little, carefully studying time,
place, and circumstances, that your lábour be not in vain:
show it in its amiableness, exite attention by exiting interest;
show how good, how useful, how blessed, how ennobling, how
glorious it is. .Whet these things on their hearts till the
keenest edge is raised on the strongest desire. (1) Die kind

begeer ek ook niks op die aarde nie" (Ps. 73:25).

Die hele gedagte in hierdie opvoedingstaak is qat die ouers
hulle self geheel en al moet identifiseer met God se Woord.
Dd.eouers se opregte belangstelling in Gods Woord sal hulle
k~nders oortuig van die realiteit van God. Die vermaning in
vers 7 het sy parallel in die Nuwe Testament waar gewaarsku
word: "En vaders moenie julle kind~rs vertoorn nie, maar voed
hulle op in die tug en die vermaning van die HER E"
(Ef.6:4). Al hierdie vermanings om die kinders op te voed,
kom .t()tdie adres van die.ge:J_owigeouers. Die ongelowige ouer
kan nie God se Woord aan sy kinders leer nie .

..
Dit is vanselfsprekend dat kinders dieselfde gesindheid in
die lewe salopenbaar as hulle ouers. Die gelowige ouer wat
naby God lewe en wat oor sy w~ë .praat se kinders sal dieselfde
gesindhede op~nbaar teenoor God. (2)

Die gesinskarakter van die verbonqsadministrasie vra dat die
kinders onder die regering en heerskappy van die verbonds=
bepalings gebring moet word. (3) .'

l.
2.

Clarke, A., Clé3.rksCommentary, p.?57.
Schneider, B.N., Deuteronomy, A.Favored Book of Jesus,
p.60.
Kline, M.G., op.Óit., ~.66.3.
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. (

2.3.4 Die Karakteristieke van die Gesinsopvoeding.

2.3.4.1 Jahweh se openbaring en nie eie insigte·nie was qie
bron van die onderwysing.

ling is daar geen diskussie nie óf hy neem dit aan
6f hy verwerp dit.

2.3.4.3 Hierdie onderwys was praktie's.. Die kinders moet'
gehoorsaam wees (hoor). nit, heb nie gegaan om die

intellektuele nie, maar om die praktiese kennis (ken).

2.3.4.4 Die onderwys was totalitêr - die hele lewe is onder
God se hand , (1) .

2~3.5 Die Opvoedin'g van die. Ye'l:\b.0I'idskihc;1'.....Enkele Implikasies.

Die taak van die gelowige ouers is om hulle kinders
te wys op die .eise van die verbond e~ om hulle tot die ver=
vulling van die eise aan te spoor. Onder die herinnering van
die Goddelike versekering dat Hy Israel se God is, moet .die
kind daarop gewys word·dat hy'.in sy.belydenis inoet erken dat
God sy God is. As di't gebeur:, b~n ~pyte van die onderrig,'
dat die kind van diegelowige óuer sy rug op die Verbondsgod
draai, dan is dit veel erger as 'by die kind buite die verbonds=
kring wat niks van 'die diens van God wil weet. nie (vgl. Matt.
11~20-24). Tog bet~ken dit nie .dat dit van die kind se
houding afhang of hy die seëninge van die verbond sal deel=
agtig wotd of nie. Ook beteken dit nie dat die kind van
gelowige ouers deur sy gehoorsaamheid aan die verbondseise die
beloft~ van die Verbond sal verkry nie. Die Bybel leer baie
duidelik dat die beslissing oor die mens se ewige wel en weë
in God ··sesbewer e.ine we Lbeh.ae lê ..soos dit uitdrukking vind
in sy ui tverkiesing of verwerping-. (So word hierdie probleem

1. Pop, F.J.., 0I?cit~, ,p.366.
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wat by die verbend veerkern, teruggeveer tet die prebleem van
seewereine Geddelike beskikking en menslike verantweordelik=
heid) . Ons staan hier veer In prebleem wat ens neeit sal
kan eples nie: as die kind in Ged gle en Hem dien, is dit
alleen te'danke aan Ged se seewereine beskikking, maar as
hy verlore gaan, dan dra hy die gevelge van sy eie skuld.
As die kind Van gelewige .ouers in Ged gle en Hem dien het hy
dit alleen daaraan te danke dat God,Hëtnpy sy Verbend ingesluit'
het. Wanneer die kind van gelowige oue rs die teendeel deen,
sal hy die eerdeel van sy daad meet dra. Hierdie prebleem
by die Verbend deen hem eek veer by die .onderrig van die kinders,
maar in sy wese bly dit maar altyd dieselfde prebleem, naamlik
die van Geddelike beskikking en menslike verantweerdelikheid.
Die prob1eem is .onoplosbaar en die .ouer meet beide Ged se
seewereine beskikking en sy eie verantweerdelikheid aanvaar
en bely. Die .ouers meet weet dat geen kind uit ef in die
verbend kan tree deur sy eie wil nie - wie die bendeling is, is
in G.ods ewige raad en deur sy soewereine welbehae beslis.
Die 'gelewige oue rs moet die belof,tes' van die Verbend gelewig
aanvaar en sy ve rbondeve rp La.q+Lnqe met velle selfeergawe
.opneem. (1)

D~ar meet vasgeheu werd aan'die feit dat kinders van gelewige
.ouers, kinders van Ged is, selank hulle nie die teendeel teen
van .openlike afvalligheid nLe , Die arbeid aan die jeug mag
nie geskaad werd .omdat daar nie sekerheid is nie, maar die
wete dat die kering .onder 'die kaf mag. skuil meet die verant=
weerdelikheidsbesef prikkeL Hierdie bes.ef meet die oue.r
tet greter getreuheid aanspeer in die bearbeiding van sy kind.

Velgens Ged se Weerd het mens die reg .om die kinders van gele=
wige oue rs verbondskinders te noem. Hierdie kinders meet
.opgewek werd tet die geleef, tet die aanvaarding van die ver=
bendsbeleftes en tet die beantweerding aan die eise van die
verbond~ Hulle, meet weet ,dat hulle hul .op die Verbend këln

1. Aalder-s, G., Ch,., Het Verbend Geds, pp.214-216.
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beroep waarin God beloof het om vir hulle 'n Gbd te wees.
Die Verbond is die band waarmee God Homself aan die kind bind
en hierdie band is die band waarmee die kind aan God gebonde is.
Nooit mag die kind die indruk kry dat loutere gehoorsaaInheid
alleen voldoende is nie. Die gehoorsaamheid word daarin
geopenbaar dat die verbondakëad d.i!é God van die verbond moet
1i efhê (6:5). Hieruit moet nou volg die versaking van die
wêreld, die afsterwe van die ou en bedorwe natuur en 'n
godsalige lewenswandel.

Met groot erns.moet die kind gewaa!J:"skuword.om nooit die weg
van die HER E te verlaat nie ~ Omdat die ouers weet
dat almal uit Israel nie almal Van Israel is nie, kanhulle
hul nie rustig daarin berus dat hulle kinders' nou verbonds=
kinders is nie en alles maar sy gang laat gaan nie. So kan
die kinders dan, deur die la.'ksheid·van'hulle ouers, die prooi
word dat hulle nie van Israel is 'nie. Die Goddelike be=
skikking.van die uitverkiesing skakel nie die ouers se ver=
antwoordelikheid uit nie. Die Ouer se waarskuwing teen
afvalligheid moet so beslis ás moontlik klink. Hy moet'
duidelik daarop wys dat die grootheid van God se genade deur
so 'n afval verag word, met ander woorde wanneer God sê:
"Ek is jou God" sal die kind ·dan sê: "Ek wil nie hê dat U
my God moet wees nie." Die Ouer inágrti!=nalaat om die kind
te wys op die ernstige gevolge wat verbondsverLacLnq sal
veroorsaak nie - die oordeel van die verbondsverbreker is veel

is nou sprake van verbondsvloek en verbondswraak , want God
straf die verbondsbreker m!=t 'n swaarder straf. Baie ernstig
moet die kind gemaan word om nie hierdie oordeeloor homself
te brin.g nie.

God vra die hart van'die Verbondskind. Die gevaar waarmee
die verbond'sk.ri.nqbedreig wo'r d is godsdiénstige formalisme.. ' ,

Teen, hierdie skynvroomheid en vormgodsdien:s moet die kind
ernstig vermaan word. Hierteen waarsku die profete van die

Jer. 7:21-28). (1)Ou Testament ook erns,tig {vgl. Jes. 1:11.-'14;

1. Ibid.., pp.221-224. .. '. /121
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Die verbondsverhouding is deur Israel se beste opvoeders ge=
sien as die ideale en as rigtinggewend vir hull.e pedaqoq Lese
praktyk. In Israel se pedagogiese struktuur kryons 'n
heel nuwe element: dit is die verdragsverh'ouding waarin
God teenoor sy volk staan; daarom is die vraagstukke in die
opvoeding in die Ou Testament anders as opvoedkundige vraag=
stukke -e Lders, Dit is geen teenstelling: indiwidu ens

gemeenskap, of uitwendig en inwendig, of owerheid en volk,
of stand en ander stande, of priesterskap en leke nie, maar
dit was die teenstelling verbondsgehoorsaamheid en verbonds=
verbreking wat Israel se opvoeding beheers he t .

Die ontwikkeling van die opvoeding onder Israel loop dan ook
parallel met die ontwikkeling van die verbondseën. Die wet
self is vir Israel 'n pedagoog tot Christus. 5.0 beheers die
opvoedingsgedagte Israel se volkslewe. Alles wat God met
Israel gedoen het, was ten slotte Sy opvoedingstaak na·die
einddoel: Christus. By hierdie einddpel kon die baride
deurbreek word, omdat die verbondsgedagte tot sy volle en'ryke
ontplooiing gekom het .....selfs di.egelowige uitdie heiden kan
nou in hierdie v~rbondseEmheid -opqerieem tvord.(1)

Die besondere verbondsverhouding bri~g mee dat God nie alleen
die volwassenes tot die Verbond reken nie, maar dat Hy ook die
kinders tot die Verbond reken én daarom eis Hy ook van die
kinders gehoorsaamheid. 'Ditgaan dus by die opvoeding onder
Israeloor die handhawing van God se reg op sy eie Verbonds=
volk. Die opvoeding onder Israel is nie 'n kultuurkwessie
of 'n kwessie.'van sedelikheid nie, maar dit is in die eerste
plek 'n kwessie van religie. Die hOogste argument gaan nie
om die belang van die kind of·om die belan9" van dié toekomstige
volwassene nie, of ten belange Van die volk nie, maar die
hoogste belang is dat alle.eer God t.oekom, Die Verbondsheilig=
heid bly die grondmotief vir J;srael se volkslewe, sy gesinslewe

1. Waterink, J., op~cit,., pp.135-136.
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en vir sy opvoedipg(l) As Verbondsvolk, moes hulle die eis
van die Verbond uitleef, naamlik Lev. 19:2 om heilig te wees
soos God hel'll'gl'S.(2) T t d d' A d t d'. en reg e wor aar gese .a l.e
rigting waarheen 'n volk se opvoedingbeweeg, afhang van die
betrokke volk se begrip van wat die ideale mens is. Vir die
Romeine 'was ditdie dapper, geharde en qe di s s Lp Ldriee r de .sol=
daat. Vir die Athener was dit die mens wat in homself die
gelukkige harmonie van morele en fisieke volmaaktheid verenig
het. Vir die Hebreër was die ideale mens godvrugtig en
deugsaam met ander woorde hy wat die ideaal van Lev. 19:2
nage~treef het. (3) Die hele instelling v~n Israel se lewe
was gerig op die heilige dinge, op die heiliging van sy lewe.

Naas die godsdienstige ideaal staan ook die sed~like: die
wet van God beskryf nie net die verhouding van die Israeliet

-tot sy God nie, maar ook die onderlinge verhouding van
Israeliet tot Israeliet en tot ander mense. Die godsdienstige

·en sedelike ideale kan beskou word as die hoogste opvoedings=
doeleindes in ou Israel. (4)

something extraneous to life or merely an instrument that
served to prepare for life and that could be discarded when
its utility was exhausted. Jewish education was rather
synonymous with life.
and meaning."

It :unfo'ldedlife, giving it direction

Die doel van die opvoeding i~ om die kind op te voed tot die
diens van God. By die.onderwys beteken ditnie I n vae alge=
meenheid nie, maar 'n doelgerigte opvqediI)g tot die ware diens
aan die HER E. Die doel kan omskryf,'word as: "de vorming
van de mens tot zelfstandige, God naar sy Woord dienende per='
soonlijkheid, dat hij van God ontving, te besteden tot Gods

1. Ibid., p.142.
2. Coetzee, G.Chr., op.cit." p.26.
3. Compayré, G., The History of Pédagogy, p.7.
4. Coetzee, G.·Chr.,op.cit., p.26.
5. Drazin, N., History of Jewish Education from 515 B.C.E.

to 22 C.E., p.12.
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eer en tot heil van het schepsel, in alle lewensverbanden,
waarin God hem plaatst." (1)

Die diens aan die HER E werk nie kultuurvernietigend nie,
maar dit reformeer en ontsluit die kultuur. Israel se
kultuur val nie as In wonder uit die hemel nie, maar God sluit
in sy openbaring organies aan by die kultuurbesit van Israel
as In Semitiese volk. So kan ons verklaar waarom'sommige
wette byna woordeliks ooreenkom met ,dieCodex !jammoerabi!
Met hi·erd'iebekende wetgewing- kom God om sy volk te'rig en
te lei. Hierdie natU'll;rlikegawes.en kragte wat reeds by
Israel aanwesig is, bou Hy verder uit. Die verbondsverhouding
bring nie In nuwe geboorte in die lewe'en kultuurbesit van
Israel nie, ditbring alleenlik' vernuwende reformasie.

In sy verhouding tot die Verbondsgod kry die opvoeding van
Israel In eie karakter. Die opvoeding self word In heilige
roeping. Ongehoorsaamheid by die opvoeders of by die kinders
kryook In eie karakter. Ouers wat hul kinders nie opvoed
in die weg van die HER E nie, of kinders wat nie luister

. . , .na hulle opvoeders nie, is verbrekers van die verbondsheilig=
heid.

So kry die pedagogiese struktuu.rby Israel In baie hoë aansien -
jal dit was selfs
struktuur gee God
pedagogiek. (2)

die hoogste a~eldom. In Isráel se opvoedings=
selfs die ieiding ook in die probleme van die

.Hierdie verbondsbeskouing laat geen ruimte vir mense om hulle
hande te vou nie, want daar is In oorvloed werk om te doen.

'---- ------_. --~,---------------Teenoor die jeug van die verbond is daar In ernstige en groot
taak.

1. Waterink, J.-,"Opvoeding" in Groshe;Lde, P.W. en Itterzon,
G.P., Christelijke Encyclopedie, Vol. V, p.324.

2. Wat~rink, J~"Irtleidin~ tot ~ie Theoretische
Paedagogiek, pp. i42'-144.
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2.3.6 Die Antitese in die Opvoeding.

I
Onder die volk is daar dan ook Satan wat poog om die

verbondsverhouding tussen God en'Israel ongedaan te maak.
So gryp hy telkens in die lewe van Israel in (vgl. 16:16).
As,gevolg hiervan moet die volk altyd stry teen alles wat van
hierdie gees uit die afgrond kom, soos gierigheid, boosh~id,
bedrog, dwaasheid, lastering, spot, onkuisheid, toorn, ledig=
heid, ongeregtigheid, ydelheid en ligsinnigheid. 'n Persoon
wat sy gedag,tes aan sulke hartstogte oorgee, is vir die
vyand soos 'n stad sonder mure. (1)

Vanweë die erfsonde het die mens van God afvallig geword, en rig
hy nou "van nature" sy lewensuitgarige apostaties, in die

.../125

afval van God. Die mens is derhalwe, vanweë sy ge,valle,en
verdorwe natuur, geneig om sy lewensuitgange op anti-norma=
tiewe wyse nie op God nie, maar in die afval te rig. Op=
voeding tot gehoorsaamheid van God se gebooie, insettinge en
verordeninge, deur die Skepper in sy skepping gelê, is der=
halwe noodsaaklik.
gee.

Die opvoeders moet die goeie'voorbeeld

2.3.7 Mislukking van Israel se Opvoedingstaak.

Op die vraag of Israel altyd hierdie opvoedingsbevel
gehandhaaf het, kan sonder twyfel in die negatief geantwoord
word. Telkens was Israel maar weer ontrou aan die verbonds=
eise. Wanneer hLerdd.eopvoedingsideaal uit die oog verloor
is, dan het apostasie gevolg. O.T. Allis(2) skryf: "It
was Israel I s f adLu.re to obey this command which led to apostasy
after apostasy. Let a single generation grow up in ignorance,
and all the precious heritage which the fathers have received,
will be lost to their sons."

1. Ibid., p.142.
2. Allis" O.T., God Spoke by Moses, p.137 .
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Van Jerigo het Elisa na Bet-el gegaan. Terwyl hy

2.3.8 In Enkele voorbeeld in Israel se geskiedenis waar
die Opvoeding misluk het gedurende Elisa se optrede

met die pad opgegaan het, het daar seuntjies uit die stad
gekom, wat met hom gespot het deur te sê: "Gaan op kaalkop:"
Hulle 'spot het ongetwyfeld tot agtergrond die haat en die min=
agting van die mense van Bet-el, die stad van die kalwerdiens,
vir In gesant van die HER E. (1) Wanneer die knaap spo te
"Kaalkop gaan op", bedoel hulle: "U meester, Elia, het na die

.hemelopgevaar, kyk of jy di t kan nadoen"; In bespo tt i.nq dus
ván Elia se hemelvaart. Teen dié agtergol').dis Elisa se,
vloek des te begrypliker (2) . Elia se hemel vaart moes in
hierdie omgewing seker bekend gewees het. Die ouers het hier=
oor nie met eerbied gepraat nie, maal;'met 'spot - die appel
val nie ver van die boom nie. (3)

Twee beerwyfies het uit die bos gekom en 42 kinders verskeur.
In die dood van die kinders word die ouers gestraf,. wat hulle.____---------_. __ ._,_._-,---~_ .._-----_._--_::_----~--~--
kinders verkeerd opgevb~d het.

3.' DEUT. 6 : 8" 9 •

6:8 "Ook moet jy dit as In
teken bind op jou,hand,
en dit moet as voorhoofs=
papd tussen jou o~ wees."

Spr. 1:9 "want dit is In
sierlike krans vir jou hoof
eh In sierlike ketting vir
jou hals". (Vgl. ook 3: 3;
4 : 9) •
Spr. 7:3 "bind hulle,aan jou
vingers, skryf hulle op die
tafel van jou hart."

6:9

1. Kroeze, J.H., Handboek Bybelse Geskiedenis, Die Ou
Tes tament , p .404. '

2. Tom, W., "Kaalkop ,Ga op.I, Kom op! of: Vaar op l ?"
Artikel in di~ G.T.T., Nr. 5; 1959, pp.149, 151.

3. Kroeze, J.H., op.dit., p.404.

"En jy moet dit op die
deurposte van jou huis en
op JOu poorte skrywe"

Spr. 8:34 "Gelukkig is die
mens wat na my luister, om
dag vir dag te waak aan my
deure, by die syposte van my
poorte die wag te hou ;"

.../126
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3.1 Moet hierdie voorskrifte letterlik of figuurlik beskou
word?

Daar is geleerdes (Koni.q en s.ceuernaqe L) wat hierdie
twee verse as letterlik sien. So weet ons ook dat die
Fariseërs dit letterlik toegepas het .. Noukeurige eksegese
toon egter die teendeel:

3.1. 1 Daar m:ag nie vergeet word dat die letterlike inter=
pretasie van die Fariseërs, volgens Christus se kritiek,

sterk uitwendig was nie. Vir hierdie letterlike toepassing
is daar dan ook geen aanduidings van In ou gebruik wat nage=
volg is nie.

3.1. 2 Die hele verband in Deut. sanksioneer nie so In uit=
wendige betekenis nie. (l}

Onder "hierdie woorde" van die sesde vers is tog nie
alleen 6:4-9 te verstaan nie, maar alles wat Moses in

hierdie rede aan Israel voorgehou het - In letterlike uit=
voering hiervan is tog totaal onmoontlik!(2)

3.1. 3

Die gebruik van tefillien as ,In herinneringsteken pas
slegs by die eerste lid, want die voorhoofsteken tussen

die oë word nie gebruik om die geheue ,op te skerp nie, maar
dit dien as In versiering.(3)

3.1. 4

3.1. 5 Ons moet erken dat die tekste in Deut. afhánklik is
van Ex. 13:9, 16. Soos in baie ander gevalle het

Deut. hierdie ou tradisie verwerk en aangepas op In didaktiese
wyse - In wyse OOk kenmerkend van die Wysheidsliteratuur. Die
verskil tussen hierdie twee verse lê op die gebied van die
onderrig.

1. Holwerda, B.,Exegese O.T., Deel III, p.159.
2. Ridderbos, J~, op.tit., p.124.
3. Holwerda, B., Exegesé O.T~, Deel III, p.159.
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In kontradiksie met Deut. 6 waar' nJN en n9/J1J van Ex. 31
verwys na In spesifieke rite, naamlik die van die eers·gebore=
'nes, verwys die terme Il 7N en Il DU LJ in Deut. in d.ieal=
gemeen na die woo-rde en gebooie van God en die vermaninge
in Spreuke na die onderrig in die algemeen.

In Spr. 3:1 ev.; 4: 4 ev. sowel as in Deut 6:6 ev.;
11:18 ev. beteken die binding van die amulette en

versierings dat hierdie woorde ter harte geneem moet word en
dat dit nie vergeet mag word nie (Spr. 3: 1).' Hierdie opdr.aqt.e
moet dus in In figuurlike sin verklaar word. .Spr. 4: 9 moet

3.1.6

beslis in In figuurlike sin verstaan word.

Soos Spr. 3:3; 6:21; 7:3 gebruik Deut. ook die woorde 7UJP
en .LIl J in die konteks onder bespreking" Ex. 13 gebruik
ook die terme "moet vir jou In teken wees" en dit kom gewoon=
lik voor in In priesterlike konteks (bv. Gen. 9:13; 17:11;.
Ex. 12:13; Num. 17:3). Hier het dit die betekenis van In
werklike fisiese teken. (1)

3.1.7 Hierdie gebooie moet nou met die lewe verbonde wees;
so onontbeerlik wees soos In teken aan jou hand om

jou self te wapen teen vergeetagtigheid. Met die voorhoofs=
teken kry mens die idee dat die kind hom nooit in die openbaar
kan vertoon sonder dié versiersel van gehoorsaamheid nie.
Hierdie gebod is net so onontbeerlik soos sierade vir die
dame. (2) God se gebooie moet beskou word as die mens se
waardev01ste besitting - die kosbaarste skat. (3) Die draag=
wydte van God se woord strek oor die hele menslike lewe:
"There is no primary distinction between the inner and outer
life; the holy calling of th.epeople·must be realized in
both. "(4)

1. Weinfeld, M., op.cit., .p.301.
2. Holwerda, B., Exegese O.T., Deel IIi~ p.159.
3. Mc.Kane,. W., op.cit., p.327.
4. Ocher, G.F. Theology of the Old Testament, p.177 .

.../128



Ook by vers 9~dui 'Moses se fynsinnige beeldspraak die totali=
têre draagwydte van God se gebooie aan. Hy Vra datdie gebooie
die indiwiduele lewe ("op die deurposte van jou huis") en
ook die gemeenskap ("op jou poorte") moet beheers. 'Die poorte
was die middelpunt van die Oosterse stadslewe, regspraak,
sakelewe ens~ (1) ..
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3.2 Kultuurhistoriese Agtergrond met betrekking tot die
twee verse.

Die. teken op jou hand

In die letterlike toepassing hiervan het die Jode twee
perkamentrolle, waarop daar in kwadraat letters geskrywe was,
in 'n houer van kalfsleer geplaas. Hierdie rolle is dan in
die buig. van die linkerarm geplaas. Dan is.dit vasgeheg met
In riempie wat om die voorarm gedraai is en geëindig het by
die punt van die middeIvoorvinger . (2)

3.2.2 Die Voorhoofsteken. ( n [).{J IJ )

Dit was saamgestel uit vier stukkies perkament.
eerste gedeelte is Ex. 13: 1...10 geskrywe; op die tweede
Ex. 13:11-16; op die derde Deut. 6:4-9 en op die vierde
Deut. 11:13-21. Hierdie vier stukkies perkament is dan toe=
gevou en in In vierkantige houer geplaas met die letter /I) op
die een kant geskrywe. Hierdie teken.is dan met In bandjie
of riempie om die hoof gebind, sodat die teken tussen die oë

Op die

op die voorkop gehang het. SommigeFariseërs het di t by die
aand- en oggendgebede gedra, terwyl andere cUt net by die oggend=
gebede gedra het. (3)

3.2.3 Die teken aan die' huis ( n 7 TT n: ':J.Jj )

Dit kon .moontlik In Egiptiese gebruik gewees het,. wat

1. Vonk, C., op.c'it." p.499.
2. C f. de Vries, S.Eh., Joodse Riten en sYmbolen, pp.Sl-54.
3. Parker, J .., op.cit., p.144; cf. de Vries,' S.Ph.,

op •cit., pp. 5'1::.:.54 •
,I,
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deur Israeloorgeneem is. Die ou Egiptenare het partymaal
In sin wat geluk moes bring soos byvoorbeeld "goeie woning"
bo die ingang van huL'l.e huis geskryf. Ditwas iets soor-t=
gelyks as die "m ti n z e 1 en mod á r k" van die moderne

Arabiere. Die lateie en deur'po'st.e van die koninklike wonings
was dikwels oordek met hiërogliewe, wat gegewens oor die

monarg weergegee het. Selfs stoorkamers, wingerde en tuine
was onder die beskerming van so In beskermgod geplaas. Soort=
gelyke gebruike is vandag no'g in swang in Mohammedaanselande,
waar stukke uitdie Koran of gebede op of oor die deure
geskrywe staan. (1) Hierdie gebruike was ook tipies van die
Semitiese volke soos dit blyk uit tablette uit' Assirië(2);
Die Jode gee die naam nr r rJ aan In klein metaalsilindertj ie
wat In vierkantige stukkie perkament bevat, waarop Deut. 6: 4-9
en 11:13...,21geskrywe staan. Die nrT tJ word dan vasgesit
aan die boonste regterhoek van die' deuepos éh dit word be=

handel as In amulet. Elke keer as die godsdienstige Jood

hier verbyloop, raak hy daaraan 6£ soen sy vLnqer , terwyl hy
~s. 121:8 opsê.(3)

3.3' Opvoedkundige ,aspekte

Soortgelyke uitdrukkingS wat die konstante onderrig
wil bevorder, kryons ook by die ou verbonde. In In Hetitiese
verbond lees ons: "Soos jy mykleed dra, so sal jy hierdie
beloftes met jou saamdra." Ook die uitdrukking "dit moet op
jou hart wees", is In tipiese verbondsterminologie ~(4)

In Deut;. sowel as in Spreuke is daar ~nkonstante bewustheid
van die opvoedkundige ideaal, watvereis word van die seun-
student. Die gebooie van die vader en die moeder in Spreuke,
'sowel as die gebooie van God in Deut. moet ,aan die liggaam
gehangword, soos ornarnente (Spreuke) of soos nIN enfl9l!J[J

1. Drivët S.R.', ACriti,cal and Exegetical Commentary on
Deuteronomy, p. 93~ . ,
Smith , G.A., op. ei t. , P. 100.
cf. de Vriez, S.Ph., op.cit., pp.49-51.
Weinfe,ld, M., op.cit., p.302.

2.
3.
4.

. .. /130
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(Deut.)~ Soos amulette en ornamente altyd aan die
draer vas is, so ,moet God se gebooie altyd die seun-student
vergesel. (1)

Die terme "bind" en "skrywe", beklemtoon baie duidelik die
sterk aard van die opvoedkundige ideaal. Hierdie woorde ple~t
vir herinnering in die geheue, volgehoue konsentrasie en
oplettendheid. (2)

1. Ibid., pp.299~300.
2. Mc Kane, W., op.cit., p.332.

. . .Il,3L
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HQOFSTUK 5

DEUT ~:10, 11, 12, 13, 14, 15.

DIE GEVARE VIR DIE. EKSKLUSIEWE DIENS AAN JAHWEH.

1. DEUT. 6:10

"En as die HER E jou God jou inbring in die land
wat Hy .aan jou vaders, Abraham, Isak .en Jakob,met Ineed be=·
loof het om te gee - groot en mooi stede wat jy nie gebou
het nie, "

1.1 Die skrywer behou nóg átëëOls die draad soos hy.·dit in
vers 4 opgeneem het. Verse 6 - 9 gaan oor die totali=

têre karakter van die diens aan Jahweh en verse 10-15 wys op
die gevare vir hierdie eksklusiewe diens. Die gevaar lê
juis daarin dat al die seëninge uitsluitlik genade is.

1.2 ,77,77 is In bekende ,pro~etiese formule ter inleiding
't T I

van toekomstige gebeure. Net soos die historiese for';'
•mule 7,777 kan dit onvertaald gelaa·tword.

1..3 Moses sien ui:~na die moment waar Jahweh die
trou van sy eed sou inanifesteer in die intog. Uiter=

aard moet die trou gesien word na aanleiding van vers 4 en
Israel moet sy dankbaarheid bewys in die diens van Hom alleen.
Die genade karakter wat Israel tot In eksklusiewe dankb aarhei.d
verplig, dreig nou om In gevaar te word so.datdie teenoorge=
stelde kan gebeur en.hulle J·ahwehkan vergeet. (1)

1.4 .IJ Il tiJ J (met In eed beloof) . Dit is die land wat- : .
God tot Israel se beskikking stel om dit in besit te

neem, soos wat Hy.aan die aartsvaders beloof het (Gen.12:7i

1. Ho Iwerda; B.,. Ekseges'e O.,T.,Deel III, p.160 .

.../132,
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,13: 15 i 15: 18 ev.). "Met I n eed beloof" wys terug na
Gen 22:16. Die uitdrukking "aan hulle en hulle nageslag"
is dieselfde as "aan jou en jou nageslag" soos in Gen. 13:15:
17: 8 en di t mag nie verstaan word as, In aanduiding dat die
aartsvaders self die land in besit moes geneem het nie, maar
dit gaan hier om hulle "nageslag".

Die land Kanaan word nou tot Israel se beskikking gestel.
Na die verbondslui ting by Horeb met Israel, wil God die ver=
bond nakom in die vervulling van sy beloftes, wat Hy aan die
voorvaders beloof hét, naamlik om Kanaan tot Israel se be=
skikking te stel. (1)

1.5 D77n In Stad mag nie gesien word in die lig van ons
moderne begrip nie. Dit is hier geen onderskeiding

van "do rp" nie, maar dit is In vaste nedersetting in onder=
skeiding met die tydelike verblyfplekke van die nOinade. So
In "stad" bevat meer as een familie en die landboubedryf word
daar beoefen. (2) Hierdie stede is groot en mooi en dit be=
klemtoon hoe baie Jahweh gee.

1.6 nr: HJ 7WN Hierdie woorde gee te kenne dat
Israel sonder arbeid of inspanning hierdie stede ont=

vang het.

2. DEUT. 6:11

"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, II·...... .
2.1 Van die stede gaan die skrywer oor na huise 0 7n:J •

Hierdie huise is. ::J lIJ -'):J 07 IV ':J tJ dus ryklik qerne ubI=
Leer en van Luukse voorsien. (3) Verder neem hulle ook nog
die uitgekapte reënbakke n 7:J ) oor, vir die stoor van
reënwater , gedurende die warin seisoen - In gebruik nog algemeen

1. Keil, C.F. and Delitzsch, F., op.cit., p.285i cf , ook
du Toit, S., Openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament,
pp.126-+27.

2. Holwerda# B., Exegese O.T., .Deel' III" p.l40.
3. Ibid.,' ,p~16l.:' .

..'.. ll3~ .'



. .. /134

""'133 -

in Palestina (vgl. Neh. 9~25~ 2 Kron. 26:10) .(1) Ook kry
hulle nog die reeds aangeplante wingerde en olyfbome.

2.2 fl.1JJWl fl':JJN 7 ("Eet en versadig wees"). Die
Bybe,l verwys somtyds hierna as 'n seëning , maar party=

maal neig dit tot die opgeblasenheid van die hart en dit is
'n voortdureIlde bron va:n gevaar, ten opsigte waarvan die ki:nders
deeglik opgevoed moes word. God gee vir hulle oeste wat
deur ander gesaai .Ls . Die aksentvan al hierdie dinge lê

daarin, dat wat ve-rkry is, nie deur hulle eie werk verkry
is nie (vgl. Spr. 30: 9 (a) ) . As alles so maklik gaan, dan
tree dekadensie maklik in by die geslagte wat sonder stryd die
erfenis van hulle vaders .oorneem. Die verwysing na Spreuke 30
is hier wel ad item" want nie slegs maklike verwerwing van ryk=
.dom nie, maar ook selfs die verworwe rykdom, kan lei tot
'n hoo qmoeddqe "-selbstsichere" teenoór Jahweh. (2)

Ons kan dit so saamvat: Israel het in di.e woestyn 'n moeilike
leerskool deurloop. . Hulle het geleer dat nulle fisiese be=
staan geheel en al afhanklik was van die Woord van God.
Hierdie leerskool is nou.verby en die ontberings van .die
afgelope 40 jaar hoort nou tot die·verlede. Die oorgang van
die dorre woestyn na die waterryke land is enorm groot. Wat
die water aanbetref, die primêre lewensbehoéfte, daarvan het
die land genoeg en dit bied Israel 'n waarborg los van die
Woord. (3)

Die Kan aánLetie het geglo dat die vrugbaarheid by die landbou.
sowel as by die veeteelt, dit wil·sê die oorvloed en rykdom
van hulle land., te danke was aan hul.Le .afgode. Die gevaar
. bestaan nou dat Israel bewonde r Lrrq en respek vir hierdie gode
,magk;ry en ook in hierdie verband moet hulle opgevoed word. (4)

1. Driver, S.R., A Critical and Exegetical Commentary .on
Deuteronomy, p. 94.

2. Holwerda, B., Exegese O.T., Dee:l III, P .161.
3 . Ib id., pp. 218, 219.
4. Vonk, C., op.cit., p.500.
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2.3 Die Ou Testamen t blyk groot waarde te heg aan die dinge
van hierdie lewe. So ervaar Israel God se goedgunstig=

heid in die land wat hulle ontvang as erfdeel, met al sy goeie.
gawes.

In die "diesseitige" karakter van die Ou Testament spreek
egter ook die beperktheid van die Ou Testament. Christus
se uitspraak in die Bergrede (Matt. 6:19 ev.): "Moenie vir
julle skatte bymekaar maak op die aarde nie," is ondenkbaar
in die 'Ou Testament, want die lewe in die hemelse saligheid
was nog vir die gelowige van die Ou ,Testament in 'n digte
newel gehul. In die lig van die hemelse skat verbleek die
felle· glans van die aardse •........ die hemel is geskeur en'
daardeur kry die wae rde rLnq van die aardse lewe met sy gawes
en pligte 'n nuwe aksent. Hiermee is egter nog nie alles
gesê nie. Ook volgens die Nuwe Testament is dit nie net alleen
die einddoel van God om die mens se siel te verlos nie; die
einddoel is dat God se heerlikhede geopenbaar word, ook in die
aardse lewe; daarom mag die-gelowige ook die aards-tydelike
lewe geniet as 'n blyke van God se guns. Die gelowige het die
roeping om sy lewe in die aards-tydelike te volbring. Dit
alles word ook in die Ou Testament verkondig, maar nie so
duidelik as in die Nuwe Testamentnie, tog miskien meer ge=

, (1)detailleerd en op 'n ander wyse 0 •

2.4. Die ;q.pvQ'$<lkl,lndigebeginsels van. Deut. 6 is aanpasbaar
by Israel, se veranderende lewensomstandighede.

Hierdie aanpasbaarheid is 'n uitstaande kenmerk en dit
loop S00S 'n goue draad dwar.sdeur die Joodse opvoeding.
E. Gamoran (2) 'skryf die volgende hieroor: "It is practical
and provides for a continual process of adjustment on the part
of the people nece ssary for the survival of the group in a
changing environment."

2.

Ridderbos , Nic H'., "Het Oude Testament en de Geschiedenis,"
,artikel in die ·G.T.1<, 'Ni'. '1, 1958, pp.8-9.
Ganiën:;art,-E. ~ "Hi'stc)ryof J~wish Education in Bible Times"
Ln Landman,' IS.aac, :(Ed~) The Universal Jew:i,shEncyClopedia,
Vol. II, -p', 629:, .. ,'. " "

I,.',' '".,.;,.'
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Om die bogenoemde stelling te bewys, kan daar kortliks gelet
word op Israel se opvoeding nadat hulle 'Kanaan beset het.
Israel gaan nou van In nomadiese leefwyse af oor tot In land=
boukundige bestaan. Die Landbou van Kanaan was essensieel
In religieuse sfeer.' So is die Baalkultus In manifestasie
van die proses van geboorte en groei in die landbou. Die
Baalsiklus is die sterwe en opstanding van Baal, soos dit
waargeneem word in die wisseling van die seisoene.

Ih Persoon wat n.aby die grond leef, leef ook naby God. 90r
die Larrdbo'u .het die Bybel -besl:iste religieuse ui tsprake en
riglyne. Die taak om die grond te bewerk, .Ls In bevel van
God (Gen. 3:32). Die kennis om die landbou te ontwikkel is
In openbaring van God ;(Jes. 28: 24-29) •

van God.
Die mens leer dit

Die sukses of die mislukking van die oes hang af van die
moontlikhede wat God skep. D'it is alleen God wat dié elemente
beheer en op so In wyse dat dit die oes moon.tlik maak
(Jer. 5: 24 ; 14 : 22) •

Die Israeliet het geglo dat die natuur deur God beheer word.
God gee nie alleenlik reën nie, maar Hy hou dit ook terug
as die volk sondig (,A.rods' 4:n. Hierdie beginsel kryons ook
baie duidelik in Deut. 11:11~l7. Die Istaeliet sien God
handelend in die natuur - in dié natuur waarvan hy afhanklik
is vir sy lewensbehoeftes. Hy sien die land wat hy in hesit
geneem het as In land wat·aan God behoort (Lev.' 25-28). Hy
sien homself as In pagter van God.

Dit was die Israeliet se opvatting' oor die landbou en sy Land.

"Long before there was any formal education, .lads and young,
men··must have been trained in the simple process on which food
and life depend; and in·that training they could not help,
perhaps half-unconsciously, perhaps by a process of soaking
tll,emin rai!;;he;:r'than of learning them, acquiring these beliefs
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in the ir hearts. For the Jew to work on the land must have
been to be educated continuously in the ways of God."

Israel se feeste het nie net alleenlik In historiese betekenis
gehad nie, maar dit het 66k verreikende landboukundige im=
plikasies ingehou. Die landboukundige betekenis was egter
veel meer primitief as die historiese. (1)

Die Paasfees is gevier in April by die begin van die garsoes.
Die éersteling gerf is na die priester gebring en hy moes dit
voor die aangesig van die HER E beweeg het - "n aanskoulike
en opvoedkundige seremonie~ Op die 14e Nisan is.sekere per=
sone aangesê om die garslande binne te gaan. Van die beste
gars is dan in gerwe gebind en staande in die land gelaat.
Teen die aand van die volgende dag het drie mans die land'
binnegegaan met In.mandjie en 'n sekel om.die reeds gemerkte
qe.rwe i t.e gaan insamel. (Hierdie' seremonie was In gewilde een
en. da.arom is di t deur baie mense bygewoon). Na nog seremo=
nies is dié gars na die tempel gebring waar dit ged0rs is.
Van die korrels is dan in 'n ge}?er.foreerde pan gepiaas, sodát
dit met die vlam in aanraking kon komwanneer dit oor die vuur
gehou is. Hierna is die ander gars gewan en gemaal. Twee·
hande van hierdie meel, vermeng met olie en reukwerk, is op
die z'euko f.fer aLtaar gestrooi. .Van die deel wat oorgebly het,
.is In deel geoffer as offerande, terwyl die res aan die priesters
oorhandig is.' Eers nadat hierdie ritueel afgehan<iel was,
kon die nuwe gars verkoop of gebruik word. Hierdie aanskoulike
gebeure het tot dié kj,nd gespreek, hom aangegryp en sy aandag
en belangstelling bly behou. Verder het die seremonie 'n
uitstekende geleentheid vir die ouers gebied om hierdie gebeure
aan hulle kinders te verduidelik en om op hulle vrae te ant=
w.c>ord.

Die Pinksterfees het 'sewe weke later gekom.. Dit het die in=
sameling van die koringoes herdenk. In Gedeelte van die fees

1. .Cf. Ségal. J. B., The' Hébrew Passover from the Earliest
'I'Lmes to A.D... 70. p.189 et seq.
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was die spysoffer aan die HER E: dit het bestaan uit
twee beweegbrode (die eersteling van die oes). Wanneer die
kinders hierdie brode gesien het, moes daar vrae ontstaan.
het - In LdeaLe geleentheid om hulle té onderrig!

Teen die einde van Desember is die Loofhuttefees·gevier.
(Die Il JO of "blaarhutte" was In herinnering aan die woes=
tyntog toe hulle in derglike hutte gewoon het) • Die fees het
In besondere pedagogiese moontlikheid·ingehou. Dit was In
vrolike fees,nadat die druiwe-oes ingesamel is. Die fees
kan beskou word as In tipe van In oesdankfees . In Kenmerk
van die fees was die dra van takke (Lev. 21:40). So het
die feesgangers die bondel takke, wat bestaan het uit In
palmtak in die middel met In wilgetak en In mirtetak aan die

Dit het bekend gestaan as In :1J )kante, gedra. In die
ander hand .i.sdie vrugte van sierlike bome gedra. Die palm
is die simbool vir die valleie en die vlaktes waar hulle groei.
Die mi.rteverwys na die bosse op die berge en die heuwels en
die wilgebome wys na die strome waters. Ongetwyfeld sal die
kind vra wat hierdie dinge beteken. So kry die ouers die
geleentheid'om Israel se geskiedenis én God se mildadige gawes
aan sy volk vir die kind .teverduidelik. (1)

3. DEUT.6:12.

"neem dan in ag dat jy die HER E nie vergeet wat jou
uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het nie."

3.1 As gevolg van die gróot gevaar van die oorgang van die
woestyn na In ryk kultuurland, volg die vermaning 7tJlU17

7 J Dit is In tipies.egebruik van die boek om te wys
wat gaan volg.

1. Barclay, W., op.cit., pp.17-22; Infra, pp·.167 et.seq.
(Dit is dus baie duidelik dat Israel,se opvoeding aanpas=
paar was by sy veranderde leefwyse) .
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3.2, Di"ewoord nJ!Un
Sy genadewerking.

wys op die negering van Jahweh en
Opeens het Israel nou here en mees=

ters g,eworden nou kan hulle maklik vergeet dat hulle voorheen
in die slawehuis was in 'n totaal ander posisie as nou. So
kan hulle vergeet dat dit Jahweh,en Hy alleen was wat die oor=
gang bewerkstellig het. (1) Om die HER E te vergeet,
béteken om Hom nie langer te vrees nie (vgl. Spr. 30:8-9;
Ps. 81:11-17).

3.3 Israel was slawe in Egipte. Hulle moes doen wat Farao
hulle beveel het. Huitliewas dus onder Egiptiese wet=

gewing. Israel word egter uit Egipte bevry - en so weer
reggemaak vir sy oorspronklike bestemming. Omdat God Israel
uit Egipte uitgelei het, is hulle nou sy eiendom - J::tu.1lestaan
nou onder Sy wette. 'Hulle moet nou,hulle ganse bestaan op
Hom r.igen dit met groter toewyding as eers. Na die .donker
ervaring uit Egipte, kan hulle nooit weer lewe soos v:r:,oeër'
riie. Die herwonne lewe vr.aintenser toewyding. ,Uitgelei
beteken terugkeer na die normale toestand en die normale toe=
stand word aangestip in die Tien Gebooie.(2)

4. DEUT. 6:13•

"Jy moet die HER E' jou God vrees en Hom moet jy dien;
en by sy Naam moet jy sweer."

4.1 N77flT •

Die "vxee s" van die li ERE is I n fundamentele
element van godsdienstige gesindhede'en dit is 'n basis vir

,ander godsdienstige emosies. Dit word ingeprent by 4:10;
5:26; 6:2, 13, 24; 8:6; 10:12, 20; 13:?; 14:23; 17:19;
2 8 : 5 8 ; 31:12, 13. Die terme nN 7' en N77 is dus .dd.e

1. Ho Lwerda , B., Exegese 0.T.',Dee1 III~ p.161; cf. ook oor
die gevare van die oorgang in B1air,E.P., op.cit.,pp.38-39;
obe r.st, B." Deuteronomy, p.3.

2. van Mi'nnén, J.r.L,'''OpSchrift'',artikel in De Thora in de
,rgb~::r)al!, p.eel t, pp.50-51.
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Hebreeuse ekwivalente vir "godsdiens" en "godsdienstigheid". (1)

In die boek, Die Wyshei'd van Jesus die seun van Sirag, is daar
ook oor hierdie term geskrywe (vgl. Sir. 1:11-20; 2:15-17):
"Die vrese van die HER E is heerlikheid en majesteit en
blydskap en 'n sierlike kroon (1:11). Die begin van die wys=
heid is die vrese van die HER E, en saam met die qé t.r'oues
is dit in die moederskoot geformE!e·r (1: 14') . Die wortel van
die wysheid is die vrese van die HER E en sy takke is
lengte van dae (1: 20) . Hulle wat die' HER E vrees sal sy
.welbehae soek , en hulle wat Homliefhet sal die wet vervul
(2:16). Hulle wat die HER E 'vrees sal hulle hart voor=
berei en voor Homsal hulle hulself verootmoedig" (2:17). (2)
welch(3) skryf: "for to him the fear of the Lord was simply
the practical side of religion. It ment 'both the avoidance
of everything which could kindle the di vine anger' and the
constant service of the divine will.u

P. Heinisch(4) skryf die volgende oor die begrip: "fear' pre=
vents us from for.getting the' g,rea,!t;;·d'i's'ta'FH::ebe tween Creator .and

crea tare, between divine holinË!ss, ana: fi:ti.ïtiánsinfulness."

Wanneer Jahweh vra, is hierdie "vraag" nie 'n versoek nie, maar
'n eis. God vra nie om In guns nie, maaz Hy roep tot die ge=
hoorsame daad. OmGod te vrees is om in Sy weë te wandel,
Homlief te hê, Homte dien en.om Sy gebooie te onderhou.
Die begrip "vrees" is so sentraal dat dit die aanduiding en die
omskrywing word van die lewe met God.' OmJahweh te vrees,
is om na Sy stem te luister er:).om Homte volg. Die kind ont=
ylu9.' God nie deur Homte "vrees" nie, maar hy volg Homjuis
en bly naby Hom. Hy onderwerp hom aan Sy. gesag en volg Sy
be veLe-, en di t word gedoen met liefde, blydskap en groot ver='. '

tro:ue. Dis geen slé1-afse a:fhanklikheid nie, maar 'n liefdevolle

1. Driver S.H., A C,r.iticál and Exegetical Commentary on
Deutérono~y, p.94; cf. K.B~L., pp.399, 400.

2. Verhoef, P.A., Ou Testai:nent.i:ése Apokriewe, pp.86-88.
3. We1ch, j).. C., op .cit., P:,.87.
4. Heinisch, P., Th,e.Q,l,p.g¥~QJ:,·theQld Testament, p.183.

• . . ,.' '. C"_,. " -~'.
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vertroulikheid wat In Feligieuse verhouding in die liefde

skep ,

OmGod te vrees, is om in ,die' regte verhouding tot Homte staan;
die aanvaarding van die gevolge om Sy kind te wees. Hierdie
"vre es " is dus nie die motief vir die gehoorsaamheid van die
gebooie nie, maar dit is veei eerder die gehoorsaamheid self.
In die ""rese" en in die liefde kom dieselfde oorgawe van die
hart tot uiting. Die menslike vroomheid lewe in, die spanning
van liefde en vrees. Die God van Israel is die God wat die
mens kan liefhê omdat Hy in die geskiedenis Sy liefde aan
Israel betoon, maar Hy is ook dié God wat mens moet vrees om .

Sy grootheid en Goddelike majesteit. Die kind moet leer om
die gebooie nie te vervul uitvrees nie, maar ditjuis moet
onderhou in die vrese, dit is in ee rbLeddqe liefde en, oot=

moedige afhanklikheid.

Die vrese van die HER E as impera tief kan geleer word.
OmGod,se gebooie te gehoorsaam, moet mens hulle' ken. Omdit
te ken, moet mens'dit hoor. Die onderrig van die Wet moet
In belangrike plek inneem in die lewê van die kind, nie alleeri
in die kultus nie, maar ook daar buite. (1) Die terme nH7'

,7 717 ' beklemtoon dus die onderwys.' Omdat die Wet op skrif

gestel is, kan die kind "die vrese van die, HER E" leer deur
hierdie Boek te lees en dit te bestudeer (17:19; 31:12-13).
Soos die kind die "vre se van die H'Ei R E" moet toepas in al
die dae van sy lewe, so moet die' Wet ook bestudeer "word ten
alle tye (17: 19) . Jos. 1: 8 gaan verder deur te sê: "Hierdie
wetboek mag uit jou mond nie wyk nLer maar bepeins dit dag en
nag" ( fl1;,77 letterlik:prewel). Dit bring ons ook na
Ps. 1:2: "eri hy oordink sy wet dag en nag" (letterlik: prewel) (2)
God gee Sy gebooie om die' "vrese van die HER E" tuis te
bring en die' "vrese van die HER E" bring mee dat God se

1. de Groot, .J. en Hulst, A.R., op.cit., pp.267-268.
2. Weinfêid, M., op.cit., pp.278~280 .
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gebooie gehoorsaam moet word. Omdat God die absolute God en
Wetgewer is, skryf Rushdoofly(l): "fear of God is the essence
of sanity and common
to lack any sense of
alleen op die handel
aangesig nie, dit omvat die hele lewe en dit beheers ook die

sense. To depart from a fear of God is
reality. " Die ,7 717 ' nN7} wys nie
en die wandel van die kind voor God se

verhouding van mens teenóor mens. Alle sedelike handelinge is
religieus gefundeerd. Die "vres.evan die H.ERE" moet die
kind terughou van die kwaad en waar hierdie "vrese" nie gevind
word nie, kan I n mens allerlei booshede verwag (Deut. 25:18) .

Die begrip a h7' Jl N 7 ~ in die Ou T~stament het I n konkrete
inhoud: die ,7717' flN77 is 'n aanduiding vir die lewe
volgens God se gebooie en die mens moet met hierdie eis van
God ten alle tye rekening hou. Hierdie lewenshouding moet die·
kind gedurig vergesel.

Tog is die ,7 h7 ' JJ N 7' nie sonder meer gelyk te stel ·met
die opvolging van 'n aantal voorskrifte van uiteenlopende aard
nie. Dit is egter veel meer, baie dieper, persoonliker en
inniger. Dit is nie 'n saak van die verstand nie, maar van
die hart. Dis nie 'n saak van koel planmatigheid nie~ maar
'n saak van warme liefde. Die "vrese van die HER ~", ma~
nie geskied uit 'n oogpunt van doelmatigheid nie,·maar dit moet
geskied as uiting van dankbaarheid. (2)

Die kennis van God in die Ou Testament kan ons nie losmaak van
die t7 7177 n N7' nie. Hierdie woorde het die uitdrukking
geword vir wat ons :r:eligieen.godsdiens noem. ( :3) Daar is
kennis van God en daar is innige gemeenskap, maar aan die ge=
heimenis van Gods Wese word daar nooit te kort aangedoen nie.
Hierdie elemente van God se majestei t, wat nie deur die gemeen=
skap aangetas word nie, kom êl:iebeste te voorskyn in die

1. Rushdoony, R.J., op.cit., p.16.
2. de Groot, J. en Hulst, A.R., op.cit., pp.268-269.
3. Vriezen, Th~ C., op.eit;, p.247~
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"Die vrees varidie HER E is die beginsel
Alles ko~ daarop neer dat die

uitdrukking:
van die wysheid" (Spr. 8:10) .
kind in sy hele lewe moet staan in die regte verhouding en
.ont~_yoor die heilige God en dit moet ·syhahdel en denke
regeer. (1)

Die "vrese van die HER E" is identies met die Wysheid
(Spr. 1:7 en 9:10). Op hierdie begrip lê Deut. besonder
klem. Die basiese betekenis van die begrip in Deut. kom neer
op verbondslojaliteit dit is om die eise van die verbond te
gehoorsa~m. Hierdie term is tipiese verdragsterminologie.(2)

Die oorspronklike begrip van die 171n' nH?' is gegrond op
die idee van die heilige Voorsiening, waarvolgens al die mens
se geheime dade en gedagtes oop en bloot voor die alwetendheid
van God lê, en dit moet die mens.weerhou van slinkse en onder=
duimse dade. Die oë van God is orals, en die kind moet altyd
hiervan·bewus weea om nooit te sondig nie, al is dit ook in die
geheim. (3)

Ook by Spreuke gaan dit nie om In teoretiese wysheid en intel=
lektuele kennis nie, maar om die praktiese lewenswysheid: die
lewe met God, die liefde en die diens aan Jahweh. Al word dit
miskien hier nie so uitdruklik uitgespreek nie, geld dit tog
ook dat die hoogste norm van die menslike handeling in God se

.gebod lê. Nooitkom die kind in die Ou Testament los van God
nie. nooit kan hy outonoom raak nie.

In Gevaar bestaan vir die kind dat hy die realiteit van die
n ,/77 Il N 7' nie na reg verstaan nie en so kan ditvir hom

net In leuse word. Da~renteen verhaal die Ou Testament vir
ons die werklikheid.· Ditspreek van mense wat God ontmoet
het in hul lewens; van volke wat sidder van'vrees as die skrik

L Ibid. , p.l4'O.
2. Weinfeld, M~~, op.c.it., p.274.
3. Ibid .., p'.,276 .• ';
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van .Jahweh.,-as "n onheilspellende mag, op hulle val. ',God
vra dat die kind Hom moet vrees, dat die kind eerbied sal be=
toon en met diepe ontsag vervul sal wees voor sy majesteit en
dat hy sy gebooie sal gehoorsaam. Die kind wat God werklik
ontmoet het, hy vrees God. Van hierdie vrees, gewek by die
mens, getuig die Ou Testament. Wat kan die kind anders doen
wanneer hy voor God te staan kom as om Hom te vrees?

Deut. 10:12 sê dat die spanning tussen vrees en liefde oorbrug
word deur geloof, want die God van liefde en verlossing, is
ook die God van vergelding. Die Ou Testament ken egter nie
net "die vrees" alleen as angs vir sy toorn rtie,maar ook
omdat Hy God, die Heilige, die Gans Andere, die Magtige is wat
wonders doen. Daar is vrees vir Jahweh as Hy Hom in sy open=
baring regstreeks tot die mens rig (Ex. 15:11) .

,Jes. 6:5 werp verdere lig op die begrip "die vrees van die
H'ERE" . Hier staan geskrywe: "Wee my, ek is'verlo're~
Want ek is In man onrein van lippe en woononder In volk wat
onrein van'lippe is; want my oë het die Kóning, die HER E
van die leërskare,gesien"! Hier'is In eerbiedige ontsag vir
die heilige God, wat tergelykertyd ook naby is. Die nabyheid
van God tref die mens met verbystering: die profeet sien die
heerlikheid ~an die HER E van die,le~rskare. Teenoor die
heilige God voel hy hom nietig en gering, hy is slegs In mens
onder mense. Hy besef die distansie tussen God en die mens
ten spyte van sy nabyheid. Hy besef ook dat God ánders, is,
volkome anders. God is vlekkeloos heilig en die mens is
onrein. ,Die mens se Lippe is onrein en hy is onbekwaam om
God te loof en om sy woord te spreek. Hy kan dit slegs doen
ai sy lippe gereinig is, dus wanneer sy sonde versoen is.
Voor God se aangesig kan geen onheiligheid of sondes van die
mens bestaan nie. Jesaja ken sy vrese en sy skuldgevoel. Hy
weet egter van die wonder dat God vergewe, maar ook weet hy dat
Hy die kwaad sal vergeld. Die profeet kan die spanning voel:
Liefde en'toorn, vergewing en vergelding.
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God kom tot die mens.en Hy is nabyen dit moet die verbonds=
kind vervul met vrees en ontsag. God is naby as die kind hom
aanroep, Hy laat Hom vind wie Hom soek.
Hom nader met eerbiedige vrees.

Wie God nader, moet

vrees is geen angs nie, maar In liefde en diepe ontsag vir
Jahweh. In hierdie vrees ervaar die kind die heerlikste ge=
skenk, naamlik die vergewing van die sonde.

Die Ou Testament leer dat die mens die God van oordeel moet
vrees, maar eweso ook die God van genade. Nie alleen in die
eerste plek omdat vrees In wesenskenmerk van die ware religie
is nie, maar omdat die Verbondskind te doene het met In God
wat altyd dieselfde bly. Is dit moontlik om God lief te hê
en Hom terselfdertyd te vrees? Wat is liefde vir God sorider
die vrese van die HER E? En ook, wat is die vrese van die
HER E sonder liefde vir Hom? In hierdie spanning leef die
kind met, sy God; hierin lê sy heil; ·hieruit ontspring sy
lof, die tied van die vrees (Ps. 96:4; 99:3). (1)

4.2 TJ..u

Die woord spreek van die kultiese verering(2) en dit
is altyd die uitdrukking van die innerlike houding en die oor=
gawe aan God (3).

hy in sy tipiese kwaliteite bekend is. Die "sweer by sy Naam"

4.3 J.F1WJ1 7tJlU:J7

o IJJ . druk die karak teristieke van die indiwiduele'
draer uit en as gevolg hiervan kan mens draer en naam nooit
los van mekaar maak nie. Q lf! is die indiwiduele persoon soos

1. de Groot, J. en Hulst, A.R., op.~it., pp.270-274.
2. Holwerda, B., EXE;!geseO.T., Deel III, p.162.
3. Ibid., p.104; K.B.L., pp.983"'984.
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hou dus in dat die mens sy ganse bestaan afhanklik van Hom
bely. Die verbinding tussen aUl en 7nN 177177 van
vers 4 is baie duidelik. So verstaan mens ook Christus se
beroep+op die gebod by sy versoeking (Matt. 4:10).(1)

In dieprimitiewe gemeenskap van Israel was al die fasette van
die lewe, meer as by ons vandag, gekoppel aan God se wil..
Die mens van daardie tyd het hom gereeld op sy god beroep om

ook in die tyd van Israel. Die ede wat ~n die daagliksé lewe
geneem is, was In bewys van ware geloof. As daar byvoorbeeld
by Ba~l.gesweer is, het dit beteken ~at Ba~l die god is en
daarom was dit nodig vir Moses om sy volk te onderrig om alleen
by sy Naam te sweer. Dit is die kind se plig om sy godsdiens
·uit te dra in sy daaglikse.lewe en daarom is die ·definisie vir
die ware aanbidders van Jahweh:
(Ps. 63:12). (2)

"elkeen wat by Hom sweer"

Kline (3) skryf die volgende oor "by sy Naam moet jy sweer":
"Swearing by Jahwehls Name was in effect a renewal of the
oath of allegiance which ratified the covenant. It invoked
.God as the oath deity who avenged perfidy." Heinish(4) sê:
"Thus oaths involved a solemn acknowledgement of God as
omnipotent, omniscient and all-just."

Die mens mag geen ander gode naas Jahweh erken nie. (5) Hierdie

5 • DEUT.· 6 : 14.

"Julle mag nie.agter ander gode aanloop uitdie gode van
die ander volke rondom julle nie - "

1. Ibid., p.162i K.B.L., pp.983-984.
2. Smith, G.A., op.cit., p.102i cf. ook Keil, C.F. and

Delitzsch, F., op.cit., ~.325.
3. Kline " M.G., op.cit., P .67.
4. HeLni.ah, P., op r cd t , , p.184..
5. Supra, pp.59-67.
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vang het, merkwaardig internasionaal georiënteerd was. Te midde
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gebod is sinvol: alhoewel God die heidene en die afgode
sal verjaag, sal die versoeking nogtans kom vanweë die volke
wat rondom hulle woon en met wie hulle in kontak sal kom. (1)
Koole(2) wys daarop dat die tydperk toe Moses die Dekaloog ont=

van hierdie in ternasionalisasie het die verskillende volksgode
wêreldburgers geword. So byvoorbeeld was Dagon, die Filistynse
god, in werklikheid afkomstig uit Mesopotamië. Akkad{es was
die taal wat gebruik was in die diplomatieke en buitelandse
verkeer, sel is ook in die gewone korrespondensie. Kult.uur=
beinvloeding w.as in volle swang en daarom het die afgodiese
~dsdienste vir Israel 'n groot gevaar geword en hierteen moes
die volk opgevoed word.

Die ou vasaltraktate het die absolute eis gestel dat geen vasal
naas die verbond, wat sy grootkoning met hom gesluit het, ook
nog 'n ander verbond met 'n ander koning mag aangaan nie.
Die uitdrukking" agter ander gode aanloop" het oorspronklik
beteken "die volg in 'n optog" .- dit wil sê agter afgode aan=
loop wat vooruit gedra is. (3)

'Oor dié eerste gebod lees ons die volgende in Sondag XXXIVvan
Die Heidelbergse' Kategismus: (4) Vraag 49:. "Wat geb~ed God
in die eerste gebod?" Antwoord" "Dat ek, so dierbaar as my
die sa l LqheLd van my siel is, alle' afgodery, towery, waarsêery,
bygeloof, aanroeping van die heiliges of ander skepsele moet
vermy en dit ontvlug, en die enige ware God reg moet leer ken,
Homalleen moet vertrou, in alle ootmoedigheid en lydsaamheid
my aan Homalleen moet onderwerp, vim Homalleen alles watgoed
is moet verwag, Homvan ganser harte moet Ld.efhê , vrees en eer,
sodat ek eerder van alle skepsele sal afsien en die laat vaar
as dat ek in die allerminste teen sy wil sal handel."

l.
2.
3.
4·, ' ..

Holwerda , B., Exegese Q. T. , Dee.l III, P .162.
Koole, J.L., De Tien Geboden, p.36.
Vonk, Ce . ,. op.cit., . pp.49.9-500.
Hoeksrna, H., Heide-Lbe r'qs-che Cateehismus, i?:510.
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Egipte het Israel met ander.gode in aanraking gekom. Later
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Vraag 95: "Wat is afgodery?"
Antwoo:rd: "Afgodery is, om in die plek van die enige ware
.God wat Hom in sy Woord geopenbaar het, of naas Hom, iets
anders te versin of te hê waarop die mens sy vertroue stel."

Die eerste gebod is die maat.en die maatstaf vir al die ander
gebooie.(l) Heyns(2) noem dit In "wortelgebod" vir alle ander
gebooie, wat die hele gebou van die wet saambou. Reeds in

in Kanaan sou hulle ook ander gode teëgekom het. Oor Israel
se houding teenoor hierdie gode was daar geen onduidelikheid
nie: die HER E het Israel as bondsvoik uitve~kies en
daarom moes Israelook die HER E kies. En dit sou in die
historiese omstandighede beteken het dat daar tussen Israel en
die ander gode geen enkele vorm van verbinding tot stand mag
kom nie. Israel mag dLe vreemde gode nie aangeroep het nie, en
hulle nie tot hom laat spreek het nie. Israel is die volk
van die· HER E, sy eiendom en erfdeel (Deut. 27:9) • Hier·dié
volk het net één God - die God van die 'Exodus uit Egipte.
Elke ~od wat buite die heilsdaad van die uittog gestaan het,
was In ander god, In vreemde god, nie die HER E God nie.
Geen ander god het vir Iirae1.enige heil berei nie. Daarom
mag hierdie volk geen ander afgode hê nie, mag hyself nie die
naam van In vreemde god op sy lippe neem·nie (Ex. 23:13). En
.as Israel dit tog doen, word daar gesê: "Hulle het aan die
duiwels geoffer, wat nie - God is, gode wat aan hulle nie
bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het "
(Deut. 32:17.).

Die kennis van God is nie maar net In blote bespieëling nie,
maar sluit ook die diens van God in. Di~ Skrif verseker die
kind dat daar één enige God is, dat dit nie net In naam noem
nie, 'maar verorden dat wat God toekom nie aan iets anders gegee·
mag word nie. Hieruit blyk duidelik in hoeverre die suiwer

1. Pelikan, J. and Poellot, D." (Ed.) Luthe.rls Works, Vol. 9,
Lectures on Deuteronomy, p .9.,

2. HeYr:l's,J .A., op'. cif. ,. pp .117-118..
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godsdiens van die bygeloof verskil. Daar moet In vaste"re~l
wees, sodat God nie op In verkeerdE: wyse gedien word nie.
Anders sal die godsdiens deur dwalinge ten gronde gerig word.
Om sy reg op te eis, sê God dat Hy In jaloerse God is en In
Wreker sal wees as Hy met In afgod op een lyn gestel word.
Daarna beskryf Hy noukeurig dLe wettige diens. Hierdie twee
sake vat Hy in sy wet saam. OnS moet dus vashou daaraan dat
God van sy eer beroof .word en 5Y diens geskend word as nie aan
Hom alleen toegebring wordwat Hom toekom nie. Daar moet
gelet word op die listige wyse waáirop die bygeloof te werk gaan.

,Dit stel God nie op een lyn met ,die ander gode nie, maar omring
Hom met In skaar van mindere gode aan wie dit die werke toe=
skryf wat God alleen doen. SO,word die eer van God aan stukke
g!3skeur. God word van die afgode onderskei, sodat Hy alleen
gedien sal word. (1)

As Israel teen ander gode gewaarsku word, gaan d,it nie net om :

die oorname van die gode van die heidense volkere nie, maar
ook om die' skepping van eie gode. Daarom word die volk tot die
liefde vir God opgeroep, want wac;t:rli:e,fdeontbreek, daar word
die wieg in gereedheid gebring vir die afgod wat, reeds 6p weg
. E ~ d . . d .', h" '..::J. d' ( 2 ) S . (3) -as . n waar a;.Lgoe as, aar as ·:e1:'l::1enom. poe rra se:
"Heidendom is niets anders dan tot ontbinding gekomen liefde·..~.
heidendom is IGodverlagen van den God los gewordene I: De
mensch zoek God en klamp zich vast aan een afgod."

Oor die afgodery sê Aalders (4): "Al wat afgod is, heeft dit
gemeen, dat het God in de weg staat, dat het met Hom'wedijvert,
dat het Hom op den achtergrond dringt, en, ware het mogelijk,
ui twischt. " Alles wat vergroqt word bui te sy maat en dan as
laaste hoogste
word demonies.

goedheid, en a~ enigste waardevolle beskou word,
Op watter gebied ook al, is ~it ifi sy wese af='., _-,- ..

middel van .afgede oefen Satan sy mag uit .•godery.

1. Calvyn, ?J., Insti,tusl:e, :(vertaal en verkort deur A.
Duvertaqe.) ,p ~67. .,.'.,' '"... , ,
'Heyris, , 'j,. Ï\'., óp 'e cif:. ~, , pp .'l18-tI9; .
Spoerri, T.-, Goden van·,'De'zén'Tïjd,pp ..23-24.
Aálders" W.J. ;"De, Tien Geboden, 'p.lS. '

2.
3.
4.
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6. DEPT. 6: 15

"want die HER E jou God is In jaloerse God by jou -
sodat die toorn van die HER E jou God nie teen jou ontvlam
en Hy jou van die aarde verdelg nie."

Hier is die huwelikstrou van die volk in gedrang.
Calvyn sê dat in hierdie woorde die brandende hartstog sit van'
die liefde wat verneder word deur ontrouheid en owerspel.
Ander geleerdes sien in Nl/] J N elemente van hartstog
en intoleransie.(l) Die HER E is In ywerige en jaloerse
God en die dien van ander gode sal sy toorn laat ontvlam en',
in sy toorn sal Hy hulle verdelg. (2)

6.2 737P3

Jahweh is nabyen die kind méé:tweet déxtalles wat hy
doen deur God opgemerk word. So Laa.t;Hy Hom ook geld as die
"jaloe~se God naby jou". Die term spreek van God se aktiewe
teenwoordigheid.

6.3 l!i1 knoop aan by die waarskuwing in vers 14'. 9~ is
eintlik die "schnauben" van God. Hierdie toorn is

reëel S00S dit blyk dat Hy sy volk sal verdelg van die aard=
bodem - In groter oordeel as verbanning, want daar is nêrens
meer plek vir hulle nie~3) Die HER E is vir diegene wat
hulle teen Hom stel, In verterende ~uur (Hebr. 12:29), In ja=
loerse God (Ex, 20:5).
ander afgegee word nie.

God laat nie toe dat s~ eer aan In
(4 )

1. Holwerda, S., Exegese O.T., Deel III, p.l09.
2,. Ridderbos, J., op.cit., p.126i K.B,.L., p.843.
'l~ ~blw~~da, B., Exegese, O.T., Deel III, pp.162-163.
4. Ridderbos, J., op.ciL, p.93.
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6.4 Hierdi'e oorde.el is dié verbondsbreker te wag-te en di.e
kind kon dit verstaan het, want dit was bekénde ver='

bondsoordele. (In die vasal verdrae van Esarhaddoh staan
geskrywe: "'Magj'ou naam, jou nageslag van jou seuns en dog=
ters sterwe van die aarde af. ")H.

1. Weinfeld, M'., Gp.cit., p.l33.
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HOOFSTUK6

DEUT. 6:16, 17, l~, 19.

1. DEUT. 6: 16

"Julle mag die HER E julle God nie versoek soos
julle Homby Massa ve r soek he't nie." ,

1.1 Inleiding:

en 5.
Die vers hou nog steeds vas aan die tema van verse 4
Ve!r'se 6-9 gaan oor die alomvattende karakter van die

die:ns aan Jahweh, terwyl verse 10-15 In vermaning is in
verband met die gevare vir hier-die dierts wat kan voortvloei
uit die feit dat hulle In land ontvah'g het sonder insE>anhing
en uit loutere genade. Verse 16-18 gee die bepaalde vorm
waarin mens God se gebod ongehoorsaam kan wees. (1)

1.2 ,7117 ' -n N' 1(J];J7 N ':J

By Massa het Israel die HER E beproef (Ex. 17: 2,
7). Die naam Massa (d. i. beproewing, of plek van beproewing) ,
waar die herin~erihg aan die beproewing van die HER E
vasgelê is" verkry later ,'n spreekwoorde,like betekenis
(vg1. Deut. 9: 22 ; ,33 : 8 ; Ps. 95 : 8) • (2)

'.. '. /152 '

Dri ve.r (3.), wys daa rop da't nO) In neutrale woord is. Hy
vlyS tereg, daarop dat die vertaling "tempt" erg misleidend
is, want in,dle,moderne Engels kry "to tempt" die onderlig=
genqe ·betekenis om iemand oor ,te' haal t,ot In bepaalde daad.

I,. Ho~werda, B,.," Eksegese,Q.T., Deel III, p.164.
2 • Rd-dde rhos, .t.', IOp.,C:!:t.· ~ p ..126 •
3. -t)riv~r j S'.H., A Cr.'i,tical áhd Exegetical Commentary on

Deuteronomy, p'.95;.' K.E.L., p.619.
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In Beter vertaling sou wees "test" of "to proof". So het
la) die betekenis oin iemand op die proef te stelom uit

te vind of hy op In seke re wyse sal reageer (Ex. 16: 4;
Rig. 2:22; 3:4), of die, karakter wat hy dra, werklik sy
karakter is (I Kon. 10: 1) . Die moderne Nederlandse ver=
taling "beproef" of "op die proef stel" is beslis hier aan
te beveel.

Die teks moet ,verklaar woli:"dlilaanalogie van Ex. 17: 2., 7.

Israel word gewaarsku dat die goeie dinge (in vers 10 ev.
beskryf) nie deur In houding van ongeloof verkry kan word
nie, d.w.s. deur die HER E te dwing om nog meer wondere
te doen nie. Die genoemde goeie dinge ontvang hulle alleen
deur God se guns en almag. In hierdie verband haal Jesus
ook' aan in Matt. 4: 7. (1) By Massa wil die volk God dwing'
om sy aanwesigheid en genade te bewys in die gee van water
1vgl. Ex. 17:7: "Is die HER E nie in ons ~i~4e tie?")
Israel probeer Jahweh dus uittárt OIn sy aan:wesi:gheid te
demons tree r, 'he·tsydeur die skenking' van verlossing of deur
die toediening van straf. Ook God se lankmoedigheid en
genade kan "beproef" word. In hierdie geval word daar aan
die laasgenoemde gedink., die vervolg in vers 17 beWys immer:s,,'
dat die skrywer,hier dink aán beproewing, In uitdaging van
God en op'st.andteen sy gebooie. (2) Bie' ongelowige beproe=
wihg van Gód word ten strengste verbied: "Gods law is the
testing of man;, therefore, man ,cannot presume to God and
put God and his Law-word on trail." So In stap is uiters
aanmatigend en lasterlik. Dit is die teenoorgestelde van
gehoorsaamheid en 'ait is in sy wese ongehoorsaamheid aan die
wet. (3)

As.gevolg van die ongelo~f twyfel Israel in God se voorsienig=
he'id en teeriT1oor,digheid. Om te ontken dat God genadiglik

T., "Ridqeroof3, J., op.cit., p.126.
2-0' ~o'l~e~di!(,',:'B. '" ,Exege:seI' 0. T., Deel III, P .164.
'3.' :Rushdo(jny" R. J'. :', op. ci,t., p.27.
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tussen hulle is, is net so 'n groot sonde as om sy enigheid
en uniekheid·in twyfel te trek. Die God van Israel is dié
God wat altyd getrou handel volgens sy verbondsbeloftes.
om God se teenwoordigbeid te betwyfel, is net S0 goed as om

Hom te beskuldig van ontrouheid en wispelturigheid. God
bly trou aan sy verbond ten spyte van Israel se ontrou
(vgl. Rom. 3: 3-4). (1)

'n Kenmerkende aspek by die gebeure van Massa is die kal,me
geduld van God. Moses self was hoogs ontsteld, maar GGd
bewerk die verlossing van Israéi op 'n kalm en rustige wyse.
Hierdie gebeure was nog voer die ver-bondsl·l.iitirigby Sinai
en so onderrig God sy volk om op,Hom te vertrou. As Israel
.weer so sou optree, maar nou binne die verbond, is dit' n
groter sonde. Die ware gelowige moet geloof in God:hê',

r

Wanneer God Israel uitdaag in Mal. 3:10 om Hom te "beproef",
is die werkwoord hier sinoniem met die in Deuteronomium.
Maleagi slinger verwyte na sy volk. Hulle geloof is so klein
dat God met hulle moet handel asof hulle Hom pas leet ken
het en nie asof hulle die Verbondsvolk.van oudsher af was·
nie. Die motief is duidelik: die beginner moet nog leer,
maar dit pas nie by die volwasse kind van God nie. Hulle
ken Hom en het Hom lief; Go~ het nie nodig om Hom aan hulle
te bewys nie. (2)

Sommige geleerdes bring die vers meer spesiaal in verband
met die aankonc;liging:vandie Goddelike toorn van vers IS.
Vers 16 so~ dan volgens hulle .die voo ra.fqaande waarskuwing
versterk. Vetsoêk.i,n·gsou hier 'dan wees om tot die uiterste
te ·tergof te tart, dit wil .s~probeer om God se toorn te
laat on'tbrand , Met die oog.opEx. 17:2, 17 en Matt. 4:7

is ditduidelik· da.t die 0I?\rattingwat reeds behandel is, die
juis.te.e~n is. (3)

1. alair; Ê~."P..~.op 0 elt ..,;.....:p'. 39'·. "
2 • Fra:~éiáco,.C'. T .. , ·op.ê,ft.'/ ..p~36'.
3. Ridderbo's, J., "op.cit~:~{p~.l26:'
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,'2• DEUT. 6:17

"Julle moet die gebooie van die HER E julle God
en sy getuienisse en sy insettinge wat Hy jou beveel het,
ywerig onderhou".

2.1 Die inf. abs. beklemtoon die feit dat 'n mens nooit
God mag versoek deur in opstand te kom teen Sy Wet nie:

Die volk moet Hom volkome ernstig opneem en daarom sy gebooie
onvoorwaardelik en sonder teenspraak bewaar.

2.2 nllYrJ wys ook op die wedersydse ooreenkoms
waarin die verbond by Horeb die basis vorm.

2.3 J7n't.1JI
T •• :

, n j 1jj hang, saam met die wortel 1/JJ en vandaar Il 11JJ
gebod en getuienis. ,Die LXX vertaal dit as ~apTuplOV.
Hierdie is meestal 'n regsterm en ditverwys na die mededeLi.rrq
van feite, byvoorbeeld voor 'n regsbank·. In hierdie vers
is daar egter nie van 'n forum sprake nie, en juis as gevolg'
hiervan ontbreek die tip'iesekarakt.ezvan "getuienis." (1)

Fl 7 'T JJ hou verband met die akkadiese woord a de, wat in
die algemeén gebruik is,~ir die benaming van die inhoud van
susereine verbonde. "So, toa" is testimony ( nl/JJ) which
characterized the stipulations as oath-bound obligations or
as a covenant order of life." (2) Wiseman(3) definieer die
enk~lvoud van die woórd as: "A law or commandment solemnly
imposed in the presence of a divine witness by a suzerain
upon an inclividualor people who have no option but acceptance
of the t.erms., It implies a ,'solemn charge or undertaking
an oath' (acc<;>rding,to the view 'Qf suzerain or vassal) ."

1. Holwerda, B., Exegese.',O.T. Deel rnr, p.165i cf. Kittel,
G. (Ed.) op.cit., p.474,'ét seq.

2. Kline, M., op.cit., p.17.
3. Wis'eman,D.J., The VassaL-Treaties of Esarhadon, p.81 •
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is die basiese bepalings van die Sinalverbqnd,
in besonder die Tien Gebooie. By n'17 ~ behoort sy meer=

voudsekwivalent Il Ï1.Y "to be understood not so much as
'testimonies' as 'covenant stipulations' or 'commandments~,
hence 'laws.,,(l) "The covenant stipulations are laws to
which due witness has been given (Jos. 24:27) and so by common
semantic development. the word passes over from the act of
witnessing to the covenant of that which is witnessed, i.e.
the laws themsel ves. " (2) Soos t71}:/ IJ het di t dus die
karakter van 'n gebod binne dice r aamwerk van die verbond.

2.4 71s nu IV Uithierdie toevoeging is dit duidelik
dat Moses nie die gebooie vir 40 jaar vir homself

gehou het om ditnou eers af te kondig nie i hy gaan egter
van die veronderstelling uit dat dit reeds bekend is. Dit
gaan dus nie om die eerste afkondiging nie, maar om dit by

herhaling in te skerp (vgl. 1: 18) . Kanonies is die toevoeging
van groot belang omdat dit hieruit duidelik blyk dat Deuterono=
mium 'n verdere ui teensetting is vam wa,t reeds gegee is,
met andésr woorde. ons het hier nié te doen met 'n aparte kode
of In latere wetsboek nie. 'Hieruit blyk die innerlike eenheid
van die Pentateug en ook die werkli~e karakter van Deuterono==
mium. Deuteronomium ken geen ander kode as die reeds bekende
een nie en dit is wat die boek paraneties onderrig. Die
boek openbaar geen ander gees nie en daar is geen rede om
di tonder 'n latere tydperk te p.l aas nie.

3. DEUT. 6:18

"E,~ j.ul.Le moe t; doen wat reg en goed is in die oë van
die f:I ERE, .dat ditmet jou goed kan gaan en jy kan inkom
en in besit neem die .goeie land wat die HER E aan jou
vade-r s 'met "n- eed be:loof .he.t ;."

1. Kitchen,. -K.A~,.Ancient, Oldent arid.Old Testame.n.t, p.108.
2. Lindars, B." ."An E!:!sayon Torah in Deuteronomy" in

lkktoyd, P..•R.- and Lindars, H'.i Words and Meanings, p.127.
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3.1 fl'!JJlJl ,die perfektum kenstruksie dui vir ons v aan
wat in 77 7n un 71/1 Ui epgesluit lê. Vir wat

reg en goed is in Ged se eë, kan hulle nie meer in enkunde
oer ,verkeer nie, want dit is'aan hulle bekend gemaak in die
g~beeie .

3.2 7':1 JiJn lyn';

Onder :::J lJ 77, blyk die betekenis van welvaart op alle

die mens in sy ganse bestaan. Sees in verse 4:1, .fOi

5:3 werd die welvaart geneem as metief vir die gedsvrug.
Dit maak die religie neeit antrepesentries,nie: tet In
gedsdiens van en uit eie belang nie. Om Ged se gebeeie
te enderheu, beteken altyd ernsy gebed wat sy genade in die
Exedus bewys'het, te eerbiedig. In die gebeeie seek Ged
eek die v:erlessing van sy volk. (1) Rewley(2) skryf die
velgende eer die geeie lewe: "The geed life, then, as it
is presented to.us in the Old Testament is the life that
is lived in harmeny with Ged's will and that expresses itself,
in daily life in the reflectiens of the character ef Ged
translated into.the terms ef human experience, that draws
its inspiratien and its strength frem cemmunien with Ged in
the fellewship of his peepie and in private experience, and
that knows how to.wership and praise Him beth in public and
in the selitude ef the heart."

.... t: . ,."~,'

3.'3 nUl7" n Nl' Die terrninelegie herinner aan die
van 6: lo Hierd,iewelvaart is eerstens die oergang

uit die weestynnoQq riadie rykdem van Kanaan en dit werd
( 3)daarem ook karakteriseer as

1. HoLwerda , B.',Exegese c;)~T.,Deel III, pp.1:65-166.
2. Rowley, H.H., The'Fáitho{ Israel, p.144.
3. HoIwerda , B., EX~ése O.T . .p.166i "cf. K.B.L~, pp.406-407 .
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Hier is die bedoeling nie die retoriese breedheid nie,
maar tog kry die toevoeging betekenis, want Israel moet met
die intog die vervulling van die eed beleef en sodoende ook
die bewys van God se trou ondervind. God se trou sowel as· die
rykdom van sy gawe dien as aanmoediging vir die eis in vers
18 (al (1) •

4. DEUT.. 6: 19 .

"terwyl Hy al jou vyande voor jou uit verjaag soos die
HER E gespreek het".

4.1 , die infinitief konstruksie dien hier, net
soos by die Latynse gerundium op - ndo, as nadere <?m=

skrywing van die besondere omstandighede. As gevolg hiervan
kan dit die beste weergegee word deur "onder" of "met". (2)
9117 is 'n rare woord en kom nog voor in 9:4; Jos. 23:5. (3)

4.2 word hier soos in 4:38 gebruik om te sê:
Land uitgevlug het,'
Deur God se handeling

alle vyande moes voor Jahweh die
sodat Kana~n voor Israeloop sou lê.
word die land Israe~ aangebied. Die bewoners van die land
het nie alleenlik oor 'n getalle-oorwig beskik nie, maar
hulle was ook kwalitatief scerke r as Israel gewees. Israel

wys hier opsetlik na Israel se uitverkiesing, en dus sodoende
ook na die irgryping van God ten g.unste van sy volk. Alleen
op hierdie wyse kan verkl~ar word waarom die mindere die

. . . (4)meerdere S0 dd.e n ,

1. Ibid.
2. Ibid.
3. K.B.L., p.225.
4. Holwerda, B., Exegese O.T., Deel III, p.l6'6.
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4.3 (1),7],77 7J 7 71JJN] onderstreep die motief vir die

'[)euteronomium herinner word aan die heilsfeite en aan God

se genade en trou is baie opvallend - dit vorm die fondament

vir die voLk se diens aan Hom. (2)

---------~----------

l. Cf. Supra, pp.~O-93.
2. Holwerda, B., Exegese O..T., Deel III, p.167.
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DEUT. 6:2.0,21,22,23,24,25.

1. DEUT. 6:2.0.

"As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die
getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die
HER E onse God julle beve'el het?"

Met vers 2.0 begin die toepassing van die motief wat reeds
in vers 7 genoem is, naamlik om die kinders te onderrig in
Israel se heilige tradisie. Met die inskerping van die
wet gaan dit nie soseer oor die leer van gebod op gebod nie,
maa r ditgaan oor die beklemtoning van die evangeliese
onderbou en ,oor,di:e évangeliese bet~kenis van dle gebooie
(vgl. vers t9). Die religieuse onderwys het hier die vqrm
van vraag en antwoord en hieroor skryf Holwerda(l): Blijk=
baar is 'de veronderstelling dat de vader zijn zoon de geboden
zegt, en deze ter enige;r- tyd eens' ( 7n tJ ) met de vraag

,T T

komt: maar waarom moet dan nu :zo? Wat (nn), heeft blijkens
T

het vervolg niet de bete)<enis: wat is de 'teks der geboden,
doch: hoe zit er eigenlijk mee, wat is de basis der ge=
boden? Waarop .rus tien al deze aanspraken van Jahweh, en
wat bedoelt Hij ermee?"

2 . DEUT• 6 : 21- 2 3 .

21 "dan moet jy aan jou seun sê: .ons waE?slawe van Farao

in Egipte: maar df.e 'H ERE het, ons deur In sterke

1. Holwerda, B., Exegese.'Q:.T., ·Deel r.rr., p.167,i cf.
Ridderbos, J., op.cito, p ..127. ,
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band uit Egipte uitgelei.

22 En die HER E het groot en onheilsbrengende tekens
en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele

huis gedoen.

23 En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring,'
sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders

met 'n eed beloof het."

2.1 Vers 21:.

Die vaders moet allereers antwoord wat hulle postsd:~
voorheen was. Die verskrikking van die Egiptiese tyd kry
aksent deur die woord 077.111 Die volgende klem val
op die feit dat Jahweh hulle verlos het. nat n 77]

wys op die kr~gtige ingryping van God - die wyse waarop Hy
hulle aktief verlos het. (i) Hierdie heilsgeskiedenis word
gebruik as opskrif of aanhef vir elkeen van die Tien Gebooie
afsonderlik. Geeneen van df.e gebooie kan verstaan wozd as
dié opskrif nie as 'n onlosmaaklike deel van elke gebod
gesien word nie. In hierdie woorde het die wet inderdaad
sy begin; hierdeur word die agtergrond gegee waarteen die
kind die wet moet sien, asook die ruimte - die enigste
legi tieme ruimte - waarbinne die wet funksioneer. ,In' n
sekere sin 'is alles wat op hierdie heilsgeskiedenis volg,
reeds hierin opgesluit; of anders uitgedruk: die Tien
Ceb ooi.e is 'n verdere uitdrukking en toepassing van die
woorde. Buite hierdie raamwerk sou die wet alleen 'n kodeks
van geïsoleerde bepa:linge wees wat geen verband hou met en
deel is van God se heilshistoriese handeling,e met sy volk
nie. (2)

... /161

God openbaar Homhier as die Self~enoegáam~ en die Absolute.

Hy herinner Israel dat bulle verrrouddnq met Hom' n verhouding

. ,

,I. Holwerda., ,B,., E,~egés,eO.T,.I"b,éel III, p.l67; K.B.L. ,p.288.
2. Heyns, J.A., op.cit.,:p~106.' ,

~'. '. " ,... /'
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van genade is. God gee die gebooie aan Sy volk van gen~de.
Die sondige mens is reeds veroordeel én is dus verlore.
Alle mense is.onderhewig aan die oordeel van die wet. Die
feit word beklemtoon in die waarskuwing dat enige persoon
wat die berg Sinal tydens die wetgewing betree het, sekerlik
sou sterwe. Die wet word aan In volk gegee wat uitgenade.
gered is - as In genadeweg om te leef onder die seë·n··van
die verbond ..(1)

In Begi.nsel wat ui t die .lJ f1Ul vloei, is dus die onderrig
in die wet. Enige iets anders as Verbondsgefundeerde
skoling is In bewys van apostasie vir die gelowige; dit
impliseer dat In ander god gedien word en dat dié onderrig
oor hom gaan. Daar kan geen ware aanbidding wees sonder
ware opvoeding nie, w.ant die wet skryf voor en di.:t:.is abso='
luut. Die kind kan nooitGod se aangesig nade.r as hy. GOd
se voorsk:t:i:f verag nie. (2)

Die vader-seun-verhouding is ook In basiese analogie vir die
verhouding tussen Jahweh en Israe·l. "And there is no doub t :
that covenants, even treaties, were thought of establishing
a kind of quasi-familial unity." In die tegniese woorde=
skat van die verboridsClokumente word daar van die hoofdeel=
genoot gepraat as "vader" en van die ondergeskikte deelgenoot
as "seun". Waar die twee partye gelyk was, is daar gepraat
van "broers". (3)

Die didaktiese strek~ing van Deut. blyk duidelik uit die
k()nstante beklemtoning van die vader se rol. In die Ou
Ooste het die vader In sentrale rol gespeel in die opvoeding
vah die kind. (4) Die Uitdrqkking dat die leerling sy

.leerkrag. as. vader aanspreek, is nie net tipiés van Spreuke

1.
2.
3.
4.

Rushdoony , R.J .•, op.Cit;,
Ibid., p.22. ".
Mc Cart,hy, .n',J' . , '.op. ei t'. " i
Sup r a , p .1:1Q.

.p .15.

p. 3).

. .• /16 3



.....163 -

.nie, maar ook van dd.e Ou Nabye-Oeste se wysheidsli teratuur •
Die beek Spreuke beveel aanvullend .aan dat die kind beide
vader en meeder meet geheorsaam (6:20; 10:1; 15:20 ens.).
Die kind meet gedissiplineer word deur albei, die vader en
die meeder.Cl)

Di t is interessant em te let ep die ti Lmpze ssLon Lst.Lese"
en tlsimbiotiesetl styl van verse 21 tet 23 - hier werd slegs
'h enkele trek geneem maar teg vat dit die hele tótaliteit
saam. (2) Harper(3) noem verse 20-25 "a medel ef the kind
ef explanatery comment.tI Die laaste vyf verse van die
heefstuk kan.ter.eg geneem werd, die.tlleerplan" vir die'
onderrig van die jeng :j:sraeliet. Die geleef van die vaders
meet by die kinders lewend geheu werd. "The answer te be
given then, the passage suggest is in chief part a story:
We ebey Ged's laws because ef what He has done for us.tI(4)

2.2 Vers 22.

In die kategese meet daar nadruklik gewys werd ep die
uitverkiesing van Israel. Ged 'bring eer Farao. en sy hele
hui s gevaarlike en verskriklike tekens en wonde rs , '7]7:.}'1Ji:J .'.... :

beklemteen die'feit dat dit geen versiRse1 was nie maar dat
dit gekenst.a.teerde feite was.(5)

2.2.1 Die terme n JJ JtV en G'n 9t1

" n91r1 is a pertent, an occurence regarded merely
as .some thi.nq extraordinar.y. JJ 1N is a sign i.e. semething
erdinary er extraerdinary, as the case may be, regarded as

. '.

l. Weinfeld, M., ep.cit., pp. 305-306.
2. Helwerda, B., E.xegese O.T.,Deel III, p.67.
3. Harper, R., 'l!he.aoeR .of;iDetiteronomy, p .15l.
4. Blair, E.P., cp.eft., p d9. . .
5. Helwerda , B., :Exe'gese,.0.T. ,Deel III, !'.167 ~
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..
.s'ignifican·t of a. truth beyond itself or impressed with .a
.';Divine purpose," (1) RobinsOn(2) skryf: r n IN is not

the abnormality of the event that makes the sign, but its
interpretation in a particular pattern of divine control."
Die gedagte aan 1791 n Ls een van abnormale en dikwels
dreigende dinge. (In Sag. 3:8 bevat dit egter In troos=
vo.l.Le inhoud). "Wemay illustrate the difference by the
fact that nIN is used in the fl·rst· chapter of Genesis
of the regular course of the' sun, whilst we have just aeen .

that the eclips of the sun can be described as a nDI/1." (3).
I] 7 lY in sy wydste betekenis verwys na enige onderskeidings=
tekens (bv. dd.e bloed 'aan die deurposte van die Israeliete
Ex. 12:13; In familieteken Num. 2:2), maar gewoonlik word
di t in verband gebring met die gebeure om In orakel. Dit
word ook gebruik om iets te ill ustree.r of om In bepaalde
begrip tuis te bring (Jesaja loop naak en kaalvoet Jes. 20:3),
of om die Goddelike oorsprong te bevestig (Jes. 7:3).
n97/1 staan nouer Ln verband met die buitengewone en dit
word ook gebruik in die besondere sin van voorafskaduwing
(Sag . 3: 8 ). (4 )

BeLde hierdie terme ventys in die vers na die. tien plae
waarvan 'sommige (bv. hael, pes onder die vee, ens.) SU;!atalis
dinge is, ditwil sê nie abnormale dinge nie. Dit word
alleen deur die aankondiging van 'Moses "tekens" van God se
toorn (,Il 7N '), terwyl <die ander abnormabe verskynsels was,
die 07 Il 911 ,wat ook van God se ingryping getuienis
gee. (5)

. .. /165

2.3 Vers 23.

·un IN7 met rladruk voorop om die teenstelling te
beklemtoon: Israe':L' kom van dwang tot vryheid. Hier moet

L ,Driver, S.R. ,.A, Critical and Exegetical Cominentary on
Deute.ronomy, p , 75. .

2. Robin'son, H.W., Itlspiration and Revelation ..in :.the Old
Testament, p.3S·~'

3. Ibid., p.37.
4. 'Smith, G.A., op.cit. ' .. ·p·•.·71·.. '",
S. Ho Iwenda , B., Exegese,:cQ:.;r:['.,Deel ~II, p.l23; cf. K.e.L. I

pp. 2:3-24I 505.
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ook veral gelet word op die gebruik van die woord "ons".
Hierin hoor die kind die solidariteit van die eenheid van
die Ou-Testamentiese kerk. Die vader moet sy kinders ~leer
dat God die reg het bp' hul~_e verbondsgehoorsaamheid omdat
Hy nons" verlos het. (1) Die vryheid was maar net die begin
waarmee .Jahweh nog groter genade beoog het, naamlik die
beërwing van Kanaan. Die woorde Jl Jl) 1JJ) til tV.117

1 ) 'j kan velr>taal word: "ons hierheen gebring het om vir
ons te gee", of nóg beter: "Orl's' i,ri:9.:~Ji)j?iI1g,ons gewende".
Die trou aan Jahweh word opnuut bekleïrftoón deu!ri'die bewoording

l .
van vers 18. Die doel van. die onderwys is. ·omdie kind te
leer .glo, want uitdie geloÓ,f .sa'l hy lewe. on

God vra dat .die kind Hommoet dien. OmGod te dien j' beteken
geloof en vertroue. Geloof is In sentrale begrip in die
Ou Testatfién,t. Reeds by die aartsvadélts ,t..f:êé geloOf op
die voorgrond. Vir die profete is die aiêh~ aan God In
saak van die geloof. Geloof is afgelei van die Hebreeuse
stamwoord 11.t1 /II. J7 wat beteken vasstaan of betro\iliaar
wees. (3) God eis van die. kind dat hy in Homdie grond vir
sy vastigheid moet vind. Die roepstem van God moet met
vertroue be arrtwoord word en df.e : kind moet 7 n« sê op alles
wat Gód doen en beveel. Wie in .:fahweh"glo", is by Hom
veilig geborg (vgl. Rig. 5; 31) ,. (4)

Deur die geloof aanvaar die kind God as die Leidsman van
sy lewe. Wanneer die kind glo dat Hy betroUbaar is en Sy .
wOorde en dade aanvaar as basis en as rigsnoer, dan laat hy
Hom·t()~ in sy lewe as dié God wat red, rig, reël, beskerm,
seën en regeer. Sonder g~loof kan daar g.een sprake wees
van In. verhouding tusaen die kind en God nie. Hy'wat nie

1. Vonk, C., op. cito " P .502.
2. Holwerda, B.,. Exe'ges'e O.T. Deel III, p.168; cf.

Rom. 1: 1'7; Hab.. 2':4 .
3 • Cf. K.'B.•L •., p •61.
.4,. de Groot', J. en -Hulst, A.R., op.cit., ,p.278 .
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glo. dat Jahweh betreubaar is, nie Sy Woerd as rigsneer aan=
vaar nie, sluit Hem..uit env s t.eL Hembuite sy lewe. Ged
laat Hemnie met ander gede deel nie. Hy wil die kind
alleen vir Homself hê en dit we'rd werklikheid as hy in Hem
glo, hem ep Hemverlaat, ep Sy Weerd vertrou en reken op Sy
verlessingsdade . God nooL dd,e gelew·ige verbendskind self
uit - die inisiatief kern nie van die mens nie, maar van
G0d. (1)

Geleef is geen vae religieuse besef nie, maar dit rig hem=
self op Ged en cp sy kenkrete weerde en dade (bv. die ver=
lessing ui t Egipte) . Geleef is dus baie nou verwant aan
en dikwels selfs sineniem met heep en verwagting. Wie glo.,
verwag dat Jahweh sal deen wat Hy gesê het - di t is 'n
belydenis van hulle vertreue in die heil van hulle tcegesegde
teekems. Omhierdie rede is die gelowige kind vel eska,t:a#:
legiese spanning.' Die I$raeli tiese kd.nd meet dus geleer
werd em Jahweh te vertreu: op grond van Sy Wéér,d, in wat Hy

gedeen het en wat Hy nóg vir 'hulle sal d~én. ,(2;) Die 0l':iQer=
r'i$! 1:n Israel se geskiedenis werd. dus. 'li ma.g:tige fakter in
die verbendsepveeding. em die kitrd se geleof te versterk.

Rebin$en(3.) noem die gebed van vers 5 'n paradeks emdat dit
beveel em lief te hê, maar hy vervelg: liThe paradex ef
this commandto. leve is e:x;plained by the subsequent answer
te a sons questien." (gek in hoofstuk 26). "These two.
passages take. us te the heart ef the Deutier'onomi.c religien,
and display the 'great evangelical motive of gratitude which
is always the secret, ef the deepest ebedience. To.knew
arigh.t the. diVine .z'edemp.t.Lon1,s te be inspired with a leve
that makes obedience natural and easy, and turns Geds statutes
in te man's s,Ongs i,n the. heuse ef pilgrimage. II

i. Pop, P.J., ep-.cit .., p.l92.
2·. Ibid., pp.l9'4';_l95.·
3. Robinson, H.W.." op.cit., .p ..215.
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3. DIE ,OPVOEDKUNDIGE IMPLIKASIES VAN ISRAEL SE
GESKIEDENIS VIR DIE VERBONDSKTND.

3.1 Di,e belangrikheid van die geskiedenis in die opvoedings=
taak,

Seerveld(l) vat die belangrIkheid van die geskiedenis
in die opvoeding as volg saam: "The focal concern of
Christian 'education, is understanding and developing history."
Hy vervolg: "History. is a shining gossamer of God in which
we as a matter of fact. li,ve and move and have our meaning.
Misunderst00d ,or disbeli:éved it becomes a cobweb of 'death.
Education which hold a false idea of history or slights
this undeniable, concrete matrix of the redeeming creator,
Gods ruling human and subhuman affairs leave those so trained
lost in a maze of abstractions.,,(2)

Isra:e.lse "Umwelt" leer sy gode uit die natuur ken.
Di'e heidene voe L huile selfs afhanklik van die na t.uuzmaqce
en so word dïe natuurfuagte tot gOde verhef en as gode gedien.

Israel ken God in di.e,ëerste plek uit die geskiedenis. God
roep Abraham uit ~r na Kanaan, belowe hom 'n groot nageslag
en gee aan sy nakomelinge Kanaan as erfdeel. Hy verlos
Israel uit Eg1pte en na hierdie laaste heilsfeit gryp die
Ou Testament telkens terug. Israel leer sy God,dus eerstens
ken deur,sy dade in die ge~kiedenis. (3) Die spesifieke
oorwe9ing van die Ou-Testamentiese geskiedenis is nie om te
leer 'dat daar één ~()d i:s nie, maar dit wil leer wie hierdie
één God is. Dit gaan dus om die beke ndmak i.nq'van Gods

L SeerveJ,d, C!" The Song o f Moses and the Lambr
'of A.R.S.S; Ed~cátion, p.lS.
Ibid., p.17.
Ridderb6s, N.H., ,"Het Ou Testament
Artikel in G',.T.or., Ni<,.'4/5, ,p: 114.

The Joke

Israel het nie'so()s die "Umwelt" baie gode om van

2 •
3 • en de ,Geschiedenis," I,

• •• / 16'8
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te kies nie, want op 'n gegewe moment in die geskiedenis
het Jahweh HO,m aan Israel openbaar . "Ek is julle God. '.
Op hierdie tydstip en nie eerder' nie, kon Israel bely het:
"Ja, H E HE, U is onse God." Israel het nie baie gqdê
laat saamvloei tot een God nie, want Jahweh het self in die,
geskiedenis ingegryp deur sy verlossingsdade en So die
geloof in Hom aan Israel geskenk. (1)

Die Ou Testament ontken nie hierdeur God se openbaring in'
die natuur nie, maar nêrens kry 'n mens die gedagte in ,die
Ou Testament dat die mens regstreeks tot God kan kom nie.
Uit die gebeure nondorn die ExoduS- is dit baie duidelik dat
God heers oor al die natuurm~~te. As Israel dan later in
aanraking kom met die geweldige natuurverskynsels, weet hulle
dat dit deur God beheer word, want in sy heilsdade aan
hulle vaders het Hy Homself ook hierin bekend gemaak. '

Die onderskeid tussen Israel en die "Umwelt" het verreikende
gevolge: In die natuur heers daar 'n kringloop - die'dag
maak plek vir die nag, seisoëne wiS-sêl mekaar af en die saad
kom op, groei, bloei eh vêrwÊH'k..:' ;By hierdie dinge leef
ili'sr-aelse "Hmwélt" en hierdie sikliese leMensbesef beheers

. ~.• /1:69'

hulle lewens. In 'n wêreld met hierdie lewenSbesef as
uitgangspunt, kqn die betekenis van die geskiedenis in sy

" ,

volle omvang nooit, insla<;J:vind nie. Omdat Israel 'n ander
lewensbesef gehad het, het hulle die geskiedenis geken.
Die sirkel was tiperend van die "Umwe Lt." se lewensbesef ,
te~wy,l die van Israel die reguit iyn 'was.

Die implikasie hiervan is duidelik: Israel weet van die
'begirl"waarheen mens nie kan teruggaan nie én nog veel be:::
langriker, Isr~el weet van die doel van die ge!:>kiedenis, die
afslui ting waarheen di't a,lles af?tuur. (2,> Die ui tsprake

-.' .'

1. De Groot, Jó en Huls:t; A.R.j áp.Cit.,; )~).,3,3,9,.
2. Ridde:tbos, N.J., 'c::m.cit., PP,.l13, 114 .; 115 .



>../i70

- 169 -

, .
• I

"oor die geskiedenis is In belydenis en In verkondiging
.en ni·e In :tasionalisering nie. Dit is In ek sLs t.ensLê Le
be sLi ssLnq voor God wat die karakter van geloof dra. S6
In $tandpunt is die Bybelse opvattin9 dat die geskiedenis
op In sinvolle wyse lirieêr verloop. Daar moet rekening gehou
word met die Skrif,tuurlike sekerhede oor die toekoms. Die'
verlede; die hede en die toekoms moet in die. kind se beskouinge
betrek word omdat dit die verwikkeling van God ae pl.an met
sy skepping is. Daarom moet. :hy bely: daar is In vaste
beginpunt en die eindpunt is terselfdertyd "eschaton" en "telos':.
naamlik Christus. God is die Skepper van die g$skiedenis
en in Christus wat die singewende Middelpunt is, is ook die
Voleinder daarvan, (1) Bijlsma (2) tipeer dit as volg: In
Jesus. van Nase.ret word die doel van die Ou-Testamentiese
geskiedenis gesien. "Hij is het brandpunt, dat de stralen
van de Schrift bundelt." Die hele Ou Testament word ver=
staan as Woord aanqa ande die Messiaanse heil. Die ganse
heilsverwagting, soos dit in die loop van die eeue by Israel
ontwikkel het, word, in Christus verval. Israel weet dat die
geskieqenis In GoCishepaalde doel het en so kryons by Israel
'n teleologi'ese' geskiedsbeskouing. (3) Die "Umwelt" kan
nooit by so 'n begrip van die "groot Toekoms" met die vol=
tooiing van die geskiedenis uitkom nie.(4)

God openbaa:t Homself in die geskiedenis. Die geskiedenis
is die "werkswinkel" van God en in die geloof kan dit gesien
el) verstaan word. Die openbaring van God is 'n geskiedenis
van openbaring - dit is die hooftrek van' die Ou Testament. (5)

lo Le Riche, E .J., "Die Lineê:te Verloop van die Geskiedenis"
in die G.~.T., Nr~ 1, Jan. 1974, p.22. .

2. Bijlsma,'R., Schriftgezag enSchriftgebruik, pp.lS-16.
3. Ri dderb oa , N.J., op·.cit., p.113.
4·. Ibi<:L r : .p .119. .
5. Mowinckel, S., The Old Testament as Word of God. ,p.35.
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3.3 D.ie Hei·lshistoriese bepaaldheid van die Geskiedenis

Probeer ons In sentrale gesigspunt aandui waarmeê dit
wat gebe\lr het, omvattend omskryf kan word, hoef dit seker
nie teëspraak op te roep as ons sê,: Wat vertel wo rd; is
die dade', die handelinge van God nie. (1) Onmiddellik moet
egter daaraan toegevoeg word dat hierdie handelinge as
heilsdade vertel word: God het gehandel ten bate van sy
volk in In besondere sin: reddend, bevrydend en ontfermend.
Die geskiedenis wat ontplooi, is wesenlik heilsgeskiedenis.
Di t het weer op die onderrig In beslissende Lnv.l.oe d r . Die
heilsdade van God word verkondigend en belydend vertel en
me t lofsange omring (vgl. die lied van Moses) . (2) Bi j 1sma (3)

noem hierdie aspek "het klassieke credo" (vgl. Jo.s. 24;
Deut. 32; Ps. 78, 105; Hand. 7). Die Ou Testament kom.'
telkens op die volgende dade terug, naamlik die skepping,
God se openbaring aan Abraham, die Exodus, die gebeul';eby
Sinal., .dae .intog en die Dawidiese koningskap (waaraan die
Sio'nsberg onlosmaaklik verbonde is). (4) Hulle vorm as lt
ware die bakens op die pad ·vaJ?dd.e heilsgeskiedenis in dd.e

Ou Testament. Die "inte:rrsc:tiptuaierelatie" van h:ierdie
klassieke heilsfeite, lê hierdie dade in hul grondleg~ende
betekenis vir die hele .Ou Testament bloot. (5)

Die Verbond is In wesenlike. aspek van die he.ilshistoriese
inslag van die Skrif. Die geskiedenis wat God met sy volk

het Oude Testament de historie ziet als hE:t zamespel, als de
voortdurende verwerkelijking van het verbond van God met
z·ijn vo Ik '", skryf Koqle (6) • Die gemeenskapsverhouding wat

1. .Cf. Ibid., p. ~~.
2. Fur"stenberg., I;.,. D.i,eSkopus van 'die Heilige Sk:df,

(Refer'aat; gelewer voor die Dogmatologiese "Werkgemeenskap,
.Jan. 1970), p.6.

3 •. Bijlsma, R., op.cit., p.36.
4... Ibid., pp.20~21 .
.:.5'. [bid. , P'~·3,5•
6. Koole, J.t .., Vérbaal en' Fêit.ïn .tietOude Testament, p.64 .
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'uit die verbondsgeskiedenis straal, kan die ABCvan die
BybelSe reli<1Jie en prediking ,genoemword. "Deze gemeenschap=
verhouding is er als. geest~lijke, door God geopenbaarde
kennis; als iets van, Israël op bijzondere wijze ontvangen
heeft in het verbond met Jahweh; zijn is aan Israel in zijn
ges ch Le de nd s openbaar geworden.... " (1) Dit spreek ve rde r

van 'bestendige, betroubare en genadige teêï:ll.\tlloórdigheiden
omgang vah God by en met Israel. En dit hou die hart van
die volk toekomsgerig, op grond van die beloftes wat,in
die kader van die Verbond hul deel geword het.

Dit bring ons by die volgende d'i·m-ensiein die Bybelse ge=
skiedenis wat Bijlsma nO,em(2): "Die heilshistoriese
dinamiek 'in die struktuur belofte-vetvullin:g." Hiermee'
dui hy aan dat die heilsgebeure steeds oop staan 'na die
toekoms toe. Sodra die aanvanklike belofte (.5) Ln vervulling
gaan~ stu 'n nuwe b.elofte (of 'n nuwe dimensie van dieselfde
belofte) opnuut die geskiedenis voorwaarts. Die geskiedenis
soos wat ons dit it'!; dA.eSkrif lees is daarmee nooit afgelope
nie. In' "onophoude Ldjke escnabe Loqdscbe drift houdt de

..
gang der historie open naar de toekoms toe." So byvoorbeeld
is .di e rus wat die volk in Kanaan gaan ondervind, nie die
eindpunt nie, maar dit word weer ,in die veranderde omstandig=
hede die beginpunt van In nuwe verwé3.gting na die Dawidiese
koningskap, of na die rus wat G9d sy volk in Christus sal gee.
"Elke.vervulling van een ·belofte gaat weer opnieuwals

. .' . . ( 3)
belofte opweeg·om door Jahweh vervuld te worden."
Koole (4), vervolg: . "De €ne spann;ingsboog is nog niet tot
rus't.en gekomen, of de' volgende verheft zich weer."· Hierdie
verskuiViing van die heilsta:fereel maak nie die feit ongedaan
dat die volk nóg die geb09~e van God moet gehoorsaam nie.
:J;ndie onderrigting van geslag.',tot geslag kom die totaal van

... /172

L yriezen, Th.C. op; ci t. ,. :pp.~142-1~3.
2 • Bij lsma, R.,. o.p. ci t. "" p ~37 . .
3. 'Koole, J.L'~, Verhaal en redt fn het O'.T.; polS.
4'. Ihid.~
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; , .
die heilsfeite tot volle verwerkliking.

3.4 ,Die Kerugmatiese Struktuur van die Geskiedenis

Die Bybel bevat geskiedenis, tog is dit geen ge=
skiedenisboek nie. Moses het voortdurend vertel en beskryf'
wat gebeur het, tog was hy geen "historikus" nie (hy wou
dit ook nie wees nie). Die historiese gedeeltes is op

, (1)'verkondiging en onderrigting ingestel. '

Omdat die heilsdade van God as heilsdade erken en bely word,
lei dittot onderrigtende en verkondigende vertelling.
S6 word dit ....binne die Skrif self'- verder oorgelewer en
deurgegee. (2)

Wanneer die kerugmatiese spits van die Bybelse geskiedenis
geaksentueer word, beteken dit nie dat die kerugmatiese ten
koste van die historiese op die voorgrond geplaas word nie.
Beide mag nie teenmekaar afgespeel word nie. Die eienaar=
dige verstrengeling van heilsf~ite en heilsboodskap hoort
t.o t, die essensiële struktuur van die Skrif. (3)

In hoeverre die Bybel verkondiging is en wil wees~ blyk
reeds daaruit, dat die Skrifinhoud éérs verkondig is (die
mond~linge tradisie van God se reddingsdade) en daarná is
dit 'op skrif gestel. (4)

Hierdie verkondigingskarakter dring homself onweerstaanbaar
'op. "Van verkondiging tot verkondiging loopt de weg van
.het ,geschreven Woord Gods,,(5) Nog meer: Die te boekstel=
ling h~t plaasgevind, nie om die aanvanklik gesproke woord
te vervang nie, maar met die uitdruklike doel dat .die

l. Fur.stenberg, I., op.eit., pp.8-9:.
2 • .Ibid., p.9 .
3. Ibid. .
4,. Ib,id.
5. 'Bijlsma, R., op i ci t .", p.7l~



g~see sodat ander da.ardeur oortuig kan word. Die deuterono=

- 174 -

verkondiging sal voortgaan. Die Boek is dienstig aan die
BoodSkap.

Ons kan dit derhal-we so 's'teT: Verkondiging is sowel die
bron, as die bestemming van die geskiedenis~ Hiermee
ui,teraard word die hele Skrifinhoud tot kerugma gestempel. (1)

Bijlsrna(2) wys daarop dat in ,die literêr--historiese navor=
sing se soeke na en ontdekking van verskillende li t.eratuur=
vorme, dit steeds duideliker aan die lig gekomhet, dat die
"pr-e df.kLnq" in die Skrif td:e '" n" literêre gestal te naas
andere is nie, maar dat alle vo rme., elk op eie wyse, niks
ande r s as prediking is nie. "Het belangrijkste en alles
beheersende kenmerk van de literatuursoorten in de Bijbel
is hét verhalen en vertolking van de daden Gods in de
Historie". Wat eenmaal gebeur het, word as getuienis weer=.

miese geskiedskrywing bring die geregtigheid van God na V01?e
in ,sy oordele. Die qedoeling met hierdie t:ték is 0nr die
volk tot bekering en trou aan te spoor. Dié wérk vah ddé'i

skrY\'],e.,rLs dus pr:akties--te0logies, met 'n herde:tlik""profe=. '. . ..

t i.e se. strekking., maax die grondslag daaryan is die prediking
van ,Gocil.se dade in die loop van sy voik se geskieden.is~ (3)

AS,vertellers van·die Magnafiá,Dei was die ouers, onder~sers,
9:etuies" heroqte en 'bOodskappers, van die heil, dienaars ~n
verkondigers van die 'Wo.ord. 'God se konkrete werke moes
tot ,hulle gespreek 'het, en hie:r:die d,ade mOeshulle as' heil
aan hulle kinders,' verkondig het.

1. F,~rstenberg, r., ,Op.cit., pp.~-10.
z, Bijlsma, R., op.cit., p.80.
'3:. V,ri'É3ZE;!n,Th~C.', ,C;:P:Git." p.240.
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Die onderrigting en verkondiging blyaltyd aan die heils=
~ade van God gebonde. Die ,basis en norm van die kerugma
is en'bly di-egeskiedenis., Die geskiedenis het geen ander
inhoud as ditnie. nl

3~5 Israel se,betrokkenheid in die Geskiedenis

In Levitikus en N'.unfétig,aandit in die besonder oor
wette, maar merkwaardig genoeg word die bekendmaking van
hierdie wette telkens aan 'n bepaalde voorval geknoop (vgl.
Lev. 24:10 ev.; Nurn. 15: 32 ev.). Die boek Deuteronomium
begin met 'n oorsig uit die geskiedenis. "Zozeer staan de
"Wet" in het raam van de geschiedenis". (2)

Die heil van God gaan die geski~denis van die mens binne.
God se magtige dade gebeur binne die raamwerk van die ge=
skiedenis. Die gebooie en voorskrifte van God kom uit die
heilOp, soos dit in die geskiedenis geopenbaar is. Dit
vloei uit God se dade wat ter wille van die mensheid ge=
skied. 'Dit word gegee'om die mens in hierdie geskonke heil
te bewaar., Dit is die geval by'die wette en reëls wat Hoses
aan sy volk deurgee. Die lianamnese" waaraan die paz anese
steeds verbonde is, gryp terug na wat God in die geskiedenis
gedoen het. Daarom behou hierdie paranese 'n konkrete
karakter. Soos die Skrif in die aanbieding van die heil$=
feite die geSkiedenis verkondig, so word die Skrif ook as
eis nooitlosgemaak van die historiese heilsverband nie. (3)

. •. /176

Die ges,kiedE3nisspreek verder in die konkrete oms t.andd qhede

waarvoor I n- gebod gegee is. God se gebooie sweef nie bo,
die werklikheid as bonatuurlike,reëls nie - dit bly steeds
, " ... ,

aanwysings en v06q~krifte vir ~epaal~~ menslike' verhoudings

L, Bijlsma, :1~., op.cit ..; 'p.,l19,."
2. Kool.e, ,J.L;, Ve:rha:al"en'P,eitin het'O.T., p.9.
3. Bijlsmaj,,·R.,'op,"cit~",·pó237.
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waarbinne die geY100nte eh die milieu In belangrike rol
speel. Die Skrif wat God se dade verkondig, bring hierdie
verkondiging as In aanbod van God (die Evangelie) en as
gebod van God (die Wet), beide in verhouding tot die kon=
k'rete geskiedenis. Die heilsgebeure is die historiese
agtergrond van God se gebooie en die menslike omstandigheid
is die historiese realiteit waarvoor dit geld. (1)

Israel se geloof kom tot uiting en sou nouliks anders tot
uiting kon kom, as in die belydenis van God se dade in die
geskiedenis. Die Godsopenbaring kom lang:s die weg van die
geskiedenis tot Israel en daarom was Ou Israel in die ge=
skiedenis geïnteresseerd en het hulle hulleself daarby be=
trokke gevoel. (2)

As gevolg van hierdie betrokkenheid van Israel by die ge=,
skiedenis, ontwikkel hy In eenvoudige opregte en praktiese
godsdienssin. Deur dié geskiedenis_gerigtheid word die kind
se gedagtes van hqrnself .ve£;pïa.~,s!'laGod se 'handeling. In

. .,1 . -.' . ,.-", _. , ,

eLke sfeer van di-é kind se ié:We. teer ny dus óm sy óë op God
te rig en Sy,werke na te spe ue , 'Die'l'átére onderskeid
tussen die gee's:tél-;.&]<.êi~ê'J:l sekulêre lewe was onbekend by
Ou :Israel. 'Hierdie totël:titeitsbegrip van die ou-trest.amen=
tiese geskiedskrywing was Van groot belang vir die Ou-'
Testamentiese kerk. (3)'

Wanneer die kind die antwoord van sy vader kry, is dit In
definitiewe persoonlike antwoord - hulle eie persoonlike
verhouding met die historiese feite. Hierdie geskiedenis
is -nLe bui te of, ver van hu l.Le af nie, maar dit is .dee l, van
huile ed.e ontwikkeling. Die vertelling van die vaders sou met

1. .lbid., pp.237':'2'38.
2. Koole;, J.L., Verhaal en Feit in het O.T., p.ll.
3. 'Harper, R., op.cit., p.152.
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'n blote reproduksie van die omstandighede en gebeure n6g
kan t; n6g wal geraak het, maar as die spreker hom persoonlik
.verbind het aan dié geskiedenis en wys wat ditvir hom
beteken hét in sy persoonlike lewe, sou dit inslag vind. (1)

Israel se Geskiedenis en die Konfederasie van Stamme

Moses was gekonfronteer met die groot taak om Israel
te lei na die Heilige Land. Vir baie eeue was hulle slawe,
sonder enige kennis van 'ri r~gering of 'n sosiale organisa=
sie. Omsy doel te bereik, mÓéS die stamme opgevoed word
om 'n solidêre eenheid te vorm. Die groot behoeft.e was 'n
nasionale etos. So ,~ nuwe volkskarakter sou die stam=
verskil!Le te bowe kom en so sou die nasionale kultuur van
geslag tot geslag oorgedra word. 'n Effektiewe nasionale'
etos het die volgende twe.e aspekte vereis:

·Ca) 'n magtige nas Lon aLe tradisie ~at 'il gemeenskaplike
besit sou wees vir al die elemente binne die twaalf
stamme;

(b) 'n gerneënska}:>l.tkedoelstelling vir toekomstige reali=
·sering. (Hulle moes K~naan in besitneem) .

Die verlossing uitEgipte W<;lS hierdie gemeenskaplike erva=
ring en dithet die fondament gevorm vir die bou 'van 'n
vitale nasionale tradisie. Hierdie geskiedenis he.t die
aentr aLe .tema gevorm van Israel s.e fe'este; gebede en. daaglikse
onderrig. (3) Ook het. die onderri'g oozrt dLe Verbondsluiting
bygedra tot eenheid onder die stamme. Bright(4) stel die
eenheid as volg: "Early' Israel was neither a racial nor
a national unit, but .a oonfe de.r at.d.onof clan? united in the
,covenant with Yahweh. This covenant both created her',
society' and held it together." 'Israel is die verbondsvolk,
die uitverkore volk, die 'hej_lige vo.Lk, dïe hoogstaande,

" , , . ", .
. '~."

1. Parkë r ,'. j.~. Op~cit.~·:i.·voi~<,IV,p.147. .
2. Noth,' M.,' The Histdry.of Israei' (Noth gebruik die term

"konfederasie van stammé'!)·~p .54 et. seq.
'3. Eby,. F. 'and :Arrqwood, «(.p:., 'op.cit., p.lIS'.
4:. Bright; J., AHistory of<':tsrae'!·,. p.IS8; cf. ook p.146 .

• . . .j17 8

(~ )
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selfs die alleenstaande volk. . Die jeug moes opgevoed word
in hierdie besef van eie afsonderlikheid: daar is nie
'nog so In volk as die volk van 'God nie, en om aan hierdie
volk te behoort, is die unieke voorreg van elke Israeli=
tiese jongmens. (1)

Dit sou totaal foutief wees om te aanvaar dat die Israeli=

In verenigde volk word en hulle lewens moes regeer word'
deur God se gebooie. In Nasionale etos of karakter moes
ontwikkel word om Israel te verhef bo die verdelende ideale
van nomadiese stamme, (2) Die geloof dat hulle God die
enigste en ware God is, het by Israel In sterk, innige na=
sionale trots in die hand gewerk en dit het meegebring. dat
hulle die suiwer bewaring van die leer s,terk él.ai1cje.ihóéd:i<3'het.
By ou Israel vind ons. da.t dice nasionale element uitdie
godsdi·enstige vooztkom en daarmee tot een saamgegroei het.
Die :lewe van Israel was nas.ionaal-god'sdienstig en g$d:s=
dienstig-nasionaal. .En so kan die Israelitiese opvoeding
geka-rakteriseer word. (3) .Om patrioties te wees, beteken vir
aié Israeliet om ook gOdsdienstig te wees. Die begrippe'
~triotisme en godsdiens kan alleen onderskei word, maar mag
nooit,van mekaar geskei word ~ie. (4) ..Jahweh was die God
van Israel en Israel ,was die volk van Jahweh; getrouheid
aan Jahweh was getrouheid aan die volk. As die kinders ge=
leer word om die gebooie van God te gehoorsaam, is dit ge=
doen om die grootheid en die eer van die volk te bewaar. (5)

H;ierdie opvoeding lei daartoe dat ons by Israel In merk=
waardige solidariteit aantref. So tref ons enersyds In

I.. Coetzee, J. Chr., op.cit., p.26.
2. Eiby, F. and Arrowood, C.F., op.cit., p.116.
3. Coetzee, J. Chr.~-op~cit., p.25~
4~ Mc Corinick, P.J ..,.·op.cït.,.p.77.
5. Coetzee, J. Chr., opc.ci.ti ,, J?26 .
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gemeenskaplike handeling en andersyds In verbondenheid ten
opsigte van skuld en straf by God se volk aan (bv. die hele
Israel ly as gevolg van Agan se vergryping aan die bangoed
by Jerigo. (1)

Die redding van Israel lê in sy opvoeding tot die aanvaar=
ding van die Verbondsgod deur In streng eerbiediging.van
die heiligheid van God. Die streng handhawing van In
opvoeding, gegrond op hoë godsdienstige en sedelike ideale
het die eenheid van die volk bewaar soos geen staatkundige
stelsel dit'kon doen nie. Dwarsdeur die diaspora het die
Jode hulle eie identiteit en karakter gehandhaaf - dit is
die vrug van die Israelitiese opvoeding. (2)

Moses was die heel eerste persoon in pie geskiedenis wat
nasionale opvoeding aangepak het. Almal moes die wet van
die HER Eleer: mans, vrouens en kinders. Moses was
veel meer as In wetgewer - hy was die bouer van In nuwe volk
en kultuur. (3)

3. Die Teosentriese geski~denisbeskouing (Vriezen)

Vriezen( 4) skryf: "-Oe·streng theocentrische geschiede=
n:isbeschouwing behee rst de gehele were ld- en lewensbeschou=
wing en schept nieuwe lewenswaarden. Hierdoor wekt de

. .
vroegere geschiedenis tot blijo.schap van het geloof, de con=
temporaine tot de z'eke-rheLd van de roeping Gods, en de toe=
komstige, die nog by God bewaard word, tot hoop. De
theocentrische wereldbeschouwing lei<il;dedoor innerlijke con=
sequentie tot de idee van de t.heokr-a'tLe in het volksleven en
de teleologie in de geschiedbeséhouwihg; en op haar beurt
tot de eschatoldgie, welke het geloof in Israëls vernieuwing,

1. Koele, 'J.L., Verhaal en Feit' in hetO.T -;, p.13.
2. Coetzee, J. Chr., op:cit., p.2S.
3. Eby, F. and Arrowood, C.Fi.,; op.cit.., p.11-7.
4. Vriezen, Th. C. ~ op.cit., ·1~.243 ~
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het messLaanse rijk, .he.t,heLl.s r i jk voor de gehele wereld,
de kosmische vernieuwing en ten slotte de opstandingsidee
,tot uitdrukking bracht." So het die geloof in God, as die
lewende God in dié' geskiedenis die lewe van'Israel beheers.'
Die geskiedenis het nie alleenlik sy aanvang by God nie, maar
ook sy doel, dit is dus teleologies: God moet daarin ver=
hee r Lrk word. Die ki-nd wat van Go€ise handelinge weet,
mO'é',t;Hómdien en, Homgehoorsaa,m wees. Vercl"erskryf vriezen( 1)
"Theocentrische wereldbeschouwirrg, teleologische geschiedenis=
beschouwing en volstrekt ge1.dem'derel.igieus-ethische levens='
beschouwing behoren tezamen als sêhakels van een ketting."

3.8 Die Teo-doksQlogiese finali tei t ván die geskiedenis.

"In Beute:tonomiumis op het nadrukkelijkste dit doel
ui,tgesproken" wanneer he t; spreek over Isra~l als heilige volk,
Gods eigendomsvolk .(7:6 vv.), dat God tot heerlij%li$id, lof
en ee r zal zijn (26:18). be roePing váh'Isra.ël bedoelt de
t.he ok.rat.Le. '(Ex'~ 1/9.:5vv .} . Menmag de theokratie zelfs
de grond~E!dac;:htevan' de oudtresaamentztsche geschiedbeschouwing
noemen." (2)

Dïe hedL wat d:i'e geskiedétd.s veICkond.ig, loop alles ten slotte
ui t op die eer, en die verheerl±lHng vali God. "Uit .Homen
tot Homis alle dinge. Syne is .dLe 'hëê'i':;tikhêid tot in
ewigheid" ,(Rom. 11: 36) .

Jui's rondom die heil wat die kind se deel word, rys die
loflied op. Dit is die lofsange van Israel - die volk v.,an
sy'verlossende bemoeienis.

Die eer val) God en die heil van die mens..... . Nooit kan
en mag qi,é een teen die ander afgespeel word nie. In sy
gerig-theid oP. die heil van die mens, beweeg die geski'edenis

lo Tb i d. , p,24L '
2. Ioid.

• •• jJ.81 .
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na die' verderliggende doelwit,. die einddoel van al ,God·se
'weë en werke: GOdverheerlikende finali tei t (vgl. die 'eerste
hede van .df,e Onse, Vader en i Ko'r, 15':28). (,I)"

3.9 Die Ronkrete voorbeeld van Israel. s,e geskiedenis vir
die kind.

In baie opsigte kom die verstand van die kind,ooreen
met die van die primitiewe mens. Dit het dieselfde voor=
liefde vir konkrete voorbeelde en di.t toon dieselfde onver=
moé om abstrakte begrippe te absorbeer. Die kind 'se ge=
moed het die ontvank l.Lkhe.Ld om as volg te redeneer: God
is genadig en liefdevol teenoor die mens, dit was Hy in be=
sonder teenoor ons voorgeslagte·. As gevolg hiervan moet.
ons Homook liefhê en Homgeh"oorsaammet eerbied en ontsag.
Die metode waarin die konkrete bewyse gebruik is, was ui t=
stekend geskik vir die opvoeding van die kinders van 'n
volk.wat slawe was, maar selfs in die moderne tyd het die
deuce r'onomi.e.semetode hóm net so effektief bewys. (2)

4. DIE OPVOEDKUNDIGEASPE;KTEVAN DIE GROOTFEESTE.

4.1 Kultus,' as Gods Gebod.

nie maar net 'n begeleidenqe newevorm van die religieuse
lewe' nie. Kultus is 'n egte lewensuiting van: die religie.
Die mens voel die drang aan om a,an die voorwerp van sy ver=
ering ,offers te bring, he.tsy uit, dankbaa,rheid, of vir bevei=
liging van homself, of om arrder .redes. Die Israelitiese
religie maak op hierdie reël geen uat.sorrder.i.nq nie. Israel

, .
was nooitin die O.\J.',Testament sonder kultus gewees nie.

":' ' ," -ÓÓ: ". •

Die Israélitiese kultus was nié iet~ nuuts nie en ditwas

1. Fursteriberg, I.; op.cit."pp.15-16.
2. Harper, ,R., OP;,cit.,· p.152. '

.'~, ,~

... /182,



ook nooit die bedoeling gewees nie. Mense het altyd ge=

- 182 -

offer, maar in die tyd van Moses moes die offers aan Jahweh
gebring word. . Die offers self is dus geen nuwe idee nie,
maar die God aan wie.dit geoJfer moes word, was "nuut".
Reeds voor' Moses'het die merise hulle eerstelinge gebring
en feeste is gevier. Qit was dus nie die feeste en die
verskillende rituele handelinge wat nuut was nie, maar di t is
die' '15etekenis wat nuut geword het; want Jahweh, d.ie God
van die verlossing is die Enigste wat die volk mag dien.
Dit ~aan dus nie om die natuurlik-gegewe'betekenis nie, maar
om"die Gods-geopenbaarde betekenis in die verskillende kul=
tiese handelinge. Die voorafgaande hang ten nouste saam
met die feit dat Israel die verband tu:sseh kult:us en. nat'\lillr
prinsipieel deurbreek het en die kultus verbind. het áán á:i.e
geskiedenis van die verlossing uitEgipte. So kan ons sê
dat die kultus op God se gebod berus. Elie géDOdhet primêr
betrekking op die betekenis en die wese van die kultus
(.en in In véel mindere mate op die ui terlike vorm) . In
Deut.. 16:1 ev. gebied God die feeste. Die kultus is dee'!
van Isra~l se opvoeding en religie en dit is 'n volkome
le'gi tieme uitdrukkingswyse van die geloof in Jahweh.

Die kultus is 'n gebod van Jahweh en· dit is in ooreenstemming
met. Sy wil. Die' gemeenskap met God kan nooit op grond van
die kultiese handelinge en die kultiese vorme bewerkstellig
word nie - di t is "n. gawe van GOd.. Die Israeliti.ese kultus
moet 'n dankbare uiting van die gemeenskél.pwees en nooit' n
voorwaarde daarvoor word nie. Die kultus gaan uit van die
verlossing, maar bewerkstellig nLe die verlossing nie'.

In die kultu? mo~t Israel heilig wees - anders as die ander
vol.kere . -Omda.t; Jahweh sy heilopenbaar en dié kind daarin
wi'l 'Laat; deel, gebruik Hy. die 'kul tus in sy diens .

• • . /183,;
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John 'Bright (1) noem 6: 20-:25: . "A Credo desigl)ed'for recita=
t.Lon at a feast of covenant renewal - to serve as a prélude
to the reaffirmation of the covenant.,,(2) Deut. 6:20-25
wys saam met 26:5-11 hoe aie' "teologie" van. die Ou Testament
sy wortels in die liturgie lhet·, want by die feeste is hier=
die gemoemdeverse gesitee.t. Rondomhierdie liturgiese

,. . ." .

nukleus is die Paasverhaal uitgebou (vg'i. Deut.' 12-13) .
Die Paasfees is ook 'n herdenkingsfees, maar dit is bok In'
eucharistie. Albei kyk 'terug na die verlede, maar beide
druk ook vertroue in die toekoms uit. (3)

4.2 Die Paasfees.

Die praktiese opvoeding van die Israelitiese kind is
(4 )verryk in sy opvoedkundige deelname in die groot feeste. .

waarvan d;ie Paasfees die belangrikste was.

Nd.san is die maand van die wonders, dit is aiLemaand van die
Exodus. Die Uittog is die N en die n van die Israeli=
tiese geskiedenis - dit is die begin van dié wonderbare
geskiedenis van God se volk. 'n Nuwedag, 'n nuwe era en
so word die maand van die Exodus die. eerste maand van die
jaar (Ex. 12:2). Dit is die lentemaand wanrïe er die lewe
in die natuur ontluik en wanneer die hoop weer jonk word. (5)
Opvoedkundig is dit van groot belang dat die Paasfees juis
in dié maand vasgelê is. Bogenoemdedinge moes tot die
kind se gemoed gespreek het.

Is.rae 1 word verlos ui t die maq .van Farao, Egipte, die
towenaars, die valse gode (objektief,). Israel word ook
ve r Los van fi3Y eie af:vall·i911e.:i,.d,.(subjektief) . (6) In 'n

3.

De Groot, .'J. en HUls't, A;R.\ o.p·.c.i.t., pp.284-288.
-Bright, J., OP/éit.:j p·.12f; cf. p.145; cf. ,Eiehrodt,
W... , ,op .,eit., voi , r, 'p. i23.
)31enkenso1?PiJ. I' Dehterch10my',the' 80(:& .6f
the ,Cbven'ant, pp. 21"':22.. .
SWift,·,F.H'., op.cit., p:2i>. , p,'

pe vriez, s . Ph.,,()p.cib'~ p •.i17.
Ozihgëi'.,T.•E~l~.j, op'.eit ..'r 'p~136.

1.
'2.,

4 ..
5.
6: •.
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sekere opsig was Israel' in die kake van die dood. Egipte

het gedreig om Israel se graf te word. Die verlossing vir

Israel uit Egipte is vir hulle die opstanding uit die dode(l).

Wátson (2) sê: "The house of bondaqe was a type of deli=

verance from sin ..... a type of deliverance from Satan .....

a type of being delivered from hell."

God eien Homself die eersgeborenes van Israel, toe, omdat

Hy hulle in Egipte gespaar het. In hierdie toe~iening

word die hele volk eintlik opge~is as die eersgeborene van

God. Die eersgeborene - dus die ganse,volk - is onder God

se oordeel, maar tog neem God hulle aan in Sy genade. Die

verlossing van die eersgeborenes' moes Israel gedurig daaraan

herinner dat hulle nie onder sy oordeel gekom het nie, maar

dat hulle de ur' Sy genade lewe. Pasga beteken verbygaan -
sparend verbygaan. (4)

Die, verlossingswerk gaan gepaard met In, indrukwekkende sim=

bool vandie versoening. Dit is die Pasga. Die Pasga

is eintlik In vredesrnaai, nadat die offerlam die versoening

bewerkstellig het. Die' Pasga is dus -In versoeningssimbool

(deur die offer van dié lam) en In sakrament (die maaltyd van

vce de) •

Dat rrdks in die lam gebreek mag word nie, simboliseer .die

aenheLd van Israel soos .di,t tot uiting kom in die gemeenskap

met God,.

Reeds by dié Paasmaal moes Israelongesuurde brode eet. Die

brood wys ook na die nuwe lewe - vry van die suurdeeg, dit

:Wil sê, V'~y van die sonde ,

1. De Gr~a£i S., op.cit., p.136.
2. Watson, T., Thé Ten Commandments" Banner of Truth, pp.

39-41.' '
3. De Graaf, S., op.cit., Deel III" p.193 .
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'Die eet van die paaslam was In gesinsfees. Die gemeenskap
Y'lYsdat God met hulle inwoon en dat hulle saam met Jahweh
aan die tafel eet. By die latere gebruike van die fees
was'dit asof God in hulle huis die Gasheer was. , Hy gee die
spyse en die gesin deel in sy gUns. Die 'bloed aan die deur=
poste was die simbool van die versoening (die sterwe'van
Christus) en op grond van dié versoening kon God saam met
sy volk wooh en eet.

Die bitter kruie moes hulle heri.nner aan die b±fteré ver="
'drukking in Egipte. Ve-rde';tis die maaltyd staande gebruik,
met hulle lendene omgord en die staf in die hand. Hulle
moes reisvaardig wees - reg om die slawehuis haastig te
verlaat.

In die geloof moes Israel aanvaar da~ God sy genade oor'hulle
sou bring. Sonder geloof sou die maaltyd niks v.irhulle'
beteken het nie'. Deur die geloof sien hulle hierin die
.tekenvan God se guns.

Dieselfde tyd elke jaar moes die maaltyd weer herhaal'word,
dit wil sê telkens mag hulle weer saam mét die HER E aan
dJ.-etafel 'eet. Hy is nabyaan hulle en hulle aan Hom.

Bl'die maaltyd moes die ouers aah )fl'lÏi~,i~,kinders vertel wat

Loof aanvaar word, sal die kinders ook later hulle plig nakom.
Hulle sal dan verstaan dat die bloed van die lam die ver=
soening van die sonde beteken. Wanneer die lam heel op
die tafel kom, ve rst.aanhulle dat die v0'l~één volk moet bly
in die gemeenSka~ van die .HER' E. (1) Mowinckel (2) noem
die Paasfe~sviering In "repitisie" vah God se magtige dade

1. De Graaf,.S.., ,op.,cit.;pp,.193-194~ cf. Ozinga, T.E.N.,
~~:c~~~:pp.136-137i De Vaux, R., op.cit., pp.484

2.. ,Mow,tn,cKe+,S., op. cLf., p. 3,7 ~
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wond~rlike geskiedenis van Jahweh ..se openbaring weer vir die
kind nuut gemaak.

4.3 Die Pinksterfees.

Die Pinkster,fees, of "d;jj;,efee:s van die weke", was die
tweede groot jaarlikse fees. Dit héf eF> die' vyf~t,igste dag
geval, sewe weke nadat d:],;'esekel die eerste keer in die
ongesnyde graan geslaan is (Deut .16 :'9) . Hulle het hierdie
dae getel van die tweede dag van Paasfees af, dit is die
dag waarop die beweegoffer vir die garsoes ingebring is.
(Lev. 23:15).

Die voorskrifte vir die Pinksterfees vind ons in Ex. 23: 16;
34:22; Lev.23:15""'21; Num. 28:26-31; Deut.16:9-12. Op'

die da'g mag geen béroepswei'k gedoen word nie, maar hulle
kon tog die ete gaarmáa'J<;,; ~n heilige .samekoms moes uitge=
roep. word en In fees'offer moes gebring word (Num , 28: 26-31) .
Verder.moes In nuwe spysoffer voo;r die HER E geoffer
word, naamlik twee beweegbrode en twee-tiendes van In efa
fyn meél met suurdeeg, as eksemplaar van die. daaglikse brood.
Di t was die eersteling koringoes vir die HER E. As
brandoffer moes, sewe .jaaroud lanuners sonder gebrek, een jong
bul én twee ranune aan die HER E geoffer word, met die
spys- en drankoffer wat daarby behoort, dan nog In bokram
as sondoffer . Die Lamrnez s is net soos die brode voor die
aangesig. van die HER E beweeg en dit het die priesters
se deel gewc>rd.

Die Pinkste·rfees was In dankdag vir die oes. Daarom i s di t
ook genoem:
van dd.e oes ;"

"d Le fees van .die eersteiingeli .en "die fees
VJ::y~:q~ige.dankoffers. is gebr~ng. Die latere

Jóde "het dae fees beskou as, In fees ter herinnering van die
wetg~wing by ~.inaï. . Tog is dit nie onmoontLak dat Deut.
6: 12 aanleid,tng, gegee ·he.t ··1;':o~die, l).erden·king van die we·t van

.: ./187
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dd.e .HERE' en die verbendslui ting· ep die berg Sinai
nie. (Vir die vervulling van die Pinksterf:ees en die -oes=
fees vgl.' Hand. 2). Die Pinksterfee's werd ook met die

ki d' bi d lb' lat.er s t.addum, (1)ges aec enas ver an , maar ep n· aae ....

4.4 Qie. Leofhu:t:t.efees.

Die fees word ook genoem "die feeS van die insameling".
Deut. 16:13'-15 dui die voerskrifte vir die fees aan. Dit
is ep die 15e tet die 22e van die sewende maa:nd, Tisjri,
gevier. Op die tiende Tisjri het die g:reet Verseendag ge=
val. Die eintlike betekenis van die huttefees, wat dit
be In gewone fees by die geleentheid van die insameling· verhef
het, he.t in die veerskrif gelê, naamlik die bepa:.l,i~.~dat die
I:sraeli.et gedurende die sewe dae wat dit geduur nét, in.'

leofhutte moes woen.

Op di.e eerste dag~moes dáar I.n.h:êi1d::9'ê r·usda:<j(d. lo In same=
kerns) wees. .Sewedae lank moes die Israeliet In vuureffer
aan die HER E bring; ep .die agste dag moes daar weer
In heilige vierdag byeengeroep en 'n vuuroffer aan die
HER E gebring werd. Vir die nuwe j.a..arhoep dié metl.'$e
vir nuwe lig. (Die fees word gevier in die.herfs; die
warm, verskroeiende 'somezhI tte en droegte werd verbreek deur
die koms van die her.fs; die dooi.e natuur begin weer lewe) .
Dit wys ep die lig van Ged se geedertierenheid en op die water,
In greet gawe van Go.d, wat die verskroeide land benat. (2)' .

Op die eerste dag moes die Israeliete vrugte neem van sier=
like borne, met ,palmtakke en takke van dig:t:eb.emeen rivier=
wilgers, en vir sewe da~ mees hulle vrel:i,.k.wee!:)veer die. '"

HER E hulle God. Sewe dae lank moe's hulie in hutte ween,

1. Gresheide" F.W.·,. '(i~edakteur) Bybelse'Ehsik ..lopedie!
p.J93.-394; cf. dev'a:ux"',.·R~, ep·~clt., pp.493et. seq.
Baarslag , D.J ., ep. c:iY. ,'. nee.!·r, p~'·.'515.. .

•'. ~j188'
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"sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kLnde cs van Israel., ..

in hutte laat woon hét toé Ek hulle uit Egipte ui tgelel het.
"Ek is die HER E julle God" (Lév. 23:43). Uit die kant=
tekening van die St. vert. kom die onderri'gtingsaspek nog
duf.deLake r uit: t.w. die veertig jaar wat hulle in die
woestyn rondgedwaal het. Dit is: "Ek het hulle wonder=
baarlik onderhou, sonder omwonings en huise te hê en. sonder
vrugte van die aarde as voedsel." Inderdaad is die hut
in die Skrif In beeld van beskerming (vgl. Ps. 27:5). In
Kanaan kon hutte gemaák word van die takke van sierlike borne -
omdat die HER E daardie Land aan Israel g~:sls~n~.n:~:'t?~.
Die Israeliet leer in die f·eëS-em' horil té verheug .in die be=
skerming wat die li ERE hulle in die verlede' bewys .het .
en tot nou toe han~aaf. (Christus is die vervulling van
die Huttefees. (Open. 7:9-11).

Dd.eHuttefees was In fees waarop, al<rtiël:lvrolik was voor die
aan:gesig van die HER E, nadat die insameling ván die
vrugte'van die arbe Ld , die opJ:;>rel1g.svan die land, van die
dorsvloer en di e wynpers klaar was.

Na die Ballingskap het die vroue op die aand van die eerste
dag In ligvertoning gehou. met. groot goue kandelaars, waar=
skynlik ter herinnering aan .die vuuerko.l.omtydens die woestyn=
reiS. Na die oggend0f'fér o.]?die sewende dag is In dr ank=,

offer gebring, terwyl die woorde van Jes. 12:3 uitgespreek
is. Moontlik was. dit In herdenking van dié water uit die
rots tyde:r:lsdie woestynreis! (1)

4.4 Dip. Opvoedkundige. 'betekenis van die Feeste.

Die. onde:J;'rig by di~ .fée$te was nie maar net In blote
aanbieding .van die h;tstori:e~e gebeure nie, wan~ die kinders

was emcsLonéeL b,etrokke by 'hiéJ:"die "dralTlatisering" van hul

'1.' Groshei.ëlé" F .•,W.., '('Redál{teur) op..ci't., pp.219-220;
Cf. de, vaux., R., ·O,p,.cit·~".p.495 et.,seq ..
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volk se geskiedenis. Die aanskoulike wyse waarop die geF
beure tot hom gekom het, moes tot sy emosies gespreek het.
As gevolg van die "dramatisering" word al sy sin,tuiebé=
trek - hy sien, hoor, voel en'~roe. Hy sit nie passief
as In toeskouer terug nie, maar neem aktief deel aan die
kultus van die fees. Sy kinderlike nuuskierigheid word ge='
prikkel en dit lei tot ware belangstelling. Nuuskierigheid.
lei verder tot bewonde rLnq en dié bewondering lei tot eer=
bied. So word die gebeure in sy geheue vasgelê en so bou
hy helder beelde en blywende begrippe op, want hy ondervind
dit self!

Belangrike abstrakte begrippe soos gehoorsaamheid, geloof,
genade, sonde, e~s. word by d;iekind tuisgebring. Hierdie
begrippe word uit die konkrete voorbeelde van die feeste,
wat dieselfde eienskappe besit, gebore.

Bie feeste vind nie gelyktydig op In bepaalde tydstip plaas
nie, maar met In tydsverloop daartussen en daarom kry die
kdnd nie te veel stof om op een slag in te neem nie. Soos
hy ouer word en herhaaldelik die gebeure bywoon, word ~y
begrippe ook verdiep en verbreed. Die herhaling van'die
feeste is niks anders as "hersiening" nie - In proses van
inskerping in die geheue.

Historiese stof is oorwegend abstrak, maar met die deelname
aan die feeste word dit konkreet: dit laat die verlede her=
leef. Hy leer dat die geskiedkundige gebeure kous,aal ver=
bind is: vir alle gebeure is daar oorsake en gevolge. Die
gebeure is egter nie net in tyd en in oorsaak--gevolg begrepe
nie, want in,die feeste kan hy sien dat die geskiedenis die
openbaarmaking .van God se R.aadsplah is .

. ,.,

5. , DEUT.' 6.:24.' 1;' .. ',
" ..';) ,

,"En di e Here h,etons'beveel om al,hierdie insettinge te
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te volbring, omdie HER E onse God te vrees, dat dat,
met ons altyd goed mag gaan, om ons in die .lewe te hou
BOOS dit vandag is~"

5.1 Pas na die evangeliese basis kom die wet, maar selfs
ook di t word blootgelê in 'n evangeliese sin. 17':11'(,7

is. die gebooie van Deut. waaroor die vraag van die kind gaan.

5.2 kan gesien word as 'n finale inf.
kons., maar ditkan ook dmskrywendwees soos in vers

19. Die v're se. van die HER E is 'n permanente beginsel
wat die ganse lewe van die jeug tot die oudag beheers. (1)
Holwerda (2) vertaal: "In die vrese van die HER E" en
"vir'onsself ten goede." En so word beide motiewe van
6:2 en 6:3 gekombineerd genoem.

Die lewe vanuit die Sk~if is nie maar net 'n biotiese lewe
nie, maar dit geld vir alle lewensverbande. In De1..lt.,
sowel as in die Israelitiese- en nie-Israelitiese wysheids=
li teratuur" word dit gesiEm binne die raamwerk van beloning
in die'wydste omvang. Lewe wys na "geluk" en dit is lewe'
in sy vo l s.ce betekenis. Deut. belowe 'n lang lewe en dié
lang lewe is'. vir die gehoorsame kind, dit w i.L sê die een
wa:t aan di~ verbondse.t se voldoen. Die sk rywe.r wil :tsrae,l
dus ortderri.g om die "lewe" en die "goeie" te kies en om die
"dood" en dié "ongeluk" te verwerp (30:15,19; Spr.19:161.(3)
"Tt is on heariz:lg and obeying in, that the nations future in
the land soon to be poa ses se d will depend." (4)

Die doel' van die wet. is nie om Israel te bind aan 'n reeks
van arbi trê;r.e bepe rk.Lrrqs: n.i.e, maar ditdien as 'n rigsnoer

.. ' .
om dié, l~we ·ten \T01'le' te g~n.iet. Pie we.t is gegee sodat

1. HoLwe r da , B ".~ Exegese b.:T. Deel II:t,' I?' 16B •
2.. Ibid~"
3. Weinfeld, ·M., op.cit.~ ·p.30B.·
4. 'Blair, E..P., op.cit.t p.36.~

", . ~..jI9 ..1
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di t met Israel goed kan gaan.

Nêrens in die Ou Testament word
beklemtoon as juis hier nie. (1)

die karéikter van die wet soos dit

die genade van die wet meer
G. von Rad(2) skryf dat

namium, 'n wet van genade Ls, Die doel van die wet is om
die reali tei t van God se genade aan die mens te beklemtoon.

Die \4e't is' nie 'n t.eenhanger van God se genade nie, maar
di t is "n 'belangffi:k:ê\ Jii:tqj:,Qkik;dtt'l'gda:arvan:., A·]le~m wanneer

'," ," ,... ',,',' .' "

die wet verwerp' of géïgnbréer word, bfi'tVlajÏ\ di-e t.oorn van '
God. Omdat die wet so 'n belangrike rol speel in die lewe
van Lsr'aeL, kry ditgroot klem in die volk sé opvoeding.
Agter die volk se ywer om die wet van God te ken en te ver=
staan, is die wete dat dit 'n gawe van God Se liefde is.
Omdat die boek soveel klem lê op die onderwystaak van die,
indiwidu is dit geen wonder nie dat dit ook die taak op die

, A ' , (3)
koning, as eerste burger" le p'ie (17: 18-20) .

Die mens mag nooit redenee~ dat die "lewe" afhanklik is van
die mens se gehoorsaamheid nie, met ander woorde dat dd.e

kind deur sy eie, meriete die seën van die HER E ontvang
hie.

Die kind moet die wet nie vervul om te leef nie, maar wan=
neer hy die w,et ve.rvu l, het hy die lewe en deel hy in God
se heil - buitendien, die ware gehoorsaamheid word alleen
aangetref waar di~ mens in gemeenSkap met God lewe.(,4)

5.3 is die blywende seën wat aan die onder=
houding van die geboo~e, verbonde Ls.,

1. cLetneris, R.FJ., God's Cho'sen"Peopte, Theol'o<,#.cal Inter=
pretation. of the Book of Deut.ë.ronórny, p.59.
Von Radi G.,' O,ld ,Tes'tarnent ThêÓiogy,: Vol~,'t , p . 229 ev;
cf. Vol. II, p.~95.' " ' '. ' .., ,
-C'Lernen s , R.E., op.cit~, j>p.'S9-60.
De Groot, J. en Hulst, A.R.,· op.c.tt.,: p.284.

2.

3.
4.
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5.4 117fT 7n ) wor'a as die finale sin geneem by
/7'lt7 7 l l l Y'l 7 • Deur die skenkin.g van. sy ge=

beoie wi1 Ged die lewe skenk. (I)

5.5 art7 017" wys op die bestaande teestand, di,t is
die sigbare en tasbare feite, die uitverkiesing en :

di-e unieke krag wat Ged aan sy volk bewys het. 'Uit die
magtigebewyse kan die vader aan sy seun toon dat die ,en.der~
'houding van d;i,.egeboeie s~ën bring. Se kan hy sy seun me=
tiveér, om dieseLfde té 'dó'én~:ó' , :;(dn t is ook di!,,!,doel van die
kerkgeskiedenis en die katkisas±ë). ('2.J

6. DEUT. 6:25.

"En dit sal geregtigheid vir ons wees as ens sergvul=
di'g al hierdie gebOoie hou voo r df.e aangesig van die Ii 'E lt :E
on se Ged sees Hy ens beveel het."

, t7f] 7:i ,wys ep die ,tweede party in die ve rborrd , Die
neukeurige einierhouding .van die geboeie sal vir Israel

, .'. _.." .. . .'

"tot geregtigheidwe~~n. Dit in:tpliseer dat hulle veor Ged
regverdig s·a:l'~e~~,dat hulle .vooz Hófu kan bestaan, en ep 'sy
guns en seên mag hoop , (3) Dit is 'geen teenstelling met die
regveJ;d.j.ging deur genade ef regverdiging uit die geleef
nie. (4) Die ve.rbond en die heie wetgewing berus op genade,
daarom is die onderhoud Lnq daarvan, in sy kern, 'n gelewige
vashou aan die verbond en die daa.rin verleende genade.
~ierd'ie re'gverdigi.ng ti~t dUe w~rke :i,;~ te vezrs.t.aan in die sin

1. cf.' pie .He1delbergs·e Kat,egismus" ,Sendag 32 en 42.
12. 'HqIWer,(;la',"}3 ~ '; ,E~egese, 0 ~T"~~ D,!,,!elIII, p. '
11.. Holwerqa;, B,.,' 'E'xegese O,~T'.,: Dêel ,III, P .168.
4. cf. Mc, C::ar~l;lY,. p. ~:~; 'op".:'éit., p:o,5:3., ,,'(Hyneem di t die

kLass Leke probleem' van "die vérbond as wet teeneer die
,Evange'lie van genade)'i, . ::c,f:;":,Kei'l,'G.F. and Del-itzsh,
;f., ,op.cit., p.326. " ,~

.•• {19'3
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van Jak. 2:20 ev. en is in beginsel In regverdiging uit
die geloof. (1) Die woord geregtigheid kom ook ter sprake

by Abraham. Abraham het op God vertrou en dit is hom tot

geregtigheid gereken (Gen 15: 6) ~ Dieselfde geregtigheid

het God in gedagte in Sy belofte: Die mens wat di t nakom,

sal daardeur lewe (Lev. 18: Sb) . Christus wys op dieselfde

geregtigheid in Matt. S:6~ 10. (2) I7p7:i dui die mens se

regte gesindheid aan teenoor die eise wa·t God aan hom stel.

Hy wat die gebooie aanvaar of hy wat glo, word deur God as

regverdig beskou, met, ander woorde sy verhouding tot God is

reg. 17p 7.Y wil nie sê dat die kind nou sonder enige

sonde is nie, maar dit wys veeleer op die kind se intensie

om homself met God te assosieer en daarom is God gewillig

om hom ook te erken. (3) G.A. Smith(4) sê in die verband:

"The thought of the previous verse shows that righteousness

here does not mean goodness, uprightness, but rather j us tI=

fica tion, vindication, the right to li ve" and by consequence

their life itself!"

Regverdiging uit die geloof tree nie in Deut~ met dieselfde

loutere klaarheid n~ vore as in die,Nuwe Testament nie, want

dit is nog versluier deur die wettiese inslag van die Ou

Testament. (5) Tog is die leer van die boek net so evan=

gelies as die van Paulus. Die genade wat Paulus verkondig,'

word óók in vers 23 verkondig, maar om verlos te word, moet

die kind ook uit sy werke geregverdig word (vgl. Christus

se Bergrede).

6.2 7 nl1J) !::; is kondisioneel en sê vir die soveelste

keer dat behoud van 'die verlossing afhang van die

1. Kleinknecht, H. and Guthrot, 'W., Law, p.21. (Hulle
skryf daar is geen kontradiksie tussen die wet en genade
nie. Die vraag in die Sendbriéf van Jakobus gaan oor
,geloof en werke en nie, oor geloof en die wet nie) .

2. Vonk, C., op.ciL, p.S20.
3. Von Rad, G., Deuteronomy, p.S6i cf. K.B.L., p.79S.
4. ,Smi'tl:1, G.A., op. ei t . ., P .104., '
5. Ri',dde~bos, J., op.cit." p.128.
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wandel in God se wee. Die kind .word alleenlik as regver=
dig be~kou as hy hierdie ooreenkoms (vgl. 6:6) bly eer=
biedig . (1)

6.3 kan grammatikaal behoort by

ens. en dit beklemtoon die feit dat Israel sy lewe
voor die aangesig van God leef. (2)

6.4 Die slot I) I ~ 7 Ui lY j hoort alleen by 7 IJ Ui) -·7J .
Dit beklemtoon I n lewe binne die. raamwerk van die ver=

bon daoo re enkórns.. Deut. 6:20-25 wys dat die kind se hele

toekoms gekoppel moet word aan die eerbiediging van verse
4 ~n 5. (3)

1. Holwerda, B.,·Exegese O.T., Deel III, pp.168-169.
2 . Ib id., p. 169 .
3. Ibid., p.169.
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HOOFSTUK8

SAMEVATTING

Uit die navorsing wat gedoen is oor die datering en
outeurskap ,van Deuteronomium het die volgende duidelik
geblyk:

(a) dat die basis van hierdie boek met sy sterk didak=
tiese en paranetiese inslag aan die groot Israeli=
tiese opvoeder, Moses, toegeskrywe moet word;

(b) alle post- en a-Mosaica moet toegeskrywe word aaR

die werk van In latere hand of hande.

Deut. 6:4 is die sentrale teks van hoofstuk 6 en dit lui:
"Hoor, Israel, die HER E onse God is In enige HER E."
Dit vorm die hart van die Ou-Testamentiese verkondiging
en dit gaan uitsluitlik omGod, maar dan nie om,God soos
wat Hy in Homself is en bestaan nie" maar soos Hy is in
Sy verhouding tot Israel: "onse God." Hy Ls i Ls r ae I se
enigste God en daar mag geen ander gode voor Sy aangesig

, bestaan nie. Die opvoedkundf.qe implikasie wat hierui t,'
vloei is dat enige iets anders as Verbondsgefundeerde on=.

derwys vir die gelowige Israeliet In bewys was van apostasie;
di t impliseer verder dat In ander god gedien word en dat die
opvoeding oor hom gaan. Sonder ware opvoeding kan daar
nie ware aanbidding wees nie. Israel moet anders wees as
die ander volkere soos sy God anders is as die ander gode.
Die kind moet heilig wees soos Hy heilig is' (Lev. 11: 44) .
Kinders moet opqevoed word tot die eksklusiewe diens aan
Jahweh.

In hierdie studie,het dit deurgaans geblyk dat die onder=
.h awi.qe opvoedkundaqe verbondswet klem op die gehoorsaamheid
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aan die verbondseise laat val. Géhoot-saamheid(l) aan God
en aan Sy gebooie, insettinge en verordeninge is die inuner=
werkende re.frein. Gehoorsaamheid is dus die erkenning van
die gesag van .df.e Vader. .OmGod te vrees en lief te hê,

. . .
beteken om Sy gebooie gehoorsaam te onderhou - die begrippe
beskryf dus die regte verhouding en gesindhede tot God.
Wanneer die woorde "met jou hele siel, met jou hele ver=
stand en .met; al jou krag" ("6:·6)by die liefde gevoeg word,.
beskryf dit dus die t.otaliteit van die mens se wil en be=
staan - die kind moet God gehoorsaam wees in al die uitgange
van sy hart.

Die besondere gehoorsaamheidsrelasie in die verbond tree'
ook na vore in die spesifieke duiding van die kennis.
Dit 'moet nie opgevat word as teoretiese kennis om sigself
ontwil nie, maar as "praktiese" kennis ten dienste van ge=
hoorsaamheid (nie die ken nie, maar die doen) .

.Die "praktiese" inslag van die kennis tree onder meer na
vore .Ln die nasionale doelstelling met die opvoeding en·
onderwys. Moses kan beskou word as een van die beLanqr i.k see
argi tekte van nasionale opvoeding. Die lewe van Ou .
Israel was nasionáal~godsdienstig en gOdsdienstig-nasionaal
en so .kan hulle opvoeding gekarakteriseer word. . Die streng
handhawing van die opvoeding, gegrond. op hoë godsdienstige

"

en sedelike ideale, het die konfederatiewe eenheid van die
volk bewaar soos geen staatkundige stelsel dit kon doen
nie - en daarna in die diaspora, 'n .Ldent i,tei tsbehoud kon

.. '

bolwerk wa t unLek is in die wêre.LdqeskLedeni s . Die

1. Hierdie gehoorsaamheid is 'n saak wat maar gerus kan
deurklink tot die moderne ty.d waarin by monde van .
onder .meer A.S. Neill met sy sogenaamde"Slinunerhill-
,metode" 'n gehoorsaamheidslo.se opvoeding beplei t word
waarin die kind self mé.tt:ertyd leer wat reg en' wat
verkeerd is mit.s hy nie gedwing word nie! cf. Neill,
A.S., SUmmerhill, Hart Publishing Co., 1960 .

• • • ji9 7
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nasionale opvoedirig was egter ni~ ,die doelop sigself nie,
, ,

maar dit staan ten dienste, aan die verwagte Messias. So
kry die opvoeding in Israel - en Deut. 6 - 'n unieke re=
ligieuse diepte: elke ,kindwat gebore en opgevoed word,
kan die Messias wees - of Sy draer.

God, die eintlike Opvoeder van Israel, beveel die ouers
(die vader) omhullë kinders in hulle volk se qeskLedeni s:
(d.i. die geskiedenis waarin God Homgeopenbaar net) en
in Sy verbondseise op te voed. Deut. 6: 7 lê s tierk klem

I

op die verbondsbetrokkenheid van die ouers in hulle opvoe=
dingstaak - die gesin is die primêre opvoedkundige Lns t.ansLe . .

Al is meer aandag aan die opvoeding van die seuns (veral
die eersgeborene) gegee, is onderrig aan die dogters nie
verwaarloos nie. Géén volk het aan die vrou so 'n hoë,
posisie in die gesinsopvoeding gegee as juis Israel ni.e ,

Israel leer Jahweh ui t die geskiedetli,s ken eh juis hieroor
moes die kind onderrig word in sy volk se geskiedenis.
Pie onderrig in' die geskiedenis het' twee wesenlike elemente"
be va t ;

(i) volledige betrokkenheid op die verlede, op 'n
boodskap wat met die geskiedenis en in die geskiede=
nis oozqeLewe r is en wat tot die Verbondskind spreek;

... /198

(ii) vol Ledf.qe bet rokkerihe Ld op die t.oekoms, maar wat
reeds toeganklik is op grond van wat in die verlede
gebeur het' en wat nog tot die kind spreek. Volledige

, betrokkeneheid hierby is volledige betrokkenheid by
die oproep tot die s.ghoorsaamheid aan God se gebooie.

Die groot feeste het in die bg. verband 'n kardinale rol vervul:
(Later kry die feeste ook landboukundige implikasies.
By die veranderde lewensomstandighede, di t wil sê na die
intog in .die Heilige Land, toon die Israelitiese opvoeding
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'n aanpasbaarheid. Nou leer die feeste dat die opbrengste
van die'land'óók van God kom).

Uit die studie blyk di t duidelik dat die opvoedkundige
implikasies van Deut. 6 veel groter omvang gehad het as in
'n moderne klaskamer. Dit was naamlik die didaktiese dryf=
krag agter en riglyn vir die (opvoedkundige) reformasies

/
van Josia, (II Kon. 22:8 - 23:3: II Kron. 34:14 - 33)
en waarskynlik ook dié van Josafat (II Kron. 17:7 - 9).
Wanneer Israel nie daarin kon slaag om hierdie opvoedings=
bevel van God uitte voer nie, het die volk verva L in apos t.a=
sLe' - in die Bybel is daar talle voorbeelde!

0", •

Die teokrasie as werklikheid en ideaal in Israel se
pedagogiese struktuur bring 'n heel Il\:lWeelement na vore:
di t is die verbondsverhouding waarin God tot Sy volk staan -
en dit was die teenstelling verbondsgehoorsaamheid of ver=
bondsverbreking wat Israel se opvoeding beheers het.

In die Nuwe..,.Testamentiese pe:tspek :tiet word Deut. 6 nie
armer aan opvoedkundige betekenis nie. Inteendeel. Die
vervulling van die profesieë in die volheid van die tyd
het ~hoorsaamheid ui t wederiiefde vir Homwat ons" so ui t=

, ,

nemend ;Lief gehad het <$~'li Hy Sy eniggebore Seun gegee het,
'n liefdespli"g gemaak wat grondliggend is vir alle Christe=
like opvoeding, onderwys en wetenskap. Want as die reli=
gieuse dryfkrag "van laasgenoemde geld onverswak: "Daarom
moet jy die HER E "jou God liefhê, met jou hele hart en
met jou hele s.i eL en met al jou krag" (6:6: Matt. 22:37) .
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