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The discussion on methodology in the South African exegetical and 
hermeneutical debate has not been completed yet. Several contributions 
during the past six years have kept this debate alive. Nevertheless, the 
duration of the discussion has brought growth and more understanding for 
different viewpoints and approaches. 

The aim of this article is to argue that both literary and historical 
aspects in the reading of any Old Testament text are important. Although it 
is not the only text approach, it proposes the literary-historical reading of 
texts is a comprehensive way to expose and understand Biblical texts. 

1 INLEIDING 

Die gesprek rondom "metode" in die Suid-Afrikaanse eksegetiese en 
hermeneutiese debat het nog lank nie opgedroog nie. Verskeie gepreks
genote het die afgelope ses jaar entoesiasties aan die diskussie deel
geneem1• Alhoewel daar vlak by die einde van die millenium nie naastenby 
eenstemmigheid oor die meeste sake bestaan nie, bring die duur van die 
gesprek geleidelik meer insig. By die individuele eksegeet, wat horn 
toenemend in die meer-perspektiwiese en sogenaamde "post-moderne" 
denke inleef, groei daar 'n vryheid om Bybelse tekste vanuit verkillende 
invalshoeke te lees. 

Die debat self is intens. Ondersteuners van elke benadering, 
interpretasierigting of invalshoek op die metodiek van eksegese wil hul 
"produk" bekendstel. Natuurlik is dit reg so. Vir die leser moet dit 
oortuigend gestel word waarom hy/sy die teks op 'n bepaalde manier moet 
benader en ontleed. Soms gaan staan die leser agter die teks; soms is hy/sy 
binne in die teks; en natuurlik bevind hy/sy hom/haar altyd voor die teks 
met sy "bril". 

In die lig van hierdie gesprek wil ek graag my eie invalshoek op die 
lees van vera! die Ou-Testamentiese tekste ter tafel Ie. Of dit nou heel
temaal nuut is, is ek nie so seker nie. My siening word gekleur deur die 
"bril" van my eie agtergrond, dit wil se teologiese, filosofiese, konfessio-
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nele, wetenskapsteoretiese (en ander) voorveronderstellings. Die artikel het 
nie ten doel om die debat op te som of 'n "checklist" te maak om die "me
tode" met die meeste regmerkies aan te beveel nie. Veeleerder is dit om 
deur die debat heen tot die formulering van 'n eie verstaan en standpunt te 
kom. 

2 'N VERSKEIDENHEID VAN BENADERINGS 

Die Ou-Testamentiese tekste is literer-gestolde geskiedenisgebeure wat 
deur verskeie teologies geinterpreteerde Schichten in (meer of minder) 
verskillende kontekste tot selfstandige tekseenhede ontwikkel het. Om 
hierdie tekste vanuit 'n retrospektiewe blik te ontleed, het eksegete in die 
verlede 'n verskeidenheid van metodes en eksegetiese benaderings aange
wend2• 

Die vertrekpunte van hierdie benaderings kan opsommenderwys 
gereduseer word tot die historiese gebeure of teologiese idees agter die 
teks, die outeur(s) deur wie die teks geskryf of gemeenskap aan wie die 
tekst(e) gerig is, die teks self asook die leser3• Hieruit is dit dan nie moeilik 
nie om die vemaamste benaderings tot Ou-Testamentiese eksegese te redu
seer tot die histories-kritiese benaderings, die struktuur-analitiese 
benaderings asook die resepsie-teoretiese benadering. 

Met 'n lang ontwikkelingsgeskiedenis en sy wortels diep in die 
AujkllJrung gegrond, neem die histories-kritiese metodes4 die historiese 
gebeure of teologiese idees agter die Ou-Testamentiese teks as vertrekpunt 
vir eksegese. Hierdie benadering met sy verskillende fasette is 'n geldige 
metode om vrae rondom die ontstaan en ontwikkeling van die teks en sy 
interpretasie te probeer beantwoord. Op 'n diakroniese wyse word die 
historiese aspekte van 'n teks aangespreek. 

Die tekortkominge van die histories-kritiese metode om alle vrae 
rondom die teks en sy struktuur bevredigend te beantwoord, het stimulus 
aan die ontstaan en ontwikkeling van teks- en struktuur-georienteerde 
benaderings verleen. Soms word ook daama verwys as die teksimmanente 
benadering, 'n "close reading", die narratiewe of literere lees van die teks. 

Na die Eerste Wereldoorlog het die teksimmanente benaderings 
momentum begin kry. Ferdinand de Saussure se bydrae, naamlik, dat taal 
gestruktureerd is, asook dat 'n teks sinkroniese en diakroniese aspekte 
bevat, het die weg vir die analise van die Ou Testament as literere en 
outonome kunswerk gebaan. Sodoende kon struktuur-analitiese metodes 
met die klem op die sinkroniese aspekte van die teks voortaan tot die 
rykdom van veelkleurige eksegetiese perspektiewe bydra. 
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Miskien moet ons se dat die ontwikkeling en bedryf van hierdie 
benadering die afgelope twee dekades hoogty onder Suid-Afrikaanse 
eksegete van die Ou Testament gevier het. Oit was 'n tydperk waar 
eksegete hul greep op die teks binne sy breer konteks wou verstewig. 
Deels in reaksie op die fundmentalistiese "prooftext" benadering in veraI 
die Afrikaanse kerke; deels omdat dit binne die tydsgees van die tweede 
helfde van die tweede millenium vir mense 'n vaster greep op die bedryf 
van teologie gegee het; en deels uit reaksie teen die sogenaamde 
"onsekerhede" waarmee die histories kritiese benadering die gelowige 
leser en kerkganger gekonfronteer het. Verder staan dit nie los van die 
filosofiese strominge en eksegetiese ontwikkelinge binne Europa en die 
Amerika's nie. Ook nie aIle eksegete het hierdie benadering op dieselfde 
manier beskou en bedryf nie. 

Die resepsie-teoretiese benaderings anaIiseer die teks vanuit die 
oogpunt van die leser of ontvanger in die kommunikasieproses. Met die 
onderskeid tussen die geimpliseerde en ander leserss word die ontvanger se 
rol in hierdie metode by die verstaansproses beklemtoon. As die jongste 
gespreksgenoot tot die debat rondom die metodiek van eksegese, vervul die 
resepsieteorie in sy verhouding tot ander eksegetiese metodes 'n aanvul
lende of komplementere funksie6• Oit beklemtoon die rol wat die leser, 
sy /haar voorveronderstellings asook kontekstuele gesitueerdheid in die 
leesproses van die teks speel. Hierdie "bril" baan die weg vir byvoorbeeld 
die sosiologiese, psigologiese7, antropologiese8, ideologiese9, politieke10, 

feministiesell , swart teologiese12 of bevrydings-teologiese lees van tekste. 

3 SUID-AFRIKAANSE KONTEKS 

3.1 InIeiding 
Binne die Suid-Afrikaanse konteks is die gesprek rondom die bogenoemde 
eksegetiese benaderings oorbekend. 'n HerhaIing van rolspelers en hulle 
standpunte is onnodig. Hierdie gesprek vertoon plek-plek selfs tekens van 
oorverhitting (en uitbranding) sodat daar gewaak moet word om nie meer 
oor metodiek as 'n middel tot 'n doel in plaas van die doel self - dit wi! se 
die lees van die teks - te besin nie. Metode mag nie bo die lees proses van 
die teks verhef word nie. 

Vir my word dit toenemend 'n vraag of daar verder van "metode" of 
"metodes" in die eksegetiese en hermeneutiese debat gepraat moet word. 
Oit skep die indruk van 'n vasgestelde of voorgeskrewe leespatroon - 'n 
"metode" om by die betekenis uit te kom. 

Vir die "post-modeme" denker is so 'n voorgeskrewe lees van 
tekste om verskeie redes onaanvaarbaar. Sou die debat nie daardeur gedien 
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word wanneer ons eerder van invalshoeke of bepaalde perspektiewe op die 
teks praat nie? 'n Bepaalde invaIshoek opn die lees van 'n teks belig tog 
net bepaalde betekenismoontlikhede. Ons lees van tekste bly tog 'n proses 
wat deur verskillende aspekte agter die teks' in die teks en voor die teks 
beinvloed word. Die bybelleser wil verseker blootgestel word aan die vele 
perspektiewe op die Ou Testament wanneer hy/sy binne taIle kontekste die 
betekenis van die teks wil begryp. 

3.2 Pioniers-en baanbrekerswerk 
Baanbrekerswerk en bydraes wat veral F E Deist, J A Loader en W S 
Prinsloo tot die gesprek rondom metodiek van eksegese gelewer het, 
verdien besondere vermelding13• In reaksie hierop het verskeie navorsers 
komplementere en raffinerende werk gelewer14. J H Ie Roux evalueer die 
Suid-Afrikaanse konteks deur dit te beskryf as 'n "Story of two ways"15. 
Hy meen Suid-Afrikaanse eksegete volg hetsy die historiese (diakroniese) 
of die teksimmanente (sinkroniese) benadering tot teksanaIise. Op sy 
analise was daar ook reaksie16• 

Dit is duidelik dat nie een van die bogenoemde eksegetiese benade
rings die monopolie op teksanalise mag besit nie. Die verabsolutering van 
enige een aIleen sal tot die vereensydiging en verarming van eksegetiese 
navorsingsresultate in die algemeen bydra. 

Sowel die histories-kritiese as struktuur-analitiese metodes hou die 
gevaar in om positiwisties en subjektief toegepas te word17• Albei vertoon 
voorts 'n komplementere karakter vanwee die samevoeging van verskillen
de metodefasette. Dit vra dus die vemuf en gebalanseerde oordeelsvermoe 
van elke eksegeet om sowel die diakroniese as sinkroniese aspekte by die 
teksanalise met mekaar in gesprek te laat tree. Sowel die historiese as 
literere aspekte moet mekaar aanvul om die verskillende dimensies van die 
teks se veelkleurigheid na yore te bring. 

3.3 Noodsaak van 'n literere lees 
Sowel narratiewe as poetiese tekste beskik oor hul eie literere sleutels om 
ontsluit te word. As voorbeeld kan ons poetiese tekste as voorbeld neem. 
Die invloed van die literatuurwetenskap18 asook die toenemende navorsing 
om die wese van die sogenaamde "klassieke Hebreeuse poesie" te defini
eer, lewer 'n toenemende bydrae tot die vermeerdering van verskillende 
perspektiewe op Ou-Testamentiese poesie-tekste. 'n Gebrek aan eensge
sindheid rondom feitlik alle aspekte van die Hebreeuse poesie verleen aan 
interpretasiemoontlikhede egter 'n ruim speelveld. 

In die verlede is die invalshoek op die wese van Hebreeuse poesie 
hoofsaaklik vanuit twee blikpunte benader. Op voetspoor van Robert 
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Lowth is die paralleJismus membrorum as uitstaande kenmerk van poesie 
beskou en as bepalend vir die verstaan daarvan veronderstel19. Hierdie 
tradisionele siening verstaan die parallelisme as twee binere versreels met 
sintaktiese en semantiese ooreenstemminge. 'n Tweede invalshoek waar 
die ritme van die poesie as uitstaande kenmerk van Hebreeus geidentifiseer 
word, het die metrum 'n belangrike voorveronderstelling vir die verstaan 
van die teks gemaak:. Beide hierdie benaderings is egter problematies en 
omstrede. 

In reaksie op hierdie parallelistiese en metriese benaderings bring die 
bydrae van T Collins nuwe insigte. Met sy beklemtoning van die sintaksis 
en woordorde in die versreel, onderskei hy vier basiese sinstipes in die 
Hebreeuse poesie20. Of alle Hebreeuse literatuur egter in hierdie sinstipes 
ingedeel sou kon word, kan na my oordeel bevraagteken word. 

Die verset teen die tradisionele siening oor parallelisme is ook by J 
L Kugel te bespeur21. Met sy hoe waardering vir die die versreel, 
onderskei hy twee parallelle vershelftes wat deur 'n caesura geskei word 
as bepalende kenmerk van Hebreeuse poesie. Die tweede vershelfte bevat 
sowel retrospektiewe as prospektiewe kwaliteite, sodat die herhalende 
gedagte 'n emfatiese kakrakter verkry22. 

'n Varsheid oor die denke rondom parallelisme word ook by A Ber
lin aangetrefl3. By haar word die poetiese funksie van die parallelisme 
beskryf in terme van 'n ekwivalensie waarin terseldertyd 'n mate van 
kontras opgesluit Ie. Vir haar beteken dit dat 'n parallelisme in sowel een 
versreel as binne 'n samehang van 'n hoeveelheid versreels aangetref kan 
word. 

Die Hebreeuse ritmiek of metrum is totaal omstrede24. Standpunte 
wissel vanaf 'n algehele ontkenning2S van die bestaan daarvan in Hebreeuse 
poesie tot die kliniese tel van konsonante26 of lettergrepe27 om konstante 
ritme-patrone in poetiese tekste bloot te Ie. Die "garstige Grabe" in ons 
kennis en taa1aanvoeling van antieke Hebreeus, verhoed egter die vasleg
ging van eenvormige of algemeen aanvaarbare taalreels om klemtone ter 
wille van metriese patrone met sekerheid te identifiseer. 

Ten spyte van hierdie onsekerheid, kan selfs by die mees subjek
tiewe identifisering van metriese patrone, groter of kleiner afwykings binne 
strofe- of sinsverband aangetoon word. Dit vervul 'n aksentuerende funksie 
binne die teksstruktuur wat vir die semantiese analise verdere implikasies 
het. Sodoende vervul metrum byvoorbeeld 'n belangrike rol op die klank
vlak van teksanalise. 

Alhoewel parallelisme 'n belangrike poetiese beginsel van die 
Hebreeuse digkuns is en metrum op die klankvlak van teksanalise 'n bedui-
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dende funksie vervul, is beide nie die enigste kenmerke van die Hebreeuse 
digkuns nie. Die monopolie wat enige een van hierdie twee op die verstaan 
van Hebreeuse poesie mag hou, sou 'n ontkenning van die tal Ie ander styl
figure en poetiese beginsels op verskeie vlakke van teksanalise beteken. 

Pogings wat 'n omvattende benadering tot die aard van Hebreeuse 
poesie wou gee, is herkenbaar in die arbeid van M O'Connor, G Wanke, 
W G E Watson en L Alonso Schokel28. O'Connor29 het veral sintaktiese, 
metriese en parallelistiese elemente gekombineer. Dit het die analise op 
woord-, versreel- en strukturele vlak tot gevolg gehad het. Wanke30 betrek 
die aspekte wat op "Laut-, Wort-, Satz- und Textebene" betrekking het, 
terwyl Watson31 se metode ook 'n komprehensiewe karakter vertoon wat 
die teks se literere boustene omvattend ontsluit. 

Navorsing vanaf die laat sewentiger jare bevestig dus dat die aard 
van Hebreeuse poesie slegs met 'n komprehensiewe benadering ontsluit 
behoort te word. Selfs die ontwikkeling van die retoriese benadering tot die 
lees van die Ou Testament dui in hierdie rigting32. Alhoewel dit nie die 
enigste invalshoeke op die verstaan van 'n teks is nie, behoort hierdie 
insigte by die ontleding van enige Ou Testamentiese teks ernstig geneem en 
verreken te word. 

3.4 Noodsaak van 'n historiese lees 
So belangrik as wat die literere lees van Ou Testamentiese tekste is, so 
belangrik is die historiese lees en verstaan daarvan. Bybelse tekste het nie 
aIleen in bepaalde historiese kontekste ontstaan nie, maar dit het in daar
opvolgende kontekste funksioneer. Tekste is herhaaldelik herinterpreteer 
en geaktualiseer in die verskillende groei- en ontwikkelingsfases. Op hier
die manier het die sogenaamde "oorspronklike" historiese ontstaansituasies 
toenemend vervaag en verduister. Wat oorspronklik gebeur het en wat die 
presiese historiese omstandighede agter die tekste is, kan moeilik vasgestel 
en gerekonstrueer word. Die beoefening van dissiplines soos tekskritiek, 
oorleweringskritiek, redaksiekritiek asook Gattungkritiek vir die bepaling 
van tekste se Sitz(e) im Leben bevestig dit. 

Dit is waar dat Suid Afrika die Aufklarung gemis heP3 en dat daar 'n 
gebrekkige historiese be~ussyn34 in die ontleding van tekste binne Suid
Afrikaanse konteks bestaan. Maar om die stelling te veralgemeen en op 
aIle eksegete van toepassing te maak, sou ook nie billik wees nie. Miskien 
kan ons beweer dat die historiese lees van tekste in Suid-Afrika in die 
algemeen baie swak ontwikkeld is. Daarvoor kan net die Ou Testamentiese 
wetenskap in Suid Afrika self blameer word. Maar dit moet reggestel 
word. Eksegete moet toenemend bewus word van die teks se historiese 
bedding en uitleg. 
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Historiese aspekte van enige Ou Testamentiese teks I! op verskil
lende vlakke. Afgesien van die geskiedenis of religionsgeschichtliche 
agtergrond waarteen tekste gelees kan word, vertoon die teks self 
versldllende historiese dimensies. 'n Teks het nie alleen 'n historiese 
proses van groei ondergaan nie, maar 'n enkele "finale teks" vir baie 
Skrifgedeeltes bestaan eenvoudig nie. Die finale teks moet deur die 
eksegeet geskep of totstand gebring word. Uit talle tekstradisies maak die 
eksegeet deur tekskritiese ingrepe 'n keuse vir 'n verstaanbare teks. 
Byvoegings en veranderings van versldllende tradente, verander die veron
derstelde Sil1.(e) im Leben van "Israel se geskiedenis" agter die teks 
telkens. 

Wanneer 'n eksegeet die teks begin analiseer, doen hy/sy dit met 'n 
bepaalde konsep van "Israel se gesldedenis". Hierdie analise begin dus met 
'n bepaalde historiese vertrekpunt - 'n historiese voorveronderstelling. 
Namate die eksegeet 'n teks lees en verstaan, kan veranderinge aan die 
bestaande "geskiedenis"-konsep aangebring word. Sodoende gaan die his
toriese interpretasieproses nie alleen voort nie, maar die teks word vanuit 
bepaalde historiese bedding (e) verstaan. 

'n Geskiedeniskonsep van Israel val ook nie uit die lug nie. Verant
woordelik teksanaliste konstrueer hierdie beeld met behulp van (onder 
andere) Bybeltekste. Die konsep bly egter 'n rekonstruksie. Daarom kan 
die Bybelstudent aan die begin van sy/haar tekslesing 'n "naiewe" keuse 
maak vir die voorstelling van byvoorbeeld M Noth35 geskiedenis van Israel 
of R Albertz36, K van der Toom37 of J de Moor38 se godsdiens-historiese 
voorstellings. Hierdie prentjie kan die eksegeet daarna met die voortgaande 
lees van tekste self verander of totaal nuut improviseer. Die geskiedenis 
"prentjie" funksioneer as 'n hermeneutiese sleutel wat die brug vir die teks 
se toepassing na die hedendaagse konteks slaan. 

Om die historiese dimensies van die teks by eksegese te verreken, 
bly dus allemoodsaaldik. Saam met die liter!re lees van enige Ou Testa
mentiese Bybelgedeelte is die historiese lees daarvan ononderhandelbaar. 

4 'N EIE BENADERING 

4.1 InIeiding 
Die Suid-Afrikaanse gesprek rondom die metodiek van eksegese het 'n 
aantal waardevolle gesigspunte na yore gebring. Binne enige formulering 
van 'n eie benadering om 'n teks te eksegetiseer, behoort kennis daarvan 
geneem te word. Die vemaamste winspunte wat egter daaruit voortvloei, is 
die volgende: 
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dat die metode van die analise van Hebreeuse tekste nie bestaan 
nie. Ruimte moet gelaat word vir die beoefening van verskeie 
metodes en benaderings39, atbangende van die vrae wat aan 'n 
teks gestel word of die teks se gewilligheid om deur 'n bepaalde 
metode aangespreek te word; 

om eenstemmigheid oor die metodiek van eksegese te verwag is 
om die grense van teologiese fantasering te oorskry en perspek
tiewe op die Hebreeuse teks in te perk. By die gebrek aan een
stemmigheid moet nie 'n krisis beleef word nie, maar die beginsel 
van verskeidenheid - hoe eensydig dit soms ook mag wees - moet 
die invalshoek op die ontplooiing van enige Ou-Testamentiese teks 
se veelkleurigheid wees; 

dat 'n metode soms die karakter van 'n komprehensiewe benade
ring kan vertoon, moet toegegee word40; 

sinkroniese en diakroniese fasette van die teks moet as komple
mentere gespreksgenote van mekaar funksioneer en ontleed word. 
Dit geskied met die verdere veronderstelling dat elke eksegeet die 
teks met sy/haar eie "bril" benader en eksegetiseer; 

elke eksegeet moet met die erkenning van sy eie paradigma, dit 
wi! se sy eie teologiese en konfessionele agtergrond asook sy 
subjektiewe voorkeure, sy eie metodologiese vertrekpunte 
motiveer. 

Met 'n komprehensiewe uitgangspunt tot teksanalise sou ek my invalshoek 
(metode?) as Iiterer-histories kan tipeer. Dit beteken dat die tekste aan die 
hand van sowel literere as historiese gesigspunte ontleed moet word. Sin
kronie en diakronie word sodoende komplementere gespreksgenote. Aan 
die sinkroniese gestalte van die teks word egter metodologies (of proses
matig) 'n werksprioriteit toegeken. Tog is dit moeilik om te se of die teks 
eers literer of histories bewerk word. Die teksanalise vind dan met 'n 
histories-bepaalde historiese voorverstaan plaas. Vanuit hierdie perspektief 
het die eksegese 'n historiese vertrekpunt. 

In die daaropvolgende ontleding van diakroniese perspektiewe sal die 
literere funksionering van historiese gesigspunte 'n vemame bousteen van 
die eksegetiese proses vorm. In hierdie opsig is die aanduiding literer 
binne die Iiterer-historiese benadering 'n rigtinggewende Chiffre om 
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werksprioriteit aan die sinkroniese analise van die teks toe te ken. Hieruit 
word dit duidelik dat gesigspunte van die Vormanalise asook die Tradisie
kritiek van die vemaamste bene is waarop teksanalise rus. 

4.2 Aspekte van die eksegetiese proses 
Om die Ou Testamentiese tekste te verstaan en te ontleed, moet die tekste 
tog gelees word. Jy moet die teks begin lees. Selfs die konsep oor Israel se 
geskiedenis, waarmee die eksegeet tekste begin lees, word hoofsaaklik 
deur duiders in die Ou Testament self bepaal. Die eksegeet moet dus sy/ 
haar greep op die teks nie prysgee nie. Alle meganismes om die teks te 
lees en te verstaan moet in takt gehou word. 

Die lees van die teks is ook 'n proses. Sinkroniese en diakroniese 
aspekte moet by teksinterpretasie vervloei. Die teks kry betekenis namate 
die eksegeet die teks van alle kante intens "bekyk". 

Aspekte van die leesproses hoef nie altyd dieselfde te wees nie. Om 
die teks te verstaan hoef ons nie elke keer 'n "checklist" van eksegetiese 
stappe deur te werk nie. Die soort literatuur bepaal meermaals watter 
aspekte meer aandag as ander moet geniet. Ook die eksegeet se gegewe 
konteks, sy hermeneutiese en filosofiese "bril" asook sy/haar vermoe om 
die Ou Testamentiese tekste te kan lees, bepaal die eksegeet se leesproses. 
Hoe minder vensters die eksegeet op die teks oopmaak, des te minder 
perspektiewe verkry hy/sy op die teks. 

Die verskillende aspekte op die literere en historiese lees van Ou 
Testamentiese tekste is oorbekend. 'n Herhaling hiervan is onnodig. Om 'n 
lys daarvan op te noem, loop jy altyd die gevaar om sommige aspekte uit te 
laat of sekeres daarvan oor of onder te beklemtoon. By wyse van illustrasie 
noem ek slegs 'n paar aspekte van die leesproses om die waarde van 'n 
literer-historiese lees van die Ou Testament te beklemtoon. 

4.2.1 Teksatbakeniog 
Om tot sinvolle navorsingsresultate te kom, is dit nodig om met afge
bakende tekseenhede te werk wat 'n bepaalde kohesie in vorm en inhoud 
reflekteer. Deur middel van formele en inhoudelike kriteria kan eiesoortige 
en selfstandige tekseenhede afgebaken en geidentifiseer word. Dit geld vir 
alle tekste van die Bybel. 

4.2.2 Tekskritiek 
Die teks van die Massoretiese tradisie - soos verskyn in die Biblia 
Hebraica Stuttgartensia - is meestal die uitgangspunt en objek van 
eksegetiese analise41 • Die teksuitgawe van Biblia Hebraica Kittel of ander 
teksedisies is egter nie hierby uitgesluit nie. 
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Die doel van tekskritiek is al beskryf om "Textfehler auszumerzen 
und urspriingliche Lesarten wiederherzustellen"42 of dit kan gerig wees op 
"understanding it (die teks) within a wider textual context" 43 . Of 'n 
sogenaamde "oorspronklike teks" bestaan het, is hoogs te betwyfel. Daar
voor skiet ons kennis tekort en stel tekste/teksvariante feitlik onoorkombare 
probleme. Vertalings en ander tekstradisies se funksionering binne verskil
lende kontekste reflekteer, soos die in die geval van die Massoretiese teks, 
'n bepaalde selfstandigheid. 

Met die tekskritiese arbeid skep die eksegeet dus sy eie sogenaamde 
Endgestalt van die teks ten einde die betekenis daarvan vas te stel. Dit wys 
homlhaar ook op die probleme wat deur die teksoorlewering totstand kom. 

4.2.3 Vormanalise 
Die vormanalise het ten doel om die struktuur en opbou van elke teks bloot 
te Ie ten einde die teks se betekenis te bepaaI, vemame begrippe te 
lokaliseer en die literere funksie daarvan te bepaal. 

Met inagneming van morfologiese, sintaktiese, stilistiese en seman
tiese kriteria, kan eIke· teks in kleiner eenhede ingedeel word. Poetiese 
tekste kan in stiges, strofes en stansas (strofe-eenhede)44 onderverdeel 
word. Narratiewe tekste word in soortgelyke literere eenhede ingedeel. 

Met behulp van intra-tekstuele en ekstra-tekstuele relasies45 word 
kohesiebinding, wat die Cn) struktuur blootle, aangedui. Die wissel werking 
van relasies op klank-, woord-, sins- en struktuurvlak dra tot die ont
plooiing van semantiese kategoriee in die teks by. 

4.2.4 Tradisiekritiek 
Onder hierdie eksegetiese faset word geykte Ou-Testamentiese tradisie
materiaal geldentifiseer en die literere funksie daarvan binne die gegewe 
teks se struktuur bepaal. 

Die vasstelling van geykte tradisies en motiewe (beelde, temas en 
trekke)46 reflekteer die diakroniese bearbeiding van die teks. Die uitdaging 
word daarmee aan die eksegeet gerig om die inhoud en funksie van hierdie 
motiewe - wat alreeds 'n diakronies-geykte semantiese inhoud bevat - binne 
die nuwe konteks van elke teks te bepaal. 

4.2.5 Verskeie ander aspekte 
Verskeie aspekte wat die literer-historiese lees van tekste aanvul, kan 
hierby genoem word. Literere aspekte sluit nog die bepaling van die genre 
of Gattung van die teks in (deur middel van Formkritik); die bepaling van 
die teks se breer konteks(te) binne die gegewe Bybelboek of kanon asook 
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die retoriese funksie van sekere literere duiders binne die teks help om 
tekste verantwoordelik binne literere verband te lees. 

Daarbenewens ondersoek die historiese aspekte nog die mondelinge 
oorlewering van die teks; die redaksionele byvoegings en veranderings wys 
hoe die teks in verskillende kontekste weer gebruik en herinterpreteer is 
(vgl die Redaksiekritiek); die teks se oorspronklike Sitz im Leben of 
funksie binne die kultus of antieke liturgie lewer 'n verdere bydrae om die 
teks binne sy vroee ontstaansituasie(s) te verstaan. 

Op hierdie wyse komplementeer die sinkroniese en diakroniese invals
hoeke op die lees van die Ou Testament mekaar. Vir die eksegeet en 
Bybelleser bied dit 'n geintegreerde visie op die teks. Dan kan die eksegeet 
selfs speels omgaan om sy/haar eie voorveronderstellings aan die teks te 
toets. Kontekstuele uitgangspunte en vrae kan dan die "bril" wees waar
mee hy/sy die teks lees. 

5 GEVOLGTREKE3NG 

Vir my is dit duidelik dat die literer-historiese benadering 'n rigting
gewende invloed op die eksegetiese en hermeneutiese debat moet uitoefen. 
Dit laat reg geskied aan sowel die sinkroniese as diakroniese ontleding van 
enige Ou Testamentiese teks. In hierdie opsig is dit 'n oorkoepelende en 
komprehensiewe invalhoek op die teks. 

Die greep wat Suid-Afrikaanse eksegete dus op die literere, narra
tiewe en retoriese ontvouing van tekste vertoon, moet nie verslap word nie. 
Maar daar is op die oomblik 'n wanbalans. Veelmeer sal Bybeluitleg in die 
lig van historiese gesigspunte uitgele en verstaan moet word. Die historiese 
bewussyn sal in Suid Afrika drasties opgeskerp en ontwikkel moet word. 

'n Literer-histories benadering tot eksegese hou die voordeel in dat: 

1 literere dimensies van die teks tot hulle reg kom in die bepaling van 
'n teks se betekenis; 

2 historiese dimensies binne en agter die teks verreken word in die 
proses om die teks te verstaan en uit te Ie; 

3 voorveronderstellings en kontekstuele gegewenheid(e) van die 
eksegeet as dee I van die historiese verstaan in die eksegetiese proses 
erken word. 

4 dit as oorkoepelende benadering na 'n omvattende en holistiese uitleg 
van Bybelse tekste streef. 
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