
HOOFSTUK 1 


1. INLEIDING 

1.1 Problematiek 

Die laaste woord oor die Oergeskiedenis is beslis nog nie gespreek nie: In die 

aanvanklike navorsing oor Genesis 1-11 was daar 'n groot klemverdeling 

tussen die soeke na dogmatiese grond (vgl Vosloo 1988:158) aan die een 

kant, en die talle pogings om die voorstadia van die teksgedeeltes te probeer 

analiseer (Vosloo 1988: 158; Wallace 1985: 1-14), aan die ander kant. 

In die meer onlangse verlede het verskeie teoloe egter 'n derde 

navorsingsrigting, ten opsigte van Genesis 1-11, ingeslaan. Daar was 'n 

duidelike keuse vir 'n meer sinchroniese lees van die teks; in teenstelling met 

'n meer diachroniese en vergelykende lees van die teks (vgl bv Van Wolde 

1989:80). Hierdie navorsers het die mening begin lig dat ons hier met verhale 

te doen het wat dan, ten spyte van spanninge en oneffenhede (vgl Von Rad 

1987:74), wei as verhale gelees en hanteer behoort te word. So se Van Zyl 

(1975: 1 07) byvoorbeeld dat kwelvrae en twispunte ontstaan wanneer daar 

te sterk vergeestelik word en vrae aan die deel gestel word wat vir die outeur 

nie ter sake was nie. Hy wys verder daarop dat 'n Skrifdeel in terme van sy 

literatuursoort verstaan moet word (1975:54). Hy tipeer die spesifieke 

teksgedeeltes in Genesis 1-11 as "verhalende prosa" (1975: 155-163) en 

tipeer Genesis 2 en 3 byvoorbeeld as 'n "tuinverhaal" (1975: 1 06-1 08). Ook 

Von Rad deel hierdie siening: "The text of chs 2f represents a narrative ... " 

(Von Rad 1987:73-75). Dit is ook die denkrigting wat in hierdie proefskrif 

ondersteun word. 

As "probleemstelling" word daarop gewys dat enersyds, Genesis 1-11 nog nie 

voldoende narratologies ontleed is nie en andersyds, dat daar nie 'n teologie 

van die verhalen de literatuur van die Oergeskiedenis bestaan nie. 
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Rendtorff (1996) is waarskynlik korrek, ten opsigte van die verhale in die 

Oergeskiedenis spesifiek ook, wanneer hy die volgende opmerkings oor 

Pentateugnavorsing maak: 

The dilemma of the recent phase in Pentateuchal criticism lies in 

the fact that an attempt is being made to answer the newly 

emerged question about the theological intentions of the 

collection and editing of the old traditions, by a method that was 

developed to answer entirely different kinds of questions and 

which therefore proves to be totally unsuitable. If the question 

about theological intensions is to be put seriously, it must be 

freed from these traditional methods, and new, adequate 

methods must be developed. In this way a new phase could be 

introduced into the study of the Pentateuch. 

(Rendtorff in Hiebert 1996:23) 

Die benadering wat in hierdie proefskrif, "Gewone mense, stories en Jahweh. 

In Teologie van die verhalende literatuur in Genesis 1-11", gevolg word, 

verskil in twee opsigte van wat vroeer as tradisionele standpunte beskou kon 

word. Wat sowel die siening van Ou-Testamentiese teologie as die keuse van 

eksegetiese metodiek ten opsigte van die gekose teks betref, word afgewyk 

van die vroeere tradisionele standpunte. Hier word uit In ander invalshoek na 

die spesifieke deel van die boek Genesis gekyk. In kort word aangevoer dat 

In narratologiese ondersoek die beste resultate sal lewer (aangesien dit later 

duidelik uitgewys sal word dat ons hier wei met verhale te make het), aan die 

hand waarvan die teologie van die spesifieke verhale blootgele sal word. Die 

standpunt in hferdie navorsing is dus dat verdere navorsing beslis geregverdig 

is om In bydrae tot die teologiese gesprek oor hierdie gedeelte te lewer. 

Ek is van oortuiging, en sal dit graag wi! bewys, dat die invalshoek in hierdie 

proefskrif, wat eksegetiese metodiek, sowel as die siening van 
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Ou-Testamentiese teologie betref, vroeere navorsing goed kan komplementeer 

en In positiewe bydrae kan lewer tot die beter verstaan van wat die 

verhalende dele van Genesis 1-11 oor Jahweh wil se. Met dit as 

"probleemstelling", gaan ek in die res van die proefskrif poog om In bydrae, 

hoe gering ookal, te lewer om die "probleem" sinvol te probeer aanspreek. 

1.2 	 Hipotesestelling 

Die doelstelling en basiese uitgangspunte (1.3) sal uitwys dat 'n spesifieke 

benadering tot Ou-Testamentiese teologie, asook die spesifieke invalshoek 

van vroeere navorsing oor die spesifieke teksgedeeltes, nie genoegsame 

ruimte gelaat het vir In ondersoek soos hierdie nie, en gevolglik ook resultate, 

soos hierbo aangedui nie. 

Die hipotese en vertrekpunt van hierdie studie is dus dat: 

1) 	 die tuinverhaal in Genesis 2:4b-3:24 (vgl ook bv Van Wolde 

1989:80-120; Von Rad 1987:74; Vosloo 1988: 158-173, Jobling 

1980; Whybray 1995:42-45; Lohfink 1994:18-34; Boomershrine 

1980: 113-129; Skinner 1980:51); 

die verhaal van Kain en Abel in Genesis 4:1-16 (vgl ook bv Van Wolde 

1991:25-41; Kugel 1990:168; Rofe 1999:69); 

die verhaal van die reuse in Genesis 6:1-4 (vgl bv Von Rad 1987:113; 

Clines 1996:75-88; Hendel 1987: 13-26); 


die vloedverhaal in Genesis 6:5-9:19 (vgl ook Von Rad 1987:119; 


Maier 1989; Whybray 1995:45-47; Emerton 1987:401-420; 1988: 


1-21; Barre 1988:3-20; Fritz 1982:594-614; Skinner 1980); 


die verhaal van Noag en sy drie seuns in Genesis 9:18-29 (vgl Von Rad 


1987:135) en 


die verhaal van die toring van Babel in Genesis 11 :1-9 (vgl ook Von 


Rad 1987:147-148; Kramer 1994; Rofe 1999:69; Fokkelman 


1 991 : 1 1 -45), 
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almal wei verhale is en dienooreenkomstig gelees en verstaan behoort 

te word; en 

2) 	 dat die teksgedeeltes, as verhale, elkeen afsonderlik maar ook as 'n 

geheel, teologies In bydrae te lewer het in die besinning oor wie 

Jahweh is en oor hoe Hy as teenwoordige God by gewone mense 

betro kke is. 

Vergelyk in die verband die werk van PM Venter (Venter 1989:916-932) oor 

"die teenwoordigheid van God in die Rutverhaal." Venter toon aan dat 

Jahweh in die Rutverhaal inderdaad alledaagse gebeure en gewone mense 

gebruik in sy voortgaande betrokkenheid by die mens. Hierdie navorsing wil 

aantoon dat dit in die verhalende literatuur van die Oergeskiedenis ook die 

geval is. 

Aangesien die hipotese aan die hand van bepaalde doelstellings en met In 

spesifieke werkswyse getoets gaan word, word beoog om dit as billike en 

korrekte vertrekpunt te bewys. Daar sal deurgaans gepoog word om die 

resultate van verskeie vroeere navorsers te inkorporeer. 

1.3 	 Doelstelling en basiese vertrekpunte 

Die doelstelling van hierdie navorsing is dus: 

• 	 Om te bewys dat die aangeduide teksgedeeltes verhale is en dus as 

verhale gelees moet word; en 

• 	 Om die teologiese bydrae van bogenoemde verhale uit te wys. In Paar 

basiese vertrekpunte kan hieruit afgelei word, naamlik: 

1 ) Die spesifieke afbakening vir die studie, asook die redes 

daarvoor (vgl 1.3.1); 

2) 'n Narratologiese benadering as integrale deel van die 

navorsingsmetodiek (vgl 1.3.2); 

4 


 
 
 



3) Die tipering van die gekose teksgedeeltes as narratiewe (vgl 1.3.2 & 

1.3.3); en 

4) 'n Keuse vir 'n ander siening van Ou-Testamentiese teologie as wat 

tradisioneel die geval was (vgl 1.3.4). 

1.3.1 Die afbakening van die studieveld 

Die sogenaamde Oergeskiedenis (Gen 1 11) word vandag deurgaans as 'n 

eenheid beskou (vgl bv Westermann 1974:V; Turner 1990:21). Hierdie 

eenheid, wat ook in die navorsing gehandhaaf word, kan gesien word as 'n 

inleiding/proloog tot, of fondament vir (vgl Zenger 1996:39), die 

Pentateug/Heksateug (en inderdaad die Ou Testament en die hele 8ybel) (vgl 

Westermann 1974:V; Whybray 1995:29; Le Roux 1995:65; Zenger 

1996:39). Deist (1987) merk op: 

Kyk 'n mens hoe nou die Abrahamverhaal deur middel van In 

geslagsregister aan die verhaal in Genesis 11 geknoop word en 

hoedat die roeping van Abraham eintlik die 'oplossing' ('n 

vastigheid in die geskiedenis) is van 'n 'probleem' ('n 

voortdurende onstabiliteit in die geskiedenis: Kort-kort moet 

God as't ware van voor af met die mense begin nadat hy hulle 

vir hulle ongehoorsaamheid gestraf het.) wat in Genesis 1 tot 11 

aan die orde kom, kan ons S9 dat Genesis 1 tot 11 die 

'voorwoord' by die verhaal van Genesis 12 tot Josua 21 is. 

(Deist 1987:1-2, my byvoegings in hakies; vgl ook Deist 1985:2-4) 

Coats (1983) merk ook die volgende oor die Oergeskiedenis as 'n geheel op: 

"As a narrative about the distant past and a distant land, this unit qualifies as 

a primeval sqga." (Coats 1983:38) [my kursivering] . 

. .... the primeval saga establishes a context for the patriarchs. 

Its intention, however, is not simply to place the patriarchs in a 
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world scene, but more precisely to depict a typical state of 

affairs for people and to suggest that the patriarchs are a part 

of that state. The narrative does not elevate the ancestors of 

Israel beyond the affairs of the human world but rather places 

them in that world. It suggests that whatever identity the 

narrative offers to Israel must be won by struggle with a very 

real world. How can people like Adam and Cain or even the 

righteous but drunk Noah provide a context for Abraham, Isaac, 

and Jacob? .....Stability comes only through the events God 

established with his people once, long ago and far away. 

(Coats 1983:39) 

Volgens Turner dien Genesis 1 :26-28, as opdrag aan die mens om te heers, 

te bewerk en te vermeerder en die aarde te vul, as teologiese fokuspunt in 

beide die vertelpatrone (vgl Turner 1990 21-22). Dit dra dus by tot die 

daarstelling van In inhoudelike en teologiese eenheid. 

Die twee parallelle vertelpatrone wat Genesis 1 11, as voorwoord vir die 

Pentateug/Heksateug, aanmekaar bind, is: 

1) In Vertelpatroon wat perspektief gee en wat veral gedra word deur die 

geslqgsregisters in Genesis 5, Genesis 10 en Genesis 11:10-32; en 

2) In Vertelpatroon wat meer evalueer en vertel en wat baie maak van 

harmonie en opstand (vgl ook Deist 1985:2-4). Laasgenoemde is die 

verhalende gedeeltes waaraan in hierdie navorsing breedvoerig aandag 

gegee word. 

Hoewel die Oergeskiedenis dus wyd as In eenheid aanvaar word (vgl bv 

Westermann 1976; Von Rad 1987; Van Selms 1984; Turner 1990), is daar 

tog In onderskeid te maak tussen wat Westermann die "Aufzahlende" 

(opsommende) tekste en die "Erzahlende" (vertellende/verhalende) tekste 

noem (Westermann 1974:24). 
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Die opsommende tekste (sien onderstaande tabel van Gen 1-11), naamlik 

• 	 die eerste skeppingsweergawe (Gen 1: 1-2:4a) - waarvoor daar In 

verhaalekwivalent in Genesis 2:4b-25 bestaan; 

• 	 die geslagsregister in Genesis 5; en 

• 	 die geslagsregister in Genesis 11, 

word tradisioneel volgens die vroeere Bronnehipotese aan die P-bron met sy 

Priesterlike styl (vgl Von Rad 1987:27-28) toegeskryf. 

Daar is ook tekste in die Oergeskiedenis, byvoorbeeld in die vloedverhaal (vgl 

Emerton 1987 & 1988) en die geslagsregister in Genesis 10, waar 'n 

kombinasie van die ouer J-bron en die P-bron aangetref word: 

The Priestly texts are as a rule simply recorded, each in its 

place, in the composition of the Hexateuch. In Genesis, apart 

from minor insertions from the Priestly document, the redactor 

found himself forced to unite the tradition of P and J to one text 

only in the story of the flood. 

(Von Rad 1987:28; vgl ook Westermann 1974:24-25) 

Die verhalende tekste (sien onderstaande tabel van Gen 1-11 *), naamlik 

• 	 die tuinverhaal (Gen 2:4b-3:24) wat bestaan uit twee verhaaldele, 

naamlik die tweede skeppingsverhaal, die verhaal van die skepping en 

die woonplek van die mens, (Gen 2:4b-25) en die verhaal van die mens 

se ongehoorsaamheid en Jahweh se straf daarop (Gen 3: 1-24); 

• 	 die verhaal van Kain en Abel (Gen 4: 1-16); 

• 	 die verhaal van die reuse (Gen 6: 1-4) - wat so aangedui word by 

gebrek aan In beter omskrywende naam (vgl ook Van Selms 1984); 

• 	 die vloedverhaal (Gen 6:5-9:19) wat wyd as In verhaal beskou word, 
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maar ten opsigte waarvan daar baie oor die omvang verskil word (vgl 

bv die werke van die navorsers wat onder 1.2 hierbo genoem word); 

• die verhaal van Noag en sy drie seuns (Gen 9: 18-29); en 

• die verhaal van die toring van Babel (Gen 11: 1-9), 

waarop in hierdie proefskrif gefokus word t word dus grotendeels t met die 

uitsondering van dele van die vloedverhaal t aan die J-bron met sy helderheid t 

eenvoud, objektiwiteit en menslikheid (vgl Von Rad 1987:25-26) toegeskryf 

(Von Rad 1987:73-155; Westermann 1974:24-25). 

Hoewel In redaktor dus waarskynlik tekste van die sogenaamde J- en 

P-bronne ineengeweef het vir die volledigheid van die teks van die 

Oergeskiedenis (sien die tabel van Gen 1-11), en selfs vir die volledigheid van 

'n verhaal so os die vloedverhaal (vgl Emerton 1988:20-21). sal dit verder uit 

die resultate van die navorsing duidelik word dat die gekose verhale In 

eenheid in literatuursoort en (teologiese) uitgangspunte vorm (vgl bv Halpern 

1995:33 tov die vloedverhaal). Verhaalkenmerke (vgl Hoofstuk 3) en die 

afwesigheid daarvan, en nie noodwendig die oorsprong van die tekste nie t 

dien dus as finale kriteria vir die keuse van die ses verhale, en die weglating 

van die opsommende tekste (vgl die tabel van Gen 1-11 hieronder) vir hierdiet 

navorsing. 

Daar word wei kennis geneem van die nuutste Pentateugnavorsing, soos dit 

byvoorbeeld in die werk van Eckart Otto (1988 ea) en andere na vore kom 

(wat veral nuwere insigte op die Jahwis reflekteer) maar vanwee die keuse 

vir die verhaalmatigheid van die tekste as kriteria vir die afbakening en 

indeling, word daar nie verder op die navorsing oor verskillende bronne 

gefokus nie. 

'n Teologie van hierdie verhalende/vertellende tekste is die hoofdoelwit van 

hierdie navorsing. Die dele wat dus, hoofsaaklik vanwee literatuursoort, buite 
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die skopus van die navorsing val, is die geslagsregisters in 4: 17-26, 5, 10 & 

11: 10-32 (wat telkens perspektief op die verhale gee), asook die 

chronologiese opsornming van die skeppingsgebeure in 1: 1-1 :4a - waarvoor 

daar wei In verhaalekwivalent in 2:4b-25 bestaan. 

Kom ons kyk dus vervolgens skematies na die inhoud van Genesis 1 11. 

Hierin word 'n duidelike onderskeid gemaak tussen die verhalende en die 

opsommende tekste: 

Genesis 1-11 

IW Inboud Tekstipe 

1: 1-2:4a Skepping van die wereld Opsommend 

2:4b-3:24 Die tuinverhaal Verbalend * 

4: 1-16 Die verhaal van Kain en Abel Verbalend * 
4: 17-24 Die nageslag van Kain Opsommend 

4:25-26 Set en sy nageslag Opsommend 

5: 1-32 Geslagsregister van Adam tot Noag Opsommend 

6:1-4 Die verhaal van die reuse Verbalend * 
6:5-9:19 Die vloedverhaal: Die aanloop tot die 

vloed, die vloed self en die verbond 

tussen Jahweh en Noag Verbalend * 
9: 18-27 Die verhaal van Noag en sy drie seuns Verbalend * 
10: 1-32 Geslagsregister van die seuns van Noag Opsommend 

11: 1-9 Die verhaal van die toring van Babel Verbalend * 

11: 10-32 Geslagsregister van die nageslag van Sem Opsommend 

(Vgl bv Westermann 1976:vii-viii; Scharbert 1983:23-120; Von Rad 

1987:5; Hamilton 1990:vii-ix; Van Selms 1984:6; Zenger 1983: 197; 

Campbell en O'Brien 1993:92-98; Rofe 1999: 19,61,134; Blenkinsopp 

1995:2-3). 
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Wat die afbakening van die studieveld betref, word die dele van die 

Oergeskiedenis wat feitlik deurgaans in die literatuur as verhalende literatuur 

beskou word (sien 1.2 hierbo asook die tabel van Gen 1-11 *) en ook duidelik 

in hierdie proefskrif as verhale aangetoon sal word, dus die fokuspunt van die 

navorsing. 

Hoewel dit op die oog af wil voorkom asof daar sekere verhaalagtige 

elemente in byvoorbeeld Genesis 4: 17-26 te vinde is, is die gedeelte In 

genealogie/geslagsregister en word ook as sodanig deur verskeie navorsers 

getipeer. Die gedeelte vertoon wei, wat Westermann (1976:438) In 

"menschheitlich-urzeitliche Charakter" van genealogie noem. 8aam met 

1: 12:4a, 5: 1-32, 10: 1-32 en 11: 10-32 vorm dit egter die opsommende 

teksgedeeltes in die Oergeskiedenis; die teksgedeeltes wat nie voldoen aan 

die vereistes van verhale, soos byvoorbeeld intrige, verhaallyn, tyd en ruimte, 

ensovoorts, nie. 

Uit die resultate van die struktuuranalise (Hoofstuk 2) en die narratologiese 

ondersoek (Hoofstuk 3) sal die keuse vir die spesifieke afbakening van die 

teks, die spesifieke verhale, asook die omvang daarvan, as gegrond, bevestig 

word. 

1.3.2 In Narratologiese benadering 

Dit spreek vanself dat verhalende tekste narratologies benader behoort te 

word. In hierdie proefskrif word probeer om die narratologiese benadering se 

insigte te gebruik en die verhaalkenmerke van die gekose tekste uit te lig ten 

einde In teologie van die verhale van Genesis 1-11 daar te stel. Vrae wat ten 

opsigte van elke verhaal gevra moet word, sluit in die wat Kugel (1990: 168) 

spesifiek ten opsigte van die Kain- en Abelverhaal in Genesis 4 vra: "What 

is it really about? Why was it written? And how can one explain some of 

the puzzling details of the narrative .. ," 
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Wanneer hier gekies word (ook, soos reeds aangedui, met gebruikmaking van 

die insigte van vele vroeere navorsers - veral om die teks af te baken en die 

literatuursoort te bepaal) om die teks as 'n verhaal te lees, beteken dit egter 

nie "dat daar vir 'n nie-historiese benadering gekies word" (Vosloo 1988:159) 

nie. Barton merk tereg op (1987: 151) dat s6 'n literere benadering net so 

ondoelmatig mag wees vir die verstaan van die Bybel as ander benaderings 

omdat dit die verskil tussen die antieke en die moderne opvatting van 

literatuur ignoreer. Sy waarskuwing dwing die ondersoeker "to take very 

seriously such a writer's perception of his own function" en om aandag te 

gee aan sake soos "motifs, stock themes, and underlying structures" (Barton 

1987: 146). "Tog bly die skeidslyn tussen die bedoeling van die outeur en die 

opvatting van die leser nog steeds vaag." (Vosloo 1988: 1 59). Daarby vind 

daar In wisselwerking tussen teks en leser plaas en word die leser in sy/haar 

verstaan ook deur sy/haar maatskappy beTnvloed (Fowler 1985: 14), Hoewel 

hier dus vir In meer immanente lees van die teks gekies word, word steeds 

gepoog om die outeur en sy omstandighede, sowel as die ontvanger(s) en 

hulle omstandighede, te verreken. 

Wat 'n definisie van narratief/verhaal betref, is die moontlikhede groot. Die 

volgende word as vertrekpunte vir hierdie studie gebruik: Brink (1987:40) 

omskryf 'n verhaal as die terrein van die narratologie so: "In In verhaal word 

daar in die vorm van 'n (prosa}taalteks In storie vertel deur iemand, aan 

iemand, in sekere omstandighede." In die storie" ... gebeur iets met iemand 

op In sekere tyd en plek (of: binne 'n sekere stel omstandighede)." Die twee 

elemente wat in enige storie voorkom, naamlik gebeure (verwikkelingsplan en 

intrige) en figuur (karakters), die twee dimensies, tyd en ruimte, asook 

verskeie ander belangrike aspekte soos omvang, ontwerp en struktuur, 

vertellersgesigpunt, styl en atmosfeer, die rol van die leser, motief, tema en 

betekenis sal in die navorsing aandag geniet (vgl Brink 1987; Dietrich & 

Sundell 1983; Kenny 1966; Scholes 1968; Smuts 1977; Vosloo 

1988:159-173). 
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1.3.3 Verhalende literatuur 

Soos reeds aangetoon (vgl 1.2 & 1.3.2 hierbo), word die gekose 

teksgedeeltes wyd as verhale beskou. In die volgende hoofstukke word dit 

duidelik uitgewys wanneer op die verskillende verhaalelemente in elke 

teksgedeelte gefokus word. Hoewel verskeie van die verhale, soos 

byvoorbeeld die tuinverhaal (Gen 2:4b-3:24) die locus classicus geword 

het vir die formulering van dogmatiese uitsprake (vgl Badenhorst 

1994:65-66), het verskeie navorsers reeds daarop gewys dat die 

verhale nie dogma in die enger of direkte sin van die woord is nie, 

maar In storie vertel wat die leser wit meevoer (vgl bv Von Rad 1987:75; 

Brueggemann 1982:41; Vosloo 1988: 158). 

Volgens Vosloo is betekenis dee I van die leeservaring en die 

identifikasie of disidentifikasie met dit wat in die verhaal beleef word. 

Dit kan volgens hom net met In verhaal gebeur wanneer dit nie meer 

gesien word as In beskrywing van wat gebeur het nie, maar as 

belewing van wat gebeur; wanneer daar nie meer oor die geskiedenis 

heen na die persone in die verhaal gekyk word nie, maar wanneer 

die persone in die verhaal hierdie geskiedenis en leefwereld binnetree; 

wanneer ek as leser myself en God in die verhaal ontdek (Vosloo 1988:172). 

Die verhaal maak dus volgens Vosloo aileen werklik sin wanneer die resultate 

van die narratiewe analise en die resepsiekritiek mekaar ontmoet. Ek 

kan my met Vosloo se standpunt versoen in soverre dit nie 'n totaal 

a-historiese lees van die teks bepleit nie. 

Dit is die bedoeling van die proefskrif om deur die besinning rondom 

die teologie van die spesifieke verhale, In bydrae te lewer tot die 

verstaan van die verhale as verhale en saam met die karakters in die 

verhale met hulle lewensvrae en -krisisse, in hulle lewensituasie, te 

worstel, totdat die leser miskien ook geleidelik saam met die karakters 
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kan oorbeweeg in die verstaan van lewensin; lewensin vir beide die 

karakters en die leser. 

1.3.4 Ou-Testamentiese teologie in hierdie proefskrif 

Wat Ou-Testamentiese teologie betref, wil ek graag by Prinsloo aansluit: 

Dit moet gese word dat die Ou Testament as sodanig nie 

In teologie bevat in ons sin van die woord as In 

uitgewerkte sistematiese godsleer nie. As daar dus van 

teologie gepraat word, is dit eintlik die sistematisering 

van die Ou-Testamentiese stof deur die teoloog. Om die 

rede sal daar by so In teologie of teologiee altyd die een 

of ander struktuur of sistematiese beginsel teenwoordig 

wees. 

(Prinsloo 1987:40) 

Ou Testamentiese teologie is dus volgens Prinsloo (1987:40) In poging om 

dit wat die Ou Testament oor Jahweh se, te sistematiseer: 

Dit kan nooit In statiese of ge'isoleerde prentjie van Jahweh 

wees nie (Prinsloo 1985:2), maar dit gaan om die lewende Here 

in al sy verskillende verhoudinge soos wat dit in die verskillende 

boeke van die Ou Testament gereflekteer word. As daar dan 

van In eenheid gepraat moet word, dan is dit dat al die boeke 

van die Ou Testament - direk of indirek - van dieselfde Here, 

naamlik Jahweh, praat. In hierdie poging om te luister na die 

teks moet aile relevante metodes op die regte manier ingespan 

word. 

(Prinsloo 1987:40) 
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Die meeste Ou-Testamentiese teologiee het deurgaans gepoog om een 

teologie van die Ou Testament daar te stel. As gevolg van die teoloe 

se spesifieke struktuur en sistematiese beginsel, in kart, spesifieke 

"lees" van die teks (Fowler 1985:5-23), wat noodsaaklik was/is om 

stof van so In groot omvang te probeer sistematiseer, kon die resultaat 

dikwels met respek beskou word as In sekere teoloog se teologie vir die Ou 

Testament, eerder as In poging om dit wat die Ou Testament self oor Jahweh 

s8, te sistematiseer. 

Hoewel daar nie In "regte" en "verkeerde" benadering tot Ou-Testamentiese 

teologie is nie, blyk dit In feitlik onmoontlike, maar ook oarbodige, taak vir 

een teoloog om die inhoud van die hele Ou Testament te probeer ondervang 

in een teologie van die Ou Testament. Dit blyk meer haalbaar en 

verantwoordbaar te wees om te praat van "teologiee van die Ou Testament" 

(Prinsloo 1987:39). Knierim (1984:25) merk tereg op: "The Old Testament 

contains a plurality of Theologies." (vgl ook Prinsloo 1980, 1982, 1985 en 

Kraus 1979). Hasel sluit hierby aan: 

The procedure of explicating the theology of the Old Testament 

books ar blocks of writings in the final form as verbal structures 

of literary wholes has the distinct advantage of recognizing the 

similarities and differences between the various books or blocks 

of writings. Each voice can be heard in its testimony of the 

activity of God and the divine self-disclosure. Another 

advantage of this approach, one that is crucial for the whole 

enterprise of Old Testament Theology, is that no systematic 

scheme, pattern of thought, or extrapolated abstraction is 

superimposed upon the Biblical materials. 

(Hasel 1982:178-179) 

Prinsloo maak die opmerking dat die tyd van groot teologiee moontlik verby 

is. Tesame hiermee spreek hy die wens uit dat Suid-Afrikaanse 
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Ou-Testamentici moontlik kan saamwerk in 'n poging tot 'n Ou-Testamentiese 

teologie wat bestaan uit monografiee oor afsonderlike Ou-Testamentiese 

boeke (of selfs onderafdelings van boeke) (1987:39 my byvoeging; vgl ook 

Hasel 1982:179). 

Nog relatief min is egter hieroar gepubliseer. "Gewone mense, stories en 

Jahweh. 'n Teologie van die verhalende literatuur in Genesis 1-11" probeer 

hiertoe 'n bydrae lewer. Dit is In monografie oor die teologie van die verhale 

in die sogenaamde Oergeskiedenis, naamlik 

• 	 Die tuinverhaal (Gen 2:4b-3:24) wat opgebou is uit die verhaal 

van die skepping en woonplek van die mens (Gen 2:4b-25) en 

die verhaal van die mens se ongehoorsaamheid en Jahweh se 

straf daarop (Gen 3: 1-24); 

• 	 Die verhaal van Kain en Abel (Gen 4: 1 16); 

• 	 Die verhaal van die reuse (Gen 6: 1-4); 

• 	 Die vloedverhaal/vloedverhale (Gen 6:5-9: 19); 

• 	 Die (nog In) verhaal van Noag en sy drie seuns (Gen 9: 18-29); en 

• 	 Die verhaal van die taring van Babel (Gen 11: 1-9). 

As monografie is dit 'n poging om die spesifieke skildery van die 

landskapstoneel van die Ou Testament (vgl Goldingay 1984:157-158) In 

bietjie beter toe te lig sodat dit In sinvolle bydrae kan lewer in die beter 

verstaan van die totale Ou-Testamentiese, en inderdaad Bybelse, landskap. 

Ek is oortuig daarvan dat die teologie van hierdie verhale - net soos 

byvoorbeeld Zenger (Zenger 1983) se Teologie van die gedeelte van die 

Oergeskiedenis wat aan die Priestergeskrifte (P-bronl toegeskryf word - as 

een van die teologiee van die Ou Testament, 'n spesifieke blik op God het, 

wat nie ge'ignoreer kan word nie. 

15 


 
 
 



1.4 Werkswyse 

'n 8epaalde eksegetiese metodiek, waarvan elke aspek nie breedvoerig 

aangedui word nie (maar waarvan die resultate wei verreken word), word 

gevolg. Aan elkeen van die volgende aspekte word aandag gegee: 

1} Verkennende deurgaan van die teks; 

2) Afbakening van die teks aan die hand van sekere kriteria; 

3} Tekskritiese arbeid; 

Aangesien die verhale elkeen in hulle finale vorm In eenheid in inhoud 

en struktuur vorm en daar sterk op die verhaal self gefokus word, is 

min klem op die tekskritiese arbeid gele. Aangesien daar nie gevalle 

is waar In voorgestelde tekskritiese verandering die verhaal se wending 

ingrypend kan verander nie, word dit nie verder hanteer nie; 

4} Analise van die makrostruktuur waarbinne die tekste funksioneer; 

5) Analise van die mikrostruktuur van die ses tekste; 

6) Literere analise van die ses tekste; 

7) Inagneming van die oorlewerings en radaksiegeskiedenis van die 

tekste; 

8} Situasie analise (sover moontlik) as agtergrond vir die gekose tekste; 

9) Analise van die tradisies, motiewe en temas in die ses tekste; 

10} Detailanalise; 

11} Teologiese en hermeneutiese riglyne. 

(vgl De Man 1992:15-66) 

Die proefskrif kan rofweg in die volgende hoofdele, wat die bogenoemde 

benadering reflekteer en die inhoud sistematies uiteensit, verdeel word: 

1.4.1 	 In Analise van die oppervlakstruktuur van die ses verhale (makro 

sowel as mikro) van die tekste, dit wil S9 "die wyse waarop die 

teks morfologies-sintakties gestruktureer is". "Dus primer .... In 
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sinchroniese analise van die teks soos dit in sy finale vorm 

voorhande is." (Potgieter 1991 :6) (Hoofstuk 2). Die inhoud 

word as hoofkriteria gebruik, maar met inagneming van en 

bevestiging deur die grammatika. Die resultate van hierdie 

analise is essensieel vir die res van die proefskrif. Die rede vir 

die spesifieke teksafbakening byvoorbeeld, sal in hierdie 

hoofstuk asook Hoofstuk 3 duideliker na vore kom. 

1.4.2 	 'n Narratologiese ondersoek van die ses verhale, dit wil sa die 

uitwys van aile funksionele verhaalelemente in die onderskeie 

verhale (Hoofstuk 3). Uit bogenoemde is dit duidelik dat die 

volgende twee hoofstukke beide analities van aard is. 

Aangesien die struktuur die verhaal dra, word daarop gewys dat 

sekere verhaalelemente reeds in die struktuuranalise na vore sal 

kom. Daar sal egter in Hoofstuk 3 breedvoerig hieraan aandag 

geskenk word. 

1.4.3 	 'n Detailanalise van die inhoud van die ses verhale wat die 

boodskap aandui (Hoofstuk 4). 

1.4.4 	 'n Sintese van die teologie van die ses verhale wat aandui wat 

die ses verhale, oor gewone mense soos ~ns, ook vir ons 

vandag oor God wil sa (Hoofsuk 5). 
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HOOFSTUK 2 


2. 	 'N ANALISE VAN DIE OPPERVlAKSTRUKTUUR VAN DIE SES 

VERHAlE 

Die onderstaande analise van die ses verhale wil die inhoudelike en 

grammatike opbou van die ses verhale aandui. Vanuit hierdie opbou kan 

verder ondersoek ingestel word na die literare aspek(te) van die verhale/ die 

sintese van die inhoud en uiteindelik, die teologie van die verhale. 

Die hoo'fkriteria vir die spesifieke keuse van opbou van die verhale, asook van 

die perikope binne die verhale/ is inhoudelike merkers. Grammatikale merkers, 

so os blootgela deur die morfologiese, sintaktiese en semantiese analise in 

hierdie navorsing, dra en bevestig egter deurgaans die inhoudelike. 

Telkens word die Hebreeuse teks van elke verhaal weergegee. Dit word in 

die vorm van genommerde sinseenhede binne perikoopverband weergegee 

(hoofsin 1 word bv 1 genommer en die eerste ingebedde sin by 1 word as 1.1 

aangedui). Die inleidings- en/of slotformule of enige ander aanduiding van die 

begin of einde van 'n verhaal/perikoop word met In = onder die woord(e) 

aangedui. Ander herhalings en opvallende merkers binne die perikoop word 

deur 'n - onder die woord(e) aangedui. 

'n Woord-vir-woord-vertaling in Afrikaans word ook saam met elke perikoop 

weergegee. 
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2.1 2:4b-3:24 Die verhaal van die tuin van Eden 

Die skepping en die woonplek van die mens 

:O~1)lt1 Olo~~ :T).'~ ni1.v3z ~ 1.1 

l:l&iI;.:t: 01~ il1Ir.J trw "~l 1 

n1;t~ 019 i111fiJ :l~-"~l 2 

f"l.)S-'7:v D'iJ'~ illiI: I'I;l1;liJ r(7 ';l 2.1 

:~-n~ jJll71?1$ cl~ 2.2 

OErlQ i'l'N- ,~ 3 

;ill2J.Im-'~-'T;>-~ ilj?V/i.ll 4 
~V D1\CiJ-n~ Q'I;j?~ ;'li1; 'l~ 5 

~-t?J 

IF!lJ 117J!Ql ,~~ ~~1 6 

c~-n~ OW 0W':l 9 
:'l~ '!Vl$ 9.1 

!!-;jl iI~ll$ij-l7.l ~lS iI1;'~ nOt!l 10 

"~w)7 :Jil:!l iT~l'i( '1'1;T,J~ 10.1 

m'1;) Ki'~ 12 
1Ern~ nivWiJ7 12.1 

~' ctq7." 13 
:C"WK1 ~1t7 ;';iJl 14 

liTlt'~ 1U~ ow 15 
il'r"Jr:Rt ~jl 11'15 :J.:;).e;J m 16 

:J.'Jm orq-,~ 16.1 
:110 N"IiJ<:I ntt:! :ltJ!I 17 

:o~ 1~1$1 rm~;:I CV 18 
l;n'l 'lVtJ ~- otU') 19 

:iU;:;) nt\"~ nlC ~;t:):) K1;T 20 

'ii'W~~olt1 21 

''IWS n7,)1k' "i7om K1iT 22 
:~ In., 'V'41v ~ 23 

D1\C~n'l$ O'iJ'ti i11i1~ ni:a"1 24 

rw- l~ 1;'1:U~1 25 
;rrnt? 25.1 

A 
[4b] Die dag toe die Here God die 

aarde en die hemet gemaak bet. 

[5] was claar nog geen struike in 

die veld op die aarde Die 

en geen plante van die veld bet nog 

uitgespruit Die; 

want die Here God bet dit nog Die 

laat reen op die aarde nie, 

en daM was geen mens om die 

grond te bewerk Die. 

(61 Maar 'n mis het opgetrek uit 

die aarde 

en die hele aardxxIem bevogtig. 

[7] En die Here God het die mens 
gemaak uit die stofvan die aarde 
en in sy neus die asem van die 
lewe geblaas. 
So bet die mens 'n lewende wese geword. 

B 

{8] Ook bet die Here God 'n ruin 

geplant in Eden, in die Ooste, 

en claar aan die mens 'n plek gegee 

wat Hy gemaak bet. 

[9] En die Here God bet aIlerhande 
bome uit die grond laat uitspruit, 
begeerlik om te sien en goed om van 
te eet; 
oak die boom van die Iewe in die middel 
van die tuin, en die boom van die 
kennis van goed en k:waad 
(10] En daar bet <n rivier uit Eden gegaan 
om die tum nat te maak; 
en daarvandaan is dit verdeel 
en bet vier lope geword 
[II) Die naam van die eerste is die Pisan. 
Oit is by wat om die be1e land Hawila loop 
waar die gaud is. 
[12) en die goud van die land is goed 
Daar is oak balsemgom en onikssteen. 
[I3] En die naam van die tweede rivier 
is die Gihon. 
nit is by wat om die bele land Kus loop. 
[14] En die naam van die derde rivier 

is die Hiddekel. 

nit is by wat oos van Assu.r loop. 

En die vierde rivier is die Frat. 


C 
[15) Toe bet die Here God die mens 

gewt 

en hom in die tuin van Eden gesit 

om dit te bewerk 
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:<I1Qtt7'1 25.2 
,z,K! c'1lG:l-'V c'r,:i?ti ;rp~ 'lr,1 26 

:"M ,:', 1"'-111'~ 26.1 
~l;I "M ~ 3111:::lW nllliJ 111l;1'1 26.2 

cWti iTJiT! :9$ 27 
:::llC 27.1 

T-r;)( em n;,u 27.1.1 
:~ i7rrtvw 27.2 

il911Si:1-1~ i1')i1; ii~l 28 

e~~tf.j r'jil1-?; nlf} ~n~rr'~ 28.1 

01\GJ-?' lQ!1 29 
n;K17 29.1 

i?-KJ7~-n~ 29. L 1 
;l!O ~4 c-ntJ ;'-K")7! ,iflS '~1 30.1 

:itl~ N1.1 30 
il9;:QiJ-?;;( nil)~ c1tG:l K?'l 31 

~~lJ ":"?,~ ~l;I'¥U t')W;'1 32 

~ 35.1 
,'tUt7io nlJ~ nil'!} 35 
:il~(I ~ ilQ~ 36 

Sl7iiJ-n, c~?ti m-r: rn 37 
iltt'i.\'? 37.2 

~- 17,) nii]-'w 37.1 
:c1tGJ-?, iJtQ~ 38 

C1tCJ 'OK'1 39 
'''fV~ ,fn:j '7.)lll7.) ClV ClleiJ rna 39.1 

il" !I("')jr, m<T7 39.2 
:naU-:10"i 'lltsl9J'~ 39.2.1 

i1J~·nl$1 '~J,-n, 11i"~-:lnr- 1~-'n1 40 

;~i':m 41 
:i13l$ ,~'7 '1';:11 42 

;lII\VtCl ~ tr1,rn ll Ci,l'lt,p ~~1 43 

en opte pas. 
[16] En die Here God het die mens beveel: 
Van at die bome van die ruin magjy eel,. 
[17] maar van die boom van kennis 
van good en kwaad, magjy Die eel Die; 
want die <lag as jy daarvan eel. 
sal jy sekerlik sterwe. 

D 

(18] En die Here God bet oak gese: 

on is Die good 

dat die mens aileen is Die, 

Ek sal vir hom 'n hulp maak soos by. 

[19] En die Here God bet nit die grond 

gemaak 

al die diere van die veld en aI die vofls 

van die hemel 

en hulle na die mens gebring 

omtesien 

hoe hy bulle sou noem. 

En net soos die mens al die lewende 

wesens genoem het. 

so moes hulle naam wee5. 


[20] So bet die mens dan name gegee 

aan at die vee 

en aan die vaels van die hemel en aan 

al die wilde diere van die veld, 

maar vir die mens bet hy rue gevind 

'n hulp wat soos by is Die. 

[211 Toe het die Here God <0 diep 

slaap op die mens laat val; 

en terwyl hy slaap~ 


bet Hy cen van sy ribbebene uitgehaal 

en die plek daarvan met vleis toelCJ.D33k. 

[22) En die Here God bon toe die rib 

tot 'n vrou 

wat Hy nit die mens gehaaJ bet 

en bring haar na die mens toe. 

[23] Toe s! die mens: 

Dit is nou eindetik been van my bene 

en vleis van my vleis. 

Sy sal mannin genoem word,. 

want sy is nit die man geneem. 

[24] Daarom sal die man sy pa 

en ma verlaat 

eo by sy vrou lee!. 

En bulle sal een vleis wee5. 


[25] En bulle was altwee kaal, die mens . 

en syvrou, 

maar hulle het hul Die gesk:aam Die. 
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17 

DIE SKEPPING EN DIE WOONPLEK VAN DIE MENS 


(GENESIS 2:4b-25) 

4b 

5 

6 

7 

t 
18--.. 

19 --.. 

20--" 

21 

22 __.. 

23 __.. 

24 __.. 

25 --.. 

8---" 
9 

10......... 

11 

12 

13 

14 , 
15-... 

16 

A Die skepping van die 
aarde en die 
mens/lnleiding (2:4b-7) 

B Die tuin van Eden 
(2:8-14) 

c In Blyplek en In opdrag 
(2:15-17) 

D Skepping van die diere 
en die vrou (2: 18-25) 
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2.1.1 2:4b -7 Die skepping van die aarde en die mens 

Die periskoopseksie dien as nexus tussen Hoofstukke 1 en 2. Die 

inleidingsformule, "Die dag toe die Here God (Jahweh Elohim) die aarde en die 

hemel gemaak het.... " (2:4b), asook die slotformule, "Dit is dan die 

geskiedenis van die hemel en die aarde toe huile geskep is." (2:4a), onderskei 

2:4b-25 van die voorafgaande gedeelte (1: 1-2:4a). Dit gee 'n samevatting 

van die vorige perikoop, waarop die tuinverhaal voortbou. 4b & 5 verbind 

sintakties nouer met mekaar en skets die situasie "op die dag toe die Here 

God (Jahweh Elohim) die aarde en die hemel gemaak het". Die verhaal bou 

op tot en met die skepping van die mens in 2:7. Verse 4b-5, 6 & 7 is 

gelykwaardig en verbind lineer. (Hulle is nie onderling by mekaar ingebed nie 

en funksioneer almal selfstandig; verbinding vind dus op gelyke vlak plaas.) 

Tog - op grond van die verhaalkarakter van die perikoop - bou elke vers op 

die voorafgaande. Hierdie verse dien as 'n beginsrusposisie vir die verhaal. 

Dit skep ook die verwagting dat die verhaal verder gevoer sal word: Daar is 

nog nie plante op die aarde nie, aangesien daar ook nog nie water en 'n mens 

is nie. 

2:4b-7 kan beskou word as 'n inleiding tot die tuinverhaal wat die bree 

agtergrondsituasie skets. Die versreelgroep is duidelik te onderskei van die 

volgende deurdat hier op die skepping van die aarde, in bree trekke (vgl die 

verwysings na aarde/grond in 4, 5 (3x), 6 (2x) & 7), en die mens gefokus 

word, terwyl verse 8-14 spesifiek aandag gee aan die tuin. 

Die slotformule in 7 wat met "so het ..... geword" vertaal kan word, dui ook 

op die afsluiting van die perikoop. 

2.1.2 2:8-14 Die tuin van Eden 

Die kring word in hierdie perikoopseksies nouer getrek. Daar word spesifiek 
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op die tuin wat Jahweh God geplant en aan die mens gegee het om in te 

woon, gefokus. Die sinsnede, "en Jahweh Elohlm het geplant", lei die 

perikoop in. Vers 8 vertel van die skepping van die tuin. Vers 9 bou hierop 

voort met die skepping van die plantewereld. Die uitsondering van twee 

bome wek sekere verwagtinge. Die leser wil as't ware vra: Wat wil die 

outeur hiermee se? Wat is sy doel met die twee bome? Verse 11-14 brei 

uit op die riviere in die tuin van Eden wat in vers 10 genoem word. 

Wat wil die outeur hiermee se? 

11-12 verbind nouer met mekaar en lineer met 1 & 14. 8, 9 & 10-14 verbind 

lineer met mekaar. Daar word voortgebou op die verwagting wat in 2:4b-7 

geskep is, deurdat daar nou plante op die aarde is, water om die plante nat 

te maak, asook In mens om die plante te versorg. Die herhaling van die 

woorde "tuin" (8, 9, 10L "boom" (9 (3x)) en "rivier" (10, 13 (2xL 14) dra die 

inhoud. 

2.1.3 2:15-17 'n Blyplek en 'n opdrag 

Die mens word nou deur Jahweh "gevat" en in die tuin "geplaas/gesit", wat 

as 'n tipe inleidingsformule gesien kan word, met die opdrag om dit te bewerk 

en op te pas (15). Die fokus op die mens en sy opdrag - teenoor 

die tuin in 8-14 - onderskei die twee gedeeltes van mekaar, maar toon 

terselfdertyd die voortgaande verloop van die verhaal. 16-17 verbind nouer 

met mekaar en beskryf Jahweh se gebod aan die mens. Verse 15 & 16-17 

verbind lineer met mekaar. Die spanningslyn loop steeds deur met die 

herhaling van "boom van kennis" en die spesifieke opdrag aan die mens om 

nie hiervan te eet nie. Steeds word verwagtinge geskep: Die mens is in die 

tuin en versorg, maar hy is nog aileen. 

2.1.4 2:18-25 Skepping van die diere en die vrou 

Die perikoop word ingelei deur die inleidingsformule: "En Jahweh Elohim het 

(ook) gese ... " (18). 
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18-20 verbind lineer met mekaar en dui aan hoe Jahweh die mens in sy 

eensaamheid jammer gekry het en vir hom In "helper" wou maak (18). 

Weereens die antisipasie, die verwagting van In ware hulp, iemand soos 

hyself. Jahweh maak dan eers die diere en voels en bring hulle na die mens 

toe om - in ooreenstemming met sy opdrag (vgl vers 15) - name aan al die 

lewende wesens te gee (19). Die mens gee name aan die diere en die voels. 

Hy vind egter geen dier wat vir hom In helper/'n ware aanvulling kan wees 

nie (20). Vers 20 gryp weer terug na 18 (vergelyk die woordelikse herhaling 

in 18 & 20). Die inclusio, waarbinne die skepping van die diere bespreek 

word, berei die leser op die skepping van die hulp. Die afwagting neem toe. 

Die mens se idilliese blyplek en dierevriende voldoen egter nie aan sy 

behoefte aan ware kameraadskap nie. 21-23 vertel hoe Jahweh dan uit die 

mens self In maat/helper vir hom maak, haar na die mens toe bring en hoe hy 

haar in blydskap ontvang. In 24 se die verteller dat man en vrou In eenheid 

sal wees; sterker as die eenheid van ouer en kind. Hy motiveer dit met die 

feit dat die vrou uit die man gemaak is en hulle dus eintlik een liggaam is. Die 

perikoopseksie sluit af met verdere spanningsdraende elemente (vgl die "nie 

skaam nie") in 25. Die lesers wil weet: Sal die situasie so bly? Of beter 

gestel: Waarom is dit dan vandag nie meer die geval nie? Daar word egter 

wei In tipe ruspunt, ten opsigte van die mooi en genoegsaamheid van die 

skepping en voorsiening aan die mens, bereik en die skeppingsdeel van die 

verhaal loop positief af en eindig op In hoogtepunt. 

Hoewel die verse as boustene van In verhaal op mekaar volg, is die 

verbinding tussen hulle lineer. In Duidelike "steigerung" word egter 

opgemerk: Eers is daar geen mens, geen plante en geen water om die aarde 

te benat nie (4b-5); dan kom die water (6) en die mens (7); dan word die 

mens se kos en blyplek bespreek (8-17); dan die skepping van dierevriende 

(19-20) en uiteindelik die vrou as helper (21-25). 

Die inhoud van die perikoopseksie - skepping van die diere, as geselskap vir 

die mens, en die vrou as maat/helper vir die mens - onderskei dit duidelik van 

die voorafgaande gedeelte waarin die mens se blyplek en opdrag gegee word. 
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Die mens se ongehoorsaamheid en Jahweh se straf daarop 

E 
3[1] Maar die slang was listiger as at die 
diere van die veld 

~iJ"?\S op'; ofn7,1Vi$ 45.1 wat die Here God gemaak het. 
iltf~iT7t$ '~Ktl 46 En hy sa vir die wou: 

~:j) "ltc 46.1 Is dit ook so dat 
triJ"'\S 'I;)~- 46.1.1 God gese het: 

:li<J 11l 7'iJQ "t.!:jlKn to 46.1.1.1 Julie mag Die eet van at die bome van 

iUlJftJ-?t$ ilm 'QtU:l1 47 
:?:nQn-t1l~ 47.1 

l1lV ~7J~ 47.2 
lfL1-;l;~ IIV1S 47.2.1 

O";:J7\S "'l1JlS 47.3 
'U~Q l?;lKn 'lO 47.3.1 

i:ll wtO 'lO1 47.3.2 
:l!ln1;)1;l-,PJ 47.3.3 

;-nf~-?' ~ 'QaM 48 
:lln~T;1 ml)-'lO 48.1 

c~...,\S ri~;;l 48.2 
~i'J lli?;lt'S ci"il ,,~ 48.2.1 

D;)~1':V '1ni(Q:.Jl 48.2.2 
c";j7~ c{l'~;:I' 48.2.3 

:lIll :ne 'iT 48.2.4 
~K100 49 
rw :l;e'~ 49.1 

'?~tVJ'7 49.1.1 
D~l'V1 Kr.I-i1l~ ~'l 49.2 

l1lf] 'lQt;lrI 49.3 
'7':i>tvtr7 49.3.1 

1"'YIQ nilT;l1 50 
'?;lKfn 51 

tl1}V tlvr~r OJ 1001 52 
:7:lWo) 53 

C;,:r~ltq 'l"i ilJ'J~m 54 
55 

Oil O~1~'~ 55.1 
il~tU,l ;"I7ll ;"""l;I!1 56 
:n:.uo c'i)7 Wlll!l 57 

~ 

cr.,". ;"IF? "ip-nf 111m 58 

c=ru 01'7 lfl) iT.:U;li'J 58.1 
~lrr: "~1,) m~ cw:;J Kl)tU;l~ 59 

:1.,1 n ,;n~ O~..,\S 

Dl~""7~ ~;j7\S iJl.-r: ~1 60 
i'? ~~1 61 

:ilil:Cj: 61. 1 

"~m 62 
1» ''ffl/OV/ ;frrrn~ 62.1 

~ 62.2 

die tuin Die? 

[2) En die vrou antwoord die slang: 

Van die vrugte van die bome in die tuin 

magons eel, 

[3] maar van die vrugte van die boom 

wat in die middel van die tuin is. 

bet God gese: 

Julle mag Die daarvan eel Die 

ofdaaraan raak Die. 

anders sal julIe doodgaan. 

[4] Toe s! die slang vir die vrou: 

JulIe sal beslis Die doodgaan Die; 

[51 maar God weet dat 

as julle daarvan eet. 

julle 00 sal oopgaan, 

sodat julle SODS God sal wees 

deur good en kwaad te ken. 

[6] Toe sien die wou 

dat die boom good was 

om van te eel 

en dal hy 'n Ius was vir die oog, 

on boom wat L:q. mens kan begeer 

om verstand te lay; 

en sy vat van sy vrugte 

eneet 

en gee ook aan haar man by haar. 

en hy bet geeet. 

[7] Toe pan altwee se oe oop 

en bulle kom agter 

dat hulle kaa1 is~ 


en hulle het vyeblare aanmekaargewerk 

en vir hulle rokke gemaak. 


F 
[81 En bulle bet die geluid van die Here God 
gehoor 
terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwind 
en die mens en sy vrou het gaan wegkruip 
vir die Here God tussen die bome van 
die tum. 
(9J Toe roep die Here God na die mens 
en sa vir hom: 
Waarisjy? 
(10] En hy antwoord: 
Ek het u geluid gehoor in die tuin 
en ek was bang. 
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'';):lJ$ c"lI" 62.2.1 want ek is kaat; 
:~ 62.2.2 daarom het ek weggekruip. 

'1;11("1
97 "io'J ...", 

63 
63.1 

(Ill En Hy se: 
Wie bet jou gese 

:T~J$ CI', "i> 
-Cl7~J$ rVtr lQij 

63.1.1 
63.2 

dat jy kaal is? 
Hetjy van die boom geeet 

i'I.1"1l 'iVti 63.2.1 waarvan Ek jou beveel het 
: ~7r'7;l~ '13('J7 63.2.1.1 om nie te eel me? 

CWO ,~tM 64 [12] En die mens antwoord: 
m- 11J "?"~ KT.) ~J$V 64.1 Die vrou. sy het vir my van die boom gegee 

"1~l! :1~N'n 64.1.1 wat U vir my gegee het 
:'7;;liq 64.2 en ek bet geeet. 

iltf~ o-r,j"ilS illiT: '~K'1 65 [13] Toe sa die Here God aan die vrou: 
n'Wi mWillJ 65.1 Wat betjy nOll gedoen? 
i1~ 'QKm 66 En die vrou antwoord: 
'.ac'ifiJ iUIJ~ 66.1 Die slang het my bedrieg 

:';lK"! 66.2 en ek bet ge!et. 

G 

11!QFr'tt OE :11m;t'1 67 [14] Toe se die Here Godaan die slang: 
nKi t!' ':i) 67.1.1 Omdat jy dit gedoen bet 

fl1ii'lJ n~u '~1J~ :10iJ~iJ-?~1J :1~~ '''J$ 67.1 is jy vervloek onder al die vee en onder 
al die diere van die veld. 

":17.0 WLi-'Y 67.2 Op jou pens moet jy sell 
:~ 'i'J~~ "M 'QV! 67.3 en stofmoetjy eel so lankjy lewe. 

T'.J1 ilm T'.J1 Vi n'~ i1~'15l 67.4 [15] En Ek bring vyandskap tussen joo 
en die wou en tossen jou nasate 

f1\1l1 r~~ iilI en haar nasate. 
vtK1 i~wt: Kt1 67.5 HulJe saljou kop verpletter 

o 	:~ ~~wJ;l i1-Cl~ 67.6 en jy sal hulle hakskene byt. 

. '1J~ iTf5I-;~ 68 [16] Vir die wou het Hy gese: 
"U1::ll11 i1~l~ i1~liJ 68.1 Ek maakjou moeite en swangerskap 

':JiiiJl baie moeiliker; 
O'~ '1'113 Jl~ 68.2 jy sal pynIik ldnders lay 

1t1j(liVI;11W'nl$1 68.3 enjou begeene sal najou man wees 
o :,~-~~ lOiTl 68.4 en by sal jou baas wees. 

69 [17] En vir die mens bet Hy gese:'1Jtt.D~im 7iv7f1VD ~ 69.1.1 Omdatjy najou wou geluister het 
m- 11) 'i:;)l0:" 69.1.2 en van die boom geeet bet 

,btci i'{1'9l ,~ 69.1.2.1 waarvan Etjoo beveel het: 
~1J'iJM N7 69.1.2.1.1 Jy mag nie da.arvan eel nie

i11:l.liJ iI1)1tiiJ :11111$ 69.1 vervloek: is die grand deur jou. 
:';]~U 'i'J~ ,~ :111~M li:lm 69.2 met moeite sal jy daaruit eel so lank jy leef. 

Ti U'1J10 'nTl riP'! 69.3 [18] en dit sal vir jou dorings en distels 
laat opkom; 


::1'N'iJ Jwn~ -Cl7;)~ 69.4 en jy sal die plante van die veld moet eet. 

ctr7 ';I'M;W n~~ 69.5 (19) In die sweet vanjoo gesig saljy kos 


eet 
i10lt$<}-;~ i;niV 1ll 69.5.1 totjy terugkom na die grand toe 

OOir~ iQ7IQ'.il 69.5.1.1 wantjy is daar uitgehaal. 
:1-Cl~ ~V-';;I 69.6 la,jy is stof~ 

:::n1ll-Cl i;l\f':'l$1 69.7 enjy sal weer stofword. 
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itID iT-1Wl.( ow oE NJZ:l 70 
:"t1""~ Otc :t@ M::t 4, 70. 1 

iA~":I om C"mti i1V1~ ~1 71 
'1l1l'1~ 

!) :0W':;l7!1 72 

o";:i'7ti i1}i1~ '9W1 73 
uliQ 1UiQ =tti o~ 1iJ 73.1 

1111 :lit) nro 73.1.1 
;1; mvr.- 1~ il(ll11 73.2 
D~iJ no Di nnl 73.3 

;:;tt\l 73.4 
:o'ilf? "U1 73.5 

rr.r 1i~ omij illil: ":IitU71U;l 74 

it~l~-n, 'i:ntL 74.1 
:OtfQ nil'i 'iV~ 74.1.1 
O1ltV-ntt WH;l 75 

o'~nro-n, rnr 117 D1il~ ,~t;'!1 76 

:l1l]tl ov7 l'Itq 76.1 
l'I~;:tJ;'l~;:t 76.2 

o"~lJiJ rv ":fTrn, ,~~ 76.2.1 

H 
[20] En die mens bet sy vrou Eva genoem 
want sy was die ma van alma1 wat leef'. 
[21) En die Here God het vir die mens 
en sy vmu klere van vel gemaak 
en hulle dit aangetrek. 

I 
[22] Toe ~ die Here God: 

Nou het die mens geword soos een van 

ODS 

deur goed en kwaad te onderskei. 
As by tog nOD nie sy band uitsteek 
en ook van die boom van die lewe vat 
eneet 
en vir altyd lee! Die. 
[23] Toe stuur die Here God hom weg 
oit die tuin van Eden 
om. die grond te bewerk 
waamit by geneem is. 
[24] So het Hy die mens weggedryf 
eD Gerubs oos van die tuin van Eden laat 
WOOD, 

met 'n swaard wat vlam 
en flikker 
om die pad na die boom van die Jewe 
opte pas. 
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DIE MENS SE ONGEHOORSAAMHEID EN JAHWEH SE STRAF DAAROP 


(GENESIS 3:1-24) 


3:1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


t 
8 


9 


10 


11 


12 


13 


t 
14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 
t 

21 


22 
t 


23 


24 


E 	 Die mens word verlei en doen 
sonde (3: 1-7) 

F 	 Jahweh ontmasker die skuldige 
mens (3:8-13) 

G 	 Jahweh se oordeel en straf 
(3:14-19) 

H 	 Genade ten spyte van die 
oordeel (3:20-21) 

Die mens word uit die tuin 
verdryf/Afloop van die 
verhaal/Slot (3:22-24) 

(Vgl Hamilton 1990:viii; Westermann 1976:17) 
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2.1.5 3:1-7 Die mens word verlei en doen sonde 

Die bekendstelling van die slang, gespesifiseer as een van die diere 

in 2:4b-25, in 3:1 lei die nuwe perikoop in. In Duidelike inhoudelike breuk in 

die verhaal word dus hier tussen 2:25 & 3:1 waargeneem. 

2-3 & 4-5 verbind nouer met mekaar omdat in beide gevalle die 

woorde van onderskeidelik die vrou en die slang oorloop in die 

volgende verso 1, 2-3, 4-5, 6 & 7 verbind lineer en vertel die verhaal van 

die verleiding deur die slang (1-5) totdat die vrou oortuig is, van die 

vrugte eet (vgl 2:9, 16-17) en ook aan haar man gee en hy eet (6). 

Albei se oe gaan oop en hulle besef hulle naaktheid. Anders as in 2:25 is 

hulle nou skaam en hu"e bedek hulleself met vyeblare (7), Ook ten opsigte 

van die volgende perikoopseksie blyk die afbakening geregverdig te wees: 

Eers word die verleiding en sonde aangetoon. In 8-13 ontdek Jahweh die 

sonde en konfronteer die mens. 

2.1.6 3:8-13 Jahweh ontmasker die skuldige mens 

Die perikoopseksie begin met "En hulle het die geluid van Jahweh Elohim 

gehoor", wat as inleidingsformule dien. 

Die inhoud van die perikoopseksie kan die beste beskryf word as 

ontdekking/opsporing en verhoor (Westermann 1976:41). Die verse 

verbind lineer. Daar is In duidelike opbou te bespeur. Na die 

verleiding en sondedaad, volg die ontdekking en verhoor - met aanklag en 

verweer. Die verwagting van straf - wat gewoonlik op verhoor volg - word 

ook geskep. 
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2.1.7 3:14-19 Jahweh se oordeel en straf 

Die perikoop, wat die skuldigbevinding en inhoud van die vonnis 

aandui, word deur die inleidingsformule, "En Jahweh Elohim het gese ... ", 

ingelei. Elkeen van die partye word skuldig bevind en staan onder die oordeel 

van Jahweh: 

1) Die slang (14-15); 

2) Die vrou (16); en 

3) Die man (17-18). 

Die drie parallelle oordeelsaankondiginge (vgl die bewoording in 14, 1 6 & 17) 

verbind lineer met mekaar. Die oordeel volg op die ontmaskering (8-1 3). Dit 

vorm egter 'n afsonderlike eenheid binne die grater geheel wat gedra word 

deur drie eenders gestruktureerde oordeelsaankondiginge. 

2.1.8 3:20-21 Genade ten spyte van die oordeel 

Hoewel verskeie kommentatore 20-24 as 'n eenheid sien (vgl bv 

Westermann 1976:44) en daar 'n sterk verband tussen die twee 

perikoopseksies is, is ek, op grand van die inhoudelike, en gerugsteun 

deur die inleidingsformule "en Jahweh Elohim het gese ... " in 22, tog 

van mening dat die genadebetoning van Jahweh aan die mens 

en sy vrou in 20-21 (vgl Hamilton 1990:204-207) 'n afsonderlike 

eenheid vorm; 'n perikoop waarin Jahweh toon dat daar genade by 

die straf is en dat Hy nie sy bemoeienis met die mens opse nie. 

Hierdie twee verse word ingelei met "en die mens het ....genoem" in 

teens telling met die voorafgaande en die opvolgende perikope waar 

Jahweh aan die woord is. In hierdie perikoop word die spanning in 

die verhaal verlig en vind 'n groot stuk ontknoping plaas. Die 

ontknoping word egter in die volgende perikoopseksie voortgesit en 

afgehandel. Die twee verse is gelykwaardig en verbind lineer met mekaar. 
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2.1.9 3:22-24 Die mens word uit die tuin verdryf 

Hoewel Jahweh genade betoon, is Hy 'n regverdige God wat die 

sonde straf en sy woord - ook sy woord van oordeel en straf - hou. 

In 3:22-24 word die mens uitgedryf uit die tuin as straf op die sonde. Die 

perikoopseksie, wat ingelei word deur "en Jahweh Elohim het gesE~ ... ", 

bestaan uit drie lineer verbindende verse wat op mekaar volg asook 

op die voorafgaande voortbou. Die gedeelte sluit die verhaal van die 

"sondeval" van die mens af. Die hele tuinverhaal loop hier ten einde. 

In 4: 1 vervolg die verhaal van Jahweh en die mens, maar nou buite 

die tuin van perfekte harmonie. 

Dit wil dus uit die staanspoor voorkom of die tweede 

"skeppingsverhaal" 'n duidelike aaneenlopende eenheid vorm. Die 

skepping van die aarde, die mens (man), plante, diere en die vrou 

word in verhaalvorm deur die verteller aangebied. Sowel die opbouende 

spanningslyn, as die deurlopendheid van die karakters (met die uitsondering 

van die slang wat eers in 3: 1 voorgestel en uitgesonder word as een 

- maar die listigste/slimste - van die diere) tyd, ruimte en milieu dui 

egter daarop dat die verhaal (2:4b-3:24) 'n eenheid vorm (vgl ook 

Skinner 1980: 51); 'n eenheid waarin eers van die skepping en die 

woonplek van die mens vertel word en dan, van die 

ongehoorsaamheid van die mens binne sy woonplek en die gevolge 

daarvan. 

Hoewel die standpunte oor die struktuur van die teksgedeelte uiteenloop (vgl 

bv Westermann 1986:30-47; Skinner 1980:51-90; Hamilton 1990:150-212; 

Van Selms 1984:46-79; Von Rad 1987:73-102; De Fraine 1963:44-61), is 

dit tog opmerklik dat die uitstaande kenmerk van die struktuur van 

Genenis 2:4b-3:24 die aaneenskakeling van die onderskeie perikoopseksies 

(vgl die gesamentlike struktuur van Gen 2-3 hieronder). Die twee verhale 
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vorm een verhaaleenheid wat breedvoerig in die volgende hoofstuk(e) 

uitgelig word. Die hele perikoopseksie verbind linear: Gelykwaardige 

en selfstandige eenhede verbind met mekaar sonder dat die een aan 

die ander ondergeskik gestel word. Die struktuur wat die verhaallyn 

perfek dra - is een van opbou-en-teruggryp met geen ingewikkelde 

onderverdelings nie. Die inhoudelike ineenskakeling word ondersteun 

deur die feitlik deurlopende gebruik van waw-konsekutiewe en waw

kopulatiewe. 

Die eenheid van die twee verhale binne die tuin van Eden word 

aangevoel (vgl bv Van Wolde 1989:72-74; vgl ook Hoofstuk 3) en die 

gesamentlike struktuur sien soos volg daaruit: 

1~~ 
~ 

I 
"f' 

E....'----" rl 
+~----",-------,....---..I 
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2.2 4:1-16 Die verhaal van Kain en Abel 

;T-I~ ;'I11J-n~ vr. oWl 1 

";:100 2 
r.j(-ntt TtJ,n 3 

"~K1'l1 4 
:;'Ipr,-nl$ \It'~ ~J)'~i? 4.1 

"~y-nl$ 1"tJlC-n~ rrtl~ ""19m 5 
lta ;'ItM "~iT"J~1 6 

:mnlS"'~~;:I r.~ 7 

c"~~ Fii~ '>iJ?,} 8.1 
:;'IltM tn;J~~ mnlfiJ ;~~ T!il' i5~ 8 

n;':':;10 K-l;'l- Ell K'J;J "~:n 9 
l;:1J701J'!\ 00 

:inttPJ"'~ .,~..,~ ;'I'!i'r. W'J. 10 
i"riW 'l6 ;no~"'t\l '~k'-~ 11 

~ r.k'7"ltM 12 
:'''JO ~~ 13 

r.!i:"'~ !!I!~ "i~
'!i7 .1'10 ;'iS7 

:":)..~ ~"!t; min 
n~ Ni"ij 
:l"Q'~- ot.( 

::J,'t;l"U rt7 cr:q 
ri., nlqllJ no~'1 

inj(~'iUJ;1 9'7tSl 
:i3-'7tf9I:1 i1~ltl 

T'n 

:,!\;'IllfJ~1 

1:i?-'7§ iUi!! i1JKtl 
¥tit«: .,~.,~ 

"~~1 
'1;l\TtO 

:~'l~ ~T.Jtt .,1,)WiJ 
"1,)~1 

O'Wy;'lQ 
:;'I1.'~- ltl '7~ 0"i7l# 'i"'T.J~ "1,)1 ";p 

i1Ql~- 1~ ;'Ie~ i1i~;'I.tlYI 

~-nl$ ;'10'" "'Cf~ 
:;1:1;1 ~PT.J~ "Q'rntt 11Oit1 

;'IQllfiJ-n~ ~tJ"il 

14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.3.1 
14.4.1 
14.4 
14.5 
14.6 

15 
16.1 
16 
17 

18 
18.1 
19 
19.1 
19.2 
20 
20.1 
20.2 

20.3 
20.3.1 

A 

4[1] En die mens bet met sy vrou,. Eva 

omgang gehad. 

en sy het swanger geword 

en vir Kain gekry. 

En sy het gest; 

Ek bet <n man gemaak saam met die Here. 

[2) Sy het ook sy broer Abel gebaar. 

En Abel was 'n kIeinveeboer 

en Kain 'n landbouer. 

B 
r31 En na 'n ruk 
bet Kain "n offer van die vrugte vir die Here 
gebring. 
[4] En Abel het oak van sy eerste diere 

gebring, en van hulle vet. 

En die Here bet Abel en sy offer aanvaar. 

maar Kain en sy offer bel Hy Die aanvaar nie. 

Toe word Kain baie kwaad 

en sy gesig het bedruk geword 


c 
[6] En die Here se vir Kain: 
Waarom isjy kwaad? 
Waarom is jy so bedruk? 
[7] Sal Ek jou Die aanvaar 
as jy goed deen nie? 
Maar as jy nie goed doen Die, 
die sonde Ie voor die deur 
en sy begeerte is na jou; 
maar jy mod daaroor heers. 

D 
[8] En Kain bet met Abel sy broer gepraat; 

en toe bulle in die veld was, 

bet Kain teen sy broer Abel opgestaan 

en hom doodgemaak. 


E 
[9] Toe S@; die Here vir Kain: 

Waar isjou broer Abel? 

En hy antwoord: 

Ek: weet me. 

Is ek my broer se oppa.sser? 

[10] En Hy bet ges8: 

Wat het jy gedoen? 

Die stem vanjou broer se bloed roep 

na My van die grand af. 

[11] Nou is jy vervloek van die grond af, 
wat sy mond oopgemaak bet 

20.3.1.1 om die bloed van jou broer van jou af 
teontvang. 

20.4.1 [12] Wanneer jy die grand hewerk 
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:1"1\Q i'IY.'.tl '1! l1J 

DE""", kg '@K-1 
'~1~ '"11 

:~~7.1 
i1Q"ltRl '~ 7lr7.) ci't;J '1J~ (I~ liJ 

'O!ilt$ ,'~7,l'l 
ntQ "'Q'llQ '~ 

";;niJ~ i1!vl 
:'N.ib7~ 

iTh1' i, JOK, 
ii'~ C~Ui':) r~j( lJ,l""~ 1:> 

ni~ 1~i'7 i11iP. ctv!1 
inK-ni:lo 'T:l7:J7 

:ilq7J-'~ 

sal dit me meer vir jou iets oplewer me; 
jy sal 'n swerwer en vlugteling wees 
opaarde. 

F 
[13] Toe ~ Kain vir die Here: 

My skuld is te groot 

om te dra. 

[14] Kyk, U dJyf my weg van die grond at 

en ek moet vir U wegkruip 

en ek word "n swerwer en vlugteling. 

En bulle sal my doodn1aak, 

almal wat my kIy. 


G 
[151 En die Here se vir hom: 
Daarom elkeen wat vir Kain leed aandoen 
sal sewevoudig moet teruggee. 
En die Here het vir Kain 'n teken gegee 
sodat bulle hom me doodmaak 
as bulle bom by nie. 

H 
[16] Toe het Kain van die Here afweg

gegaan, 

en in die land Nod gaan woon, oos van 

Eden. 


20.4 
20.5 

21 
21.1 
21.1.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.5.1 

22 
22.1 

23 
23.1 
23.1.1 
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DIE VERHAAl VAN KAIN EN ABEL 

(GENESIS 4:1-16) 

A Kain en Abel/inieiding (4:1-2) 

B Die broers se offers (4:3-5) 

C Jahweh waarsku Kain (4:6-7) 

0 Kain maak vir Abel dood (4:8) 

E Jahweh veroordeel Kain se daad 
en kondig sy straf aan (4:9-12) 

13 

14 

15 

16 

,, ]
F 

G 

H 

Kain smeek om vergiffenis 
(4:13-14) 
Jahweh is genadig; 
Hy gee vir Kain 'n teken (4:15) 
Kain se nuwe woonplekl 
Afloop van die verhaal/Slot 
(4: 16) 

2.2.1 4:1-2 Kain en Abel 

8 

9 

10 

11 

12 

Daar is wat inhoud, karakters, ruimte en tyd betref, , n duidelike breuk tussen 

3:24 & 4: 1. Hoewel Adam en Eva nog in die vertelling figureer, ontbreek 

Jahweh (wat baie sterk gefigureer het in Gen 3) in hierdie twee verse as 

gespreksgenoot. Twee nuwe karakters naamlik, Kain en Abel, die seuns van 

Adam en Eva, verskyn op die toneel. Die ruimte is nou buite die tuin van 

Eden, maar met geen verdere verwysing na die tuin nie. Daar het ook 

ooglopend tyd verloop tussen die twee verhale. Genesis 4: 1-2 lei 'n nuwe 
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verhaal in. Die verhaal gryp dus, veral deur die verwysing na die karakters 

van die mens en sy vrou, terug na die vorige verhaal en vorm in die proses 

In nexus. Tog toon die verhaal ook In breuk met die vorige verhaal wat deur 

die resultate van die navorsing duidelik uitgewys sal word. Verse 1 & 2 is die 

begin van In nuwe verhaal. Westermann noem die perikoopseksie 

waarskynlik tereg "die inleiding van die genealogie wat in verse 17-26 

voortgesit word en deur die verhaal van verse 3-16 onderbreuk word" 

(Westermann 1976:388). Verse 1 & 2 vorm egter wei ook deel van die nuwe 

verhaal. Die nuwe verhaal wek antisipasie met die vertelling oor die twee 

seuns in verse 1 & 2a. Waarom word die twee seuns hier pertinent genoem, 

anders as om daarmee aan te dui dat dit belangrike inligting deurgee vir die 

verdere ontwikkeling in die res van die verhaal? (Meer hieroor in Hoofstuk 3 

rondom die narratologiese analise). Verse 1 & 2a verbind lineer met mekaar 

en word uitgebou deur die verdere beskrywing van die twee seuns se 

uiteenlopende boerderye in 2b (wat die genoemde antisipasie in 1 & 2a verder 

dra), wat weer teruggryp na 1 & 2a. 

Hierdie inhoudelike breuk met die voorafgaande teksgedeelte word 

grammatikaal gesteun deur die inleidingsformule, "Die mens het met sy 

vrou, Eva gemeenskap gehad .... " in 4:1 en die strukturele afgerondheid van 

2:4b-3:24 (vgl 2.1 hierbo). 

Uit hierdie inleiding vloei die res van die verhaal voort. Laasgenoemde kan 

in twee dele verdeel word, naamlik verse 3-8 & 9-16. In die eerste deel vind 

jy die offers as aanloop tot die krisisdaad (3-5), Jahweh se waarskuwing aan 

Kain (6-7) en uiteindelik Kain se ongehoorsaamheid wat uitloop in die moord 

op sy broer (8) (vgl Westermann 1976:391). 

Die tweede deel word deur Westermann as volg ingedeel: Die verhoor 

(9-10), die strafaankondiging (11-12), Kain se smeekroep tot Jahweh 

(13-14), Jahweh se antwoord (15) en die slot van die verhaal (16) 
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(Westermann 1976:391). Ek kan my, op grond van die meegaande 

struktuuranalise, grotendeels met die indeling vereenselwig. Ek oordeel egter 

dat verse 9-12 'n eenheid vorm in wat Westermann die hofgedeelte noem 

(Westermann 1976:391). Alles wat binne hierdie kleiner hofverhaal gebeur, 

hanteer ek dus as In eenheid onder die opskrif: "Jahweh veroordeel Kain se 

daad en kondig sy straf aan." 

Ook in hierdie verhaal in Genesis 4: 1-16 is die struktuur van 

inhoudsmomente, wat hier genoem en later uitgebrei word, een van opbou

en-teruggryp (vgl wat in die verband hierbo by Gen 2-3 gese is). 

Die breuk met die hieropvolgende genealogie in 4:17-24 is ewe-eens duidelik 

uit die inhoudelike sigbaar: Hoewel daar in 4: 17 na Kain verwys word, het 

daar duidelik In tydsverloop plaasgevind en is daar ook In kontinu"iteitsbreuk. 

In 4: 17 word vir die eerste keer van Kain se vrou melding gemaak. Die 

grammatikale opbou van die twee tekste, naamlik die afgerondheid van die 

struktuur in 4: 1-16 (vgl struktuur bo), die inleidingsformule, "Kain het met sy 

vrou gemeenskap gehad ... " in 4:17 (vgl ook 4:1) en die feit dat 4:17-26 In 

opsommende teks (geslagsregister) is wat duidelik van die verhaal onderskei 

kan word, ondersteun die inhoudelike breuk en die spesifieke teksafbakening. 

2.2.2 4:3-5 Die broers se offers 

Die "en na In ruk/na verloop van tyd" dien as inleidingsformule vir die 

nuwe perikoop. Verse 3 & 4a verbind nouer met mekaar en vertel 

verder van die twee broers; naamlik van hulle offers uit hulle 

boerderyopbrengste. Verse 4b & 5a verbind weer nouer met mekaar. Hier 

word vertel hoe Jahweh die een broer se offer aanvaar en die ander een s'n 

nie. Verse 4b & 5a gryp terug na en verbind lineer met 3 & 4a omdat 

laasgenoemde bloot die voortsetting en gevolg is van die verhaal wat in 3-4a 

vertel word. 5b gryp terug na die heIe voorafgaande gedeelte (3-5a) en gee 
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Kain se reaksie op die hele verloop van gebeure weer. Die antisipasie in die 

verhaal word in hierdie 3 verse baie versterk. Die uiteenlopenheid van die 

broers word geaksentueer. Jahweh se skynbaar onverstaanbare optrede dra 

verder by om die antisipasie te verhoog. 

2.2.3 4:6-7 	 Jahweh waarsku Kain 

Verse 6 & 7, wat ingelei word met "en Jahweh het vir Kain gese ... " (6)' 

verbind lineer en vertel van Jahweh wat vir Kain waarsku. Jahweh sien hoe 

die voorafgaande gebeure hom ontstel en waarsku hom teen verkeerde 

optrede; juis hierdie waarskuwing verhoog die groeiende antisipasie en wek 

spanning by die leser. 

2.2.4 4:8 	 Kain maak vir Abel dood 

Vers 8, as die gedeelte wat handel oor Kain se woededaad in reaksie op al die 

voorafgaande, vorm 'n afsonderlike eenheid binne die struktuur van die hele 

verhaal. Dit word bevestig deur die inleidingsformulel "En Kain het met sy 

broer, Abel gepraat ... " (8). Die gedeelte gryp egter ook vooruit en dien as 

nexus tussen die twee dele van hierdie he Ie verhaal. 

2.2.5 	 4:9-12 Jahweh veroordeel Kain se daad en kondig sy straf 

aan 

In verse 9 & 10 kom die aanklag en skuldigbevinding. Dit word ingelei deur 

"toe se Jahweh vir Kain" (vgl die parallelle bewoording in 4:6). Verse 

11 & 12, die strafaankondiging, verbind nouer met mekaar, maar ook weer 

as In eenheid lineer met 9 & 10. Die vier verse vorm die logiese verloop van 

die hofprosedure. Die spanningslyn groei steeds: Wat gaan gebeur? 
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2.2.6 4: 13-14 Kain smeek om vergiffenis 

In hierdie perikoopseksie, ingelei deur "toe sa Kain vir Jahweh ... ", word vertel 

van Kain se appel, wat volg op die voorafgaande hofprosedure. Die twee 

verse vorm 'n eenheid en verbind linear met mekaar. Steeds verhoog die 

spanning. Wat gaan Jahweh se reaksie hierop wees? 

2.2.7 4:15 Jahweh is genadig: Hy gee vir Kain 'n teken 

Die vers is selfstandig in struktuur en inhoud en gee Jahweh se reaksie op 

Kain se smeking weer. Dit word deur die inleidingsformule, "en Jahweh het 

vir hom gesa ... ", bevestig. Die vers as perikoop gryp dus, soos al die 

voorafgaande perikoopseksies, ook terug, terwyl dit terselfdertyd ook 

vooruitgryp in die verloop van die hele verhaal. Vers 15 bring verligting in die 

spanningslyn. Die finale ontknoping en die eindruspunt in die verhaal, vind 

ons egter eers in vers 16. 

2.2.8 4:16 Kain se nuwe woonplek 

Die perikoopseksie, ingelei deur die beskrywing van Kain se weggaan van 

Jahweh af, sluit die verhaal af. Daar is ook, soos reeds aangedui, 'n 

duidelike inhoudelike en strukturele breuk tussen die verhaal van Kain en 

Abel, wat hier ten einde loop, en die genealogie wat ons in vers 17 en verder 

aantref. Die verhaal vorm dus wat beide inhoud en literatuursoort betref, 'n 

duidelik afgebakende eenheid. 
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2.3 6:1-4 Die verhaal van die reuse 

;CiJ7 '111: n~'I 1.2 
~n~-nt$ c';j7~-.~ 'IR'"f.'l 1 

;,~ n~t,'~ 1.3 
"~'Q C'~1 C'iJ7 mii'~1 2 

:n~.,~ 2.1 

3 
3.1 
3.1.1 
3.2 

OW ~1J~1 ntQ 1';) C"7!;Iltf 4 
lY"'!:Jl( Illl 4.1 

1:11~ n;lil-7~ c';j7lro'~ ~t6~ JtV'~ 4.1.1 

o;:J711T.l 4.1.2 
c'-,.;n.J ;"11);,:1 5 

!) :ctfiI 'tntc c']ilnJ ~ 5.1 

A 

6[1] Toe die meuse baie begin word op 

die oppervlak van die grond. 

en hulle ook dogters gekry bet. 

[2) bet die hemelwesens die dogters gesien; 

clat hulle mooi is. 

Toe vat hulle vir hulle vrouens nit almal 

van wie hulle gehou het. 


B 
{3] Toe se die Here: 

My Gees sal me ewi.g in ·n mell5 wees nie, 

aangesien by ook sterflik is; 

maar sy lecftyd sal 120 jaar wees. 


C 

[4J Die reuse was destyds op die aarde. 

ookdaama. 

toe die hemelwesens met die meisies 

omgang gehad bet 

en bulle kinders gekry bet. 

Dis die helde 

wat so lank geleef het. die beroemdes 
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DIE VERHAAL VAN DIE REUSE 


(GENESIS 6: 1-4) 


A Die mense (dogters) se optrede/lnleiding 
(6: 1-2) 

8 	 Jahweh se reaksie (6:3) 

c 	 Die (verdere) resultate van die mense se 
optrede/Afloop van die verhaal/Slot (6:4) 

2.3.1 6:1-4 Die mens se optrede/sonde en Jahweh se reaksie 

Hoewel daar navorsers is wat hierdie vier verse as deeI van die vloedverhaal 

beskou (vgl Whybray 1995:45-47L word 6: 1-4 wyd as In afsonderlike 

eenheid beskou (vgl Westermann 1976:491-517; Von Rad 1987:113-116; 

Van Selms 1984:101-104). Dit is ook die standpunt wat in hierdie navorsing 

gehandhaaf word. 

Daar is beslis In skeidillg tussen 5:32 & 6: 1. Genesis 5 is In 

selfbenoemde geslagsregister/genealogie (hieroor is daar min verskil in 

standpunt), terwyl al die elemente wat 6: 1-4 bou, die perikoopseksie 

as In verhaal uitwys (vgl Hoofstuk 3). Vergelyk ook die 

inleidingsformule ..toe .... " in 6:1. 

Daar is egter ook In skeiding, veral wat verhaallyn en karakters 

betref, tussen die verhaal in 6: 1-4 en die vloedverhaal wat by 6: 5 

begin en deurloop tot by 9: 19 (vgl Hoofstuk 3; vgl ook Oberforcher 

1981 :94v wat 6:5-7 as die proloogteks van die vloedverhaal beskou). 

Hoewel die eerste vier verse van Genesis 6 as perikoopseksie inhoudelik 

bydra tot die skets van die agtergrond (tyd, ruimte en gebeure) vir 
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die hele vloedverhaallreeks vloedverhale en ook in inhoud In belangrike 

rol speel in die opbou van die totale Oergeskiedenis (Gen 1-11), vorm 

dit tog In afsonderlike eenheid en verhaal. 

Verse 1 & 2 (A) verbind nouer met mekaar en gee die optrede van "die 

mense" weer, en loop uit in vers 4 (e) wat die uitvloeisel daarvan is. Die 

spanningslyn word gevestig en gedra deur die ongehoorsaamheid van die 

mens en die inbedding van Jahweh se reaksie op die mense se optrede in 6:3 

(B). Die verhaaltjie loop af en ontknoop deurdat verwys word na die "sterk 

manne van die au tyd". Dit is dus verby en iets van die verlede. Dit het 

gebeur en Jahweh het daarop gereageer en dit beeindig. Die saak is daarmee 

afgehandel. Die afgehandelde verhaal en die feit dat spesifieke karakters 

(hemelwesens en reuse) nie gekontinueer word nie, bevestig dus die 

afbakening van die teks (vgl Hoofstuk 3). 

Vrae wat opkom, en wat beantwoord sal moet word, is: Waarom die 

kort verhaaltjie? Waarom ook nog die effense ander opboupatroon? 

Wat is die doel van die outeur hiermee? Is dit nie juis die vreemde 

opboupatroon en lengte wat maak dat die verhaaltjie uitstaan nie? Is 

dit nie dalk In doelbewuste poging van die outeur om die mens se 

(tweede) poging om die grens na Jahweh toe oor te steek, asook die 

futiliteit daarvan en Jahweh se reaksie daarop, te aksentueer nie? Meer 

hieroor in Hoofstuk 3. 
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2.4 6:5-9:19 Die verhaal van die groot vloed 

A 
[5] En die Here bet gesien 

dat die boosbeid van die mens op aarde 

grootwas, 

en alles wat by uitdink. altyd sleg is. 

[6J Toe bet die Here jammer geIay 

dat by die mens op aarde gemaak. bet. 

Hy was baie bartseer. 

[7] Toe se die Here: 

Ek gaan die mens van die aarde af uitroei, 

die mens wat Ek gemaak bet, 

die mens, die diere, die insekle en die voels 

van die bemel. 

Ja, Ek is spyt 

dat Ek bulle gemaak: bet. 


B 
[81 Maar Noag het genade gevind by die 

Here. 

[9) Hier volg Noag se geskiedenis. 

Noag was 'n regverdige man. 

Hy was meer vroom as sy tydgenote. 

Hy het met God gewandel. 

[101 Noag het drie SCUDS gebad: 

Sem, Gam en lafet. 


C 

[I 1] Maar die aarde was verdorwe 

voorGod, 

en die aarde was vol geweld. 

[12] Toe kyk God na die aarde 
en dit was totaal verdorwe, 
want al wat lewe bet sleg begin optree. 

D 

[131 Toe sa God vir Noag: 

Die einde van alle lewe bet gekom voor My 

want die aarde is <leur hulle met geweld 

volgemaak. 

Kyk., Ek gaan hulle saam met die aarde 

uitwis. 

[l4J Maak vir jou 'n ark van Goferhout. 

Maak: die ark met learners 

en smeer dit binne en buite met pik.. 

[15] En dit is hoe jy dit moet maak: 

300 ellank, 

50 el breed. 

en 30 el hoog. 

[161 Maak 'n dak vir die ark, 

en maak. sy nok 'n el bokant die ark 

en sit 'n deur aan die kant van die ark in. 

ly moet 'n onderste, tweede en derde 

verdieping maak. 

[17] Ek gaan 'n watervloed oor die aarde bring 

;!lil; I<J~ 

~iI 1lI'l"I vti8 ili! 

:ci'U-"~ lTl p, i:il7l"1iW7.l i~-"~l 
ilr.r-: cl'}r.1 

n~ c~-nl'5 ilfVr'i> 
:;lI,-'7tc :q~ln 

ill;r: iQK'l 
ilOllSV '4q"W C~-l"Itc ill]1i' 

'lJ~~ 
'lil1--r.v1 WQ1'""Jl7 ;JQiJ~1l1 CWJ 

o:OTtiJ 
'f:lQU.l'.il 

:CJJ"W1l '.il 

:m;r: 'l"\1~ 1U KlQ I9l 

UJ .n17;fl ;J?~ 
1"1'1 Vi"'~ UJ 

"t1i~ ;J~v C'7.lf:l 
:ttl-:il;JN cr,:i'~-l"I~ 

cvrn~ Q':Q ilv,/'7rlt ttl 7?i~1 
:1'1!fI~-nlfl cr.r-n~ 

c'tPE! '11.'7 ClS;! nn!TjI1 

:001] ntG;l R'z,m 
~-nl'5 C'iJ7~ 1C1..'"1 

iltll]~~ ili<Jl 
:n~""7i ;::rrrn~ iW~'7~ n~""~ 

I'JJ,?~i2~1
'JrJ'I ~ ~""i1l1? 

CiJ'lfI1) D1tO n~ ;JlQO",il 

:~-ntc~~Wl 

iQl"""lW nJf:I ;f( ilflIll 
~;J-n, ilIflltl c';W 

:lQ~4 1'VI7.l~ n~:i)1) ".oK f:I-,g~l 
vhV/ "til( ~tI itVtS iln 

iI;triJ nK il~tt mK7.l 
tlim illptt C"lfl:lQ 

:tltlJ;lip ili'l~ fJ"'V/'?V/'I 
il~ iltvl!0 iijX 

i17¥1;)?1) ilJ7;'T;l i1~~-"1$l 
c'Wtl tim il:;l.l:lij nt'l9~ 

:Ml1 C't;f(V/'I ~C~f:lr;t1:l 

~""7i 0:0 7'W,m-n~ w::;t1J ~~"J '4tn 

1 
1.1 

1.2 
2 
2.1 
3 
4 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 

4.2 
4.2.1 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
10.1 

11 

12 
13 
14 
14.1 

15 
15.1 
15.1.1 

15.2 

15.3 
1.5.4 
15.5 
15.6 
15.6.1 
15.6.2 
15.6.3 
15.7 
15.8 
15.9 
15.10 

15.11 
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;p71$ ~Ott1 
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~ilE J7iKol 
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'lJ'tn 9J;lir'~ 
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;'rnjil.F.I i1l~iJ ;'IQiji\l'J "'::l~ 
iwqK,l W'~ i1~W i1¥i1W 

IC1i) mjn" '10 ~ ilO!A1-T 1~"I 
:imt'l.f! lIt't.c O?W 

i1~~1 -OJ ilV~!Q ilV~W c~t!iiJ l'Jil1Q III 

:nt\V~ ~-'ii1l11I nV0'7 
i'tlQtl '.';ll~ ily,lW TIll O'1,1~'( '.i) 

;tt,] trVi1lC1 0;' DW1~ n~-;i1 
rn~-n~ 'lJ"TJ01 

nl'J1)W] 'JQ 711/i 
'lJ'WV'~ 

?Jr'P'2n 
:i1li17~ 19.1 

;'QW n;~ VlvJ- 1~ UJ, 20 
:n~r'?i1 a,J iW 'ru!1)m 20.1 

,,~-.~ ;~ 1'~1 UJ tp!1 21 
:7;31JiJ '0 '+?Q i1~-?t$ 1l'11,( 

ilOij~:)- 1'" i1l~i] i10~- 17i 22.1 
iT)1\1 ilir~ ~ 22.1.1 

15.11.1 om alles uit te wis 
15. 11. 1.1 wat lewend is onder die hemel. 
15.12 Alles sal uit.sterf 
15.12.1 watopaarde is. 
lS.l3 
15.14 
15.15 
15.16.1 
15.16 

(18) Maar Ek rig metjou 'n veIbond op; 
jy en jou Idnders meet in die ark. ingaan 
enjou vroo enjou skoondogters. 
[191 En van alles wat lewe, van elke spesie 
moet jy twee in die ark 1aat ingaan 

15.16.2 om ditsaammetjoutelaatlewe: 'n 

15.17 

15.17.1 
15.18 
15.18.1 
15.19 
15.19.1 

18 
18.1 
18.1.1 

mannetjie en wyfie. 

(201 Van die vtJels en die diere 

en die insekte volgens spesi.e 

moet daar teJkens 'n paar na jon mm 

om in die lewe te bly. 

[211 En vat vir jon van al die soorte kos 

wat ge!et word 

en boo dit by jon 

dat dit vir joB en hulle kos kan wees. 


E 

(221 En Noag het dit gedoen, 

volgens alles wat God hom beveel het 

so bet by gedoen. 


F 
7(1) En die Here bet vir Noaggese: 
Kom jy en jou hele gesin na die ark toe, 
want Ek bet gesien dat 

18.1.1.1 jy regverdig is voor My in hierdie 

18.2 

18.3 

) 8.4 

pag. 
(2) Van al die rein vee moetjy neem 
sewe pare, mannetjie en wyfie; 
en van at die diere wat nie rein is Die 
twee, mannetjie en wyfie~ 
(3) ook van die vtJeis van die heme) telkens 
sewe paar, D13.IlIIeijie en wyfie; 

18.4.1 om die geslag te 1331 lewe op die be1e aarde 
18.4.1.1 [4) want oor sewe dae sal Ek laat 1't'A!n 

op die aarde, veertig dae en veertig nagte 
18.4.1.2 en Ek sal aIle Jewende wesens uitwjs 

van die grond af . 
IS.4. 1.2. lwat ek gemaak het 

19 

G 
[5] En Noag bet alles gedoen 
soos wat die Here hom beveel het. 
[6] En Noag was 600 jaar 
toe die wateJVloed op die aa!de was. 
[1] En Noag en sy kiDders en sy vrou en sy skoondogters 
bet in die aIk ingepan as polg van die water van die 
vloed 
(8) Van die rein vee en van die diere 
wat Die rein is Die 

44 


 
 
 



Il'llltl- 11)11 22.2 
:ilOl®-~ W1J,...,~.,,, 22.3 

on, 'iIQ c~~ ~JiV 22 
i1~~~1 i1~tnl$ 

:Ul-nl$ cr,:T7ts i1!l ~~ 22.4 

C'9!Y nptpil'1 23.1 
:nW'5i r'iJ 'ihliiJ "1i~ 23 

ul~ it'" niaco-v,+f ~ 24.1 
'+iiJ 11t!h~ 24.2 

ilftl Di~ Win'1 oi' 1~Wi 24.3 
iTil ciilJ;l nl~¥O"'~ ;V~~ 24 

:'n.~~ O~1;)1t'll ml~ 25 
ntctl-?i ~W~W 26 

:iI'r,l 0'2'\9 01' 011'~ 

:;'Qllo"'t$ 1JtIl.( 
iI~~-'~l ;rr~7 ;r:o.j"';J1 iI"iJ 28 

;JfQ7 
~;'U'2)7 f"1tltI-7l1 iu7J'v ~1V-'~1 
:~-?~ ';9l 7Z, 1i1~'~7 ~-7~1 

rr.~ iI+ro-?\' tln~ ,10;1 29 
'~iJ-'jl7,I O?~ 
:c~ [111 b...,~ 29.1 

C'w. 30.1 
1lQ ~-"'~l') i1~~, ~I 30 

C"iJ7~ inK jll$1TQ~ 30.2 
:~ iT'}il,! '1~1 31 

ntT?i 0;' gmt( 'U1)iJ~ 32 
~1! .. _ 33 

i'l~;:.rnl$ 1KlM 34 
:ntGJ WJ D1~1 35 

C;lV~!1 36 
n~~r:rt~1 37 

:D!~o ,~~ :7~ ':I7.tl1 38 
n~~ 1iat 11:;Q rr.~m 39 

D~~ D"'ViJ-?jl1a~;l 40 
:~WtJ-?jl nol''-'V~ 40.1 

~ ,':» i17if7J71) i1~' f'llIV\1 WoQ 41 

en van die voels 
en van al die insekte 
[9] bet twee-twee na Noag gegaan 
in die ark, mannetjie en wyfie, 
soos wat God vir Noag beveel het. 

H 
(10} En na die sewe dae 

was die water van die vloe<l op die aarde. 

[11 JIn die 600ste jaar van die lewe van Noag. 

in die tweede maand, 

op die sewentiende dag van die maand, op daardie dag 

is al die fonteine van die groot watervloed oopgeruk 

en die poorte van die hemet is oopgemaak. 

[I2J En die teen was op die aarde 

veertig dae en veertig nagle. 


I 
[13) Op dieselfde dag bet Noag gegaan 

en Sem en Gam en Jafet, sy seuns. en die vrou 
van Noag en die drie vroue 
van sy seuns saam met bulle in die ark in. 
[14] bulle en al die wilde diere voJgens spesie 

en at die vee volgens spesie 

en at die insekte volgens spesie 

en at die voels volgens spesie, aile votls van alle vere. 

[IS} En twee-twee van aile vleis bet na Noag toe gegaan 

in die ark in 

waarin daar Jewensasem was. 

[16) En die wat ingegaan bet, 

bet mannetjie en wylie van aile vleis ingegaan, 

soos wat God bom heveel bet. 

en die Here het toegesluit agter bom. 


J 
[17] En die vloed was veertig dae op die aarde 
en die water bet meer geword 
en die ark opgelig 
en dit bet opgestyg bo die aarde. 
[18j En die water bet bebeer oorgeneem 
en baie meer pord op die aarde 
en die ark bet gedryfop die water. 
(19] En die water bet nog baie meer bebeer 
oorgeneem op die aarde 
en at die hoe berge is bedek: 
wat onder die hele beme! is. 
(20} Vyftien el boka.nt bulle bet die water 
bebeer uitgeoefen 
en die berge was bedek. 
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~w Vl'Jh3 ;'I~'iJ nWI 57 
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62 
62.1 
62.1.1 
63 
63.1 
63.1.1 
64 

il~<nf T7' :l~1 65 
f'i~"";! '~""i O~7J""il 65.1 

i1: n'i\Fl 66 
OOU'~l 67 

K 
(21 JEn aUe vleis het omgekom 
wat op die aarde beweeg het: 
dit was die vo!ls en die vee en die wilde diere 
en al die insekte en al die mense, 
[22] aIles wat die lewensasem in hulle neusgate gehad b

aUes wat op die cIroe grond was, hulle bet doodgegaan. 

(23] AIle lewende wesens is doodgemaak 

wat op die grond was, 

die mens sowe) as die vee en die iDsek.te en die voels 

van die hemet is van die aardc atdoodgemaak, 

en net Noag bet oorIeef 

en die wat by hom in die ark was. 


L 
(24) En die water het op die aarde beheer uitgeoefen 
vir ISO dae. 

M 
8 [1J En God het gedinJe aan Noag 

en aan a1 die wilde diere en aan al die vee 

wat saam met hom in die art: was 

en God het 'n wind op die aarde laat waai 

en die water het gesak. 

(2J En die fonteine van die vloedwater bet toegegaan, 

oak die poorte van die hemel, 

en die reen nit die hemel bet opgehou. 

[3] En die water het van die aarde af temggetrek 

en temggetrek 

en die water bet minder geword na die 150 dae. 

(4] En die ark het in die sewende maand gerus, 

op die sewentiende dag van die maand, op die berge 

van Ararat. 

[5] En die water het atgeneem en minder geword 

tot in die tiende maand 

en in die tiende maand, op die eerste van die maand, 

het die toppe van die berge sigbaar geword. 


N 
(6) En aan die einde van die veertig dae 
het Noag die venster van die ark oopgemaak 
wat by gemaak het 
[7] en by bet 'n kraai gestuur 
wat rond gevUeg en gevlieg bet 
totdat die water van die aarde af teruggetrek het. 
[S] Toe het hy 'n duifvan hom afweggestuur 
om tekyk 
ofdie water van die aarde af minder geword bet. 
[9] Maar die duifhet Die '0 rusplek vir die 
holte van sy poot gevind Die 
en dit het na hom teruggekom in die ark, 
want die water was oar die hele aarde., 
en by het sy band uitgesteek 
en dit gegryp 
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:i1+t\iJ-?1;( ''7~ rtOK tQ:J 68 
C"IJIS o'rJ~ nl.1:;IIU -rill ?1J~1 69 

:;J~iJ- 17) i1~;~-nl;( mill tjQ'l 70 
J~ n,/? ;J~;'iJ 1"flC ~l 71 

v'~~ tjl~ n~r;J'n! ilTtJl 72 
:n~ ~1J O~~iJ 'I1j{-'i> UlliT.1 73 

O'llJtS 0'0: nv~w Tw ?Q!~1 74 
;,~i"V-n\C m~l 75 

:-nll "(~-J~W ;'~Q:-tc7J 76 

ill!ll nWnIfiJ rotc¥. E1 77.1 
77.21IJ~ 1'1WKl~ 

nltJ '71.11.) rr~jJ ~Jl 77 
;'I~jJ ilO;l7J-ni$ OJ 'O~l 78 

:ilOl~ '~ ~::111J ;'ll;:l1 K1-'1 79 
C'WV'l ilV~tQ::) 'J1¥;] TJtjnll 80 

D :ntr.'J iltQ:;t~ tVin7 ci, 

nl-? C'il '~T.l 81 
;'It'll{ il~iT 11.1!5! 81.1 

:ll!l~ ~';+-'lV;1 
rI;tI.J""~ 81.2.1 

1T;1~-'IVCS 81.2.2 
Wi'tlv-?;q:'1 il~iJ~'1 tj~ 'iV~-7~7) 81.2.3 

n\Cr7l.1 tln':'iJ 
":j-tllC Iqr.'l 81.2 

ntQ 11Wl 81.3 
~~l 81.4 

:nW'7lll::111 81.5 

~IJ;J-'~ 83.1 
to7JljJ-?~ 83.2 
~il1V-?;Jl 83.3 

c;:I'lJn~!Q7J7 ntcv-?l1 w7j;' ,il 83.4 
:;"I~;rv~~ 83 

iT)i1" O~f7' 0] 1~!1 84 
;"t1i~ 	il"iJiliJ ')7) n~1 85 

'~D tjiVrJ ":"7,l1 
:1J~T1;)~ n'?y ?~l 86 

1JTl'~. l:r-rnl;C illil' n11 87 
1::17-'1$ i1}~ 'QK"1 88 

ilo-n,cv-nl;( -rill ''lit'? 'lQK-K7 88.1 
clltJ ,~~~ 88.1.1 

"~¥J 111 c1ltJ ::17 ,~ ':;> 88.1.2 

en dit na hom in die ark ingebring. 
[101 Toe het hy gewag tot sewe dae daama 
en hy het weer die duifuit die ark gestuur. 
[II] En die duif het teen aandskemer 
nahomgckom 
en kyle, daar was 'n groen olyfblaar in sy bek, 
toe het Noag geweet dat die water min was 
op die aarde. 
[12] Toe het hy weer gewag tot sewe dae daama 

en by bet die duif gestuur, 

maar dit het Die weer na bom teruggekeer Die. 


o 
[13] Toe dit die 60Istejaar was, 
op die eerste van die eerste maand, 
bet die water weggetrek van die aarde af 
Toe het Noag die deksel van die ark. afgehaal 
en gekyk, en kyk die grond was droog. 
[14] In die tweede maand. op die 27ste dag 
van die maand, het die aarde drooggeword 

P 
[15] Toe het God met Noag gepraat en gese: 
[16) Gaan uit die ark, jy enjou vrou enjou seuns 
en die vroue van jou seuns saam met jou; 
[17] alles wat lewe 
wat by jou is 
van alle vJeis, die vC>els en die vee en 
al die insekte. 
Laat bulle uitgaan saam met jou 
en wemel op die aarde 
enaanteel 
en baie word op die aarde. 

Q 
[18} Toe het Noag uitgegaan, by en sy seuns en 
sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom: 
[19] alles wat lewe, 

al die insekte, 

en al die v~ls, 


alles wat wernel op die aarde volgens hulle spesies, 

hulle bet uitgegaan uit die ark. 

[20] En Noag bet 'n altaar vir die Here gebou 

en hy het van al die rein vee en van al die rein 

v~sgeneem 

en hy het offers op die altaar geoffer. 

R 
[21) Toe het die Here die aangename geur geruik 

en die Here het in sy hart g~: 


Ek sal verder nie weer die grand vervloek nie 

as gevolg van die mens, 

want die gedagtes van die hart van die mens 

is sleg van sy kindertyd af. 
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'U-'j-nl$ zrot/7 7w I'JOic-ab, 89 Ek sal Die weer at wat lewe tref Die, 

:'(I'WV'~ 89.1 soos wat ek dit gedoen bet 


''li(ll11T np. 'Ii;'"'? il1 90 [22) Weer sal die dae van die aarde, 

saaityd en oestyd, 


c;., rnhl rii'l C'n11Pl koue en hitte, somer en winter, 

:m3~ K'i i1'l; dag en nag, nie ophou Die. 


S 
9 [11 En God bet Noag en sy seuns gesd!ni',rJ1§1 Jjl7! 011'1 91 
en by bet vir bulle p:..!...~1 92 

~ 92.1 Wees vrugbaar 
'O-r 92.2 en wordmeer 

:nlCt:n~ ~K{Q~ 92.3 en maak. die aarde vol! 
~ n!Jj-;jl '?i rr.;:t? D;lT;llJl O;llS1i1.)l 92.4 [2] Die bangwees en die skrik vir julle sal wees 

'i:J~ C:O'ill 'TilM~ m OIl al die diere van die aarde en op at die voels 
van die bemet, en alles, 

;'l~1lSV tu~lf.1 ~ 92.5.1 wat op die grand beweeg, 
C~iJ '~p;>~1 92.5.2 en at die visse van die see 
:llOl c;I1;+- 92.S bulle word in julle band gegee. 

~l"'~ 92.6.1 [3] Alles wat beweeg, 
'U-m,1Vts 92.6.2 bulle wat lewe, 

m~tr;]~ 0;>'1 92.6 sal vir julle te eet wees. 
:'J-ms c;>'1 'J;lUPlVi i7l::iI 92.7 Net soos die groen plante. gee ek vir julle dit alles. 

:1'7;1Iu, lf7 in, ~~ 1ln-~' 92.8 [4] Net die vleis met Sf wese, Sf bloed, mag julie 
nieeet nie. 

vh"f\C C~'~7 0;>9rnas ":!lS'] 92.9 [5] En wat betref jute b10ed vir julie menswees, 
ek sal dit cis, 

U1fl11S i1!O"'jl1!1,l 92.10 van die hand van al die diere sal ek dit eis, 
''1;11$ vf'~ "r.Q Cncv 1!1,l1 92.11 ook: van die band van die mens, van die band van <n man 

'n ander, 
:cllGJ ~rn~ #11' 92.12 Ek sal die wese van die mens cis. 

cncv C'n~vt 92.13.1 [6] Hy wat bloed van die mens vergiet, 
'lJtl~ ;731 cl~ 92.13 deur die mens sal sy bloed vergiet word, 

:1l1lGJ-n~ ilVi D"'iJ~ o'(~'i) 92.13.2 want God bet die mens in sy beeld gemaat 
1L? ~lC1 92.14 [1] En julle meet vrugbaar wees 

'O1~ 92.15 en meer word, 
nlQ ~I1W 92.16 wemel op die aarde 
o :rI~-~Jl~ 92.17 en vermeerder daarop! 

T 
imt i'p"§J til'" !:l'P1:E 93 [8] En God het met Noag en sy seuns by hom gepraat

'!!1 en ges!: 
'~-11~ D"i?7,I '~ 'l~ 93.1 [9) Ek rig my verbond op 

:Di'1llts O;>ilrntc1 c:;J~ met julle en met julie nages1ag na julle 
i1$J ~~-,~ nlf! 93.2 [10] en met a1 die 1ewende wesens 

c~T;I~ ~ 93.2.1 wat by julie is; 
n¥V "-IJ'"?"+~ i10:.J~ l'Jisii met die voeIs en die vee en al die wilde diere van die aarde 

,'::lo O;>J,I.C by julie, almal 
;'I~,~ 93.2.1.1 wat uit die ark uitgegaan het. 

:ntC'] n~lJ 'i:l7 93.2.2 dit is al die mere van die aa.rde. 
O;>l!'~ 'z:!"1:p-nl$ ,~ 93.3 [11] En ek rig my verbond met julIe op; 

?!:!I1JiJ '1J1) ;iy ,~~ nv-101 93.4 AIle vleis sal nie weer <leur die waters van die vloed 
uitgeroei word nie 

71:31,) ,;y ~~:-K'i1 93.5 en daar sal nie weer <n vloed wees Die 
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:n¥iJ lllJlQ7 93.S.1 om die aarde te verwoes Die. 

C~IXl 94 
'"'W-nU( mn 

O;Pl'Jl '~'i lOl ':nrt~ 


iI!(I ~i-7i rJl 

:rii1l1 n'17 t9~ ,~ 


1Wi 'J:l(ij '~~n~ 


:n¥iJ rJl'n n'l~ niK'( ilt)':Vl 


ntW7l1lW '~ o;.]l 
:lM ~ ;'1t)tn7! 

'lJ"~·ntt 'I:1"pn 
rJl c;l'~':;)l '.)'~ ~ 
'~-7;'~ ~IJ WO~-7~ 

lml7.)7 O~~o T1l1 ;-r;.:t~-N7t 
:-,iqi-7~ l1JW7 

'!Wi nm ;"It);.)' 
tt'(I''l~ 

ra 07nr n'li-Un 
:"P.O 1tJQn) 1'::1" c~~ 

'~-';l~ 

:n¥iJ-711 ,~ 


01-"1$ c'jJ""~ '~Ko1 

lr'filifnlX nxi 


'~-7~ r~l ':ri 'T.!7Ji?iJ ~ 

!l :~-'7i,~ 


94.1 
94.1.1 

u 
[12] En God bet sese: 
Oit is die teken van die verbond 
wat ek gee tussen my en julie 
en aI die lewende wesens 

94.1.1.1 wat by julIe is vir geslagte vir altyd: 
94.2 
94.3 

94.4.1 
94.4.2 
94.4 
94.4.3 

94.5 
94.5.1 
94.6.1 
94.6 
94.6.2 

[13] My boog gee ck: in die wolke 
en dit sal tot 4n teken dien van die verbond 
tossen my en die aarde. 
[14] En as dit gebeur dat ek wolke bring oor die aarde 
en die boog word sigbaar in die wolke, 
[15] dan sal ek my verbond onthou 
wat is tossen my enjulle 
en aile lewende wesens in aile vleis. 
En die water sal Die weer tot 'n vloed word 
om aile vleis wt te roei Die. 
[16] As die boog in die wolke is, 
dan sal ek <tit sien 
om die ewige verbond te onthou 
tussen God en aile lewende wesens 
in alle vlees 

94.6.2.1 wat op die aarde is. 
9S [17] En God bet vir Noag sese: 
95.1 Oit is die teken van die ve.tbond 
95.1.1 wat ek opgerig het tussen my en alle vleis 
95.1.1.1 wat op die aarde is. 

ti:l-.tt ,m 96 
;'1+0ir 11;1 C~"tI 96.1 

IlQ:J DOl ow 96.2 
:1ln1' '~tS l(iil DIJl 97 
til-';Ji! iI'll';rf7vl 98 

:~-7~ i1lQ~ it'l~1 99 

V 
[18] En hulle was die seuns van Noag 

wat wt die ark gekom het, 

nl Sem en Gam en Jatet. 

En Gam was dic pa van Kanaan. 

[19] Hierdie drie was die SCUDS van Noag 

en wt hulle het die hele aarde bevolk.. 
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DIE VERHAAl VAN DIE GROOT VlOED 


(GENESIS 6:5-9:19) 


GENESIS 6:5-22 


t 

::3 
t 

8 

9 

10 

t 
11 

12_'" 

t 
13 

14-.... 

15 

16 

17 -  __~------.. 

18_", 

19 

20 

21_... 

t22 ________________~ 

t 

A 

B 

c 

D 

E 
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Jahweh se reaksie op die mens 
se sonde: Teleurstelling, 
droefheid en woede/lnleiding 
(6:5-7) 

Noag word voorgestel: Darem 
een regverdige! (6:8-10) 

Jahweh kyk weer na die aarde 
en sy teleurstelling neem toe 
(6:11-12) 

Jahweh se reaksie: Sy plan om 
te straf, maar ook genade 
(6: 13-21) 

Noag se gehoorsaamheid 
(6:22) 

 
 
 



GENESIS 7:1-24 


2-.... 

3-..... 

5-.... 

6_.... 

7 __ _ 

8 

9 

11 

10_.... 

4_'" 

... .. 

12 

t 
13_-. 

14_.... 

15 

16 

17-.... 

18_..... 

19_...t----.. 
20_.... 

21_.... 

22_~~------~ 

23_.... 

24 ____________~t 

t 


F Jahweh gee aan Noag 
opdrag om in die ark in 
te gaan (7:1-4) 

G Noag is gehoorsaam aan 
Jahweh (7:5-9) 

H Die reen en die vloed is 
hier! (7: 10-12) 

Noag en sy gesin gaan in 
die ark in (7: 13-16) 

J Die geweldige omvang 
van die vloed (7:17-20) 

K 

L 

Alles buite die ark kom 
om (7:21-23) 

Die duur van die vloed 
(7:24) 
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GENESIS 8:1-22 
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GENESIS 9:1-19 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

S Jahweh seen 
seuns (9: 1-7) 

Noag en sy drie 

T Jahweh sluit In verbond met 
Noag en sy drie seuns (9:8-11) 

u Die inhoud en teken 
verbond (9: 12-17) 

van die 

V Die verbond tree in werking/ 
Afloop van die verhaaliSlot 
(9:18-19) 
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Hoewel daar, wat die verhaal van die groot vloed betref (soos reeds 

aangedui), baie standpunte oor die omvang van die verhaal is, wit hierdie 

navorsing graag bewys dat die totale verhaal (6:5-9: 19) wei 'n 

verhaaleenheid vorm. Die besprekings hier (2.4), onder 3.4 (in Hoofstuk 3) 

en onder 4.4 {in Hoofstuk 4} sal breedvoerig hieraan aandag gee. 

GENESIS 6:5-22 

2.4.1 	 6:5-7 Jahweh se reaksie op die mens se sonde: 

Teleurstelling, droefheid en woede 

Die mense se sonde en Jahweh se reaksie op die mens se sonde en 

"verdorwenheid", kom in hierdie perikoopseksie pertinent na Yore. Dit word 

ingelei deur die formule, "en Jahweh het gesien ... " (5). Die drie verse verbind 

lineer met mekaar, maar bou ook op mekaar totdat breedvoerig uitdrukking 

gegee is aan Jahweh se sterk emosies oor die dinge wat Hy die mense in die 

verhaal sien doen. In Spanningslyn, wat verder deurvloei, word dadelik 

aangevoel. 

Hoewel verskeie Ou-Testamentici vers 8 aan hierdie perikoopseksie verbind 

(vgl bv Von Rad 1987:116-118 wat die perikoopseksie "die proloog tot die 

vloed" noem), oordeel ek juis op grond van die afgerondheid (in inhoud en 

karakters) van 5-7 & 8-10 dat vers 8 verhaalmatig en grammatikaal eerder 

deel van die volgende perikoopseksie uitmaak (vgl Oberforcher 1981 : 94v) . 

2.4.2 6:8-10 	 Noag word voorgestel: Darem een regverdige! 

Ten spyte van Jahweh se droefheid en woede, vind ons steeds sy genade in 

vers 8. Die persoon wat hier bekendgestel word, is Noag. Maar wie was hy? 

Vers 8 word uitgebrei met die vertelling van Noag se regverdige en 

onberispelike lewe as antwoord op Jahweh se genade, asook van sy drie 
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seuns in 9-10. Verse 9 & 10 verbind linear met mekaar, is gelykwaardig en 

dien gesamentlik as uitbreiding op vers 8. Die verhaal begin groei met hierdie 

eerste bekendstelling aan "ander" en "goeie" mense. Dit verhoog onmiddellik 

ook die spanning. 

2.4.3 	 6:11-12 Jahweh kyk weer na die aarde en sy teleurstelling 

neem toe 

Die inhoud van die perikoop is duidelik te onderskei van die een (B) waarin 

Noag bekendgestel word (vgl 2.4.2 hierbo). 

Die twee verse verbind linear met mekaar. Die inhoud van die twee verse 

stem grootliks ooreen. Die herhaling beklemtoon weereens die sonde van die 

mense en Jahweh se reaksie daarop. Die spanning neem steeds toe: Wat 

gaan Jahweh doen? 

2.4.4 	 6: 13-21 Jahweh se reaksie: Sy plan om te straf, maar ook 

genade 

"Toe sa die Here vir Noag.... " dien as inleidingsformule vir die perikoop. 

In Jahweh se optrede/reaksie na aanleiding van die sonde van die mense in 

die verhaal, wat reeds van die begin van die verhaal verwag/aangevoel word, 

is daar duidelik 'n straflyn en 'n genadelyn. Verse 13 (die besluit om te straf 

en te verdelg [straf]), 14 (opdrag aan Noag om die ark te bou [genade)), 

17 (die verdelging gaan deur 'n oorstroming geskied [straf]), 18 (die verbond 

met Noag en sy huis [genade] ), 19-20 (die opdrag ten opsigte van die diere 

in die ark [genade]), & 21 (die opdrag om kos bymekaar te maak en saam te 

vat [genade]), verbind linear met mekaar en toon ook terselfdertyd die 

deurlopende verhaallyn aan. By 14 is 15-16 ingebed waarin die spesifikasies 

vir die bou van die ark aangedui word. 
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I 

2.4.5 6:22 Noag se gehoorsaamheid 

Vers 22 vorm n selfstandige eenheid/perikoopseksie. Dit word ingelei deur 

die aanduiding dat Noag gedoen het soos Jahweh beveel het. Die 

perikoopseksie Ie klem op Noag se gehoorsaamheid en vertroue op Jahweh 

in teenstelling met die ander mense in die verhaal: Hy sal doen wat Jahweh 

van hom vra in die vorige perikoopseksie. 

Hoewel elke perikoopseksie afsonderlik belangrik is en n bydrae te lewer hetI 

in die hele opbou en verloop van die verhaal, moet die geheelbeeld van 

Genesis 6 (as deel van n nog groter geheel) nooit uit die oog verloor wordI 

nie (vgl Von Rad 1987:125-130). 

GENESIS 7:1-24 

2.4.6 	 7:1-4 Jahweh gee aan Noag opdrag om in die ark in te 

gaan 

7: 1 begin weereens met die inleidingsformule, "En Jahweh het vir Noag 

gese ... ". Verse 1-4 bou voort op die vorige perikoopseksie, maar vorm n 

afsonderlike eenheid met Jahweh se opdrag aan Noag as tema: Noag en sy 

gesin moet ingaan (1) so ook die diere (2) en die voels (3); alles moet binne 

I n week gebeur, want dan gaan die reenstorm begin (4). Die verse verbind 

lineer en is gelykwaardig. 

2.4.7 7:5-9 	 Noag is gehoorsaam aan Jahweh 

Die herhaling van "en Noag het alles gedoen soos wat Jahweh hom beveel 

het" (5; vgl 6:22) lei die perikoopseksie in. Noag se gehoorsame reaksie is 

die tema van hierdie perikoopseksie. Verse 5, 6, 7 & 8-9 verbind lineer en 

bou op mekaar voort. Die herhaling van "gaan/ingaan" (7 & 9) beklemtoon 

die eenheid van die perikoopseksie. 
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2.4.8 7:10-12 Die reen en die vloed is hier! 

Die perikoopseksie word, soos verskeie van die volgendes in die verhaal deur 

tydsaanduidings ingelei. Oak die tydsaanduiding van "veertig dae en veertig 

nagte" (12) help am die perikoopseksie tot 'n eenheid af te rand en dien 

inderdaad hier as slotformule in die kleine. 

Wanneer Noag sy opdragte uitgevoer het, kom Jahweh sy belofte na: Vers 

10 dui aan wanneer die vloedreens begin. Dit word uitgebrei in 11 & 12 wat 

nader met mekaar verbind. 

2.4.9 7:13-16 Noag en sy gesin gaan in die ark in 

Die perikoopseksie gryp weereens terug na die voorafgaande deur daarop te 

wys dat die dag waarop die vloedwaters begin het, oak die dag is waarop 

Noag en sy gesin in die ark ingegaan het (tydsaanduiding wat dien as 

inleidingsformule). Verse 13 & 14 verbind lineer met mekaar en beskryf Noag 

en sy gesin (13) en die diere en voels (14) se intog in die ark in (weereens die 

herhaling van "gaan/ingaan" in 15 & 16). Vers 14 word uitgebou met verse 

15 & 16, laasgenoemde wat nader met mekaar verbind. Hierin word 'n meer 

breedvoerige beskrywing gegee van die diere en voels in die ark. 

2.4.10 7:17-20 Die geweldige omvang van die vloed 

Die vier verse beskryf wat gebeur het nadat Noag en sy gesin in die ark 

ingegaan het. Die gelykwaardige verse, wat weereens lineer verbind, bou 

die-een-op-die-ander op in die beklemtoning van die omvang van die 

vloedwaters (vgl die herhaling van "water" in 17, 18 (2x), 19 & 20). 
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2.4.11 7:21-23 Alles buite die ark kom om 

Die resultaat van die vloed wat in 17-20 beskryf is, word hier weergegee. 

Die drie verse, wat lineer verbind, beskryf, by wyse van drie-dubbele 

herhaling, dat Jahweh getrou aan sy woord gebly het en alles wat lewe buite 

die ark uitgedelg het. 

2.4.12 7:24 Die duur van die vloed 

Die vers gryp terug na 17-20 (vgl die gebruik van woorde soos "water" en 

"beheer uitoefen"). 

Die spanning word effens verlig met hierdie enkele vers wat 'n aparte 

perikoopseksie vorm: Daar is wei 'n einde aan die vloed. Hoewel die leser 

hom/haar nog midde in die verhaal bevind, Iyk die prentjie darem nie meer so 

donker nie; die straf is voltrek en die genade word steeds betoon. 

GENESIS 8:1-22 

2.4.13 8:1-5 Die aarde begin opdroog 

"En Elohim het gedink aan Noag" dien hier as inleidingsformule vir die 

perikoopseksie. Met die ergste spanning gebreek, is die probleem egter nog 

nie opgelos nie. Wat van Noag en sy huisgesin? Genesis 8:1-5 vertel hoe 

Jahweh dink aan Noag en sy mense, en alles in die ark, en besluit om 'n wind 

te stuur om die water te laat terugtrek (1). Dit word uitgebou en beskryf in 

die volgende vier verse wat nader met mekaar verbind, en by 1 ingebed is. 

Vergelyk die herhaling van die beskrywing hoe die water minder word en 

terugtrek (3 & 5). 
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2.4.14 	 8:6-12 Noag stuur voiUs uit om te kyk of die aarde al 

droog is 

Die perikoopseksie, wat Westermann tereg die "uitstuur van die voels" noem 

(Westermann 1976:596; vgl ook die vermelding van In voel in elke vers vanaf 

7-12), vorm In afsonderlike eenheid wat uit vier lineer verbindende 

verse/versgroepe bestaan: Die uitstuur van die kraai (6-7), die eerste 

duif (8-9), die tweede duif (10-11) en die derde duif (12). Die uitstuur van 

die voels is Noag se poging om vas te stel in watter mate die water al 

teruggetrek het, na aanleiding van wat in 8: 1-5 gebeur het. 

2.4.15 8:13-14 	 Die aarde is droog 

Net soos 8:6-12 teruggryp na 8:1-5, gryp dit ook vooruit na 8:13-14. Nou, 

met nog In tydsaanduiding as inleidingsformule (13)' is die aarde droog. Die 

spanning is nou feitlik geheel en al verbreek met die twee verse wat die 

boodskap herhaal en beklemtoon dat die vi oed uiteindelik verby is. 

2.4.16 	 8:15-17 Jahweh gee aan Noag opdrag om uit die ark uit te 

gaan 

Vers 15 vertel verder van die genadepad van Jahweh met Noag. Jahweh 

praat, vir die eerste maal na die vloed, weer met Noag. Die aanduiding dat 

Jahweh met Noag praat, dien ook as inleidingsformule wat die perikoop van 

die voorafgaande skei. Jahweh het nie vir Noag vergeet nie. Die inhoud van 

wat Jahweh vir Noag se, naamlik om uit die ark uit te gaan - hy en sy mense 

(16) en al die lewende wesens by hom (17) - verlig die spanning totaal. 

Jahweh was getrou aan Noag en het hom bewaar van voordat hy in die ark 

ingegaan het tot nou dat hy weer kan uitgaan. Verse 16 & 17 verbind nader 

met mekaar as die inhoud van Jahweh se mededeling aan Noag. 

59 

 
 
 



2.4.17 	 8:18-20 Noag gaan uit die ark uit en bou In altaar vir 

Jahweh 

Noag is die karakter wat hier aktief is. Dit veroorsaak 'n natuurlike skeiding 

tussen hierdie en die voorafgaande perikoop waar Jahweh optree en met 

Noag praat. 

Noag en sy huisgesin (18) en al die lewende wesens (19) gaan uit die ark. 

Die twee verse, wat nader met mekaar verbind, bou op na en verbind met 20 

waar Noag nie anders kan as om 'n dankofferaltaar te bou om Jahweh te eer 

vir sy getroue sorg nie. 

2.4.18 8:21-22 	 Jahweh se reaksie: Genade en seen 

Die perikoopseksie is ook van die vorige een te onderskei deurdat dit in 

hierdie twee verse nou weer Jahweh is wat optree en handel. Jahweh 

aanvaar Noag se offer en bewys sy genade verder in die twee verse deur, ten 

spyte van die mens se neiging tot sonde, te besluit om nie weer alles op die 

aarde te laat omkom nie (vgl Rendtorff 1961 :69ff; Von Rad 1987:122). Die 

besluit word weereens deur herhaling in die twee verse bevestig. 

GENESIS 9:1-19 

2.4.19 9:1-7 	 Jahweh seen Noag en sy drie seuns 

Ek is van mening dat op grond van die hele verhaalopbou, karakters, tyd en 

ruimte, die verhaal van Jahweh, Noag en die groot vloed, wat inhoud en 

verhaalmatigheid (vgl Hoofstuk 3) betref, eers by 9: 19 eindig en nie reeds by 

8:22 nie (vgl Mosis 1994: 195-196), soos onder andere deur Westermann en 

Von Rad aangevoer word (vgl bv Westermann 1976:518-643 en Von 

Rad 1987:125-130). Hoewel die spanning in die verhaal teen die einde van 
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Genesis 8, vir die huidige, verlig is, hang daar nog 'n stuk spanning ten 

opsigte van die toekoms. Indien die mense (Noag-hulle) sondig, sal Jahweh 

weer s6 reageer en optree? Die ander karakters weet ook nog nie van 

Jahweh se besluit (8:21-22) nie. Hoewel Jahweh reeds in die perikoopseksie 

8:21-22 besluit het om gena de te betoon en nie weer die aarde en sy 

bewoners s6 te straf nie, word die besluit eers in 9: 1-17 aan Noag en sy 

familie/nageslag bekendgemaak en bevestig. Volgens Mosis (1994: 195-228) 

kan die funksie en betekenis van 9: 1-7 slegs binne die verband van die 

deurlopende verhaal verstaan word. 

Die perikoopseksie (9: 1-7) word ingelei deur die formule, "En God het vir 

Noag en sy seuns geseen en vir hulle gese ... " Vers 1 a herinner aan 8: 15 

waar Jahweh weer tot Noag nader en met hom begin praat. Die inhoud van 

Jahweh se boodskap is seen vir Noag en sy nageslag. Dit word uitgebrei en 

omskryf in vyf verse/versgroepe: 

• die opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder (1 b & 7); 

• die onderwerping van aile lewende wesens aan Noag en sy mense (2); 

• die kos wat geeet mag word om te vermeerder (3); 

• asook die wyse waarop dit geeet behoort te word (4); en 

• die versekering dat Jahweh hulle sal oppas en selfs sover sal gaan om 

hulle bloed te wreek (5-6). 

Die chiastiese patroon van die perikoopseksie beklemtoon dat die 

vermeerdering en vrugbaarheid baie sentraal staan in die konkrete seen wat 

Jahweh belowe. 

2.4.20 9:8-11 Jahweh sluit 'n verbond met Noag en sy drie seuns 

Die perikoopseksie word ewe-eens ingelei deur "en God het gese ... " (8). 

Jahweh wit nie net vir Noag en sy huis seen nie; Hy wit ook In verbond met 
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hulle sluit dat die seen sal voortduur. In hierdie perikoopseksie word die 

verbond gesluit. Op dieselfde patroon as vroeer in die verhaal (vgl 8: 15 & 

9: 1) word in vers 8 net aangedui dat Jahweh met Noag en sy drie seuns 

praat. Dit word uitgebrei in 3 verse: 2 wat linear nader met mekaar verbind 

naamlik 9 (die verbond is met Noag en sy nageslag) en 10 look met al die 

lewende wesens wat saam met hulle in die ark was); vers 11 gee die inhoud 

van die verbond weer - die besluit wat in 8:21-22 geneem is. 

2.4.21 9: 12-17 Die inhoud en teken van die verbond 

Ook hier dien die "en God het gesa ... " (12) as inleidingsformule. Vers 12 gee 

die inhoud van die verbond verder deur. Dit word oudergewoonte uitgebrei 

in 13-16 (wat linear verbind), en weer bevestig in 17 wat, as feitelike 

herhaling van 12, die inhoud van die verbond beklemtoon en bevestig. 

2.4.22 9:18-19 Die verbond tree in werking 

Die inleidingsformule in 18 onderskei die perikoopseksie van die 

voorafgaande. 

Hoewel Von Rad en ander (vgl bv Von Rad 1987:133-136) aandui dat 18-19 

deel van die volgende verhaal is, vorm die twee verse waarskynlik 'n tipe 

nexus tussen die twee verhale. Hoewel dit twee verhale is, veral wanneer na 

tyd, ruimte en milieu gekyk word (vgl Hoofstuk 3), "deel" die twee verhale 

skynbaar hierdie twee verse en maak beide daarvan gebruik: Die verse is 

belangrik vir agtergrond in 9:20 en verder (sien 2.5 hieronder), maar ook 

steeds deel van, en inderdaad die afronding van, die vloedverhaal (vgl Van 

Selms 1984:105-134 en ook die verwysing na die vloed in 9: 19). Die 

verbond tree hier in werking. Noag en sy drie seuns, laasgenoemde wat hier 

vir die eerste maal sedert 6: 10 by die naam genoem word, ervaar die seen 

van Jahweh en kom ook hulle deel van die ooreenkoms na - om te vermeerder 

en te versprei. Die verhaal het ontknoop en In eindruspunt is bereik. 
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2.5 9:18-29 Die verhaal van Noag en sy drie seuns 

to-'P, ~'i;I~l I 
;,~- 17J o'~'v 1.1 

rem 01]} cvJ 1.2 
:lm ":;J~ tcm 0Ul 2 
Ul....J.¥ :Tflt;'r(7v{ 3 

:n~;J iliW:Tf'Ol 4 

ilOEY Y/"I,( OJ 71];1 S 
*!di Y\:I~ 6 

l~~;:r l~ ~1 7 
ijJ~l 8 

:ii7iJ~ iJin~ "iJJ~l 9 
-r:)tc Inl¥ ntt 1l1l;! '4t$ cl] Nl~l 

10 
:y:ml l'J]\C"'Jit? '13!1 II 

;T71)w::rn~ J1Q~1 cw n~l 12 
c::rl~ ~~-7v ,7J~ 13 

~:rlntS lJ7!1 14 
cy'::ns nnv ott 1G;;l~ 1 S 

IT'l1n~ llV'JQ':l 16 
:'1K'l ~ o:,}'.:)tS nnVl 17 

" iJ'!~ oJ rK'~ 18 
:llflii'iJ 1li1 "'-;Tlr:r'~ ntt vr.l 19 

iQN'l 20 
W~"'l$ 20.1 

:1'I]f7 ;T;.:r. ~l~ ~¥ 20.2 
iQW1 21 

c~ "i)'~ il);r! Tf1~ 2 L 1 
:i1'J'1 ,~¥ Wl;! 'ij'1 21.2 
~t? C'iJ'~ ~~ 21.3 
OW-'7il~ "3~1 21.4 

:;1'.)7 ,~ lil;!';:1'1 21.5 

tJhfJ/ '~l1;t'I iOlt tU-~ 22 
::'1" IrlRm W n1~ 

wiI;l nl....~;-,~ m.'1 23 
il~W 1l~1Jm ilW ni~ 

.!;l :mJ~l- 24 

A 
[181 En hulle was die seuns van Noag 

wat uit die ark gelrom het, 

nl Sem en Gam en Jafet. 

En Gam was die pa van KanaAn. 

[19] Hierdie drie was die seuns van Noag 
en oit hulle het die hele aarde bevolk. 

B 
[201 En Noag was <n man wat die grond bewerk. bet 
en hy bet 'n wingerd geplant 
[21Jen by het van die wyn gedri.nk 
en hy bet dronk geword 
en by het kaal in sy tent gele. 
[22] En ~ die pa van Kanaan, bet 
die naaktheid van sy pa gesien 
en by het vir sy broers buite vertel 
[23] Toe het Sem en lafet die bokleed genoom 
en hulle het dit op bulle skoue.rs getel 
en hulle bet agteruit geloop 
en hulle het die paaktbeid van bulle pa toegemaak 
en hulle gesigte was agtertoe 
en hulle het rue die naaktbeid van hulle pa 
gesiennie. 

c 
[241 Toe het Noag wakker geword van sy wyn 
en hy het uitgevind wat sy jongste seun aan hom 
~edoenbet. 
[25] En by het gese: 

Vervloek is Kapaap, 

'n meg van die knegte sal hy wees vir sy broers! 

[26] En by het ~: 


Geseend is die Here, die God van Sem, 

en Kanaan sal sy meg wees. 

[27] Mag God plek gee vir Jafet 
en by sal woon in die tente van Sem 
en .Kanaan sal <n meg vir hom woos. 

D 
[281 En Noag het na die vloed 
350 jaar geleef. 
[291 En al die dae van Noag 
was 950jaar 
en hy het gesterf. 
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DIE VERHAAl VAN NOAG EN SY DRIE SEUNS 

(GENESIS 9: 18-29) 

20 

21 

22 

t 
24

25 

26 

27 

28 

29 

A Noag en sy drie seuns/lnleiding 
(9:18-19) 

B Noag se dronkenskap en sy seuns se 
optrede (9:20-23) 

C Noag se reaksie: Seen en vloek 
(9:24-27) 

D Noag sterf/Afloop van die verhaal/SIot 
(9:28-29) 

2.5.1 9:18-19 Noag en sy drie seuns 

In die bespreking hierbo is reeds aangetoon dat 18-19 In dubbele raj speel. 

Die beJang van die perikoopseksie hier as inleiding tot die verhaal, wat die 

karakters bekendstel, kan nie weggeredeneer word nie. Inhoudelik en vir die 

storielyn van beide verhaJe is 1 8-1 9 essensieel. 

2.5.2 9:20-23 Noag se dronkenskap en sy drie seuns se optrede 

Die vier verse verbind lineer en bou op mekaar voort: Noag was In boer en 

het wingerd aangeplant (20). Die inligting veroorsaak I n klein breukie In 

tussen 19 & 20 en lei 20-23 in. Noag het van die wyn van sy druiwe gedrink, 

drank geword en kaal in sy tent gele en slaap (21); Gam tref sy pa so kaal 
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aan en gaan vertel vir sy broers (22); en Sem en Jafet het toe hulle pa met 

groot respek benader en hom met een van sy kledingstukke toegegooi (23). 

Die verskillende optrede van die seuns wek spanning: Wat gaan gebeur? 

2.5.3 9:24-27 Noag se reaksie: Seen en vloek 

24-27 gee Noag se optrede weer in reaksie op dit wat hy hoar toe hy wakker 

word. In vers 24 verneem Noag wat gebeur het terwyl hy geslaap het. Sy 

reaksie is In vloek wat hy oor Gam en sy nageslag uitspreek (25) en seen oor 

Sem en Jafet (26 & 27), wat ook die vloek oor Gam uitbrei. Verse 25-27 

verbind lineer en nouer met mekaar. 

2.5.4 9:28-29 Noag sterf 

Die twee verse vorm In afgebakende eenheid met In inleidings- en In 

slotformule. Die verhaal word afgesluit met die twee verse wat lineer verbind. 

Die perikoopseksie handel oor Noag se afsterwe asook die aanduiding van sy 

ouderdom by afsterwe. Die afstand tussen die twee verhale (die verhaal van 

die groot vloed en die verhaal van Noag en sy drie seuns) word beklemtoon 

deur die deurgee van die tydsverloop tussen die vloed en Noag se sterwe. 

Tog is dit juis die verwysing na die vloed wat die twee verhale op In manier 

aan mekaar verbind, soos reeds by die bespreking van 18-19 aangedui is. 

Hoewel verskeie navarsers (vgl bv Mosis 1994: 196) 9:20-29 as deel van die 

vloedverhaal sien, ward dit uit die analise duideliker dat dit deel van In nuwe 

(opvolg)verhaal is (vgl ook die bespreking oar die narratologiese ondersoek 

van die gedeelte onder 3.5 in Hoofstuk 3). 

Die struktuur van die verhaal van Noag en sy drie seuns toon ewe-eens die 

patroon van opbou-en-teruggryp wat (soos reeds aangetoon) kenmerkend is 

van die verhalende literatuur in Genesis 1-11. 
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2.6 11 :1-9 Die verhaal van die toring van Babel 

CTw'7;l~~ 2 

,~~t¥' n~ i1W:;) itq:17.l 3 


:avl::l~ 4 

li1n-7~ vt"1S 1"lQK"1 5 


1J'~7 i1~(~ i1~J 5.1 
flQ11J/7 ;rQlVnl 5.2 
;t~1;:r COJ'1 "'tJJ;l1 6 

:'7,lm Oi/l"IJ iO!Jol"Q~ 7 
l1QKt1 8 

;uOl1W u'r;r~ o;JV 8.1 
lr.1Jil ;~1 8.Ll 
cw~ 8.2 

:1'l~"" ,~.~ ~.W 8.2.1 

~9 
ml);:rn~ iWV-~ 9.1 

:trncij'~ ~,~ 9.1.1 
iTlrr: 'Qtrl 10 

D1<7 no~~ 'IT]1$ Oil r.:.r 10.1 

01J:r.J ;In 10.2 
10.2.1nitultz 

,:, !l;J7J ii~:~ ;'l~ 10.3 
Vyr. i1V'15 10.3.1 

A 
11 [1] En dit was die geval dat die hele aarde 
een taal gq>raat bet en dieselfde woorde. 

B 
[2] En bulle bet weggeuek na die ooste 
en bulle bet 'n laagte gevind in die land Sinar 
en bulle bet daar gewoon. 
[3] En bulle het vir mekaar gese: 
Kom, laat ons stenemaak 
en dit brand en brand 
en bakstene was vir hulle vir bouklip 
en lymgrond was vir hulle vir klei. 
[4] Toe bet bulle ges!: 

Kom laat ODS vir ODS 'n stad en 'n toring bou 

waarvan die punt in die heme1 is 

en laat ODS vir ODS 'n naam maak. 

sodat ODS nie verstrooi word oor die bele sante nie. 


c 
[S] Toe het die Here afgegaan 
om die stad en die toring te sien 
waf die kiDders van die mense gebou bet. 
[6) En die Here het gese: 
Daar is bulle een yolk en daar is een taa1 
vir bulle aImal. 
Oit is die begin 
van wat bulle doeR, 
en nik:s van alles sal vir bulle onmoontlik wees nie 
wat bulle beplan 

:ni lVll7 10.3.1.1 om te doen. 
o-nj'l~ 10.4 

cW~ c~ ;i{:;l1! 10.5 
:\1V1 J"fJVI '\VIIS 1!171lr. if? ~~ 10.5.1 

~-;? 'Ji-7t1_ COK &'~ ~!1 II 

l'T-Jlr-l 12 
:i'Vrj~? 12.1 

?~ r17,lW K"1¥ 1)·;Y 13 
ntG:l-7~ now iT),'~ ''1~ DV"'l) 13.1 

[7) Kom, laat ODS afgaan 
en hulle taa1 daar deunnekaarmaak 
dat hulle nie 'n man die taal van die ander 
sal verstaan nie. 

D 
[8] Toe bet die Here hulle daarvandaan 
oor die hele aarde verstrooi 
en bulle bet opgebou 
om die stad te bou. 
[91 Daarom het bulle sy naam Babel genoem, 
want daar bet die Here die taal van die hele aarde 
deunnekaargemaak, 
en daarvandaan bet die Here hulle oor die 
bele aarde verstrooi. 
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DIE VERHAAL VAN DIE TORING VAN BABEL 


(GENESIS 11:1-9) 


A Een taal in die wereld/lnleiding (11: 1 ) 

3 ....~ B Die mense se grootheidswaan (11 :2-4) 

4 

t 
5 

6 
c Jahweh se reaksie en die gevolg 

7 daarvan (11 :5-8) 


8 


t D Die mense praat baie tale en is 
verstrooi oor die aarde/Afloop van die 
verhaallSlot (11 :9) 

2.6.1 11: 1 Een taal in die wereld 

Die verhaat wat In duidelik afgebakende eenheid vorm (vgl bv Westermann 

1976:707-740; Van Selms 1984:160-166; Von Rad 1987:147-155L begin 

in die perikoopseksie met die mededeling dat aile mense in die wereld net een 

taal gepraat het. Dit skep onmiddellik verwagtinge: Wat het dan gebeur dat 

dit verander het? 

2.6.2 11 :2-4 Die mense se grootheidswaan 

Ook hier word In inleidingsformule (dieselfde as in 11:1) gebruik om die 

perikoopseksie van die vorige een te onderskei. 

Die mense vind In nuwe woonplek (2) en nuwe boutegnieke uit (3) en besluit 

om In baie groot stad met In toring tot aan die hemel te bou (4). Die rede 
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hiervoor is grootheidswaan en die begeerte om self besluite te neem. Die drie 

verse verbind lineer met mekaar. 

2.6.3 11 :5-8 	 Jahweh se reaksie en die gevolg daarvan 

Jahweh reageer op die mense se optrede: Hy "kom af" om te kyk wat die 

mense doen (5)' Hy se/dink dat Hy nie daarmee tevrede is nie en verwarring 

in die taal sal moet bring sodat die bouwerk sal stop (6-7), en verstrooi die 

mense dan ook oor die hele aarde (8). 6-7 verbind nouer met mekaar en 

lineer met 5 & 8. 

2.6.4 	 11 :9 Die mense praat baie tale en is verstrooi oor die 

aarde 

Die verhaal sluit at met die situasie heel anders as in die begin, maar wei soos 

die leser dit ken: Die mense praat nou baie tale en bly verstrooid oor die 

aarde. Daar het dus ontknoping plaasgevind en In eindruspunt is bereik. 

Die verhaal toon ook duidelik die patroon van opbou-en-teruggryp wat in die 

ander verhale aangetoon is. 

2.7 Samevatting 

Ter samevatting In paar opmerkings oor aspekte wat uit die analise duideliker 

na yore kom: 

2.7.1 Herhalingspatrone 

Alter is waarskynlik korrek wanneer hy beweer dat herhalings, in verskeie van 

die verhale, nie noodwendig aan verskillende bronne en latere byvoegings 

toegeskryf moet word nie (Alter 1981 :47-48), maar eerder gesien word as 
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literere konvensies en tegnieke (Alter 1981 :47-48, 88-113) wat die outeur 

aanwend om elke storie, maar ook die totale storie van die Oergeskiedenis te 

vertel (vgl 2.7.3 & 2.7.4 hieronder, asook Hoofstuk 3). Whybray (1987:130) 

merk verder tereg op dat daar nie in die bronnehipotese voorsiening gemaak 

word vir die moontlikheid dat herhalings, doeblette en ander oneffenhede 

reeds deel was van die mondelinge oorlewerings van die betrokke materiaal 

nie. Volgens hom het juis dit dikwels die literere en estetiese kwaliteite van 

die teks vernietig (Whybray 1987: 130). 

2.7.2 Die Godsnaam en -karakter in die verhale 

Wat waarskynlik wei aan die verskillende bronne toegeskryf kan word, is die 

Godsnaam wat in verskeie vorme in die verhale voorkom: 

1) In Genesis 2-3 is dit Jahweh Elohim (Here God), behalwe in die gesprek 

tussen Eva en die slang (3: 1-5) waar net na Elohim (God) verwys word; 

2) In die verhale in Genesis 4: 1-16, 6: 1-4, 9: 18-29 & 11:1-9 word na die 

God-karakter slegs as Jahweh (Here) verwys; 

3) Die vloedverhaal(e) (Gen 6-9) toon 'n afwisseling van Godsname 

(Jahweh en Elohim, maar nooit albei saam nie) wat skynbaar hier as 

wisselterme gebruik word. 

Wat egter wei uit die optrede en eienskappe van die God-karakter in 

die verhale na yore kom, is dat dit dieselfde God blyk te wees wat 

in al die verhale funksioneer. Die hele verhaalreeks (soos ook die res 

van die Oergeskiedenis) ken net die een God wat deurlopend 

konsekwent is in sy optrede teenoor die ander karakters in al die 

verhale. Dit is dus die hele tyd dieselfde God, Jahweh, wat 

deurgaans met die mens in wisselwerking is. 
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2.7.3 Reekse en prosesse in die verhale 

In Vraag wat beantwoord sal moet word, is: Waarom word die lineere 

skakeling deurgaans in die verhale gebruik (vgl die bespreking by 2.1.9 

hierbo); met ander woorde, waarom word In belangrike narratiewe element, 

naamlik volgorde of "die artistieke herrangskikking van logiese en 

chronologiese gebeurtenisse op die teksvlak" (Potgieter 1991 :50)' nie 

geeksploiteer nie? Wat is die doel van die auteur hiermee? 

Grabe se narratologiese ondersoek en eksegese van die boodskap van die 

evangelies (Grabe 1986 (1): 151-168) en haar uitwys van narratiewe tegnieke 

en vergelykingskonstruksies in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan 

(Grabe 1986 (2):265-281), toon aan dat in die Bybeltekste wat nagevors is, 

die dieptestruktuur of verhaalinhoud direk na die oppervlakstruktuur van die 

narratiewe teks geprojekteer word. Daar is In ooreenstemming, In saamval, 

van die storievlak en die verhaalvlak (vgl Genette 1980). Gevolglik word 

inhoud of betekenis van die verhaal daardeur makliker en helderder 

gekommunikeer (Grabe 1986:269). Potgieter toon aan dat dit inderdaad oak 

in die Jonaverhaal die geval is (Potgieter 1991 :47-50). 

Die ineenskakeling in die deurgee van die inhoud in die oppervlakstruktuur 

van die Oergeskiedenisverhale, het waarskynlik ewe-eens ten doel am, deur 

die selektiewe gebruik van narratiewe konvensies, maksimale duidelikheid van 

die boodskap te verseker (vgl Grabe 1986:168). 

Die basiese struktuur van die onderskeie verhale op die inhoudelike vlak, 

versterk deur die grammatikale aanwysers, vertoon groat ooreenstemming. 

Daar is so-pas aangetoon dat die ooreenstemmende struktuur op die 

storievlak en op die verhaalvlak bydra tot die duideliker kommunikasie van die 

boodskap. Dit is waar in die geval van die enkel verhaal, maar oak wat betref 

die hele verhaalkorpus. Aan die hand van Bremond (Grabe 1985:63-66) se 
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model van die "Iogika van die narratiewe moontlikheid" sal verder aangetoon 

word dat die ooreenstemmende reekse in die verhale bydra tot die 

duidelikheid van die boodskap. Potgieter (1991 :48) vat die model van 

Bremond soos volg saam: 

Hierdie model word gegrond op die veronderstelling dat funksie 


die basiese eenheid van 'n storie is, maar dat dit verband hou 


met In reeks waar verskillende alternatiewe vir die ontwikkeling 


van die storie moontlik is. So 'n reeks gebeurtenisse vorm In 


proses waarbinne drie stadia onderskei kan word, naamlik: 


1) die moontlikhieid (of virtualiteit); 


2) die gebeurtenis self (of aktualisering); 


3) die resultaat (of afsluiting) van die proses. 


(Potgieter 1991 :48) 


Volgens Bremond ontwikkel aile reekse in verbeterings- of 

verslegtingsprosesse. Toegepas op die verhale in Genesis 1-11, kan verskeie 

prosesse (reekse gebeurtenisse) met feitlik dieselfde verloop - van In 

positiewe begin, verslegting en nie-aktualisering, met (gewoonlik) In skielike 

verbeteringswending/positiewe element in die ontknoping - onderskei word 

(vgl bv 2:4b-3:24; 4: 1-16; en die verslegtingsreeks in die verhaal van Noag 

en sy drie seuns in 9:18-29). Die positiewe wending in elkeen van die reekse 

word deur Jahweh se ingrype bewerkstellig. Hierin Ie 'n belangrike teologiese 

implikasie: Jahweh is die God wat ingryp in die nie-aktualisering van die 

verhaal en In verbetering teweegbring. 

In die verhaal van die toring van Babel (11: 1-9) is daar egter nie In sigbare 

positiewe wending in die verslegtingsreeks nie. Dit word egter uit die verdere 

teologiese besinning duidelik dat Jahweh se ingrype ook hier In positiewe 

wending gebring het. 
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In die verhaal van die reuse (6: 1-4) en die vloedverhaal (die verhaal van 

Jahweh en die ongehoorsame mense in Gen 6-8) is daar egter nie 'n 

positiewe begin aan die verslegtingsreeks nie. Dit kan waarskynlik op twee 

maniere ge'interpreteer word: 

1) 	 Die moontlikheid of virtualisering word reeds as negatief gestel en in 

die res van die verhaal (die aktualisering en die resultaat) versleg die 

situasie net verder; of 

2) 	 Virtualisering word op grond van die eerste verhaal, en dan spesifiek 

2:4b-25, veronderstel. Na aanleiding van die patroon wat die reekse 

in die ander verhale volg, blyk die tweede opsie die meer aanvaarbare 

te wees. 

Daar is egter ook kleiner reekse van verbetering wat in die verhaJe aangedui 

kan word (vgl die kleiner reekse in 2:4b-25; die verhaal van Jahweh en Noag 

in Genesis 6-9; die verbeteringsreeks in die verhaal van Noag en sy drie 

seuns in 9: 18-29). 

Die volgende skemas van die ses verhale, met die inhoudsbenoeming, toon 

die reekse duidelik aan: 

2.7.3.1 2:4b-3:24 Die verhaal van die tuin van Eden 

Die skepping en die woonplek van die mens 

A Die skepping van die aarde en die mens (2:4b-7) 

B Die tuin van Eden (2:8-14) 

C 'n Blyplek en 'n opdrag (2:15-17) 

D Skepping van die diere en die vrou (2: 18-25) 
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Die mens se ongehoorsaamheid en Jahweh se straf daarop 

E Die mens word verlei en doen sonde (3:1-7) 

F Jahweh ontmasker die skuldige mens (3:8-13) 

G Jahweh se oordeel en straf (3: 14-19) 

H Genade ten spyte van die oordeel (3:20-21 ) 

Die mens word uit die tuin verdryf (3:22-24) 

Die hele verhaal vorm In reeks van verslegting: Die moontlikheid(e) van 

Genesis 2:4b-25 skep die verwagting by die leser dat die mens wei as beeld 

van Jahweh, en in gehoorsaarnheid aan Hom, sal lewe. Die harmonie tussen 

die mens en Jahweh, die mens en sy omgewing, asook tussen man en vrou, 

word as vertrekpunt gestel - In goeie basis vir volle aktualisering van die 

geskepte verwagtinge in die res van die verhaal. Daar vind egter In nie

aktualisering plaas in die mens se ongehoorsaamheid en opstand in 3: 1-7. 

Die resultaat en ontknoping hiervan is verdere verslegting deurdat al die 

bogenoemde verhoudinge versteur is (3:8-24), maar dat daar tog genade van 

Jahweh se kant af is en dat Hy nie sy verhouding met die mens opse nie. 

Daar is egter ook kleiner reekse van verbetering in 2:4b-25 aanwesig (wat 

deel uitmaak van die moontlikheid of virtualiteit van die groter verhaal), 

byvoorbeeld die skepping van die plante deur Jahweh wat in 5 as In 

moontlikheid gestel word, wat in 8-9 gebeur, en waarvan die resultaat 

positief beoordeel word in 9. So kan ook die skepping van die vrou as In 

reeks aangedui word: Die alleenheid van die mens in 18 dien as In 

moontlikheid, wat in 19-22 aktualiseer, en waarvan die positiewe resultate 

in 23-25 weergegee word. 
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2.7.3.2 4:1-16 Die verhaal van Kain en Abel 

A Kain en Abel (4: 1-2) 

B Die broers se offers (4:3-5) 

C Jahweh waarsku Kain (4:6-7) 

0 Kain maak vir Abel dood (4:8) 

E Jahweh veroordeel Kain se daad en kondig sy 

straf aan (4:9-12) 

F Kain smeek om vergiffenis (4:13-14) 

G Jahweh is genadig: Hy gee vir Kain In teken (4: 1 5) 

H Kain se nuwe woonplek (4: 16) 

Die reeks prosesse in die verhaal volg dieselfde patroon as in die tuinverhaal: 

Die moontlikheid word gestel in die twee seuns (wat as broers kan saamleef) 

wat Jahweh vir Adam en Eva gee (1-2). Die verwagting word versterk 

deurdat altwee boer en ook altwee offers bring uit die opbrengs van hulle 

boerdery (2-4). Wanneer Kain afgunstig raak op sy broer, waarsku Jahweh 

hom boonop ook nog (5-7); dus genoegsame moontlikheid vir die 

aktualisering van 'n mooi verhaal oor broederskap. Daar vind egter 'n nie

aktualisering plaas wanneer Kain vir Abel doodslaan (8). Die resultaat hiervan 

is dat Jahweh Kain tot verantwoording roep en straf (9-13). Daar kom egter 

weer 'n positiewe wending wanneer Jahweh vir Kain op sy versoek 'n 

beskermingsteken gee. 

2.7.3.3 6:1-4 Die verhaal van die reuse 

A Die mense (dogters) se optrede (6: 1-2) 

B Jahweh se reaksie op die mense se optrede (6:3) 

C Die (verdere) resultate van die mense se optrede (6:4) 

Ook hier is die verslegtingsreeks sigbaar: Deur die skets van 'n positiewe 

prentjie l naamlik 'n lang lewe vol keuses en met baie gawes en geleenthede 
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om Jahweh mee te dien (soos die mooi dogters in 6: 1) en die volheid van die 

skepping tot die mens se beskikking om te geniet (soos aangedui in 2:4b-25 

en hier waarskynlik veronderstel) word In positiewe moontlikheid gestelt die 

nie-aktua/isering hiervan vind ons in die mense se ongehoorsaamheid en 

sonde (6: 1-2), asook in die straf van Jahweh (6:3) met die resultaat dat die 

mense ingeperk word met die verkorte lewensduur (6:3-4). Ook hier, egter, 

is die positiewe element in die ontknoping aanwesig deurdat Jahweh (ten 

spyte van sy oordeel en straf oor die mens) steeds bereid is om I n pad met 

die mens te stap. 

2.7.3.4 6:5-9: 19 Die verhaal van die groot vloed 

Genesis 6:5-22 

A Jahweh se reaksie op die mens se sonde: 

Teleurstelling, droe'fheid en woede (6:5-7) 

B Noag word voorgestel: Darem een regverdige! (6:8-10) 

C Jahweh kyk weer na die aarde en sy teleurstelling 

neem toe (6: 11-12) 

D Jahweh se reaksie: Sy plan om te straf, maar ook 

gena de (6:13-21) 

E Noag se gehoorsaamheid (6:22) 

Genesis 7:1-24 

F Jahweh gee aan Noag opdrag om in die ark 

in te gaan (7: 1-4) 

G Noag is gehoorsaam aan Jahweh (7:5-9) 

H Die reen en die vi oed is hier! (7: 1 0-12) 

I Noag en sy gesin gaan in die ark in (7: 13-16) 

J Die geweldige omvang van die vloed (7:17-20) 

K Alles buite die ark kom om (7:21-23) 

L Die duur van die vloed (7:24) 
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Genesis 8:1-22 

M Die aarde begin opdroog (8: 1-5) 

N Noag stuur voi:Hs uit om te kyk of die aarde al 

droog is (8:6-12) 

0 Die aarde is droog (8: 13-14) 

P Jahweh gee aan Noag opdrag om uit die ark uit 

te gaan (8: 15-17) 

Q Noag gaan uit die ark uit en bou In altaar vir 

Jahweh (8: 18-20) 

R Jahweh se reaksie: Genade en seen (8:21-22) 

Genesis 9:1-19 

S Jahweh seen Noag en sy seuns (9:1-7) 


T Jahweh sluit In verbond met Noag en sy seuns (9:8-11 ) 


U Die inhoud en teken van die verbond (9:12-17) 


V Die verbond tree in werking (9: 18-19) 


In hierdie verhaal is daar inderwaarheid twee gelyklopende reekse te bespeur: 

Die reeks verbeteringsprosesse in die verhaal van Jahweh en Noag (en sy 

familie) en die verslegtingsreeks in die verhaal van Jahweh en die ander 

mense saam met die res van die skepping. 

In die eerste geval sien Jahweh Noag se opregtheid (6:8-10) raak as 

moontlikheid vir In voortdurende verhouding met hom en sy gesin/familie. 

Aktualisering in die verhaal vind plaas deurdat Jahweh Noag beskerm teen en 

red van die vi oed (Gen 6-8). Die resultaat in die ontknoping van die verhaal 

is In blywende verbond tussen Jahweh en Noag (Gen 9). 

Die verslegtingsreeks begin negatief ten spyte van die oorvloed uit Jahweh 

se hand (soos in die voorafgaande verhale aangedui) en wat hier veronderstel 
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word en sy voorsiening van dag tot dag: Die mens doen sonde en Jahweh 

word kwaad. Ten spyte van In veronderstelde positiewe virtualisering, is 

daar ook die moontlikheid van konflik en straf, wat duidelik uitgespel word in 

6: 5-7 & 6: 11-17, omdat nie-aktualisering aangedui word in die 

ongehoorsaamheid en sonde van die mense. Aktualisering (van die 

moontlikheid van konflik en straf) vind plaas deurdat Jahweh wei straf in die 

stuur van die groot vloed (Gen 7-8), Die resultaat hiervan is In ontknoping 

in die nuwe begin wat Jahweh met Noag en almal in die ark maak nadat Hy 

aile ander mense en diere laat omkom het. Daar is dus duidelike verslegting 

in die verhaal met al die mense en diere buite die ark wat aan die einde van 

die verhaal dood is. Daar is egter weereens positiewe elemente teenwoordig, 

naamlik: 

1) 	 In die voortgaan van die menslike geslag deur Noag en sy familie; 

asook 

2) 	 In die feit dat die (miskien moet ~ns se, "aile") plante nie omgekom het 

in die vloed nie (vgl 8:11) en sodoende In bydrae kon lewer in die hele 

hervestigingsproses van mens en dier. 

2.7.3.5 9:18-29 Die verhaal van Noag en sy drie seuns 

A Noag en sy drie seuns (9:18-19) 

B Noag se dronkenskap en sy seuns se optrede (9:20-23) 

C Noag se reaksie: seen en vloek (9:24-27) 

D Noag sterf (9:28-29) 

Die verslegtingsreeks in die verhaal begin met In positiewe moontlikheid van 

In goeie lewe vol voorregte uit die hand van Jahweh (18-20). Nie

aktualisering vind pia as deur Noag se vergryp aan die natuur en homself (21), 

Gam se optrede teenoor sy pa (22) en Noag se reaksie en die vloek wat hy 

oor sy seun, Gam, en die se nageslag uitspreek. Dit is dan ook hoe die 

verhaal ontknoop. In die ontknoping is daar egter ook 'n positiewe element 

van afhandeling te bespeur (vgl 9:28-29). 
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Daar is egter ook In meegaande reeks van verbetering in die verhaal. Dit 

begin met dieselfde moontlikheid as die vorige een. Na die vergryp van Noag, 

is daar egter In positiewe aktualisering in die optrede van Sem en Jafet (23). 

Die resultaat hiervan is Noag se positiewe reaksie en seen wat hy oor die 

twee seuns uitspreek - al is dit dan ten koste van hulle broer. 

2.7.3.6 11: 1-9 Die verhaal van die toring van Babel 

A Een taal in die wereld (11:1) 

B Die mense se grootheidswaan (11:2-4) 

C Jahweh se reaksie en die gevolg daarvan (11 :5-8) 

0 Die mense praat baie tale en is verstrooi oor 

die aarde (11 : 9) 

Die moontlikheid in die reeks is weereens positief: Die mense praat een taal 

en kan almal saam vir Jahweh dien en so in In mooi verhouding met Jahweh 

staan. Nie-aktualisering vind plaas in die uitdrukking van die grootheidswaan 

van die mense en hulle poging om die grense na Jahweh, so os in die 

tuinverhaal (Gen 3) en die verhaal van die reuse (6: 1-4), oor te steek 

(11 :2-4). Jahweh reageer hierop (11 :5-8) en die uiteindelike resultaat hiervan 

vir die mens is taalverwarring en verstrooiing oor die hele aarde. 

Die prosesse, wat soveel ooreenstemming toon, gee uiteraard inligting weer 

wat vir die teologie van die verhale in die Oergeskiedenis as In geheel van 

belang is. Meer hieroor in die volgende hoofstukke. 

Die voorkoms van duidelike reekse prosesse dui ook aan dat ons hier wei met 

verhale te maak het. Indien daar nog enige twyfel hieroor bestaan, sal dlt in 

die volgende hoofstuk finaal uit die weg geruim word. 
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2.7.4 Die voorkoms van "type-scenes" in die verhale 

Uit die bogenoemde reekse prosesse kan ons nou verder gaan en, aan die 

hand van Alter (1981) se werk, aspekte in die verhale uithaal wat as In soort 

"type-scene" (Alter 1981 :47-62) getipeer kan word. Alter doen In 

vergelykende studie oor "type-scenes" in die verhaal van Homeros en die 

verhale van sekere prominente bybelfigure: 

••• 1 should like to propose that there is a series of recurrent 

narrative episodes attached to the careers of biblical heroes that 

are analogous to Homeric type-scenes in that they are 

dependant on the manipulation of a fixed constellation of 

predetermined motifs. Since biblical narrative characteristically 

catches its protagonists only at the critical and revealing points 

in their lives, the biblical type-scene occurs not in the rituals of 

daily existence but at the crucial junctures in the lives of the 

heroes, from conception and birth to betrothal to deathbed.... 

Some of the most commonly repeated biblical type-scenes I have 

been able to identify are the following: the annunciation of the 

birth of the hero to his barren mother; the encounter with the 

future betrothed at a well; the epiphany in the field; the initiatory 

trial; danger in the desert and the discovery of a well or other 

source of sustenance; the testament of the dying hero. 

(Alter 1981 :51) [my kursivering] 

Is daar nie ook 'n saak uit te maak vir sogenaamde "type-scenes" 

(toneeltipes!voorbeeldtonele) wat - al is dit moontlik net spesifiek hier - binne 

die raamwerk van die verhale in die Oergeskiedenis funksioneer nie? Ek is 

van mening dat dit wei die geval is. Die interessante is dat dit verder blyk of 

die "type-scenes" hier, wei in die alledaagse lewenswandel en rituele van 

mense (ook) voorkom en nie net telkens by In belangrike tydstip in In karakter 

se lewe nie. Verder funksioneer dit ook nie net in die geval van helde en 
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prominente figure nie, maar ook in die geval van randfigure en gewone mense 

in die verhale: 

Kom ons kyk vervolgens eers na uitstaande ooreenkomste; kenmerke wat in 

die ses verhale herhaal: 

1) 	 Jahweh tree tel kens uit sy eie eerste met die figure in die verhale in In 

verhouding en seen hulle uitnemend; 

2) 	 In elke verhaal reageer die figure/karakters (of sommige van hulle) 

negatief op Jahweh se seen en kom in opstand teen Hom. Oit versteur 

die verhouding tussen die mens en Jahweh; 

3) 	 In elke verhaal straf Jahweh die sonde en stel sekere 

beperkende/beskermende maatreels in; 

4) 	 In drie gevalle sluit die opstand en versteurde verhouding In poging van 

die mens in om die grens na Jahweh oor te steek en soos Jahweh te 

word; om deel aan die Goddelike te probeer kry (Gen 3, 6 & 11); 

5) 	 In bykans elke verhaal versteur die ongehoorsaamheid aan, en opstand 

teen, Jahweh ook die ander verhoudinge van die mens: 

• 	 In die tuinverhaal is dit die mens se verhoudinge met die natuur 

en omgewing en die verhouding tussen man en vrou wat 

versteur word; 

• 	 In die verhaal van Kain en Abel is dit die verhouding tussen 

broers; 

• 	 In die verhaal van die reuse die mens se verhouding met 

bomenslike wesens en homself; 

• 	 In die verhaal van die groot vioed is dit die mens se verhouding 

met ander mense buite sy familiekring en weereens die natuur en 

omgewing wat versteur word; 

• 	 In die verhaal van Noag en sy drie seuns is dit die verhouding 

tussen ouers en kinders, weer die verhouding tussen broers, 

asook weer die mens se verhouding met homself, wat versteur 

word; en 
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• 	 In die verhaal van die toring van Babel weer die verhouding 

tussen mense en tussen mens en omgewing; 

6) 	 Jahweh waarsku telkens die ander karakters (mense) in die verhale 

teen ongehoorsaamheid en die gevolge daarvan, byvoorbeeld vir Adam, 

Kain en Noag (in Noag se geval word hy gewaarsku teen die gevolge 

van die ander mense se ongehoorsaamheid); 

7) 	 Dit is ook tel kens Jahweh wat die mens wat sonde do en weer kom 

opsoek, byvoorbeeld Adam en Eva, Kain, die mense in 6: 1-4 en die 

toringbouers in 11:5 en verder; 

8) 	 Daar is ook bykans in elke verhaal 'n "hofmoment". In die meeste 

verhale word dieselfde patroon gevolg waar (van) die karakters tot 

verantwoording geroep word, aangekla word, daar getuienis gelewer 

word, skuldigbevinding plaasvind, en 'n vonnis gevel en voltrek word. 

Telkens is daar egter ook versagting in die straf, soms ook na 'n pleit 

soos in die geval van Kain (4: 13). In die meeste gevalle is die 

hofmoment voor Jahweh as regter, maar in die verhaal van Noag en sy 

drie seuns is dit Noag wat die "hofsaak" met sy seun, Gam, aanhangig 

maak; 

9) In bykans elke verhaal is daar sprake van vergiffenis en 'n nuwe begin 

van Jahweh se kant af; 

10) Jahweh keer by twee geleenthede dat die mens vir altyd op aarde 

lewe, naamlik in Genesis 3 en Genesis 6: 1-4; 

11) 	 Jahweh stuur by meer as een geleentheid die mens wat oortree uit/weg 

van die plek van oortreding, naamlik Adam en Eva, Kain en die 

toringbouers by Babel; 

12) 	 Die woonplek van die mense in die verhale word feitlik deurentyd as in 

die Ooste aangedui: Die tuin van Eden is in die Ooste aangele (2:8); 

die mens is waarskynlik ook ooswaarts weggestuur uit Eden, want die 

gerubs wat die ingang van Eden moes bewaak, word aan die oostekant 

van die tuin gestasioneer (3:24); Kain gaan woon in die land Nod, oos 

van Eden (4: 16); en die toringbouers trek ooswaarts om in Sinar te 

gaan woon (11 :2); 
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13) 	 Jahweh gee telkens In (nuwe) woonplek, byvoorbeeld aan Adam in die 

tuin, Kain, Noag en sy drie seuns na die vloed en aan die mense in 

Genesis 11, v66r, sowel as na, die toringbou-episode. In 9:27 spreek 

Noag, in sy seen oor Jafet, die hoop uit dat Jahweh aan Jafet In 

woonplek sal gee; 

14) 	 Jahweh voorsien in die basiese behoeftes, so os klere en veral kos, van 

die ander karakters in die verhale, byvoorbeeld Adam (v66r, sowel as 

na, sy ongehoorsaamheid), Kain en Abel en Noag en sy gesin (voor en 

na die vloed). Plante en die vrugte van borne en plante word dikwels 

aangedui as kos vir die mens (vgl 2:9; 8: 11; 9:3; 9:20-21). Dit is 

verder opmerklik dat Jahweh aan Adam en aan Noag die opdrag gee 

om self verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle versorging uit die 

middele wat Hy voorsien; 

15) 	 Jahweh gee by meer as een geleentheid aan mense die opdrag om oor 

die skepping, wat die diere insluit, te heers, naamlik aan Adam en aan 

Noag na die groot vloed; 

16) 	 Jahweh gee by meer as een geleentheid aan karakters in die verhale In 

teken van beskerming en versorging, naamlik aan Kain en aan Noag en 

sy familie; 

17) 	 By twee geleenthede in die verhale ward spesifiek na die kultus verwys 

in die offers wat gebring is, naamlik by Kain en Abel en by Noag en sy 

drie seuns; 

18) 	 Die boerderymilieu dien bykans in al die verhale as agtergrond en kom 

veral in die volgende verhale sterk na vore, naamlik die tuinverhaal, die 

verhaal van Kain en Abel, die verhaal van die groot vloed en die verhaal 

van Noag en sy drie seuns; 

19) 	 Die "bou"-motief funksioneer ook sterk: Jahweh bou In vrou uit die 

ribbebeen van die man (2:22)' Noag kry opdrag om die ark te bou 

(6: 14) - alhoewel die woord "maak" hier gebruik word, Noag bou In 

altaar (8:20) en die mense in Genesis 11 bou In stad en In taring 

(11 :4); 
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20) Die eis van rekenskap en gepaardgaande straf vir bloedvergieting/die 

neem van 'n lewe, word in die verhaal van Kain en Abel en die verhaal 

van die sondvloed aangedui; 

21) Die klem op kinders, die teenwoordigheid en die belang van kinders is 

in elke verhaal aanwesig. 

Watter "type-scenes" kom in die verhale van die Oergeskiedenis na vore? 

Watter lig werp die ooreenstemmende kenmerke hierbo op die saak? Wat is 

in hierdie verhale die ekwivalent van byvoorbeeld 'n aartsvader wat drie keer 

deur hongersnood en droogte suidwaarts gedryf word waar hy dan voorgee 

dat sy vrou sy suster is, soos wat Alter dit in die Aartsvaderverhale aandui 

(vgl Alter 1981 :49)? 

In twee verhale (die tuinverhaal en die verhaal van Kain en Abel) kan die leser 

die volgende as 'n "type-scene" identifiseer. Kom ons noem dit die "Jahweh 

kies mense, versorg hulle, straf en vergewe hulle ongehoorsaamheid, beskerm 

hulle teen hulleself en dra hulle verder deur die lewe-type-scene": 

Jahweh is reeds aan die begin van die verhaal betrokke; Hy tree in 

verhouding met die mens; Hy versorg die mens fisies; daar blyk 'n goeie 

verhouding tussen Hom en die mens te wees; Hy waarsku die mens teen 

sonde; die mens is egter ongehoorsaam en kies, teen die waarskuwing in, vir 

die sonde; die mens wil dus self besluite neem oor sy/haar lewe; Jahweh 

roep die mens tot verantwoording; Jahweh straf die sonde van die mens; die 

straf word egter versag en die mens begenadig; die mens se 

ongehoorsaamheid en Jahweh se straf daarop het egter steeds verreikende 

implikasies vir die lewe van die mens op aarde; Jahweh stel duidelike 

inperkings op die mens in werking; die mens word ooswaarts weggestuur om 

'n nuwe woonplek te verkry; die mens word steeds deur Jahweh versorg en 

opgepas. 
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Hoewel die "type-scene" nie so volledig uitgebou word in die verhaal van die 

reuse, die vloedverhaal en die toringverhaal nie, is daar tog heelwat elemente 

hiervan aanwesig, Daar is egter ook kleiner gesamentlike punte van verskil: 

Jahweh is betrokke; sy fisiese versorging van die mens word ge"impliseer 

veral deur die vrugbaarheid en vermeerdering van die mens; Jahweh se 

verhouding met die mens word ewe-eens ge'impliseer deurdat die mens weet 

wat die wit van Jahweh is; die mens is egter ongehoorsaam en kies vir die 

sonde; die mens wit self besluite neem oor sy/haar lewe; Jahweh roep die 

mens tot verantwoording; Jahweh straf die sonde van die mens; die genade 

is egter hier ook teenwoordig: In die reuseverhaal en die verhaal van die 

toringbouers word die begenadiging nie eksplisiet genoem nie, maar daar is 

tog In element van genade in die straf ingebou (in die vloedverhaal is dit slegs 

Noag en sy gesin wat begenadig word); daar is egter duidelike beperkende 

maatreels wat deur Jahweh aangekondig word; die mens se lewe op aarde 

word be'invloed deur sy ongehoorsaamheid en Jahweh se straf daarop; 

Jahweh bly egter by die mens betrokke en versorg steeds die mens; in die 

verhaal van die vloed en die toringbouers is daar sprake van In nuwe 

woonplek; in die geval van die mense/dogters in die verhaal van die reuse 

word hulle woonplek "skoongemaak" van die hemelwesens, sodat hulle nou 

weer aileen daar woon soos wat Jahweh dit veronderstel het, 

In die verhaal van Noag en sy drie seuns is daar ewe-eens baie van die 

bogenoemde elemente aanwesig: Jahweh se betrokkenheid en versorging 

word geTmpliseer deur die verwysing na die vloed en die ark, asook die 

boerderysukses van Noag; Jahweh staan steeds in In verhouding met Noag 

en sy drie seuns (vgl 9:26-27); hieruit kan afgelei word dat Jahweh se wi! 

nog steeds aan die karakters (soos in die vloedverhaal aangedui) bekend is; 

hulle is egter ongehoorsaam, kies self hoe hulle wit lewe en doen sonde; 

ongehoorsaamheid het ook hier verreikende gevolge vir die mens se bestaan 

op aarde selfs tot in die nageslag; Jahweh versorg egter steeds die mens, 

84 


 
 
 



In al ses die verhale word~dieselfde patroon dus gevolg: Jahweh sorg dat dit 

goed gaan met die mens (as indiwidu of groep mense); die mens weet hoe 

Jahweh wil he hy moet lewe; die mens is egter ongehoorsaam en volg sy eie 

kop en doen sonde (lg wat hier nie in In uitgewerkte dogmatiese sin verstaan 

moet word nie, maar eerder as die mens se ongehoorsame besluite en optrede 

in elke verhaal gesien moet word); sonde versteur die verhouding met 

Jahweh; Jahweh straf die sonde; sonde, en die straf daarop, bemoeilik die 

mens se lewe op aarde; Jahweh begenadig egter die mens en versorg 

hom/hulle steeds in die nuwe situasie na die sonde; Jahweh se nooit sy 

verhouding met die mens op nie. 

Die "Jahweh kies mense, versorg hulle, straf en vergewe hulle 

ongehoorsaamheid, beskerm hulle teen hulleself en dra hulle verder deur die 

Jewe-type-scene" funksioneer dus inderdaad deurgaans in die ses verhale. 

Ooglopend behoort hierdie "type-scene" - ook op grond van die 

herhaling/frekwensie daarvan (vgl Alter 1981) - beslis In bydrae te lewer tot 

die teologie van die geheel van die ses verhale. Meer hieroor in Hoofstuk 5. 
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