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VOORWOORD 

By die voltooiing van hierdie verhandeling is dit vir my aangenaam om dank 

te betuig: 

Die wydreikte van die Ga..ttu.n.g "dankwoord" wat ek tot die adres van my studie= 

leier prof. J.A. Loader rig, is soos die "gebonde makarisme" - dit strek 

verder as bloot hierdie enkele woorde: Ek dank u nie net vir alles wat ek as 

student by u kan leer nie; ook nie net vir die wyse waarop u te midde van u 

veelvuldige pligte my in hierdie studie behulpsaam was nie. Ek dank u ook vir 

u persoonlike aanmoediging en belangstelling sedert ons paaie gekruis bet. Aan 

prof. J.P. Louw wat as medeleier opgetree het, my hartlike dank. U het seker 

meer as wat u besef, tot my akademiese vorming bygedra. Prof. G.M.M. Pelser is 

verantwoordelik vir my belangstelling in die Nuwe-Testamentiese Wetenskap. Ek 

dank u daarvoor, asook dat u bereidwillig was om as eksterne eksaminator vir 

hierdie studie op te tree. Ek wil ook graag my waardering betuig teenoor die 

departementshoof, prof. w.c. van Wyk. U bet my help inlei in die Semitica. Ek 

dank u nie net vir die skoling wat ek op voorgraadse vlak van u ontvang bet nie, 

maar ook vir die wyse waarop ek as nagraadse student Siries en Bybelse Argeolo= 

gie by u kon leer. 

My dank gaan van harte uit na my broer Willie van Aarde wat die finansiele las 

van hierdie verhandeling gedra bet. Ek is insgelyks dank verskuldig aan mnr. 

Leon de Munnik, mev. Jeanette Fourie en die N.H. Weeshuis Pers vir die tegniese 

versorging van die verhandeling. 

In die lig van die resultaat van my studie waar ek bevind het dat die Gattun.g 

"makarisme" 'n besondere verhoogde impak by die betekenis van woorde veroorsaak, 

neem ek ten slotte 'n makarisme oor uit hfst. 25:8 van die Wysheid van die Seun 

van Sirag: J.laKupao~ o ouvmKwv yuvmKi ouvnij = "gelukkig is die eggenoot van 'n 

vrou wat verstaan". Ek dra hierdie verhandeling daarom op aan my vrou Grobt>ie 

en aan ons seun Gideon wat vir ons albei in ons lewe baie beteken. 

(="Die Here het my lippe vir my as loon gegee 

en met my tong sal ek Hom dank". ) 

Sir ag. 5 1 : 2 2 
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ERR/\TA 

Bl. 50, 4de reel van bf'l, skrap: 

• . . man sons t sov i e 1 e . • • in e i ne r 

Bl. 52, 2de reel van bo, lees: 

... dus volstaan moet word by die ... 

Bl. 136, 3de reel van bo, lees: 

die besondere posisionele aspek ... 

Bl. 139, nota 38, lees: 

pronounceffient + Reinforcement 
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HOOFSTUK I 

INLEIDING 

1. PROBLEEMSTELLING 

H.ieJLcLi.e. .6tucU.e. W-i.l cU..e. Jtei.e.va.n&.ie. va.n Gctttung.6 6olt.6chu.ng by cU..e Va..6.6.teiUn.g va.n 

"be.tek.en.i..-6 '' ondelt.6oe.k.. VU .£.6 'n ondelt.6oe.k. un.t ten op.6.igte. va.n .6Y bel.a.ngr~.te. 

6Mette b.inne. cU..e. Jtaa.mweAk va.n d-ie pJtoblema.:Ue.k va.n .6-inchltorU,e. en cLiachJtorU,e., 

en oak. b.inne. cU..e. Jta.a.mweAk va.n cU..e. pJtoblema.:Ue.k. va.n .6ema.nt£e.k en .6e.mio:Ue.k. beweeg. 

Die ~'betekenis" van 'n stuk taalgebruik was tot enkele jare gelede feitlik alleen 

met behulp van diachroniese aspekte van ondersoek vasgestel. Wat die Bybelse 

literatuur betref, was die "betekenis"-ondersoek baie nou ineengevleg met die 

poging om die verhaal te vertel van die tot skrifstelling van die Bybel. In 

hierdie ondersoek het baie duidelik onderskeibare metodes ontwikkel wat deur= 

gaans op die diachroniese gekons.entreer het. 

Sedert die einde van die Tweede wereldoorlog het die 6oJtmge.6chichttiche metode 

verrassend vinnig 'n baie prominente plek onder die ondersoeksmetodes van Bybelse 

literatuur ingeneem. Weliswaar so dat daar van die standpunt uitgegaan is dat 

'n Bybelse skrifgedeelte eers dan reg geinterpreteer kan word wanner 'n studie 

van sy spesifieke literere vorm en sy besondere S.itz im Leben gedoen is. Her= 

mann Gunkel, in vele opsigte die vader van hierdie ondersoeksmetode, se uit= 

spraak in hierdie verband is wereldom bekend: "Wer einen Schriftsteller unter= 

sucht, ohne die von ibm gebrauchte Gattung zu kennen, beginnt den Bau des Hauses 

mit dem Dach 1). Veral die Duitse Ou-Testamentikus Wolfgang Richter is verant= 

1. H. Gunkel e.a., V-ie SchJU6te.n de¢ AUe.n Te.6tame.n.t6 in ACL6wah£. ubelt.6etzt: und 

et~ 2 II 2, aangehaal deur K. Koch, Wa..6 .£.6.t FoJtmge.6chichte? Neue We.ge 

deA Blbelexege.6e, Neukirchen-Vluyn 
3 

1974, 13. 

2/ .•. 
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woordelik daarvoor dat geleerdes egter met 'n ander bril na die 6o4mge6chciht= 

.U..C.he. metode begin kyk het. Richter se standpunte in die verband is gebaseer 

op insigte wat ontleen is aan die nuwere taal- en literatuurwetenskap. 

Sedert Gunkel is die 6onmge6chlehttlehe. metode gelyk gestel aan Gattung~= 

6o~ehung. Die term Fo~ en Gattung is of identies gebruik, of die een as 

die oorkoepelende begrip in terme van die ander. Richter bevraagteken dit. 

Hy wil 'n onderskeid maak tussen wat by noem: Fo~~ en Gattung~~. 

Die gestruktureerde eenheid by een outeur is die Forom, en die gestruktureerde 

eenheid by meerdere outeurs is die Ga..ttu.ng. Hy skei ook konstant vo~ en 

~nhoud van mekaar. Sy motiveringe sal later in die afdeling 'N NUWERE BE= 

NAVERING TEN OPSIGTE VAN GATTUNGSFORSCHUNG by die begripsorientering in bier= 

die studie breedvoeriger behandel word. Die onderskeid tussen vo4m en ~nhcud 

bring in die praktyk mee dat inhoudelike aspekte deur Richter by Gattung~= 

6o~ehung buite rekening gelaat word. Dit is juis een van die belangrikste 

punte van breek met die tradisionele Fo4mguehlehte, en ook die plek waar die 

paaie van ondersoekers wat ver met Richter sal saamloop, begin uiteengaan. 

2) 
Klaus Berger gaan selfs so ver, myns insiens ten onregte, om Richter as 

"inhalts-feindlich" te bestempel. 

Die problematiek met betrekking tot die verhouding vo4m en ~nhoud eindig 

egter nie by die kwessie waar uitgemaak moet word of inhoudelike aspekte 

reeds by 'n vonm- ondersoek ter sake is of nie; dit kring wyer uit na een 

van die ingrypendste insigte van die nuwere taal- en literatuui:'wetenskap, 

naamlik die onderskeid tussen sinchronie en diachronie. Hierdie onderskeid 

2. Ex.egue du Neu.en Tutament6. Neue We.ge vom Text zWt ALU.tegung, 

Heidelberg 1977, 134. 

3/ ... 
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raak nie net die verhouding van die verskillende metodiese fasette van 

Gattung~6o~ehung tot mekaar nie. Dit roep ook die vraag na vore na die 

relevansie van Ga..ttu.ng~6o46ehu.ng tot semantiek. Eer sgenoemde is, soos 

dit tradisioneel beoefen is, feitlik suiwer 'n diachroniese operasie, ter= 

wyl laasgenoemde weer die klem op die sinchroniese laat val. Al hoe meer 

stemme het die afgelope tyd opgegaan dat die diachroniese fasette nie by= 

dra tot die vasstelling van betekenis nie. W.S. Vorster, onder andere, 

maak die opmerking: " ••• a diachronic approach to literature, is not the 

only way to look at a text and perhaps, in the last instance, not the eo~~ 
a) 

mode o6 i..nvu.t.igailng .li.J., mea.ni..ng". Uit die aard van die saak is dit 'n om= 

mekering van die gangbare standpunt wat tot dusver in die eksegese van Bybel= 

se literatuur gegeld het. Die moderne uitgangspunt in hierdie verband is dat 

'n teks as outosemanties beskou moet word. Dit wil se 'n teks moet as 'n eie, 

onafhanklike en afgeronde teks binne die grense van sy eie strukturele same= 

hang verstaan word sonder 'n ondersoek na die teks se oorsprong, tradisie of 

wording. Dit is laasgenoemde, naamlik die teks se oorsprong, tradisie en 

wording wat tradisioneel hoofsaaklik as voorwerp van die 6oJtmguehi..eht.e..lc.he 

ondersoek gereken is. 

Richter se literatuurteorie (waarby sy nuwere benadering tot Gattung~6o~chung 

inbegrepe is) kom in hoofsaak neer op 'n poging om 'n raffinering van die 

bestaande literere ondersoeksmetodes te hied, en 'n poging om met die oog op 

die vasstelling van betekenis,die diachroniese met die sinchroniese te paar. 

Die volgorde is egte:r altyd dat die sinchroniese die materiaal hied waarop 

die diachroniese gebou moet word, en nie andersom nie. Hierdie standpunt 

van die paring van diachroniese en sinchroniese fasette, veral met betrekking 

3. "Some remarks on contemporary New Testament scholarship, in Th Eva.ng 10 

(1977), 35. (My kursivering). 

4/ ••• 
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tot die semantiek as betekenisleer, is in wese niks anders as 'n ~emiotie6e 

aangeleentheid nie. Die semantiek is 'n onderverdeling van die semiotiek. 

Die semiotiek soek na gekontroleerde kriteria in die benutting van enige 

"teken" wat tot die vasstelling van die werklike bedoeling van 'n stuk taal 

kan bydra. Die semiotiese gegewens het gewoonlik te doen met die ge~~vlak 

van taal, soos begrip, implikasie en verwysing (sien later), terwyl die 

semantiese gegewens te make het met die le~ikati~e aanduiding van taal. 

Richter se uitgangspunt, ook ten opsigte van Gattung~6o~ehung, het spoedig 

'n veranderde situasie in die metodologiese besinning gebring. Dit is 

veral opmerklik in die hoek Exege6e de6 AUen T~:ta.men..to. Ei.n6llh!tung -i.n cL.te 

Method.£~ wat in 1973 onder redaksie van Georg Fohrer en ander medewerkers 

uitgegee is. Gunther Wanke skryf in hierdie boek byvoorbeeld soos volg: 

"Die sprachliche Analyse bildet ferner die Grundlage fur alle weiteren exe= 

getischen Schritte, vor allem fur die Formen- und Gattungskritik und die 

Motiv- und Traditionskritik, wobei sich beide in ihrer Frage nach geprag= 

tern Gut auf die Ergebnisse der sprachlichen Analyse stutzen" 4) Hier te 

lande is J .A. Loader 'n eksponent van hierdie benadering van eksegese van 

Ou-Testamentiese tekste 5) Wat die Nuwe Testament betref, is die "multili= 

nearen Betrachtungsweise" van Klaus Berger 6) bekend, hoewel glad nie in oor= 

eenstemming met die van Richter nie, en myns insiens ook onaanvaarbaar. 

Die werkswyse van metodep~atie wat Richter en sy navolgers toepas, word 

egter deur baie navorsers gekritiseer. Die belangrikste deel van die kritiek 

bestaan daarin dat die benadering van metodepluralie onaanvaarbaar is. 

4. "Sprachliche Analyse", in G. Fohrer e.a., Exegue de6 AUen Te6.ta.men.t6. 

E-i.n6llhtung -i.n d-i..e Methodlk, Heidelberg 1973, 81. 

5. Vgl. onder andere sy A~pek.te van me~Uke mag I..n die Ou. Te6t.amen:t., Diss. 

Groningen 1975; asook sy "Gedagtes oor gekontroleerde eksegese", in fiTS 

34 (1978), 1-40. 

6. Exege6e deA Neuen T~.tamen:t6. Neue Wege vorn Text zWt A~le.gu.ng. 

5/ ... 
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Want hoewel dit pretendeer om alle aspekte van literere ondersoek by die 

vasstelling van betekenis in berekening te bring, gebeur dit vclgens die 

kritici dat wanneer daar klaar oor die vo~ gepraat is, daar niks meer vir 

d . . houd ... . . 7 ) 1e ~ te se 1s n1e • Die vraag waarop daar dus nog nie bevredigend 

'n antwoord gegee is nie, is die kwessie van die relevansie van die V04m 

by die vasstelling van die ~nhoud. Hierdie studie wil in die verband 'n 

bydrae lewer tot die diskussie random Gattung~6~chung se relevansie tot 

"betekenis". In die loop van die studie sal aangetoon word dat ek meriete 

in Richter se werkswyse sien en dit as my basiese uitgangspunt aanvaar --

egter nie sander kritiek en metodologiese wysigings nie. 

Die vraag na die relevansie van Gattung~6o~chung by die vasstelling van 

betekenis is dus gelee binne die geskilderde raamwerk van die problematiek 

~~nc~onle en diachtonie, en ook binne die raamwerk van die problematiek 

~ emantlek en 1.> em~oilek. Hiermee is dan ook aangetoon dat so 'n studie aktu= 

eel is. Die studie is dus metodologies van aard, maar sal 'n metodiese toe= 

passing van die behandelde metodologie hied. Hiervoor word in hoofsaak die 

makarismereeks in Mt. 5 as illustrasiemateriaal gebruik. 

Sodra die kwessie van 'n bepaalde Gattung in gedrang kom, stuit die studie 

egter voor 'n probleem ten opsigte van die hedendaagse ondersoeksituasie. 

L. Markert 8) het eksplisiet daarna verwys. Dit is egter 'n probleem wat 

7) Vgl. w.s. Vorster, 'n Ou Boek ~n 'n nuwe ~eld. Gedagte& ~ondom 
cUe ~nte.Jtp!te..ta..6~e van cUe Nuwe T e~.>t.ame.nt, Pretoria 1977, 9-10. 

Klaus Koch ("Reicen die formgeschichtlichen Methoden fur die Gegenwarts= 

aufgaben der Bibelwissenschaft zu?", in ThLZ 11/98, 1973, 814) kom in 

sy kritiek op Richter met 'n vreemde standpunt voor die dag: Hoewel hy 

waarde sien in die resultate van die nuwere taalwetenskap, veral met 

betrekking tot die fo~ge~.>chlchte, ag hy die nuwere taalwetenskap nie 

nodig of noodsaaklik om op die tradisionele metode toe te pas nie. 

8) "Formen- und Gattungskritik", in G. Fohrer e. a., Exege&e de& AUen Te&ta.= 

ment6, 86. 
6/ .•. 
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homself na vore bring wanneer Richter se benaderingswyse as die basiese 

uitgangspunt aanvaar word. Daar kan naamlik vandag nie sondermeer nog 

teruggegryp word na die resultate van die tradisionele Fo~- en Gattung~= 

ge6chichte nie juis omdat ons wetenskaplik-krities moet aanneem dat 

'n nuwe metode sammige van die ouer resultate onhoudbaar kan bewys. 

Daar is nog 'n verdere probleem wat hiermee verband hou. Dit is naamlik 

dat Gattung~6o~chung binne die ondersoek van die Ou Testament nie die= 

selfde oogmerke het as die binne die Nuwe Testament nie, hoewel dit by 

beide literatuurkorpusse dieselfde vader het. Dit is egter my oortuiging 

dat die resultate van Richter se ondersoek ten opsigte van die Ou Testa= 

ment ook met vrug ten opsigte van die Nuwe Testament toegepas kan word, al 

het geen navorser, sover my kennis strek, dit nog gedoen nie. 

2. DOELSTELLINGS EN METODE VAN ONDERSOEK 

Die doelstellings van hierdie studie en die wyse waarop dit metodies vol= 

voer sal word, kan in die lig van die geskilderde probleemstelling opsammen= 

derwys soos volg saamgevat word: 

(a) Die studie het primer tot doel om die relevansie van Gattung~6o~chung 

by die vasstelling van betekenis te bepaal en hiervoor word die makarisme= 

reeks in Mt. 5 as illustrasiemateriaal gebruik. 

(b) Met die oog hierop sal dit nodig wees om vooraf 'n begripsorientering 

te hied wat net na die 1NLE1V1NG in hoofstuk II aandag sal geniet. In die 

begripsorientering sal daar vasgestel moet word wat onder die begrippe 

semantiek en Gattung~6o~chung verstaan word. Dit sal by wyse van twee 

afsonderlike afdelings met onderafdelings geskied. So 'n begripsorientering 

sal egter nie op volledigheid aanspraak hoef te maak nie. 

7/ 
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(c) Wat semantiek betref, sal daar by die begripsorientering aandag 

gegee moet word aan die fenomenale ontwikkeling wat in die resente tyd 

op die gebied plaasgevind het. By die metodologiese besinning oor 

Ga .. tttu·rg~6otic.hung sal noodwendigerwys gekyk moet word na die besware van 

Wolfgang Richte~ naamlik dat ondersoekers die term Fo~g~c.hichte met ver= 

skillende inhoude vul en ook dat daar nie genoeg erns gemaak word met die 

kriteria van hierdie ondersoeks.metode nie. Die kwessie of inhoudelike as= 

pekte reeds by die vasstelling van 'n Gattung ter sake is of nie, sal ook 

aandag geniet. Die feit dat die oogmerke van Ou-Testamentici en Nuwe-Tes= 

tamentici by Gattung~6o~c.hung verskil, sal deurentyd in ag gehou moet word. 

(d) Die metodiese toepassing ten opsigte van die makarismereeks in Mt. 5 

geniet vervolgens die aandag. In hoofstuk III word 'n semantiese ondersoek 

gebied en in hoofstuk IV 'n ondersoek na die makarismereeks as Gattung. Op 

beide hierdie terreine is daar al heelwat navorsing gedoen. Hierdie studie 

sal dus in die lig van resente ontwikkelinge op hierdie terreine 'n bydrae 

in die verband kan lewer. In die studie sal daar vanselfsprekend dus nie 

teruggegryp kan word na die resultate van die bestaande ondersoeke nie. Daar 

sal byvoorbeeld van meet af aan bepaal moet word of die makarismereeks in 

Mt. 5 'n bepaalde Ga..:ttung verteenwoordig of nie. 

(e) In hoofstuk V sal die resultate van hoofstukke III en IV met mekaar in 

verband gebring word om sodoende die relevansie van Ga.t..tu.ng~601L.6c.hung by die 

vasstelling van "betekenis" te bepaal. Voordat daar 'n gevolgtrekking gemaak 

sal kan word, sal die resultate wat bereik is, egter eers met die van 'n oor= 

sigtelike ondersoek na die funksie van enkele ander Ga..:ttungen vergelyk moet 

word. 

(f) Indirek sal die studie ten slotte 'n bydrae kan lewer ten opsigte van 

'n valensiebepaling van sowel die tradisionele as die moderne Gattung~601l..6c.hung 

8/ ... 
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in die Bybelse literatuurwetenskap. 

Hierdie is 'n verhandeling wat in die Departement Semitiese Tale 

ingedien word. Die Ou Testament en die Judaica, sowel as die Nuwe Testa= 

ment, geld egter as die bree sinchroniese literatuurkorpus waarbinne my 

studie gevoer word. Juis deur die makarisme as illustrasiemateriaal te 

kies, sal ek in die loop van die studie aantoon dat die Griekse taal en 

literatuur nie altyd apart van die Semitiese benader kan word nie. Ek is 

egter wel deeglik bewus van die semantiese beginsel dat die betekenis van 

woorde tussen tale mekaar nie dek nie, en dat beinvloeding van Hebreeus en 

Aramees via die Septuaginta of die Joodse literatuur op die Nuwe-Testamen= 

tiese Grieks, 'n diachroniese ondersoek vereis wat voortbou op outonome sin= 

chroniese ondersoeke op die verskillende vlakke. 
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HOOFSTUK II 

BEGRIPSORIENTERING 

1. WAT IS SEMANTIEK? 

James Barr begin sy pionierswerk in die studie van die semantiek van 

Bybelse tale, The Semantic~ o6 Biblical Language, 1) met die woorde: 

"Onder semantiek verstaan ek die studie van buek.erU-6 in taal". Daarmee 

het Barr hom dan ook afgegrens teen ondersoeke van ander dissiplines buite 

die linguistiek wat ook in die semantiek as stud ieobj ek ge"interesserd is, 

en het hy hom derhalwe beperk tot die linguistiese benadering van semantiek 

as betekenisleer 2) Dit is dan ook wat dit betref, die uitgangspunt in 

hierdie studie. 

Die algemene linguistiek het, soos dit algemeen bekend is, vanaf die versky= 

ning van Ferdinand de Saussure se werk, Co~ de Ling~tique G~~e in 

1916, 'n radikale metamorfose ondergaan -- ingeslote die semantiek. Verskeie 

publikasies wat pretendeer am inleidings tot die semantiek te wees, of soos 

dit dikwels vandag bekendstaan, moderne semantiek, het intussen al die lig 

gesien. Wat die Bybelse tale betref, bestaan daar die reeds genoemde boek 

van James Barr, The Serna~ o6 Biblical Language, maar ook verskeie tyd= 

skrifartikels en bydraes in veral resente eksegese-handboeke. Hier te lande 

verdien die boek van J.P. Louw, SemaYLU.ek. van Nuwe Tuta.merz;t,i,eoe GJU..e~, 

spesiale vermelding, asook die inleidings van dissertasies van J.A. Loader, 

1) J. Barr, The Semanti.u o6 Biblical Language, London 1961. 

2) Vir opmerkinge oor ander dissiplines naas die linguistiek wat semantiek 

bestudeer soos die antropologie, psigologie en filosofie, kyk J.P. Louw, 

Semantiek. van Nuwe Tuta.men:ti..ue GJt..te~, Pretoria 1976, 4-15. 

1 0/ ••• 
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~ pe.k..te va.n me.n6Uke mag -i.n dle Ou T u.tament, en w. s. Vor s ter, 

A.<Ac.hunoma.-i. e.n ~.tamve~Um.nte wooJUie. -i.n cUe Nu.we Tutament 3). Wat die 

onderhawige studie betref, is dit dus nie nodig om 'n volledige uiteen• 

setting te gee van die vraag ~ ~ ~ema.ntlek? nie. Daar word volstaan 

met die aanstip van sekere basiese beginsels van die moderne semantiek in 

soverre dit vir die ondersoek onder bespreking ter sake kan wees. Sake 

wat bier nie vermeld word nie, maar wat by die metodiese toepassing met be= 

trekking tot die makarismereeks in Mt. 5 blyk relevant te wees, sal kortliks 

daar aangesny word. 

1.1 SEMANTIEK IS 'N VERTAKKING VAN DIE LINGUISTIEK 

Linguistiek is die wetenskap wat hom besig hou met die verskynsel taa.!. ~at 

is taal? Afrikaans, Hebreeus en Grieks is voorbeelde van taal. Hiermee is 

egter nie gese wat taal is nie. Taal is 'n tekensisteem wat vir kommunikasie 

gebruik word, en wat van ander kommunikasiesisteme (byvoorbeeld 'n morsekode 

of 'n flits van inligting met behulp van spieels wat ook tekensisteme is) 

onderskei word deur sy eie konvensionele tekens, naamlik woorde en sinne wat 

mondelings by wyse van bepaalde klankvorme geuit word, of skriftelik verge= 

stalt word met tekens wat dit simboliseer 4>. Die verskynsel taa.l kom dus 

op 'n sosiale en individuele vlak tot uiting, en dit is taa.i -i.n die ~yk. 

Op so 'n sosiale en individuele v~ak is dit 'n sisteem van tekens wat 'n be= 

paalde gemeenskap aanwend am met bepaalde klankvorme kommunikasie te bewerk= 

stellig. Dit word aangedui met die tegniese term la langue (= 'n taal). Die 

uiting op individuele vlak is eintlik die werklike aanwending van 'n tad!, 

3) Diss. Universiteit van Pretoria 1974. 

4) Vgl. in hierdie verband J.P. Louw, ongepubliseerde lesing: "Inleiding 

tot die Griekse Taalkunde", Universiteit van Suid-Afrika, 2. 

11 I ... 
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naamlik taalgebruik, en word aangedui met die term !a ~ole. Dit is die 

werklike taalaktiwiteit op 'n bepaalde moment deur 'n bepaalde persoon, 

en dit raak uitspraak, styl, ensovoorts 5). Die linguistiek wil alles wat 

met die verskynsel taal, 'n taal en taalgebruik in verband staan, beskryf, 

ontleed en in sisteem bring sodat die kennis wat verkry word tot juister 

kommunikasie kan dien sowel om die taal beter te hanteer, maar ook om die 

interpretasie van gesproke of geskrewe taal te verskerp 6). Hierdie onder= 

skeidinge tussen die verskynsel ta.a..l (= le l.a.nga.ge), 'n ta.a..l (= !a langue) 

en taa!gehtuik (= la ~ole) is te danke aan die baanbreker van die moderne 

linguistiek, Ferdinand de Saussure, en het vanaf ongeveer die dertiger jare 

van die twintigste eeu een van die belangrikste basisse van die moderne lin= 

guistiek geword. 

Die vernaamste breuk met die ouere linguistiek in sy beoefening van geskrewe 

taal is sekerlik die onderskeiding tussen ~htoni~e en ~inchtoni~e meto= 

dologiese fasette van ondersoek. Hierdie onderskeiding is ook aan De Saussure 

te danke. Die diachroniese het te doen met die historiese gang van taalele= 

mente, dit wil se die veranderinge wat 'n taal ocr 'n lang tydperk heen onder= 

gaan het. Die sinchroniese het te doen met die stand van sake in 'n bepaalde 

tydvak. Dit wil byvoorbeeld die gebruik van die taal binne 'n bepaalde periode 

beskryf en verklaar om sodoende 'n beeld te gee van die struktuur van die taal 

en sy elemente. Dit wil dus probeer aandui hoe hulle in mekaar pas en ten 

· f. 7> D. 1· • · k h 1·k k ops~gte van mekaar ~gureer • ~e ouere ~ngu~st~e et groot ~ s ge onsen= 

treer op die historiese, terwyl cie moderne linguistiek die klem op die sin= 

5) w.s. Vorster, "Moderne linguistiek en Bybelnavorsing", in Th Evang 5 

(1971), 1.14. Vgl. veral ook A.C. Thiselton, "Semantics and New Testament 

Interpretation", in l.J. Marshall (red.), New Tutamerz:t InteJLpJteta.tion. 

E¢ha.y.6 in PJti.nupl~ and Me;thodh. Exeter 1977. 

6) J • P • Louw, 1 ni.e,.U:LLng, 4 • 

7) J.P. Louw, a.w.,4. ,,, 
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chroniese laat val. Die sinchroniese linguistiek bied die materiaal 

waarmee die diachroniese moet werk, en nie andersom nie. Dit wa~ 'n 

gebrek by die ouere histories-vergelykende linguistiek dat die uitgangs= 

punt hoofsaaklik net die historiese was. H.C. du Toit reageer op die 

kritiek teen hierdie skerp onderskeid tussen sinchronie en diachronie, en 

se dat beide aspekte geldig is. Daar moet egter vooraf net duidelik gese 

word uit watter oogpunt die taalbeskrywing gedoen word, en daar moet gewaak 

word teen die fout van die vroeere denke, naamlik dat sinchroniese en dia= 

chroniese argumente deurmekaar gegooi is 8) 

Sedert De Saussure het die ~tnu~ete metode van taalstudie (wat in skerp 

teenstelling met die histories-vergelykende benadering van die ouere linguis= 

tiek staan) die basis van die moderne linguistiek geword. Die strukturele 

metode van taalstudie vra na sintese en soek na die samehang en struktuur 

van taalelemente 9). Dit het die tydvak van die strukturalisme in die lin= 

guistiek tot gevolg gehad lO) en uiteindelik tot 'n heel nuwe metode van taal= 

kundige ondersoek gelei. Hierin is Noam Chomsky 'n leidende figuur. Hierdie 

benadering staan bekend as die Tnanh6o~a4ioneel-Gen~~e Gnammatika (TGG). 

Sedert die publikasie van Chomsky se Syntactic S~~ in 1957 het die TGG 

algemene aanklank in die linguistiek gekry. Verskeie subrigtings en inter= 

pretasies het binne die hoofstroom ontwikkel. Die sogenaamde standaardteorie 

gaan uit van drie komponente in 'n grammatika, naamlik 'n sintaktiese, 'n seman• 

tiese en 'n fonologiese. Dit kan aan die hand van die volgende diagram ver= 

duidelik word 11 ): 

8) H.C. du Toit, ongepubliseerde lesing: "Transformasionele-Generatiewe 

Grannnatika", Universiteit van Pretoria, 3. 

9) J.P. Louw, Intelding, 8. 

10) Vir kort historiese oorsigte oor die ontwikkelinge op die gebied van die 

algemene linguistiek sedert De Saussure, vgl. H.C. du Toit TGG, 2-16. 

11) Vgl. H.C. du Toit, a..w., 26. 

13/ • • • 
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bodemonderkomponent 

sintaktiese 
.~ 

d1.eptestruktuur 

f . J. trans ormas1.onele onderkamponent representasie 

Semantiese 

sintaktiese "'-oppervlaktestruktuur 

~ 
fonologiese komponent 

! 
fonologiese representasie 

Die sintaktiese komponent bestaan uit 'n bodemonderkomponent en 'n trans= 

formasionele onderkomponent. In die bodemonderkomponent word dieptestruk= 

ture gegenereer, dit wil se basiese gedagtes word bier volgens bepaalde reels 

in grondliggende taalstrukture verwek. Hierdie dieptestrukture word deur se= 

kere reels in die transformasionele onderkomponent in oppervlaktestrukture 

getransformeer, dit wil se in verskyningsvorms. Die semantiese komponent 

werk in op die dieptestrukture sodat die sin 'n semantiese representasie ver= 

kry, en die fonologiese komponent werk in op die oppervlaktestrukture sodat 

die sin 'n fonologiese representasie bekom 12) 

Die linguistiese bestudering van die elemente van taal geskied tradisioneel 

aan die hand van 'n aantal vertakkings waarin die linguistiek gerieflikheids= 

12) Vgl. J.A. Loader, Men6like mag ~n die Ou Te6tarnent, 15 asook M.C.J. van 

Rensburg,"Die Sintaktiese Komponent van die Transformasioneel - Gene= 

ratiewe Grammatika" en J.C. Steyn, "Die Semantiese Komponent", artikels 

in M.C.J. van Rensburg e.a., TGG: 7n E~ze Oo~~g, Johannesburg 1974, 8 

en 118 resp. 

14/ ••• 
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halwe verdeel, naamlik klankleer, woordleer, sinsleer en stylleer. 

Semantiek bet op sy beurt weer gegroei uit die tradisionele woordleer 13 ) 

In die generatiewe taalkunde is daar drie vertakkings, naamlik sintaksis, 

semantiek en fonologie. In die lig van die reeds genoemde diagram met 

betrekking tot Chomsky se standaardteorie kan die verhouding van bogenoemde 

drie dissiplines nou met 'n meer vereenvoudigde diagram verduidelik word 14): 

dieptestruktuur 

sintaktiese kamponent 

oppervlaktestruktuur 

~semantiese 
kamponent 

~fonologiese 
komponent 

Die fonologie beskryf onder andere die veranderinge wat die klankvorm van 

leksikale elemente onder andere op grand van die amgewing kan ondergaan. Dit 

sluit by die oppervlaktestruktuur aan omdat dit dan eers definitief bekend is 

in welke omgewing die leksikale elemente staan. Die semantiek beskryf die 

reelmatigheid in die betekenis van sinne, en daaram sluit dit by die diepte= 

struktuur aan amdat die basiese gedagtes daar in strukture gegenereer word. 

Want grondliggende gedagtes, die bedoeling van die taalgebruiker, die begrip 

(deh~natum) wat hy van 'n saak (denotatum) bet, word nie in enkele woorde en 

ge1soleerde morfeme omgesit nie, maar in betekenisdraende woordrelasies, naam= 

lik die sin. Dit is dan veral die semantiek wat vir die doel van hierdie stu= 

die van besondere belang is, maar vanuit alles wat tot sever gese is, is dit 

ook duidelik dat daar iets is sees sintaktiese betekenis. Daarom sal die sin= 

taksis in soverre dit relevant is, verderaan vermelding verkry. 

13) J.P. Louw, 1nteldlng, 16-17. 

14) Vgl. G.J. de Haan e.a., &u..<Ak.ulc..6U6 a.lgemene .ta.ai.we.teJ1,l)c.ha.p, Assen/ 

Amsterdam 41977, 52. 

15/ ••• 
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1.2 BETEKENIS EN ETIMOLOGIE 

Tradisioneel is semantiek die wetenskap wat hom besig hou met die beteke= 

nisleer van woorde van 'n taal in die sin van die leksikaliese aanduiding, 

en wat ook aandag gee aan die betekenisveranderinge van woorde. Laasgenoe.mde 

het tot gevolg gehad dat daar in die semantiese nadenke van die oudheid ge= 

reken is dat betekenis 'n inherente besit van 'n woord is. Woorde het egter 

nie betekenis nie, maar dlen vir 'n betekenis. 'n Ondersoek na die betekenis 

van 'n bepaalde woord in 'n bepaalde konteks, verg 'n ondersoek op 'n seman= 

tiese, sintaktiese en kontekstuele vlak. Dit sluit in dat betekenis bepaal 

word uit die struktuur in taal, uit die konstituente-inhoud van woorde in 'n 

sin en die relasies van sinne, perikope en groter eenhede. Dit is radikaal 

anders as die tradisionele semantiese benadering wat meestal van 'n logo= 

sentriese of atomistiese standpunt uitgegaan het. In die tradisionele be= 

nadering word die etimologie van 'n woord dikwels as belangrik beskou om die 

G4undbedeutung van 'n woord vas te stel wat dan vir die betekenis van die 

aktuele gebruiksgeval bepalend sou wees. Uit die vo~ van 'n woord word die 

~tam daarvan uitgehaal en dan etimologies ondersoek. James Barr noem dit 

"root fallacy" 15>. Volgens die moderne semantiek dra hierdie etimologiese 

benadering weinig of niks by tot die vasstelling van betekenis in 'n bepaal= 

de konteks nie. Die enigste nut is meestal dat dit die ondersoeker in staat 

stel om te weet watter betekenisv~nd~nge 'n woord ondergaan het. Die 

onderskeid tussen sinchronie en diachronie is daarom een van die ingrypendste 

insigte van die moderne linguistiek vir die semantiek. In die moderne seman= 

tiek val etimologie daarom heeltemal buite die gesigsveld, en meet etimologie 

15) The Sema.nti.c..6 o6 BlbUca.l Language, 114 vv. en 206 vv. 

16/ ••• 
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en semantiek as twee afsonderlike aspekte van die wetenskaplike bestu= 

dering van woorde beskou word 16 ) 

1.3 WOORDSEMANTIEK 

Die moderne semantiek is 'n betekenisleer wat uit die strukturele benade= 

ring van taal voortgevloei het. Daar bestaan 'n semantiese struktuur in taal 

wat ons kan verdeel in woo4d~emantieQ en ~~emantleQ 17). Wat eersgenoem= 

de betref: Woorde kam in bepaalde semantiese woordvelde voor. So is daar 

byvoorbeeld in Grieks die woordveld van ''Mense", "Voedsel en speserye", 

"Kommunikasi•'• "Psigologiese gebeure", "Eienskappe". ensovoorts lB). Hier= 

die semantiese woordvelde word bepaal uitgaande van die standpunt dat daar 

drie basiese universele semantiese kategoriee bestaan waarin woorde verdeel 

kan word, naamlik objekte, gebeure en abstrakte. Die term objeQ~rwys na 

dinge wat normaalweg aan gebeure deelneem soos huis, hond, man, son, stok, 

water, gees, ensovoorts. Die term gebe~e dui dade, prosesse, gebeurtenisse 

aan soos hardloop, spring, doodmaak, praat, ensovoorts. Met die term ab~tnakte 

word verwys na kwalitiete, kwantiteite of grade van objekte, gebeure of ander 

abstrakte, en relasies wat as verbinding tussen woorde optree om die betekenis 

van hulle verhouding tot mekaar te bepaal soos "en", "tot", "van", "deur", 

16) Vgl. in die verband onder andere S. Ullmann, The P4lnclple6 o6 
Semant.i.cb, Oxford 21957, 171; J.H. Hospers, "Theologie en algemene 

taalwetenschap", in Vox The.olog-i.a., 35 ( 1964/5), 22; B. Siertsema, 

"Language and World View (Semantics for Theologians)". in BTJt, 20 

(1969), 5-8; W.S. Vorster, "Concerning Semantics, grammatical analy= 

sis, and Bible translation," in Neo.t~tamentic..a. 8 ( 1974), 21-4 I. 

17) Vir die bepaalde terminologie, kyk W.S. Vorster, "Concerning Seman= 

tics," 30 en A-<Ac.lw..nomaJ.., 7vv. 

18) Vgl. J.P. Louw, "The Greek New Testament Wordbook," in NeclThT 28(1974), 

130-140. 

17 I ... 
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"teen", ensovoorts 19). Dikwels kan twee terme tegelyk vir een woord 

geld, byvoorbeeld "onderwyser", "danser" en "musikant" wat almal tegelyk 

objek en geb~e . 20) 
1S • Die woord "onderwyser" kan iets beteken wat aan 

gebeure deelneem, ("'n men-6 wat onderwys gee"), maar ook iets wat 'n ge= 

beurtenis aandui ("'n mens wat ondeJtWy.6 gee"). Een en dieselfde woordvorm 

kan egter in verskillende woordvelde optree, juis omdat elke woord sy eie 

betekenisveld besit. Dit staan bekend as powem~e. Dit sluit in dat een 

woord vir verskillende betekenisse diens kan doen. Elke woord het dus ver= 

skillende betekenismoontlikhede of noempoteno~e-6. Dit is hierdie noempoten= 

sies wat tot verskillende semantiese woordvelde kan behoort. Die onderskei= 

dinge in die betekenisveld bestaan dus omdat hulle onderling verskil van ; 

mekaar, maar in sistematiese opposisie met ander woorde staan wat saamwerk 

aan die simbolisering van 'n koherente, saamhorig- ervaarde sake-gebied wat 

bekend staan as die woordveld 21 ). "Die woordveld bepaal die gebruiksmoont= 

likhede van 'n woord met betrekking tot die van die ander woorde in die veld, 

met ander woorde dit gee aan die woord sy identiteit tussen sy betekenisver= 

22)" wante Om die semantiese betekenis van 'n woord te bepaal, moet der= 

halwe dus kontraste gevind word. Woorde het slegs betekenis "in terms 

of systematic contrasts with other words which share certain features with 

19) E.A. Nida en C.R. Taber, The Th~o~y and P~ctice o6 T~n6iation, Leiden 

1974, 37-8. "Though from a technical standpoint all ~e.l.a;t..[on.a.£i> may be 

treated as abstracts, there are certain aspects of such meanings which 

make it useful to consider them as a separate category:" "Report on 

the Greek New Testament Wordbook for Translators," in BT~ 24( 1973), 142. 

(Kursivering deur my). 

20) Vgl. E.A. Nida, "Semantic Structure and Transl~ting", in BT~ 26(1975),130. 

21) C. van Heerden, V~e Vei.d.t>.tltu..k..tu.wz. ~n di..e Ta.a..l, Diss. Universiteit van 

Pretoria 1959, 71 en 90. 

22) C. van Heerden, a.w., 90. 
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. 23)" them but contrast with them Ln respect to other features • Die 

identifisering van hierdie "features" staan bekend as komponen.te-a.na...U..6e. 

"An important point about componential analysis is that it presupposes 

aspects of the field theory • for instance, the necessity of looking at a 

set of words in a carefully delineated area which have basic semantic fea= 

tures in common but whose meanings contrast with each other by virtue of 

24)" one or more differences in respect to several other features • 

Daar is drie basiese tipes semantiese komponente, naamlik (a) gemeenskap= 

like komponente, (b) diagnostiese komponente, en (c) supplementere kompo= 

nente25 ). Die gemee.nok.a.p.Uke komponerLte is daardie wat deur al die beteke= 

nisse van 'n woord gedeel word. "As such they serve to 'define' the domain, 

in the sense that they prescribe its boundaries by stating the essential fea= 

26)" tures of the included meanings • Die diagno~tle6e komponente is daardie 

wat karakteristiek is van een of soms meer van die betekenisse van die woorde 

binne dieselfde woordveld, maar nie van almal nie. Dit is die kamponente wat 

die belangrikste in die analise is. " ••• they are the ones which enable us 

23) E .A. Nida, Componen:t..i.a..t Ana..ty.&Lb o6 Mea.rU.ng • And .bttftoducti..on to .&ema.nilc. 

~tnuc.~e6, Den Haag 1975, 32. Die leksikaliese inskrywing in die UBS se 

beplande The G~eek N~ Te.&tarnerLt Wo4dbook sal gedoen word volgens hierdie 

benadering, en nie bloot alfabeties nie. Vgl. J.P. Louw, "The Greek New 

Testament Woordbook". 

24) A. Lehrer, Sema.ntlc. Fle.tcL6 a.nd Lexic.a..t StJr.uc.t.UJte, Amsterdam 1974, 46. 

Daar moet egter op gelet word dat sinonieme nie op woorde dui met die= 

selfde betekenis nie. Sinonimiteit word gebruik om woorde te beskryf 

wat semanties ekwivalent is in sekere kontekste, dit wil se wanneer die 

betekenis van twee verskillende woorde in soortgelyke kontekste in bulle 

semantiese diagnostiese komponente ooreenkom en derhalwe uitruilbaar is 

in daardie kontekste. 

25) E .A. Nida en c .R. Taber, The TheoJty a.nd. PJz.1lC.t[c_e on T~~la.:tion, 77 vv. 

26) E.A. Nida, Componenti.a..l Ana..ty~iA, 35, 4. 

19 I ... 
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to say: This is X, not Y11 27 ). Die betekenis van 'n woord in 'n bepaalde 

konteks word omskryf in terme van sy diagnostiese komponente. Die 4upple= 

ment:ete k.omponente is in wese opsioneel van aard. "Some of these give rise 

to expectations of greater or lesser probability but can be specifically 

28)" negated withoutaltering the sense of the word • 

1 • 4 S INSEMANTIEK 

Be.tek.e.n-L6 is iets wat egter meer is as die blote "betekenis" van woorde. 

Met die k.onte~ word deeglik rekening gehou. Betekenis word verkry uit die 

groepsinhoud van woorde, die sin, die perikoop, die hoofstuk, die hele hoek. 

Woorde, sinne, perikope en groter eenhede word deur die spreker of auteur in 

bepaalde relasies (struktuur) tot mekaar gebruik om so betekenis en derhalwe 

kammunikasie moontlik te maak. Om die betekenis van 'n bepaalde woord in 'n 

bepaalde konteks na te vors, asook die skopus van 'n bepaalde geskrewe stuk 

taal, moet die struktuur van die groepsinhoud van die woorde, die sinne en 

die perikope by wyse van gesonde linguistiese reels vasgestel word. Want uit 

die analise van die struktuur word bepaal watter noempotensie die aktuele ge= 

bruiksgeval in 'n bepaalde konteks is. Omdat 'n woord eenm~ in 'n konteks 

27) E.A. Nida en C.R. Taber, The Theo~y and P~e o6 T~~n, 77. 

28) E.A. Nida en C.R. Taber, a.w., 77. Vir 'n oorsig oor die verskillende 

stappe in die analise van diagnostiese komponente, kyk E.A. Nida, 

Compo nen.Ual Analy.6L6, 54-61 • 

20/ ••• 
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b k . h 29 ) . . ete en1s et , gebru1k d1e taalgebruiker die toepaslike noempotensie 

van 'n betrokke woord om in sy taalstruktuur betekenis moontlik te maak. 

'~his structuring may be striking or unnoticed, deliberate or spontaneous, 

firm or loose, successful or less successful, yet structuring remains an 

irrefutable fact, whether at a word or sentence or more comprehensive level". 

En verder: "Structuring as a rule is done practically without being conscious 

of it. It may nevertheless also be a process consciously executed. This 

conscious structuring, which may also be called stylisation, is peculiar to 

all languages. Regarding the Greeks with their strong literary tradition and 

their.sense for logic and beauty of form, we may well conceive that we shall 

29) Die linguistiese reel dat 'n woord slegs eenma!lg in 'n konteks betekenis 

het, geld ook in gevalle van doelbewuste dubbelh~nige aanwending wat 

ons woo!LcL6pd kan noem. J.P. Louw, Semant<..ek. van Nuwe Tuta.menilue 

G~~~ 49, verwys in die verband na die term ~elaben in Jn. 1:5 wat 

in Afrikaans weergegee kan word met oo~~ en beg~yp. Heelwaarskyn= 

lik het ons hier met woorspel te make. Die twee betekenisse bly egter 

hier afsonderlik optree, dit wil se ons kan die konteks op twee maniere 

lees. As ons die betekenis oo!LW~ met beg~yp deurmekaar meng, en by= 

voorbeeld se dat die aksie van OOILW~ tegelyk 'n tipe beg~yp insluit, 

of andersom dat die beg~yp 'n soort van OOILW~lng is, sal ons ons 

skuldig maak aan wat J. Barr in sy Semantic..6 o6 BlbUc..a..t Language, 218, 

"illegitimate totality transfer" noem. Skrywer dien voorlopig cie opinie 

dat die verskynsel van oo~k.aJc..a.k.te!U..6eJU.n.g waarna J.P. Louw ( "Verbale As= 

pek in Grieks", 'n voordrag gelewer by die 1971 - linguistekongres in 

Pretoria, 6vv.) met betrekking tot die wisseling van verbale tempusvorme 

verwys, ook by die wisseling van woorde wat tot dieselfde semantiese woord= 

veld behoort, toegepas kan word. Dit sal meebring dat die linguistiese 

reel van die eenmalige betekenis van 'n woord in 'n konteks nie in sommige 

kontekse toepasbaar sal wees nie. As voorbeeld kan ek verwys na die reduk= 

sie van die woorde ana.n.ge.tteht, cLi.da.6keht en d.ia.maiLtu.lt.un. in Hnd. 20:20-1 

en k~.6eln en katangeiieln. in 1 Kor. 1:23 en 2:1. Of die beginsel van 
reduksie bo alle twyfel op die wisseling van woorde toegepas kan word, kan 

egter alleen deur 'n indringende ondersoek vasgestel word. 

21 I ... 
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f . d 1 . b f . 30)" Ln not on y spontaneous structurLng, ut also purpose ul structurLng . 

Die struktuuranalise word "redevoeringsanalise", of "diskoersanalise" na 

aanleiding van die engelse ~eo~e analy~~. genoem. Dit is hoofsaaklik 

op die p~~oop as analitiese eenheid gerig. Die rede hiervoor is in die 

aard van dieperikoopself gelee: "A pericope has sufficient 'body' to conmm= 

nicate a manageable whole without losing the sense of its homogeneity •.• The 

pericope is the largest perceptible whole, but also the smallest sensible 

unit of a discourse to be taken separately while still having some autonomy 

f . d h.b. . . 1. 1 31 )" o Lts own an ex L LtLng Lts own pecu Lar structura pattern • Uit die 

aard van die saak is die objektiewe afbakening van die perikoop 'n absolute 

vereiste. In hierdie verband gee ek voorkeur aan die kriteria wat die Ou-

Testamentikus Wolfgang Richter neergele het, naamlik onder andere herhalinge, 

spanninge en verskille in sinsbou en lekseemvoorkomste 32). Hierdie peri= 

koopafgrensing is egter voorlopig en dit word later deur die struktuuranalise 

self gekontroleer. Want met behulp van struktuuranalise kan teksbinding en 

tekssamehang aangedui word, en derhalwe die perikoopsamehange in hulle inter= 

tekstuele verband, omdat die analise op die skarniere (pivot points) waarom= 

heen 'n teks uiteen val, konsentreer 33) Hier te lande kan die reeds genoemde 

30) A.B. du Toit, "The Significance of Discourse Analysis for Nev.' Testament 

Interpretation and Translation: Introductory Remarks with Special Re= 

ference to I Peter I: 3-13", in Neotu:tame.n:t-i..ea., 8 ( 1974), 55. 

31) J.P. Louw, "Discourse Analysis and the Greek New Testament", in BTJt 24 

(I973), 103. Vgl. ook A.B. du Toit, "The Significance of Discourse Ana= 

lysis", 57. 

32) E xeg u e. a.L6 LUe/LCttuJLW-U.6 eJ1.6 c.ha6t. Entv..tut6 e.in.eJt a.Lttuta.rne.~hen 

Li..teJLO.JttuJt;the.otie. und Me.thodologie., 50-62. Vgl. ook J .A. Loader, Men~= 

like mag in die. Ou Te6tament, 16-17. Richter se kriteria met betrekking 

tot die afbakening van perikope is beter kontroleerbaar as die werkswyse 

van J.P. Louw, Serna.ntiek van Nwwe. Te.htamentiue. Gftie.Q-6, 136-7. (Sien later 

afdeling 2.3 van hierdie hoofstuk). 

33) W. s. Vorster, 'n Ou Boe.k in 'n Nuwe. WVte.ld. Ge.da.gtu Jtondom die. ..l.n;teJt= 

p!te.ht.a.-6-i..e va.n die. Nuwe. T uta.me.nt, 14. 

22/ ••. 
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artikels van J.P. Louw en A.B. du Toit as goeie illustrasies van die 

tegniek van struktuuranalise met betrekking tot Nuwe-Testamentiese tekste 

dien. In hoofstukke 10-12 van sy hoek, Sema.nti.e.k. van Nu.we. Tu:t.ame.nti..ue. 

GJU..e.k-6, gee Louw in grade van ingewikkeldheid verder illustrasies van die 

tegniek. Wat die Ou Testament betref, kan daar na die bydraes van J.A. 

Loader verwys word 34 ) 

'n Perikoop word deur 'n outeur opgebou met .6..Lnne.. 'n "Sin" is in die gene= 

ratiewe taalkunde nie dit wat tradisioneel tussen 'n hoofletter en 'n punt 

staan nie. Met 'n .6..Ln word bedoel 'n minimum konstruksie wat nie self lid 

is van 'n konstruksie nie. In sy kernagtigste vorm bestaan dit uit 'n nom~ 

nate. en 'n v~bale. gedeelte 35 ) Aan beide bene kan uitbreidings plaasvind 

wat soms ook ingebedde sinkonstruksies bevat. So is daar basies vyf soorte 

sinsboutipes wat in alle tale voorkom, en wat maar uitbreidings is van 'n 

basiese kernsin naamlik: 

(a) s 

/ "' 
s = sin 

N -= nominale deel van die 
N v sin 

Die man gee v = verbale deel van die 
sin 

(b) die man gee 'n hoek 

(c) die goeie man gee 

(d) die man gee aan hom 

(e) die man gee altyd 

34) Me.n.6lik e. mag ..Ln d..Le. Ou.. Tutame.nt, asook "Gedagtes oor Gekontroleerde 

eksegese". 

35) Vgl. onder andere J.P. Louw, Sema.ntie.k. va.n Nu..we. Tutame.f'tt..Lue. Gtie.k-6, 

87; J.A. Loader, "Gedagtes oor Gekontroleerde eksegese", 20; G.J. de 

Haan e.a., Ba..6.i.6k.UIL.6U6 a..lge.me.ne. ta.a.iwe..te.n6c.ha.p,31. Taalkundiges maak 'n 

onderskeid tussen .6..l.nne. en ultlnge.. Alle .6..l.nne. is ultlnge., maar alle 

uitlnge. is nie noodwendig .6inne. nie. Vir die doel van so 'n onderskeid, 

met die oog op grammatiese taalbeskrywing en analise, kyk J.P. Louw, 

a. w., 86-87. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 23 -

Hierdie sinsboutipes kan by mekaar ingebed word en steeds basies een kon= 

struksie vorm. Dit beteken dat hoewel heelwat ander sinsboutipes by 'n 

bepaalde een ingebed kan word, dit niks daaraan verander dat die oorspronk= 

like waarby ingebed is, die basiese m~~~in bly nie. So 'n woordstring 

wat beg aan mekaar bind, word tegnies 'n kolon genoem 36). As voorbeeld van 

'n meer komplekse kolon kan verwys word na J.P. Louw se analise van Rom. 1:1-7 

wat alles een kolon vorm. 
37) 

Die pyltjies dui die uitbreidinge aan 

7 • 1 Pa.u.lo-6 (gJta.p.6 u) pQ4.[n ~. 2 t.o.[-6 o~.[n en Rome 

L 
~ 1 • 3 a.gape:t.o.[-6 Theou. 

7. 4 kl'U.o.[-6 hagi_o.[-6 

~
• 5 dou.lo-6 Clvvi..6.tou. 1 uou. 
.6 kl~.6 apo~t.olo-6 
• 7 a0o!U..6meno.6 e1A eu.a.n.geLi.on Theou. 

1. 8 he ptoepen.geil.a.t.o 

7 • 9 d.[a .fun. pto oWn a..utou.3 I 
7 • 7 0 en gJUtp.6a.[-6 ha.g..i.ai..6 ... ( ____ _. 
1.11 p~ t.ou. hulou. autou 

1. 12 t.ou. g enomenou 

! 
I 17. 73 ek ~peJtmat.o~ Vavid 
41J. 14 lw.:ta ~aJtka 

1 0 15 t.ou. halt.-i.6.then.tc.6 h.uiou Theou. 

H
.76 en dunamei.. 
• 17 kat.a. pneuma_ hag.[o.6~.ttu 
• 1 8 ex atUU.t.M e.o.6 ne.ivto n. 

1 0 79 Iuou. ChJr.AAt.ou. t.ou. kU)t..[ou. hemon 

7. 20 d.i' hou ei.a.bome.n c.~n ka.i apo~t.olen ... f __ I 
1 • 21 w hup:tkoen p.[-6t.eo.6 ] I 

C 
7 • 2 2 e.n pM.[.n. t.o.[.6 e..thnu.in t--1 
1 • 2 3 hupeA t.ou. o namat.o.6 ou..tou. 
en ho.[.6 ut.e. ·ka.i humw 

I ) 7. 25 kleto.i I~ou Chwtcu 

36) Vir die herkoms van die tenn kolon, vgl. A.H. Snym.an, "'n Struktuurana= 

lise van 1 Korinthiers 14'~, in NGfT 19 ( 1978), 201. 

37) J.P. Louw, Seman.t.ie.6e Stnu~~e. van Rome.[ne., I, Pretoria 1978, I. 

Vir voorbeelde uit Hebreeus, kyk J.A. Loader, "Gedagtes oor Gekontroleer= 

de Eksegese". 
24/ ••• 
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Die kolon is die formele sintaktiese kategorie waarmee 'n perikoop se 

struktuur genanaliseer word. J.A. Loader het aangetoon dat ~tlchom~ 

naas k.olome;tJt.le in die struktuuranalise van Hebreeuse poetiese tekste toe= 

gepas kan word JS) 

Die kolon word weer op sy beurt met woorde opgebou. Die tegniek om die 

relasies van woorde in die groepsinhoud van woorde in 'n kolon te bepaal, 

staan bekend as konstituente-analise na aanleiding van die Engelse "immediate 

constituent analysis" (IC-analise). Die IC-analise se nadeel is dat dit met 

die oppervlaktestruktuur werk en dit meet derhalwe aangevul word met 'n ont= 

leding van die dieptestruktuur met behulp van die vroeer genoemde universele 

semantiese kategoriee, naamlik objekte, gebeure en abstrakte wat te make het 

met die semantiese funksies van woorde in die dieptestruktuur van 'n taal. 

Die onderskeiding tussen oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur sal in die 

volgende afdeling kortliks aandag geniet. W.S. Vorster verduidelik die IC

analise aan hand van Mk.. 6: 17 b 39) 

ed~en a.u:ton en 6u1..a.k.e di..a. HeJtocU.a.do.. .ten guna..<.k.a. FLU.ppou. 

-.tou ade1.6ou a.u:tou. hoti a.u..ten egam~en. 

e. a.. e. 6. d. H. t. g. F. .t. a. a.. h. a. e. 

38) J.A. Loader, a..w., 22 vv. 

39) Conc~g Semantic~, 34. 

25/ ••• 
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Kola staan op hulle beurt weer in relasie tot mekaar. Hierdie relasies 

word in die struktuuranalise met verbindingslyne aangetoon. Die relasies 

bestaan daarin dat die een kolon die ander kolon grammaties en inhoudelik 

funksioneel maak. Met behulp van sulke verbindingslyne kan kolongroepe in groter 

perikope aangetoon word. Verbindingslyne wat van die reeds genoemde duidelik 

onderskei moet word, kan ook aangebring word om byvoorbeeld herhalinge van be= 

paalde woorde en ander sake wat in die struktuur opval, aan te toon. 

Net soos verskillende kola in relasie tot mekaar staan, staan perikope, en 

ook grater eenhede, in relasie tot mekaar. 

Hierdie relasies meet in die struktuuranalise aangetoon word 40) 

Uit die analise word die tema (= skopus) van die perikoop, en van die boek 

in sy geheel, teruggevind. Want dit is die merkwaardige wat struktuuranalise 

uitgewys het, naamlik dat die verskillende kola in 'n perikoop (en die verskil= 

1 d . k . ' b k) ' k h b . 4 1) en e per~ ope ~n n oe om n ern een ge ou ~s Hierdie kern is niks 

anders nie as die eintlike ding wat die outeur wil se, dit wil se dit is die 

tema van die perikoop (of boek), of anders gese:. die ~kop~. 'n Goed-geskrewe 

perikoop sal dus altyd 'n skopus he, en daar sal derhalwe in elke perikoop 'n 

skopus aange~~s kan word. In sommige gevalle gebruik die outeur 'n bepaalde 

kolon om die skopus van die perikoop daarin in 'n neutedop saam te vat 42 >. 

Hierdie een kolon neem dus die sentrale posisie tussen die ander kola in die 

perikoop is, dit wil se al die ander kola draai om hierdie een kolon wat dan 

die wentetpunt, of beter gese: die 6ok~punt van die perikoop genoem word. 

40) Vir die aanduiding van perikoopsamehange, kyk J.P. Louw, Sernantle6e 
Sbtu.k.tu.u1uu1.a.We va.n Ramune; H.J .B. Combrink, "The Structure of 

l Peter", in Neo:tut.a.men:ti..ca. 9 (1975), 53 vv. 

41) Vgl. in die verband J.P. Louw, Semantlek va.n die Nwwe Tutamentle6e G4le~, 
123. 

42) Byvoorbeeld die kolon h~:to 

ma.to~ pM~ to ~um6eJton (1 Kor. 12:7) in die perikoop 1 Kor. 12:4-11. 
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Die fokuspunt kan in sommige gevalle 'n kolongroep (= "cluster")uitmaak43 ). 

En in baie gevalle sal die skopus nie op 'n bepaalde punt in die struktuur 

van die perikoop, by wyse van 'n enkele kolon of 'n kolongroep, saamge# 

vat wees nie. Dikwels sal die outeur in die gebruik van een bepaalde woord, 

of woorde wat 'n semantiese eenheid vo~die aandag op die skopus vestig44). 

Waar die skopus enigsins in die analise van die oppervlaktestruktuur aan 

te dui is, moet dit duidelik in die struktuuranalise afgemerk word. 

1.5 OPPERVLAKTESTRUKTUUR EN DIEPTESTRUKTUUR 

Die moderne semantiek wil dus tranformasionele arbeid verrig. Eerstens wil 

dit die struktuur van die oppervlakte bepaal en uitgaande daarvan deurdring 

tot die dieptestruktuur. Die terme .tJta.n66oJtma...6.ie, oppe!tvla.k..te6.tltuk.tuu!t en 

cU.ep.te6tAuk.tuu!t leun aan by dit wat ons by Chomsky se standaardteorie van 

taalbeskrywing vind, en waarna ek in afdeling 1 van hierdie hoofstuk ver= 

wys het. Dit lyk op hierdie punt nodig om daarop te wys dat wanneer byvoor= 

beeld J.P. Louw en E.A. Nida hierdie terme gebruik, hulle nie presies diesel£= 

de as by voorbeeld Chomsky bedoel nie. By laasgenoemde gaan dit om taalbe= 

skrywing 45 ). Soos reeds vroeer opgemerk, werk geleerdes soos Louw en Nida 

met die kategoriee obje~te, gebeure en abstrakte by die ontleding van die diep= 

testruktuur. Hierdie transformasionele proses kan soos volg opgesom en ge= 

illustreer word 46 ): 

43) Byvoorbeeld die ~b~mot.<..en in die perikoop Dn. 3:31-4:34 (Masoretiese 

Teks) wat klimaktiseer in die lofprysing van Nebukadnesar wat 'n "cluster" 
ec la - eb-~-J ev bb h in die perikoop vorm (Dn. 4:34): k an nah n ur~n~~~ m ha a. 

umeJtomem wneha.ddrvt £emelek xemayya' dl ko£ mac.abadohl q ero.t we~Jth.a.teh 
dln wedz mahtekln beg~ yakil .e.ehiitpai.a.. • • 

44) Byvoorbeeld die woord ko.inorU.a. in die perikoop Flp. 1:3-11. 

45) Vir 'n bespreking hiervan, kyk M.C.J. van Rensburg, "Die Sintaktiese 

Komponent", 9vv. en 20vv. 

46) Vgl. in die verb-and J .• l'. Louw, Sem:tnt.iek van Nuwe Teh.tame.n:U.ehe GJL.<..ekh, 99vv 
27/ ••• 
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Daar moet twee vlakke in taal onderskei word. Die vlak wat ons hoor of 

in geskrewe vorm sien, is die ~ppervlaktestruktuur. Onder die oppervlakte 

le daar die relasies en vervlegtinge van elemente wat die eintlike1 bedoe= 

ling van die segging te kenne gee. Dit is hierdie vlak wat as die diepte= 

struktuur bekend staan. Hoewel die semantiese gegewens uit die dieptestruk= 

tuur kom, kan dit egter nie los van die oppervlaktestruktuur geinterpreteer 

word nie. 'n Taal hied meestal verskillende maniere am dieselfde saak te 

stel. Die keuse van 'n outeur waarom hy 'n bepaalde oppervlaktestruktuur 

gekies het, is semanties belangrik. 'n Belangrike nut van die analise van 

die oppervlaktestruktuur is dus om vas te stel waarom die outeur gereken het 

dat die bepaalde oppervlakte die beste representasie van die grondliggende 

dieptestruktuur is. Dit is 'n saak wat in die lig van die doel van hierdie 

studie later van groot belang kan wees. In die vorige afdeling is die teg= 

niek uiteengesit waarvolgens die oppervlaktestruktuur geanaliseer word. Ons 

is nou geinteresseerd in hoe die dieptestruktuur agtergehaal kan word. Ons 

werk met 'n kleiner eenheid en volstaan met 'n voorbeeld van J.P. Louw oor 

Ef. 1: 6 47 ): 

w ep:Linon do xu .tu c.ha!ti...to .6 ou.:tou. 

I I 
Abstrak Gebeure Abstrak Gebeure Objek 

(relasie) 

Hierdie frase kan konkordant weergegee word met = to.t lo6 van die he~kheid 

van f,y gu.nh. Die konstruksie he~khe1.d van .6Y guM word getransformeer tot 

f,y gu.n6 i.6 he~k, en aangesien gunh 'n gebeurewoord is, en die konteks aan= 

dui dat die onderwerp daarvan God is, transformeer dit verder as God be.toon 

47) Semantiek van Nu.we Tutamen.Uue GJU.ek-6, 109. 
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aa.n On.6 • n heeJLU..ke (:.:wondeJLU..ke) gun.6. Die woord epa,.i.non is 'n gebeure 

wat die veronderstelde "ons" as onderwerp het met e1.A as relasie van doel. 

Die voorwerp van die epalnon is duidelik die c~, en gevolglik kan die 

dieptestruktuur van die geheel weergegee word met ~odat On.6 die ~nd~ke 

gun.6 unt hy On.6 be;toon, ka.n P'LY~. 

By die metodiese toepassing in hierdie studie ten opsigte van die makarisme= 

reeks in Mt. 5, sal die onderskeid tussen die oppervlaktestruktuur en die 

dieptestruktuur in 'n deurlopende stuk taal duideliker word. Om af te 

sluit kan opgemerk word dat dit belangrik is om te onthou dat hoe nader trans= 

formasies aan die kernsin (S~N+V) vlak is, hoe makliker is dit am die bete= 

kenis te snap, en dat konstruksies waarin twee selfstandige naamwoorde in die 

oppervlaktestruktuur voorkom waarvan een in die genitief staan, altyd baie 

duideliker word as ons die semantiese woordsoorte herlei tot die transforma= 

sies van hulle dieptestruktuur, byvoorbeeld: theiema theou 

God = God wil. 

29/ ••• 
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2. WAT IS GATTUNGSFORSCHUNG? 

Die feit van die term Gattung~6o~chung 48) in die verlede deur verskeie na= 

vorsers met verskillende inhoude gevul is, maak dit nodig om vooraf 'n begrips• 

orientering ten opsigte van die term aan te bied. Dit sal in die lig van die 

studie in sy geheel verder ook sinvol wees om 'n oorsigtelike beeld van die 

historiese gang van hierdie ondersoeksmetode weer te gee. Omdat die oogmerke 

van hierdie ondersoeksmetode nie by ondersoeke in die Ou Testament ooreenstem 

met die in die Nuwe Testament nie (hoewel dit by beide Testamente dieselfde 

vader het), sal die twee Testamente by so 'n begripsorientering afsonderlike 

behandeling meet geniet. Verder sal die nuwe benadering van metodep~e 

krities bespreek word in soverre dit die onderhawige ondersoeksmetode raak. 

Die begripsorientering sal ten slotte meet lei na 'n uiteensetting van wat 

met die term Gattung~6o~chung in hierdie studie bedoel word, en na 'n uiteen= 

setting van die kriteria wat hierdie ondersoeksmetode omgrens. 

48) Gattung~6o~chung staan dikwels ook met die terme Gattung~~k of 

Gattung~g~chlchte bekend. Dit is 'n term wat tradisioneel identies met 

die term FoJUng uchi..chte (of die Eng else FoJtm CJti.L.Lwm) gebruik is, of 

die een as "Oberbegriff" ten opsigte van die ander. H. Barth en O.H. 

Steck. (Exe.gue du AUe.n Tut.a.mert.t-6. Le.Lt6a.de.n de!t Me.thodlk., Neukirchen

Vluyn 4 1973, 34) wil bv. die term FoiUn as "Oberbegriff" gebruik, en 

Ga..ttu.n.g as aanduiding van 'n bepaalde kunsvorm wat gekenmerk word deur 

onderskeidende elemente eie aan die bepaalde tipe, bv. soos die parallel= 

ismus membrorum. Barth en Steck wys daarop dat hierdie onderskeiding reg 

sal laat geskied aan die term FoJUnguchlchte wat in die algemene spraakge= 

bruik as die algemene term vir hierdie ondersoeksmetode geld. Dit is in= 

teressant dat 'n navorser soos F. Crusemann, Studlen z~ Fonmguchlchte 
von Humnu¢ und Va.n~e.d in 1~kae.l, Neukirchen 1969, die terme Ga.ttung en 

FoJtm egter presies omgekeerd in terme van die voorafgaande wil gebruik. 

(Vgl. in hierdie verband ook L. Markert, "Formen- und Gattungskritik", 84 

nota 79). My voorkeur om die term Gattung~6o~chung te kies as aanduiding 

vir die metode van ondersoek na literere tipes in Bybelse literatuur sal 

hopelik aan die einde van die begripsorientering duidelik spreek. 
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2.1 DIE OU TESTAMENT 

2.1.1. HISTORIESE OORSIG 

Hermann Gunkel (1862-1932), belnvloed deur die Grimmbroers (Jakob en Wilhelm) 

se studie van Duitse volksoorleweringe en die klassifikasie daarvan deur bulle 

in sprokies, mites, sages en legendes, was die eerste geleerde wat Gattung~= 

6o~chung sistematies beoefen bet. 

Gattung~6o~chung as 'n element in die histories-kritiese model van eksegese 

van Ou-Testamentiese tekste, bet sy ontstaan te danke aan die eensydigheid 

o:o~- t-. .. :.,.:. h 49) 1 van die ou ~eta4w~c e metode (soos dit veral deur n tydgenoot van 

Gunkel, Julius Wellhausen, beoefen is). Di~ kon nie 'n antwoord hied op vrae 

oor die pre-literere geskiedenis van die ge.identifiseerde "bronne" en die 

eenhede binne die "bronne" nie. Met Wellhausen vind ons wel die ontwikkeling 

dat die klem verskuif is van bloot die identifisering van "bronne" na die vrae 

oor die bepaalde sosio-kulturele situasie en daarmee saam die motivering wat 

aanleiding kon gegee bet waarom bepaalde "bronne" die lig gesien het 50). Hy 

was veral daarin geinteresseerd om op grand van die resultate van die sogenaamde 

"bronne-kritiek" die geskiedenis van Israel te rekonstrueer. Die "bronne" is 

egter hoofsaaklik as geskrewe geinterpreteer. 

Dit was Hermann Gunkel wat met sy ondersoek na die beinvloeding van mondelingse 

oorlewering op die skriftelike vergestalting van Ou-Testamentiese tekste, nuwe 

perspektiewe geopen het 51 ). Volgens hom is dit die eerste taak van die lite= 

rere kritikus om die verskillende literere tipes (Gattungen) wat in die Ou Tes= 

tament voorkom, te identifiseer, en om die formele kenmerke van elke tipe te 

49) Soos later aangetoon sal word, verkry die term Llt~~k by Wolfgang 

Richter 'n ander inhoud. 

50) Vir 'n oorsig oor hierdie ontwikkeling kyk o.a. bl. iv van die redakteurs= 

voorwoord van Gc..U.d.u to RlbUc.a1 Sc..ho£.a.Jt.61Up. Otd Tuta.ment Se!tA..eA, 

Philadelphia, in die dele waarvan J. Coert Rylaarsdam die redakteur is. 

51) Vgl. in hierdie verband W.E. Rast, TJta..cLUi..orz. H..iAtoJty and .the Otd Tu.ta. = 

ment, Philadelphia 1972, 3. 31/ ••• 
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beskryf; die styl daarvan te omlyn en die wyse van komposisie en reto= 

riek te artikuleer, en dan om die geskiedenis daarvan terug te volg tot 

by sy pre-literere stadium. Gunkel bet verder die opinie gehuldig dat 

konvensie in 'n baie groot mate die voorkoms en bewoording van die verskil= 

lende literere tipes bepaal. Hy wou daaram soveel voorbeelde as moontlik 

van elke literere tipe in die Ou Testament en aanverwante literatuur ver= 

samel. 

Gunkel bet dus aangetoon dat die ondersoek na die situasie in die alledaagse 

lewe waarbinne 'n bepaalde literere tipe sy lewendige konteks het, baie nou 

verwant is aan die identifisering van literere tipes. Oorwinningsliedere is 

gesing by die terugkoms van die oorwinnaar, klaagliedere by 'n begrafnis, in~ 

struksies word deur die priester by die tempel afgekondig, ensovoorts 52). 

Gunkel was belndruk met die groot getalle ooreenkamste van literere tipes 

tussen die godsdienstige literatuur van Mesopotamie, Egipte en die Ou Testa= 

ment, en by bet waargeneem dat hierdie ooreenkomste veroorsaak is deurdat 

52) Vgl. James Muilenburg, "The Gains of Form Criticism in Old Testament 

Studies", in EXpT 71 (1959/60), 229. 
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literere tipes oor en oor gebruik is 53). Hierdie ondersoek na die geskie= 

denis van literere tipes het hy Gattung~6o~chung of Lit~e¢chlchte ge= 

noem. Dit is in die algemene vaktaal al meer geidentifiseer met die term 

Fo4mgU~hichte (Engels: Fo~ ~~m), en so het Gunkel die grondslag 

gele vir die latere 6o4mg~~hi~httl~he ondersoeke wat sowel binne die Ou Tes= 

tament as die Nuwe Testament gedoen is. 

Gunkel se benadering kan ten slotte aan die hand van drie basiese beginsels 

opgesom word. Die eerste is dat ons moet aanvaar dat die meeste van die Ou-

Testamentiese tekste 'n lang en dikwels gekompliseerde mondelingse geskiedenis 

het. 

53) Vgl. Gene M. Tucker, fo~ ~~m on ~he Old Te¢tame~, in die reeks 

Guldu ~o &LbUcat Scho.taMhlp, Old Te¢ta.men:t SeM..u, Philadelphia 3 

1975, 6. Gunkel se twee monumentale werke was veral sy kommentaar op die 

hoek Genesis (The Legerui6 o6 Genu.W. The lUbUcal Saga and H.W~oJty, ver= 

taal deur W.H. Carruth, New York 2 1966, vir die eerste keer in Duits ge= 

publiseer: 1901) en sy inleiding op die Psalms (E~nteltung ~n die P~almen, 
V~e. Ga.ttu.nge.n de.Jt Jteil..g.i..O~e.n Lyft;,[k 1.6/ta.W, Gottingen 1933). Vir 'n same= 

vatting van sy bydrae in 'n afsonderlike publikasie, kyk V~e I.t>Jta~che 

Lit~, (Herausg.) Darmstadt 1963. Wat die hoek Genesis betref, bet 

hy probeer aantoon dat dit in die loop van verskillende komplekse stadia 

ontwikkel het tot die vorm soos ons dit vandag het. Agter die finale sta= 

dium kan 'n vroeere tydvak onaerskei word waartydens die amalgamasie van 

verskillende onafhanklike .t>agec plaasgevind het. Toe hierdie .t>agec by die 

groter verhaal geinkorporeer is, was dit gewoonlik reeds in prosa omgesit, 

terwyl dit op 'n vroeere periode in 'n poetiese vorm oorgelewer is, en wel 

by wyse van mondelingse oorleweringe. Wat die Psalms betref, het Gunkel 

vyf literere hooftipes onderskei wat almal kulties van oorsprong is en ook 

algemeen voorkom in die wyer konteks van Israel se godsdienstige litera= 

tuur, nl. die Hymnuc, die Kla.ge.UedeJt du Vo.tkec, die KorU.g~pa.tme.n, die 

Kla.ge.UedeA dec E~nzelne.n. Afgesien van bg. hooftipes, het hy verder nog 

vier ander kategoriee onderskei nl. die Wal.tna~UedeJt., die Vank.tlede.Jt 
du Vo.tku, die Wwhuudictu.ng en die LU.Uitg~e; en ten slotte 'n kate= 

gorie op sy eie, die sogenaamde ~chunge.n of ~~hg~hte. 
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Die tweede beginsel is dat wanneer literere tipes ontstaan, hulle in die 

loop van hulle gebruik kan ontwikkel, en daarom kan verander, of met ander 

kan vermeng en selfs nuwes kan vorm, of ten slotte kan verdwyn. Die derde 

beginsel is dat elke tipe sy oorsprong in 'n spesifieke sosio-kulturele 

situasie het, aangedui met die tegniese term S~z ~ Leben. 

2.1.1. DIE TRADISIONELE FORMGESCHICHTE BINNE DIE OU-TESTAMENTIESE WETEN= 

SKAP 

Die omskrywing van die 6onmge6chichttiehe metode soos dit tradisioneel binne die 

Ou-Testamentiese eksegese beoefen is, word gedoen aan die hand van drie werke 

wat, reken ek, eksemplaries vir sowel die Duitse as die Anglosaksiese wereld 

dien, naamlik die werk van Klaus Koch, Wa.t> .,U,;t FoJtmge.6ciU.c.ht.e? Neue Wege de!t 

Blbetexegu,e, asook die werk van Hermann Barth en Odil H. Steck, Exege.6e deh 

Alien T u,ta.ment6. Le.lt6aden deJt. Md.hocl..ik., en die van Gene M. Tucker, FoJun 

~m o6 :the Old TeA:tamen:t. 

Die 6oJtmge.6chlehttlehe metode van ondersoek is geinteresseerd in die besondere 

literere vorm (=FoJtm), oftewel die struktuur (=Geotaltung), waarin 'n teks= 

eenheid uiteenval. Volgens H. Barth en O.H. Steck word met "struktuur" bedoel 

die karakteristieke wyse waarop die bepaalde tekseenheid opgebou is en wat 

veroorsaak dat die eenheid as 'n bepaalde literere vorm (=Ga:t:tung) geidentifi= 

seer kan word. Die presiesheid en aanvoelingsvermoe waarmee die karakteris= 

tieke opbou van die tekseenheid waargeneem word, is baie belangrik 54). Dit 

word veral gelei deur die vrae na aaneenskakelende elemente soos byvoorbeeld 

woorde wat 'n logiese verband aantoon (tak.c;n, kl, ensovoorts), grammatikale 

fenomene soos byvoorbeeld sinsoorte (imperatiewe, kondisionele of kousale sinne, 

e 'a..- - _, 
ensovoorts), asook vrae na bepaalde formules (db~ yhwh ~eJt. haya 

el, ko ) amcvc_ yhwh, >G.JW.Jt hO.) 11 'a.XeJt., ensovoorts) • Hierdie vr ae word nou 

met behulp van 'n vergelykende ondersoek gekontroleer, gekorrigeer en gepresi= 

54) H. Barth en O.H. Steck, a..w., 57. 
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seer deur ook na ander voorbeelde van dieselfde literere vorm te kyk. 

Dit bly egter twee afsonderlike stappe in die 6okmg~chlehttleh~ analise, 

hoewel die resultate van beide by mekaar in ag geneem word 55) • Soos later 

by die afdeling 'N NUWERE BENAVERING TOT GATTUNGSFORSCHUNG aangetoon 

sal word, is hierdie tradisionele kriteria wat by die identifisering van 

Gattung~n moet geld, te subjektief van aard, en vereis dit daarom 'n baie 

meer objektiewe omgrensing en beskrywing. 

Die vormgewing van literere produkte word vanwee die lewendigheid van taal 

nie altyd eenvormig in 'n skematiese gelykvormigheid gegiet nie. Differen= 

siering tussen afsonderlike voorbeelde en aanverwante vorme moet verwag word. 

Grotere afwykinge en omvorminge kan toegeskryf word aan 'n verandering wat in 

die loop van die geskiedenis van die literere vorm self ingetree bet, of dit 

kan aandui dat die besondere inhoud en/of die eienaardigheid van dit wat die 

skrywer wou se, die afwyking of omvorming te weeg gebring bet. 'n Bepaalde 

literere vorm (=Ra.hm~n.ga..ttu.ng) kon ook elemente van 'n ander opneem (GU~d= 

ga.:U:wtg 56)). 

Wanneer differensiering dui op doelbewuste afwykinge van die karakteristieke 

opbou, of op 'n ontwikkeling en verandering in die loop van d(e lang gebruiks= 

geskiedenis van 'n bepaalde literere vorm, kan 'n bepaalde 'Uberlieferungs= 

stufe" van die betrokke eksemplaar van die literere vorm onderskei word. 

Dit heet die gattung4ge6chlchttleh~ ondersoek 57 ), en dit word gedoen deur 

die betrokke teks met ander eksemplare van soortgelyke literere vorms met me= 

55) H. Barth en O.H. Steck, a.w. 58. 

56) H. Barth en O.H. Steck, a.w. 59. 

57) Die term Gattung4ge6chlcht~ word in hierdie verband nie identies met die 

term FoJt.mge6chlch:t~ gebruik nie, maar wel as 'n element van die 6oltm= 
gehchichttlch~ ondersoek. Laasgenoemde is ook die inhoud wat ek in bier= 

die studie aan die term Ga..t:tung4guchicht~ beg. 
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kaar te vergelyk. Enkele modifikasies wat eenmalig deur die skrywer aan= 

gebring is, is hier nie ter sake nie, behalwe as sulke modifikasies ook 

ga..ttung.6guchichtUch werksaam word. Die materiaal vir 'n ga..ttu.ng.6guch.A..c.h:t= 

Li..c.he. ondersoek is gele"e binne die Ou Testament en sy "Umwelt". 

Hierdie stap in die tradisionele Fo~guchichte. is wesenlik diachronies van 

aard, en om "Geschichtlichkeit" as kriterium by die identifisering van 

Gattunge.n te gebruik, is een van die grootste swakhede in die tradisionele 

benadering (sien later). 

'n Eksegeet kan egter nie net die literere vorme en hulle geskiedenis bestu= 

deer nie, hy moet ook na bulle SUz 1.m Le.be.n vra. Die SUz 1.m Le.be.n is die 

resultaat van gewoontes wat in 'n bepaalde kultuur in 'n bepaalde tyd geheers 

het en wat so 'n belangrike rol aan die sprekers en hoorders of skrywers en 

lesers toegeken het, dat besondere literere vorme nodig geag is as 'n middel 

vir die uitdrukkings SS) So is daar byvoorbeeld die aktiwiteite van die 

kultus, wetlike instellings, gebruike en instellings van die koninklike hof, 

ensovoorts. Die beskrywing van die SUz ~ Le.be.n word op grond van tweerlei 

uitgangspunte bepaal, naamlik uitgaande van die literere vorm self en twee= 

dens uitgaande van die sosio-kulturele besonderhede. Wat die eerste betref, 

is die insig in die kenmerkende eienskappe van sowel die literere vorm as van 

die breere konteks waarin dit voorkom, nodig om die SUz lm Le.be.n te herken. 

Dit word gelei deur vrae soos: Wie is die skrywer? Wie is die lesers? Op 

watter geordende lewenssituasie wys die opbou, die sienswyse en inhoud van 

die betrokke literere vorm? Wat die tweede betref, is kennis van Israel en 

dan ook van die Oudoosterse huishouding, sosiaal-kultiese en godsdiensgeskie= 

58) K. Koch, WM ~t FoiUrlgUchichte.? Ne.u.e. We.ge. deJt B.Lbei.e.xe.gue., 35-36. 

Vgl. ook J. Annandale, "Wat is 'Formgeschiei.hte? "', 'n artikel gebaseer 

op die boek van Klaus Koch, Th Evang 4 (1971), 18. 
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denis noodsaaklik. Die Oudisraelitiese lewenswyse was nou verbonde aan die 

instellings van die antieke wereld. Hof en tempel, byvoorbeeld, het die 

daaglikse lewe van die Egiptenaar, Babilonier en Assirier net soos van die 

Israeliet bepaal 59 ) 

Dit is 'n aspek van die tradisionele Fo~g~chichte wat swaar steun op buite-

tekstuele gegewens en waar die onderskeid tussen sinchronie en diachronie 

feitlik glad nie in berekening gebring word nie (sien later). 

Die gattung~ge6chlchttlche vraag het ook die kwessie na vore gebring dat 'n 

bepaalde literere vorm buite sy oorspronklike Sitz ~ Leben gebruik kan word. 

Dit gebeur byvoorbeeld dat 'n bepaalde Sitz im Leben nie meer bestaan nie en 

die literere vorm afgesny is van sy ontstaanplek, soos dit inderdaad op ver= 

skillende geleenthede in die geskiedenis van Israel die geval was. Gedurende 

byvoorbeeld die tydvak van Dawid en Salomo toe die instellings van die soge= 

naamde amfiktioniese samestelling plek moes maak vir die v.an die monargie, is 

'n groot aantal literere vorme ontwortel en het 'n aantal nuwes ontstaan 60). 

Dit kan egter ook gebeur dat 'n literere vorm voortbestaan (al het sy oor= 

spronklike Sitz im Leben verdwyn) en dan oorgaan na 'n ander Sitz lrn Leben. 

Maar dit kan ook gebeur dat 'n S~ im Leben in so 'n mate ontwikkel dat nuwe 

vorme benodig word, en dan word volledige literere vorme van 'n ander Sitz im 

Le.ben oorgeneem of elemente daarvan. Dit beteken dan 'n verandering van 

literere vorm, want daar kan in sulke gevalle dan nie meer van dieselfde 

61) 
literere vorms sprake wees nie 

Die verband tussen die literere vorm en sy Si.;tz .bn Leben is dus nie altyd 

59) K. Koch, a..w., 43; J. Annandale, a.w., 22. 

60} K. Koch, a.w., 44. 

61) H. Barth en O.H. Steck, a..w., 63. 
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so eenvoudig nie; dit kan soms baie meer kompleks van aard wees, en dik= 

wels sal dit nie moontlik wees om die S~z ~ Leben te bepaal nie. 

Ten slotte kan in verband met die S~z ~ Leben opgemerk word dat dit nie 

'n term is wat primer na die datering of die historiese tydvak van die be= 

trokke literere vorm verwys nie. Dit gaan primer om 'n sosio-kulturele in= 

~~ettlng, hoewel datering ook 'n rol in hierdie verband speel 62 ) 

Net soos elke literere vorm in korrelasie met sy bepaalde S~z im Leben ont= 

staan, so ontstaan dit ook om aan 'n bepaalde doel te voldoen; en dit bly 

voortbestaan solank dit funksioneel vir daardie bepaalde doel bly 63 ). Die 

6o4mg~chic~he ondersoek is dan ook daarin geinteresseerd om agter te 

kom wat die ..i.nt.e.u..Le is van juis die bepaalde manier van se (="Aussagein= 

tention"). Dit natuurlik met die voorveronderstelling dat daar 'n korrelasie 

tussen ..Lnhoud en V04m bestaan 64) • In die verband merk K. Koch in nasegging 

van Gunkel op: "Formgeschichte ist ein Form und Inhalt zugleich untersuchen= 

des verfahren" 65 ) En verder: "So bestinunt die Gattung jeweils im voraus 

schon die Gultigkeit des Inhalts und grenzt ihn bestimmter Richtung ein. 

Kein Mensch wurde z.B. auf den Gedanken kommen, in einem Reklamebrief nach 

tiefen Gedanken uber Gott, Mensch und Welt zu forschen, wie andererseits ein 

religioser Traktat in der Regel nicht uber die Entwicklung der Marktpreise 

zu erkennen gibt. VUJtch cUe FoJtm deJt Ga.tmng wUtd a1..6o delL "InhaU" ~c.hon 

voJtheAb~Ummt 66). Die vraag na die "Aussageintention" moet egter nie as 

'n poging opgeneem word om "the mind of the ancient writer or speaker" te lees 

nie; ••• "it.is rather an attempt to discern what function the genre served 

62) Vgl. Gene M. Tucker, a.w., 15. 

63) Gene M. Tucker, a.w., 16. 

64) H. Barth en O.H. Steck, a.w., 54. 

65) K. Koch, a.w., 5 nota 3. 

66) K. Koch, a.w., 5. (My kursi vering). 
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or attempted to serve in its ancient setting"67 ~ Tucker maak in die op= 

sig die verdet:e verdienstelike opmerking: "We must focus attention both 

upon the intention of the genre in general and upon the specific intention 

of the particular example before us". 

In die lig van die voorafgaande behoort daar dus tussen die voJUn (=Aussage"), 

die btte.YL6-Le van die voJtm (="aussageintention"), en laastens die in.houd self, 

'n onderskeiding, maar nie 'n skeiding nie, getref te word. Hoewel daar dus 

'n aanvoeling hiervoor by die eksponente van die tradisionele metode bestaan 

het vind ons ongelukkig nie 'n duidelike metodies gespesifiseerde toepassing 

daarvan by hulle nie - selfs so dat W.S. Vorster die opmerking gemaak bet dat 

. h .. J k b . . . F I. : ht . . 6 8) vo~ en ~n ouu onstant y d1e trad1s1onele o~g~er~e e geske1 1s 

Klaus Koch wil nog 'n verdere twee aspekte as deel van die 6oJtmguc.JUehtLi..ehe 

ondersoek reken, naamlik die TJr..O.i:LU:WYL6guehiehte. en die Reda.fdioMge..oc.h-Lc.h;te.. 

Barth en Steck is myns insiens oortuigend in bulle opvatting om nie dieselfde 

. h 1 d . . 6 9) D . . d f lk ' f d 1 . k men1ng te u 1g n1e • 1t 1s twee meto e assette wat e · n a son er 1 e 

• • 70) • ,../-./-,. 1.:-I • .J.O:-h behandel1ng verd1en , hoewel aspekte van d1e gLVlA..Ldtg.6ge6C.rt-U.:.r~ e. vraag 

raakpunte daarmee kan he. Net so kan die kwessie van die mondelingse oorle= 

wering wat veral by die .tJr.a..d.,i;t,Mgueh<..c.htLi..c.he ondersoek ter sake is, mis= 

kien by die ga.ttung.6guehic.httiche vraag 'n rol speel soos dit inderdaad by 

Gunkel die geval is. Vandaar ook sy term Lit~g~ehic.hte wat hy identies 

met Gattung6o~ehung gebruik. 

2.2 DIE NUWE TESTAMENT 

67) Gene M. Tucker, a..w., 16. 

68) w.s. Vorster, 'n Ou Boek -Ln 'n Nwwe w~eid, 13. (My kursivering). 

69) H. Barth en O.H. Steck a..w., 56. So ook L. Markert, "Formen - und 

Gattungskritik", 85. 

70) Vgl. J.A. Loader, "Gedagtes ocr gekontroleerde eksegese", 5. 
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2.2.1. HISTORIESE OORSIG 

Hoewel dit die Nuwe-Testamentikus Martin Dibelius wat wat vir die eerste 

keer die term Fo~ge&chlchte gebruik het, was Fo~ge6ehiehte aanvanklik nie 

soseer binne die Nuwe-Testamentiese wetenskap beoefen nie, maar wel binne 

die Ou-Testamentiese wetenskap -- hoofsaaklik vanwee die arbeid van Hermann 

Gunkel. Net soos in die geval van die Ou-Te·stamentici, het Nuwe-Testamentiese 

eksegete vanwee die eensydigheid van die ou lit~~che metode en die in= 

vloed van Hermann Gunkel, hulle begin wend na die no~ge6chlehttlehe ondersoeks= 

metode. In die vroee stadium het die belangstelling hierin hand aan hand met 

die sogenaamde ~etig~onge6chlehttiche skool gegaan. 

J .G. Herder (1744-1803) was aanvanklik geinteresseerd in die ou volkslitera= 

tuur. Hy was die eerste om, met sy insigte in die bete~~ en vo~e van die 

oudste evangeliese oorlewerings, die probleme van die nonmge6chichttlche Evan= 

getlen6o~chung te verken 71 ). 'n Bykans honderd jaar later spreek F. Over= 

beck hom in 1882 ten gunste daarvan uit dat sodanige ondersoeke op die "Christ= 

liche Urliteratur" toegepas word. Eers in die jaar 1908 vind ons dat J. Weiss 

dit begin toepas, maar ten spyte van die verskyning van die boek Vie ~e~~= 

lichen Lit~no~en in 1912 deur P. Wendland was die belangstelling in li= 

terere vorme by Nuwe-Testamentiese eksegete nog baie gering. In 1913 verskyn 

die boek Agno~to~ Theo~. Unte.JL6uchungen zUIL Fo~enguchichte Jtetig.io~~ Rede, 

van E. Norden. In hierdie boek het by hom besig gehou met 'n ondersoek na die 

Areopagusrede van die Handelingeboek as "Typus einer Missionspredigt". Daarby 

het·hy waardevolle inligting gebied ten opsigte van die "Stilgeschichte der 

71) w.G. Kunmel, VtU Neue Tutament, Guchi..chte deJt EJtnoMc.hung ~uneJL PJto= 

bteme,Freiburg 2 1969, 98. aangehaal deur Heinrich Zimmermann, Neute6= 

.ta.menti.,Lche MethodenlehJLe. Va!L.6tell.ung dell. H1Atowc.h-K~ehen Mdlwde, 
4 Stuttgart 1974, 130 nota 2. 
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Gebets- und Pradikationsformeln" in die Nuwe Testament. Die twee filoloe 

P. Wendland en E. Norden bet kort voor die Eerste wereldoorlog met voor= 

beelde van "Form"-ondersoeke na vore gekom. Maar dit was eintlik eers na 

die einde van die Eerste wereldoorlog dat 6o~g~c.hlc.htilehe. werke in Duits= 

land begin verskyn het waarvan die eerstes en grondleggers K.L. Schmidt 

(Ra.hme.n. deJt Guc.IUc.hte. ]e~Ju 1919), Martin Dibelius (V..i..e FoJr.mguduc.hte. du 

Eva.nge..U.wn6 1919) en Rudolf Bultmann (Guch.Lchte deJL cyn.opwc.he.rt TJta.c:LU:J..on 

72) 
1921) was • Latere arbeid op hierdie terrein het in wese beperk gebly 

tot kommentaar op en variasies van die indelings van bierdie drie geleerdes. 

2.2.2. DIE TRADISIONELE F ORMGESCHI CHTE BINNE DIE NUWE-TESTAMENTIESE 

WETENSKAP. 

Hierdie ondersoeksmetode wat aanvanklik hoofsaaklik ten opsigte van die sinop= 

tiese evangelies toegepas is, gaan van die standpunt uit dat die evangelies as 

"populere" literatuur, eerder as literere werke in die klassieke sin, beskou 

moet word en dat ons moet aanvaar dat die tradisies oor Jesus eers mondeling 

oorgelewer is voordat dit op skrif gestel is. Gedurende die mondelinge sta= 

dium het hierdie tradisies sekere vorme aangeneem na gelang van die aard van 

die funksie wat dit binne die oer-christelike gemeenskap gehad het. "Form 

72) Dibelius se klassifikasie van literere tipes in die evangelies 

word aan d.ie hand van vyf kategoriee met bulle onderafdelings gedoen, 

nl. die sogenaamde paradigma, die novelle, legende, mite en paranese. 

(Hoewel Dibelius die "lydensverhaal" as 'n tipe op sy eie reken, kan 

wesenlike besware daarteen ingebring word dat hy dit hoegenaamd as 'n 

literere tipe beskou). Bultmann varieer hierop en noem byvoorbeeld 

Dibelius se paradigma a.po.the.gma en neem die SUz -im Le.be.tt van hierdie 

literere tipe ook baie wyer as Dibelius op. V~ Taylor (The Fo~on 
o6 .the. Gocpel T!ta.~tt, London 1933) noem hierdie bepaalde vorm weer 

"pronouncement-stories". So is Bultman se benadering ten opsigte van die 

p~n.~u ook baie breer as Dibelius s'n, en verstaan hy onder rnitu ook 

heeltemal iets anders as Dibelius. 
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critics recognize certain 6o~~ or categories in the gospel tradition and 

insist that these distinctive 6o~ are no_creation of accident or free 

invention, but are dertermined by the ¢ettlng in which they arose and the 

putpo¢e for which they were used 73). Die Engelse woord ¢ettlng is die ver= 

taalekwivalentvan die tegniese term Sitz im Leben. '~mfassend kann mann fur 

die neutestamentliche Literatur die Verkllndigung der Frohbotschaft, die christc 

lichen Gottesdienst und die christliche Glaubensunterweisung als den SUz hn 

Le.be.rz. der Urkirche angeben" 74). Baie geleerdes maak nog 'n verdere onderskeid, 

naamlik tussen die Sitz ~ Le.be.n d~ atte.rz. ~ehe. en die SUz ~ Le.be.n 1e6u. 

Sommige wil tussen hierdie twee onderskeidinge by die evangelies neg 'n derde 

onderskei, nl. die van die evangelis self. Hierdie onderskeiding hou verband 

met die hele kwessie van die .ip¢.l.6¢~a. veJtba. J uu en die .ip¢.l.6¢.bna. vox ]e6u. 

Net soos in die geval van die Ou Testament, word by die Nuwe Testament dus 

ook aandag gegee aan die veranderinge wat vanaf die oorspronklike S.itz ~ 

Le.be.n in die loop van die gebruik van 'n literere vorm ken ingetree het. 

Om op te scm: Die doel van die 6o4mgUehlchtelche. metode is om te beskryf 

wat gebeur bet toe die tradisies aangaande Jesus mondelings (van persoon tot 

persoon, en van gemeenskap tot gemeenskap) oorgelewer is, tot by die stadium 

toe dit skriftelik vergestalt is. Pogings is aangewend om aan te toon dat die 

gemeenskap waarbinne hierdie tradisies oorgelewer is, nie net 'n lewendige in= 

vloed op die .inhoud van die tradisies gehad bet nie, maar ook veroorsaak bet 

dat die tradisies Q04mele. e..i~ka.ppe vertoon na gelang van die funksie waar= 

73) Stephen H. Travis, "Form Criticism", in I.H. Marshall (red.), New Tuta.= 

rne.nt 1 n.:teJtp!te.t.a.ti.on. E¢¢a.tj¢ .in PJtinuptu a.rtd. Me.thocl6, Exeter J 977, 154. 

(My kursivering). 

74) H. Zinnnermann, Neutu.tame.n.tl.khe. Metlwde.Yil.e.lvte., 173. 
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voor dit gedien het "as occasion demanded" 75) 

'n Goeie voorbeeld van 'n hierdie tradisione1e 6oJr.mguc.IU.c.htLi..c.he ondersoek 

is miskien die van C.H. Dodd 76 ) met betrekking tot die makarismeperikope 

in die evangelies • Volgens Dodd vertoon die makarismeperikoop in die Mat= 

teus- en Lukasevangelie v~~ende vo~ waarvan elkeen 'n eie onderskei= 

dende en karakteristieke literere produk is. Die is verwant aan verskillende 

bestaande komposisionele vo~e en elkeen staan, ten spyte van hul groot ge= 

meenskaplikheid, op sy eie voet. Die inhoud van die vo~ in die Lukas-peri= 

koop (makarismes teenoor wee-uitroepe) verkondig 'n ommekeer van toestande. 

75) Dan 0. Via, Jnr., redakteursvoorwoord: Guidu to Bibllc.al Sc.ho~~p. 
N0W TeAtament S~u, Philadelphia, vi. In die Nuwe-Testamentiese teo= 

logie, op grond van die resultate van die historiese kritiek, bet vrae 

oor die ip/)i..&/).bna veJLba J uu/ .lp-6~.6i.ma. vox J uu a an die een kant, en 

vrae ocr die invloed van die sg. "gemeenteteologie" aan die ander kant, 

tot heelwat diskussie met betrekking tot die vraagstuk oor die sg. "his= 

toriese Jesus" gelei. Vir 'n oorsig oor die standpunte van Dibelius en 

Bultmann hieroor, kyk Edgar V. McKnight, What~ Fonm Cnltl~m?, in die 

reeks Guidu to Bib.U..C.ai. Sc.ho£.a!r..61U.p. New Tut.ament Se!Uu, Philadelphia 
5 1975, 33-37, en vir 'n oorsig oor meer resente ontwikkeling in hierdie 

verband, kyk Joachim Jeremias, The P~oblem o6 the hihto~c.al ]UU/) 1 ver= 

taal deur N. Perrin, Philadelphia 2 
1972. Volgens hoofsLuk 1 van }fcKnight 

se boek blyk dit dat 'n groat deel van die sg. "bronne-kritiek" m.b.t. die 

evangelies as studie voorwerp van die 6oJr.mgUc.hlc.httic.he metode geneem 

word. Dan. 0. Via (redakteursvoorwoord) sowel as William A. Beardsly (L.l= 

teJLO.Jr.y CJtUl..wm o6 the New Tu.tament, Philadelphia 3 1975), daarenteen, 

beskou dit as voorwerp van die ou llt~~c.he metode. Dit verklaar 

dan McKnight se interesse in die vraagstuk oor die historiese Jesus en 

ook waarom hy die geskiedenis van die 6oJr.mguc.hic.httic.he metode terugvoer 

na Reimarus, Streeter, Wrede, Schweitzer, Weiss en Wellhausen (bl. 3-10) 

- almal geleerdes wat in die "bronne-kritiek" ten opsigte van die evange= 

lies gelnteresseerd was, en daarom ook in die vraagstuk oor die historiese 

Jesus. By Bultman het sy 6o4rnguc.hic.httic.he ondersoeke hom gelei tot sy 

sg. "ontmitologiseringsprogram" wat tot vandag groot invloed in die Nuwe

Testamentiese hermeneutiek het. 

76) C.H. Dodd, ''The Beatitudes: a form-critical study", in Mo~e New Tu.ta;= 
ment S~, Manchester 1968, 1-10. 
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Dodd noem hierdie verskynsel die p~pet~ -- 'n saak wat ook in ander 

perikope in die evangelies voorkom. Die inboud van die Matteus-perikoop 

het weer 'n etiese strekking. Volgens Dodd bied hierdie bevindinge genoeg= 

saam aanleiding tot die volgende vraag: Reflekteer hierdie twee onderskeie 

"""" lb . " . . . " V~Y,.e, wat a e1 as pr1m1t1ve gereken kan word, ook twee vorme wat Jesus 

self by verskillende geleenthede sou gebruik bet, of bet die vo~e ontwikkel 

na gelang die oergemeente in sy verkondigings of kategetiese aktiwiteite dit 

begin gebruik het? 

Hierdie voorbeeld word spesifiek aangebaal om aan te toon_dat die tradisionele 

6o~guc.IU..c.htUc.he metode in die Nuwe-Testamentiese wetenskap, net soos in die ge: 

val van die Ou-Testamentiese wetenskap~uitgegaan bet van die standpunt dat daar 

'n korrelasie tussen vo~ en lnhoud bestaan. Maar, net soos in die geval van 

die Ou-Testamentiese werkswyse is die voJun nie volgens vaste omlynde kriteria 

geisoleer nie, en is die Gattung op die ou end feitlik slegs met bebulp van in= 

houdelike norme bepaal. 

Die indruk moet egter nie verkry word dat die evangelies die enigste litera; 

tuur binne die Nuwe Testament is wat die voorwerp van die Nuwe-Testamentiese 

6onmg~c.hic.httlc.h~ ondersoek geword bet nie. Heinrich Zimmerman byvoorbeeld, 

wil binne die deskriptiewe literatuur van die Nuwe Testament twee dominante 

vormsoorte onderskei, naamlik die liturgiese en die paranetiese. Onder die 

eersgenoemde kategorie deel hy literere vorme in soos die bimne, belydenisse 

en eucharistie-tekste. Onder laasgenoemde reken by vorme soos die deug-ondeug= 

. h . f 1 . " 1· " k 1 77 ) ' G t katalogusse, d1e sogenaamde u1sta e s en p 1gte - ata ogusse n roo 

aantal monografiee en studies oor nuut geidentifiseerde literere vorms bet in 

die loop van die tyd ook die lig gesien. 

77) H. Zimmermann, Ne.ututame.rz.t..tic.he.n Methode.nt~h!te, 160-8. 
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Hierdie klassifikasies vertoon in die algemeen gesien, groot gebreke. 

Die kriteria waarvolgens navorsers soos byvoorbeeld Dodd en Zimmermann bulle 

indelinge bepaal, berus op geen objektiewe en vaste grond nie. In die vol= 

gende afdeling van hierdie studie sal ek vervolgens die leemtes van die tra= 

disionele benadering verder aantoon en die kriteria aanbied vir 'n nuwere en 

verfynde 1benadering. 

2. 3 'N NUWERE BENADERING TEN OPSIGTE VAN GATTUNGSFORSCHUNG 

Die Bybelse literatuurwetenskap het vir 'n tyd lank nie van die resultate van 

die resente ontwikkeling op die gebied van die algemene linguistiek (soos be= 

skryf onder die afdeling: WAT IS SEMANTIEK?) kennis geneem nie. Die situa= 

sie het vandag egter ietwat verander. Dit was James Barr wat met sy boek 

The Sema.nUM o6 &LbUc.ai. La.ngu.a.g e. in 1 961 aa:. getoon het dat die be lang van 

die linguistiek vir die bestudering van Bybelse tale vanselfsprekend behoort 

te wees. Wat Ga.ttung~6o~ehung betref, was dit veral die Duitse Ou-Testamen= 

tikus Wolfgang Richter 78) wat op grond van die nuwere insigte, met 'n 

ander bril na die tradisionele 6o~ge.hehlehtliehe. ondersoeksmetode begin kyk 

het. Veral twee insigte in hierdie veroand is bier ter sake, naamlik Ferdi= 

nand de Saussure se onderskeid tussen la. la.ngu.e. en R..a pevtole., en tweedens die 

onderskeid tussen diachronie en sinchronie. Die uitgangspunt vir hierdie stu= 

die in soverre dit die aspek van Ga.ttung~6oMehu.ng raak, is hoofsaaklik die 

van Richter en eksponente van sy benaderingswyse. Die motivering hiervoor sal 

in die loop van die uiteensetting wat ek van hierdie werkswyse vervolgens gaan 

aanbied, meen ek, vanself blyk. 

78) Sien sy reeds vermelde boek Ex.e.gue. a£.6 LU~~e.~eha.6t. En.t.vJ.vz.~ 

ehr.eJt al.:ttututame.n:tLLehe.n Utcuz.a..tult.the.ofl.ie. und Me:thodologie., en vera 1 

die hoofstuk V.i.e. Ga.t.tu.n.g, 125-152. Kyk ook sy artikel "Formgeschichte 

und Sprachwissenschaft", in ZAW, 82 (1970), 216-224. 
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Richter se eksegetiese benaderingswyse staan bekend as die sogenaamde 

"metodeplural1." e". D1." t · ' k t · b d · · k · l.S n e sege 1.ese ena er~ng waar1.n vers e~e mete= 

diese fasette almal bulle goeie reg en noodsaak bet, soos Lit~~k, 

tekskritiek, struktuur, Gattung,inhoudsondersoek, historiese perspektiewe 

soos tradisiekritiek en laastens redaksiekritiek 79 ) Wat vir Richter se 

motief ten opsigte van sy benaderingswyse in die geheel geld, geld ook vir 

'n afsonderlike faset daarvan, soos Ga.ttun.g.66oMc.hung: Hy wil deur middel 

van kontroleerbare kriteria grense stel aan die vertroue van die kritikus op 

1 f . . •. . . 80) . . . . . gevoe , antasl.e en 1.ntu~s1.e -- 1.ets waarop d~e trad~s1.onele benader~ng 

nie eintlik ken roem nie. Richter bet nie alleen die reeds bekende feit be= 

klemtoon dat daar in die tradisionele 6o~ge6c.hic.httlc.he benadering verskil= 

lende rigtings bestaan nie, maar hy is ook van mening dat daar sedert Gunkel 

neg nooit genoegsaam erns gemaak is met die kriteria van hierdie ondersoeks= 

metode nie 81 ). Dit geld nie alleen ten opsigte van die Ou Testament nie, 

maar ook ten opsigte van die Nuwe Testament. Navorsers bet dikwels die term 

Fo~ge.6c.hlc.hte met verskillende inhoude gevul 82 ) Richter bevraagteken die 

tradisionele benadering om die aspek van Ge.6c.hlc.httlc.hkelt as kriterium te 

gebruik om Gattungen te identifiseer, en daarom neem by ook nie genoee met die 

term Fonmge.6c.hlc.hte nie. Hy reken dat die swakheid van die tradisionele bena= 

. . . . . . . . .. 83) . 1 der1.ng JU~s deur d~e samestell~ng van h1erd1e term weersp1eel word • Hy w1 

onderskeid maak tussen wat by noem Fonm~k en Ga{tung.6~ek. Die aspek van 

Ge.6c.hic.httlc.hkelt wat diachronies van aard is, bly 'n faset van Gattung.66o~= 

.6c.hu.ng met sy eie bepaalde metodiese plek. Hierin bet by ook by ander navor= 

79) Vgl. J.A. Loader as 'n eksponent van hierdie benadering, "Gedagtes 

cor gekontroleerde eksegese", 5. 

80) w. Richter, "Formgeschichte und Sprachwissenschaft", 219. 

81) w. Richter, E xeg e.6 e a£..6 Ute/ta.tu.Jw.l.L6.6 ert.6 c.ha.6:t, 126. 

82) w. Richter, "Formgeschichte und Sprachwis sens chaft", 216. 

83) w. Richter, "Formgeschichte und Sprachwissenschaft". 216. 
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sers aanklank gevind 
84

). Hierdie onderskeid sal hopelik by 'n uiteen= 

setting wat nou volg, duideliker word. 

Met behulp van die !lt~~che metodiese faset word perikope en teks= 

eenhede gei.soleer. So 'n perikoop vertoon 'n "ornamentele", 'n "uiterlike" 

en 'n "innerlike" vorm. Die "ornamentele" is die formele gegewens binne die 

perikoop wat verwerk word deur analise van rym, alliterasie, assonansie, rit= 

t 
85 ) D . " . 1 . k " . d . 0 : .,_ L. .. : .,_ : ' h me ensovoor s • 1e u1ter 1 e 1s 1e genoemde ~~~~UAAAC e afgren= 

sing, en dit word gedoen aan die hand van kriteria soos lekseemvoorkomste, 

lekseemgroepe, sinsoorte en stilistiese detail. Dit sluit ook kriteria in 

soos herhalinge en spanninge 86) • Die bepaling van die "uiterlike vorm word 

gekontroleer deur die analise van die "innerlike" vorm. Laasgenoemde is die 

struktuur van die perikoop, en die analise hiervan word gedoen aan die hand 

van formele sintaktiese kategoriee. Hierdie gestruktureerde eenheid is wat 

Richter met die term Fokm aandui, en waarna ek voortaan met die term vo~ of 

.6.tlz.u.ktuU!t ve rwy s • 

Richter verstaan met ander woorde onder die term Lit~~k iets 

anders as die tradisionele "bronne-kritiek" soos dit veral deur die Well= 

hausen-skool toegepas is. Dit is 'n term wat in Duitsland egter ook 

87) 
gebruik word as aanduiding van literere arbeid in sy omvattende raamwerk 

84) Vgl. G. Fohrer e. a. (red.) Exegue du AUen Tutament:.-6. E.in6U.Ivtung 

in cU.e MethocUk; asook J. A. Loader, Me.YL6Uke. rna.g in die. Ou. Tu.ta.rnen.t; 

J.A. Loader, "Gekontroleerde eksegese"; H.\--1 • Hoffmann, "Form-Funktion

Intention". in ZMJJ 82 (1970), 341-346 en A. J~rgen Bj ~rndalen, "Form 

und Inhalt des motivierenden Mahnspruches". in ZAW 82 (1970), 347-361. 

85) Vgl. w. Richter, Exe.gue. a£.6 Ut~.6e.n6c.ha6.t, 80vv. 

86) W. Richter, "Formgeschichte und Sprachwissenschaft", 22-3; asook sy 

Exe.gue ai...6 LU~.6e.n...6Cha6.t, 50-62; 80vv.; kyk ook J .A. Loader, 

Me.n.6tlke. ma.g in cU.e. Ou. Te..6tament,16-17; asook die bespreking oor SIN= 

SEMANTTEK, afdeling 1.4 van hierdie hoofstuk. 

87) Vgl. onder andere E. Sellin (neubearbeitet: G. Fohrer), EinleLtu.ng ..ut 

da..6 AR....te. Tu.ta.me.n.t, Heidelberg" 1969, 30. 
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Die .&tJw.IU:Wt.ai.e benaderingswyse van die sogenaamde Amerikaanse "literary 

criticism" gebruik op sy beurt die term weer baie enger 88) In die onder= 

hawige studie word die term Lit~~k met dieselfde inhoud gevul as wat 

Richter daaraan heg. Vir die doel van die studie verkies ek egter om van 

p~koopa6g4e.n.&~g te praat as aanduiding van die analise van die sogenaaode 

"uiterlike vorm". Die perikoopafgrensing is binne die Gat.tu.ng.&6oMc.hung in 

wese niks anders nie as 'n voorlopige arbeid met betrekking tot die analise 

van die "inner like vorm". Laasgenoemde noem ek .&:tltu.k.tuult.a..nai.J....6 e. Die teg= 

niek wat in die studie hiervoor aangewend word, is die van J.P. Louw soos dit 

in die onderafdeling SINSEMANTIEK by afdeling 1 uiteengesit is. Die analise 

van die sogenaamde "ornamentele vorm" reken ek nie as 'n afsonderlike meto= 

diese stap binne die Gattung.&6oMchung nie. Die aspekte wat Richter onder 

hierdie term saamvat, is deel van die struktuuranalise. 

Die a6gebakende. te.k.&e.enhede. noem Richter en Markert Fonmen 89 ). Die verge= 

lyking van die verskillende fo4mert met mekaar staan by bulle bekend as Fo~en= 

~ in onderskeid met die term Fonm~k. Laasgenoemde is die ondersoek 

na die "ornamentele" die "uiterlike" en die "innerlike" vorm. 

Die struktuur van elke tekseenheid is uniek. Maar wanneer verskeie sulke tek= 

;ste met mekaar bepaalde formele ooreenkomste bet, kan sulke verwante tekste saam 

tot 'n tipitese groep gereken word, en so 'n tipiese groep word dan saamgevat 

onder die term Gattu~ 90) Wanneer die V04m van 'n eenheid vasgestel is, 

88) Vgl. onder andere W.A. Beardsly, LUe.Jr..aJty C~rn o6 t.he. New Tu.ta.me.nt. 

89) W. Richter, Ex.egue alA LU~.6en.6c.ha.6t., 132 en L. Markert, "Formen

und Gattungskritik". 82. 

90) W. Richter, Ex.e.gue .a..f...6 Li.;t~.&eMc.ha.6t.,l31. Vgl. ook J .A. Loader, 

Gekontroleerde eksegese", 9. Hierdie onderskeid tussen voJtm en Ga.ttu.ng 
word reeds beredeneerd gevind by D. Greenwood, "Rhetorical Criticism and 

Formgeschichte: Some Methodological Consideratoins", in JBL 89 (1970) 

420. 
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dan is dit nie sender meer duidelik of hierdie vo~ eenmalig en toevallig 

so gestruktureer is, of 'n manifestasie van 'n Ga.-ttung is nie. "Daraus 

erhellt, dass man erst dann von einer Gattung sprechen kann, wenn man wenlg= 

ten nachg~~en ~; erst danach ist es moglich, Die Frage der Gattung= 

. .• .,91) 
beze~chnung zu erortern • Hoe meer ooreenkomste nodig is om aan die ver= 

eistes van 'n Gattung te voldoen, hoe kleiner is die Gattung, en hoe minder, 

hoe grater word die Gattung 92 ). Dit bring mee dat die term Gattung vir klein 

sowel as uitgebreide eenhede gebruik kan word, soos dit inderdaad ook die ge= 

val by die tradisionele fo~g~chichte was 93 ). Heinrich Zimmermann het byvoor= 

beeld die probleem soos volg die hoof probeer bied deur die term Gattung as die 

oorkoepelende begrip te beskou, en het daaronder, wat die Nuwe Testament betref, 

die Evangeli~die Acta, die Brief en die Apokalips verstaan. Kleinere eenhede 

soos die paradigma het hy fonmen. genoem, en dan het hy neg kort, vaste uitdruk= 

kings onderskei en dit Fo~ein genoen. In navolging van J.A. Loader 94) gebruik 

ek die term Gattung in hierdie studie vir sowel greet as kleinere eenhede, en die 

term Ma~gattung vir die wyere eenhede soos die Evangelie, ensovoorts. 

Waar die vo~ van 'n eenheid aan die hand van formele sintaktiese kategoriee 

vasgestel word, word die Gat.tu.ng geldentifiseer deur die gemeenskaplike "struktur= 

merkmale" van die struktureel-verwante, en literer-onafhanklike voJtme te bepaal, 

en deur sodoende die karakteristieke van die Gattung te beskryf 95 ). Dit is die 

rede waarom Richter die tradisionele werkswyse bevraagteken wat die aspek van '~e= 

schichtlichkeit" as kriterium gebruik om Ga.ttunge.n te isoleer. Die gemeenskap= 

like struktuureienskappe kan nie op grond van 'n diachroniese vergelyking raak= 

gesien word nie. "Das mag zutreffen", maar vele gevalle bewys egter die teen= 

91) w. Richter, Exegue a.lJ.> U;t~.6en.6c.ha.6t, 138. (My kursivering). 

92) L. Markert, "Formen- und Gattungskritik", 99. Vgl. ook J.A. Loader, 

Gekontroleerde eksegese", 9-10. 

93) Heinrich Zinnnermann Neu:tu:ta.men.:tU..che Methodenleh!te, 135 vv • 

94) Men6Uk.e ma.g in cUe Ou Tutamen-t, 19. 

95) w. Richter, Exegue w Ut~.6en.6c.ha.6t, 133. 
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deel (bl. 129). Die vergelyking van die vorme van afsonderlike eenhede 

is uit die aard van die saak nodig om Gattungen te identifiseer. Maar hier 

geld ook die beginsel dat diachronie op sinchronie volg, en nie omgekeerd 

ni e ( b 1. 1 3 1 ) • 

Richter onderskei derhalwe twee metodiese fasette in Gattung~6o~chung. Die 

eerste noem hy Gattung~~k waar struktureel-verwante vo~e vergelyk, en 

Gattungen gelsoleer word. (Uit die aard van die saak is die reeks tekste wat 

vir die ondersoek ter sake is, eers .t.i..teJtaJL~ch afgegrens, en if die struk= 

tuur van elke eenheid afsonderlik geanaliseer). Die tweede is die vraag na 

die funksie van die Gattung, en daarmee saam die vraag na sy S~z ~ Lebv1. 

'n Ga..tt.un.g is dus 'n operasioneel-hipotetiese eenheid, ••• "der erst mit sei= 

ner Funktion hinreichend umschrieben ist" (bl. 133). Maar voordat ons oorgaan 

tot die bespreking van die SLtz im Leben en die Funktlon van die Gattung soos 

Richter (en navolgers) dit sien, eers 'n woord oor my metodologiese wysiging 

ten opsigte van Richter se benaderingswyse, naamlik die verhouding van vo.vr en 

hthou.d by Ga.t.tu.ng46oMchu.ng 96). 

Richter wys versigtig daarop dat hy lnhoud "voorlopig" nie as konstitutief tot 

Gattung wil reken nie 97 ) Inhoud kan slegs ten opsigte van 'n konkrete teks= 

eenheid vasgestel word. En omdat Gattung vir hom 'n teoretiese abstraksie is, 

kan die "Texttypus" van 'n Ga.ttung slegs op die groepering van afsonderlike 

hthoude (ooreenkomstig die verskillende afsonderlike konkrete tekseenhede) dui. 

Die "singulare" .inhou.d van 'n afsonderlike tekseenheid wat op grond van objek= 

96) Vir 'n oorsig oor standpunte in die algemene literatuurwetenskap ten op= 

sigte van die verhouding vonm en lnhoud van vaste formules, en teoriee 

oor die transformasionele generasie daarvan, kyk Susan Wittig, "Theories 

of Fornrulaic Narrative'', in Seme.ia. 5, (1976) 65-83. 

97) w. Richter, Ex.e.gue a£.6 Ut~~e.n6cha6:t, 136. 
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tiewe sintaktiese reels (in die lig van die moderne linguistiek) saam met 

ander tot 'n tipiese groep gereken word, is daarom as "Gattungsmerkmal" 

onbruikbaar; ••• "weil man sonst soviele Gattungsuntergruppen wie sungulare 

Inhalte in einer man sonst soviele Gattungsuntergruppen wie sungulare In= 

halte in einer Formengruppe annehmen muss. Das wUrde den Gattungsbegriff 

sinnlos mach en". 

Richter se standpunt in die verband is myns insiens in die lig van wat tra= 

disioneel gedoen is, wel begryplik, hoewel beslis te reaksioner van aard 

(sien later). By die tradisionele benadering is daar dikwels onkontroleer= 

bare kri teria by Ga.t.tu.ng.6 6otichwtg aangele. Di t is 'n saak wat te lkens na 

vore kom, ten spyte van Barth en Steck se prysenswaardige bewering dat hulle 

met Richter saamstem dat daar tussen die aspekte vo~ en inhoud onderskei 

moet word, maar dat die "Aussagegehal t" ook nie weer bepaal kan word sender 

d . 11· van d1.·e vo~~ nl.·e 98). 1.e vasste 1.ng "U" Om Gunkel as voorbeeld te neem: Hoe= 

wel hy (net soos in die geval van C.H. Dodd met betrekking tot die makarisme= 

perikope in die Matteus- en Lukasevangelie, waarna ek reeds verwys het 99 )) 

. h 1 00) h 1 ' . 1. enkele struktuurmerkende elemente u1.tgewys et , en der a we n aanvoe 1.ng 

daarvoor gehad het, het hy egter nie die identifikasie van Ga..tt.u.ngen daarop 

gebou nie, maar suiwer op die inhoudelike gesigspunte. So is byvoorbeeld sy 

kategorie, die KR..a.ge.Lie.deJL du Vo.tk.u van die kategorie Va..n.kliedeJL du Volku 

op grond van die inhoudsmoment "dank" en "klagte" onderskei, terwyl die 

vo~e nie wesenlik as diagnostiese kriteria gedien het nie. 

98) H. Barth en O.H. Steck, Exegue du Atten. Tutarne~. Sien die appendiks 

Na..c.h:tlta.ge. delL 2. Au6fuge, 99. 

99) Hoo6.6~uk 11, afdeling 2.2.2. Vgl. ook afdeling 2.1.2. vir 'n bespreking 

ocr die tradisionele benadering by die Ou Testament in die verband. 

100) Vgl. H. Gunkel, Vie. i.6~~~c.he. Lit~, aangehaal deur Gene M. Tuc= 

ker, Fo~ CJr...Ulwm o0 .the. Old Tu.tame.n.t, 5-6. 
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Richter se standpunt kom dus hierop neer dat hy ~nhoud by aile aspekte 

van Gattung~6o~chung buite rekening wil laat. Dit is egter 'n aangeleent• 

heid waar die paaie van ondersoekers wat ver met Richter sal saamloop, begin 

uiteen gaan (myne inkluis) 101 ). Vo~ en ~houd is nie twee entiteite wat 

toevallig saamgevoeg word nie, maar dit is eerder so dat vo~ en ~nhoud 'n 

eenheid vorm wat saam betekeniskonstituerend is 102). By die bespreking van 

die vraag WAT IS SEMANT1EK? hierbo is die korrelasie tussen vo~ en inhoud 'n 

die afdeling OPPERVLAKTESTRUKTUUR EN VIEPTESTRUKTUUR metodologies uitgewerk, 

en dit sal by 'n semantiese struktuuranalise van die makarismeperikoop in Mt. 

5 geillustreer word. Dit is daaram nie nodig om bier breedvoerig daarop in te 

gaan nie. As ens in gedagte hou dat die term "oppervlaktestruktuur" daar iden= 

ties gebruik word met wat Richter hier vo~ noem, en dat dieselfde van die 

term "dieptestruktuur" ten opsigte van sy term ~n.houd geld dan is dit duidelik 

waaram ek vonm en ~n.houd nie wil skei nie. In die verband bly die opmerking 

van Barth en Steck 103) waar: "Was ist Aufbauanalyse, eine Gattungbestinmrung, 

was ist gattungsgeschichtliche Arbeit, wenn man von der inhaltlich-topischen 

Pragung und der thematischen Direktion sprachlicher Ausserungen absehen und 

sich allein an formalisierbare Phanomene halten soll"? 

kan hom nie tot die formele alleen beperk nie. Richter se gesigspunt bied eg= 

ter wel die raamwerk vir verfyning van resultate. 

Aan die hand van 'n skematiese skets wil ek vervolgens my standpunt in die 

101) Vgl. in die verband veral L. Markert, "Formen- und Gattungskritik", 98vv. 

Barth en Steck, (Exeg~e d~ Atten. T~tame~, 99vv.) oefen in die ver= 

band ook skerp kritiek op Richter uit, maar toon dat bulle anders as 

Markert, nie insig het in die bydrae wat die moderne linguistiek op die 

gebied van Gattung~6o~chung kan lewer nie. 

102) w.s. Vorster, 'n Ou Boek ~n 'n Nuwe W~eld, 13. (My kursivering). 

103) H. Barth en O.H. Steck, Exeg~e d~ A.Uen. Tu.ta.me.n:t6, 100. 
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verband uiteen sit, en terselfdertyd dien dit as 'n samevatting van die 

metodologiese stappe in Gattung~6o~chung soos dit in hierdie studie toea 

gepas sal word. Hierdie skets in aan Markert 104) ontleen, maar vir my 

doel aangepas. 

0 D 

0 D 0 D 

Sliz i.m Leben 

p 

0 D 

perikoopafgrensing 

semantiese struk= 
tuuranalise 

perikoopvergelyking 

tipiese groep 

groepvergelyking 

Gattungidentifisering 

P = Perikoop 

0 = Oppervlaktestruktuur = vorm 

D = Dieptestruktuur = inhoud 

Uit bovermelde skets is dit duidelik dat die aspekte voJLm en lnhoud by al die 

metodiese fasette van Gattung~6o~chung in berekening gebring word, en daarom 

is ek, nieteenstaande my simpatie vir Richter se standpunt in die verban~van 

mening dat dit egter te eensydig is. Daar bestaan myns insiens in Richter se 

104) J,.,. Markert, "FoJtme.n- und Gattung~k.Jr,U..Lk", 98. 
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werkswyse 'n kontradiksie. Want by die vasstelling van wat by die "uiterlike" 

vorm noem, is 'n verskynsel soos "spanninge" (een van sy "literarkritische" 

kriteria) niks anders as 'n ~nhou~moment 105) nie. Maar ook by die analise 

van die "innerlike" vorm (= struktuuranalise) kan inhoudsmomente 'n rol speel. 

Ek wil dit kwalifiseer aan die hand van 'n struktuuranalise wat J.A. Loader 

ten opsigte van Pred. 3:1-9 gemaak bet. In die fyn en kunstig gestruktureer= 

de perikoop bet Loader opgemerk dat die woord in een hemistige telkens die 

antitese is van die woorde in die een langs hom, naamlik: (ld)ledet: (ta)mUt; 

- c ca - - - e a - -> - -(la)ta at: (la) qo4 natud j (la)n 4og: (li)4po ; (ti)~o~: (ti)bnot, enso= 
• • 

voorts, terwyl elke stigepaar weer op bulle beurt 'n sinonieme parallelisme 

vorm. Loader maak in hierdie verband die opmerking: '~ie belangrike waar= 

neming wat ens bier gemaak bet, is dat die bou of oppervlaktestruktuur van 'n 

106" perikoop ook met semantiese vrae te doen bet • Die riglyn wat myns insiens 

ten opsigte van hierdie kwessie moet geld, is dat die vo4m van 'n tekseenheid 

primer aan die hand van formele sintaktiese kategoriee bepaal word, en waar 

semantiese aspekte 'n rol in die verband kan spreek, en relevant kan wees, word 

die hulp van laasgenoemde ingeroep. Wat die identifisering van die Gattung 

betref, word die vergelyking van eenhede vereis wat nie net struktureel-ver= 

want is nie, maar terselfdertyd ook betekenis-verwant is. Hier geld nie wat 

ons bostaande "inhoudsmomente" genoem het nie, maar ~nhou.d in die sin van die 

semantiese betekenis van 'n tekseenheid wat onlosmaaklik met sy vonm verbind is. 

1 05) Met die term "inhoudsmoment" bedoel ek nie ~nhoud in die sin van die se= 

mantiese betek~ wat op grond van 'n semantiese struktuuranalise (ont= 

leding van diepte- en oppervlaktestruktuur) vasgestel is nie, maar slegs 

die raamwerk waarbinne sodanige semantiese betekenis funksioneer (vgl. 

oak J.A. Loader, "Gekontroleerde eksegese", 9. 

106) J.A. Loader, "Gekontroleerde eksegese, 32. Vgl. ook sy "Qohelet 3 

2-8 - A 1 Sonnet' in the Old Testament", in ZAW 81 (1969), 240-242. 
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Hierdie basiese, en belangrike uitgangspunt ten opsigte van Gattung~6o~= 

~chung in hierdie studie, word in die bovermelde skematiese skets aan die 

hand van die simbole 0 (oppervlaktestruktuur = voJUn) en V (dieptestruktuur = 

inhoud) verduidelik. Net soos die VOJUn en lnhoud by 'n semantiese analise 

van 'n bepaalde tekseenheid te onderskeie is, maar hoegenaamd nie geskei kan 

word nie omdat dit saam betekeniskonstituerend is, netso kan die aspekte voJUn 

en inhoud by die vergelyking van die eenbede wat tot 'n tipiese groep gereken 

kan word, nie uitmekaar gehaal word nie. Die benaming van 'n bepaalde Gattung 

sal ten slotte 'n weerspieeling wees van die voJUn-inhoudetike analise van die 

verskillende eenbede wat die Gattung ten grondslag le. 

Die wins van bostaande uiteensetting (wat grootliks met die van Markert oor= 

eenstem) is dat bier vir die eerste keer vaste omlynde kriteria geld waar dia= 

chronie (vergelyking van eenhede) op sinchronie (semantiese struktuuranalise) 

volg, en waar Ga.ttungen nie slegs op .in.hou.d. aileen (tradisionele FoJtrnguc.hich= 

.te) gebaseer is nie, en ook nie willekeurig eers op inhoud,en dan op voJUn 

nie 107) 

107) Vgl. K. Berger, (Exegue du Ne.u.en Tu.tamen,U. Neue Wege vom Text zWt 

Au6.tegung, 128 vv.) wat Ga.ttu.n.gen, of anders gese: "tekssoorte" wil be= 

paal op grond van die rolle wat die aktante by die mededeling van die 

teks speel. Volgens Berger, wat steun op die "neueren Rezeptionstbeorie 

und Kotmmlnikationstheorie", moet ons van die standpunt uitgaan - juis om= 

dat taal primer tot doel bet om te konnnunikeer, dat alle "tekssoorte" 

kommunikasie-gerigte kenmerke vertoon en daarom volgens die tipe gesprek= 

situasie onderskei moet word. Die onderskeiding is dus geleE in die rolle 

wat die ~p~eket en die hoo~~ in die mededelingsaksie inneem. Die spre= 

ker bv. kondig sy rol eksplisiet aan met die sg. itio~0We sinsoorte 

soos vraag, bewering, vermaning, ens. en op grong hiervan kan verskillende 

"tekssoorte" onderskei word soos vrae, onderwysing, groet, vermaning, ver= 

telling ens. Ander "tekssoorte" word weer bepaal op grond van die be-tJr..ok= 
ke deei.nem~, soos bv. die gebed waar God en die mens as deelnemers op= 

tree, en ander weer op grond van die ~oon.t ~ede.tipe, bv. 'n dialoog of 

(vervolg) 
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(voetnota vervolg) 

'n monoloog. Op so 'n wyse wil Berger sogenaamd deeglik rekening 

bou met wat by noem "eine multilinearen Betrachtungsweise der Gattungen" 

Berger toon egter dat hy nie met vaste kriteria werk nie. Sommige "teks= 

soorte" isoleer by op grond van die voJtm, en sonnnige weer op grond van 

die lnhoud. Sy definisie van wat Gattung is, vertoon groot gebreke, 

asook die benaminge wat hy aan sy onderskeie Gattungen gee. Die Emmaus= 

perikoop (Lk. 24:13-35) noem hy "Wiedererkennungsgeschichte"; die episo= 

de wat voor Pilatus afspeel (Mk. 15:1-5) word 'n "verhoor" genoem en Jh. 

1:1-18 'n "proloog". Hy toon dat hy nie veel begrip het vir die preble= 

matiek van Wolfgang Richter met betrekking tot die onderskeid tussen 

vo~ en inhoud nie, en derhalwe ook nie vir die strukturele benadering 

van die nuwere taal- en literatuurwetenskap nie. Berger maak ook geen 

erns met die beginsel van die veJtgei.yfU.ng van me.eJtdeJteveJL«Xtnte tefute 

om Ga..tt.u.n.ge.n te isoleer nie. 
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Bostaande kwessie van die verhouding van vo4m en ~nhoud raak egter nog nie 

die probleemstelling van hierdie studie direk aan nie. Want dit gaan in 

die verhouding van V04m en inhoud by die isolering van Gattungen nie om die 

vraag na die relevansie van Gattung by die vasstelling van die beteke~ van 

die teks wat 'n manifestasie van die betrokke Gattung is nie. Wat dit betref 

is Richter self, wat so sterk daarop staan dat vo~ en ~houd by die isole= 

ring van Gattungen geskei moet word, van mening dat daar tussen vo4m en ~nhoud 

in die sin van die relevansie van Gattung vir beteke~, een of ander verband 

1 08) 
moet bestaan • Die groot vraag is egter: Wat is hierdie korrelasie? Dat 

hierdie vraag nog nie bevredigend beantwoord is nie, is baie duidelik. Die op= 

lossing is myns insiens by die kwessie van die S~z lm Leben en die 6un~~e van 

die Gattung gelee. 

Die Gattung as 'n operasionele kategorie ontstaan ooreenkamstig sy S~z ~ 

Le.be.n. Die SUz i.m Leben is herkenbaar vanuit die ~.tJr..uk;tuu.Jr.. van die tekseen= 

hede wat tot 'n tipiese groep gereken word, asook van die se ~houd. Hierdie 

standpunt van Richter ten opsigte van die herkenbaarheid van die SUz i.m Leben 

is 'n radikale breuk met die tradisionele benadering. By laasgenoemde is kri= 

teria in die verband aangele wat gebaseer is op "sachfremden Daten", en wat 

teruggaan na Gunkel se vrae soos: Wie is die skrywer? Wie is die leser? en= 

1 09) 
sovoorts - a~l buitetekstuele gegewens Richter se benadering steun nie 

op sodanige buitetekstuele gegewens nie, ••• "sondern aus der Literatur selbst, 

was durch Erkenntnis ihrer Strukturregeln und ihrer Intentionaliteit ge= 

schieht 110)" 

1 08) w. Richter, Exegue a£6 Ute.Jt~~e~c.ha.6.t, 13 7. 

109) Vgl. Hoofstuk II, afdeling 2.1.2. L. Markert( "Formen- und Gattungs= 

kritik", 94), voortbouend op die nuwere benadering soos deur Richter 

ontwerp, maak vreemd steeds van hierdie tradisionele kriteria gebruik. 

110) w. Richter, Exegue alA Ut~.6etU>c.ha.6.t, 145. 
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Ooreenstemmend met die onderskeid tussen ta langue en ta p~oie maak 

Richter die opmerking: "Die Gattung is also ein operationaler Begriff, 

deJt eJtAt mU .6UneJL Fu.nk.t.ion fU.Muc.hend ~c.htt.ieben .iAt 111 )". Wat is die 

6u~ie van die Gattung? Die vraag na die 6un~ie van die Gattung is, soos 

Markert dit tereg uitdru~ die vraag na die verhouding tussen die Sitz in d~ 

Lit~ van 'n konkrete tekseenheid as manifestasie van 'n bepaalde Gattung, 

en die tipiese SUz .i.m Leben van die Ga..ttu.ng 112). Is die Ga..ttu.ng "funk= 

tionstypisch" gebruik (dit wil se ooreenkomstig die tipiese Sliz .i.m Leben), 

of is die Ga..ttu.ng funktionsatypisch" gebruik 113 )? Markert (en so ook Hoff= 

114)) k . . . mann maa ter verdu~del~k~ng hiervan van Amos 5: 1-3 gebruik: 

Vs. 2 to' to.olp qum 
... 

yi.f>M_) ei 
• 

c. al ) ctdma.iah 
•• 

Amos 5:2 is 'n manifestasie van die Ga.ttu.ng "lyksrede" wat sy tipiese SUz -i.m 

Leben het by die begrafnis van 'n mens. Weliswaar het dit hier op die onder= 

gang van 'n volk betrekking. Die dood van 'n mens en die ondergang van 'n 

volk dui egter gemeenskaplik op dieselfde, soos die referensie van betU!a in= 

derdaad hier ook aantoon. In die sin kan daar dus volgens Hoffmann se termi= 

nologie van 'n "funstionstypische" gebruik van die Ga.ttu.ng gepraat word, om= 

dat ons nie 'n verandering van Sitz im Leben het nie, maar wel 'n veralgeme= 

ning. As die konteks egter in ag geneem word, asook die feit dat dit Amos 

se woorde is, dan verander die prentjie heeltemal. Israel was in die tyd 

van Amos nie op die punt van ondergang nie, maar van politieke hoogbloei. Met 

· ~s d~e G-~-~-.. ng van die "lyksrede" hier dus eintlik "funktion= dit ~n ag-genome, • • ~ 

111) w. Richter, a.w., 133. (My kursivering). 

112) L. Markert, "Formen- und Gattungskritik", 95. 

113) Vir hierdie terminologie, kyk veral H.W. Hoffmann, "Form-Funktion-Inten= 

tion", 344 vv. 

114) 1. Markert, "Formen- und Gattungskritik", 95 vv.; H.W. Hoffmann, 

"Form-Funktion-Intention, 344 vv. 
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satypisch" gebruik. Die vraag na die funksie van die Ga..tt.u.ng is daarom dus 

bier: Waarom het Amos die bepaalde Ga.ttung van die "lyksrede" hier doelmatig, 

dit wil se: funksioneel vir die konteks geag 11 5)? 

116) 
Net soos Tucker wys Richter ook daarop dat die S~z ~ Leben nie 'n his= 

toriese grootheid is in die sin dat daar vir elke Sitz ~ Leben 'n noue vas= 

legbare historiese datum gestel kan word nie. Dit is eerder so dat die S~z 

~ Leben aan 'n bepaalde historiese tydvak gebonde is. Dit is besonderlik 

die geval wanneer een of ander "instelling", soos byvoorbeeld die monargie, 

die Sitz ~ Leben uitmaak. Om die voorbeeld van die monargie verder te voer: 

Dit het sy wortels by die nagZd, sy begin by Saul, sy eiesoortige karakter 

onder Dawid en Salamo, sy selfstandige realisering in die Noord- en Suidryk, 

en ten slotte sy ondergang by beide Ryke. En so kan daar ook ten opsigte van 

byvoorbeeld die profetedom en die priesterdom dwarssnitte gemaak word. Elke 

sodanige snit omgrens 'n bepaalde periode. Volgens Richter kan hieruit afge= 

lei word dat die aktuele manifestasie van 'n Ga..ttu.ng s1egs op 'n bepaalde 

Sltz ~ Leben betrekking kan he, en dat daar in die loop van die Sltze im 

b , G-.,..,. .. ,,. . •. 11 7) Le en veranderinge by n ~~ kan ~ntree • 'n Bepaalde "instelling" 

is gewoonlik die draer van meer as een Gattung. Die profete het byvoorbeeld 

verskillende spreuksoortes ontwikkel, en by die priesterdom kan weer verskil= 

lende ritusse en instruksies gevind word. Om sulke en soortgelyke verskynsels 

te bestudeer en dit in verband te bring met die vraag na die verandering van 

die funksie van die Gattung, word deur Markert, net soos in die geval van die 

tradisionele benadering (vergelyk afdeling 2.1 .2~,as die taak van die gattung~= 

1 15) H.W. Hoffmann, a.w., 346. 
116) G.M. Tucker, FoJun CMliwm, 15, Vgl. ook Hoofstuk II, afdeling 2.1.2. 

117) w. Richter, Exegue a.l.6 LU~~eMc.ha.6.t, 147 • 
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guc.h..i.eht.U..ehe. f aset van Ga.ttung.s 6oJt.6chu.ng gereken 118) 

Die verdienste van die nuwere benadering in die verband is dat die gattung-6• 

guchichttlch.e. faset voortvloei uit die teorie met betrekking tot die onder• 

skeid tussen die SU.Z. .im Leben en die SU.z ,in deJL We.Jt.a:twt, wat weer op sy 

beurt 'n konsekwensie is van Ferdinand de Saussure se onderskeid tussen ta 

langue en la ~ole 119
)(hoewel dit deur die eksponente hiervan nie eksplisiet 

vermeld word nie). Die term Sitz .im Leben is net soos die term Gattung, 'n 

operasionele kategorie wat te doen bet met die verskynsel taal (la langue). 

Eers by die aanwending van die betrokke Gattung op individuele vlak binne 

aktuele taalgebruik (la p~ote), kan die vraag na dit SU.z ln d~ LLt~ 

gevra word. In die lig hiervan verkry Markert sy bydrae ten opsigte van sy 

gebruik van die term SU.z ln delL Lit~, relief. Ons vind naamlik dat daar 

hiermee in Gattung.s6o~chung weggedoen word aan die tradisionele opvatting van 

Gattung as 'n buite literere grootheid. 'n Verdere verdienste van die nuwere 

benadering in die verband is die noodsaaklike onderskeiding tussen die sinchro• 

niese en diachroniese metodiese fasette, en die feit dat sinchronie diachronie 

vooraf gaan, en nie omgekeerd nie. 

Hierdie hele aangeleentheid van die gattun.g.sge6chlchttiche vraag hou verband 

met die problematiek van die mondelingse oorlewering wat tot vandag toe baie 

aandag binne die tradisionele 6o~ge6chcihttlche ondersoeke veral ten opsigte 

van die evangelies kry. 120) d" d Volgens Markert meet Lt egter eer er as voor= 

werp van die Ub~en~ne.s~k (oftewel dan, die Tnddltion6ge6chlchte) 

118) L. Markert, "Formen- und Gattungskritik", 97. 

119) Vgl. Hoofstuk I, afdeling 1.1. 

120) "Formen- und Gattungskritik", 98. Markert maak in die verband die on= 

derskeid tussen "originarer" en "nachgeahmter" Ga..ttu.ng. Eg. meet meest• 

al as 'n mondelingse gegewenheid opgeneem word, terwyl lg. in die reel 

literer vergestalt is. Richter (Ex.ege6e a.t6 Ut~.6en6c.ha.6t., 139, 

(vervolg) 
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gereken word, en nie soos Klaus Koch 121 ) as deel van Gattung~6o~ehung 

nie. Markert huldig egter ook die opinie dat ~ditlon4g~chlchtilche 

kwessies nie altyd binne Gattung~6o~chung die aandag kry wat dit soms ver= 

dien nie. Wat die onderhawige studie betref, sal daar aan die kwessie van 

die mondelingse oorlewering, net soos in die geval van die gattu•~~g~eh[cht= 

Uche. vraag soos· di t hierbo ui teenges it is, aand ag gegee word in soverre di t 

'n bydrae kan lewer tot die vasstelling van die funksie van die Gattun9. 

Die vraag na die funksie van die Gattung blyk in die lig van die voorafgaan= 

de dus baie relevant vir die primere doel van hierdie studie te wees. Want 

wanneer ons oor die funksie van die Gattung praat, en derhalwe oor die kwes= 

sie van die S~z im Le.be.n en die S~z ~n d~ Lit~, dan is ons direk by 

die vraagstuk oor die relevansie van Gattung~6o~ehung by die vasstelling 

van bet.e.ke.n1..6. 

My voorkeur om vir die term Gattung~6o~chung te kies as aanduiding vir die 

ondersoek na literere tipes in Bybelse literatuur, behoef myns insiens in die 

lig van die terminologiese swakhede en verwarring van terme soos Fo~g~chleh= 

te., Gctttu.n.g~guchlchte., FoJUnk.Jri.tik, FoJUnenk.Jri.tik en Gaft.u.ng~k.Jri.tik 122), 

soos dit in die loop van hierdie afdeling van die studie duidelik geblyk 

het, nie 'n verdere betoog nie. 

voetnota vervolg/ 

121) 

122) 

143, 148) praat weer van "prim"arer" en "konstruierter" Ga..t:tunge.n.. 
Erhardt Guttgemanns (066ene. F~ge.n zun Fonmg~chlchte. d~ Evangetium~, 
Munchen 1970) bring hierdie kwessie met De Saussure se onderskeid tussen 

£a langue. en ta ~ole. in verband. Vir 'n bespreking hieroor, kyk 

A.C. Thiselton, "Semantics and New Testament Interpretation", 89. 

K. Koch, Wa..6 ~t FoJUnguchlchte.? 49 vv. 

M k k "F e und Gattungskritik", 90.) Richter en Markert (vgl. L. ar er , orm n-
~~:~:~ d ·d· van slegs die eerste faset gebruik die term Gattung~r~~ as aan u~ ~ng 

van Gattung~6o~chung, nl. die identifisering van Gattungen. 
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HOOFSTUK III 

'N SEMANTmSE ONDERSOEK NA DIE MAKARISMEREEKS IN Mr. 5 

Die semantiese ondersoek na die makarismereeks in Mt. 5 word gedoen by wyse 

van twee aspekte, naamlik (1) 'n bespreking van die opp~vlakt~tnu~ en 

(2) 'n bespreking van die dlept~~~. Dit word in hierdie volgorde ge= 

doen omdat die ontleding van die dieptestruktuur grootliks steun op die ana= 

lise van die oppervlakte. Met dit in gedagte wat reeds by die begrips= 

orientering ten opsigte van die vraag ~ ~ ~emantlek? gese is, bring ons die 

kwessies met betrekking tot die ~~emantlek (hoofstuk II, afdeling 1.4) by 

die bespreking van die oppervlaktestruktuur ter sprake, en die met betrekking 

tot die ~o4d¢emantiek (hoofstuk II, afdeling 1.3) by die bespreking van die 

dieptestruktuur. Die ontledeing van die dieptestruktuur is inderwaarheid niks 

anders as die bespreking van die semantiese betekenis van die tersaaklike peris 

koop nie. 

I • DIE OPPERVLAKTESTRUKTUUR 

In hierdie afdeling van die studie maak ons eers enkele opmerkinge oor die 

struktuur van die evangelie in sy geheel. Daarna word die perikoop afgebaken 

en 'n struktuuranalise daarvan gedoen. Vervolgens word die posisie van die 

betrokke perikoop in sy nouer en breer konteks geplaas. 

By die bespreking van die struktuuranalise van die nouer en breer konteks sal 

noodwendigerwys aan inhoudelike aspekte aandag gegee word om sodoende die 

posisie van die perikoop onder bespreking in relief te plaas. 

61/ ••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 61 -

1.1 DIE STRUKTUUR VAR DIE EVANGELIE VAN MATTEUS 

Pogings om 'n uiteensetting van die struktuur van die Matteusevangelie te 

bl..ed 1."s legl.·o l) Elk h. · een van 1.erd1.e pogings reflekteer in 'n groat mate 

die onderskeie navorsers se eie siening oor die aard en doel van die evange• 

lie. Sulke "struktuuranalises" moet egter nie verwar word met 'n semantiese 

struktuuranalise op die voetspoort van TGG - beginsels soos dit in die hoof= 

stuk ~~emantiek by die begripsorientering uiteengesit is nie. Eersgenoemde 

pogings is wat J.P. Louw "inhoudsanalises" ("content analyses") noem, en is 

gewoonlik gebaseer bloot op die inhoud soos dit die ondersoeker subjektief op= 

val. Dit is dan ook die rede waarom dit meestal van persoon tot persoon ver• 

skil 2) (sien ekskurs onder). 'n Semantiese struktuuranalise van die Eerste 

Evangelie is, sover my kennis strek, nog nie gedoen nie J) 

Die struktuuranalise van 'n hele boek (afgesien daarvan of dit semanties reg 

of verkeerd gedoen is) is afhanklik van die struktuuranalise van die afsonder• 

like perikope in die boek. Dit behoort dus streng gesproke eers aandag geniet 

nadat die afsonderlike eenhede geanaliseer is. Vanwee die ruimteaspek van 

'n verhandeling soos hierdie, sal daar egter nie 'n poging aangewend kan word 

om 'n struktuuranalise van al agt-en-twintig hoof stukke aan te bied nie. 

1) Vir verwysings na sodanige analises, kyk veral die resente publi= 

kasie van J.D. Kingsbury, Matthew:S~e, C~zology, Kingdom, 

Philadelphia 1975, 1 vv. 

2) Vir 'n meer breedvoerige kritiese bespreking met illustrasies van so= 

danige "inhoudsanalises", kyk J.P. Louw, "ATW en Griekse Teksontleding", 

in TAALFASETTE, (red.) C. van Schalkwyk, Universiteit van Suid-Afrika, 

18 (1974), 1-14. 

3) Dit is egter bekend dat 'n sub-werkgroep van die Nuwe-Testamentiese 

Werksgemeenskap van Suid-Afrika wat o.a. die bydrae van die algemene 

linguistiek vir die Nuwe-Testamentiese Wetenskap ondersoek, huidiglik 

met so 'n semantiese struktuuranalise van die Matteusevangelie besig is, 

en die resultaat daarvan sal volgens beplanning in die loop van die vol• 

gende jare in die publikasie Neoz~tamentica bekend gemaak word. 
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Om die makarismereeks vir die doel van hierdie studie in die relief van sy 

wyer verband te plaas, sal daar dus volstaan moet by die analise van 'n meer 

onmiddellike nouer en breer konteks, en die aanstip van die motief waarmee 

Matteus sy evangelie sou geskryf het. 

Ten opsigte van laasgenoemde, bestaan daar feitlik konsensus onder ondersoe= 

kers dat die inhoud en strekking van die evangelie in sy geheel onder die vol~ 

gende gesigspunt saamgevat kan word: Dit gaan om die verkondiging van die 

Messias, en in Hom, om die ba6iteia, die koningsheerskappy van God 4) Julius 

Schniewind formuleer hierdie Messias-verkondiging van Matteus soos volg: "Das 

Matthausevangelium zeichnet Jesus als den K"onig Israels, den Erfuller aller 

Verheissungen Gottes, die im Alten Testament gegeben sind; zugleich aber ist 

er der, den sein eigenes Volk durchweg verwirft, und der ein neues Gottesvolk, 

die Kirche, schafft, Jesus ist die Erfullung des Alten Testaments und cer 

Schopfer der neuen Gemeinde: dies ist das Evangelium, die freudenbotschaft, 

nach Matthaus 5>". 

Ekskurs: "Inhoudsanalises" van die Mateusevangelie. 

Om aan te toon hoe afhanklik "inhoudsanalises" van die navorser se eie siening 

is, bied ek nou drie voorbeelde van raamwerke van "inhoudsanalises" van die 

Matteusevangelie. Al die leemtes van sodanige analises word nie breedvoerig 

bespreek nie. Ek bied egter wel baie kortliks die ondersoeker se eie opvat= 

ting van hoe die "struktuur" van die evangelie met die "aard en "doel" daar= 

4) 

5) 

Vgl. onder andere J.T. Nielsen, Het Evangetie ~ Matthe~ I (P~~), Nij= 

kerk 1971, 13vv.; A.M. Brouwer, Ve B~g~ede, Zeist 1930, 19 vv.; R.N. 

Ridderbos, Het Evange.Ue na.aJt Ma.ttheU;.,, Kampen 1965, 17; A.H. McNeilie, 

The Go.6pel Ac.c.o~cU.ng to St. Ma.:tthe.w, Londen 1965, XVIII; W.G. Kummel, 

Einteitung in da.6 Neue Te.6tament, Heidelberg 
15 

1967, 65. 
~-~· •• • 12 J. Schniewind, VM Evange..U.um na.ch Mati:rw..u..o (NTD), Gott~ngen 1968, 1. 
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van korreleer. Hierdie afdeling moet derhalwe as 'n tipe ekskurs beskou 

word, aangesien dit vir die doel van ons studie slegs 'n indirekte bydrae 

lewer. 

(a) Eerstens die analise van W.D. Davies 6): 

Book I: (a) 3:1 - 4:25 Narrative material. 

(b) 5:1- 7:27 The Sermon on the Mount. 

Formula: 7:28-29 fuU e.ge.neto ho.te e.tdue.n ho 1uo£.U> tou.6 
logot.U. 

Book II: (a) 8:1 - 9:35 Narrative material. 

(b) 9:36 - 10:42 Discourse on mission and martyrdom. 

Formula: 11: 1 fw..l e.ge.ne.tc hote e.teluen ho 1uou.6 cU.ato...6~on 
.toiA dodeka. ma.the::t.o..iA au.tou ••• 

Book III: (a) 11:2- 12:50 Narrative and debate material. 

(b) 13:1- 52 Teaching on the Kingdom of Heaven. 

Formula: 13:53 luU egeneto ho.te e.telue.n ho 1 uoLU> ta-6 
paJt.a.b ola.6 • • • 

Book IV: (a) 13:54 - 17:21 Narrative and debate material. 

(b) 17:22 - 18:35 Discourse on church administration. 

Formula: 19: 1 1uU., ege.neto ho.te etelue.n ho Tuo~ .tou.6 
logoU-6 .toutot.U ••• 

Book V: (a) 19:2 - 22:46 Narrative and debate material. 

23:1- 25:46 Discourse on eschatology: fare= 
well address. 

(b) 

Formula: 26: l luU. egeneto ho.te e.telue.n ho 1uo~ pa.nta..6 
.toU-6 logou..6 tou..toU-6 ••• 

26:2 - 28:20 From the Last Supper to the Resurrection. 

Hierdie analise gaan van die standpunt uit dat die evangelis 'n bekeerde rabbi 

was, 'n Christelike legalis, wat in apologie teenoor die dwaling van "wette= 

loosheid" van sy tyd 'n sistematiese uiteensetting van Jesus se gebooie in vyf 

versamelinge volgens die patroon van die Mosaiese Pentateug gegee het. 

6) The Se,t.;ti.ng o6 the SeJtmon on the Moun:t, Cambridge 
3 

1966, 15. 
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Motivering vir hierdie analise word onder andere gevind in die stereotipe 

formule, k.ctl egene.to hote de.iue.n ho Iuow, •.. , wat aan die slot van elke 

versameling voorkom. Ons vind hierdie vyf-delige analise vir die eerste 

keer by B.W. Bacon 
7
), en dit is verreweg die mees populere soos die lys van 

die talle ondersoekers kan getuig wat dit netso, of (soos onder andere Davies) 

gewysig oorgeneem het. 

(b) Vervolgens die indeling van C.H. Lohr 8) 

~----1-4 Narrative: Birth and beginnings 

5-7 SERMON: BLESSINGS, ENTERING KINGDOM 

8-9 Narrative: Authority and invitation 

10 SERM0N: MISSION DISCOURSE 

[

11-12 Narrative: Rejection by this generation 

13 SERMON: PARABLES OF THE KINGDOM 

14-17 Narrative: Acknowledgment by disciples 

18 SERMON: COMMUNITY DISCOURSE 

19-22 Narrative: Authority and invitation 

23-25 SERMON: WOES, COMING OF KINGDOM 

,__ __ 26-28 Narrative: Death and rebirth 

In die lig van Papias se opmerking dat die evangelis Markus die tradisies aan= 

gaande Jesus nie ou. men.toi taxu gerangskik bet nie 9), wil Lohr met bogenoem= 

de simmetriese "struktuur" aantoon dat Matteus wel sy stof gerangskik he::, en 

boonop op 'n tradisionele styl wat vir hom en sy "gemeente"-lesers bekend was, 

en v:at sy "gemeente"-lesers juis van hom verwag het, o.angesien dit een van die 

funksies van 'n ~akam was om logia en spreuke te versamel (Pred. 12:9). 

7) St.tuii..u i..n Matthew,. Londen 1930; asook sy "The 'Five Books' of Matthew 

against the Jews", in The. Ex.po.6UoJt., 15 (1918), 56-66. 

8) "Oral Techniques in the Gospel of Matthew". in CBQ. 23 (1961), 427. 

9) Eusebius, H..<AtoJt.ia. ec.ci..uia.6t1..ca, II 39, 14. 
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(c) Laastens, J.D. Kingsbury lO) 

A. The Person of Jesus Messiah (1:1-4:16). 

B. The Proclamation of Jesus Messiah (4:17-16:20). 

C. The Suffering, Death, and Resurrection of Jesus Messiah (16:21-28:20). 

Die saak wat Kingsbury met hierdie analise wil bewys is dat Matteus sy evan= 

gelie in drie blokke indeel volgens 'n christologiese motief binne die ken= 

temporere Judalstiese begrip van die b~it~ ton o~non, naamlik dat Jesus 

Messias wat "toe" hul.o.o tou. a.nth!topou. was, "nou" ook die aardse en kosmiese 

hu.io~ tcu. theou. geword bet, en dat dit die doel van die proklamasie van die 

b~iteia. tOn ounanon is om alle nasies ~~ van God te maak. Hierdie chris= 

tologiese motief is geb&seer op 'n "struktuur" wat getuig van 'n progressiewe 

chronologiese heils-historiese skema wat uiteenval rondom die temporele uit= 

d rukkinge a.po tete Vz.xa..to ho 1 ~ o LL6 • • • en k.a.i eg ene;to hate dei.u en ho 1 u ou.6 •• 

By al drie hierdie. raamwerke het wel een of ander kriterium by die analise 

gegeld. Soms was die kriterium nie alleen inhoudelik bepaal nie, maar 

bet bepaalde sintaktiese formules ook as "struktuurmerkers" gedien. Dit 

mag so wees dat hierdie formules in die struktuur van die evangelie inder~ 

daad as merkers kan optree. Die analise bly egter subjektief, omdat geen 

objektiewe sintaktiese reels gegeld het nie en die analise ten slotte nog 

steeds 'n weerspieeling is van hoe die doel van die evangelie die navorser 

subjektief opval. Die semantiese struktuuranalises wat later in die hoofstuk 

volg, meet as die korrekte alternatief ten opsigte van hierdie "inhoudsana= 

lises" g,esien word. 

10) Matthew: Sbw.c.twt.e, Cfzlt..L.6tology, ~ngdom, 9; 36 vv. 161 vv. 
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1.2 PERIKOOPAFGRENSING 

In Mt. 5:3-10 het ons 'n reeks van nege uitsprake wat begin met die woord 

mak~i. Die eerste agt is gevorm op 'n identiese patroon. Die makarisme 

is in die derde persoon, gevolg deur 'n ho+:_bys 1·n. Elk b · ~ e ys1.n is bondig en 

die eerste en agtste is presies dieselfde, naamlik hot~ auton ~tin he ba6it~ 

ton ounanon. Die negende uitspraak is anders. Hierdie makarisme is in die 

tweede persoon meervoud geformuleer. Verder vind ons hier, in teenstelling 

tot die ander, meer gegewens in 'n tempotele bysin, gevolg deur wat oenskyn= 

lik 'n herhaling van die makarisme is, net in 'n ander vorm, naamlik e~ete 

~ agalli~tl~. Dan volg daar 'n hoti-bysin wat op sy beurt verder ondersteun 

en uitgewerk word deur 'n addisionele gaA-bysin. Die feit dat die negende uit= 

spraak in die tweede persoon geformuleer is, in teenstelling met die derde per= 

soon van die eerste agt, maak hierdie uitspraak reeds los van die eerste agt. 

En as dit verder ook nie inpas by die parallelistiese patroon van die eerste 

agt nie, laat dit ons baie sterk vermoed dat ons 'n wending in die perikoop 

van vs. 11 af kry. Dit blyk dat vs. 3-10 'n eenheid is en vs. 11-12 'n oor= 

gang na die volgende deel van die Bergrede. 

VAN MT 52 10 (EN Vs. 11 -16)ll). 1. 3 DIE STRUKTUUR • : - . 

11) Met betrekking tot die semantiese struktuuranalises wat gaan volg, steun 

ek sterk op die tot nog toe ongepubliseerde referate wat gelewer is by 

die jaarlikse kongres van die Nuwe-Testamentiese Werksgemeenskap van 

Suid-Afrika, Julie 1977, en wel die van A.B. du Toit, "The Structure of 

Matthew 4:23-5:48"; P.J. Maartens, "Die Kolastruktuur van Mattheus 6; 

w. Nicol, "The Structure of Matthew 7" en J.P. Louw, "The Structure of 

Matthew 8-9". My aanbieding verskil slegs ten opsigte van enkele "clus= 

ter"-bindinge. 
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luU a.noixa..6 to .l>torna. a.tttou e<Uka..6ke.n au;tou..6 iegon 

• 1 

.2 

A 

.3 

.4 

I 
.s 

.6 

B 

.7 

.8 

.9 

c • 10 

• 11 

• 12' 

D .13 

• 14 

II 
• 15 

• 16 

• 17 

E • 18 

• 19 

.20 

• 21 

Ma --

ma 

rna. --

~~ /w,[ etoc./w,[ to eneuma.U, 

ho:U a.u.ton u:Urt he. bMilw .ton ouJta.n~n. 
~.f lw.i Ee.ntlwu.ntu, 

lwil a.ttto.i. _Ea~ta.kl.Uhuort.tai.. 

~£-f ho.i EfW.U-6 

ho il auto 1.. ~Vt.o nom u o U.6.bt .ten ~ [rt. 

~~ ho-i. Eehtontu fuLl. ~e!ontu .tm cfika.io.6u.n[n, ma --
lw:U a.u:to.i.. c.hoJt.t.a..l>.thuort.tai.. ' ' '' '' ''' ' ' 

rna ~£~ hoi.. ~eemonu, --
hoil a.u..to.i ei.ee:thuort.tai.. 

rna ~~ ho-i. f!:a:tluvto.i t:e ~~ 
hot.i.. a.u.to.i.. .ton .theon op.6ort.tai.. 

--

rna. ~~ ho-i. e»r.enopo.io.i., --
hoil a.u..to.i hl..VLo.i.. .theou kl.Uhuort.tai.. --

rna. ~& hoi.. ~~grneno.i.. heneken dl~o.6ou.n~, --
. - '"'"''"" hoti a.uton utirt he bMile.i..a. ton outuuton. 

rna. ka.ltio.i.. u.te ho:ta.n on~o.61..n humM k.a..i.. c:U:ox.o.6.bt k.cU -------- -
~po.l>.in pan pon~on ~'human poeudorneno.i heneke.n 
em ou.. 

c. luU.Jtete ktLL a.gai.Li.M.the, 

ho 
hoU ho m<Atlw.6 human pc.f.uA en .toi.A ouJta.no.i..-6. 

u.to.6 gevt 1 2 
> e.cUO xa.n tou.6 pJto 0 e..t.M .toU-6 P'W humo n 

H umw u.te. .to hai..a..6 .Cu gu. 

ea. n de .to hai..a..6 moJta.ttthe., en .t1..tU ho...e..Lh.thu eto..1..; 

~ ouden .i.-6c.hu.e1.. e;t)_ e1.. me biethert ex.o k.a.ta.pa.tw.tha.i.. 
po ~n an.tlvc:op-on. 

H umw u.te .to 6o.6 .tou. ko.t>mou.. 

ou. du.na.:ta...t pow fvw.be.ruu epcUno oJtoM k.eime.ne • 

0 u.de k.a..iou..6.irt luc.hnon 

k.aJ.. U.thetu.irt ou..to n hu.po .ton modlo n 
ail., ¢U.hea..6.irt) ep.i.. .ten .tuc.hrt.i.art, 

ka..i.. £a.mpu pM.i.rt .to-i.-6 en .te o.i..k.ia. 

ho 

lw 

u..to.6 .f.amp.6a..tO .to {o.6 humort emp!t0.6.then £on an.thJiOport, 
po .£cfo.6.in human to.. kala. eJLga 

k.aJ.. do xtt.6 o .6.irt .ton pa..teM hum on :ton en :to 1...6 ou.Jta.no 1...6 • 

~~e nom.Ude hoil .•.•.•••••. 

---------·--·-· -· -· ·-·-·-·-· .................. . 
12) Die gevt in subkolon • 11 funksioneer as 'n "attention prompter", en der= 

halwe paratakties. Dit kan in Afrikaans weergegee word met "ja ••• ", of 

"immers". 
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Streng gesproke moet Mt. 5:2-7:27 as een kolon opgeneem word waarin 5:3-7:27 

die direkte rede na die semantiese eenheid ~ ano~ ~o ~toma autou ~= 

da4ken auto~ legon vorm. Vir die doel van ons analise word die paratak= 

tiese sinskonstruksies binne die direkte rede subkola genoem, en dit word 

numeries aangedui met .1, .2, .3, ensovoorts. Die struktuur vertoon die eien= 

skappe soos dit tipies binne narratiewe materiaal voorkam. Die relasies van 

die verskillende kola tot mekaar is naamlik linier van aard, en dit is dus nie 

nodig om die relasies hier met verbindingslyne aan te toon, of om die kommata 

af te merk nie. Slegs die relasies van die verskillende kolongroepe (="clus= 

ters") en groter eenhede word aangetoon. 

Die struktuuranalise bevestig die breuk tussen subkolon .8 en subkolon .9. 

(Vergelyk die vorige afdeling PERIKOOPAFGRENSING waar met kriteria soos lek= 

seemvoorkomste, die herhaling van woorde en frases en grammatiese verskynsels 

gewerk is). Behalwe die wisseling van die derde na die tweede persoon, wat 

alreeds 'n breuk aandui, is die herhaling van die bysin van subkolon .1 in sub= 

kolon .8 inklusief~ Dit bevestig die breuk. Daarbenewens word die skeiding 

tussen subkola .8 en .9 ook duidelik vanwee die stilistiese verskille tussen 

.1 tot .8 en .9 vv. 

Die eerste wat opval, is die anaforiese patroon binne die eerste agt subkola, 

bestaande uit makaJL..Lo.i plus 'n substantief of 'n adjektief met die artikel 

ho-i. Verskeie navorsers 13) het die aandag op bepaalde rymklank binne die 

onderhawige konteks gevestig. Dit is die tweede saak wat opval, naamlik dat 

daar 'n alliterasie - assonansie - paronomasia skema binne die anaforiese pas= 

sasie bestaan (vergelyk hierbo waar die alliterasie, assonansie en paronomasia 

13) Vgl. in die verband veral A.B. du Toit, "The Structure of Matthew 4:23 -

5:48". 
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in die struktuuranalise onderstreep is). Alliterasie, assonansie en pare= 

nomasia is veral karakteristieke elemente van die Semitiese poesie 14). Dit 

beklemtoon Matteus se Grieks-Semitiese skryfstyl wat later in die loop van 

die verhandeling al hoe meer na vore kom. 

Omdat 'n anafoor egter in homself 'n natuurlike fonetiese alliterasie of 

15) 
assonansie bevat , moet ons versigtig wees om nie rymklank wat eiendomlik 

aan die anafoor gebonde is, as struktuurmerkende argumente te gebruik nie. 

Dit laat dus die alliterende rn van rna~~ en die assonerende ho~ in die daar• 

opvolgende artikel as merkers buite rekening. Die p-alliterasie in die eerste 

vier subkola kan egter nouliks toevallig wees (vergelyk etocho~, eenthounte6, 

~~en e~nontu). Dit geld inderdaad ook vir die skema binne die indivi• 

duele subkola self, naamlik die dubbel pin subkolon .1 en subkolon .4 16), die 

dubbel d in subkolon .4 sodat ons in hierdie subkolon die parallelisme het van 

p ••• d ••• p ••• d 17)' die dubbel e in subkolon .5, die dubbel k in subkolon 

• 6, en die dubbel d in subkolon .8. Binne die orige subkola van die anafoor 

vind ons verdere aanduidinge van so 'n skema. Die k van kliltonornuou..6.i.n en die 

g van gen in subkolon .3 is albei velere plosiewe (eersgenoemde stemloos, en 

laasgenoemde stemhebbend), en daarom kan ons bier ten minste van semi-allite= 

rasie praat 
18

) In Subkolon .7 het ons in die el. van ~enopo~oi en die hui 

14) Vgl. M. Black, An Alu:una.i..c. Apptoa.c.h to the Go.t>peiA and Aw, Oxford 
3 

196 7' 160 vv. 

15) Vgl. byvoorbeeld die c~, gevolg deur 'n in6~vU.6 con-6~, in 

die meeste gevalle met le, wat in Pred. 3:1-9 in sestien versreels keer 

op keer voorkom. Vir 'n analise hiervan, kyk J.A. Loader, "Qohelet 3: 

2-8 - A 'Sonnet' in the Old Testament", 240 vv; asook sy "Gedagtes 

oor gekontroleerde eksegese", 31 vv. 

16) Vgl. die p van pe.inontu en die p.6 van d.i.p.t>ontu. 
17) Volgens A.B. du Toi t, a.. w., is die woord d.i.p.t>on.tu in subkolon • 4 wat by 

Lukas nie voorkom nie, en ook nie essensieel in hierdie konteks is nie, 

juis deur Matteus ter wille van die alliterasieskema ingevoeg. 

18) Du Toit wys daarop dat die kappa en die gamma. in die papiri dikwels uit= 

ruilbaar gebruik is. 
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van huioi gelykluidende diftonge wat ons semi-assonansie kan noem. In bier= 

die selfde subkolon vind ons ook nog 'n verdere assonansie, naamlik die o~ 

wat twee keer in ~enopoioi 19
) voorkom, sowel as in hulo~. In die gebruik 

van die woorde eleemone6 en eleethe&ontai in subkolon .5 is die verskynsel 

paronomasia teenwoordig. 

So vind ons dus bo en behalwe die allitererende p in die eerste vier subkola, 

'n verdere alliterasie - assonansie - paronomasia skema binne die individuele 

subkola wat boonop 'n anaforiese oktaaf vorm (aangedui met die Romeinse syfer 

I in die struktuuranalise). Vanaf subkolon .9 verderaan in die onmiddellike 

konteks vind ons nie meer aanduidinge van so 'n skema nie. Dit bevestig der= 

halwe die breuk tussen subkolon .8 en .9. Afgesien van die estetiese van hier= 

die klank - en woordspel, lewer dit dus ook 'n bydrae om die "clusters" in die 

struktuur van die onmiddellike konteks af te merk. 

Die negende makarisme (subkolon .9) wat saam met subkola .10 en .11 in 'n kolon= 

groep verbind (aangedui met die hoofletter C), neem sy eie unieke posisie binne 

die onmiddellike konteks in. Dit dien naamlik as die skarnier tussen die ma= 

karismereeks (subkola .1-.8) en die volgende deel van die Bergrede (subkola 

.12-.21). Hierdie verbinding word formeel aangedui deur morfologiese elemente 

van beide te bevat, naamlik die woord rna~~ wat na agter met die makarisme= 

reeks verbind, en die tweede persoon meervoud pronomen met sy gepaardgaande 

vervoegde vorm van ~, wat vorentoe verbind 20) 

19) Die assonansie in ~e.nopoiolis des te meer opvallend wanneer in gedagte 

gehou word dat dit 'n woord is wat 'n hapax legomenon in Bybelse Grieks 

is. Dit is waarskynlik ook die rede waarom Matteus die woord hier gebruik 

het. 
20) Hiermee is dit wat onder andere deur A.M. Brouwer (Ve B~g4ede, 123), H.N. 

Ridderbos (Ve S:Ot.e.k.IU,ng deJL B~gJte.de. naaJt Ma.ilhe.cu, Kampen 1936, 92). en 

C.H. Dodd (vervolg) 
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(voetnota vervolg) 

("The Beatitudes: a form-critical study", 2) op grond van 'n "inhouds= 

analise" vermoed is, formeel bewys (nl. dat vs. 11-12 as 'n oorgang 

dien). Terselfdertyd word 'n standpunt soos die van Walter Grundmann 

(Va6 Evangetlurn naeh Matth~ (ThHK), Berlyn 1968, 119) oor die formele 

funksie van die negende makarisme, as ongeldig bewys. Vir Grundmann 

vorm al nege makarismes 'n "kunstvolle Komposition". Hy verdeel dit ook 

in drie dele (vs. 2-6; 7-10; 11-12). Die eerste twee word gekenmerk 

deur die "Stichwort" c:Li..k.aio.t>oune. Die derde deel is vir hom slegs die 

herhaling van die tweede deel. Rudolf Bultman (V~e Ge6e~hte d~ .t>yop= 

~ehe T~dition, Gottingen 7 1967, 115 vv.) se standpunt hou ook nie met 

die fyn komposisie van Matteus rekening soos dit duidelik op grond van 

die struktuuranalise na vore kom nie. Hy meen nl. dat vs. 11-12, vanwee 

die stilistiese andersheid daarvan, as 'n latere tradisie vanuit die vroee 

Hellenistiese gemeente beskou moet word. Dit bevestig my opmerkinge hier= 

bo t.o.v. die waarde van 'n semantiese struktuuranalise bo die sg. "in= 

houdsanalise" (Vgl. die ekskurs hierbo). 
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Subkola .12-.21 vorm saam 'n eenheid (aangedui met die Romeinse syfer, II) 

wat duidelik in twee kolongroepe verdeel is, naamlik. 12-.14 (aangedui met D) 

en .15-.21 (aangedui met E.). 

Sodoende is eenhede I en II struktureel verbind, en is formeel aangetoon dat 

die makarismereeks (eenheid' I) as 'n komposisionele eenheid funksioneer. 

Die ma.karismereeks verdeel verder in twee kwatryne, naamlik • 1-.4 ( aangedui met 

A) en .5-.8 (aangedui met B). Drie formele faktore is hiervoor 'n aanduiding: 

(a) As ons die lesing auto~ in subkolon .7 aanvaar, soos dit inderdaad by die 

Nestle-Aland en die UBS-teks die geval is 21 ), dan vind ons dat die somtotaal van 

die woorde in beide kwatryne presies dieselfde is, naamlik ses-en-dertig. "The 

mathematical chance that this is purely accidental, is absolutely minimal 22)" 

(b) Die alliterasie-assonansie skema verskil opmerklik tussen die twee kwatryne. 

In subkola .1-.4 vind ons 'n alliterende skema, terwyl daar by die subkola .5-.8 

'n skema bestaan waar alliterasie om die beurt die assonansie afwissel (sien bier= 

bo)-- waarskynlik om stilistiese oorkarakterisering te vermy. (c) Die laaste 

subkolon van beide kwatryne (.4 en .8) bevat beide aan die einde van die matriks= 

sin dieselfde geaksentueerde woord, naamlik dlkalo4oune -- 'n woord wat nie net 

in die makarismereeks en in die breer konteks 'n belangrike rol speel nie, 

maar ook in die hele Matteaanse teologie. 

Binne Mt. 5: 3-10 is daar dus drie woorde wat struktuurmerkend prominent funksio= 

21) Die kodeks Sinaitlc~, die kodeks Ep~em~ en 'n paar minder belangrike teks= 

getuienisse laat die lesing auto~ weg, terwyl die meeste, die kodeks Vatica= 
nu4 en die kodeks Ko4idethl onder andere, wel auto~ lees (vgl. Nestle-Aland, 

Novum Te6tamentum G~ece, Stuttgart 25 1967, ad loc.) Bruce M. Metzger e.a. 

f\ Tex.tu.a..e Corrmenta.Jt.y on the GJteek New T u:ta.ment, Lon den UBS 1971) ag die ge= 

tuienisse wat die auto~ weglaat, blykbaar van so min tekskritiese belang dat 

hy dit glad nie bespreek nie. 

22) A.B. du Toit,"The Structure of Matthew 4:23-5:48u. 
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neer, naamlik die anaforiese ma~i, die uitdrukking ba4itela ton o~non 

wat aan die begin en einde van die oktaaf voorkam, en laastens die geaksentu• 

eerde dlkaic~oun~ wat aan die einde van die laaste kolon van beide kwatryne aan= 

getref word. 

Hiermee is wat die oppervlaktestruktuur van die onmiddellike konteks betref, 'n 

analise gedoen van wat Wolfgang Richter die "ornamentele", die "uiterlike" en die 

"innerlike" vorm noem 
23

). In hoofstuk II, afdeling 2.3 het ek betoog dat dit 

moontlik is dat inhoudelike momente wel 'n rol by die sintaktiese analise van die 

oppervlaktestruktuur kan speel. In Mt. 5:3-10 was dit egter nie nodig om inhou= 

delike momente by die sintaktiese analise in berekening te bring nie. Vir die 

doel van hierdie studie bepaal ons ons nou by die makarismereeks in Mt. 5:3-10 

(subkola • 1-. 8). 

By die ontleding van die dieptestruktuur wat ham op die makarismereeks sal toe= 

spits, sal aangetoon word dat die inhoud met bostaande struktuur korreleer. Maar 

eers is dit nodig om die makarismereeks teen die perspektief van die struktuur 

van sy wyere konteks te plaas. 

1. 4 DIE STRUKTUUR V~ DIE WYERE KONTEKS 

Die makarismereeks vorm baie duidelik 'n element van 'n groter geheel wat tradi= 

sioneel as die Bergrede bekend staan (Mt. 4:25-7:27). Die Bergrede maak op sy 

beurt weer deel uit van 'n groter geheel binne die Matteusevangelie, naamlik Mt. 

4:23-9:35. Die breer konteks word eerste behandel, en daarna die nouer konteks. 

Uit die aard van die saak sal daar nie op al die sintaktiese, stilistiese en in= 

houdelike eienskappe van so 'n wye konteks ingegaan kan word nie. Alleen die 

23) Vgl. die afdeling 'N NUWERE BENAVERING TOT GATTUNGSFORSCHUNG by die 

begripsorientering. 
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resultate wat vir hierdie studie relevant is, word aangebied. 

1 • 4. 1 • MT. 4: 23 - 9: 3 5 

Behalwe vir 4:23 en 9:35 word die verskillende kola vanwee woord-ekonomiese 

oorwegings nie een-vir-een uitgeskryf of genommer nie. Ons werk slegs met ko= 

longroepe (in die struktuuranalise met Romeinse syfers aangedui). Sommige van 

die eenhede wat as kolongroepe aangedui word, bestaan slegs uit een kolon (4:23; 

4:24 en 9:35) , maar beklee binne die struktuur van die konteks dieselfde funk= 

sie as die ander kolongroepe. Ander kolongroepe bestaan weer uit kleiner kolon= 

groeperinge, en dit word aangedui met die hoofletters A, B, c, ensovoorts. Teen• 

oor elke kolongro~p word 'n baie kort parafrase van die inhoud van die betrokke 

kolongroep aangebied. Die Bergrede (Mt. 4:25 - 7:27) met die afsluitende formule 

luU. e.ge.neto hate. e.tei.ue.n ho I~ou-6 tou..6 logou..6 tout.ou.6 ••. (Mt. 7:28-29) vorm 'n 

komposisionele eenheid wat vir die doel van ons bespreking van Mt. 4:23 

- 9:35 dieselfde funksie as die ander kolongroepe beklee, en dit word daar= 

om met die Romynse syfer III aangedui. Ter wille van verwysingsdoeleindes 

word die versnommers waaruit die verskillende kolongroepe bestaan, en soos 

dit in die Bybel aangebring is, aangetoon. 
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I 4:23 k.cU pe!Uege.n e.n ho.t~ t~ GolLe..a.A..a, 

[
cUda..6 ko n e.n .tai...6 .6 u.na.g 0 gw auto n 

fuU. k~.6on to e.ua.ngei.)_nn tu ba.oil.e).cu 

'---------.n.ai.. theJta.pe.u.On pa.6an no.6on luU pa..oan ma.la.llin 

II 

.,__ __ en_., to tao. 
+ 

4:24 Algemene aanduiding van Jesus se genesende 

bediening. 

I 

-, 
I ,-----. 

---' ' I 
I 
I 
t 

II 1 

t 
I 

I 4:25-

r->7:'27 
III t Bergrede • lr-e f 

L.~I.!_I '---- 7: 28-29 

IV 
A 8:1-4 

..,___...._B 8:5-13 

c 8:14-17 

v 8:18-22 

A 8:23-27 
VI .,___.,._B 8:28-34 

VII 

VIII 

IX 

c 9: 1-8 

f"-A 9:9-13 
I 
I 

I B 9: 14-17 
L-

'A 9:18-26 

9:27-31 

9:32-34 

9:35 

Afsluiting van diskoers met formule: ka.i e.ge.= __ , 1 
ne.to hote. e.tei.ue.n ho Ieoou..6 :tou..6 .togou..6 toutou..6... I 

Genesing van die melaatse. 

Genesing van die dienskneg van die hoofman • 

Genesing van die skoonmoeder van Petru~ en die 

skare. 

Navolgingskap: Niks moet in waarde boer geag 

word as dissipelskap nie. 

Jesus maak die storm stil. 

Genesing van die twee besetenes van Gadara • 

Genesing van die verlamde man in Kapernaum. 

Jesus se gesindheid teenoor die verworpelinge 

in die samelewing. 

Onderwysing oor die vas. 

Genesing van die vrou wat aan bloedvloeiing gely 

het, en die opwekking van Jairus se dogtertjie. 

Genesing van die twee blindes. 

Genesing van die stom man. 

ka.£ peJL..Lege.n ho 1 u·oU6 tM potw pcuM luU w 
komall, 

cU.da..6 ko n e.n ta.A.-6 .6 u.na.g 0 g aJA auto n 

t 

' I 
IV I 

I 
t 
I 

_____ _J_ 

v ' 
I 

' VI f 

• 
' ' A --, l 

' VII t ·----B __ j I 

I 
I 

' t 
' 1 

' IX I 
1 

' ---. 1 

kai. keA.u.6.6on to e.uttnge.U.on tu bcuile).cu 

'---------ra.vl.' theJta.pe.uon pa_6an no.6 on ka..l pcuan ma.la.kia.n. 

L-- --' __ .J 
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Mt. 4:23 - 9:35 vorm 'n ringskomposisionele eenheid wat met nagenoeg iden= 

tiese bewoording begin en eindig (seksies I en Ix) 24). A.B. du Toit wys daar= 

op dat die ringskomposisie hier nie as 'n statiese argument gebruik word nie, 

maar dat dit tipies van Matteus se komposisionele metode soos 'n spiraal 

in 'n progressiewe sirkelbeweging funksioneer. Seksie I funksioneer soos 'n 

sleutel as die programmatiese inleiding vir dit wat gaan kom, en seksie IX as 'n 

opsomming van dit wat gese is; maar terselfdertyd dien seksie IX as die skarnier 

vir die gedeelte wat daarop volg en waarin die parallelisme tussen Jesus se be= 

diening met die van sy dissipels uitgebou word. 

In die identiese inleiding en slot van seksies I en IX vind ons by wyse van die 

drie partisipiale kommata (dld~~on ... ; ~~~on ... ; ~h~peuon ... ) ve~~= 

sings na dit wat binne hierdie ringskomposionele eenheid gese word. Die genesings= 

motief word onmiddellik opgeneem deur in seksie II 'n algemene beskrywing van Je= 

sus se genesende bediening aan te hied, en dit word daarna weer opgeneem en breed= 

voerig in hoofstukke agt en nege by wyse van individuele beskrywings aan aandag 

gegee, naamlik in seksies IV, VI en VIII. In die Bergrede funksioneer die didak= 

tiese motief dominant. Dit kom egter ook voor in hoofstukke agt en nege waar die 

individuele beskrywings van Jesus se genesende bediening in vertellings van drie

drie gegroepeer word. Seksies IV en VI bestaan uit eenhede A,B en C 25 ). 

24) J.T. Nielsen (Het Evangelie ~ MatthiUA 1, 88) maak ook in sy kommentaar 

'n verwysing na hierdie ringskomposisie. Vgl. ook A.B. du Toit, "The Struc= 

ture of Matthew 4:23 - 5:48"; en J.P. Louw, "The Structure of Matthew 8-9". 

25) Die kolongroepering A in seksie VI is die enigste wat binne hierdie katego= 

rie nie na 'n genesingswonder verwys nie. "As such it naturally acquires 

some degree of emphasis: Jesus can satisfy any need. Not only infirmities, 

even the danger of a storm is within his authority to calm". (J.P. Louw, 

"The Structure of Matthew 8-9). 
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So bestaan seksie VIII ook uit eenhede A, B en c 26). In albei gevalle word 

die triologiese groeperin~ deur vertellings oor onderwysings van Jesus onder= 

breek (naamlik IV ABC deur V en VI ABC deur VII, waarna VIII ABC volg). Vol= 

gens J.P. Louw moet ons hierdie onderbrekings nie net as stilistiese onderbre= 

kings opneem nie, maar as eggo van die onderrig in seksie III. Dit plaas die 

onderrig van die Bergrede sterk op die voorgrond. Die relasies van die eenhede 

waarin die didaktiese motief domineer, word in die struktuuranalise aan die reg= 

terkant by wyse van gebroke verbindingslyne aangetoon, terwyl die relasies van 

die eenhede waarin die genesingsmotief domineer, aan die linkerkant by wyse van 

ononderbroke verbindingslyne aangetoon word. 

Hoewel die woord ~~4eln binne die bovermelde ringskomposisionele eenheid nie 

weer op die oppervlaktestruktuur voorkom nie, figureer die motief van die prokla= 

masie van die ba4iteia ~ou ~heou, soos later aangetoon sal word, wel sterk binne 

die dieptestruktuur, en dan veral met betrekking tot die makarismereeks. Maar 

voordat ens daaraan aandag gee, is dit nodig om eers die strekking van die Berg= 

rede te bepaal. 

26) Kolongroepering A in seksie VIII funksioneer in die dieptestruktuur as 

twee afsonderlike genesingswonders, en daarom as twee vertellings. Op 

die oppervlaktestruktuur struktureer die twee vertellings egter sintak= 

ties en komposisioneel gelntegreerd, en daaram word dit in die struktuur= 

analise as een vertelling weergegee. In die dieptestruktuur word eers berig 

gegee van 'n "gewone" genesing (die vrou wat aan bloedvloeing gely bet), en 

dan 'n "geintensiveerde genesing" (die opwekking van Jairus se dogtertjie 

uit die dood). Op so 'n wyse word die genesingsmag van Jesus beklemtoon, en 

blyk dit ook die rede te wees waarom hierdie twee vertellings in die opper= 

vlaktestruktuur geintegreer is. Kolongroepering A van die triologiese seksie 

VIII korreleer dus met A van die triologiese seksie VI. Beide die kolongroe• 

peringe A in hierdie twee seksies het o.a. 'n emfatiese funksie. 
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1.4.2. MT, 4:25 - 7:27 (DIE BERGREDE) 

Die Bergrede wat in Mt. 4:25 - 7:27 opgeneem is, word deur die evangelis aan= 

gebied as 'n rede wat Jesus tydens sy eerste optredes op aarde teenoor sy 

dissipels en ander in die heuwelagtige streke van Galilea uitgespreek bet. 

In vroeer tye is die Bergrede beskou as 'n enkele rede wat Jesus op 'n spesi= 

fieke historiese geleentheid sou gelewer het, en dit is inderdaad die indruk 

wat Matteus ons in sy evangelie gee. Vandag egter is baie Nuwe-Testamentici 

van mening dat Matteus -- in aansluiting by 'n opelugtoespraak van Jesus wat 

met die makarismes begin en met die vergelyking van die bou van die twee huise 

eindig -- self die Bergrede uit verskillende logia van Jesus wat op verski1= 

lende tye en geleenthede uitgespreek i~ in een komposisionele eenheid versamel 

het 
27 >. 'n Semantiese struktuuranalise van die Bergrede dui bevestigend ook 

hierop. 

Net soos in die geval van die struktuuranalise van die breer konteks (Mt. 4: 

23 - 9: 35) word die afsonderlike kola by die semantiese struktuuranalise van 

die Bergrede ook nie hieronder een-vir-een uitgeskryf of genommer nie; ons 

werk ook met kolongroepe (aangedui met Romeinse syfers) waarvan sommige ook 

slegs uit een kolon bestaan en ander weer uit kleiner kolongroeperinge. By= 

belversnommers teenoor die groepering~ en parafrases van die inhoud word ook 

soos in die geval van Mt. 4:23 - 9:35 aangebied. Na die struktuuranalise volg 

'n meer gedetai lleerde bespreking van die inhoud as wat hierbo in die geval van 

die breer konteks gebied is. Die inhoudelike raamwerk van die Bergrede wat op 

grond van 'n semantiese struktuuranalise vasgestel is, sien dan soos volg daar= 

uit: 

27) Vgl. o.a. A.M. Brouwer, Ve BeJLgtc..e.de, 138 vv.; C.W. Votaw, "The Sermon on 

the t-1ount", in J. Hastings (red.), A V.lc.ilonaJty on the &Lb.te.. Extlta. Vofu= 

me, Edinburgh 1909, 3 vv. R.H. Mounce, "The Sermon of the Mount", in 

J.D. Douglas (red.) The New &i..b.te Vi..c:t.lona.Jty, Michigan 1971, 1162. 
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25 - 5:2 "Setting" van die Bergrede. 

3-10 Makarismereeks. 

11-12 Skarnier tussen makarismereeks en triptiek. 

13-16 

17-20 

21-48 

Triptiek: "Sout van die aarde"; lig vir die 

wereld"; "stad op 'n berg". 

Inleiding tot sentrale deel van die Bergrede 

in die algemeen en tot die ses antiteses in 

die besonder. 

Ses antiteses. 

Inleidende opskrif tot die triptiek: "Aalmoese 

gee"; "gebed"; "vas". 

2-18 Triptiek: "Aalmoese gee"; "gebed"; "vas". 

19-21 

22-23 

24 

25-32 

33-34 

Waarde-oordele: Skatte op die aarde I skatte 

in die hemel. 

Onderskeidingsvermoe. 

Toewyding: Diens aan God I diens aan Mammon. 

Lewensnoodsaaklikhede. 

Retrospektiese herinterpretasie van ~than, 

th~~ en ounano en opregte diens aan God. 

1-5 Waarskuwing teen eiegeregtigheid. 

6 Naskrif - diskresie meet gebruik word. 

7-11 Laaste stuk van die sentrale deel: Die Vader in 

die hemel sal krag gee om hierdie gebooie te ge= 

hoorsaam. 

12 

13-27 

28-29 

Goue Reel: Afsluiting van die sentrale deel. 

Epiloog van die Bergrede: Hierdie woorde meet 

gehoorsaam word as iemand die koninkryk wil bin= 

negaan (vier paragrawe): 

13-14 

15-20 

21-23 

24-27 

Nou Poort. 

Goeie/slegte vrugte. 

Moenie se: Here, Here! 

Bou van huis op sandlklip. 

Afsluiting van diskoers met formule. 
791 
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Die struktuur van die Bergrede wat uit veertien kolongroepe (seksies) bez 

staan, vertoon 'n vyfvoudige konsentriese ringskomposisie wat net soos in 

die geval van die bree konteks (4:23 - 9:35) soos 'n spiraal funksioneer. 

Die inhoud van die seksies wat saam 'n sirkel vorm, funksioneer naamlik in 

'n progressiewe sirkelbeweging. Telkens vind daar vanaf elke sirkel 'n ver= 

dere vernouing vorentoe plaas totdat daar by 'n middelpunt uitgekom word. 

Die middelpunt self is egter soos 'n atoom wat weer tot 'n kern opsplits, so= 

dat ons inderdaad ses konsentriese sirkels het waarvan die in die middelpunt 

egter nie 'n formulere "ring" vorm nie. Binne hierdie konsentriese ringskom= 

posisie speel die drietal (net soos in die breer konteks van 4:23 - 9:35, en 

altans soos in die hele brief) 'n belangrike rol. Die struktuur van die Berg= 

rede wat op die vorige bladsy aangebied is, kan aan die hand van die volgende 

diagram verduidelik word: 
5 = I 
4 = II - IV 

3 = v 

2 = VII 

= VII (tript ·ek) 

VIII 
• (triptiek) 

= IX (tript" k) 

2 = X 

3 = XI - XII 

4 = XIII 

5 XIV 

Seksie I en XIV vorm die buitenste sirkel. Eersgenoemde seksie voorsien die 

"setting" van die Bergrede. Jesus neem naamlik 'n sittende posisie soos 'n 

rabbi in om sy volgelinge te leer. 'n Dissipelkring omring Hom, en in 'n 
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wyer sirkel, die skare. Laasgenoemde seksie vorm op sy beurt die afslui= 

ting van die hele diskoers by wyse van die bekende formule R~ egeneto hote 

e.teluen 1 UOU6 tou..6 logou..6 tou.t.oLL.6 •• • 

Seksies II - IV vorm saam met seksie XIII die vierde sirkel. Die vasstel= 

ling van die funksionele posisie van seksie II (die makarismereeks) is die 

primere doel van ons analise. Die struktuursamehang van seksies II - IV 

is reeds by die afdeling VIE STRUKTUUR VAN MT. 5: 2-10 (EN VS. 11-16) 

aangetoon. Daar het ons vasgestel dat seksie II skarnier via III met die 

triptiek van IV wat weer vorentoe verbind met die d4lemalige triptiek van die 

sentrale deel (seksies V - XII). Die ontleding van die dieptestruktuur sal 

hom in die volgende afdeling op die makarismereeks toespits, en daarom word 

daar nie nou aan die inhoudelike aspekte van seksie II aandag gegee nie. Wat 

seksie IV betref, kan opgemerk word dat dit 'n gedeelte is wat hom fokus op 

die sleutelposisie van die dissipels in die wereld en die groat verantwoordec 

likheid wat hierdie posisie op hulle skouers geplaas bet. Binne seksie XIII 

vind ons in vier perikope by wyse van 'n progressiewe styl van 'n vae tot 'n 

baie duidelike aanduiding, 'n eenheid wat ons die epiloog van die Bergrede 

kan noem. 

Seksies V en XI - XII vorm die derde sirkel. Seksie V dien as die inleiding 

tot die sentrale deel van die Bergrede wat met seksie XII afgesluit word, en 

terselfdertyd dien dit as 'n oorgang na die sogenaamde ses antiteses van seksie 

f • • b' J ' 28) h A d t d' f hn J:~~;, VI. In n sekere s~n ~s Joac ~m erem~as reg as y se a ~e rase ~ lU...K~= 

O.t>Ou.ne pluon ton gJtamma-teon fuU ta!ti.o~on in seksie V (Mt. 5: 20) die tema 

28) The SeJtmon on the Mount, Landen 
4 

1972, 23. 
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van die Bergrede vorm. Hierdie selfde tema van "onderskeidingsvermoe" 

vind ons ook in die middelpunt van die konsentriese ringskomposisie (sien 

later). Seksie XI vorm die laaste stuk van die Bergrede se sentrale deel. 

In hierdie seksie word daar aangetoon hoe dit moontlik is om die "imperatief" 

van die Bergrede te gehoorsaam. Die Vader in die hemel sal daarvoor krag 

gee. Vanwee die frase houto.t> galt ut1J1. ho nomo.t> k.a...L ho-i. p!Looeta.i in seksie 

XII (wat by Lukas nie voorkom nie) wat met Mt. 5:17 ooreenstem, lyk dit baie 

waarskynlik dat die sogenaamde "Goue Reel" van seksie XII die afsluiting van 

die sentrale deel van die Bergrede vorm. Die ou.n van Mt. 7:12 het 'n konklu= 

derende mag met betrekking tot die sentrale deel in sy geheel. Die ho nomo~ 

ka.i hoi p1Lone.ta...l. wat in die inleiding en slot van die sentrale deel voorkom, 

dui in die rigting dat Matteus binne hierdie sentrale deel van die Bergrede 

'n· aanduiding wil gee van die ware etiek van die Skrifte. 

Seksies VI en X vorm die tweede sirkel. Die antiteses in seksie VI moet nie 

as kontradiksies tot die Mosaiese Wet opgeneem word nie. Jesus is besig om 

sy dissipels te leer wat dit beteken om die Wet volkome te vervul. Seksie X 

vorm die laaste deel van die lang etiese instruksie voordat die konklusie in 

seksies XI - XIII daarop begin. "The reason for such a position lies at hand: 

after having told the believers how good they should live, Jesus finally ~arns 

then that this does not mean they should judge others who appear not to be 

good 29 )u Vs. 6 vorm binne hierdie seksie 'n "counterbalance" teenoor vs. 1-

5. "You must nog judge others but this does not mean that you must continually 

d • . b d 30)" bring the gospel to anyone; some ~scret~on must e use 

29) W. Nicol, "The Structure of Matthew 7". 

30) w. Nicol, a.w. 
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Die triologiese seksies VII en IX vorm die eerste sirkel en seksie VIII 

(self triologies) die middelpunt van die konsentriese ringskomposisie. 

Hfst. 6:22-23 ("onderskeidingsvermoe)" vorm op sy beurt ·weer die kern van 

hierdie middelpunt. Dit word deur feitlik dieselfde tema aan weerskante 

deur die ander twee lede van die triptiek omsluit, naamlik die alternatief 

"skatte op die aarde I skatte in die hemel" {6:19-21) en die alternatief 

"diens aan God I diens aan Mammon" (6:24). Seksie VIII kan dus as 'n sesde 

sirkel in die konsentriese ringskomposisie opgeneem word. Dit is inhoudelik 

onlosmaaklik met die omarmde triologiese seksies VII en IX verbind. In sy 

geheel weerspieel die triptiek van seksie VII Jesus se beroep op die geloofs= 

. ' ' d' d' • 1 31 ) I d' ' ' k k . d' 1ntegr1.te1t van 1e 1.ss1pe s , n 1e tr1pt1e van se s1e IX word 1.e 

opregtheid van die gelowige vanuit sy totale afhanklikheid van God belig. 

In seksie VII was die woord ~thon 'n sentrale tema. Die aard van hierdie 

rn.Uthon word nou in seksie IX gepresiseer. Waar die kwessie van "waarde-

oordele" in seksie VIII ter sprake kom en die gelowige dissipels gemaan word 

om skatte e.n OUIUlno te versamel, word hierdie "skatte" nou in seksie IX nader 

bepaal. 

Voordat ons vervolgens ten slotte kyk na my resultaat ten opsigte van die 

funksionele posisie van die makarismereeks {seksie II) binne die struktuur van 

sy breer en nouer konteks, eers 'n woord oor die bree karakteristieke van die 

Bergrede: 

In die Bergrede bied Matteus ons 'n indrukwekkende beeld van Jesus as did~kon. 

Die didaktiese motief is dus dominerend in die Bergrede. Dit is nie alleen 

die woord ~keht (4:23; 5:2; 5:19; 7:29) wat in hierdie opsig daarop dui nie; 

31) Vgl. P.J. Maartens,"Die Kolastruktuur van Mattheus 6". 
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ook die partisipium kat~anto~ (5:1) gee die beeld weer van Jesus in die 

posisie van 'n rabbi, besig om sy volgelinge te onderrig. Die didaktiese 

motief is ook onderliggend aan die uitdrukking ano~ to ¢toma autou (5:2) 

wat volgens A.B. du Toit 'n beklemtoning daarvan is dat 'n plegtige verkla= 

. 1 32) 
r~ng gaan vo g • Dit is verder ook die neiging dwarsdeur die Bergrede (in 

die besonder hoofstukke ses en sewe) dat die uitdrukkings amen lego humin: lego 
. - - . 33) hwmin; ego de lego h~n, en soortgelyke segginge (5: 18; 5:20; 5: 

22, ensovoorts), asook die talle imperatiewe (struktureel met die didaktiese 

motief verbind), die beklemtoning van die motief verder onderstreep. Dit is 

veral in Mt. 7:28-29 (waar die diskoers met die bekende formule ~ egeneto 

hote e.tei.uen ho I~oU-6 tou..6 logoU¢ toutot.U ••• afgesluit word) dat die di= 

daktiese motief sterk beklemtoon word. Ons vind hier vir die eerste keer by 

Matteus die substantief dldache. Dit word in die betrokke kolon met die par= 

tisipium ~kOn opgevolg, en so kry ans 'n ringskomposisie waar die Bergrede 

in sy "setting"(Mt. 4:25- 5:2), asook in sy afsluiting (Mt. 7:28-29) met die= 

selfde motief geaksentueer word, naamlik die motief van die dldache. 

1,5 GEVOLGTREKKING 

Vanuit die analise van die oppervlaktestruktuur het ek aangetoon dat die maka= 

rismereeks in Mt. 5:3-10 (seksie II in die struktuur van die Bergrede) 'n 

kunstige komposisionele eenheid is met sy fokuspunte op die drie terme maka= 

~~~ ba¢iteia ton ounanon en dikaio¢oune. 

32) "The Structure of Matthew 4:23 - 5:48". Du Toit verwys in die verband 

na Job 3:1; Ps. 78:2 en Hnd. 10:34. 

33) Die term "segging" word in die studie gebruik (sien veral later hoof= 

stuk IV) in gevalle waar dit vir die doel van die verhandeling nie van 

k . ' "k 1 " f ' "k . " f belang is of die frase onder bespre ~ng n o on o n erns~n o 

'n ·~uiting" vorm nie. (Vir 'n bespreking oor lg. drie terme, vgl. hoof= 

stuk II, afdeling 1.4). 
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Ons het gesien dat die makarismereeks via seksie III (die negende en tiende 

makarisme in die tweede persoon) met die triptiek van seksie IV (die sout van 

die aarde, die lig vir die wereld en die stad op die berg) skarnier. Seksies 

II - IV vorm saam met die epiloog in seksie XIII 'n sirkel wat respektiewelik 

in 'n progressiewe en regressiewe beweging met die driemalige triptiek van 

die sentrale deel van die Bergrede verbind. Die Bergrede self as eenheid (wat 

as die exemplum ~¢icum van die vroeg- Christelike didache beskou kan word) 

maak op sy beurt deel uit van 'n wyere ringskomposisie (4:23- 9:35). In 

hierdie wyere konteks word die didaktiese met die genesingsmotief afgewissel. 

In die lig van hierdie struktuur word dit glashelder dat die makarismereeks as 

d . ,_ .J: ··~ d. d. d k . f . 34) . •. 1e exO/LU..<.WTI van l.e 1 a t1ese Bergrede unks1oneer , asook van d1e breer 

konteks waar die genesingsmotief dominant is ( afgewissel met die didaktiese). 

Die posisie van die makarismereeks binne die struktuur van sy nouer konteks 

(4:25- 7:29) en breer konteks (4:23 - 9:35) moet dus verstaan word in die lig 

van die twee motiewe wat binne hierdie wyere struktuur domineer, naamlik die 

didaktiese en die genesingsmotief. 

In my analise het ons egter opgemerk dat afgesien van bogenoemde twee motiewe 

daar nog 'n derde in die ringskomposisionele raamwerk van die wyere struktuur 

voorkom, naamlik die keJW.gma.:Uue.. Laasgenoemde, anders as die didaktiese en 

genesingsmotief, word nie in die oppervlaktestruktuur geartikuleer nie. As 

ons nou op grond van 'n dieptestruktuuranalise kan bewys dat die makarismereeks 

kerugmaties funksioneer, dan sal dit daarop dui dat die verswee kerugmatiese 

motief sy plek binne die makarismereeks kry. Op grond van die posisionele as= 

pek van die makarismereeks as die exoJuU.um van die konteks, sal bogenoemde 

34) Hiermee is wat deur navorsers op grond van "inhoudsanalises" (vgl. die 

ekskurs vroeer in hierdie hoofstuk) "vermoed" is, formeel bewys. Vir 

sodanige "vermoede" vgl. J. Jeremias, The Svurron on the Mount, 23. 
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bevinding dus verder 'n baie belangrike gevolg meebring: Die kerugmatiese 

motief sal naamlik as die draende fondament beskou moet word vir die ver= 

staan van sowel die didaktiese as die genesingselemente in die konteks. 

2. DIE DIEPTESTRUKTUUR 

Die dieptestruktuur word ontleed deur die semantiese funksies van die kola 

en woorde binne die perikoop te bepaal en te omskryf. Binne die onderhawige 

perikoop het ek vasgestel dat daar drie terme is wat struktuurmerkend promi= 

nent funksioneer, naamlik ~~~~ ba¢~ela ton oU4anon en ~~oune. 

Hierin vind ons alreeds 'n aanduiding dat die denotata waarna hierdie drie 

terme binne die konteks verwys, bepalend vir die semantiese betekenis van 

die perikoop in sy geheel kan wees. Dit is dus drie terme wat vir die doel 

van die studie, nadere beligting vereis. Vanwee die poliseme karakter van woorde 

word daar vanuit die konteks en die analise van die oppervlaktestruktuur be= 

paal watter noempotensie van 'n betrokke woord die aktuele gebruiksgeval binne 

die konteks is. Dit veronderstel uit die aard van die saak 'n insig in die be= 

tekenisvelde van die drie bovermelde woorde, maar vanselfsprekend ook van al 

die ander woorde wat in die perikoop voorkom. Om die betekenisveld van 'n 

woord af te baken, vereis weer op sy beurt die isolering van die semantiese 

woordvelde waarbinne die betrokke woord mag figureer. Dit word met behulp van 

die sogenaamde komponente-analise bepaal (vergelyk die bespreking by die be= 

gripsorientering in hoofstuk II, afdeling 1.3). Vanwee die komplekse aard 

van die tegniek om die betekeniskomponente van 'n woord vas te stel, beperk 

ek my in hierdie studie tot slegs 'n ondersoek na die betekenisassosiasies in 

die Nuwe Testament van die woord wat die mees prominente skyn te wees, naamlik 

ma.k.a.Jri..o-i. en sy stamverwante derivate. Wat die woord d-i.kcU.o~oune betref, bet 
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L 35) ' . J.P. ouw n deurtastende semantLese ondersoek na die betekenis en 

gebruik daarvan in die Bergrede gedoen. Daarom is 'n herhaling daarvan bier 

onnodig en maak ek slegs van sy resultate gebruik. Wat die uitdrukking he b~~= 
lela ton o~non betref, volstaan ek by 'n aantal opmerkinge oor die betekenis 

en gebruik van die uitdrukking in die Nuwe Testament. Ek steun in die ver= 

' •• 3 6) band sterk op n ondersoek van Rudolf Kassuhlke, • Wat die ontleding van 

die semantiese funksies van die res van die woorde in die perikoop betref, 

volg ons die tegniek wat E.A. Nida en C.R. Taber in hulle boek The Theo~y and 

P~e o6 T~n6~n met die oog op 'n dinamiese Bybelvertaling ontwerp 

het. Dit word gedoen met behulp van die universele semantiese kategoriee ob= 

jekte, gebeure en abstrakte, soos dit by die begripsorientering uiteengesit 

is. Die tegniek om die relasies van woorde in hulle groepsinhoud binne die 

afsonderlike kola te bepaal, die sogenaamde konstituente-analise (IC-analise), 

word kolonsgewys met die di~ptestruktuurontleding gekombineer. Ten slotte word 

al die gegewens vanuit sowel die dieptestruktuur as die analise van die opper= 

vlaktestruktuur van die. onderhawige perikoop en sy nouer en breer konteks1 in 

berekening gebring om 'n samevattende oorsig van die semantiese ondersoek na 

die makarismereeks in Mt. 5 te gee. 

2.1 DIE WOORDGROEP MAKARIOS, -IA, -ION; MAKARIZO/MAKARIO; MAKARISMOS . 

Die woord maka.JU.o.o, -)A, -.ion en die stamverwante derivate (ma.luvuzo I ma,iwJz..,Lo; 

ma.k.a!t..L6mo.o) kom vyf-en.:..Vyftig keer in agt-en-dertig perikope in die Nuwe Testa= 

ment voor. Met die oog daarop om die betekenisassosiasies van hierdie woord= 

35) "VIKAIOSOUNE in the Sermon on the Mount", in Neo:tu:ta.rnen.Uc.a, 1 (1967), 

35-41. 

36) "An attempt at a dynamic equivalent translation of BASILEIA TOU 

THEOU", in BT~, 25 (1974), 236-238. 
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groep in die Nuwe Testament vas te stel, is elke gebruiksgeval in sy spesi= 

fieke konteks nagegaan. Nou volg 'n tabel wat die verskillende betekenis= 

assosiasies met bulle ooreenkomstige kontekste aandui. 

A. Religieuse heilsaankondiging. 

(a) eksplisiet in terme van die he b~~~ ~ou ~heou 1 ton o~non. 

Mt. 5: 3; Mt. 5: 1 0; Lk. 6: 20; Lk. 1 4: 15; Mt. 13: 16; 

(b) op grond van die geloof van die aangesprokene. Mt. 16:17; Lk. 1:45; 

Jn. 20:29; Mt. 11:6; Lk. 7:23; Rm. 4:6-9; 

(c) vanwee die psigologiese ingesteldheid van die aangesprokene. 

Mt. 5:3; Mt. 5:4; Mt. 5:5; Mt. 5:7; Mt. 5:8; Lk. 6:20; Lk.6:21; 

(d) in terme van die eskatologiese voleinding. Mt. 5:4; Mt. 5:5; 

Mt. 5:6; Mt. 5:7 (vir hierdie vier gevalle, kyk veral na die futu= 

rum van die verbale vorme); Lk. 6:21; Lk. 14:15; Lk. 23:29; 

Opb. 1:3 (let op die frase hog~ R~o~ eng~); Opb. 14:13; 

Opb. 16:15; Opb. 19:19; Opb. 20:6; Opb. 22:7; Opb. 22:14; 

Mt. 24:46; Lk. 12:37, 38, 43; Jk. 1 : 12; 

(e) vanwee die waaksaamheid van"die aangesprokene met die oog op die es= 

katologiese voleinding. Mt. 24:46; Lk. 12:37, 38, 43; Opb. 16:15; 

(f) vanwee die etiese besig wees voor die voleinding. Jn. 13:17; Hnd. 

20:35; 1 Kor. 7:40; Rm. 14:22; Mt. 5:10; Opb. 1:3; Opb. 22:7; 

Opb. 22: 14; Jk. 5: 11; Jk. 1 : 12; Jk. 1: 25; 

{g) op grond van wat "vyandiges" die aangesprokenes aandoen. Mt. 5:10,11; 

Lk. 6:22; 1 Pet. 3:14; Pet. 4: 14; 

(h) vanwee die aangesprokene se aanskoue en gelowige deelname aan die 
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" b " d" " ge eure van l.e nuwe tyd" wat met Christus aangebreek het. 

Mt. 13: 16 ,· Mt, 11 •• 6 ,· Lk 7 • 23 • . . , Lk. 10:23; Lk. 11:28; Lk. 1:48; 

(i) op grand daarvan dat die aangesprokene die moeder van Jesus is. 

Lk. 11:27. (Jesus wys daarop dat dit nie grond vir ~~o~ is nie; 

vergelyk Lk. 11:28.) 

B. Non-religieuse psigologiese ingesteldheid. Hnd. 26:2; Gl. 4:5. 

C. Predikaat van God. 1 Tm. 1:11; 1 Tm. 6:15 37 ) 

D. Predikaat van 'n onpersoonlike religieuse objek (=eskatologiese gawe van 

God). Tt. 2:13 38). 

Wanneer ons nou die kontekste in ons tabel met mekaar vergelyk, dan word dit 

duidelik dat, met die uitsondering van vyf gevalle, al die ander kontekste 

na 'n religieuse heilsaankondiging van 'n soort blydskap verwys wat op een of 

37) Vgl. verder ook Philo Spec. leg. 3:1 ~on ~on~ p~o~heton 

k.o..i ma.~on o~o~ noun eluvt.poumen; Philo Deus imm. 26 he a.6~haJLto.6 

k.o..i ma.~o.6; Josef us Ap. 2: 190 he ~heo.6 echu to.. .6wnpa.nta. pa.~elu 

k.o..i ma.luvt.io~. 

38) Vgl. verder ook I Klem 35:1 ma.k.a.Jri..a. do.Jt.a.; Maxim. Tyr. ·41 :51 eu.c.l.cU.mon 

k.a.i ma.kaJU.a. p.6u.che; D it. or. 519, 9 en ~oiA rna.k.a!U..o~o-<..6 hum on k.a.bc.oiA. 

Volgens W. Bauer se leksikon (vertaal deur W.F. Arndt en F.W. Gingrich, 

A GJc.eek-Engwch Leucon o6 ~he New Tutame~ a.nd o~hett eo.Jtly ChJz.JAti.an 

Lit~e, Chicago 15 1975, 488) verwys die ma.k.a!U..oi van Mt. 13:16 

(human de ma.luvt.ioi hoi o6:tha.i.moi ho.U blepou..6in., fuu: to.. ota human ho.U 

a.kou..6in.) en Lk. 10:23 (Ma.k.a!U..oi hoi o6~ha.lmoi hoi blepounte-6 ha. blepete) 

en die ma.luvr.ia. van Lk. 1 l : 2 7 ( • • • fu gu.ne • • • eipen ~o, Ma.luvr.ia. he 

ko.i.Ua. he ba..6U-6~a. .6 e ka.i ma..6~oi hou..6 ethei.cucu) ook na onpersoonlike 

dinge. Beteken.i.-6 en Ae6etten.6ie is egter nie dieselfde nie (vgl. J.P.Louw 

Sema.n.U.ek va.n Nu.we Te.6tamenti.ue GA.i.e~, 57 vv.). Die "oe" en "ore" van 
-

Mt. 13:16 en Lk. 10:23 verwys na die dissipels. Die "skoot" en die 

"borste" van Lk. 11:27 is 'n verwysing na die moeder van Jesus. 
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ander wyse deelname aan die Christelike eskatologie impliseer, maar 'n 

heilsaankondiging nie in die sin van kommunikasie soos legeln en k~~ein 

nie. Van die orige vyf gevalle verwys twee na 'n nie-religieuse tipe blyd= 

skap; een geval dien as 'n predikaantomskrywing van God ('n hele paar ander 

voorbeelde van dieselfde tipe kom ook in buite-Bybelse vroee religieuse lite= 

ratuur voor), en die laaste geval dien as 'n predikaatomskrywing van 'n es= 

katologiese gawe van God (waarvan ook meer as een voorbeeld van dieselfde tipe 

uit buite-Bybelse vroee Christelike literatuur aan te wys is). Die eerste 

twee groeperinge kan onder die een hoof geklassifiseer word, naamlik p~igolo= 

gi~e geb~e, en die onderskeiding tussen die twee kan getipeer word as ~eli= 

g~ en non-~ellg~. Dit is 'n groepering wat dus aangedui kan word as AG 

~= abstrak-gebeure), omdat dit 'n ~0We ~oe6tand uitdruk, en tog ook 

'n p!tO~~ aandui.) Die laaste twee groeperinge kan ook onder een hoof geklas= 

sifiseer word wat ek 'n suiwer ab~~k sal noem. Die onderskeiding tussen 

hulle bestaan daarin dat die een 'n ~kap van God aandui en die ander 'n 

~ka.p van 'n onpe.JcAoonlike ga.we va.n God. 

Terwille van 'n woord-ekonomiese beskrywing gee ek nou 'n boomdiagram waarvan 

een been die een groepering verteenwoordig, en die ander been die tweede groe= 

pering verteenwoordig. 
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saam= 
heid 

et~ese 

besig 
wees 

abstrakte 

onpersoonlike 
gawe van God 

aanskoue 
en deel= 
name; moe= 
derskap 

Die beteke~ van die woord ~4oune in die Bergrede kan soos volg omskryf 

word: "In the Sermon on the Mount c:Llka.lo4oune means religious virtue resulting 

in a way of life emphasizing correctness before God 39)". (Let op dat die 

betekeni4 van 'n woord nie dieselfde is as die ge~k van 'n woord nie. Laasge= 

memde het te doen met die kontekstuele begrip, die kontekstuele referensie en die 

39) J.P. Louw, "VIKAIOSOUNE in the Sermon on the Mount", 36. Vgl. ook byvoor= 

beeld die vertaling van Mt. 5:6 in VIE BLYE BOOVSKAP (Bybelgenootskap van 

Suid-Afrika, Kaapstad 1975): "Gelukkig is die wat honger en dors na t.tttt 

Jt.eg .<A 

TAMENT 
••• ", asook die parafraserende vertaling in VIE LEWENVE NUWE TES = 

(Christelike Uitgewersmaatskappy, Roodepoort, 1978): "Mense wat 

'n brandende begeerte bet om .te doen wa;t God wU. he ... ". Dit wat kursief 

gedruk is, is die vertaling van die Griekse dlkaio4oune. 
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kontekstuele l.·mpli..kasi.·e 40)). Met verwysing na die ooreenkoms en onder= 

skeid in die ge~ van die woord ~~oune in die Judalstiese literatuur 

en die in die Bergrede, kom Louw tot die volgende gevolgtrekking: "In Judaic 

literature the content of meaning is applied to religious contexts and is 

realized by fulfilment of the Mosaic Law. The Sermon on the Mount shows the 

same trends although on a different plane. Righteousness is a reward by God 

of those who fulfil the Law in consequence of a personal relation to the 

Heavenly Father 41 ) 

2.3 HE BASILEIA TON OURANON 

Die uitdrukking he b~ilela ton outanon kom as ons die tekskrities-twyfelagtige 

Jh. 3:5 buite rekening laat, slegs by Matteus voor. Op drie ander plekke ge= 

bruik Matteus die alternatiewe uitdrukking wat ons by Markus, Lukas en elders 

aantref, naamlik he b~ileia tou theou 42 ). Die ton o~non moet in die lig 

van die kontemporere laat-Judalstiese gebruik as 'n substituut vir God opge= 

neem word. Woorde soos byvoorbeeld m~, Xeklna, yeq~ en xemayya 
• 

word dikwels onder andere in die Targums as substitute vir God gebruik wat 

naamlik verklaar moet word as 'n eerbiedige vermyding van God se naam 43). Die 

meervoudsvorm van ton o~non moet as 'n Semitisme beskou word. Wat die be= 

tekenis van die woord b~iteia betref, kan opgemerk word dat dit 'n gebeure= 

woord is wat 'n interpersoonlike aksie van om te ~ege~ aandui, en wat in Afri= 

kaans weergegee kan word met "koningsheerskappy". Vanwee sy verbinding met die 

subjektiewe genitiefkonstruksie ton o~non/tou theou is dit duidelik dat dit 

'n koningsheerskappy is waar God in regeer, maar dat mense in die heerskappy 

40) Vir 'n volledige uiteensetting hiervan, kyk J.P. Louw, Semantiek van die 
Nu.we T u.tamerr.U~ e Gltlek-.6, 56-61 • 

41) J.P. Louw, "VI KAI OSOUNE in the Sermon on the Mount", 40. 

42) Twee onsekere gevalle kan miskien by hierdie drie gevoeg word, nl. Mt. 

6:33 waar dit tekskrities ook nie duidelik is of ton oU4anon of tou theou 

gelees moet word nie. 

43) Vgl. in die verband o.a. M. McNamara, Tangurn and T~tament, Grand Rapids 

1972, 93 vv., en 98 vv. 92/ ••• 
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kan deel (vergelyk Mt. 5:3 en 5: 10). Dit is 'n begrip wat by die kontem= 

porere Jodedom reeds bekend moes gewees bet, want in die proklamasie daarvan 

deur Johannes die Doper en Jesus le die implikasie opgesluit dat dit 'n be= 

kende begrip was. "The basis of the Greek phrase was the corresponding He= 

brew mal~ut Jahveh, which appears in this form only in rabbinical literature, 

and not in the Old Testament ••• The basis of the rabbinical phrase is a 

proclamation in the Old Testament, which appears with particular frequency in 

deutero-Isaiah: 'Jahweh has become King'". En verder: "For a Jew at the 

time of Jesus the short phrase b~itela tou theou expressed everything good 

which he hoped for from God 44)" 

Rudolf Kassuhlke het in sy ondersoek na die betekenisassosiasies van die 

uitdrukking b~iteia tou theou in die Nuwe Testament bevind dat al die kon= 

tekste waarin die uitdrukking voorkom, in nege areas verdeel, naamlik: 

(a) "God establishes his rule" 

(b) "God destroys his enemies" 

(c) "God eliminates sin, disease, suffering and death" 

(d) "God completes his work (as creator and redeemer)" 

(e) "God calls men into fellowship with himself" 

(f) "God renews the world" 

(g) "Men submit themselves to God's rule" 

(h) "Men have complete fellowship with God" 

(i) "Men live in the renewed world". 

By 'n nadere ondersoek blyk dit egter dat area (b) en (c) by (a) ingesluit is, 

en (c) en (e) by (d). Area (e) kan ook by (f) ingesluit word, terwyl (g), 

(h) en (i) die menslike antwoord is op respektiewelik (a), (d) en (f). Areas 

44) R. Kassuhlke, "An attemp at a dynamic equivalent translation of BAS1LE1A 

TOU THEOU", 236. 
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(a) en (f) kan dus as die twee fundamentele areas beskou word waarbinne die 

uitdrukking he b~iteia tou theou in die Nuwe Testament gebruik word. 

Dit is 'n "koningsheerskappy" wat in Jesus Christus gerealiseer bet (vergelyk 

Mt. 3:2, 4:7; 10:7 en 12:28), maar wat ook 'n eskatologiese eindvervulling te= 

gemoet gaan (vergelyk onder andere die sogenaamde sinoptiese apokalips in Mk. 

13). Ten slotte kan opgemerk word dat die proklamasie daarvan onderliggend 

aan die realisering en die deelname aan hierdie koningsheerskappy le. Telkens 

word die uitdrukking ba¢~eia tou theou in die Nuwe Testament met woorde soos 

onder andere k~~~ein en euangetizeAt~ verbind. Soos elders in hierdie 

studie reeds daarop gewys is, kan die hoofskopus van die Matteusevangelie ook 

onder hierdie gesigspunt saamgevat word, naamlik dat dit gaan om die proklama= 

sie van Jesus as die Messias, en in Hom, om die koningsheerskappy van God. 

2. 4 'N KONSTITUENTE-ANALISE VAN DIE PERIKOOP MET BESPREKING ~ DIE 

HAND VAN DIE KATEGORIEe OBJEKTE, GEBEURE EN ABSTRAKTE 45 ) 

45) In die skema wat van die IC-analise by elke subkolon gebied word, word 

die woorde in die subkolon suiwer semanties as 0 (objekte), G (gebeure) 

of A (abstrakte) geklassifiseer. Dikwels gebeur dit egter dat byvoor= 

beeld 'n objek in die konteks as verwysend na byvoorbeeld 'n abstrak ge= 

bruik word. Sodanige gevalle sal in die bespreking aangedui word. Vir 

'n dinamiese vertaling (en bespreking) van die afsonderlike makarismes in 

die reeks, vgl. B.M. Newman, "Some Translational Notes on the Beatitudes", 

in BT4, 26 (1975), 106-20. 
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Subkolon • 1 Ma.fuvu.o.£ hoi ptocho.£ to pne.uma..t<, hoti a.tLton uiln he 
btUUeia. ton outta.non 

AG A 0 A 0 A G 0 

m hp tp, h a. e hb .to 

Dit is 'n kolon wat net soos die ander in die perikoop duidelik uit twee dele 

uiteenval, naamlik in 'n matriks en 'n redegewende uitbreiding ingelei deur 

hoti. In die uitbreiding kan die verbinding van die objek autOn met die ab= 

.,.. : .... 46) " " h-strak e4~~ transformeer na: bulle bet deel aan • Die verbinding e 

btUiteia ton ounanon vorm in die dieptestruktuur die direkte voorwerp van die 

nominale frase "bulle het deel aan". Dit is 'n verbinding wat in die lig van 

die bespreking in die voorafgaande afdeling transformeer na: "die heerskappy 

waar God as koning regeer". Barclay M. Newman, wys daarop dat die fokus in 

die perikoop gelee is "on the benefits or blessings shared by those persons 

who ex.peJL..i..ence the Jt.U.le oo God .in theilt Uuu 4 7) ". Die vertaling wat Newman 

op grond hiervan voorstaan, is: "they enjoy the blessings of God's rule". 

Hierdie"heerskappy van God" moet egter in die konteks verstaan word teen die 

46) e4tirt dui op 'n statiewe toestand, en is daarom 'n abstrak. 

47) "Some Translational Notes" 114. {My kursivering). 
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agtergrond van die koms van die Messias wat in Jesus gerealiseer het. In 

die matriks word mense wat ptochoi to pneumati is, deur Jesus ~~oi ge= 

noem. In die lig van my bespreking in afdeling 2.1 vroeer in die hoofstuk 

en vanuit die konteks, kan ons ma~i se toepaslike noempotensie hier om= 

skryf as 'n psigologiese gebeurewoord wat as 'n religieuse heilsaankondiging 

met 'n eskatologiese strekking vir mense gebruik word wat 'n bepaalde gesind= 

heid openbaar, te wete dan hier die gesindheid om ptCcho~ tO pneumati te wees. 

Die konstituente verbinding van die abstrak ho.L ptochoi. met die objek to pne.u= 

ma.tl kan korkondant weergegee word met "mense wat arm in die gees is". Vele 

kommentatore is dit eens dat hierdie eerste makarisme (soos ons later sal sien, 

geld dit ook ander in die reeks) 'n implisiete toespeling is op Jes. 61:1 

vv. 
48

), en dan in die besonder op die tweede hemistige van die eerste stige 

in vs. 1: 

c- -ai.!ty 

ca. - ~ na.wun. 

Hierdie toespeling dring hom soos ons later sal sien, al hoe sterker na 

vore 49>, Die ca~ wat met die ptochoi tO pneumati geidentifiseer word, is 

die toespeling op die kontemporere cam ha~~e6 wat in die oe van die Fari= 

seEirs en die skrifgeleerdes die veragtes was, en daarom as buite die verbond 

gereken is SO), Die ca.na.w:zm wat as die sorglose en die reglose by Yahweh be= 

skerming soek teen hulle vyande en ook die privilege geniet om by Hom toevlug 

en redding te ontvang, word deur Trito-Jesaja gebruik vir die volk in balling= 

skap wat smag na die herstel van die gemeenskap met Yahweh. Dit word geher= 

c -)-
interpreteer asof dit op die kontemporere am ha ~~ van toepassing sou wees. 

48) Vgl. onder andere StJc.. -B I; Munchen 5 1926, 190; K. Koch, WM ,[ot FoJun:= 

guchic..hte?, 52; A.M. Brouwer, Ve BeJtg!tede, 18 vv.; S.P.J.J. van Rens= 

burg, "Die Messias in die Saligsprekinge", 6. 

49) In Lk. 4:18 kry ons 'n eksplisiete verwysing van Lukas dat Jesus die 

woorde van Jes. 61:1 vv. op Homself betrek het. 

50) Vgl. StJr..-B, 190 vv. 
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Soos dit aan die einde van die bespreking oor die makarismereeks sal blyk, 

maar ook vanuit die konteks in die Bergrede as geheel, is daar 'n duidelike 

ooreenstemming tussen die toestand wat onder die ~am ha~~~ heers en die 

wat in die makarismereeks beskryf word. Soos vroeer reeds daarop gewys is, 

moet die beteke~ van 'n woord egter altyd van sy geb~ onderskei word. 

In die lig van diem~ wat ons dus hier aantref, kan ons wat die geb~k 

van die uitdrukking ho~ pto~ho~ to pneumati betref, saam met G. Eichholz Sl) 

die :tO pne.u.ma..:U. as 'n tipe da..tivu..6 Jtei.a.tloni..6 beskou. "Geist meint hier nicht 

Verstand oder Vernunft, sondern dass Innere des Menschen, zein Herz SZ)n 

:tO pneum~ wat suiwer semanties gesien, 'n objek is wat aan gebeure of pro= 

sesse kan deelneem (vergelyk die skema hierbo), ver~~s in die konteks na 'n 

psigologiese gesteldheid. Dit is dus wat sy geb~ hier betref, 'n abstrak. 

Ons kan derhalwe "arm in die gees" soos volg verstaan: "Menschen sind gemeint, 

deren aussere Lage, sie dahin treibt, dass sie alles von Gott erwarten SJ)u 

Die makarisme meet dus nie so opgeneem word as sou almal wat lid is van 'n be= 

paalde sosiale laag -- in die geval die ~am ha)~~, die ontvangers wees van 

die eskatologiese heil wat hier aangekondig word nie. Dit is die g~indh~ 

~ -' ., wat kenmerkend van die am ha~t~ is, wat bier eksemplaries ge~nterpreteer 

word. 

Om saam te vat: Iemand wat pto~ho-6 tO pneuma.U is, het niks om uit homself 

vir sy saligheid by te dra nie. Soos 'n geestelike bedelaar staan hy voor God, 

volkome afhanklik van wat God in sy goedheid gee. En God skenk in Jesus Chris= 

tus hom deelname aan die ba.6iteia ton o~non. Vanwee Jes. 61:1 wat in hierdie 

subkolon 'n belangrike rol speel, bring die gebltUik van die woorde en frases 

51) Au.6legung d~ B~g~edlgt, Neukirchen-Vluyn 2 197~ 34. Vgl. ook W. Grund= 

mann, Vcu E vang ei.1..wn nach Ma..ttha.U.6 , 1 2 1 • 

52) W. Grundmann, a.w., 121. 

53) J. Schniewind, VM Evange.U.um nach Maftha:U6, 41. 
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in die subkolon (soos ook in al die ander subkola in die reeks) die 

Mu.6.laa.n6e mo.tie6 sterk na vore. 

subkolon • 2 

AG 

m 

OG 

hp, 

A 

h 

0 

a 

G 

p 

Die passiewe konstruksie van die redegewende uitbreiding kan transformeer 

na "a,U,qt.U,.s sal hulle troos". Die subjek aLLqui..6 slaan op God. 'n Eerbie= 

dige vermyding van God se naam word dikwels by die Jode deur middel van 'n 

passiewe konstruksie bewerkstellig. So 'n konstruksie is deel van Matteus 

se Semities-Griekse skryfstyl 54) 

Hierdie makarisme lyk baie waarskynlik na 'n implisiete toespeling op die 

.e.ena.hern k.ol >abeLl.rn in Jes. 61:2. Die Septuaginta vertaal hierdie uit= 
• 

drukking met ~k.a.e.~ai pa~ toU6 penthou~. Net soos in die eerste 

makarisme, sowel as ook in ander in die r.eeks, vind ons in hierdie subkolon 

'n tipe m~t op Jes. 61:2. In die aanbod van troos vir hulle wat treur, 

kondig Jesus Homself aan as die Messias wat in Jes. 61 beloof is. Want al 

het Jes. 61 tyds-histories betrekking op die volk in ballingskap, het die 

Joodse tradisie in die vertroosting van Israel 'n aanduiding begin sien van 

die ver"agting van die Messias. In Luk. 2:25 en 26 vind ons onder andere spore 

54) Vgl. B.M. Newman, "Some Translational Notes", 115. 
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van so 'n tradisie. En s; h t d. d e h · ' o e ~e woor m na em ~nderdaad n Joodse 
•• 

Messiasnaam geword 55 ~ 

Die penthoun.tu meet dus nie spesifiek betrek word op die wat dan berou sou 

he oor hulle sonde nie; ook nie op die wat dan sou ly vanwee die mag van 

die Bose in die wereld en in bulle eie lewens nie 57 ) Die pe.nthountu is 

t • d • 1 d • )a.b,.. D :~ • I • • • ne soos ~n ~e geva van ~e · ~n wat ~n Jes. 61 n verdere toel~gt~ng 1s 
• 

ca. - "7 

op die ~, 'n toeligting op die hoi ptoc.hoi to pn~. Die ho~ pent= 

houn.tu wat suiwer semanties 'n objek-gebeurewoord is, dui dus in die konteks 

(net soos in die geval van hoi ptoeho~ tO pneuma.ti) op 'n psigologiese gesteld= 

heid, en is daarom wat sy gebnulk betref, 'n abstrak. 

Wat daardeur gelmpliseer word, is afgesien van die MU4~e ha.ndeilng en die 

toespeling op die toestand wat onder die c. -,-am hii MU heers, nie vanui t die . 
konteks duidelik nie. "Most likely the idea is simply intended to contrast 

the mourning of the present age with the 'comfort' of the coming age; a.t 

f..e1L6t th<A 1..6 highly pJtoba.bf..e .in Ught on ,l;t,6 eonne.c.tion WU.h the wo!t..d..6 6Jtom 

I4a..la.h 58)" 

55) Vir toeligting vanuit die Joodse literatuur, kyk StA.-8, 195 vv. 

Sien ook S.P.J.J. van Rensburg, "Die Messias in die Saligsprekinge", 

7 en w. Grundmann, Vah Eva.ngetlurn naeh Matt~, 124. Strack en Biller= 

beck wys op 'n ander tradisie wat "redaktionsgeschichtlich" op hierdie 

makarisme kon ingewerk bet, nl. die van die Messiaanse vertroosting van 

die "treuerendes" na die val van Jerusalem in 70 n.C. Vgl. oak in die 

verband W. Grundmann, a..w., 123 nota 21. 

56) W. Grundman, a..w., 124. (My kursivering). 

57) Sien die menings van Th. Zahn, Th. Soirin en A. Schlatter soos deur W. 

Grundmann, a..w., 123, aangehaal. 

58) B .M. Newmann, "Some Translational Notes", 115. (My kursivering) • 
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subkolon .3 

AG AG A 0 G 0 

m hp, h a. tg 

Dit is 'n subkolon waarvan die matriks in die dieptestruktuur na twee kern= 

sinne teruggaan, en die redegewende uitbreiding na een, naRmlik: 

s 

eerwe die land 

hulle ootmoedig 

Die ~~ is 'n abstrak-gebeurewoord wat ons iets vertel van 'n bepaalde 

gedrag en dit gaan inhoudelik terug na dit waarna die pto~ho~ tO pneuma.ti 

van die eerste makarisme verwys het. Volgens Klaus Koch 
59

) is hierdie 

59) W(U )At FoJUngeAc.hi~hte, 52-52. 
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derde makarisme 'n implisiete korrigering van die laaste stige in Jes. 61: 

6 (~ goyim to>~~u ub~~~bodam tltyamm~), en 'n direkte toespeling 

op die eerst hemistige van Ps. 37:11 (waca~ y~etu J~eh). Wat die 
• 

implisiete korrigering van Jes. 61 betref, reken Koch dat die gedagte van 

die oorheersing van Israel oor die volkere en die genieting van bulle ryk= 

dom in die makarismereeks vervang word met die van die toekomstige ongebroke 

gemeenskap met God. Dat die derde makarisme ten minste teen die agtergrond 

van Ps. 37:11 verstaan moet word, is die oortuiging van aldie geraadpleegde 

kommentare. Die ooreenkoms word ook opvallender as daarop gelet word dat 

die betrokke hemistige in Ps. 37:11 in die Septuaginta vertaal word met 

VVr n 1"1 :' t.. o;;" - . - V • d • • • S .,.,. B 60) . ~~~ r~~~onorneho~~n gen. anu~t ~e verwys~ngs u~t ~~.- kan ges~en 

word dat die metafoor "die land beerwe", in die Jodedom 'n element geword het 

van Israel se heilsverwagting, naamlik dat die volk eenmaal ongestoord sal mag 

woon in die beloofde land as erfenis 61 ). Die verwagting van hierdie erfenis 

was met ander woorde vir Israel verbonde aan die aardse beloofde land, Israel 

se nasionale bestaan. Maar in die laat-Jodedam, en meer nog in die Apokalip= 

tiek 62), is hierdie verwagting van die aardse losgemaak en aan die alon met= 

.ton verbind. 

As 'n verdere toeligting op die eerste twee makarismes vind ons in die lig 

van die behtaande Joodce tna~~e in die derde makarisme 'n Mehc~noe hei.th= 

aankondlging van 'n eskatologiese blydskap vir diegene wat bulle eie wil ge= 

buig bet en met 'n bepaalde gesindheid voor God staan, naamlik as mense wat 

geen aansprake voor God het nie. Sulkes sal die hemelse vaderland beerwe. 

60) Sbt.-B, 197-200. 

61) Vgl. in die verband ook die opmerkinge van S.P.J.J. van Rensburg, "Die 

Messias in die Saligsprekinge". 7. W. Grundmann (Va..& Evange.Uum na.c.h 
v 

Ma..:tth.ail6, 125) wys daarop dat daar op grond van die Qu.nvta.n-pUVt op Ps. 

37 afgelei kan word dat die Qumrangemeenskap hulleself as die "gemeente 

van die c..a~ gereken het wat wag op die redding (IVQp Ps. 37). 

62) Vgl. onder andere Henog 5:7 en Jubilee 32:18 vv. 
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"They shall receive wha.t God fuu pJLorn.U,ed 63). 

subkolon • 4 ma.luvU.o.<. ho-i punontu fuu d.ip~ontu .ten cUk.a...Lo~unen, hoti 

au.to.<. c.ho~Lta.4.thuo n:tai. 

AG AG A AG G A 0 G 

m hp k d .td, h a c.h 

Die dieptestruktuur van hierdie subkolon is soos die konstituente-analise 

reeds aangedui, semanties gekompliseerd-- met behulp van 'n boomdiagram sien 

die dieptestruktuur soos volg daarna uit: 
s 

die wat 

hanger 

is 

na wat reg is 

uitbreiding 

sal bulle ver= 
sadig 

dors (=smag) na wat 

reg is 

3 
63) TEV (The Bible Society of South Africa), Kaapstad 1971, ad toe. (My 

kursivering). 
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Hierdie makarisme vat die kern saam van dit waarom dit in die Bergrede in 

sy geheel gaan, naamlik om die doen van di~~oune. Want soos ek reeds 

daarop gewys het, moet die woord di~~oune verstaan word in die lig van sy 

gebJtLU.k. binne die Jodedom, en wat Jesus in teenstelling daarmee van sy volge= 

linge verwag het. Jesus verlang naamlik van bulle 'n dlkaio~ounen plelon (ver= 

gelyk Mt. 5:20 lego gM ltum.in hoil ean me p~~e.~e human he d.iluuo~oune p.telon 

ton gJt.amma.te.on luU. FaJz..iAa..ton, ou me weU.he.te. w ten buil.ei.a.n ton OWLa.non, 

asook die tema "onderskeidingsvermoe" wat ons in die middelpunt van die ·konsen= 

triese ringskomposisie van die Bergrede vind-- hoofstuk III, afdeling 1.4.2.). 

"Honger" en "dors" druk 'n toestand uit wat op 'n psigologiese proses dui. 

Dit is daarom abstrak-gebeurewoorde wat ge.b~k word as beeld 64) van die ver= 

lange na God (vergelyk Jes. 55:1; Ps. 42:2; Barug 2:18; Jh. 4:13 vv.; 7:37; 

Op. 21:6; 22:17 65>). Letterlik opgeneem laat dit egter ook 'n ander aspek 

van die cam na)~eh sien. Soos honger en dors 'n elementere nood van die ca~1 

is (Jes. 61), so is hulle "versadiging" die Mu~.i.a.a.n6e. vervulling van hulle es= 

katologiese hoop. "Again, in keeping with Semitic language Ma.ge., which has in= 

fluenced the Greek style of Matthew, the passive construction ('shall be satis= 

fied') should be transformed into an active construction with God as the sub= 

ject: 'God will satisfy them' 66>". "Das 'Gesattigtwerden' meint Got:t~ 
. . h 67)n Om ~chatolog~che. Ta..t, die eins ist met dem kommen se~nes Re~c es • saam 

64) Die term "beeld" beklemtoon die belangrikheid van die ge.bJtLU.k. van woorde 

en frases in die makarismereeks. Hierdie ge.bnuik geskied telkens teen 

die agtergrond van die Ou Testament en die Judaica. Dit korreleer dus 

met Matteus se grammatiese Grieks-Semitiese skryfstyl. 

65) Sien in die verband. J. Schniewind, V~ Eva.ngetlum nach ~~, 44; 

G. Eichholz, A~le.gung deJt.. BeJLgp!te.cUgt, 41 en S .P .J .J. van Rensburg, "Die 

Messias in die Saligsprekinge", 8. 

66) B.M. Newman, "Some Translational Notes", 117-8. (My kursivering). 

67) G. Eichholz, a..w., 43. 
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te vat, sien die vertaling van TEV: "Happy are those whose greatest desire 

is to do what God requires; God will satisfy them fully!" 

subkolon • 5 ma.fuvLic.t ho-i. eleemonu, ho.ti.. au:to.t ele.uthuonta..L 

AG G A 0 G 

m he h a e 

Die vyfde makarisme gaan op 'n redelike ongekompliseerde dieptestruktuur 

terug. Wat die gebruik yan die woord eteein betref, kan opgemerk word dat 

dit vir die Jodedom onder andere die gee van aalmoese ingesluit het, en dat 

"barmhartigheid" as 'n groot deug beskou is. Dit was egter verbode aan om 

die c.a.m ha_J Me.6 barmhartigheid te bewys 68) "Fur Jesus ist nach Matthaus 

demgegenuber das Tun der Barmherzigkeit der Wille Gottes, der uber alle ge= 

setzliche Vorschrift und alles kultische Tun hinausreicht 69 )" (vergelyk 

Mt. 9:13 en 12:7). Myna insiens vind ons in aansluiting by die strekking van 

die res van die makarismes in hierdie reeks, binne die vyfde makarisme 'n eks= 

plisiete aanklag teen die eksklusiewe partikularisme van die rabbyne. Nielsen 

is daarom korrek om in die daad van barmhartigheid "een uiting van gerechtig= 

heid" te sien 70). 

68) Vgl. S~.-8, 203-5. 

69) W. Grundman, Va..6 Evangeli.um na.c.h ~, 128. 

70) He;t Evangel.te na.a1t Ma..tth~, I, 95. 
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Jes. 61:2 speel onmiskenbaar 'n rol in die vyfde makarisme-- met 'n 

Me4~~e heilsimplikasie. In die herhaling van dieselfde woord in die 

matriks en in die redegewende uitbreiding (eleemone6 en eteeth~ontal), 

vind ons die gedagte van vooJt.Wa.O.Ju:i.e (nie in die sin van "verdienste" nie 71 ) 

en veJLge1.cU..ng. In die gebruik van die woorde Jt.Mon ("welbehae") en na.qam 

("vergelding") respektiewelik in die eerste en tweede hemistige van Jes. 

61 1'\ d emd d. c.a. - ., ..... 
:~, wor eersgeno e aan Le ~ toegese. Die Me.-6.6-i.aa.~e heilsimpli= 

kasie, en die teendeel van "vergelding", spreek dus in die vyfde makarisme 

vanself. Dit is inderdaad moontlik om in die passiewe futurum van die werk= 

woord eleeth~ontai (soos wat dit in sekere opsigte ook vir die passiewe 

konstruksies van die tweede, vierde en sewende makarismes geld) 'n daad van 

God se "barmhartigheid" te sien wat betrekking het op die laaste oordeel 72 ) 

"The meaning of this verse then is that whoever shows mercy towards others 

. . f 73)., WLll receLve mercy rom God 

subkolon .6 ma~~ ho~ ~~o~ te ~~ ho~ auto~ ton theon op~ontai. 

AG A 0 A 0 0 G 

m hk tk, h a t th 0 

71) Vgl. G. Eichholz, AM..tegu.ng deJt Be!tgplt~gt, 45: "Er (der Makarismus 

der Barmherzigen) sagt Gottes Barmherzigkeit ••• allen Barmherzigen zu, 

wiewohl Gottes Barmherzigkeit mit menschlicher Barmherzigkeit unvergleich= 

bar ist und mit menschilicher Barmherzigkeit nicht verdient werden kann". 

72) Sien J. Schniewind, a.w., 46 en J.T. Nielsen, a.w., 96. 

73) B.M. Newman, "Some Translational Notes", 118. 
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Die woord hoi ~oi wat 'n abstrak vorm ten opsigte van te ~ 
(wat "letterlik" gesien, 'n objek is), dui net soos in die geval van die 

hoi ptoc.hoi (abstrak) to pneuma..t.[ ("le.tterlik": objek) van die eerste 

makarisme, op 'n bepaalde gedrag. K~ is dus wat sy g~ hier betref 

'n abstrak. Soos deurgaans in hierdie makarismereeks, staan die ge~ van 

die woorde en frases binne die sesde makarisme inderdaad dus meer op die voor~ 

grond as die suiwer semantiek daarvan en bied dit dus addisionele semantiese 

gegewens. Die algemene Bybelse geblr..U,[k van die woord "hart" dui die middel= 

punt van die persoonlikheid, die sentrum van die menslike wese aan 74). 

'~erz (k~) ist parallel mit dem anthropologisch gebrauchten Geist (pneuma) 

in 5:3, und ~ setzt das hebralsche Aquivalent leb voraus 75)" Dit is 

verder opvallend dat die Targum op die Psalms die uitdrukking bait lebab ("sui= . 
wer van hart") in Ps. 24:4 weergegee met beJzlJL IL..a.cyona>("suiwer/rein van ge= 

dagte") en die bM.e lebab van Ps. 73:1 met belll.A lebab 76). Verskeie navor= . 
sers sien in hierdie sesde makarisme 'n implisiete aanknoping by Ps. 24:4-6

77
) 

(LXX, hfst. 23): 

LXX: 

fuU. ou.k omo.6en epi doiO to ptu.Wn autou. 

hcu.to-6 .e. em P-6 eA:a.i e.u.e.o g .i.a.n paJu:t kuJL.iou. 

fuU. eteemo.6ou.nen ~ theou. .6ot~o.6 autcu. 

haute he g enea. z etou.nton auto n 

zetou.nton to ~o.6opon tou. theou. Iakob. 

74) Vgl. W. Grundmann, a.w., 129. 

75) G. Eichholz, a.w., 46. 

76) St4.-B, 205. 

Masoretiese teks: 

welo) nirba> le~a 

y.Uta beltdka. m~~ ~ yhwh 

U.6edaqa me'elohe yircu . . . 
zeh do~ doire yhwh . 

77) Vgl. onder andere K. Koch, Wa-6 ~t Fonmge.6chlchte? 53; G. Eichholz, a.w. 

47; w. Grundmann, a.w., 129; J.T. Nielsen, a.w., 96. 
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As die parallel met ~o~ te k~~~:-

1
·n 

~~ ag geneem word en die feit dat 

eteemo~oune die vertaling is van die Hebreeuse ~e.daqa 'n woord waarvan . 
die ander Griekse vertaalekwiwalent dlkaio~oune binne die makarismereeks 

prominent figureer, is die voorgestelde aanknoping by Ps. 24:4-6 seker 'n 

moontlikheid wat nie buite rekening gelaat kan word nie. Daar bestaan ook 

'n verdere parallel tussen die ton theon op~ontal van die redegewende uitbrei= 

ding met die zdou.nt.on to plto~opon tou. the.ou van p s. 24: 6. Die uitdrukking 

"om God te sien" word naamlik in die Rabbinica onder andere weergegee met 

) ~ '.~ .,. e. - v e.L. 7 - (" . "e. - -
Jta.. WM.4A.. P n~ .6 r<.-l.M. d1e aanskoue van die aangesig van die ~ lUna.") wat in 

'n oordragtelike sin met die Ou-Testamentiese uitdrukkinge "voor God verskyn", 

"voor God te staan" vergelyk kan word 78) 

Myns insiens moet hierdie makarisme (net soos die ander in die reeks) as 'n 

indirekte aanklag teenoor die rabbynse ekslusiwisme opgeneem word. Die "rein= 

heid van hart" wat hier ter sprake is, gebruik Jesus hier as teens telling met 

die "ausserlich kultischen Reinheit" waaraan die rabbynse Jodedom soveel 

waarde geheg het 79), maar waarby die am ha 1~~ uitgesluit was 80). Dit . 
word verbind met die redegewende uitbreiding hoti autoi zon the.on op~ontal 

'n uitdrukking wat in die Rabbinica op alle mense sonder onderskeid betrekking 

het, maar wat slegs vir die wat volgens die fariseistiese reinheidswette lewe, 

Mu~.iaa.~e uk.a..tolog.iue he.,U..t>.imp.uk.cuiu inhou. 81 ). In Ps. 24 word "gereg= 

tigheid", "seen" en "heil" vir die "reines van hart" deur Yahweh die Ko.U..ng 

geskenk. In die sesde makarisme word Ps. 24 geherinterpreteer en is dit Jesus, 

die Mu~.iM-Koning wat die gewer is. 

78) StJL. -B, 206. 

79) Vgl. J. Schniewind, a.w., ·46; J.T. Nielsen, a.w., 97; Stlt.-B, 205 vv. 

80) StJL. -B, 205. 

81) StJL. -B, 207-8. 
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Ons vind dus in hierdie makarisme 'n M~¢~n¢e h~aan~o~~g vir 

diegene wie se leefswyse rein is van onsuiwerheid, maar ook van dubbelhar= 

tigheid. "The lt• u 1mate goal of the religious life is that of experiencing 

the Divine, and so those who are undivided in their hearts are quaranteed 

the vision of God 82) 

subkolon .7 ma~~ ho~ ~enopo~~, hoti auto~ huio~ theou ~eth~ontai 

AG G A 0 0 0 G 

Die dieptestruktuur van die sewende makarisme is ook ongekompliseerd. Dit 

gaan naamlik terug na drie kernsinne waarvan twee die matriks in die bobou 

vorm en een die redegewende uitbreiding. Die passiewe konstruksie waarin laas= 

genoemde gegiet is, kan net soos die ander in die reeks, transformeer na 'n 

aktiewe konstruksie waarin God die handelende subjek is, naamlik: "God sal 

hulle kinders van God noem 83)" 

Die woord ei4enopo~o~ is, soos ons reeds by die bespreking van die oppervlak= 

82) B.M. Newman, "Some. Translational Notts", 118. 

83) Afgesien van die pasiewe konstruksie, is die gebruik van hulo~ ook 

Semities van aard. Net soos die Hebreeuse/Aramese bene word "seuns" . 
generies vir "kindersn gebruik. 
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testruktuur vermeld het, 'n L-pa.x 0onomn~on 1·n By·b 1 G · k wat deur rw. .(,.""'=' ~"' e se r1e s 

Matteus waarskynlik ter wille van assonansie hier gebruik is (vergelyk af= 

deling 1.3 van hierdie hoofstuk). Die semantiese "letterlike" betekenis 

blyk ongekompliseerd, en dit word in Afrikaans gewoonlik vertaal met "vrede= 

makers" • Dit is weer eens die geblr.u.ik van die woord (maar ook van die ander 

frases binne die makarisme) wat ons aandag verdien, en wat ons in hierdie ge= 

val egter nie tot klinkklare konklusies lei nie. 

Die inhoudelike waarna die woord ~enopoioi verwys, was in die kontemporere 

Jodedom goed bekend. Dit is weergegee met die Aramese cara xe~ 84) 

Hieronder is sowel 'n "versoening" tussen mens en God, as tussen mens en mens 

verstaan. So 'n vredemakery is deur die rabbyne baie hoog geag. Nerens vind 

ons egter binne die Rabbinica 'n tradisie waar die caha le tama met die be= 

lofte van om "seuns van God genoem te word" verbind is nie. Dit is egter 'n 

vraag of die ~i theou in die sin van die Psalms van Saloma (vergelyk onder 

andere hfst. 2:13; 2:18; 9:4; 9:7; 18:13; asook 2 Makk. 7:34 vv.; Henog 

101:1 85 ) verstaan moet word as die "vromes", of as 'n ekwiwalent vir die ses= 

de makarisme se ton the.ou op.6on:ttU.. wat in 'n eskatologiese sin as "Engelgleich= 

• " d 86) he1t opgeneem moet wor • Dit lyk of daar meriete in Grundmann se 

standpunt is, naamlik dat ons die sewende makarisme teen die agtergrond van 

onder andere 1 Kron. 22: 9-10 moet verstaan. Daar vind ons dat daar in 'n 

belofte van God aan Dawid 'n verbinding gemaak word tussen Saloma se "Frie= 

densregiment" en sy "Gottessohnschaft". "Diese Verbinding steht der altorien= 

talischen Hoffnung auf ein grosses Friedensreich der Menschheit nahe, dessen 

84) In 2 slaw. Henog (gedateer in ongeveer dieselfde tyd as die Matteus= 

evangelie) waar ons in hfst. 52: 1-16 'n reeks van makarismes teenoor 

wee-uitroepe kry, lees die sesde paar (vs. 11-12) soos volg: "Blessed 

is he who troubles those who are at peace". (Vgl. B.M. Newman, "Some 

Translational Notes", 118). 

85) StA.-B, 219. 

86) Vgl. w. Grundmann, a.w., 131. 
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Herrscher Gottes Sohn ist; aus ihr lebt seit Alexander dem Grossen jener 

hellenistische Herrschergedanke, der die Gottessohnschaft des Herrschers 

und sein Friendenstiften miteinander verbindet. Auf diesem Hintergrund 

steht die Seligpreisung der Friedenstifter. Indem Jesus die Armen Galilaas 

zum Friedenstiften aufruft, wird deutlich, dass auch die kleinste versohnende 

Tat zwischen Menschen, die an einer unscheinbaren Stelle moglich wird, Gottes 

grosse Verheissung in sich tragt". In hierdie opsig bevat ook hierdie maka= 

risme Mu~~e uk.a.:to£.ogiue heili..i.mpUka..4iu vir mense wie se lewens van 'n 

dl~o~ounen pleion getuig. "Friedenstiftung und Sohnschaft ••• sind Werk und 

Wurde des Messias und Seliggepriesenen wirken mit am Werk des Messias und tei= 

len darum Se~ne w·u·rde 87 )" M . . b d b. h. d. k . • yns ~nsLens estaan aar ~nne ~er ~e ma ar~sme 

ook die aanklag teenoor die dubbelhartigheid van die rabbyne. Hulle wat so 

'n groot waarde aan ca~a ~eldrna heg, se lewe getuig van 'n ewe groot twee= 

~pai.:t tussen denke en dade. Hoewel Kl~us Koch 88) se "traditionsgeschichtliche" 

opmerking datons binne die sewende makarisme 'n toespeling het op die eerste 

stige van Jes. 61:6 (we>at.tem )e -tohe.nu 
• 

ye'amet takern) myns insiens nie bo alle twyfel kan bewys word nie, sit daar tog . . 
~riete in. Dit is moontlik dat die algemene strekking van J es. 61: 1 vv. (waar 

die term ~edaqa net soos in die geval.van die term dikalD~oune binne die maka= 
• 

rismereeks, 'n sleutelposisie beklee), en die Messiaanse mi.dJta1 daarop in die 

Jodedom en die Nuwe Testament, 'n aanduiding is dat dieselfde klanke as die 

van Jes. 61:1 vv. in die geheel van die makarismereeks weerklink. Verder kan 

daar 'n element van waarheid in die standpunt van Julius Schniewind wees wat 

van mening is dat Jes. 52:7 in hierdie makarisme weerklank vind. Schniewind 

87) W. Grundmann, «.W., 132. 

88) W(U ~t F oJtmg uc.hA..c.hte? 53 • 
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wys daarop dat die woorde van Jes. 52:7 ("die vredebode wat vrede laat boor") 

in die tyd van Jesus op die Messias van toepassing gemaak is. Volgens hom 

vind ons in die sewende makarisme weerklank van hierdie Ou-Testamentiese teksa 

. J d" "V d " lf . d d d d · 89) vers, en 1s esus 1e re evors se 1n woor en aa teenwoor 1g • 

Hierdie standpunt kan egter nie genoegsaam beredeneerd bewys word nie. In die 

lig van dit alles wat ens ocr hierdie makarisme opgemerk het, wil ek dus voora 

keur gee aan W. Grundmann se standpunt met die oortuiging dat dit die beste 

met die algemene strekking van die reeks korreleer. 

subkolon • 8 maJuvr..io.i ho.i ded.i.Ogmeno.i. he.neken di.ka..ioJ>ounu, hoU au.ton u.ti.n 

hi ba..&ilei..a. .ton oWtanon. 

AG G A G A 0 A G 0 

m h d h d h a. e h b .t 0 

Omdat die redegewende uitbreiding die presiese herhaling is van die van sub= 

kolon .1, en derhalwe reeds bespreek is, bepaal ens ons slegs by die matriks 

· · Daar ~s d~e ps· i.gologiese gebeurewoord ma~.i., die met sy dr1etal kerns1nne. • ~ 

passiewe perfektum partisir~um van die interpersoonlike gebe.urewoord dec:U.og= 

89) J. Schniewind, a..w., 48. 

1 11 I ... 
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menoi, en laastens dikaio~oune wat net soos ma~i, reeds bespreek is. 

Dit is nie uit die konteks aanwysbaar wie as die handelende subjek by dediog= 

menoi opgeneem moet word nie. Daar is geen rede om soos Klaus Koch te vermoed 

dat hierdie makarisme in die loop van die tyd vanwee die druk van gemeentever= 

volginge tot die reeks toegevoeg is nie 90). 0 k • J s h • . d 91 ) o n~e om soos • c n~ew~n 

en S.P.J.J. van Rensburg 
92

) te meen dat Jesus sy eie dood en lyding met hier= 

die makarisme in die oog gehad het nie. Dit moet myns insiens eerder omvattend 

teen die agtergrond van die kontemporere Jodedom verstaan word wat ook die ver= 

volging van die c:LiluLi..oi ken 93>. "Jesus spricht ihnen als Gottes Geschenk das 

Himmelreich zu, wie er es den Armen am Anfang zugesprochen hatte. Damit nimmt 

er auf, was auch das Judentum wusste: 'Immer sucht Gott den Verfolgten' Lev. 

Rabba 27 (123 c) 94)". Al die ander makarismes in die reeks, behalwe die sesde 

en agtste vind op een of ander wyse 'n aanknoping by Jes. 61. Die agtste en 

laaste dien as die samevatting van die reeks, en dui dus op 'n verdere aspek 

van die ptOehoi tO pneumatl, die pentho~, die p~~, ensovoorts 95). Die 

M~4~n6e vervullingsmotief is met ander woorde net so sterk in hierdie maka= 

risme teenwoordig as in al die ander. 

2. 5. GEVOLGTREKKING 

Op die vraag of daar 'n differensiasie tussen die betekenis van die twee baie 

90) W~ i4t Fo~g~chichte?, 76. Koch wys op die bekende parallel met 1 Pt. 

4: 14. 

91) a..w., 49. 

92) a..w., 9. 
Vgl. S~.-B, 220 vv. en. W. Grundmann, a..w., 132. 

w. Grundmann, a..w., 132. 

93) 

94) 

95) Vgl. w. Grundmann, a..w., 132 en J.T. Nielsen, a..w., 98. 
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goed afgegrensde kwatryne in die reeks bestaan 96), en of daar inhoudelike 

redes is vir die volgorde van posisie van die verskillende makarismes tot 

. d. k 97) 
mekaar 1n 1e ree s ' meet daar myns insiens op grond van ens ondersoek nega= 

tief geantwoord word, Die oppervlaktestruktuur met sy anaforiese oktaaf en 

twee kwatryne is slegs funksioneel vir die aksentuering van die drie sleutel= 

terme, ma.k.oJri..oi.., bcuUW. ton oUJLa.non en cLi..ka..i.o.&ou.ne. "Das ist in der zwei= 

ten Strophe nicht anders als in der ersten ••• 98)" 

Dit bet geblyk dat die algemene strekking van die geb~ van die woorde en 

frases bulle relief teen die agtergrond van die gebauik van die drie sleutel= 

terme verkry. Dwarsdeur het dit dan geblyk dat ens hierdie algemene strekking 

meet verstaan teen die agtergrond van die kontemporere Jodedom. Dit geld die toe= 

stand en gesindheid wat onder en ten opsigte van 'n bepaalde sosiale laag 

daarvan gebeers bet, naamlik die c.a.m fW.> Me.-6. Ons bet gesien dat dit wat in 

die eerste makarisme uitgespreek is, telkens in die ander makarismes met nuwe 

uitsprake verder tot 'n groter eenheid uitgebou is. In at die gevatte dui cli..e 

g ebJt.Uik va.n cLie dM.e .&i.eu..te.UeJtm e ( ne,t .6 oo.& die a.nde.Jt wo oJtde en 6Jut6 u -i.n cUe 

Jt.eek.-6), -i.n hull.e tAa.fu-i.e -.ln:teJtpJr.eta..6ie .teen cU.e a.g.teJtgJt.ond va.n ve.Jt.al J u. 61, 

oYU?UAkenbaaJr. op 'n Mu.&..iaa.YL.6e heifAgeM.g.te, uka..tologi..ue .&tJtekkin.g. Ma.M dan 

'n uka.toi.og-i.ue .&:tltekk-tng wat op gMnd va.n ve/Ul.t d-te gebJU.Uk va.n cLi..e woo!t.d 

cUkcU.o.&owte (en op gJt.ond va.n c:Lie "fw.xt.e,Uei.te" va.n c:Lie fl.&a..U.ggupJt.okenu" un.t 

96) Vgl. A.B. du Toit, "The Structure of Mattew 4:23 - 9:35'~ wat wel so= 

danig van mening is. " ••• it means that the first four 'beatitudes are 

bound together by the fact that they refelct an attitude in which the 

subjects in all four instances realize their need and lowliness before 

God. In the second four beatitudes attention is focussed more on ethical 

behavior and quality", 

97) Vgl. W. Grundmann, a..w., wat deurgaans in sy kommentaar op die reeks so= 

danige inhoudelike verhoudinge aantoon. 

98) J. Schniewind, a.. w., 49. 
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.te.lke.~ 'n be.pa.alde. optltede. veJtondeJt.&.tel.) W..u e. ..i.mp£...Uuuiu be.va.t. Di t 

gaan in die makarismereeks om e.uangel..£o~ om k~ma, om die aanbod deur die 

Messias self dat die beloofde b~~:on:~ +: -~~~ ~n o~non daar is. Die ma.fuvu.ol -

uitsprake is in feite niks anders nie as die proklamasie van die aangebreek= 

te eskatologiese ba.6.£iela .ton o~non. En hierdie heilsaankondiging van 'n 

eskatologiese blydskap geld vir mense met 'n gesindheid-plus-optrede ten 

opsigte waarvan teen die rabbynse Jodedom gepolemiseer word. Want in die 

makarismereeks word mense op 'n paradoksale wyse gelukkig geprys. Ernst von 

Dobschutz 
99

) het tereg opgemerk dat die wese van die Christendom 'n religieu= 

se paradoks vorm waar die heilige God Hom wend tot die sondige en verlore 

mens om hom te red. Daarom is die k~ma.ti~e. en die dida~ue. motief ~aar= 

na ons by die bespreking van die wyere konteks verwys bet, in die makarisme= 

reeks ineen verstrengel, Georg Strecker bet dit reeds al opgemerk toe by ver= 

wys bet na die "sachliche Identitat der Gesetzelehre und Gottesreichpredigt" 

in die Matteusevangelie 100) 

Deur nie alleen te let op die "betekenis" van woorde nie, maar ook op die 

ge.b~, het ons vasgestel dat die Joods- eskatologiese Messias-heil in die 

makarismereeks funksioneer. Dit gee aan die eties- didaktiese passasie 'n 

ketugma.Uue. dimensie sodat didaktiek en kerugma geintegreer word. Vie. maka= 

IU.6meJtee~ iA da.n jr..U.A dle. po.6~ie. bhtn.e. eLL e. .6tlulk:tuwL va.n ~ y wyeJte. k.on.t.e.lu 

«XUtJL cUe veJL6wee keJLU.gma.ilue. mo.tie.6 uttaiLYLa. ek vJt.oe.Vt. veltWy~ he;t, ~Y pie.k k.Jt.y. 

Dit bet aanmerklike konsekwensies vir wat ek by die bespreking van die nouere 

en bree konteks aangedui het: Die makarismereeks is die exoJt.d.£um van die hele 

99) Aangehaal deur A.M. Brouwer, Ve. BeJtgJt.e.de., 227. Vgl. ook F. Hauck, s.v. 

nnk.aiU.o-6 W.., in ThWNT IV, 370 vv. 

1 00) G. Strecker, Vie. We.g de!t. GeJte.c.hti..gkei..t, 128, aangehaal deur A.B. du Toi t, 

"The Structure of Matthew 4:23 - 5:48". 
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Bergrede. As sodanig verleen sy kerugmatiese kwaliteit (wat in die didak= 

tiese element vervat is) ook kerugmatiese gehalte aan die res van die didak= 

tiek in die Bergrede. En omdat die didaktiese passasies in die breer konteks 

(waarvan die Bergrede die eerste is) reelmatig met die triologiese wonderver• 

hale (veral genesings) alterneer, moet hierdie didaktiese passasies ook kerug= 

maties bepaald wees op grond van die inleidingsdidaktiek in die Bergrede. Dit 

geld daarom ook vir die triologiese wonderverhale wat reelmatig daarmee alter= 

neer. 

Die posisionele aspek van die makarismereeks korreleer dus ragfyn met sy inhoudec 

like funksie. 
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HOOFSTUK IV 

DIE ONDERSOEK NA DIE MAKARISMEREEKS AS GATTUNG. 

Die feit dat Paulus in Rm. 4:6 en 9 die substantief ho ma~mo~ gebruik 

as aanduiding vir die twee betrokke segginge wat tussen hierdie twee verse 

voorkom -- segginge wat met mekaar bepaalde formele eienskappe in gemeen 

bet en wat ook met die eerste oogopslag ooreenkomste met die in Mt. 5:3-10 

vertoon, laat ons vermoed dat ons met 'n vaste tipe uitspraak in Mt. 5:3-10 

te doen het. Verskeie navorsers bet in bulle ondersoeke hierna reeds 

opgemerk dat bierdie uitspraak een van die mees algemene formele uitdrukkings 

• d. G • • 1) 
~n ~e r~ekse taal ~s • In die lig van ons bespreking by die begrips= 

orientering oor die vraag WAT 1S GATTUNGSFORSCHUNG? is dit duidelik dat ons 

egter nie van 'n Gattung sal kan praat slegs wanneer daar op die oog af be= 

paalde formele ooreenkomste blyk te bestaan nie. Daar kan eers van 'n Gattung 

sprake wees as daar ten minste twee onafhanklike literere eenhede bestaan wat 

in struktuur en inhoud karakteristieke verwantskap toon. Aangesien 'n sodanige 

ondersoek, sover my kennis strek, nog nie ten opsigte van die Nuwe-Testamen= 

1. Vgl. onder andere C.W. Votaw, "The Sermon on the Mount", 14(b) en 

F. Hauck, s. v. ma.k.aJt.-i.o~ W., in ThWNT IV, 369-370. 
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tiese makarisme gedoen is nl.·e 2) 1 d · sa aar 1.n hierdie afdeling van die stucie 

eers kortliks aangetoon moet word of daar wel so 'n bepaalde Gattung in die 

Nuwe Testament bestaan, en indien wel, of die makarismereeks in Mt. 5:3-10 

'n representant daarvan is. 

Soos dit in die metodologiese besinning by die begripsorientering uiteengesit 

is, sal 'n ondersoek na die makarismereeks as Gattung hoofsaaklik in twee 

dele moet uiteenval, naamlik die identifisering van die Gattung en tweedens 

die bepaling van sy Sli.z .i.m Leben en funksie. Die "gattungsgeschichtliche" 

en ''"uberlieferungsgeschichtliche" vraag ten opsigte van die makarisme bet 

reeds in die bestaande "formgeschichtliche" ondersoeke heelwat aandag gekry. 

Die Ga..ttu.ng4guc.IU.c..hte en UbeJc.Li..ef,eJULng4guc.IUc.hte sal daarom met die oog op 

die doel van die studie kortliks te berde gebring word. 

1. DIE IDENTIFISERING VAN DIE GATTUNG "MAKARISME". 

Omdat die bepaalde literere eenheid waarin ons bier geinteresseerd is, altyd 

'n kart vaste konstruksie vertoon, is 'n perikoopafbakening en 'n struktuur= 

analise, soos in die geval van grater eenhede, nie nodig nie. Ons maak slegs 

2) Verskeie tradisionele "formgeschichtliche" ondersoeke bet onder my 

aandag gekom waarvan sornmige vir die afhandeling van hierdie studie 

ongelukkig nie betyds in Suid-Afrika verkry kon word nie, (vgl. die lys 

van geraadpleegde literatuur). Die mees vooropstaande werk is sekerlik 

die drie bande van Jacques Dupont, Lu B~ude-6, Parys 1969-. Vgl. 

veral Dupont, I 27 4-282; · asook sy ui tgebreide bibliografielys, 355-

358; Vgl. verder F. Hauck en G. Bertram, s. v. ma.ka.Jt.io-6, kft. ThWNT 

IV, 365, 373; C.W. Votaw, "The Sermon on the Mount", 14; L. Mowry, 

"Beatitudes," in The 1nteJtplte:teA'4 V.ldioruvty o6 .the B.lble I, New 

York/Nashville 1962, 369-371; C.H. Dodd, "The Beatitudes; a form-cri= 

tical study"; K. Koch, Wa.-6 .iA.t FoJtmguc.hi..c.hte? 6-9; Christoph Kahler, 

"Zur Form-und-Traditionsgeschichte von Matt. XVI 17-19", in NTS 23 

(1976), 36-58; Christoph Kahler, S.tud.len z~ FoJtm- und T~dition4g~ 

.6c.h.lc.hte delL b.lbUhc.he.n Ma.ka.JU...6me.n, Diss. Jena 1974; Charles Maahs, 

FoJtmguc.IU.c.hte de!t Ma.k.~men, Diss. Tubingen J 966; George Eichholz, 

Au.hlegung dell. BeJLgpJLe.cUg.t, 30-33. 
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'n ontleding van die grammatiese en sintaktiese konstruksie. Met die oog 

op 'n vergelykende ondersoek volg hier 'n tabel van al die wyses waarop die 

woord md~~, -~, -ion en die ander derivate formeel (grammaties en sin= 

takties) binne die Nuwe Testament gekonstrueer word. Dit sal die isolering 

van 'n tipiese groep moontlik maak. 

Wanneer ons die verskillende vorme met mekaar vergelyk, kan ons 'n baie bree 

verdeling maak tussen die adjektiewe, die substantiewe en die werkwoordelike 

vorme. Die adjektiewe konstruksie kom in die oorgrote meerderheid van die 

gevalle voor. Omdat die vorm van die verskillende segginge van die reeks in 

Mt. 5:3-10 'n adjektiewe konstruksie vertoon, laat ons vir die doel van ons 

ondersoek die substantiewe en die werkwoordelike vorme voortaan buite bespre= 

king. Ter wille van 'n volledige tabellering sal die gevalle wat hulleself 

elimineer met betrekking tot die tipiese groep waarmee Mt. 5:3-10 ooreenstem, 

egter wel aangehaal word. 

A. Substantiewe vorm: 

Rm. 4:6 ka.tha.peJL luU Va.v.ld legei. ton ma.~mon tau a.ntlvtopou. • •• 

Rm. 4:9 ho ma.~mo~ ou.n hou..to~ epi ten p~omen e .kai epl ten a.~o= 

bU6ila.n; 

Gl. 4: 15 pou. ou.n ho ma.~mo~ human; 

B. Werkwoordelike vorm: 

Lk. 1:48 .Ldou gaJt a.po tou. nun ma.k.aJt.,iow.,ln me pua,i hai. geneM. 

Jk. 5: 11 .u:Lou ma.ka!Uzomen toU6 hu.pomuna.ntu. 

c. Die adjektiewe vorm verdeel in 'n predikatiewe en attributiewe gebruik. 

· d. h 1 N Testament slegs vier voor= Van laasgenoemde bestaan daar ~n ~e e e uwe 
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beelde wat sintakties ook nog met mekaa~ verskil. 

(a) Attributiewe adjektief: 

Hnd. 26:2 pelVL pa.nton hon egka.loUJrflLi. lw.po Iouda.lon, bcuileu 

Ag.JU.ppa., hegema.i emou.ton mak.aJL.Lon ep.£ .6ou mellon .6emeJton 

a.pologwth.a,i ••• 

Tm. 1: J 1 

Tm. 6: 15 

Tt. 2: 13 

ka.ta. to eua.ngel..Wn tu dox.u .tou makaJt.,Lou .theou ••• 

hW k.tU.po~ .UU..o~ dUx.u ho mak.a!Uo.6 k.a.t mono.6 dun= 

a..6tu ••• 

• • • p!to.6dec.homeno.i .ten makaJU.a.n elp.uia. ••. 

(b) Predikatiewe adjektief: 

In hierdie groepering bestaan daar 'n opvallende sintaktiese onder= 

skeid tussen twee tipes. In die een groep funksioneer die mak~o.6, 

-.<..a, -~n altyd sintakties as die logiese m.ik.pun.t in die segging, en 

in die ander groep as die uitgang.6punt van die segging. 

(i) Predikatiewe adjektief wat funksioneer as die logiese mikpunt 

in die segging: 

Lk. 12:38 kan en .te deu.teta kan en te ~e 6ulak.e etthe kai 

hewte hou.to.6, maka!Uo.i w.in eke.ino.i. 

Jh. 13 : 1 7 u tau.t.a. o-U:la.te, mak.aJU..o.i ute ea.n polete auta. 

Hnd. 20: 35(b) •• • mnernoneurdn te :tOn logon .tou k.U!U.ou 1Mou hoU 

au:to.6 upen, Mak.aJU..on u:tht ma.Uon d.tdona.i e £.amb~ 
neln. 

Jk. 1:25 ho de paJUtku.p.6a..6 w nomo n .teieio n .ton .tu eleuthe;: 

JU.o...6 hotLto.6 ma.ka!Uo.6 en te po.iuu a.utou uto..i. 

1 Pt. 3: 14 a.U) u fuU pa..6c.holie dia. d.ikMo.6ounen, ma.ka!Uo.£. 
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1 Pt • 4: 14 ei.. onei..d.uzuthe e.n onoma..U Ch!r..1...6tou, mah.aJUo..t, 

ho:U.. to tu doxu fuU.. to tau .the.ou pneuma. e.!/ humM 

ana.paue;ta.,L. 

(ii) Wat die laaste groepering betref (waar die predikatiewe adjek= 

tief mah.aJUo4, -ia, -inn sintakties as die uitgangspunt van die 

segging funksioneer) kan ons die volgende verdere grammatiese 

en sintaktiese opmerkinge maak: Die modus van die adjektief is 

uit die aard van die saak altyd die nominatief. Die geslag en 

die getal word bepaal in terme van die substantief (of die par= 

tisipiale frase wat in die plek van 'n substantief funksioneer) 

wat predikatief deur die adjektief omskryf word. Soms is die 

subjek waarna die ma~4, -~, -~n verwys, verswee. Dit is 

egter altyd vanuit die konteks duidelik bepaalbaar. Dikwels 

word die subjek met 'n partisipiale frase uitgebrei, en in baie 

gevalle vind daar delesie van die koppelwerkwoord plaas. In 

cUe meute geva.U.e woJtd cUe. ma.:tJu:k.o.6.i.n u..itge.bJtu met 'n moil= 

v~ende by.6in wat ingelei word met of 'n hoti-bysin, of 'n 

gaJt-bysin, of 'n hlna-bysin, of 'n relatiewe bysin, of 'n tempo= 

rele bysin. Slegs in een geval is die adjektief in die kompa= 

ratiewe trap; die res kom in die stellende trap voor. Om die 

sintaktiese en grammatiese beskrywing van hierdie groepering op 

te som: OM vhtd .in h.i.eJu:Li..e. gJtoe.peJL..i..ng 'n vMte. .6.i.n:ta.k.Uue 

k.oM.tw.lu.<.e. c.auvU.n cUe. pJterLi.katiewe. ma.kaJL.i.o.6 , -.iA., -.<.on, ai..tyd 

a..6 cUe uU:gang.6punt van cU..e .6egghtg. 6un.fu.<.on.e.eJL, ma.aJL UXUVt cUe 

Jt.U un.t d.a.alr.o p v o.tg, .6inta.k:ti.u e.n gJta.mma.ilu vaJt..te.eJL. V ervo 1 = 

gens gee ek 'n tabel van hierdie groepering. Eers word die 

segginge sonder die motiverende bysin vermeld, en dan daarna, 
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die met die motiverende bysin. 

Sonder die motiverende bysin: 

Lk. 11:27 

Lk. 11:28 

Lk. 10:23 

Jh. 20:29 

Op. 14: 13 

Op. 19:9 

Op. 20:6 

Op. 22:7 

• • • Ma.kalt.i.a. he k.oLU.a. he ba.6t.a..6 a-6 a .6 e. k.a.l ma.6 = 

toi hoU.6 e.th~a.6. 

• • • Me.nou.n ma.ka.Jt.Wi hoi ak.ou.on.te.-6 ton logon tou. 

the.ou. ~ 6ula4.6onte..6. 

ma.fuvt.Wi hoi o6.tha.hnoi hoi ble.ponte..-6 ha ble.pe.te.. 

ma.luvt..ioi hoi me i..donte..-6 k.a.i p-i..6te.Man.te..6. 

Ma.~oi hoi ne.~oi hoi e.n ~o a.pothnek.onte.-6 

a.r}o.Jtt)_. 

Ma.~oi hoi w to dupnon tou. gamou. tou aJtniou 

k.e.k.ieme.noi. 

ma.luvt..io.6 fuLL ha.g.W.6 ho e.c.hO n meJto.6 e.n t'e aruu.t.a-6 u 
te p!tote:·. 

ma.luvt..io.6 ho t'Vt.on toM logou..6 tu pJt.o6e.tela.o tou 

bib.tiou. tou:tou.. 

Met 'n motiverende hlna-bysin: 

op. 16:15 maluvt..io.6 ho gJt.egoJt.on k.a.l teton ta hlmatia au:tou, 

hlna me gwnno.6 pe!Upa.te luU bie.po.6in ten a.6 c.hema= 

.6 0 unen a.u.:to u.. 

op. 22: 14 ma.~oi hoi plunon.te..-6 .ta.-6 .6tow au:ton, h-i.na Mtai. 

he e.xoU-6-i..a au:ton e.pi to xuion tu zou k.ai to~ 

puio.6-i..n w e.U.h0.6in w ten poUn. 

Met 'n motiverende relatiewe bysin: 

Mt. 11:6 
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Mt. 24:46 ma.kaiU.o~ ho douto~ ekebto.&, hon eU.IWrr. ho ku!U.o.& 

a.utou houtc.& poiounta. 

Lk. 7:23 ma.kaJU.o.& Ut.in ho.6 ea.n me .&ka.rtda.LiAt.he en emo.i. 

Lk. 12:37 ma.kaiU.o.i ho.i douhJ.i e.kehto.i, hou..6 eUhOrr. ho ku!U.o.h 

he.Uilu ei.. gJt.eg oJt.oun:l:a.-6 • 

Lk. 12:43 ma.~o.h ho douto.& ekeirr.o.&, hon etthOn ho ~.& 

a.u.t.ou he.u~tuu poioun.ta. houto.&. 

Lk. 14:15 makaiU.o.& ho.&~ 6ag~ ~on en t.e bah.itela t.ou 

t.heou. 

Lk. 23 : 2 9 ma.k.aJU.ai. fuU. .ht.e,.i..JuU ka...i. hal. koili.al.. hcU ouk e.g en= 

n~an ~ ma.&toi ho.i ouk ~ep.ha.n. 

Rm. 4:7-8 ma.kaiU.o.i hon a.6et.he.&a.n hal anomia.i ka.i hon epekalu6= 

t.huan ha.i .~ maluvc..io.& a.nelt hou ou me log.i= 

.6 e:ta.i ~.6 hamaJc.t,ia.n. 

Rm. 14:22 ma.luvc..io-6 ho me ~on heat.on en ho dok.imaze.i. 

Met 'n temporele bysin, of kondisionele ean-sin: 

Mt. 5:11 

Lk. 6:22 

ma.~o-i. ut.e. hot.an onei.cL<.4o.&in humah kai. ••• 

ma.~oi ute hota.n mi.6uo.&in huma.& hoi ant.lvt.opoi. 

1 Kor. 7: 40 ma.~oteJUt de uUrr. ean houto.& mune, ... 

Met motiverende g~-bysin: 

Op. 1: 3 ma~o.& ho anag-i.no.hkon ka.i hoi ak.ouont.u toUJ.> 

logo~ t.u pJto 6 ete-i.a.-6 ka.i tMountu t.a en au.te g e = 

gJta.lmlena, ho gaJt luU.Jto.6 e.ngu.&. 

Met 'n motiverende hoti-bysin: 

Mt. 5:3 mak~oi hoi pt.ochoi to pneuma.tl, hoti auton utin 
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he b~iteia ton o~non. (Vergelyk ook Mt. 5: 

4-10 en Lk. 6:20-21). 

hwnon de. mak.a!L.-i..oi hoi o 6thal.moi hou b.te.po<L6..i.n, 

w t.a. o.ta. humon hoti a.kou.ou.6..i.n. 

ma.luvt..i.o ~ u, Sima n BaJt..i.O na., lw ti ~ a.Jtx k.ai ha..hna. 

ouk a.peka..tu.p~e.n ~oi a££' ho pat~ mou ho e.n to~ 

oUJta.no~. 

ma.k.aJU.a. h~ p~te.LU>cua. hou utcU. te..t~~.,u, to~ 

.e. ei.al em e.no~ aute pa.Jta. fwJU.o u. 

ma.ka.Jtio~ a.n~ ho~ hu.pome.ne.i peir~mon, hoti dotimo~ 

genome.no~ .temp~e.:tcU ton .6te.0a.non tu zou ... 

Die groeperinge onder (b) kan in die lig van bogenoemde vergelykende tabel as 

'n tipiese groep gereken word, ten spyte daarvan dat daar 'n sintaktiese ver= 

skil tussen groepe (i) en (ii) bestaan. Die uitdrukkinge waarin die predika= 

tiewe adjektief maka.Jtio~, -ia, -ion voorkom, vertoon naamlik 'n vaste sintak= 

tiese aforistiese vorm. Verder: Wanneer die betekenisassosiasies met betrek= 

king waartoe die bepaalde vorm gebuik word, in die relevante kontekste nage= 

gaan word (vergelyk hoofstuk II, afdeling 2.1), vind ons deurgaans dieselfde 

inhoudelike strekking: 'n ReLi,gie.u.-6e h~aa.nkoncU.ghtg va.n 'n ufutto.togiue. 

vJte.ugde. met be:tlte.k.king .to.t cUe aion mellon CA.tLt in J UU-6 C~.tU-6 a.ange.bJte.ek he..t. 

Hiermee is bewys dat die literere uitdrukking wat in Mt. 5:3-10 voorkom, 'n 

geidentif iseerde Ga.:ttu.ng ver teenwoordig. Di t kan ons die Ga.ttu.ng "makari sme" 

noem. 

2. DIE "M.AKARISMEREEKS" AS 'N GATTUNG 
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In Mt. 5:3-10 vind ons dat die makar1·sme b. ' b · f 1nne n a1e yn en kunstig 

gestruktureerde perikoop in 'n reeks van agt versamel is (vergelyk die be= 

spreking oor die oppervlaktestruktuur van Mt. 5:3-10 in hierdie studie). 

h 
3) . 

Klaus Koc ls van mening dat daar agter hierdie makarismeJte.e.k..o 'n "gat= 

tungsgeschichtliche" verlede opgesluit le. Hy is naamlik van oortuiging dat 

die makarisme aanvanklik nie 1n reekse ontstaan het nie, maar wel as enkel= 

voudige aforismes wat eers baie laat in die gebruik van die makarisme as 

Gattung in reekse begin versamel is. By die begripsorientering het ek aange= 

toon dat wanneer die ontwikkeling van 'n bepaalde Gattung 'n verandering van 

literere vorm meebring, dan kan daar in sodanige gevalle n~e meer van die= 

selfde literere vorm sprake wees n1e. Implisiet in Koch se oortuiging dat 

die makarismereeks die resultaat is van 'n "geschichtliche" mtwikkeling, bestaan 

daar dus die moontlikheid dat die reeks as sodanig 'n Ga.:ttu.ng van sy eie ver= 

teenwoordig. Maar soos by die begripsorientering aangetoon is, kan die "ge= 

schichtliche" aspek in die lig van die resultate van die nuwere benadering tot 

Gattung~6o~ehung nie as 'n kriterium aangele word am Gattunge.n te identifi= 

seer nie. Die "gattungsgeschichtliche" vraag wat in wese diachronies van aard 

is, is 'n faset van Gaftu.Jtg~6oMc.hwtg met sy eie bepaalde metodiese plek v.~at 

eers aan die einde tereg kom. Koch se opmerkinge noodsaak ons egter om intus= 

sen op sinchroniese gronde vas te stel of die makarismereeks in Mt. 5:3-10 'n 

Gattung verteenwoordig of nie. 

.. 
is dit dus nodig om weer eens alle gevalle in die Met bovermelde doel voor oe 

Nuwe Testament na te gaan wat rooontlik in 'n tipiese groep saamgevat kan word. 

Omdat ek 
.. 

vroeer in die studie reeds 'n uiteensetting gegee het van die struk= 

tuur van die reeks in Mt. 5:3-10, word dit nie bier herhaal nie. Die volgende 

3) Wcu )At F oJrmg u c.hi.c.hte.?, 21-2 3 • 
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gevalle verdien vervolgens dan ons aandag: 

(a) Lk. 6:20-22; 24-26 

mak.a!Lioi hoi pt.oc.hoi, hoti hume;teJta cutin he ba.oileia. t.ou. t.he.ou. 

nuk.a.Ju:.oi hoi pe.irWnt.cu nun, hot<. c.ho~U:.M.thuuthe.. 

rna. k.a.Ju:.oi ho-i. k1.cUo n.:tcu nun, ho ti g e1a..6 ue. 

mak.a.Ju:.o..i. cute ho:tan rn..W u o.t>in lwma.t> ho-i. an.tlvz.opoi 

k.ai ho.tan a6o~o.t>in huma.t> k.ai on~~o.t>in 

Qai e.k.baio.t>in to onoma human ho.6 pon~on 

he.nek.a tou huiou. tau antiVtopou.. 

pten ou.al.. humin t.o..iA ptou..6io,U,, hoti e.pe.c.he..te. ten paJtakl..uin h.wnon. 

ouai humin, hoi e.mpe.plume.noi nW1, ho:ti. pe.inM et.e. 

ou.cU, ho-<. guontu nun, ho:U pe.nthue..te. k.ai kl.a.LL6ete.. 

ou.ai hotan hu.mcu k.alo.t> upo.t>..Ln pa.ntu ho-<. antlvz.opo-<., 

k.a:ta. .ta. au.ta. g aJL epo iou.n toi.6 p.t> eu.d o p!to {e:ta.,U, hoi pa..teJtu a.LLto n.. 

In,hierdie gedeelte vind ons 'n reeks van vier makarismes teenoor vier oor= 

eenstemmende wee-uitroepe. Die posisie wat hierdie gedeelte by Lukas se 

Veldrede inneem, is presies dieselfde as die by Matteus se Bergrede. Inhou= 

delik vorm die vier makarismes in hierdie gedeelte ook grootliks ooreensteoming 

met vier van die reeks van Matteus. Dit maak dit baie waarskynlik, soos ook 

algemeen aanvaar word, dat daar 'n gemeenskaplike bron agter hierdie uitsprake 

veronderstel moet word. In die Lukaspassasie (die "makarisme" saam met die 

ooreenstemmende "wee-uitroep") het ons met 'n bekende en geed ontv.Tikkelde li= 
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terere produk van sy eie aard te doen 4). Die Ga.U.u.ng "makarisme" en die 

Gt.ttu.ng "wee-uitroep" dien hierin as vormelemente (GUedga.ttu.nge.n) 5) van 

'n uitgebreide Gattung wat ons nie net 'n Rahrne.ngattung kan bestempel nie, 

maar ook 'n Ga.ttu.ngJ.>m.<...oc..hu.ng 6
) Lukas wend hierdie GCLU:ung~m..<Ac.hu.ng in 'n 

~ee~ van vier aan. 

Hoe die oorspronklike vorm van die makarismes in die gemeenskaplike bron ook 

al daarna uitgesien het, is dit duidelik dat die aforistiese makarisme in beide 

die Matteus- en Lukasperikoop in 'n ~e.e.~ versamel is. Roewel die twee gedeel= 

tes formeel en inhoudelik nie presies ~e.nti~ is nie, is bulle oo~e.e.nkornJ.>te 

egter sodanig dat hulle wel as 'n tipiese groep getipeer kan word. Immers, 

eenhede hoef nie sjablone ten opsigte van mekaar te wees alvorens hulle as 'n 

bepaalde Gat.tu.ng gegroepeer kan word nie. Richter praat in die verband van 

eenhede wat "gleich ode.Jt verwandt" ten opsigte van mekaar is ]) • Ook die feit 

dat die twee passasies van 'n gemeenskaplike bron anhanklik is, is geen dis= 

kwalifikasie om die "reeks" nie 'n Ra.hme.nga.t,tung te noem nie. By die begrips= 

orientering is hierdie aangeleentbeid beredeneer, en is daar tot die slotsom 

gekom dat daar eers van 'n Gattung gepraat kan word as ten minste twee onan= 

ha.n~ke. literere eenhede struktureel en inboudelik ooreenkoms toon. OY!.-6 het 

~ Lk. 6:20 vv. en Mt. 5:3 vv. egte.Jt to;taa.R_ ona.ntw.ni<.Uke. Mbe.Ui van twee ver= 

skillende outeurs wat (hoewel van 'n gemeenskaplike bron afhanklik) nie ten op= 

sigte van mekaar in bulle literere arbeid afbanklik was n1e. 

4) Vgl. C.H. Dodd, "The Beatitudes: a form-critical study", 3-4. 

5) Vgl. hoofstuk II, afdeling 2.1.2. 

6) Vir 'n uiteensetting van hierdie term wat vir die eerste keer deur Gunkel 

gebruik is, kyk hoofstuk II, afdeling 2.1.1. 

7) w. Richter, Exe.ge&e. w Ut~-6e.Yl.-6c..hant, 138. (My kursivering). 
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(b) Lk. 11:27-28 

1 • e.ge.ne-to de. e.n to le.gun a.urton :ta.u.ta. e.plll.LUa. w 6onen gune e.k 

tou oc.hlou upe.n a.£Lto' Ma.~ he k.o-<.Li..a. he bcu.t:Mct6a .6 e. ~ 

mcuto-l hoM e.th~a.-6. 

2. a.£Lto.6 de. upe.n, 

Me.nou.n ma./wJt..[oi ho,{_ a.R.ouontu :ton logon :tou the.ou W 

t) u£a..6 .6 o n:tu . 

In Luk. 11:27-28 kom daar twee makarismes in twee opeenvolgende kola voor. 

Die tweede makarisme vorm 'n antitetiese parallelisme ten opsigte van die 

eerste. Jesus wys naamlik daarop dat die ware "geluk" (=eskatologiese vreug= 

de) nie gelee is om bloat die moeder van Hom te wees nie, maar wel daarin dat 

sy lering gehoor en onderhou moet word. 

(c) Lk. 12:37, 38, 43. 

ma~-l hoi douloi e.k.e.-lnoi, hoU-6 e.l:thon ho k.~o-6 

he.uJtuu gJtegoJtou.n.tM • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
k.a.n e.n te. de.u.te!Ul k.a.n. e.n te. .tAUe 6u.tak.e etthe 

w he.uJte houto.6, mak.a!t.toi e..t.6-ln e.k.e.in.oi . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ma./wJt..[o-6 ho dou.lo-6 e.ke.in.o-6, hon. e.lthon. ho ku.Jtio-6 a.£Ltou 

he.uJtuu poiou.nta hou.to-6. 

In hierdie gedeelte word drie makarismes binne dieselfde perikoop (12:35-48) 

aangetref. Hoewel dit nie opeenvolgens na mekaar voorkom nie, staan dit tog 
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in 'n logiese verband. Die middelste makarisme funksioneer (anders as die 

ander twee) sintakties as die logiese mikpunt in die segging. Dit maak dat 

ons inderdaad van 'n gebalanseerde "reeks" kan praat. Dit is opvallend dat 

die makarismes in hierdie gedeelte telkens inhoudelik die samevatting is van 

die skopus van die perikoop. 

(d) Lk. 23:29 

hoti i..dou. e~r..e,hontcU hemeJtO.--i. e.n haM eJr..ou.6i.n, 

ma.k.alt..UU.. ha.i. .ot~ ka.i. ha.i. ko.iUJU.. ha.i. ou.k e.g e.nn~a.n 

ka.i. ma..otoi. hoi hou. e;thlte.p.oa.n. 

Dit is moontlik dat die woord rna.~~ in die dieptestruktuur in konstituente 

verbinding met die objek ma..otoi. veronderstel moet word sodat ons in die bobou 

twee aparte subkola het wat afhanklik is van eJtou..oi.n. Dit sal dan inhou dat 

ons twee makarismes in bierdie gedeelte bet wat direk op mekaar volg, maar 

waarvan delesie van die laaste veronderstel moet word. Myns insiens is die 

verskynsel van delesie bier nie teenwoordig nie, aangesien ha.i. .ot~, hai. 

koi.ti.a.i. ert ~toi. bier as 'n semantiese eenheid opgeneem moet word wat een en 

dieselfde referensiele betekenis bet. Dit geld ook vir Mt. 13:16 8) 

(e) Rm. 4:7-8. 

ma~i. hon a.6ethe.oan hai. anomiai. 

ho~ hon e.pe.k.a.lu6:the.oan hai. ha.ma.JL;tia.i 

ma~.o a.nVt hou. ou. me logi.-6~ luvti.o.o /tarnaJt.t.,La,n. 

8) Sien hoofstuk 5, afdeling 2.1 vir 'n afsonderlike uiteensetting van hier= 

die makarisme. 
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Hierdie gedeelte is 'n sitaat p van s. 32:1-2 wat woordel;ks u;t • ... die Sep= 

tuaginta oorgeneem is, behalwe dat die laaste stige van d;e 
.. Hebreeus nie 

gesiteer is nie. As die hemistiges buite ke · re n~ng gelaat word, dan vind 

ons hier twee opeenvolgende makarismes. 

(f) Op. 1 : 3 

ma~~ ho anagino~kon 

ktU hoi akou.on.tu :toM logo~ :tu p~to6e..tei.a..6 

ka.i tM.ou.n:tu :ta. e.n au.:te ge.gJtamne.na., 

ho 9 aJt k.a..i.Jr..o.o e.ngu..o • 

In die dieptestruktuur vind ons hier drie makarismes waarvan daar van die 

laaste twee op die bobou delesie plaasgevind het. Dit is egter 'n vraag of 

so 'n geval inderdaad as 'n reeks opgeneem kan word. En aangesien daar sin= 

takties geen formele ooreenstemming met die reeks in Mt. 5:3-10 bestaan nie, 

is dit nie moontlik om Op. 1:3 en Mt. 5:3-10 saam as 'n tipiese groep te 

reken nie. Dit geld ook vir Op. 16:15 waar daar ook 'n moontlikheid van dele= 

sie bestaan. 

Die logiese gevolgtrekking wat uit bovermelde gegewens voortvloei is da:t die. 

Ga.t:tu.n.g "mak.a-Wme." me.vu:le.Jte. male. in die. Nuwe. T u:ta.me.n:t in kombincuie.-~ ge.h'Lu.ik 

UXJJtd «naJL.van die. ooJte.e.nkom.o:te. .t>oda.nig i.A da.t on1> ka.n .6~ 'n "ma.k.cvti.omerL.e.e.lu, "da..aJt= 

d~ ge.bou. woJtd. Dit kom in twee gedeeltes (Mt. 5:3-10 en Lk. 6:20 vv.) in 'n 

"suiwer" vorm voor. Rm. 4:7-8 kom sintakties die naaste aan die Jte.ek.o wat ons 

in bogenoemde twee passasies aantref. Hoewel ons in Lk. 11:27-28 en 12:35-48 

nie 'n Jte.e.k.-6 in die sin van bogenoemde het nie, bestaan daar egter wel 'n ver= 

wante ooreenkoms deur dat die makarismes mekaar in die betrokke perikope in 'n 

logiese verband opvolg. Die res van die gevalle wat ondersoek is, se verskille 

is sodanig, dat bulle nie deel van hierdie geisoleerde tipiese groep gereken 
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kan word nie. Klaus Koch bet dus metodologies die kar voor die perde inge= 

span toe hy beweer bet dat daar 'n "gattungsgeschichtliche" ontwikkeling van 

'n enkelvoudige aforisme tot 'n reeks veronderstel moet word. u~ On6 ~v~ 

c.h!t.onl..ue onde.Moe.k hu cUt egteJt tog g eblyk. da:t cUe Ga..ttu.ng "mak.aJL..Ume" ~ 

'n voJtmelement blnne cL<..e Rahmenga..-U:u.ng "mak.a!z....UmeJtee~" a.a.ng ewend woJtd. 

Vier ander gevalle buite die Nuwe Testament, maar wel deel van die Judaica, 

bet onder my aandag gekom wat die tese versterk dat ons in die "makarismereeks" 

van Mt. 5:3-10 en Lk. 6:20 vv. met 'n Gattung van sy eie aard te doen bet: 

In Sirag 25:7-11 vind ons onmiskenbaar 'n Gattung~m~c.ltUng. Die outeur kom= 

bineer bier die aforistiese "makarisme" met die chokmatiese "getallespreuk" van 

tien. Dit hou dan naamlik in dat by noodgedwonge die makarisme in 'n ~ee~ 

moet opbou om by die getal tien uit te kom. In die inleiding (vs. 7) kondig by 

die geluk aan (emak.a!z....Ua) wat spruit uit tien tipes van menslike seeninge wat 

tegelykertyd 'n korrek etiese lewe impliseer. Hoewel die uitdrukking ma~o~ 

ho deina slegs twee keer voorkom, bet ons die effek van tien makarismes wat 

simmetries rondom die twee uitdrukkinge opgebou is. In 2 slaw. Hen. 42: 6-14
9

) 

vind ons 'n reeks van nege makarismes en in hfst. 52: 1-16 
10

) 'n reeks van sewe 

waar elkeen om die beurt deur 'n ooreenstennnende "wee-uitroep" afgewissel word. 

In beide die gedeeltes funksioneer die term "geregtigheid" prominent (vergelyk 

9) Die oorspronklike teks is ongelukkig nie tot my beskikking vir kontrole 

nie. Vir 'n Engelse vertaling, kyk R.H. Charles, The Apo~ypha and P~eu= 

depig~pha o6 the OR..d Tutament in Engwh II, Oxford 1913, 457. Charles 

se vertaling van hierdie passasie is gebaseer op die sg. "onvolledige 

manuskrip" uitgegee deur St. Novakovic in die tydskrif St&Lin.e (Agram), 16 

(1884), 67-81. 

1 W 46 1 2 Die vertaling van hierdie gedeelte is ge= 10) Vgl. R.H. Char es, a • • , - • 

baseer op die sg. "volledige manuskrip" uitgegee deur A. Popov in TJta.IU= 

a.ctioM o6 .the H-<Ato~al and Mc.haeologic.al Soue;ty o6 the Un.ivelt.6~Y o6 

Mo~c.ow, 3 (1880). 
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42:11 11 ) en 52:16 12). Albei hierdie passasies toon dus met sowel die 

Matteus- as die Lukasperikoop parallelle verwantskap. As in aanmerking 

geneem word dat die slawiese Henogboek in ongeveer dieselfde tyd as die 

Matteus- en Lukasevangelie gedateer word en dat beide manuskripte tot ons 

beskikking op 'n vroeere Griekse vertaling van 'n moontlike Hebreeuse oor= 

13) 
spronklike teruggaan , dan versterk dit my tese dat ons in die "makarisi!le= 

reeks" van Mt. 5:3-10 met 'n bekende literere produk te doen het. Ten slotte 

verwys ek na 'n himne uit die Geoniese periode wat waarskynlik uit die Talmoe= 

diese tyd afkamstig is 
14

). In hierdie himne vind ons 'n reeks van tien seg= 

ginge waarin God as b~k aangespreek word. 
-- .)"-

Die Hebreeuse terme b~uk en ~~~~ 

(die ekwivalent van die Griekse ma~o~, -~~ -ion) is semanties uitruilbaar. 

Eersgenoemde bevat slegs die addisionele supplementere kamponent dat dit God 

ook as objek van die seen kan insluit, terwyl dit by laasgenoemde nie die ge= 

val is nie 15). Met dit in gedagte is dit dus inderdaad moontlik dat hierdie 

himne ten minste formele verwantskap met die ge1dentifiseerde makarismereeks in 

Mt. 5: 3-10 toon 16) 

Op grand van al die gevalle wat in hierdie afdeling van die studie ondersoek 

is, is dit duidelik dat die makarisme se inhoudelike wydreikte dikwels oor 

meer as een segging strek. Dit is 'n Ga..tiu;1g wat hom stilisties juis dan ide= 

11) "Blessed is he who sows the seeds of Jtighte.o~nu.o, for he shall reap 

sevenfold". 

12) "And now, children, keep your hearts from all uY!!L.i..ghte.o~ne.A.-6, that you 

may inherit the weighing-scale of the light into eternity". 

13) Vgl. 1. Rost, E&zl.eliung in die. al..ti.u.tame.ntl.ic.he.n Apok!typhe.n. und P.oe.ud= 

e.pig~phe.n, Heildelberg 1971, 83-84. 

14) Vir 'n Engelse vertaling, kyk D. Daube, The. Ne.w Tuta.me.nt and Ra.bb-Uuc. 

Jwi~m, Londen 1956, 198. 

15) Vgl. die inskrywings van e.ulogeto~ en ma~of.> in E. Hatch en H.A. Red= 

path, A Conc.oJtda.nc.e. t.o t.he. Se.pt.uagin:t a.nd ot.heJt GJte.e.k veJL.6io.u on t.he. 

Old t.utame.~t, Graz 1954. 

16) Sien D. Daube, a.w., 198 vv. wat juis dit probeer be~~s. 
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aal daartoe leen om opeenvolgens aangewend te word al d d. · k · , wor 1e s1nta t1ese, 

vaste uitdrukking nie weer in die bobou gebruik nie. Vie 6eit dat On6 ht 

Mt. 5: 3-1 0 e.n op a.ndeJt p.te"ke cUe. u.UgebJtel.de Ga.t:l:wtg van cU.e "Jtee/<..6" aanbte.6, 

moe;t du..6 onde!t. a.ndeJt.e .6~tiu ve!tk..e.aaJt Wo!td. Of daar 1 n mhoudeR..i.ke. moti= 

vering teenwoordig is, sal vervolgens ondersoek moet word. 

3. DIE S1TZ 1M LEBEN VAN DIE ~~-TESTAMENTIESE MAKARISME. 

By die begripsorientering is aangetoon dat die Sitz ~ Leben nie opgeneem meet 

word as 'n historiese grootheid in die sin dat daar naamlik vir~elke Sitz im 

Leben 'n noue vaslegbare historiese datum gestel kan word nie, maar dat dit 

eerder so is dat die Sitz im Leben aan 'n bepaalde historiese periode ge= 

bonde is. Hierdie feit is onder andere die rede waarom die vraag na die Sitz 

im Le.be.n van 'n formule soos die makarisme binne die Nuwe Testament nie so 

simplisties is nie. Want indien daar vasgetel kan word dat sommige van die 

makarismes in die Evangelies ip~~4ima v~ba J~u is, dan kan die vraag gestel 

word na die Sitz im Leben J~u. En as dit blyk dat daar makarismes in die 

Nuwe Testament is wat as "Gemeindebildung" opgeneem meet word 
17

), dan moet 

daar weer gevra word na die Sitz lm Leben deJt alten Kinche. Ons sal moet aan= 

neem dat die evangelis Matteus in die midde van die vroeg-christelike gemeente 

gestaan het, en dat hy sy evangelie waarskynlik dus met die oog op die gemeen= 

te geskryf het 18). Wat hierdie aangeleentheid betref, is daar by die be= 

gripsorientering ook daarop gewys dat die kerugma van die vreugdeboodskap, die 

vroee-Christelike erediens en die vroee-Christelike kategese as die Sitz 

17) Vgl. byvoorbeeld R. Bultman, Vie. G~ehiehte. delt. Synopwehe.n TJto..cLLt.i..on, 
115T wat bv. Mt. 5:11-12 en Lk. 6:22 op grond van die inhoud en die per= 

' " . . •• k d G . d " soonsvorm wat daarin voorkom, as n Trad1t1onsstu ••• von er eme1n e 

reken. So ook K. Koch, Wa4 ~t FoJtmg~ehiehte.?, 53. 

18) Vgl. in die verband onder andere A.F .J. Klijn, Ve Wo!r.ding~gu,ehie.de.n).--6 

van he.t Nie.w;Je. Tutame.n:t, Utrecht 1968, 45. 
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im Leben d~ aiten ~che. in · 
dle algemeen beskou kan word, 

19) 
K. Koch wys daarop dat dit nie meer herkenbaar is by watter geleentheid 

in die vroeg-Christelike gemeente die makarisme voorgedra is nie. Die Ou

Testamentiese gebruik om makarismes as die aanvang van 'n wysheidsrede te stel 

en die plasing van die makarismereeks in Mt. 5 as die aanvang van die Bergrede 

en by Lukas as die aanvang van die Veldrede, laat hom vermoed dat dit binne 

die raamwerk van die "Predigtgottesdienst" voorgekom het, en dan as die "Aus= 

gangstext" van die verkondiging aan die gemeente. 

In die verband huldig Joachim Jeremias 'n besonder interessante teorie. In 

die lig van die bree onderskeiding tussen k~ugrna en ~he in die vroee kerk 

waar die k~rna die verkondiging van die verlossing in Christus aan die hei= 

dene is, en die didache 'n instruksie met dieselfde inhoud as die k~gma aan 

die Christelike gemeente is 20
), beskou Jeremias die Bergrede in sy geheel as 

'n klassieke voorbeeld van 'n vroeg-christelike didache 21
). Vir Jeremias is 

die Bergrede se SUz .i.m Leben deJt a...Ue.n K...i.ltche dan gelee in die kategetiese 

onderrig aan nuut gedoopte Christene ("postbaptismal"). Die verskillende ge= 

isoleerde logia waaruit die Bergrede dan aanvanklik sou bestaan het, is dus 

deur die evangelis met die cog op 'n paranetiese doel versamel. Die logiese 

gevolg is dan dat as die Bergrede 'n kategetiese onderrig aan dooplidmate is, 

of aan nuut gedoopte Christene, cLLt de.UJL .iw ande!t.6 vooJta6gegaan mou ge.u'C.e.-6 

hd. It tal6 p!teceded by the. p!tocl.amat.ion o6 the Go.6pe£; and U WM ptte.ce.ded 

b b b · d by the. Good Nnuu. 
22)" D · "G d N " y c.onve.Jt.6.ion, y una ov~powe.Jte. \:.,IN/,., 1e oo ev.Ts 

1 9) WM .i.6t F oiWlg u ch.ichte.?, 3 6 • 

20) Vgl. in die verband veral die boek van C.H. Dodd, The. Apo.6tot.ie P!teaching 

and U.6 Vevetopme~, Landen 
3

1939. 

21) J. Jeremias, The. SeJtmon on the. Mount, 21 • 

22) J. Jeremias, a.w., 24. 
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wat dus die versamelde uitsprake van die Bergrede voorafgaan, is die verkon= 

diging van die Messias. Jesus ~s d1.'e Me · K · • ss1as- on1.ng en as sodanig is Hy met 

gesag in die Bergrede self aan die woord, " ••• it is as if to every saying of 

the Sermon on the Mount we must supply the Protasis: 'your sins are forgiven' 

(Matt. 9:2) 23)". H• d • "G d N " d . " • " • · t. ~er 1.e oo ews , ~e protas~s , ~s d~e Kenllgma, en dit 

meet volgens Jeremias dwarsdeur die Bergrede (cLi..da.c.he) voor elke legion ver= 

onderstel word. "The keAygma is now followed by die cLi.do..c.he. Moreover, the 

protasis is only ostensibly missing: It ~ 6ound at the beginning o6 the SeA= 

rnon on the Mount in the 6o~ o6 the beatitudeh (5:3-12), and in the sayings on 

the glory of the discipleship (5:13-16). These two sections concern the whole 

Sermon just as in a mathematical formula a number before a bracket. They c.on= 

c.eJUt eveAy .&aying in the S~on on the Mount, they Me -6.bnpty not ttepeated 

evetty .time 24)" Vir Jeremias kom dit by implikasie daarop neer dat die maka= 

rismereeks in die vroee Kerk 'n belangrike rol by die doop gespeel het. 

G. Braumann het ook in 'n ondersoek die doop as die Sitz irn Leben van die maka= 

rismereeks aangedui: "Der Schluss aus diesen Beobachtungen wird denmach der 

sein, dass die untersuchte Sonderuberlieferung des Matthaus zunachts die Tauf= 

. . . . 25)n theologie der urchristlichen Geme1.nde als 1.hren S~tz 1.m Leben hatte ••• 

Hoewel Jeremias se bevinding met betrekking tot die posisionele funksie van 

die makarismereeks in Mt. 5 in sekere opsigte opvallende ooreenkoms met my eie 

resultaat toon (vergelyk hoofstuk III, afdeling 2.5), bly die teoriee van Jere= 

mias en Braumann ten opsigte van die Sitz im Leben van die makarismereeks egter 

hipoteses wat nie bo alle twyfel bewysbaar is nie. Dit lyk dus nie of dit 

moontlik is om 'n definitiewe aanduiding van die gemeentelike S.Uz .bn Leben 

23) J. Jeremias, a.w., 29. 

24) J. Jeremias, a.w., 30. 
25) "Zum Traditionsgeschichtlichen Problem der Seligpreisungen Mt. v. 3-12", 

in NovTe6t, 1960, 259. 
134/ ... 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 134 -

van die Nuwe-Testamentiese makarisme te gee nie. Slegs die feit dat 'n 

groot getal daarvan sintakties as die uitgangspunt van 'n segging figureer 

(vergelyk Klaus Koch), is net nie genoegsaam om die gemeentelike Sitz lrn Leben 

van die makarisme as die liturgiese "Ausgangstext" van die "predigtgottes= 

dienst" op te neem nie. By die begripsorientering is die saak metodologies 

uitgemaak dat die Sitz im Leben vanuit die struktuur en die inhoud van die 

Gattung afgelei moet word indien moontlik. Wat die Nuwe-Testamentiese 

makarisme betref, is die struktuur en die inhoud daarvan ongelukkig nie ge= 

noegsaam om sy spesifieke gemeentelike S~z im Leben raak te sien nie. Want 

dit is opvallend dat die kontekste binne die Nuwe Testament waarbinne die 

makarisme gebruik is, struktureel en inhoudelik in sommige gevalle heelwat 

varieer. In die een geval word die makarisme byvoorbeeld gebruik op grond van 

die lyding wat die aangesprokene vanwee "vyandiges" moet verduur, en in die 

ander geval word dit gebruik in terme van 'n korrek etiese lewe. Die element 

wat egter in al die makarismes binne die Nuwe Testament konstant teenwoordig 

is, is die fei t dat die makarisme 'n Jte.L{.g-i.~e he.U..6aa.nkoncU.g..&tg liJ va.n die 

u k.a.to log iu e hW. LttLt met cU..e kom6 va.n J u LU> C lvr.iA.t.l.L6 moo ntli.k g ema.a.k. liJ . 

Dit lyk dus of ons met al die gegewens tot ons beskikking met so 'n vae aan= 

duiding ten opsigte van die S..U:z hn Leben van die Nuwe Testamentiese makarisme 

sal meet volstaan: Vie vJr..oeg-C~~tef...i.ke uka;totogiue heit6keJt.U.gma.. 

Die vraag kan egter nou ten slotte met reg gevra word: Is die Nuwe-Testamen= 

tiese makarisme in die lig van bogenoemde, kerugmaties of didakties van aard? 

Va.nu,U cU..e gebJU.U.~gevail.e b-Lnne di.e Nuwe.-T utame.n;t...tue kon:tek..6te. i.A cU.t dui= 

de.Uk da.t ctlbu b-Lnne cU..e rna.~ me te.env.Jootuiig L6. Meuvt met 'n buwte. 

ke.Jr.Ugma.tiue vooJVLa.ng 26). En daarom kan ons die makarisme verkondiging noem 

26) Dit beteken nie dat ke.Jr.Ugma. en dida.che as die een en dieselfde saak beskou 

moet word nie. 
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waaruit onderrig voortspruit. Hierdie feit hou, soos ons vervolgens sal 

aantoon, 'n aansienlike implikasie in vir die funksie van die makarismereeks 

in Mt. 5:3-10. 

4. DIE FUNKSIE VAN DIE MAKARISMEREEKS IN MT. 5:3-10 

Die vraag na die funksie van 'n Gattung is die vraag na die verhouding van sy 

S~z in de~ Lit~ met sy tipiese S~z im Leben. Is die Gattung in 'n kon= 

krete gebruiksgeval "funktionstypisch" of "funktionsatypisch" 27) gebruik? En 

daarom is die vraag na die funksie van 'n Gattung die vraag waarom 'n auteur 

die bepaalde Gattung doelmatig, of anders gese, funksioneel, vir die konteks 

gebruik. 

Die tipiese Sitz im Leben van die Nuwe-Testamentiese makarisme is sopas in 

die vorige afdeling omskryf as 'n religieuse aankondiging van 'n eskatologiese 

heil wat met die karns van Jesus Christus moontlik gemaak is. Vanuit ons onder= 

soek saver na die Nuwe-Testamentiese makarisme as Gattung het daar ook 'n paar 

belangrike eienskappe van die makarisme aan die lig gekom. Die makarisme is 'n 

vaste formule wat hom ideaal daartoe leen om stilisties binne dieselfde kon= 

teks herhaal te word. Sy wydreikte strek dikwels verder as net die segging 

waarin dit voorkom. Dit is 'n formule met 'n kerugmaties-eskatologiese strek= 

king, maar 'n strekking wat die onderrig met implikasies vir die hede nie uit= 

sluit nie. 

As ons nou ons samevattende oorsig van die semantiese ondersoek na Mt. 5:3-10 

in herinnering roep, dan sien ons dat Mt. 5:3-10 'n kunstige kompo~1sionele 

27) Vir 'n uiteensetting van hierdie terme, kyk hoofstuk II, afdeling 2.3. 
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eenheid is waar die struktuur met die inhoud 
ragfyn korreleer. Een van 

die mees opvallende resultate wat ons in ons ondersoek 
aldaar bereik bet, 

is die besondere posionele aspek wat Mt. 5:3-10 in die konteks 
~nneem. In 

die eerste plek bet ons gevind dat Mt. 5.··3-1 0 as d.:e ... ..J : .. ~ 
L exo/~fl ten opsigte 

van die Bergrede figureer. In di t d 1 k e wee e p e neem Mt. 5:3-10 'n baie pro= 

minente posisie binne 'n wyere konteks in waarbinne die genesende motief, die 

didaktiese motief en die kerugmatiese motief 'n besondere funksie vervul. 

Mt. 5:3-10 is die posisie binne hierdie wyere konteks waar die kerugmatiese 

motief sy plek kry. Hierdie posisionele aspek bepaal die funksie van 

sowel die didaktiese as die genesende motief binne die konteks. Ons het vas= 

gestel dat die evangelis Matteus die evangelie in sy geheel bedoel bet as 

Q~ugma -- die proklamasie dat Jesus die Messias is wat in die Ou Testament 

beloof is. Binne die wyere konteks van hfst. 4:23 - 9:35 is die makarisme= 

reeks semanties dus 'n heenwysing na hierdie skopus van die evangelie in sy 

geheel, en k.an da.aJt me..t Jte.g na h6J.>t. 5:3-10 veJwJy'-> wo!td a..6 e.e.n van cLte. we;:.tel= 

pu.n..te. b-inne. eLL e. .ot.Jtuk:t.uwt van cU..e. he.le. e.vang e£ie.. 

Binne hierdie besondere prominente strukturele en semantiese posisionele een= 

heid maak Matteus van 'n bepaalde Gattung gebruik, naamlik die makarisme. 

Die formule wat hy aanwend, verleen hom stilisties ideaal vir sy doel. Met 

herhaling naamlik daarvan, word dit 'n vormelement van 'n nuwe Gattung -- die 

''makarismereeks". Deur die gebruikmaking van hierdie bekende literere produk 

en met die po'etiese struktuur daarvan, verhoog hy sy kommunikatiewe effek. 

Die tipiese S~z ~ Le.be.n van die formule pas die evangelis ideaal om die no= 

dige effek te verkry. As die e.xoJtdlum van 'n rede waar die didaktiese motief 

geheel en al domineer, gebruik hy 'n formule wat inhoudelik beide die kerug= 

matiese en didaktiese motief insluit, sender dat hy afstand hoe£ te doen van 

sy kerugmatiese hoofmotief. 

13 7 I · · · 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 137 -

Om saam te vat: VU iA onte.e.noe.gUk. d.tU.dei. .. Lf~ da-t v-Ut die. kon:te.fu onde.Jt 

bupJte.IU.ng wein.lg ande.Jt Gatiunge.n, me.eJt 6u.nfu.{.one.e1. e.n e.66e.k.tie.6 -bou we.u a.-6 

jui...6 die. ma.~me., e.n wei.. ..Ln 'n Jte.e.fu voJun. Daarom dui die SUz in deJt We.= 

~van die makarismereeks in hfst. 5:3-10 aan dat die Gattu.ng hier be= 

sonderlik "funktionstypisch" aangewend is. 

5. DIE GATTUNGSGESCHICHTE VAN DIE NUWE-TESTAMENTIESE MAKARISME. 

Die makarisme as 'n spesifieke vaste Griekse literere formule word nie net 

in die Nuwe Testament aangetref nie. Afgesien van die talle ander voorbeelde 

t . d. kl . k G . k 28) . d. 11 . . . ' wa ons ~n ~e ass~e e r~e s en ~n ~e He en~st~ese Gr~eks bu~te die 

29) 
Nuwe Testament aantref, vind ons in die Septuaginta ses-en-veertig voor= 

beelde wat voldoen aan die vereistes van die wat ons in die Nuwe Testament op 

d ' f 1 d k ' . . kl . f. 30) gron van n orme e on ersoe tot n t~p~ese groep ge ass~ ~seer het . 

Van hierdie ses-en-veertig gevalle is sewe-en-dertig 'n weergawe van die ek= 

v -
wiwalente Hebreeuse l~Jte.-formule4 . Een-en-twintig gevalle word in die Psalms 

aangetref, ses in Spreuke, drie in Jesaja en een elk in Deuteronomium, 1 Konings, 

2 Kronieke, Trito-Jesaja, Job, Prediker en Daniel. In Rm. 4:7-8 vind ons ook 'n 

presiese sitaat uit die Septuaginta van Ps. 32:1-2. Hierdie gegewens laat ons 

vermoed dat die Nuwe-Testamentiese makarisme 'n geskiedenis het. Maar dan nie 

'n geskiedenis wat gesoek moet word in die literatuur van die klassieke Grieke= 

28) Vir voorbeelde, kyk F. Hauck, s. v. mafw.A.io.o k.ft., in Th!J.H·JT IV, 365 -

366. 

29) Vgl. Christoph Kahler, "Zur Form- und Traditionsgeschichte von Matth. 

XVI. 17-19",in NTS 23 (1976), 48-50; 52-53, wat onder andere voorbeel= 

de uit Josef en Asenat, die Evangelie van Bartolomeus en die Openbaring 

van Paulus ondersoek wat volgens hom formele ooreenkomste met die in 

Mt. 16:17 vertoon. 

30) Vgl. byvoorbeeld die inskrywing ma~.o in E. Hatch en H.A. Redpath, 

A Conc.oJtda.nc.e. i.:o .the. Se.pt.uagint II, 892. 
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land of die van die Hellenistiese w~ereld nl.·e 31) , maar wel in die Ou Tes= 

tament via die Septuaginta, en in d1.·e Juda"1'ca 32). n· 1.e ondersoeke wat Wal= 
•• 33) 34) 

ter Kaser ' asook Waldemar Janzen , na die vorm en inhoud van die 

>a!~e -uitsprake b1.·nne d1.·e Ou T estament gedoen het, is hiervoor 'n bewys. 

Dit beteken egter nie dat die Ou-Testamentiese >a!~e-formule presies in alle 

opsigte met die Nuwe-Testamentiese makarisme hoe£ ooreen te stem nie. In die 

opsig het Kaser genoegsaam aangetoon dat daar juis nie so 'n grammatiese oor= 

eenkoms bestaan nie. Die woord >al~e byvoorbeeld is grammaties 'n status 

constructus meervoud, en is wat getal, geslag en modus betref, onafhanklik 

ten opsigte van die daaropvolgende nomen --- anders as sy Nuwe-Testamentiese 

ekwiwalent (die predikatiewe adjektief ma~~o~, -~, -~n 35)). Sintakties 

en inhoudelik bestaan daar egter baie duidelike ooreenkomste, hoewel die ,al~e-

formule slegs in 'n sekere opsig as die voorloper van die Nuwe-Testamentiese 

makarisme beskou kan word. 

!Giser het sintakties aangetoon dat die woord )aX~~ in die reel die 11Spitze" 

vorm van die segging wat daarop volg, en sodoende op grand daarvan beklem= 

36) toning verkry • Hierbenewens het Klaus Koch daarop ge"~s dat daar ook voor= 

beelde is ~aar die woord 1a!~e as die logiese mikpunt van die segging figureer 

31) In hierdie verband is K. Koch, WM Lot Fotung~!>c.IUc.hte.? 23, myns insiens 

korrek ashy op grond van die gegewens van F. Hauck, s.v. ma~o~ ktt. 

in ThWNT IV, 365-366, die bewering maak dat die Nuwe- Testamentiese maka= 

risme, veral die in die sinoptiese evangelies, nie deur die gebruik van 

'n tipe "gelukprysing" in ou Griekeland be"invloed is nie. 

32) 

33) 

34) 

35) 

Vir enkele voorbeelde uit die Rabbinica, vgl. S~.-8, I, 189. 

"Beobachtungen zum alttesta.mentlichen Makarismus", in ZAW 82 (1970), 

225-250. 
>A$Rf in the Old Testament", in HThR 58 (1965), 215-226. 

· k · " 230 Soms word die hl~e wel w. Kaser, "Al ttestamentll.chen Ma ar1.smus ' • v _ ..., • 

met 'n suffiks geskryf (vergelyk Pred. 10:17 ,~4~k )~~ ~e. ••. ). Afge= 

· · k 1· · het dit egter andersins geen invloed nie. Vgl. s1.en van d1.e vo a 1.sas1.e, 

ook w. Jansen, )ASR~ in the Old Testament, 217. 

36) w. Kaser, a.w., 230. 139/ •.• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 139 -

(vergelyk Spr. 14:21; 16:20; 29:18) 37 ). Hierdie feite stem sintakties 

feitelik met die Nuwe-Testamentiese makarisme ooreen. Dit is egter nie die 

enigste nie; daar bestaan nog verdere belangrike sintaktiese ooreenkomste. 

Dikwels kom diel~~~-formule net soos in die geval van die Nuwe-Testamentiese 

makarisme slegs in 'n enkelvoudige segging voor sonder ingebedde uitbreidinge 

(vergelyk byvoorbeeld Ps. 34:9(b) >al~e haggebet yehe¢e bo met Lk. 14:15 . . 
maka.Jr..-to~.> ho~.>w nage.XcU a!t.ton en te bMil.Ut:t tou theou). In ander gevalle 

weer word die matrikssin uitgebrei met 'n relatiewe bysin (vergelyk Ps. 94:12 

, ~ - )av e e -
(a) a~.>~e. ha.ggeb~ .6Vt t ya..o~.> Jtennu ya.h met Mt. 11:6 ma.ka!U.o¢ uiln, ho.6 . 
e.a.n me ¢k.a.vtdai.i..hthe en emo-t)' of 'n motiverende bysin 38) (vergelyk Jes. 3: 10 

'i.mettU ~.>addl fU.. )a:t~e 39) fU peJtl ma.ca..U.ehem yo, k.efu met Mt. 5: 2(b)-3 e.cLi..c1.a.6= . . . . 
ken a.u:tocu .te.g6n.. Ma.ka.Jr..-to-t ho-t ptocho-t. to pneuma.:U, ho:ti.. a.u.:ton uUn he ba.o.i= 

lela ton outano~. Soms strek diela.!~e-formule oor twee of drie stiges heen. 

v -
Die woord 'a.¢~e. moet by elkeen van hierdie stiges dan veronderstel word (verge= 

lyk byvoorbeeld Spr. 3:13 ,aX~e ')rutam mMa> hok.ma f)lrutam yayi2q tebuna met Op.1:3 . . 
Jtou.ntu ta en a.u.te gegJtammena.). Dikwels strek die inhoudelike wydreikte van 

die )~~e-formule ook verder as net die segging waarin dit voorkom (vergelyk . 
byvoorbeeld Ps. 41:2-4 met Mt. 16:17-19). Laasgenoemde twee voorbeelde van die 

lalne-formule is deel van die groepering wat Kaser die sogenaamde "gebonde ma= . 

37) K. Koch, Wa.¢ )At foJtmguc/Uc.hte?, 8. Kaser vra die vraag of hierdie 

38) 

39) 

· k nl.· e eerder as "Stileigenheit des Redaktors" drie gevalle u1.t Spreu e 

beskou moet word nie. 
y " • • h. d. b nd "'AC'RE • the Old Testament" 218, b1.ed 1.n 1.er 1.e ver a W. Janzen, ~ 1.n ' 

die volgende diagram: 
>ASRE + VESCR1PT1VE STATEMEMT (+ RunnoJte.eme.nt) 

(EXy.xtn-6-i.On on ducMptive ¢.ta;tement • • •) 

~ Ma. Y P'L e.c. e.d e. .the (&1..6-l.-6 on >a.XJt~ - p!l..OrtOUYI.C.ement + Rein6oJtmc.eme.nt) 

(Expa.n-6-l.on o6 bM-l.-6 • • • ) 
Die lesing in die teksapparaat van Blb.tia He.b~ 

J , ~Jt~ - Line. 

3 word aanvaar, en 

daarom word ki )a.XJte gelees i.p.v. k1 tob. 
140/ ••• 
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karismes" noem 40). Dit is o k d' · o 1e groep ~at 1n frekwensie die meeste voor= 

kom. Op grond van die feit d d' at 1e wydreikte van die "gebonde makarisme" oor 

stiges en/of kola strek, kan ons dit as 'n gegewenheid beskou dat die meeste 

Ou-Testamentiese makarismes (Septuaginta en Judaica ingesluit) in hulleself 

die beginsel van uitbreiding bevat. 

Wat die inhoudelike aspek van die Ou-Testamentiese ,aX~e-formule betref, bet 

T.1 K.. 41 ) ' • 
w. aser na n deurtastende ondersoek tot die volgende gevolgtrekking ge= 

kom: "Sie ist Verkundigung der durch Gnade geschaffenen, durch Gnade aufrech= 

terhaltenen, durch Gnade dem eschatologischen Ziel entgegengefuhrten Relation 

z~ischen Gott und Mensch im Lebensbund der Gnade; dies gilt auch und gerade 

von den uberaus zahlreichen thorabezogenen Makarismen. Im Blick auf en gestern, 

heute und morgen sich treubleibenden Herrn des Bundes ist d-ie makarismische 

Verkundigung ~esenhaft eschatologisch. Dass das eschatologische Ziel oft auf 

eine innergeschichtliche Zukunft verkurzt erscheint - eine Beobachtung, die der 

ntl. Seligpreisung fremd ist - spricht noch einmal dafur, dass der Gott dieses 

Bundes (und also dieser Relation) der Herr aller Geschichte ist. Im Blick auf 

ihn ist die Existenz des Menschen in dieser Relation (der ntl. Seligpreisung 

wiederum so gut wie unbekannt) als die des vom Gesetz Jahwes umhegten Lebens 

beschrieben. Die drei fur den atl. Makarismus wesentlichen Momente der Rela= 

tion, der eschatologischen Orientierung und der Verknupfung des Heilszuspruches 

in die Thora als der Form des Lebens aus Jahwe lassen sich mehr oder minder 

ausgepragt. Darin aber klingen die makarismischen Zeugnisse des AT und des NT 

in eins zusanmen: Se.Ugp~tww:g .Wt LobpJLW deJt helhc.ha66en.den Gna.de. Got:tu 

40) w. Kaser, a.w., 225-229. K·aser bet al die Ou-Testamentiese voorbeelde in 

die Septuaginta as "gebundenen Makarismen" en "ungebundenen Makarismen" ge= 

klassifiseer. Hy bet die Wysheid van Jesus ben Sirag (waarin daar vier 

voorbeelde van die sg. "gebonde makarismes" voorkom) by hierdie klassifi= 

kasie ingereken. 

41) a.w., 249-250. 1 41 I ... 
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am e!WiihUe.n Me.n6c.he.n''. 

In die lig van die voorafgaande kan ons dus konkludeer dat ons in die Nuwe

Testamentiese makarisme met 'n Gattung te make het wat SY, wortels in die 0u 

Testament het. Vanwee die ontwikkeling in die gebruiksgeskiedenis van die 

bepaalde Gattung is dit vanselfsprekend dat daar 'n verandering van S~ze ~ 

Leben sou ingetree bet. Die onderskeid in betekenisnuanse tussen die Hebreeu= 
v -

se )Q...6Jte.-formule en die Nuwe-Testamentiese makarisme moet op grand hiervan 

toegeskryf word. Dit het egter in hierdie "gattungsgeschichtliche" ondersoek 

geblyk dat daar geen rede is om soos Klaus Koch 'n eksplisiete ontwikkeling 

vanaf 'n enkelvoudige aforisme tot 'n saamgestelde reeks te aanvaar nie. Tog 

het die Nuwe-Testamentiese voorbeelde van makarism~e.e.~e. (asook die voorbeel= 

de in Sirag 25:7-11, 2 slaw. Hen. 42:6-14 en 52:1-16) myns insiens bulle aan= 

knoping by die Ou-Testamentiese "gebonde makarismes" gevind. 

In die opsig lewer die "Gattungsgeschichte" van die Nuwe-Testamentiese makaris= 

me wel 'n bydrae tot die nadere bepaling van die funksie van die makarismereeks 

in Mt. 5:3-10. In die lig van die skopus van die Matteusevangelie in sy ge= 

heel, naamlik die proklamasie van Jesus as die vervuller van die Ou-Testamen= 

tiese Messiaanse belfotes, gebruik Matteus in een van die mees prominente fokus~ 

punte binne die struktuur van die evangelie juis 'n bekende Ou-Testamentiese 

Ga.ttung. Vie. k.ommunik.atie.we e.66ek. wa,t hy me.:t h6~t. 5:3-10 wou beJte.ik, woJtd deA 

te. me.eJt hi..e!tdeu!t veJr.hoog. 

6. DIE UBERLIEFERUNGSGESCHICHTE VAN MT. 5:3-10 

· k · d1· e ""u'berlieferungsgeschichte", oftewel dan Streng gesproke is d1e wess1e van 

· " 41 (a) · 'n element van Ga..t:tung.66o!t.f.lc..hung nie, die "Traditionsgeschlchte . , n1e 

maar eerder 'n metodiese faset in sy eie reg wat 'n bepaalde plek tussen die 

pluralie 

41 (a) Onder die term "Tradit:ionsgeschichte" word dus hier nie die "Motivkritik 

verstaan nie. Vir 'n uiteensetting van lg. metodiese faset, vgl. F.Huber 

· ·k" 1·n G. Fahrer e.a. Exe.geAe. deA AUe.n TeAta= ''Motiv- und Traditionskr1t1 

me.nt-6, 99-116. 
142/ ••• 
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van literere ondersoeksmetodes inneem. By die begripsorientering is egter 

daarop gewys dat die Ou-Testamentikus L. Markert beswaar maak teen die feit 

dat die Ga.t:tu.ng.66ouchu.ng nie altyd die relevante resultate van die "Tradi= 

t• h. h " d. ~onsgesc ~c te ver ~skonteer nie. Wat die makarismereeks in Mt. 5:3-10 

betref, het verskeie ondersoekers reeds pogings aan die dag gele om die "Ira= 

ditionsgeschichte" van die betrokke perikoop na te gaan 42). In hierdie af= 

deling van die studie sal ons kortliks probeer bepaal of daar wel relevante ge= 

gewens uit so 'n ondersoek na vore kom wat sal help om die funksie van die ma= 

karismes in Mt. 5:3-10 verder te belig. Ek maak vir hierdie doel voor oe ge= 

bruik van die resultate van Klaus Koch se ondersoek. Hierdie resultate word 

kortliks weergegee sonder dat daar op die besonderhede daarvan ingegaan word. 

Klaus Koch het die oorsprong van Mt. 5:3-12 in die lig van die parallel in 

Lk. 6:20-26 nagegaan en die geskiedenis van die oorlewering daarvan tot by sy 

huidige vorm gevolg. Sy bevindinge is soos volg: 

Wanneer Mt. 5:3-12 met Lk. 6:20-26 vergelyk word, is dit duidelik dat beide 

gedeeltes onafhanklik van mekaar na 'n ouer gemeenskaplike "Vorstufe" terug= 

strek. Wat is te herken van hierdie "Vorstufe"? Lukas maak van die aanspreek= 

vorm gebruik, terwyl Matteus dit in die derde persoon oorlewer. Wat is die 

oorspronklikste gebruik? Omdat die makarisme in die meeste gevalle in die der= 

de persoon geformuleer is, soos uit die Ou-Testamentiese ,alne-formule dan ook 

blyk, is 'n verandering na die aanspreekvorm makliker denkbaar as die omgekeer= 

de. Die gebruik van die derde persoon deur Matteus moet dus in hierdie geval 

42) Vgl. byvoorbeeld K. Koch, W~ ~t Fonmg~chichte?, 49-55; Gerhard Barth, 

"Matthew's Understanding of the Law", in G. Bornkanun e. a., T~on and 

1nt~pnetation in Matth~; Londen 2 1972, 123-125; T.W. Manson, The Say= .. 
.i.ng/) on 1e6U-6, Londen 1971, H. T. Wrege, Vie UbeJLlieneJU.Lng/)ge6chichte deJt 

BeJt.gpnecU..gt, Tubingen 1968, 5-26; G. Eichholz, Au..6iegung deJt Bettgpttedigt, 
30-33; K. Koehler, "Die ursprungliche Form der Seligpreisungen", in 

ThStiOr.. 91 (1918), 157-192; J. Resewski, "Die Makarismen bei Mt. und Lk., 

ihr Verhalt zueinander und ihr historischen Hindergrund", in StTh {Riga) 

I (1935) (J. Benzinger-Festschrift), 157-169. 143/ ••• 
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as die oudste gereken word 43 ) 

'n Moeiliker vraag om te beantwoord, is volgens Koch watter uitsprake oor= 

spronklik tot die afsonderlike dele van die twee perikope onderskeidelik 

behoort bet. Hy antwoord soos volg: 

Matteus gee nege makarismes weer en Lukas net vier. Lukas stel sy makaris= 

mes uitdrukliker en meer algemeen, en bet dit dus verander. Matteus bet weer 

op sy beurt by sommige makarismes interpreterend bygevoeg. Hieronder val die 

tO pn~ van Mt. 5:3, asook die d£p~onte6 ten di~o~ounen in vs. 6. Die 

derde makarisme (ma.k.a.Jt...i.o..i.. ho..i.. pJta.W ••• ) en die vyfde (ma.ka.JU.o..i.. ho..i.. el.e.enwnu 

••• ) is ook volkome die werk van Matteus. Wat die ander betref, meen Koch: 

"Anderes sind Weiterungen, die Matth.aus, nicht aber Lukas, in der Vorlage schon 

fand und die auf Grund eines Schriitzitats eingebaut worden sind". So is by= 

voorbeeld vs. 5 na die voorbeeld van Ps. 37:11 nagebeeld en klink vs. 8 weer 

baie naPs. 24:4 en 6. Vs. 9 bet weer op sy beurt 'n noue parallel in 2 Hen. 

52:11. Vs. 10 wat uit dieselfde tradisie afkomstig is as die selfstandige 

makarisme in l Pt. 3: 14, en wat "vormatth7dsch" is, is later by die deel by= 

gevoeg om daardeur die effek van die simmetriese b~~eid ton o~non wat aan 

die begin en einde voorkom, te verkry. 

Volgens Koch kan die volgende drie makarismes in die lig van sy voorafgaande 

bevindinge met sekerheid na 'n gemeenskaplike "Vorstufe" teruggevoer word: 

mo.k.a.Jt...i.oi hoi ptoc.hoi to pne.uma.ti, hoti au.ton utin 

he btU~Ua ton oWta.non. 

43) T.W. Manson, The Saying~ o6 ]~~~ 47, reken egter die tweede persoon as 

meer oorspronklik vanwee die feit dat dit wel 'n paar keer in die Ou Tes= 

tament voorkom, en meermale in ander Semitiese literatuur. 

144/ ... 
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ma.k.a.Jr.,io.<, ho.i pehton:tu, hoU auto.<, c..ho!tta.6thuon-ta..<, 44). 

Agter hierdie drie uitsprake is daar volgens Koch 'n waarskynlike verwysing 

na Jes. 61:1-7 soos ek by die semantiese ondersoek na Mt. 5:3-10 uitgewys het: 

(Vs. 1) 

(Vsll 2) 

(Vs. 6) 

(Vs. 7) 

lriuth 
1 

a. do nlU yhwh c. G..e.a.y ya. c. a.n rniU,aJ; yhwh > 0 tl 

.e. e. batt eJt c.a naw.un ~e. fuha.nl . . 

Hierdie Ou-Testamentiese profesie word volgens Koch in die makarismes impli= 

siet gekorrigeer. Die oorheersing van Israel oor die volkere en die genieting 

van hul rykdom word in die makarismes vervang met die toekomstige ongebroke 

gemeenskap met God. Vir Koch is dit op grond hiervan duidelik dat die makaris= 

44) T.W. Manson, The. Sa.y.ing~ on ]UU.6, 46-48, kom min of meer tot dieselfde 

gevolgtrekking. Vir hom stem die bewoording van die drie oorspronklike 

makarismes egter ooreen met die bewoording soos Lukas dit weergee, juis 

omdat Lukas volgens hom die oorspronklike beter as Matteus bewaar het. 

Manson reken die ooreenstemmende drie wee-uitroepe in Lukas ook tot hier= 

die "Vorstufe" wat vir hom deel van die Q-bron is. Gerhard Barth (''Matt= 

hew's Understanding of the Law'', 123-125) reken ook die makarismes in 

bulle Lukaanse gestalte, as die weergawe van die makarismes uit die Q

bron, d.w.s. ook die makarisme oor die "vervolgdes". "There can thus be 

seen a uniform direction in which Matthew interprets the Beatitudes from 

Q: it is the waiting, the lacking, the empty before God, the lowly, to 

whom the promise is made". 
145/ 
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mes nie beskrywings van goeie deugde wil wees nie, maar dit wil eerder die 

troos en die einde van lyding wat aan die einde van die teenwoordige wereld 

sal kom, aankondig. Daarom is die oorspronklike drie makarismes ~p~~~~a 

veJtba Juu.. Juis hierdie paradoksale ommekeer van omstandighede is die "Grund= 

tenor jesuanischer Eschatologie". 

Koch is verder van oortuiging dat die oorspronklike eenheid van die drie maka= 

rismes uitgebrei is tot drie dubbelpare met 'n eksterne parallelisme: 

1. rna.k.cvc..<..o~ ho~ p.toc.ho~ to pne.wna..t.{,, ho:ti a.L.Lton uiln he 

I bcuilua ton owz.a.non. 

5. 

III 

6. ma~o~ ho~ ~enopo~~~ ho:ti auto~ huio~ theou 

Hierdie uitbreiding het plaasgevind deurdat, naas die verdere opneem van gedeel= 

tes van Jes. 61 in 2 en 6, eskatologiese dele van die Psalms oorgeneem is (Ps. 

37:11 vir 2, en Ps. 24:4-6 vir 5). Hierby is in die loop van die tyd van~ee 

die druk van vervolginge die uitgebreide makarisme aan die einde bygevoeg, 

naamlik: 

7. mak.cvc..<..o~ ho~ decU..ogmeno~ heneken dik.cU.o~ounu ' hoil a.u..ton uw--. he 

146/ ••• 
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Koch reken dit nie as o l'k nmoont ~ dat hierdie makarisme wel 'n Jesuslogion 

kan wees nie, maar dan by 'n ander geleentheid uitgespreek. Matteus sou dan 

self die heneken dikalo~oun~ bygevoeg het. 

Hoewel daar myns insiens heelwat ooglopende besware teenoor baie van Koch 

se gevolgtrekkinge ingebring sal kan word 45), is dit egter duidelik dat die 

wetenskaplike arbeid op die terrein van die bronne-kritiek aangetoon het dat 

ons 'n tradisie-ontwikkeling agter die meeste uitsprake in die sinoptiese 

evangelies sal moet aanvaar. Die makarismereeks is net deur Lukas en Matteus 

45) As voorbeeld kan daar verwys word na Koch se willekeur wanneer hy be= 

sluit dat sekere makarismes in die Matteusperikoop nie as outentieke 

woorde van Jesus beskou meet word nie: 

Die probleem le veral by Koch se sg. eerste stadium in die tradisie-ont= 

wikkeling soos hy dit sien. Hy veer hierdie stadium terug na 'n onbekt~de 

"redaktor" of na 'n oorlewering uit die mondeling;e tradisie. Die agste 

makarisme voer by terug na nog 'n latere tradisie en die negende na nog 

'n latere een. Wat die agste makarisme betref, laat hy egter die moont= 

likheid oop dat Jesus dit wel by 'n ander geleentheid kon uitgespreek bet. 

Die aanspreekvorm van die negende makarisme spreek vir hom teen 'n "jesu= 

anischer Ursprung". Hier laat by egter ook die moontlikheid oop dat Jesus 

dit per geleentheid kon uitgespreek bet, omdat hierdie makarisme ook in 

ander vroeg-Christelike literatuur voorkom. Die aanspreekvorm kan egter 

nie as kriterium gebruik word nie. Hoewel die derde persoon meer gebruik= 

lik was, is daar egter wel voorbeelde dat makarismes in die tyd van en voor 

Jesus ~n die tweede persoon geformuleer is (vergelyk bv. Mt. 16:17 en Lk. 

14: 14 Koch (bl. 55, nota 19) reken hierdie twee makarisrnes egter ook 

nie as outentiek nie. 

Terwyl Koch dan van mening is dat die uitgebreide makarismes van vs. 10-

12 moontlik wel na Jesus teruggevoer kan word; moet dit as netso moontlik 

beskou word dat die makarismes van sy sg. eerste stadium van die tradisie

ontwikkeling ip.6i¢.6-ima veJtba Juu is. Want afgesien van die feit dat bier= 

die uitsprake wel in die vroeg-Christelike literatuur sou rnoes voorgekom 

bet (anders sou Matteus dit mos nie oorgelewerd gekry bet n1e -- om vol= 

· k K h te d~nk), maak die inhoud daarvan ook deel gens d~e denkstru tuur van oc • 
uit van die algemene strekking van die verkondiging van Jesus op aarde. 

147/ ••• 
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oorgelewer. Markus bet dit nie oorgelewer nie, en ook nie die Bergrede nie. 

Baie uitsprake van die Bergrede kom egter wel in ander verbande elders 

~n Markus voor. D~t laat d k · ~ ~ us ons geen euse n~e as om agter die makarisme= 

reeks in Mt. 5:3-10 'n tradisie-ontwikkeling te sien. Met ander woorde, dit 

is baie waarskynlik dat Jesus nie al agt die makarismes soos Matteus dit berig, 

by een geleentheid en in dieselfde vorm uitgespreek het nie. Uit die ontle= 

ding van die oppervlaktestruktuur van Mt. 5:3-10 vroeer in die studie, blyk 

da.t cU.e. ou.te.wt Ma..tte.M die. ma/uvU.6meo veJt.6amel en ~o geobtuk.tu!te.eJt hd da.t 

hy .6LJ ue. buondeJte. e.n.ne.k g~ke.p het. 

As ons ten slotte die vraag moet stel wat so 'n "uberlieferungsgeschichtliche" 

ondersoek nou tot die Gattung.66o4.6ehung van die makarismereeks in Mt. 5:3-10 

hydra, dan is ons antwoord in 'n baie groot mate negatief. Al kan ons vasstel 

dat minstens sekere uitsprake in die reeks egte Jesuslogia is (boewel die me= 

todologie van 'n ondersoek soos die van Klaus Koch vir my wetenskaplik onbe= 

vredigend is), dan het ons daardeur nog geen bydrae gelewer tot die bepaling 

van die Sitz ~ Le.ben van die Nuwe-Testamentiese makarisme, of tot sy besondere 

S~z in deJt Lit~~ binne Mt. 5:3-10 nie. Die teks soos dit daar staan, en 

waarop ons eksegetiese interesse per slot van sake konsentreer, hied buitendien 

die makarismes in Mt. 5:3-10 aan asof dit ip~~~~a vox J~u is. Laasgenoemde 

feit is myns insiens wel in die opsig vir die bepaling van die Sitz in deA 

Lit~ van die makarisme bier belangrik: Juis die feit dat Matteus die 

makarismereeks as ip~~.6ima vox J~u weergee, ~ nag 'n vendeJte. veJthoging Vl 

die. enne.k van ~y bood.6kap. In Mt. 5:3-7 0 vind o.u na.a.mUk Ju~ M die. M~~ia.o

Ko.U.ng .6e1.6 in wooJu:l en in d.a.ad .te.e.nwoo!UUg. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 148 -

HOOFSTUK V 

DIE RELEVANSIE VAN GATTUNGSFORSCHUNG BY DIE VASSTELLING VAN "BETEKEKIS" 

Uit die metodologiese besinning by die begripsorientering, asook uit die toe= 

passing daarvan ten opsigte van die makarismereeks in Mt. 5:3-10, bet dit ge= 

blyk dat Gaitung¢6o~ehung en semantiek onderskeidelik twee verskillende aan= 

geleentbede is. Gattung¢6o~ehung wil literere tipes identifiseer, die struk= 

turele en inboudelike kenmerke daarvan omskryf, en die Sitz ~ Leben en funk= 

sie daarvan aandui. Semantiese analise wil weer die struktuur van woorde, 

sinne, perikope en grater literere eenbede beskryf, ontleed en in sisteem bring 

om sodoende die beteRe~ van taalgebruik te bepaal sodat die kennis wat ver= 

kry word tot juiste kommunikasie kan dien. Op grand van die ondersoek bet ons 

egter ook rede om te vermoed dat G~~~no~chung ten minste 'n belangrike 

raakvlak met die semantiek het. In die metodiese ontvouing van Gattung~6o~= 

).ehunghet ons gevind dat sinchronie telkens die basis vorm waarop enige verge= 

lykende diachroniese aangeleentbeid berus. Hoewel sincbronie en diacbronie 

deeglik onderskei en geskei moet word, is albei fasette egter legitiem by 

Gattung~6o~chung. Wanneer ons egter met semantiese analise te doen bet, is 

die saak ingewikkelder. So 'n analise begin ook sinchronies, en dit bly tot 

die sincbroniese beperk solank ons nie die kategorie geb~ daarby betrek nie. 

Die geb~R van woorde en frases kan egter diachronies bepaald wees. Hiervan 

het ons juis belangrike voorbeelde in boofstuk III, afdeling 2.4 gevind. Die 

"betekenis" van die stuk taal wat ons in bierdie studie interesseer, word dus 

mede bepaal deur die kategorie geb~. Hoewel ons beginpunt 'n sincbroniese 

analise is, is die ge~uik van woorde en frases hier diacbronies bepaald. , 

Daarom bet diacbroniese oorwegings ook 'n rol gespeel. Maar dit is altyd weer 
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sinchronies gekontroleer -- sodat die sinchroniese ondersoek altyd die 

raamwerk en beskerming gebied bet teen 'n willekeurige verval in "dia= 

cbronisme". 

In hierdie studie bet ek probeer aandui wat die semantiese betekenis van die 

makarismereeks in Mt. 5 is. Ek bet egter ook, na ek meen, die Gattung van die 

makarisme en die verwante Ga.t.tu.ng van die uitgeboude makarisme gelsoleer. Dit 

bring die logiese vraag na vore: Is daar 'n raakvlak tussen my semantiese re= 

sultaat en die resultaat van my Gattung~-ondersoek? Hier bereik ons die vraag 

waarom dit primer in my studie gaan: Semantiek en Ga.:ttun.g.t>6oJWc..iw.ng • Het 

Ga..ttu.ng.t>6oJWc..hu.ng relevansie by 'n semantiese analise en - indien wel -

waarin bestaan dit? Dra die ondersoek na die literere tipe, saam met die se= 

mantiese analise, by tot die vasstelling van beteR~? 

Voordat ons die vraag sal kan beantwoord, sal ens eers meet uitmaak wat ons on= 

der die term beteRe~ verstaan. Want betekenis is inderdaad 'n saak met vele 

kante. Dit is moontlik dat ons die semantiek van die woorde en sinne in 'n 

1) 
stuk taal kon bepaal en verstaan, sender om die bedoeiing daarvan te snap • 

'n Paging om 'n antwoord op die vraag, ~ ~ beteRe~?, te probeer bied, is 

2) 
al bestempel as die nagmerrie van die taalkunde 

l. GATTUNGSFORSCHUNG EN SEMANTIESE BETEKENIS 

Deurgaans in die studie wanneer ek van die beteR~ van woorde en s~nne in 

bulle struktuur tot mekaar gepraat bet, bet ek daaronder die ~emantie.t>e bete= 

k.e~ van 'n stuk taalgebruik verstaan. Wat die relevansie van Ga.ti:ung~6oJt= 

1) Vgl. J.P. Louw, Se.ma.ntiek. van Nuwe-Te.t>.ta.rnen:t1..Me GM.ek.-6, 56. 

2) J.C. Steyn, "Die Semantiese Komponent", 105. 
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~chung tot die vasstelling van die ~emanti~e beteke~ van die makarisme= 

reeks in Mt. 5:3-10 betref, het ons weinig bereik, behalwe miskien in een 

opsig: Met behulp van 'n semantiese woordstudie kon ons vasstel dat die 

woordgroep ma~o~, -ia, -ion en sy stamverwante derivate in die Nuwe Testa= 

ment binne twee semantiese woordvelde figureer, naamlik die veld van psigolo= 

giese gebeure, en die veld van suiwer abstrakte. In ons ondersoek na die 

Nuwe-Testamentiese makarisme as Gattung het dit telkens geblyk da~ wanneer 

die besondere Gattung binne die Nuwe Testament aangewend word, dan figureer 

die predikatiewe adjektief ma~o~, -ia, -ion altyd binne die veld van psi= 

gologiese gebeure. Dit is dan 'n gebeure wat in al die kontekste inhoudelik 

omskryf kan word as die religieuse heilsaankondiging van 'n eskatologiese 

vreugde. In die opsig kan Gattung~6o~chung wel 'n bydrae lewer tot die na= 

dere semantiese bepaling van die aktuele gebruiksgeval van die woordgroep 

rna~~~ -~, -ion. Dit is egter 'n beperkte bydrae vanwee die noodwendige 

voorkoms van ma~o~, -ia, -ion in hierdie Gattung. 

2. GATTUNGSFORSCHUNG EN KONNOTATIEWE BETEKENIS 

J.P. Louw wys daarop dat afgesien daarvan dat beteke~ op die vlak van die 

woord, die sin en die konteks figureer, daar nog op hierdie vlakke verskillende 

"soorte" of "tipes" van betek.~ onderskei kan word. Hy maak melding van fi= 

guurlike, konnotatiewe (emosionele), grammatiese en verwante beteke~uU 3
). 

Dit sal nodig wees om die sogenaamde k.onnotati0We betek~ ietwat nader te 

3) J.P. Louw, Sema.ndek. van Nu.we-T~t.amenilue GlUe~, 61-68. 
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belig. Die k.onnota..-Ue.we. be;te.k.e.ru-.6 4) het te doen met die ~.mpak. of ge.voW= 

~e. wat 'n auteur aan 'n betrokke woord heg. o· · · · d 1t 1s JU1S aarom belang= 

rik om vas te stel onder watter omstandighede die betrokke woord gebruik 
5) 

word • 'n Bepaalde woord word k.onnotatie.n gekleur juis vanwee die bepaal= 

de semantiese struktuur waarbinne woorde en sinne in bulle konstituente ver= 

bindinge tot mekaar in die bobou figureer 6). Hoewel die k.onnotati~e. bete= 

kenis tradisioneel geassosieer word met individuele woorde en frases (gewoon= 

lik idiome), is dit egter nie so dat individuele woorde of idiome die enigste 

taaleenhede is wat k.onno.ta..U,e.we waarde het nie. "The style of a discourse in= 

evitably produces important connotative values ••• The fact that we may be 

pleased with a style, but quite displeased with the content of a discourse, 

indicates clearly that there are differences of emotive responses to these two 

levels of communication. Some speakers may charm their audiences with their 
. 

flow of language, while providing practically no substance; others may chal= 

lenge their hearers by the importance of their message, even though the manner 

in which they communicate the information is quite unappealing. Certain lite= 

rary farces consist of treating momentous events in trivial language, and tri= 

vial events in an elevated style, thus providing clear evidence of the ways in 

4) Die term k.onnotatle.6 word in die literatuur met verskillende inhoude 

gevul. E.A. Nida vul byvoorbeeld die term met 'n ander inhoud in sy 

boek Compone;t:t.ial. Ana..tyJ.>M o 6 Meaning; a.nd -i.Yl.btodu..c..tion to .6 e.ma.ntic. 

.6btu..~~' 36-37, as in sy boek saam met C.R. Taber, The. The.o~y a.nd P~utQ= 

tice on T~nolation, 90-98. In eg. boek verstaan Nida presies dieselfce 

daaronder as die sogenaamde supplementere betekeniskomponente (vergelyk 

die afdeling WOORVSEMANTIEK by die begripsorientering). In lg. boek '\o;ord 

die term sinoniem gebruik met dit wat J.P. Louw (Se.ma.ntie.k. va.n Nuwe Tcota= 

mer~~e G~ek¢, 62-63) onder die term emo.6ion.ele betek.e.n.i-6 verstaan. In 

ander gevalle weer verwys die term k.on.notatien na enige ander aspek van 

betekenis wat streng gesproke nie denotatief van aard is nie. As sodanig 

sluit dit 'n wye register van fenomene in soos verwantskap, sintaksis, 

retoriek, emotiewe waarde, spreekswyse ens. Konnotatle6 word in hierdie 

studie beperk tot die emotiewe waarde van taal. 

5) E.A. Nida en C.R. Taber, The Theo~y a.nd P~Q~e o6 T~n6£a.tion, 93. 

6) Vgl. E.A. Nida en C.R. Taber, The Theo~y a.nd P~ctice on T~nJ.>lation, 94. 
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which connotative reactions to form can be separated from connotative 

reactions to content 7)" 

In die lig van die voorafgaande uiteensetting is dit moontlik om in Mt. 5: 

3-10 minstens twee "tipes" be.-te.ke.n,U~e. te onderskei. Met behulp van 'n seman= 

tiese ondersoek kon ons vasstel wat die teks binne sy konteks wil se. Maar 

dit het ook geblyk dat Matteus telkens middele aanwend om die impak van dit 

wat hy wil se, te verhoog. Hy het naamlik 'n fyn kunstige struktuur ontwerp 

en die inhoud nommerpas daarmee gekorreleer; hy het die wentelpunte binne die 

struktuur van die konteks noukeurig in samehang met die inhoud uitgewerk; hy 

het bowenal 'n spesifieke Gattung gebruik - naamlik die makarisme. Hierdie Gat= 

tung het hy in uitgebreide vorm gebruik, sodat ens wel kan praat van 'n beson= 

der gedistilleerde voorkoms van die Ga;ttun.g "uitgeboude makarisme" waarvan die 

makarismereeks 'n variant is. In die opsig het Gattung~6o~chung by die vas= 

stelling van die betekenis van die makarismereeks in Mt. 5:3-10 'n besondere 

konnotatiewe bydrae gelewer. Daarsonder sou die vasstelling van wat Mt. 5: 

3-10 in sy konteks beteken, veel armer gewees het. Anders as in die voorbeelde 

wat in die bovermelde aanhaling van Nida en Taber voorkom, vind ons in Mt. 5: 

3-10 dat beide die inhoud en die dl~ie. van dit wat gese word, saam hydra om 

die effek en belang van die boodskap te beklemtoon. Die funksie wat die maka= 

rismereeks in Mt. 5 verrig, kan derhalwe vergelyk word met die situasie in die 

moderne joernalistiek. 'n Koerantredakteur kan konnotatie.n die effek van sy 

boodskap juis doelmatig besonderlik verhoog deur spesifiek die Ga..t:tung "redak= 

teurskolom" aan te wend, en nie byvoorbeeld die gewone "beriggewing" nie. 

7) E.A. Nida en c.R. Taber, The. The.o~y and P~ctice. o6 Tnan6lation, 97-98. 

David J. Clark ("Different 'Types' of Literature", in BT~, 25 1974, 208) 

het in 'n artikel ook daarop gewys dat literere tipes bepaalde emotiewe 

waarde by die leser oproep. 
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Die aard van QOnn0~0We beteke~ hang uit die aard van die saak af van 

die individuele taalgebruiker en die praktiese omstandighede waaronder hy 

taal besig B). Die vraag waarop ons derhalwe 'n antwoord sal moet gee, is 

of die Nuwe-Testamentiese makarisme in sy verskillende S~ze ~ d~ Lit~ 

altyd dieselfde konnotati0We. strekking het. Moet ons apriories aanneem dat 

die Nuwe-Testamentiese makarisme noodwendig in alle gebruiksgevalle 'n k.onno= 

~~e funksie het? Is dit so dat Gattung~6o~ehung in al die gevalle van 

konkrete taalondersoek 'n k.onn0~0We. bydrae tot die vasstelling van beteke~ 

lewer? Om 'n antwoord hierop te gee, is dit vervolgens nodig om baie kortliks 

en oorsigtelik die funksie van die Nuwe-Testamentiese makarisme in 'n ander 

konteks as Mt. 5:3-10 te ondersoek, asook die funksie van enkele ander Gat= 

tungen in hulle konkrete gebruiksgevalle. 

2. 1 EKSEMPLARIESE VERGELYKENDE GATTUNGSFORSCHUNG AS TOELIGTING 

Ons beperk ons by 'n ondersoek na die Nuwe-Testamentiese makarisme soos dit 

aangewend is in Mt. 13:16, die tOb-spreuk in Pred. 7:1-4, die haggadiese ver= 

haal in Talmoed Babli, Qiddu~in 70(a)-70(b) en die "Glaubensformel" in 1 Ts. 

1:9-10. 

2.1.1. DIE NUWE-TESTAME:NTIESE MAKARISME IN MT. 13:1-52 

Vs. 16-17 humo n de ma.fw.Jr..io..L ho..L o 6tha1.mo..L hoU blepoLU.in 

k.CLL :ta. o.ta human hoU ~~~~~~ 

amen gaJt le.go hum..Ln hoti 

polio,{, p!LO 6 e:taJ., k.a...[ d,{,fw.,io ..[ e p:thum e._oa. n ,{,d. Un JUt bl ep Ct e. 

8) Vgl. E.A. Nida en C.R. Taber, The Theo4y and P~e o6 T4a.~lation, 

92-93. 
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k.~ ~kQH1~ ha ak.ouete 
------- ====== 

k.a.<. ouk. ~k.oUJ.>an. 
======= 

Matteus gebruik in 'n lang par b ld' k (hf 13 ) a e ~s oers st. :1-52 twee makarismes 

na mekaar in vs. 16. Dit is egter inderdaad moontlik om slegs van een maka= 

risme te praat. Want afgesien daarvan dat die woord ma~i nie in die 

tweede segging in die bobou voorkom nie, refereer beide segginge buitendien 

ook na een en dieselfde aksie. So. het die twee objekte inderdaad ook een en 

dieselfde referensiele betekenis, naamlik die dissipels. Die makarisme ko= 

voor in die gedeelte van die diskoers waar Jesus sy dissipels antwoord op 

hulle vraag waarom hy parabels vertel (vs. 10-17). 

Kontras speel in hierdie diskoers 'n baie belangrike rol. Met behulp var die 

parabels het Matteus die diskoers opgebou rondom die kontrasterende probleem 

dat sammige mense sy kerugma in verband met die koninkryk hoon en dit beg~yp, 

maar ander hoo~ dit, en tog hoon hutte nie. Hierdie kontras het in die kon= 

teks respektiewelik betrekking op die ~~ip~ en die ~~e. In vs. 10-13 

word hierdie kontras besonderlik deur 'n antitetiese parallelistiese struktuur 

en woordgebruik geintensiveer. Vs. 11-12 het betrekking op die dissipels en 

vs. 13 op die skare. Vs. 14-15 is 'n Ou-Testamentiese sitaat wat dien as fun= 

dering vir hierdie eerste deel van Jesus se eksplikasie 
9

) Vs. 16-17 vern 

weer ten opsigte van sowel struktuur as woordgebruik 'n antitetiese parallelis= 

me rondom dieselfde kontras. Die makarisme in vs. 16 figureer as die eerste 

lid van die parallelisme, en dit het derhalwe betrekking op die dissipels. Die 

9) Vgl. W.S. Vorster, "The Structure of Matthew 13", art. vir latere publi= 

kasie in Neot~tamentlca. 
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Sitz ~ Leben van die Nuwe Testamentiese makarisme leen hom uitstekend 

daartoe om hierdie kontras uitermate te verskerp. Die kontekstuele impli= 

kasie kan nie misverstaan word nie: Soos diegene (dissipels) wat hoo~ en 

beg4yp, deel bet aan die heilsaankondiging van die eskatologiese vreugde, 

so geld die teendeel vir diegene (skare) wat wel hoo~ en tog n£e hoo~ nle. 

Die feit dat ons weet dat 'n bepaalde Gattung binne die konteks gebruik is, 

het ons nie gehelp in die vasstelling van die ¢ema.ntie6e betekeni¢ van die 

diskoers nie. Sonder kennisname van die besondere Gattung wat aangewend is, 

sou die effektiewe intensivering van die po~nte waarom dit in die parabels 

binne hierdie diskoers gaan, egter nie hier in vs. 16-17 merkbaar gewees het 

nie. 

2.1.2. DIE tob-SPREUK IN PRED. 7:1-4 

tob !em m~"Xemen tob weyom hamnawet m~yyom ~edo . . . 
tab .ta..teket Je£_ b~ Jebel mlllek.et 1 u be;c m.<1te . . . 
ba.' a. teA hii_)¢op kol ha.' adam weha.ha.y yUten el Ubbo . . 

.teb ha.fiani2m bebet ebe.t weleb ke¢'Larn bebex ~.bnha . 

Die tob-spreuk 10) is 'n Gattung wat sy tipiese S~z ~ Leben in die algemene 

wysheid van die oud-Semitiese wereld bet. Van die dertien chokamtiese Gattun= 

gen. wat Prediker gebruik, is die tob-spreuk een van die mees dominante in die 

boek. Die formele karakteristieke van hierdie Gattung is die gebruiklike woord 

10) Vir 'n volledige uiteensetting van die "Merkmale" van hierdie Ga.ttu.ng, 

vgl. J.A. Loader, Poi..aJr..itUt .&t cUe denke van Qohel.et, Diss. Universiteit 

van Pretoria 1973, 22-23. 
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~b aan die begin van 'n komparatiewe min-konstruksie. Inhoudelik kan die 

besondere spreuk in Afrikaans weergegee word met: "Beter is x as y". 

'n Bepaalde Ga.ttu.ng ("Rahmengattung") kan ook elemente van 'n ander ("Glied= 

gattung") opneem. J.A. Loader het oortuigend aangetoon dat Prediker al 

dertien die formele chokmatiese Gattungen wat in die hoek voorkom, as vormele= 

mente van sy eie Gattung gebruik het. Loader noem in navolging van Fr. Eller= 

• 1 2) h . • R hm ,., .,_ .,.... " me~er ~erd~e a. e.ngUAA.J.J..ng die Refleksie". Daaronder word verstaan dat 

Prediker in reaksie teenoor die algemene ~~sheid, al reflekterende, besinnen= 

de, stellende en manende, sy denke struktureel en inhoudelik in polariteite 

giet. In hierdie rcfleksieverskynsel wend Prediker, soos Loader dit uitdruk, 

die wapens van die algemene hokma. teenoor die hokma. self aan. Hy gebruik naam= 

lik onder andere chokmatiese Ga.ttunge.n op 'n polemiese wyse en gee daaraan 'n 

inhoud wat vreemd is aan die bedoeling van die algemene hokma.. Sodoende skep 

Prediker 'n polere spanning tussen vorm en inhoud. So is ook die ~ob-spreuk 

onder andere in hfst. 7:1-4 tipies "funktionsatypisch" aangewend om die ver= 

langde verskerping van die polere spanning te verkry. 

In hfst. 7:1-4 13) kan die figuurlike betekenis van die sinonieme parallelis= 

tiese hemistiges van vs. I soos volg geparafraseer word: "Die gestorwene bet 

dit beter as die lewende". Vs. 2 is 'n intensivering van vs. l: "Die doods= 

d · f h · " En so' word d.:e 0 
,,,,, as 'n pol ere teenpool huis is beter as ~e ees u~s • ~ ~~~ 

teenoor die dood gestel. Presies dieselfde gedagte kom in vs. 3 en 4 na 

· 1·k " d · t" bo die "blydskap" verkies, en die "klaag= vore wat respekt~ewe ~ ver r~e 

huis" bo die "huis van vreugde". 

12) Q.ohe£.e,t-Un:teJL.6uehu.nge.n zwn Bu.c..he. Q.ohuet I, Herzberg 1967, 50 aangehaal 

deur J.A. Loader, Po~~, 31. 

13) Vir 'n volledige bespreking van die struktuur en inhoud van hierdie ge= 

deelte, kyk J.A. Loader, Po~eJ..:t, 49-51. 
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In hierdie perikoop vind ons 'n treffende voorbeeld van die refleksieverskynsel 

wat eie is aan Prediker. H tk · 1· · Y on ragt1g naai!l 1Is. d1e algemene wysheid formeel 

en inhoudelik deur 'n tipiese chokmatiese Gattung (die tob-spreuk) oor te . 
neem en dit met 'n inhoud te vul wat vreemd is aan die algemene wysheid ("die 

dood is beter as die lewe"), maar wat eie is aan Prediker. Op so 'n wyse ver= 

hoog Prediker die effek van die boodskap van sy hoek. Hy wil naamlik die waar= 

deloosheid van die algemene hokrna aan die kaak stel. 

SondeJL Ga..ttu.ng.66o~ch.ung .6ou. clo..aJt buill in cLi..e. Ug va.n cLi..e. vooM6ga.ande. 'n 

gJtoot le.emte. bu.taa.n ht cLi..e. veJL.6taan van cLi..e. boocUk.ap va.n hleJr..d.ie. buondeA 6~m 

gutJtu.ktu.e.etde. Ou.-Te.htame.~e. boe.k.. 

2.1.3. DIE HAGGADIESE VERHAAL IN TALMOED BABLI, QIVVUSIN 70(a)-70(b) 14) 

Gattu.ng.660!t.6chung is nog 'n nuwe studieveld binne die Judaica 15) In die 

Rabbinica is die haggadiese verhaal een van die Ga.ttungen wat die meeste voor= 

kom. Dit sal dus goed wees dat ons 'n eksemplaar van hierdie belangrike Gat= 

tung oorsigtelike vir die doel van ons studie nader belig 
16

) 

14) Hierdie teksgedeelte is onder andere opgeneem in F. Rosenthal (red.), 

An ~c Handbook II/1, Wiesbaden 1967, 43-44. J.A. Loader, (monde= 

ling) het my aandag op die haggadiese verhaal as Ga.ttu.ng binne die Rab= 

binica gevestig. 
15) Vir 'n oorsig oor die huidige stand van navorsing binne die Rabbinica, 

1 A J S ld · · "'Form Criticism' of Rabbinic Literature", in JBL vg • • • a ar1n1, 

96 (1977), 257-274. 
16) Twee ander eksemplare van die haggadiese verhaal is binne die Babiloniese 

Talmoed ook ondersoek, nl. Ne.cGJclm 50(a) en Mol~d Qaxan 27(b). (Hierdie 

twee gedeeltes is onder andere opgeneem in M.L. Margolis, Le.~bu.ch d~ 
~chen Sp4ache de6 Babylo~chen Ta.im~, Munchen 1910, 34-35 en 

35-36 respektiewelik). Die resultate hiervan ondersteun die van die 

voorbeeld in Q.Lddu!ln 70(a)-70(b). 
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Die formele en inhoudelike "Gattungsmerkmale" van die haggadiese verhaal 

val random drie sake uiteen. In die eerste plek begin die verhaal met 'n 

ld . ... f ' J : - J. • • -· 1 7 ) ... ' verme ~ng van o n gesaghebbende rabbynse ~n of n bepaalde gebeur= 
. 18) . 

ten~s • D~t word gevolg deur 'n dialoog wat in herhaalde episodes ont= 

plooi. Ten slotte loop die verhaal uit op die vindikasie van die held wat 

dikwels 'n rabbi is. Die strukturele en inhoudelike momente val dus in die 

verhaal saam. 

Vanwee die lengte van die verhaal in Qiddul~n 70(a)-70(b) herhaal ek nie vir 

die doel van ons bespreking die hele Aramese teks nie, maar slegs die van die 

rabbynse dicta. 'n Parafrase van die inhoud word egter wel gebied. 

A. 'n V.i..c.tum va.n Jta.bbi Samuel M a.a.nva.ng: 

wek.o.t hapo.6e.t pQ..6U£ welerz.U me.cia.bM. be.Xeba.h .te.c.o.e.am wa.amaJt te.mu.ee. ube.mU.tno . . . . 
hii,> po.6~ ("elkeen wat aanhoudend ander onbevoeg verklaar en nooit met 

lof van ander kan praat nie, vind met sy eie tekortkominge fout"). 

B V.ialoog met heJtha.a.i.de e.p.i..¢odu: 

Eerste episode: 'n Man wil in die slaghuis vleis koop. Die blokman se 

dat hy eers moet wag totdat rabbi Juda bar Esegiel sy vleis kom haal het. 

Die man beledig rabbi Juda. Die nuus word aan rabbi Juda oorgedra. Laas= 

genoemde word kwaad en ban die man uit die sinagoge. 

17) Die rabbynse dic.t.wn is self 'n representant van 'n bepaalde Ga.ti:u.ng. 

18) 

Wanneer die verhaal met so 'n dictum 'n aanvang neem, dan vorm die ver= 

haal in wese 'n "Rahmengattung" wat die dictum as 'n "Gliedgattung" in 

die verhaal as 'n vormelement opneem. 

Die voorbeelde in Ne~ SO(a) en Mo~ed Qatan 27(b) begin, anders as . 
die in Q.i..ddu.!Zn 70(a)-70(b), met 'n vermelding van so 'n spesifieke ge= 

beurtenis. 159/ 
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Tweede episode: Juda verneem egter dat dit 'n gewoonte van die man 

is om mense slawe te noem. G v 1 1·k kl h d. ' e o g 1 ver aar y 1e man n slaaf. 

Die word kwaad en dagvaar rabbi Juda om voor rabbi NaP~;n te verskyn. 

Na wik en weeg besluit rabbi Juda om wel op die dagvaardiging ag te 

gee. In vier kleinere episodes word daar nou vertel hoedat rabbi Juda 

vooraf in 'n gesprek met rabbi Nahmin, sy regter domineer en verbouereer • . 
In sy verweer teen die klag dat hy die klaer 'n slaaf verklaar het, ver= 

dedig rabbi Juda homself deur weer 'n beroep te doen op die dictum van 

rabbi Samuel waarmee die verhaal begin het. Rabbi Nahman kom egter met 

'n ander interpretasie van hierdie dictum na vore. Die klaer kom tussen= 

beide en se vir rabbi Juda dat die hom ten onregte 'n slaaf genoem het, 

terwyl dit in werklikheid so is dat hy uit die koningshuis van die Has= 

moniers stam. Rabbi Juda antwoord weer met 'n troefkaart deur nogeens 'n 

dictum van rabbi Samuel aan te haal: k.oi man de)ameJt mUlde. bet hMmona..y) 
• • 

rml..k.G.) qatena c.abcta. hU. ("elkeen wat se dat hy uit die koningshuis van die 
• 

Hasmoniers afstam, is 'n slaaf"). Rabbi Nahm;n kom weer met 'n eie inter= 

pretasie van die dictum vorendag. Hy maak van 'n tipiese haggadiese teg= 

niek gebruik deur 'n beroep op 'n ketting rabbi's te doen (="Stem meneer 

nie saam met dit wat rabbi Abba namens rabbi Huna .•• gese het nie ••• ?"). 

Rabbi Juda versterk egter sy eie standpunt deur die getuienis van rabbi 

Matteni (wat toevallig opdaag) in sy guns te verkry. 

c . VincUk.a..6ie van cUe he.id: 

In die derde en laaste episode word vertel hoedat talle huwelikssertifi= 

kate opgeskeur is vanwee die ontstellende en onbetwiste interpretasie 

van die dictum van rabbi Samuel deur rabbi Juda. Die vroue vererg hulle 

· Rabb1· Juda kom egter met 'n finale troefkaart en wil rabbi Juda sten1g. 

160/ ••• 
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voor die dag. Hy dreig naamlik om nog 'n dictum van rabbi Samuel aa~ 

te haal, en wat hy inderdaad doen maar die interpretasie daarvan impli= 

seer: t.aJtt~ ZaJtC.a.yfa. l-i._k_ka_ b..i.n.ehaJul:C.a ~1.a.da m-i4qa1tya debe yona v.xt~a.6 

m.i..qqaJtya deb~ c.oJta.bti ("daar is twee families in Nehardea. Die een "mrd 

die huis van die duif genoem, en die ander word die huis van die kraai 

genoem"). Die implikasie is duidelik: In die stad is daar mense wat 

rein is (vrymanne) en daar is mense wat onrein is (slawe). Die dic.~i 

het die gewenste uitwerking. Die vroue skrik en gooi die klippe neer so= 

dat 'n verstopping in die koninklike kanaal ontstaan. 

Al die elemente van 'n tipiese haggadiese verhaal is in hierdie gedeelte 

teenwoordig. Ons vind naamlik 'n duidelike progressiewe klimaktiese ont= 

plooing van drie episodes wat telkens struktureel random 'n dlctun1 van die= 

selfde gesaghebbende rabbi uit die verlede sentreer. In die middelste 

episode vind daar 'n verdere ontplooing van vier kleinere toneeltjies plaas 

wat in die konteks besonderlik hydra om die effek van die boodskap te ver= 

meerder. In die derde episode klimaktiseer die verhaal ten slotte in 'n 

vindikasie van die held wat in hierdie geval rabbi Juda is. 

Die haggadiese verhaaltegniek, asook die herhaalde gattung~matige. dicta 

binne die verhaal, dra by om die effek van die boodskap van die auteur te 

intensiveer. Die verhaaltegniek word naamlik deur die auteur gebruik om 

die feit te beklemtoon dat rabbi Juda in sy optrede reg was. Laasgenoemde 

is die sentrum van die auteur se boodskap rabbi Juda was naamlik korrek 

in sy interpretasie van die dicta van die gesaghebbende rabbi uit die ver= 

lede. Hiertoe het die haggadiese verhaaltegniek en die gattung~m~e die.= 

ta daarbinne, besonderlik funksioneel bygedra. 

161 I ... 
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2.1.4. DIE GLAUBENSFORMEL IN 1 TS. 1:4-10 

Vs. 9-10 au..:toi gaJt p eJL,{_ hemo n a.pan.g ei.i.ou.o in 

hopoia.n wodon uc.home.n p!t.0-6 hwna..-6 

k.a.i po-6 epubtep-6a.te. p!l..0-6 :ton :the.on a.po :ton wolon 

dou..f.e.ue.in :the.o zonti kai al.ethino luU 

aname.ne.in ton huion a.u:tou e.k :ton oUAanon 

hon ege.bz.e.n e.k ton ne.fvtO¥L 

Iuoun :ton Jtuome.non hemM e.k tu oJtgu t~ e.Jtc.home.nu. 

1 Ts. 1:9(b)-10 word feitlik allerwee deur navorsers op grand van verskeie 

faktore as 'n voor-Pauliniese formule gereken 19). H . . h . 20) 
e~nr~c Z1rnmermann 

het oortuigend aangetoon dat minstens vs. 10 formele verwantskap met ander een= 

hede binne die Nuwe Testament vertoon. Zimmermann noem hierdie ~iterere een= 

hede "Glaubensformeln". 

Op grand van 'n intensiewe ondersoek na die struktuur en inhoud van J Ts. 1: 

2-10 
21

) het ek vasgestel dat vs. 4-10 in 'n sekere opsig as 'n selfstandige 

perikoop figureer met as skopus die "initial mission" van Paulus in Tessalonika 

en die aanvaarding en uitdra van die Evangelie deur die Tessalonicense. Dit 

het geblyk dat die sogenaamde "Glaubensformel" in vs. 9(b)-10 nie binne die 

strukturele en inhoudelike raamwerk van hierdie perikoop deur Paulus enigsins 

ga.t.tu.ng-6ma.tig aangewend is nie. Die enigste rede wat myns insiens vanuit die 

konteks blyk waarom Paulus hierdie formule hier gebruik het, meet as 'n tipiese 

19) Vgl. onder andere E. von Dobschutz, Vie. The..-6.6a1.onl.c.heJt-Bft.ie.6e., Gottingen 

1974, 76-80; E. Best, Thl2- Fbt.o:t and Se.c.ond Epi-6ilu :to :the Thu-t>a.lorUa.Jt-6 

(BNTC), Landen 1972, 85-87; M.H. Bolkestein, Ve. ~e.ve.n aan de Te.J.>-t>a.toni= 

c.enze.n, Nijkerk 1970, 45. 

20) Ne.u:tu:ta.me.n:tlic.he. Me.:thode.nle.lvr.e., 171 • 

21) Ter wille van ruimte vermeld ek slegs die relevante resultate van my se= 

mantiese struktuuranalitiese ondersoek na die betrokke perikoop. 

1 62/ ••. 
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rabbynse ~-benaderingswyse verklaar word. Die inhoudelike element 

wat die formule bevat, naamlik die bekering weg van die afgode na God toe, 

is vir Paulus blykbaar die aanknoping om bierdie woorde in die konteks doel= 

matig te ag. Die mi~ verhoog funksioneel die effek van sy boodskap. Die 

"Glaubensformel" self word egter nie ga..ttu.ng.6ma.tig aangewend nie, en bet cok 

geen funksionele effek vir die boodskap nie 22 ) 

2.2 GEVOLGTREKKING 

Drie van die vier Gattungen wat in die voorafgaande afdeling ondersoe~ is, bet 

net soos in die geval van die makarismereeks in Mt. 5:3-10 'n besondere effek= 

tiewe bydrae tot die juister vasstelling van die betek~ van die onderskeie 

kontekste gelewer. Telkens het die bepaling van die 6unk.6ie van die verskil= 

lende Gattungen binne bulle onderskeie kontekste die aard van die konnotatiewe 

strekking help aandui. Dit wa::: daarom binne die onderhawige Gat.tu.ng.660/L6C;1.Ung 

baie belangrik om vas te stel of die betrokke GCLttu.ng "funktionstypiscb" of 

"funktionsatypisch" gebruik is, en wel om welke funksionele rede. Hoe.wel. dJJ:. 

geva.aJLLi.k. k.a.n weu om op gJton.d van .6~ 'n. bepeJtk.te on.de.Jt.6oek .6oo.6 IU.e.Jl..die. 'n 

a.igeme.n.e Jte.U ne.eJt te. .t'e, b.tyk dli myn-6 in.6ie.n-6 d.a;t d.cuvt tog 'n goe.ie. a.a.rui.ui= 

ding buta.a.n. om die. Jte..tevanoie. van Gati:ung-6 6otic..hun.g in die. a.Lg vneen by dA..c 

vM.6te..tUn.g van betek.e.nJA a.6 korutota;ti.e6 van a.cvui :te om.t>k!ty6. Getttun.g.6 6oJWc..h= 

ung k.a.n dU.6 M 'n. .6emioU~e. a.ange..teentheid beA:tempe.£. wo!td. Daar bestaan egter 

een groot voorwaarde. Die ondersoeker sal hom naamlik moet vergewis of 'n ou= 

teur 'n bepaalde Ga.ttung binne sy spesifieke SUz in de.Jt LU:e.M:tu!t wel ga..ttu.ng-6= 

22) Daar bestaan egter wel die moontlikheid dat die ~ wat Paulus bier aan= 

wend, wel by 'n nadere ondersoek kan blyk om 'n representant van 'n be= 

paalde Ga.ttung te wees. My ondersoek bet egter nie sever gestrek om hier= 

cor 'n uitspraak te maak nie. 
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matiB aangewend het of nie. Dit is inderdaad moontlik dat 'n outeur 'n 

Gattung sonder een of ander gattungsmatige funksie kon oorneem. Die gebruik 

van die "Glaubensformel" in 1 Ts. 1:4-10 is hiervoor 'n voorbeeld. Dit bring 

in die praktyk die volgende konsekwensie mee: Wanneer ons binne 'n bepaalde 

konteks 'n Gattung op sigwaarde herken, sal daar nie apriories aanvaar kan 

word dat daar binne die betrokke konteks konnotati0We beteke~waande ter 

sprake is nie. Elke geval sal dus deeglik volgens vas omlynde kriteria onder= 

soek moet word om die semiotiese meriete daarvan vas te stel. 

Ek meen dat ek met hierdie studie 'n bewys lewer dat Gattung~6o~chung 'n on= 

misbare rol speel by die vasstelling van die beteke~ van Bybelse literatuur. 

Hierdie studie is verder ook 'n bewys daarvan dat die moderne Bybelse taal- en 

literatuurwetenskap nie nodig het om reaksioner negatief standpunt in te neem 

11 d . h" . k .• k b" d . 23) teenoor a es wat 1e 1stor1ese r1t1e 1e n1e • Die toepassing van 

moderne semantiek op Bybelse eksegese mag geen oorwinningskreet van die kant 

van die fundamentalisme oproep nie 24). Hierdie studie het myns insiens ge= 

noegsaam aangetoon dat elemente van die tradisionele historiese kritiek deur 

die moderne insigte verfyn kan word om nog effektiewer resultate vir die ekse= 

gese te lewer sodat die beteken.U van die Bybel nog nader gepresiseer kan word. 

23) Vgl. J. Barr, The Bible in the mode4n wokld, Londen 1973, 64-65, wat 

van mening is dat die nuwere Bybelse taal- en literatuurwetenskap 

moontlik kontraproduktief ten opsigte van die historiese kritiek kan 

wees: '~egatively, these studies may have a reactionary effect towards 

the whole structure of historical biblical criticism; they may treat 

it at best as irrelevant, and they may find a welcome in the minds of 

those who are strange or hostile towards its methods and results". 

24) Vgl. J. Barr, Fundam~m, Londen 1977, 220-221, wat sy verbasing uit= 

spreek dat fundamentaliste sy waarskuwing teenoor die misbruik van lin= 

guistiese elemente in Bybelse teologie aangryp as 'n stok om die histo= 

riese kritiek by te kom: "It is amusing to find a conservative polemi= 

cist ••• taking up these criticisms and using them as one stick among 

others where with to beat biblical criticism ••. " 

164/ ••. 
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In hierdie verband bly die woord van D.E. Nineham waar waarna James Barr met 

instemming verwys: " ••• even if we know what the Bible me.a.nt (in the past, 

in its own setting), this does not tell us what it means now ••• 25>". Hier= 

die probleem van die kommunikeerbaarheid van die Bybel in die moderne wereld 

geniet vandag al hoe meer aandag van navorsers. Pogings is ook al aan die 

dag gele om in die verband die insigte van die nuwere taal- en literatuurwe= 

tenskap te verdiskonteer 
26

). Verskeie navorsers bet probeer om Gattung.66o~= 
L~~IIMn • h• d• B b 1 k • • • • 27) ~~,~~ VLr 1er 1e nuwe y e se ommun1kas1eteor1e d1ensbaar te maak • Ons 

moet egter daarteen waak dat die kar nie voor die perde ingespan word nie. Vbordat 

antieke tekstipes se kommunikeerbaarheid in die moderne wereld ondersoek kan 

word, is dit voor alles eers nodig dat ons die kommunikeerbaarheid van die teks= 

25) "The Use of the Bible in Modern Theology" in BFRL 52 (1969), 181 

aangehaal deur J. Barr, The B.Lb.te -i.n the modeJtn woJtf.d, 72. (kursivering 

deur Barr). 

26) Vgl. w.s. Vorster, 'n Ou Boek in 'n Nuwe ~eid. 

27) Afgesien van die werk van Klaus Berger waarna ek reeds krities in hoof= 

stuk II, afdeling 2.3 verwys bet, vgl. ook onder andere die sogenaamde 

"Generative Poetik" van E. Guttgemanns. Vir 'n bespreking van Guttge= 

manns se boek, Onnene FJtagen ZU!t FoJc.mguc.hic.hte du Eva..nge.Uum.6, Munchen 

1970, in die lig van die tradisionele Fo~c.mguc.h£c.hte, kyk K. Koch, "Rei= 

chen die formgeschichtliche Methoden fur die Gegenwartsaufgaben der Bibel= 

wissenschaft zu?", 804-807. Vgl. ook die poging van die Amerikaanse 

"literary criticism". Vir 'n uiteensetting hiervan, kyk W.A. Beardslee, 

Lit~y C~~m on the N0W Te..6tament, Philadelphia 3 1975. Beardslee 

gee ook afgesien van die Ma..~ogattungen soos die Evangelie, die Acta en 

die Apokalips, aandag aan kleinere eenhede soos onder andere die makarisme 

(36-39). Ook die Franse strukturalisme hou hom besig met die vasstelling 

van die funksie van "strukture" en tekseenhede. Vgl. in die verband onder 

andere Dan Ben-Amos, Na.tc.Jr..a..tive FoJun.6 .in the Ha..gga..da..: StJw.dulta.i.. Ano.i..y.6.i.6, 

Diss. Indiana University 1967, aangehaal en bespreek deur A.J. Saldarini, 

"'Form Criticism' of Rabbinic Literature", 269-272. 
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tipes in hul historiese raamwerk noukeurig sal bepaal. En dit is inderdaad 

so dat laasgenoemde taak "has hardly yet begun 28 )" 

Waar die tradisionele Fo4mge6chichte in hoofsaak gelnteresserd is in die 

vasstelling van die wording van tekste, wil hierdie studie die ~emiotie6e 

Jtei.evaM-ie van moderne Ga.ttung~6oMchu.ng beklemtoon. Gattu.ng~6oMc.hung fuv: 

wei..de.egUk · 'n bydJta.e. leweJt :to:t cU..e. vM~:te.W.ng van cU..e be:te.ke.n.W van 'n B~t= 

bwe. p~~~-ie., na.amUk. :to:t cUe. kon.n.ota;ti,ewe be:te.k.~ da.a.Jtvan. VU-6 k.an on~ 

k.onk.ludeeJt: Gat.tu.ng~6o!t.6c.hung he.:t ~e.k.e!tLi.k Jtele.van.6ie ~ cLi..e. ~emartile,6e. 

~e. van Bybwe. :te.~:te.. 

28) J. Barr, The B-ible. in :the. mode.Jtvt wo~, 64, nota 7. 
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.£ ~e.q 

.£ ~e.q met leesmoeder 

u qibb~ 

'ttl 
u J.>UAe.q 

-e. .6 e.tc.e. . 
- -e. J.>e.tc.e. met leesmoeder .. 
e. .6 e.go.t 

e. .6 e.g oR. met leesmoeder 

0 ho.tem . 
0 hot em met leesmoeder . 

- h.O..tii.p 0 qam~ . . 
supralinier 

e. !e.«.tt mobile. 

supralinier 
e. ~~P .6 e. go.t 

supralinier 
a M:te.p pa,tah . .. . 

supralinier 
0 Ytate.p qamu . .. . 

-
GUe.k-6 a b g d e. z e th .£ k R. m n x o p ft. .6 :t u ~ c. h p'-> 0 

spiritus as per h 

jota subscriptum 
., 

ge~gnoreer 
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SAMEVATTING 

DIE "BETEKENIS" VAN DIE MAKARISMEREEKS IN MATTEUS 5. 

--- SEMANTIEK EN GATTUNGSFORSCHUNG. 

DEUR:-

ANDRIES GIDEON VAN AARDE 

STUDIELEIER: Prof. dr. J.A. Loader 

MEDELEIER: Prof. dr. J.P. Louw 

Departement Semitiese Tale 

VIR DIE GRAAD MAGISTER ARTIUM 

Die doel van hierdie studie is om die relevansie van Gattung~6o~chung by die 

vasstelling van "betekenis" te ondersoek. Dit word gedoen deur hoofsaaklik 

die Nuwe-Testamentiese makarisme as Gattung nader te belig en die funksie wat 

dit in die reeks van Mt. 5:3-10 inneem, met die semantiese ontleding van die 

betrokke perikoop in verband te bring. 

Ga..ttu.ng.66o.lt..6c.hu.ng word tradisioneel met Foronguch.i..c.h:te. ge1dentifiseer. Op die 

voetspoor van die Ou-Testamentikus Wolfgang Richter, stel hierdie studie op 

gesag van die insigte van die nuwere taal- en literatuurwetenskap die leemtes 

in die tradisionele benadering verder aan die kaak. 'n Uiteensetting van bier= 

die moderne insigte, veral met betrekking tot die semantiek, word gebied. Op 

grand van hierdie insigte word 'n nuwere benadering tot Gattung~6o~c.hung 

bespreek en verfyn. 

Die metodologiese oefening word dan met die oog op die doel van die studie ten 

opsigte van die makarismereeks in Mt. 5 toegepas. Die resultaat wat verkry is, 

toon dat Gatiung.66o~chung 'n besonderlike konnotatiewe bydrae lewer tot die 

juister bepaling van die boodskap van die teks. Hierdie resultaat word gesteun 

deur 'n oorsigtelike ondersoek na die funksie van enkele ander G~tgen. 

Die studie het aangetoon dat daar 'n goeie aanduiding bestaan dat Gattung~~o~= 

.6c.hung 'n belangrike semiotiese relevansie bevat. En so is die deur geopen vir 

verdere besinning 'oor die kommunikeerbaarheid van literere tipes in Bybelse 

tekste. 
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SUMMARY 

THE "MEANING" OF THE MACARISM-SERIES IN MATTHEH 5 

--- SEMANTICS AND GATTUNGSFORSCHUNG. 

BY: 

ANDRIES GIDEON VAN AARDE 

STUDY LEADER Prof. dr. J.A. Loader 

CO-LEADER: Prof. dr. J.P. Louw 

Department Semitic Studies 

FOR THE DEGREE MAGISTER ARTIUM 

The aim of this study is to investigate the relevance of Gattung¢6o~ehung to 

the determining of "meaning". This is achieved by taking a closer view mainly 

of the New Testament macarism as Gattung by regarding its function in the series 

of Mt. 5:3-10 in relation with the semantic analysis of the pericope concerned. 

Gattung¢6o~chung is traditionally identified with Fo~ge¢ehiehte. Following 

the trail of the Old Testament scholar Wolfgang Richter, this study, based on 

the insights of modern linguistics, exposes the limitations in the traditional 

approach. An explanation of these modern insights, especially with reference 

to semantics, is given. Based on these insights a new approach toGattung.660Jt= 

¢ehung is discussed and refined. 

The methodological exercise, with the aim of the study in mind, is then applied 

to the macarism-series in Mt. 5. Subsequently, the result achieved, indicates 

that Gattung¢6o~chung contributes connotative value towards the more precise 

expounding of the message in the text. This result is enforced by a compact 

investigation into the function of some other Gattungen. 

This study has proved that there is strong evidence that Gattung¢6o~ehung com= 

prises important semiotic relevance. The opportunity has been created for sub= 

sequent reflection on literary types in biblical literature as means of communi= 

cation. 

------------------~oo------------------

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 


	Die "Betekenis" Van Die Makarismereeks In Matteus 5
	ii
	iii

	Voorwoord
	Errata
	Inhoud
	vii

	002_chapter1_p001-p008.pdf
	Hoofstuk I: Inleiding
	p002
	p003
	p004
	p005
	p006
	p007
	p008


	003_chapter2_p009-p029.pdf
	Hoofstuk II: Begripsorientering 
	p010
	p011
	p012
	p013
	p014
	p015
	p016
	p017
	p018
	p019
	p020
	p021
	p022
	p023
	p024
	p025
	p026
	p027
	p028
	p029


	004_chapter2_p030-p059.pdf
	Hoofstuk 2
	p031
	p032
	p033
	p034
	p035
	p036
	p037
	p038
	p039
	p040
	p041
	p042
	p043
	p044
	p045
	p046
	p047
	p048
	p049
	p050
	p051
	p052
	p053
	p054
	p054a
	p055
	p056
	p057
	p058
	p059


	005_chapter3_p060-p090.pdf
	Hoofstuk III: 'n Semantiese Ondersoek Na Die Makarismereeks In MT.5 
	p061
	p062
	p063
	p064
	p065
	p066
	p067
	p068
	p069
	p070
	p070a
	p071
	p072
	p073
	p074
	p075
	p076
	p077
	p078
	p079
	p080
	p081
	p082
	p083
	p084
	p085
	p086
	p087
	p088
	p089
	p090


	006_chapter3_p090-p114.pdf
	Hoofstuk 3
	p092
	p093
	p094
	p095
	p096
	p097
	p098
	p099
	p100
	p101
	p102
	p103
	p104
	p105
	p106
	p107
	p108
	p109
	p110
	p111
	p112
	p113
	p114


	007_chapter4_p115-p147.pdf
	Hoofstuk IV: Die Ondersoek Na Die Makarismereeks As Gattung 
	p116
	p117
	p118
	p119
	p120
	p121
	p122
	p123
	p124
	p125
	p126
	p127
	p128
	p129
	p130
	p131
	p132
	p133
	p134
	p135
	p136
	p137
	p138
	p139
	p140
	p141
	p142
	p143
	p144
	p145
	p146
	p147


	008_chapter5_p148-p165.pdf
	Hoofstuk V: Die Relevansie Van Gattungsforschung By Die Vasstelling Van "Betekenis"
	p149
	p150
	p151
	p152
	p153
	p154
	p155
	p156
	p157
	p158
	p159
	p160
	p161
	p162
	p163
	p164
	p165


	009_references_p166-end.pdf
	Lys Van Geraadpleegde Literatuur
	p167
	p168
	p169
	p170
	p171
	p172

	Lys Van Afkortings
	Transkripsiesisteem
	Samevatting
	Summary
	p177





