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Sleutel vir die simbole in transkripsies

] ~~~ [
leesbare teks met wisselende grade van sekerheid, soos wat dit in die manuskrip
behou is

[~~~]
rekonstruksie van die teks, soms gedeeltelik behou in die manuskrip

~
letter beskadig, onsker watter letter gelees moet word
~
letter beskadig, een van twee letters is 'n moontlike lesing

] 0 [ of] 000 [

een of meer onleesbare tekens of betekenlose letters in die manuskrip

[... ]
lakune van ongespesifiseerde lengte in die manuskrip

{~~~} of { ... }
lees bare of onleesbare teks wat deur die oorskrywer uitgevee of verbeter is

<~~~>
teks wat onbewustelik deur die oorskrywer herhaal is

(~~~)
lesing wat deur die auteur voorgestel word, in plaas van die woorde wat volg, of
as 'n byvoeging

vacat
spasie wat oop gelaat is in die manuskrip

 
 
 



Sleutel vir die simbole in die vertaling

] XXX[
leesbare teks met wisselende grade van sekerheid, soos wat dit in die manuskrip
behou is

[XXX]
rekonstruksie van die teks, soms gedeeltelik behou in die manuskrip

] ... [
een of meer onleesbare tekens of betekenlose letters in die manuskrip

[...]
lakune van ongespesifiseerde lengte in die manuskrip

{XXX} of { ... }
leesbare of onleesbare teks wat deur die oorskrywer uitgevee of verbeter is

<XXX>
teks wat onbewustelik deur die oorskrywer herhaal is

<XXX>
vertaling van die verbeterde teks

(XXX)
verduideliking van die betekenis van die Afrikaanse teks is nodig

vacat
spasie wat oop gelaat is in die manuskrip

/XXX/ of / .. ./
leesbare of onleesbare teks wat deur die oorskrywer tussen die Iyne bygevoeg is

 
 
 



Die verhaal van die ontdekking van die Dooie See-rolle in die laat veertigs en vroee

vyftigs van hierdie eeu is aan meeste mense bekend. In 1947 is Grot 1 deur

Bedoe'ineseuns ontdek. Die meeste bekende Qumrangeskrifte is uit hierdie grot

afkomstig. Ontdekkings uit ander grotte is minder bekend maar net so belangrik. In

Grot 3 - wat in 1952 ontdek is - is byvoorbeeld die Koperrol gevind. Hierdie rol bevat

klaarblyklik 'n Iys van wegsteekplekke vir die Tempelskatte (R Eisenman & M Wise

1992:1).

Een van die belangrikste grotte - as gevolg van die hoeveelheid geskrifte wat daar

gevind is - is Grot 4, wat in 1952 ontdek is. Aangesien dit na die verdeling van

Palestina ontdek is, is die inhoud na Oos-Jerusalem geneem en in die

Rockefellermuseum - wat deur Jordanie beheer is - geberg. Die inhoud (uitgesluit

die fragmente) van Grot 1 is vroeer (na die voltooiing van die "Shrine of the Book" in

1965) na die Israelmuseum in Wes-Jerusalem geneem wat onder Israeliese beheer

was. Die stryd om toegang tot die geskrifte van Grot 4 was 'n lang en moeilike stryd,

soms selfs bitter. Die Jordaniese regering het 'n internasionale span in beheer van

die redaksionele-,verwerkings- en vertalingsproses aangestel. Eisenman & Wise

(1992:2) wys daarop dat daar veral drie probleme met betrekking tot die span was: 'in

the first place the team was hardly international, secondly it did not work well as a

team and thirdly it dragged out the editing process interminably.'

Die stryd om die geskrifte beskikbaar te kry vir die res van die akademiese wereld, het

eers teen die einde tagtigs van hierdie eeu'vrugte opgelewer. In die vroee negentigs

was omtrent al die geskrifte beskikbaar vir die akademici. Hierdie gebeurtenis het

verreikende gevolge gehad. Skielik was daar 'n hele korpus materiaal beskikbaar

waarvan daar nog omtrent niks gepubliseer, vertaal, verwerk of ondersoek is nie.

 
 
 



Met hierdie openbaarmaking van die res van die Oumran-geskrifte het nuwe

moontlikhede vir die wetenskaplike bestudering van die dokumente ontstaan (sien 0 a

Hempel 1997). Die gebeurtenis het groot uitdagings aan 'n verskeidenheid

vakgebiede gebied. Eisenman & Wise (1992:7) vertel in hulle voorwoord wat die

waarde van die dokumente is:

Nor are these documents ... dull or unimportant. They absolutely gainsay any

notion that there is nothing interesting in the unpublished corpus, just as their

style and literary creativity gainsay any idea that these are somehow inferior

compositions. On the contrary, some, particularly ecstatic and visionary re-

citals, are of the most exquisite beauty. All are of unique historical interest.

Tussen hierdie geskrifte is onder andere In dokument wat eens bekend gestaan het as

4QSapiental Work A, maar wat ook ander benaminge het, soos: 4Qlnstruction (Torleif

Elgvin), 4QMOsar I'Mebin, 4Qlnstruction for a Mavin, 4QThe Great Instruction

(Strugnell / Harrington). In hierdie studie word hierdie dokument as basisdokument

gebruik. Die benaming 4Qlnstruction is om twee redes bo die ander name verkies.

Die benaming word reeds deur verskeie geleerdes gebruik en dit is ook 'n goeie

omskrywing van die inhoud van die geskrif: 'Most of the work is a wisdom

instruction .. .'(Harrington 1994: 140).

4Qlnstruction bestaan hoofsaaklik uit sewe fragmentariese kopiee, waarvan een

afkomstig is uit Grot 1 (1026) en ses uit Grot 4 (40415, 416, 417, 418a, 418b, 423).

Kenners op die gebied van paleografie, Oumran-geskrifte en teologie hou hulle steeds

besig met die vasstelling van die teks terwyl kenners van radiokoolstof-tegnieke en

selfs molekulE§re biologie (vgl Scott R Woodward et al 1994:215-238) hulle besig hou

met die vraag na die aard en oorsprong daarvan. (In'n latere hoofstuk volg 'n meer

volledige bespreking van die aard en inhoud van die dokument.)

 
 
 



1.2 Motivering vir hierdie studie

Die nodigheid om hierdie geskrif te bestudeer kan in drie punte opgesom word.

Eerstens bestaan daar, as gevolg van die fragmentariese aard van die geskrif, nog

geen vasgestelde teks vir 4Qlnstruction nie. Tweedens is daar nog nie 'n volledige

vertaling van hierdie dokument nie en derdens is dit 'n wysheidsteks wat ooreen-

stemming toon met ander wysheidstekste.

Die teks van 4Qlnstruction wat in hierdie studie weergegee word, is met ander woorde

'n eie komposisie wat sterk steun op voorlopige voorstelle van Strugnell, T Elgvin en E

Tigchelaar (aangesien die amptelike uitgawe van 4Qinstruction in DJD1 te laat verskyn

het om in hierdie studie te gebruik). Die vertaling is ook 'n eie vertaling. Na

aanleiding van die inhoud is 4Q-lnstruction geklassifiseer as 'n wysheidsgeskrif, wat

as kategismus vir die Qumran-gemeenskap kon dien.

Met die ontdekking van nog 'n wysheidsgeskrif uit die Israelitiese2 geledere, het die

vraag weereens onstaan waarom daar verskille bestaan tussen dokumente wat oor

dieselfde temas hande!. In die onderskeie wysheidsgeskrifte word ooreenstemmende

temas telkens aangeraak, met uiteenlopende menings. In ander gevalle is daar weer

ooreenstemming binne bepaalde temas.

Aangesien 4Qlnstruction 'n "nuwe geskrif' met nuwe moontlikhede is, het ek besluit

om dit saam met ander, reeds bekende geskrifte te bestudeer. Die ander geskrifte

waarna daar gekyk gaan word, is Ben Sira, Spreuke en ander Qumran-geskrifte (Die

teksgedeeltes uit Ben Sira, asook die ander uit die Qumran-korpus wat in die studie

bespreek word, is ter wille van verwysing in 'n addendum opgeneem). Hierdie geskrif-

te verteenwoordig 'n goeie dwarssnit uit die Israelitiese Iiteratuur en kan daarom 'n

relatiewe getraue weergawe gee van die wysheidsliteratuur van die graep.

1 John Strugnell, Daniel J. Harrington, Torlief Elgvin, in consultation with Joseph A. Fitzmyer, eds.

Qumran Cave 4.xXIV: 4Qlnstruction (Musar leMevin): 4Q415 ff .. (DJD XXXIV. Oxford: Clarendon

Press, 1999).

2 Wanneer daar in hierdie studie na Israeliete af Jade verwys word, is dit nie 'n politiese term of

staatkundige volk nie. Dit is eerder 'n godsdienstige groep mense waarop die betrokke geskrifte van

toepassing is, en deur wie dit bestudeer is.

 
 
 



In hierdie studie gaan ek die probleme wat rondom die geskrif bestaan, probeer

aanspreek. As gevolg van die beperkte ruimte van die studie asook die omvang van

4Qlnstruction het ek slegs 'n paar fragmente uit 4Qlnstruction gekies vir hierdie studie.

Die geselekteerde fragmente is 40417 2i+1i en 40416 2ii-iv. Die fragmente is

spesifiek gekies aangesien dit met ander fragmente van 4Qlnstruction oorvleuel of dit

aanvul. Ek sal In eie teks asook vertaling van die geselekteerde fragmente gee,

waarna ek die teks met ander wysheidstekste gaan vergelyk om 'n oorsaak te vind vir

die tematiese ooreenstemminge asook verskille. Hierdie vergelykende studie behels

'n ietwat nuwe benadering. Dit sal In intertekstuele studie wees met In vergelyking

tussen tekste sowel as kontekste van die onderskeie geskrifte.

Bepaalde wysheidstemas sal in hierdie fragmente ge'identifiseer word, waarna dit

vergelyk word met ooreenstemmende temas in die geselekteerde wysheidsgeskrifte

uit die Israelitiese "biblioteek", naamlik: Ben Sira, Spreuke en ander Oumran-

wysheidstekste. Die ondersoek sal 'n intertekstuele studie wees met die doel om die

oorsake vir die verskille asook ooreenkomste oor sekere wysheidstemas uit te wys.

Voordat 'n hipotese vir die studie geformuleer kan word, is dit nodig om eers na terme

soos 'intertekstualiteit' en 'teks(te)' te kyk, asook na die manier waarop dit in hierdie

studie verstaan en gebruik word.

Die term 'intertekstualiteit' is deur die Franse semiotikus, Julia Kristeva, onder die

aandag van literatuurteoretici gebring, deurdat sy die werk van die Russiese

taalfilosoof, Mikhail Bakhtin, aan die Weste bekendgestel het. Bakhtin gebruik die

term 'dialogisme' om die bestaan van die tradisionele monologistiese 'woord'-

opvatting te ontken. ' ... the "literary word" as an intersection of textual surfaces rather

than a point (a fixed meaning), as a dialogue among several writings: that of the writer,

the addressee (or the character), and the contemporary or earlier cultural context.'

(Kristeva 1980:65).

 
 
 



Elke woord en elke uiting is reaksie sowel as antisipasie op 'n woord of uiting van

iemand anders (Van Gorp 1990). Kristeva (1980:73) wys daarop dat 'the writer can

use another's word, giving it a new meaning while retaining the meaning it already

had. The result is a word with two significations: it becomes ambivalent.' Viljoen

(1993:314) formuleer dit soos volg: 'Elke diskoers is ook in dialoog met voorafgaande

diskoerse oor dieselfde onderwerp, sowel as diskoerse wat nog moet kom en waarop

dit in antisipasie gerig is.' Grabe (1996:3) beskryf hierdie verskynsel van 'inter-

tekstualiteit' soos volg:

Die tekstuele ruimte waarbinne die 'liten3re woord' funksioneer is definieerbaar

in terme van sowel 'n horisontale (skrywende subjek-aangesprokene) as 'n

vertikale (teks-konteks) as, met die gevolg dat elke woord (of teks) 'n kruispunt

van woorde (tekste) verteenwoordig waar ten minste een ander woord (of teks)

gelees kan word. Die implikasie van so 'n siening is dat skryf, vir Bakhtin,

neerkom op 'n lees van 'n voorafgaande Iiterere korpus en dat die teks daarom

gesien kan word as die absorbering van en antwoord op 'n ander teks.

Kristeva beklemtoon die feit dat Bakhtin die eerste is om hierdie belangrike

insig in literere teorie in te voer en dit is dan hierdie insig van die teks as 'n

kruispunt van ander tekste wat haar term intertekstualiteit inspireer.

Kristeva keer die imitatio-gedagte om, sodat tekste nie klakkeloos die tradisie

reproduseer nie, maar eerder 'n kritiese lesing daarvan verteenwoordig (Claes

1987:9): '...any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the

absorbtion and transformation of another. The notion of intertextuality replaces that of

intersubjectivity and poetic language is read as at least double' (Kristeva 1980:66) en

verder se sy ook: 'Everything written today unveils either the possibility or impossibility

of reading and rewriting history (1980:86). '.

Kristeva fokus veral op die funksieverandering wat 'n uiting uit 'n bepaalde teks in 'n

nuwe teks ondergaan en Ie klem daarop dat hierdie veranderinge sosiaal

gedetermineerd is.

 
 
 



De term intertextualiteit wordt verder in de semiotiek in een ruimere betekenis

gehanteerd. Men bedoelt er dan mee dat al wat ons omgeeft als 'tekst' kan

worden beschouwd, b.v. de cultuur, de politiek enz. De talige tekst, i.c. het

literaire werk, wordt dan gesitueerd tegenover deze 'teksten'. Het tekst-

gebeuren wordt beschouwd als een weefproces (Lat. textus = weefsel) waarbij

elke betekenis in andere betekenissen ingeweven wordt. De tekst is een

betekenisknoop die naar verschillende culturele codes verwijst. Het geheel

van codes dat de cultuur uitmaakt is op een gelijkaardige manier

ineengestrengeld tot een textuur. Literaire, muzikale, politieke, weten-

schappelijke en picturale teksten vormen alzo het weefsel dat het 'Boek der

Cultuur' is.

Intertekstualiteit behels dus die ooreenkoms tussen tekste asook die invloed

wat 'n vroee teks uitoefen op 'n latere (en omgekeerd).

Die term 'teks' word hier gesien as meer as net die Iiterere teks. 'Teks' behels nie net

die geskrewe teks nie, maar ook die gebeurde teks; met ander woorde die gewoontes,

gebruike en optredes van die tyd. Teks is dus ook konteks. Lernout (1987:35) gaan

so ver om te se dat die lewe van die outeur net so In teks is soos die tekste waarna hy

implisiet of eksplisiet verwys. Claes (1987:9) verwys soos volg na geleerdes wat

hierdie selfde oortuiging het: 'Kristeva, Sollers en Barthes hebben de gehele cultuur

beschreven als een tekst, zodat de intertextualiteit kan worden opgevat als het spel

van interteracties daartussen '. Hy (Claes 1987:9) se verder dat In teks is slegs teks,

is slegs begryplik deur sy verhouding met ander tekste. Lernout (1987:34) vul dit aan

deur Bakhtin se idee so uit te druk: 'Met Bakhtin ziet ze een tekst als een

ontmoetingsplaats van verschillende teksten.'

 
 
 



Noudat die term intertekstualiteit asook die betekenis van teks(te) duideliker is, is dit

moontlik om die verloop van die studie aan te dui. Aangesien 'n studie van inter-

tekstualiteit veral na die invloed van tekste op mekaar kyk, blyk dit nodig te wees om

'n oorspronklike 'teks,2 te vind waaraan die latere tekste hulle gemeenskaplikheid te

danke het - dit wat die motivering vir wysheidsuitsprake in die geskrifte is. Om hierdie

rede gaan ek, buiten die genoemde wysheidsgeskrifte, ook die Ou Testament se

siening oar die bepaalde temas bestudeer.

Vroeer het ek genoem dat ek in hierdie studie die oorsake vir die verskille sowel as vir

die ooreenstemming in die wysheidstekste gaan naspeur. Daarom moet daar ook

gekyk ward na teks(te) en/of konteks(te) wat die veranderinge kon bewerk, Met ander

woorde, watter gebeure (sosiale teks / konteks) het die "oorspronklike" teks (bronteks)

so be'invloed dat daar verskille bestaan oor bepaalde wysheidstemas. Hiervoor is dit

nodig om nie net na die geskrewe teks te kyk nie, maar ook na die gebeurde teks.

Op hierdie punt wil ek dan die hipotese stel dat dit moontlik is om met behulp van 'n

intertekstuele studie die ooreenkomste te verklaar op grond van die invloed van die

bronteks. Die verskille kan verklaar word op grond van die invloed van die sosiale

leks. Met ander woorde, wanneer daar na die geskrewe teks sowel as na die

gebeurde teks (kutuurhistoriese agtergrond) gekyk word, is dit dalk moontlik om die

oorsake vir die verskille sowel as ooreenkomste, met betrekking tot bepaalde temas,

by die wysheidstekste uit te wys.

Om bogenoemde redes sal die metode waarvolgens hierdie studie aangepak word

soos volg Iyk: eerstens sal die teks van 4Qlnstruction sowel as 'n vertaling daarvan

gegee word; tweedens sal die kultuurhistoriese agtergrond - wat politieke- sowel as

lewensomstandighede behels - van die afsonderlike tekste weergegee word, waarna

'n tematiese bespreking aan die hand van die gebeurde sowel as die geskrewe teks

sal plaasvind, wat uiteindelik na 'n konklusie sallei.

 
 
 



In hoofstuk twee sal ek eerstens die geselekteerde fragmente van 4Qlnstruction

weergee met hulle vertalings. Daarna sal die afsonderlike geskrifte se kultuur-

historiese agtergrond(e) bespreek word. Hoofstuk drie tot en met vyf sal gewy word

aan die tematiese bespreking van die tekste en in hoofstuk ses sal ek 'n konklusie

weergee.

 
 
 



In hierdie gedeelte gaan ek die gerekonstrueerde tekste van die afsonderlike frag-

mente van 4Qlnstruction, asook hulle vertalings weergee. Die bestaande teks is in

gewone skrif gedruk terwyl die rekonstuksies, byvoegings en oorvleuelings in ander

kleure of vorms verskyn (ter wille van vergelyking word die oorvleuelende tekste in die

addendum weergegee). Die verskillende vorms of k1eurewat gebruik word, is by elke

fragment gespesifiseer. (Let we!: die teks word nie in numeriese volgorde weergegee

nie, maar in die volgorde waarin dit mees waarskynlik op mekaar volg.)

Voorlopige Konkordansie: SL 54
au Inventaris nommers: SL SO, SL 50', SL51
Musewn Inv. (Rockefeller) 329, 331, 321 (fov-Pfann)
PAM Foto's 40.585*, 40.618, 41.280,41.282,41.462,41.503,41.504, 41.821, 41.860, 41.894, 41.918, 41.942,
41.966,42.031, 42.041, 42.046, 42.048, 42.269, 42.447, 42.578, 42.579, 42.580, 42.581, 42.602, 42.603, 42.762,
42.819, 42.858,42.908,42.915,43.222,43.223,43.516,43.517,43.538
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1. [ En] jy, 0 verstandige [...]

2. [ ] Kyk na sy wonderbaarlike misteries [want Hy is 'n ontsaglike God. Verkry kennis oor

die begin van]

3. [...)..[ ...] En let op na die [misterie wat sal kom en die werke van ouds en waarom iets is en

wat is]

4. [Met wat is...] .. almal [...dan sat jy sien waarom]

5. [is dit en waarom sat dit in hulle wees] en in aile [tye nog wees] ... Let op [daad en daad]

6. [... (En) dag en nag oordink die misterie] wat sal kom. En bestudeer (dit) aanhoudend. En

dan sal jy (uit)ken trou en ontrou, wysheid.

 
 
 



7. [en dwaasheid.] . [Jy sal verstaan] die werke van die [mens] in al hulle wee. Asook hulle

besoeke in die ewige tye en die besoek

8. van ewigheid. En dan sal jy die onderskeid ken tussen [goed] en [sleg] volgens [hulle]

dade. Want die God van kennis (die Alwetende God) is die fondament van die waarheid

en met die misterie wat is, het

9. hy uitgebrei haar (waarheidl misterie) fondasie. Haar dade saam met [haar besoek] en

[met al die wysheid ...] het Hy haar gevorm. En die heerskappy van haar dade.

10. vir al [...] van haar. Hy sal aanwys I uitdeel al [... ] Hy het uitgebrei vir hulle verstaan

aangaande elke [skepsel], om te wandel

11. volgens die geneigdheid van hulle verstaan. En hy het uitgebrei vir [...] In die egtheid van

kennis is die geheime bekend gemaak

12. van sy plan met diegene onder sy skepsels wat opreg wandel. Soek gedurig die dinge.

En let op na I verstaan

13. hulle uitkomste Igevolge. En dan sal jy weet van sy [ewige] glorie met sy wonderlike

misteries en magtige werk.e. En jy

14. moet die tekortkominge van jou werk.begryp in die herinneringstyd, want die gegraveerde

insetting kom en elke besoek (straf) is voorgeskryf.

15. want die bevel is ingegraveer voor God oor al [die onreg] van die seuns van Set. En 'n

boek van herinnering is geskryf voor sy aangesig

16. vir die bewaarders van sy woord. Hierdie is die open baring I visioen van die oordenking

(Hagi ?) met betrekking tot die boek van herinnering. En hy sallaat erf vir een mens

(Enosh ?) van die volk met gees. Want

17. volgens die beeld van die heiliges, is hy gevorm. Maar Hy het nie meer meditering gegee

aan die gees van die vlees nie. Want dit ken nie die onderskeid tussen

18. goed of sleg volgens die wet van sy geeS.V8cat En jy, verstandige seun, let vacat op na die

misterie wat sal kom. En weet (wat is)

19. [die erfenis] van al wat lewe. En sy (manier) van wandel wat aangewys is [.] vir die

skeps~ls van God [...]

20. [... ]Verstaan (verskil) tussen groot I baie en klein I bietjie. En in jou beraadslagingl

besluitneming [... ]

21. [ ] jou in die misterie wat sal kom [...]

22. [ ] ken elke visioen. En in elke [... ]

23. Wees altyd sterk.en moedig. Moenie uitreik na onreg [...] want elkeen wat uitreik

24. daama, sal nie sonder skuld wees nie. Volgens sy erfenis in [... ]

25. Want 'n wyse rig sy aandag op u misteriee en met 'n man [oor nie ... ]

26. [... ]Sy fondasie is in jou al [... ] saam met die werk van [... ]

27.jy sal nie jou hart volg nie en ook nie jou oe nie [... ]

 
 
 



4Q418a 22 1-5 (onderstreep); oorvleuel met reels 12-15 (16-17?)

4Q4187 1-13 (omlyn); oorvleuel met reels 15-28
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1. te aile tye sodat hy nie moeg J versadig word vir jou nie. En praat volgens sy gees met

horn sodat nie [...]

2. Sonder die regte J gepaste vermaning vergewe horn. En hywat gebonde is [... ]

3. En ook met sy gees sal jy nie verstrengel raak, want met f1uistering het jy gepraat [... ]

4. En sy vermaning moet jy gou opskryf, maar moenie jou eie sondes oorsien nie [... ]

5. Hy is regverdig net soos jy is, want hy <want hy> is 'n vors onder die [vorste ... ]

6. sal hy bewerk. Want hoe enigJ uniek is hy vanuit al die skepsels, behalwe vir [...]

7. vacat En 'n man van onreg moet jy nie oorweeg (as) 'n helper nie. En ook (nie) een

wat 'n afkeer het [aan ... ]

8. Die boosheid van sy dade sal jy herken met sy besoek. Daarin sal jy saam met horn

wandel [...]

9. Moenie verwyder uit jou hart en moenie Uouself verhef J grootmaak in jou armoede nie]

 
 
 



10. want wat is meer onbeduidend / geringer as 'n arm man? En moenie verbly wees in

jou rou / getreur nie, sodat jy nie swaarkry in jou lewe nie. [Let op na die misterie]

11. wat sal kom. En (ken) neem die kinders van verlossing / redding in ago En weet wie

sal erf eer en (wie) onreg. Is dit nie dat [....]

12. En in plaas van rou sal daar ewige blydskap wees. Wees soos 'n bepleiter vir jou eie

belange En niks [... ]

13. vir elke verkeerde daad van jou. Kondig aan jou veroordeling soos 'n regverdige

regeerder. Moenie [neem ... ]

14. moenie jou eie [sondes] oorsien nie. Wees soos 'n arm / nederige man in jou

bepleiting van 'n regsaak [... ]

15. neem. En dan sal God dit sien en sy toom sal verander. En Hy sal jou sondes oorsien,

[want voor sy toom]

16. sal niemand bly staan nie. En wie sal regvedig wees in (tydens)sy oordeel? En hoe

kan sonder vergewing [voor hom staan,]

17. 'n arm man? En jy as jy kos kortkom in jou armoede, en jou oorskiet [Iaat gaan] [met

mekaar / saamvoeg] as

18. jy laat oorbly, bring dit vir die stad / visioen van sy welbehae / wens. En neem jou

erfenisl deel van hom en moenie dit nog meer maak nie.<En as>

19. En as jy arm is, sonder besittings, (Ieen ) wat jy benodig (van Hom) want God se

skatkamer sal nie minder word / gebrek Iy nie. [En op]

20. bevel gebeur alles. Eet dit wat Hy vir jou as kos gee maar niks meer nie, [sodat jy nie

korter maak]

21. vacat jou lewe. vacat As jy geld / besittings van mense Ieen vir jou armoede, moenie

Douself laat rus]

22. dag en nag en moenie jou siel laat rus [totdat] jy jou lener terugbetaal het nie. Moenie

Iieg

23. vir hom nie. Waarom sou jy sonde doen? Ook aangaande die verwyt [nie ...] En hy sal

nie meer sy naaste vertrou nie.

24. En tydens jou gebrek / armoede sal hy sy hand toemaak [...] En soos hy leen, weet

hy[ ... ]

25. En as 'n slag / plaag jou tref [terwyl jy in skuld is, moenie dit wegsteek vir jou lener nie]

26. sodat hy nie jou skande bekend maak nie [...wat daaroor heers. En dan]

27. sal hy hom nie met' n stok slaan nie [...en niks]

28. meer nie. En ookjy [... en jy sal oorsien] As jy haastig maakjou hand

29. Sonder stuur [... ] om te vra jou kos want Hy (vervolg by4Q416 ii 1)

 
 
 



Voorlopige konkordansie: SL 53
au Inventaris nommers: SL 53, SL 48a
Musewn Inv. (Rockefeller) 180, 181 (Tov-Pfann)
PAM Foto's: 40.613, 40.617, 40.620,40.621*,41.139*,41.211*,41.306, 41.348, 41.349, 41.412,41.422,41.468,
41.783,41.903, 41.942, 41.%6, 42.034, 42.042, 42.044, 42.049, 42.053, 42.556, 42.597, 42.701, 42.702, 43.511,
43.512,43.524, 43,685
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1. het bekendgemaak sy weldade [ ] al die tekortkominge van sy awl [... ] en om kos te gee

2. vir al wat lewe. En daar is niks [ ] maar as Hy sy hand toemaak sat [weggeneem I

bymekaar gemaak word] die gees van aile

3. vlees. Moenie nee[m ...] en tydens [sy] berisping sat jy jou gesig bedek en in dwaasheid

4. as gevolg van die gevangene. En soveel as [... ook met besittings wie by hom leen ...

betaal] dit haastig en jy sat gelyk wees met hom, want die beursie

5. wat jou skatte bevat het jy toe[vertrou aan hom wat leen (jou krediteur), ten koste van jou

vriende. Jy het weggegee] jou hele lewe aan homo Haas jou en gee terug wat

6. syne is. Neem jou beursie. [En in jou sake moet jy nie min maak jou gees, verruil vir

geen besit] jou heilige I regverdige gees

7. Want geen prys is gelyk aan dit (jou gees) [...] As iemand nie na jou keer uit vrye wil nie,

soek sy gesigl teenwoordigheid en volgens sy tong I taal

8. praat (met hom) en dan sal jy dit wat jy verlang, vind. Moenie jou erfenis aan hom

verkoop nie en jou insettinge I beeld moet jy nie versaak nie , maar bewaar jou geheime

9. baie goed. As (hy) sy werke toevertrou aan jou, [moenie jouself laat rus en moenie] jou o~

slaap gun, totdat jy voltooi het

10. [sy bevele. Maar jy moenie meer doen nie en as dit (moontlik is) tree versigtig I met insig

op ...] En moenie vir hom byvoeg nie. Selfs besittings sonder ...

11. [... van hom sodat hy nie verander in troueloosheid en] [val ... ]en hy beveel jou. Sien hoe

baie is die jaloesie

12. [van mense en (nog meer) bedrieglik die hart van aile dinge ... ] As jy volgens sy wens I

welbehae jouself toewy aan sy werk en die wysheid van syawt

13. [...] en as jy hom raadgee, sat jy vir hom soos 'n eers-gebore seun wees en hy sal jammer

wees vir jou soos 'n man teenoor sy enigste

 
 
 



14. [.... dat jy arm is en sy uitverkorenej maar moenie hulle vertrou en gehaat word nie en

[moeniej op wag wees as gevolg van jou besittings nie.

15. [En jy sal vir horn 'n dienskneg van insigj word. En moet ook nie jou siel verminder

teenoor (iemand) wat nie gelyk is met jou nie en jy sal wees

16. [vir horn 5005 'n kneg.j En (een) wat nie jou vermoe het nie moet jy nie tref sodat jy

struikel en jou skaamte I skandes baie meer word nie.

17. [moeniej jouself teen 'n prys verkoop nie. Dit is goed (vir jou) om 'n dienskneg van (in) die

gees te wees. En sonder vergoeding moet jy jou heersers dien. Sonder 'n prys

18. moenie jou eer I respek verkoop nie en moenie borgstaan met jou erfenis sodat dit nie jou

Iiggaam verarm nie. Moenie jou versadig I opvul met brood

19. vacat (as) daar nie klere is nie. Moenie wyn drink as daar niks is om te eet nie. Moenie na

lekkemye soek terwyl jy

20. vacat nie brood het nie. Moenie roem op jou gebrek nie. Jy is arm. Sodat jy nie

21. vacat jou lewe verag nie. En moet ook nie oneervol optree (teen) die houer I skip (vrou)

van jou boesem nie.
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Vertaling
1. En as [...] jou

2. En onthou datjy arm is [...] en watjy kortkom

3. sal jy nie vind nie. En in jou pligsversuim, sal jy brood eet [...] As iemand geld vir

besigheid aan jou toevertou

4. moenie jou hand daama uitstrek nie sodat (dit) nie brand en jou Iiggaam nie verbrand

word nie. [500s wat jy dit (Iening) geneem] het net so moet jy dit teruggee

5. En daar is vreugde vir jou as jy vry is daarvan (skuld). En ook van enige man wat jy nie

ken nie, moet jy nie geld I besittings neem nie

6. sodat jy nie jou armoede vermeerder nie. En as (God) voorgeskryf het dat jy in armoede

moet sterf dan het Hy dit so beskik maar moenie jou gees bederf

7. daardeur nie. En dan sal jy Ie I rus in trou I waarheid. En met jou dood sal jou herinnering

[vir ewig] blom. En jou nageslag sal erf

8. vreugde. vacat Jy is arm, moenie begeer behalwe I buiten jou erfenis en moenie daardeur

verswelg word nie sodat jy nie verskuif

9. jou grense. Maar as Hy jou weer in ere herstel, gaan (daarvolgens). En in die misterie

wat sal kom, soek dit tussen sy kinders. Dan sal jy ken

10. sy erfporsie. En in regverdigheid sal jy wandel, want Hy, God, sal grootmaak sy [... ] op al

jou paaie. Gee eer aan Horn wat eer bewys!

 
 
 



11. En prys sy Naam voortdurend, want uit armoede het hy jou kop opgelig en met die

adelikes het hy jou laat sit. En in die erfenis

12. van eer laat hy jou regeer. Sy aanvaarding (moet) jy gedurig soek. Jy is arm, moenie sa:

Ek is arm en ek sal nie

13. soek (na) kennis nie. En buig jou skouer onder al die tugtiginge. En met al die [kennis]

reinig jou hart ook met die grootheid van insig

14. vanuit jou denke. Bestudeer die misterie wat sal kom en verstaan al die paaie van die

waarheid en bekyk al die wortels van onreg.

15. En dan sal jy weet wat is bitter vir 'n man en wat is soet vir 'n mens. Eer jou vader in jou

armoede

16. en jou moeder in jou wandel. Want soos God vir 'n man is, so is sy (eie) vader. En soos

die Here vir 'n mens is, so is sy moeder, want

17. hulle is die skoot wat swanger was (met) jou. En net soos wat Hy hulle aangestel het oor

jou en ijou) gevorm het volgens die gees, net so moet jy hulle dien. En soos wat

18. hy geopen het jou oor vir die misterie wat sal kom. So moet jy hulle eer ter wille van jou

eie eer [.00] Eer hulle

19. vir die onthalwe van jou eie lewe en vir die lengte van jou dae. vaeat En as jy arm is soos

[0.']

20. Sonder insettinge / aansien. vaeat (As) jy in jou armoede 'n vrou neem, neem haar uit die

nageslag van ['0.]

21. van die misterie wat sal kom. In jou verbintenis, loop saam met die helper van jou vlees.

[00.] (Daarom sal'n man verlaat) vervolg by 40416 2iv 1

[lm~ i~::l~ W11 'ln~~::lppi1 io~ nN['l] 'l'::l~n~

[i1'::l~ i1J'?~ i1np'l]tDmi1::l?'tDOi1i1Jm~ 2

i1'i1nii1np'lq;n]i1J'?~' i11'iE:.li1iio~o i1::l~'tDOi1~? 3

 
 
 



iiJ'.U1 mJ:h) i'1J'J:li 1'1El' 1m,,? iiJrl:l 1n~ 1tDJ? l? 4

[iiJm]i.v 1~tD~'ii 'J iiJp'n ntD~o.v 1n'? iln~i 5

[iinn)::J iii"n ?i:lJ J'Oii iiJn?iT iiJ ?itD1J'1tD~i 6

[ii):l1Ji 11J ="I'Oiil?~?i iiJJi~1:l l?iinil? l?'tD1Jii

[1]i5 "ii5? il10~ n.vi:ltD?Ji iiJJi~1? ilJnn :ltDii 8

[1:l1 ?.v ii10~ ]';p ]~'Ji1 iiJJi~1:li iiJ'El ~~i1J ?.v 1Elii 9

ii:l1Ji 11J il]:l"iri ?~ lldd~kl' ii? 11?0 ilJ'nEltD 10

] ll~ri[?)m:l ilJ1i:lJ II

) vac lElilJn,m:l 12

ilJm~] ="11milJp'n ntD~ 13

]ii?[ 14

1. sy vader en sy moeder. En hy sal aankleef [sy vrou en hulle sal een vlees wees]

2. Jy is as heerser aangestel oor haar, na jou sal sy hunker [ ... ] en haar vader

3. het hy nie aangestel oor haar nie. Van haar moeder het hy haar weggeneem I

afgesonder, maar tot jou sal haar [begeerte wees. En sy sal word ... ]

4. vir jou een vlees. Jou dogter sal hy afsonder vir 'n ander een (man). En jou seuns [vir die

dogters van jou vriend I volksgenoot]

5. Maar jy sal saamgebring word met die vrou van jou boesem, want sy is vlees van jou

[naaktheid I bekendmaking]

6. En wie oor haar wi! heers behalwe jy, hy het die grense van sy lewe verplaas. Oor [haar

gees]

7. het hy jou in beheer geplaas, sodat sy sal wandel volgens jou wens I welbehae. En

moenie dat sy baie geloftes en vrywillige offerande[s] maak nie.

8. Verander haar gees na jou wens I welbehae en elke (bindende) eed van haar om afte Ie
'n [gelofte]

 
 
 



9. vemietig dit met die uiting van jou mond. En volgens jou will wens sal jy haar [al haar

geloftes verbied deur 'n woord]

10. van jou Iippe. Hy sal haar vergewe om jou ontwil. Moenie dat sy meer geloftes en

[vrywillige offerandes afl~ nie ... ]

11. jou eer. In jou erfenis [...]

12. injou erfenis, sodat nie vacat[ ... ]

13. die vrou van jou boesem en skande [van jou ...]

14. [...]..[...]

b I 4'5 () tE.4-(, X
; l4"S~·10"b7

 
 
 



4Qlnstruction bestaan uit sewe fragmentariese kopiee (1026, 40415, 416,

417, 418, 418a, 423). Ses daarvan is verteenwoordigend van 'n vroee

Herodiaanse (30-1 v C) styl, terwyl een (40423) 'n laat Herodiaanse (1-50 n

C) styl weerspieel (Elgvin 1995:440). Die groot aantal kopiee, asook die feit

dat die dokument tot in 'n laat stadium van die geskiedenis van die Oumran-

gemeenskap nog gekopieer is, is 'n bewys dat die dokument groot waarde vir

die gemeenskap gehad het. Torleif Elgvin (1995:440) wys ook daarop dat

net belangrike dokumente (meeste van die Bybelse tekste bv 10Gen,

10Eks, 10Deut, 101s, 10Ezek, 10Ps, asook, ander belangrike geskrifte

soos 10Myst, 10S, 10Sa, 10H, ensovoorts) in Grot 1 geberg is. Verder

noem hy dat twee van die kopiee (40415 en 40416) op 'n ongewone manier

opgerol is - met die begin aan die binne-kant van die rol. Dit is volgens hom

'n aanduiding dat die kopiee nog aktief in gebruik was teen 68 n C.

2.1. Aard van die fragmente

2.1.1. 4Q416

Ten spyte van die fragmentariese aard van die materiaal kon die plek van die

meeste belangrike fragmente in die onderskeie rolle reeds rekonstrueer word

(Elgvin 1995:440). Daniel J. Harrington (1994:140) wys daarop dat dit

duidelik is vanuit 40416 frag 1, waar die dokument begin, aangesien daar 'n

bree kantlyn aan die regterkant is. Om die volgorde van veral die kleiner

fragmente van 40416 te bepaal is 'n saak van onmoontlikheid (Harrington

1994:140). Die oorspronklike 40416 bevat tussen 21 en 25 kolomme, wat

effens smaller maar langer is as die van 40417.

2.1.2. 4Q417

40417 het 17 tot 21 kolomme, elkeen met 28 reels van 50-60 letterspasies

(Elgvin 1995:440). In 40417 is daar twee duidelike fragmente (fragmente 1

en 2), terwyl die res 'n hele aantal klein onbeduidende fragmente is. 40417,

 
 
 



frag 1 is goed bewaar, 40417 frag 2i is 'n groot teks van sewe en twintig

reels, maar die eerste vyf reels is vernietig, terwyl reels 6-16 se ink verlore

geraak het en bykans twee derdes van die onderste gedeelte verlore geraak
het.

40418 bestaan uit ongeveer 300 fragmente, waarvan die paar gedeeltes wat

nie met ander gedeeltes oorvleuel nie (55, 69, 81, 103, 126-127), die mees

beduidendste is. In die meeste gevalle is dit onmoontlik om die fragmente se

volgorde te bepaal (Harrington 1994:140). Die gedeeltes wat in hierdie

studie bestudeer word (40418 frag 64, 8, 9, 10 en 40418b frag 10) is die wat

met 40416 en 40417 oorvleuel of dit aanvul.

4Qlnstruction is 'n wysheidsvoorskrif wat bestaan uit klein saamgevoegde

eenhede, met oenskynlik geen volgorde in logika of temas nie. Hierdie

geskrif voorsien instruksies vir die mens se verhouding tot God en sy/haar

medemens. Deurgaans word die wyse en verstandige individu in die 2de

persoon enkelvoud aangespreek (soms in die 3de persoon enkelvoud)

(Elgvin 1995:441 ). Die taal in die meer teologiese gedeeltes stem

merkwaardig ooreen met die taal van die geskrifte wat uitsluitlik Oumran-

geskrifte is (bv Manual of Discipline, Damaskus dokument, H6day6t ens)

(Harrington 1994:141 sien ook Collins 1998:113). Ten spyte hiervan

beklemtoon geleerdes die sogenaamde "nie-sektariese" temas (soos

finansiele sake en huwelike) wat deur die geskrifte aangeraak word:

But the work presupposes a secular or non-"monastic" setting. The

one being instructed engages in business, has dealings with all kinds

of people, and may marry a wife and have children. These facts admit

of several explanations: the work could be pre-Oumranic - before the

movement became sectarian and monastic; or it could be intended for

Essenes who lived a life more directly integrated into Second Temple

 
 
 



Jewish society; or it could be designed as a step in the education and

formation of those who eventually presents themselves for full

membership in the movement.

Elgvin (1995:443) verwys ook na hierdie verskynsel: 'Those passages in

Sap. Work A which deal with practical admonition for human life do not reflect

the situation of a narrow sectarian community and are rooted in early Israelite

wisdom as is the Book of Sirach.' Hy (Elgvin 1995:462) kom tot die konklusie

dat hierdie geskrif voor die yah ad-gemeenskap tot stand gekom het, maar

dat dit nog steeds nie seker is of 4Qlnstruction by 'n pre-Esseense stadium

inpas en of dit afkomstig is uit die vormingstadium van die Esseense

beweging nie.
,

Collins (1998: 113) wys daarop dat die geskrif baie belangrik was vir die

gemeenskap:

Nevertheless, a text that deals with family issues, and presupposes

married life, could be a product of the Dead Sea sect or a branch

thereof, (The Damascus Document clearly envisages married

members.) On the other hand, some of these texts, in varying

degrees, contain language and motifs that link them with sectarian

compositions such as the Community Rule. This linkage does not

prove sectarian origin, but at least it shows that the texts in question

belong to a stream of tradition that was congenial to the sectarians

and not necessarily common to all parties in Judaism at the time.

Alhoewel daar nie sekerheid bestaan oor die "sektariese" of "nie-sektariese"

aard van die teks nie, is dit baie duidelik dat die teks beduidende invloed op

die vorming van die "sektariese" denke gehad het (Elgvin 1995: 462). Die feit

 
 
 



dat daar soveel kopiee van die tekste bestaan het (vgl Harrington 1996:40),

dui aan hoeveel gewig die geskrifte vir die gemeenskap gedra het.

Garcia Martinez (1995:85) wys ook daarop dat die geskrifte wat in die

Qumrangrotte gevind is, die is wat vir die gemeenskap van belang was: 'This

assumption implies that while the fact of having been found in Qumran does

not guarantee a Qumran origin for a particular work, it does assure us that

this work has been understood by the community as compatible with its own

ideology (and with its halakhah, even more important than its ideology).'

Inhoudelik bestaan die geskrifte uit wysheidspreuke wat praktiese voorskrifte

gee vir die alledaagse lewe, die lewe in 'n familie en gemeenskap met Bybels

gebaseerde "skeppingsetiek", naamlik: verhoudings met ouers, vrou en

kinders, finansiele aangeleenthede, werksetiek en landbousake (Elgvin

1995:441). Aangesien die meeste van die sake deur die volgende drie

temas: verhoudings, omgang met besit en lewenswandel, omvat word, sal dit

die temas wees waaronder die verskeie tekste in die volgende drie

hoofstukke bespreek gaan word.

In hierdie gedeelte gaan ek die kultuurhistoriese agtergrond van die

onderskeie geskrifte bespreek. Met ander woorde, die sosiale (gebeurde)

teks. Die konteks waarin die verskillende geskrifte ontstaan het, sal

ondersoek word. Die gebeurde teks behels die lewensomstandighede, sowel

as die politieke gebeure in die tyd waarin die teks(te) geskryf is. Om die

gebeurde teks te bestudeer, behels basies dieselfde metode(s) as wat deur

die sosiaal wetenskaplike kritiek gebruik word. Elliot (1993:7) definieer

sosiaal wetenskaplike kritiek soos volg: 'Social scientific criticism of the Bible

is that phase of the exegetical task which analyzes the social and cultural

dimensions of the text and of its enviromental context through the utilization

of the perspectives, theory, models and research of the social sciences.' (As

gevolg van die beperkte ruimte van hierdie studie is dit ongelukkig nie

 
 
 



moontlik om ter wille van die gebeurde teks al die stappe van die sosiaal

wetenskaplike kritiek te volg nie. Daarom gaan ek in hierdie afdeling slegs

verwys na die sosiale omstandighede wat van belang is vir die teks(te) en

betrekking daarop het.)

3.1. Kultuurhistoriese agtergrond van Qumran

Die gemeenskap wat in die area van Khirbet Qumran, by die grotte van die

Judese woestyn langs die Dooie See, gewoon het, se geskrifte is in die

Qumran-grotte ontdek (vgl Garcia Martinez 1994:xxxviii). Die tydperk waarin

die "sektariese" gemeenskap bestaan het, word volgens argeologie gedateer

as ongeveer vanaf die regering van Jonathan (161-143/142 v C) tot 68 n C

(Garcia Martinez 1994:xxxix). Uit die voorafgaande bespreking het dit geblyk

dat die inwoners van die omgewing nie verantwoordelik was vir die skryf van

al die geskrifte nie en daarom het hulle nie altyd aan die gebruike en

optredes van al die geskrifte voldoen nie. Dit is wel duidelik dat die geskrifte

nie ingedruis het met die gemeenskap se ideologie of voorskrifte nie.

Hierdie gemeenskap se geskrifte strek oor 'n kort tydperk van minder as 400

jaar. Met behulp van paleografie, argeologie en Koolstof 14-toetse is die

grense van die tydperk vasgestel vanaf ongeveer 300 v C tot 70 n C:

Preliminary paleographic study and Carbon 14 analysis quickly

established that all the manuscripts had been copied between the 3rd

cent. BCE and the first half of the 15t cent. CEo Archeological

excavation of the various caves and of the ruins of Qumran made it

equally clear that all the manuscripts had been deposited in the caves

before the destruction brought about by the Roman army during the

first Jewish war against Rome in 66-74 of the first century. All the

texts therefore, come from a specially important period in the evolution

and development of religious ideas. This is a period prior to the

definitive canonization of the text of the Hebrew bible, and above all

prior to the formation of rabbinic judaism and the birth of Christianity.

 
 
 



Die tydperk waarvan hier gepraat word, is ook bekend as die

interlestamentere tydperk, tussentestamentere tydperk of die tydperk van die

tweede tempel. Dit is die tydperk waaroor die Bybel geen historiese

gegewens het nie. Hierdie geskiedenis is wel opgeteken deur klassieke

skrywers soos Flavius Josephus, Philo en Pilanius.

In hierdie tyd het die Palestynse Jode heelwat krisisse beleef. Alexander die

Grote het in 332 v C die heilige land oorgeneem en na 'n aanvanklike

onsekerheid wat na sy dood gevolg het, het die land deel geword van die

Griekse ryk van Egipte, die Ptolemeers. Gedurende die 3 de eeu het die

ptolemeers nie veel ingemeng met die lewe van die Jode nie. Alhoewel hulle

belastingpligtig was, is hulle regeer deur 'n regering wat bestaan het uit die

Hoepriester en sy raad (Vermes 1994: 120).

Tog het daar belangrike veranderinge plaasgevind. Hellenistiese stede is

langs die Mediterreense kus opgerig en bestaande Joodse stede het Griekse

name gekry saam met die proses van Hellenisering. Hierdie proses het

behels dat aile kulturele, sosiale, politieke en godsdienstige gebruike met

Griekse inhoud gevul is. Grieke, Masedoniers en verhelleniseerde Fenisiers

het hulle op Palestynse bodem gevestig en die verspreiding van Griekse

beskawing en kultuur, was slegs 'n kwessie van tyd (Vermes 1994:122 vgl

ook Perdue 1994:243-246).

Teen 200 v C, toe die Seleusiede (Siriese Grieke) die land binneval, was

daar reeds duidelike tekens van hierdie vreemde invloed onder die Jode. Die

werklike probleme het begin toe Antiochus IV Epiphanes (175-164 v C)

amptelik 'n Helleniseringsprogram in Judea begin het wat met oop arms deur

die Joodse 'elite' aanvaar is. Die leier van die modernistiese program was

die broer van die Hoepriester Onias III, by name Jesus, wat hy na die

Griekse weergawe Jason verander het. Hy het dit as sy plig beskou om van

Jerusalem 'n Hellenistiese stad te maak. Hy het onder andere 'n gimnasium

 
 
 



daar opgerig en die jeug aangemoedig om aan atletiek deel te neem (Di

Lelia 1976:402).

Jason is in sy Hoepriesteramp deur twee ander Hoepriesters (nl Menelaus en

Alcimus) opgevolg. Hierdie twee het ook 'n sagte plekkie vir die Grieke

openbaar. Antiochus IV besoek in 169 v C Jerusalem en beroof die tempe!.

In 167 v C belet hy die beoefening van die Juda"lstiese godsdiens en dra die

Tempel op aan Olimpius Zeus. Hierdie helleniseringsbeleid en die optrede

van Antiochus IV lei tot 'n geweldadige opstand. In Gewapende opstand,

aangehits deur Mattathias en sy seuns (die Makkabeerbroers) - gesteun

deur aile tradisionele Jode - het ontstaan. Onder leiding van eers Judas

Makkabeus tot met sy dood (op die slagveld) en toe onder leiding van sy

broers Jonathan en Simon, was dit vir die vurige Joodse vegters moontlik om

Joodse aanbidding te herstel in Jerusalem en die Seleusiede se oorheersing

afte skud (Vermes 1994:122).

Die Makkabeer-triomf was egter nie 'n suiwer oorwinning van

godsdienstigheid en regverdigheid oor afgodery en tirannie nie, dit is ook

gekenmerk deur 'n aantal ernstige sosiale en godsdienstige veranderinge.

Eerstens was daar In verandering in die Hoepriesterlike opvolging. In die

jaar 171 v C is Onias III vermoor, sy broer Jason is onttroon en sodoende

het die Sadokitiese familie die monopolie (oor die Hoepriesterskap) verloor,

wat hulle vir eeue gehandhaaf het (Vermes 1994:122). Onias IV, wat

verhinder is orn Hoepriester te word, het na Egipte geemigreer en direk teen

die Bybelse voorskrifte (wat net een heiligdom voorskryf, en dit in Jerusalem)

gehandel toe hy 'n Joodse tempel in Leontopolis laat oprig het. Dit het met

die seen van koning Ptolemeus Phi """Iometor geskied. Deur hierdie

ongehoorsaamheid aan die Bybelse voorskrifte, het hy al wat 'n Jood is in die

skande gesteek.

Tweedens was daar ook probleme in die Makkabeer-party. 'n Gedeelte van

die Hassidim het afvallig geword toe Alcimus (vir wie hulle vertrou het), in

 
 
 



162 v C Hoepriester word en sy Siriese bondgenote sestig van hulle

(Hassidim) op een dag vermoor het.

Laastens het daar ook 'n groot verandering ingetree toe Jonathan

Makkabeus - 'n priester maar nie van Sadokitiese afkoms - in 153-2 v C die

Hoepriesterskap van Alexander Balas (Koning van die Seleusiede) aanvaar

het. Alexander wou graag Joodse steun gehad het, en het geweet dat

Hoepriesterskap onweerstaanbaar sou wees. Vir die konserwatiewe Jode

was dit 'n onwettige magsmisbruik. Nog In groter skande was toe die

nasionale Joodse vergadering beveel het dat Jonathan se broer, Simon, as

Hoepriester en oorerflike leier van die volk aangestel moet word (140 v C)

(Vermes 1994: 123). Die feit dat die heilige Hoepriesteramp en die amp van

regeerder ineengevleg is, het enige konserwatiewe Jood dwars in die krop

gesteek. Dit het die presedent geskep dat die persone aan bewind alles na

hulle wil kon buig, aangesien hulle mag op die godsdienstige sowel as

politieke terrein gehad het.

Sedert 140 v C, toe Simon die hoepriesteramp aanvaar het, tot en met

Pompeius se tlervorming van die onafhanklike Joodse staat na In Romeinse

provinsie (63 v C), is Judea regeer deur In nuwe Hoepriesterhuis. Hierdie

Hoepriesterhuis het bekend gestaan as die Hasmoneers (vernoem na die

grootvader van die Makkabeers - Hasmon). AI Simon se opvolgers, maar

veral Johannes Hirkanus I (134-104 v C) en Alexander Jannaeus (103-76 v

C) (vir wie hulle politieke rol belangriker was as hulle getrouheid aan die

Hoepriesterskap) het een-vir-een die Hellenistiese stede in Palestina

ingeneem. Hulle het ook die aangrensende gebiede ludamea, Samaria en

Ituraea oorgeneem (Vermes 1994: 123).

Gedurende hierdie tydperk van gebiedsuitbreiding, het die Hasmonese

regeerders die steun van die Sadduseers geniet. Die Hoepriester het eerder

'n politieke rol vertolk en die goddelike amp het verval. Die Fariseers was

sterk gekant teen hierdie misbruik van die Hoepriesterskap. In 88 v C is die

Fariseers beskuldig van verraad teen Alexander Jannaeus en hy het

agthonderd van hulle tereggestel, aan die kruis (Vermes 1994: 124).

 
 
 



Na Pompeius se inname van Jerusalem, het die Hasmoniese

Hoepriesterskap nag vir drie dekades bestaan. Die politieke mag wat eens

aan hulle behoort het, het na Herodus die Grote verskuif, toe hy in 37 v C

die troon in Jerusalem bestyg het. Sy opvolger Herodus Archelaus (4-39 n

C) was bekend vir sy wanbestuur van die Jade en Samaritane. Judea was

onder direkte regering van die Romeine. In 6 n C het die eerste Romeinse

prefek Coponius in Judea aangekom am sy pligte oar te neem. Hierdie

prefekdom, waarvan Pontius Pilatus die mees bekende bekleer was, het vir

vyf en dertig jaar aangegaan, tot 41 n C toe die Romeinse keiser, Claudius

vir Agrippa I as koning aangestel het. Hy sterf egter in 44 n C en Judea val

weer onder Romeinse regering, hierdie keer deur 'n prokurator. Die

Romeinse korrupte en onwyse hantering van Joodse aangeleenthede was

een van die hoofredes vir die oorlog in 66 n C; wat gelei het tot die

verwoesting van Jerusalem in 70 n C (Vermes 1994:124). Hierdie gebeur-

tenisse vorm die politieke agtergrond waarin die Qumran-gemeenskap

ontstaan en geleef het (Vermes 1994:124).

Wat die gemeenskap se geskrifte aanbetref, S8 Garcia Martinez (1995:9) dat

daar uit die manuskripte afgelei kan word dat die tekste wat in die

verskillende grotte gevind is, afkomstig is van dieselfde biblioteek. Ter

stawing hiervan S8 hy dat daar telkens uit verskillende grotte dieselfde

kenmerkende sektariese werke gevind word. Bybelboeke sowel as

sektariese werke is byvoorbeeld deur dieselfde skrywer gekopieer. Ten

spyte van die groat verskeidenheid van materiaal asook die groei

(verandering) in denke is daar geen skrywe gevind wat in teenstelling is met

die basiese idees van die gemeenskap of wat die idees van hulle

teenstanders weerspieel nie.

Die manuskripte gee 'n blik op die lewe van 'n eng gestruktureerde

hierargiese gemeenskap met godsdienstige samekomste, studiesessies,

rituele baddens, gemeenskapsetes, ensoYoorts. Dit wys veral daarop dat dit

 
 
 



'n eksklusiewe gemeenskap is, wat aile bande met die res van die Juda'isme

verbreek het en kontak met enige nie-Iede streng verbied (Garcia Martinez

1995:10). Hierdie biblioteek bevat onder andere 'n halakhah wat geen

ooreenkoms toon met enige ander vorm van Juda"lsme nie. Die gemeenskap

volg ook 'n ander kalender (son-kalender i p v maan-kalender), wat weer

ander teologiese gevolge meebring (Garcia Martinez 1994:xlix).

Die ontstaan van die gemeenskap asook die oorsprong daarvan is 'n veel

gedebatteerde saak. Daar is geleerdes wat beweer dat hulle 'n uitvloeisel

van die Saddusese beweging is (sien Baumgarten 1994:27), ander Ie dit

weer voor die deur van die Farisese beweging, maar die standpunt wat die

sterkste ingeneem is sedert die ontdekking van die geskrifte is dat die groep

hulle oorsprong aan die Esseense beweging te danke het. Aangesien die

beweging spoorloos verdwyn het, is aangeneem dat hulle die inwoners van

Qumran was. Die standpunt het so sterk geword dat die Esseners

naderhand gelykgestel is aan die Qumran-inwoners (en omgekeerd):

The geographical location of the Qumran settlement in the Desert of

Judah close to the shores of the Dead Sea, and characteristic features

of communal organization recorded in the scrolls, induced from the

very outset the hypothesis that the newly discovered 'Qumranians'

were none but the enigmatic Essenes, concisely described by

Josephus, Philo, and Pliny the Elder. The 'Essene Sect' faded from

the historical horizon in the first century CEo Therefore, it was

considered probable that its last members were absorbed into the

early Christian community.

Garcia Martinez (1994:lii) se ook dat die groep wat die naaste ooreenkomste

met die Qumran-gemeenskap het, die Esseners is:

Furthermore, the similarities between what classical sources tell us

about the Essenes and the information provided by the manuscripts

 
 
 



are so close, that it would be impossible to deny a strong connection

between the Qumran group and the Essenes. This connection is

usually understood as a simple equation between the elements in

question: Essenes = Qumran group. However, this equation is

impossible. The genuine parallels do require a connection between

the two entities, but there are differences between them of such a

nature as to preclude them being identical.

Ter stawing hiervan noem hy onder andere dat die Esseense beweging deur

klassieke bronne beskryf word as 'n baie uitgebreide groep, selfs landswyd.

Die groep se lede het nie afgesonderd van die res van die Juda'isme gewoon

nie, maar kon inteendeel in elke stad van die land gevind word. Hy se dan

oak: 'To reduce Essenism to a peripheral oddity such as Qumran would

leave unexplained non-Qumranic Essenism, a wider and more significant

phenomenon than the phenomenon of Qumran' (Garda Martinez 1994:lii).

Garcia Martinez stel die "Groningen" hipotese voor as die enigste werkbare

oplossing vir die probleem. Hierdie hipotese is die eerste keer deur homself

te berde gebring tydens 'n kongres in Mogilany wat deur die Polish Academy

of Science georganiseer is (FO 1988) (Sien oak F Garcia Martinez en A S v

d Woude 1990:521-554). Volgens hierdie hipotese is die ideologiese wortels

van die Qumrangemeenskap gegrond in die Palestynse apokaliptiese

tradisie, en die eintlike ontstaan het sy oorsprong te danke aan "n skeur in die

Esseense beweging tydens die regering van Johannes Hirkanus (134-104 v

C). 'n Handjievol Esseense priesters het hulleself rondom die "Leraar van

regverdigheid" geskaar, hulle het hulle onttrek van die moederbeweging en in

die woestyn gaan woon, waar hulle hulle eie sektariese gemeenskap opgerig

het. Die belangrikste rede vir die breuk is die volgende: Die gebruik van

verskillende kalenders; die organisasie van die feestye; verskille oor die

verstaan van die voorskrifte in verband met die tempel; die kultus en die

reinigingsmaatreels (van mense en voorwerpe), asook die geloof in die

imminensie van die einde van die tyd. Meeste van die opvattings is

gefundeer in Goddelike voorskrifte asook in die openbaring wat deur die

 
 
 



"Leraar van geregtigheid" (P'~i1 i1iiD)ontvang is. Die resultaat hiervan is die

ontstaan van die Qumrangemeenskap. Garcia Martinez (1995:33) beskryf

die wegbrekers se motivering soos volg:

When it is divine precepts which are in question, peaceful co-

existence is impossible. If the city is unclean through the fault of its

inhabitants, to remain in It is to be contaminated. If the temple is

profaned, if the festivals are celebrated out of season, if the sacrifices

have been made unclean, there is no sense in taking part in worship.

And if, in spite of the zeal displayed, they do not have the means to

restore order and impose observance, all that remains is to maintain

the purity of the remnant by withdrawing and waiting for the moment

when divine intervention allows restoration of the order which has

been destroyed.

Die gemeenskap het getrou gebly aan die voorskrifte van die P'~i1 i1iiD,

terwyl hulle in In gespanne eskatologiese verwagting gelewe het. In 4QMMT

92-96 is dit duidelik dat hierdie gemeenskap hulle onttrek het van hulle

broers ter wille van hulle begeerte om getrou te bly aan die geopenbaarde

woord, waarvan net hulle die regte uitleg geken het. Hulle lewe word

gekenmerk as 'n lewe wat ten volle toegewy is om die wet te gehoorsaam.

Gehoorsaamheid aan die Goddelike verordeninge asook aan die

geopenbaarde voorskrifte (wat 'n beskermende afskorting rondom die wet

gevorm het en sodoende gesorg het dat geeneen van sy gebooie [wet] skade

kon Iy nie) was kenmerkend van hulle lewe.

Hierdie wette vind ons opgeskryf in onder andere die Manual of Discipline

asook die Oamaskusdokument. Tydens hierdie studie sal daar slegs gekyk

word na sekere voorskrifte wat direk betrekking het op die res van die studie.

Alhoewel lede van die gemeenskap nie met nie-Iede mag meng nie, was

hulle verplig om in liefde met mekaar saam te leef. Om in woede met die

priester te praat kan 'n boete van een jaar of ses maande beteken, wanneer

 
 
 



verkeerdelik teenoor 'n mede-lid opgetree of gepraat word kan 'n straf vir ses

of drie maande verwag word (10S 2-12).

Hierdie gemeenskap was 'n gemeenskap wat hulle besittings gedeel het.

Hulle het gemeenskaplike etes, gemeenskaplike byeenkomste en gemeens-

kaplike besittings gehad. Daar was dus geen ryk individue nie - almal het

eweveel besit. In CD xii 6-11 word daar duidelik gese dat die lede aan geen

nie-Iid 'n dier of 'n lewendige wese mag verkoop nie. Daar word ook

gewaarsku teen die rykdom van die "heidene"; dat 'n lid nie die heiden mag

doodmaak ter wille van rykdom of wins nie. Die lid mag ook nie besittings

van die nie-lid neem nie.

AI die lede was verplig om ten volle gehoorsaam te wees aan aile wette en

verordeninge. Daarom was hulle ook verplig om 'n gereelde studie van die

wet en al die geskrifte te maak, dit was die handleiding wat hulle gered het

van die gemeenskap van die duisternis. Hulle denke is gekenmerk deur 'n

definitiewe dualisme waaraan hulle uitdrukking gee deur metafore en beelde:

Iig en duisternis, teenoorgestelde paaie, goed en boos (Sien ook 10S iii 15-

iv 1):

A cosmic dualism which only stops short of the basic principle of

monotheism, the uniqueness of God and the convenant, the primordial

source of all that exists, whether light or darkness, good or evil. A

dualism which divides heavenly beings into two categories: angels and

demons of every plumage. A dualism which divides history between

«the good» and «the bad», the son of light and those of

darkness ...

In 2.2. hierbo is die moontlikheid dat 4Qlnstruction voor die ontstaan van die

Qumran-gemeenskap geskryf is, bespreek. Na aile waarskynlikheid is dit wel

 
 
 



die geval dat die geskrif 'n vroeer ontstaan het, en oor die algemeen

dieselfde kultuurhistoriese agtergrond as Ben Sira het (vgl Elgvin 1995:443).

Dit wil egter blyk dat die geskrif binne 'n uitgesoekte Joodse beweging (pre-

Qumran Eseense beweging?) ontstaan het: 'this document is not addressed

to Jewish society at large, but those who share an understanding of this

mystery and therefore have been initiated into some kind of movement,

whatever its relationship to the settlement at Qumran' (Collins 1998: 120).

Dit wil met ander woorde voorkom asof 4Qlnstruction in dieselfde tyd as Ben

Sira ontstaan het en daarom dieselfde sosio-ekonomiese en politieke

agtergrond het, maar vir "n ander gehoor geskryf is: "it is assumed that Ben

Sira's instruction, and that of the sages in general, is primarily directed

toward the well-to-do (Collins 1998:119). (Aangesien die kultuurhistoriese

agtergrond van Ben Sira in 3.4. hieronder bespreek word, sal dit nie weer

hier bespreek word nie en die verskille in die sosiale omstandighede sal

uitgewys word in die teks-besprekinge wat na hierdie hoofstuk volg.)

3.3. Kultuurhistoriese agterond van die boek Spreuke

Die outeur van die boek Spreuke is onbekend, maar daar bestaan redelike

eenstemmigheid oor die feit dat al die spreuke wat aan Salomo toegedig is,

nie syne kan wees nie (sien 0 a Loader 1987:41 en McKane 1992:3). Die

datering van die boek is in werklikheid 'n onmoontlike saak. Soveel

geleerdes, soveel teoriee! Aangesien dit eers 'n mondelinge oorlewering

was en later op skrif gestel is, maak dit enige poging tot datering onmoontlik.

Daar is geleerdes wat beweer dat wysheid so oud soos die skepping self is,

wat wel waar is, maar dit help nog nie met die vasstelling van die boek

Spreuke se datum van skrifwording nie.

 
 
 



Oi Lelia (1976:408) noem ook dat daar geen eenstemmigheid onder

geleerdes is oor hierdie onderwerp nie, hy se dat hy uitgaan van die

veronderstelling dat die boek een outeur het, eers in Grieks geskryf is deur In

Griekssprekende en dat dit in die begin van die eerste eeu v C gebeur het.

Von Rad (Perdue 1994:24) beweer op grond van sy teorie oor twee stadia

van ontwikkeling (sien latere bespreking) dat daar pre- en posteksiliese

spreuke in die boek opgevat is.

Schmidt (McKane 1992: 1) beweer (0 9 v sy formele teksvorm teorie) dat

Spreuke 1-9 ouer is as die res in die boek. McKane se ook die "algemeen

aanvaarde" teorie, is dat Spreuke 1-9 na ballingskap opgeteken is en die res

tussen 1000 en 600 v C.

Loader (1987:43) se dat sekere spreuke uit die tyd van Salomo dateer (10e

eeu v C) en ander is na-ballingskap (4de eeu v C). Oaarom se hy dat die

afsluiting van die bloemlesing soos ons dit vandag ken nie voor die 4de eeu v

C kon plaasvind nie. Loader dateer die verskillende spreuke volgens hulle

Hebreeuse taalvorm, hulle inhoudelike getuienis asook die invloed van ander

tale wat daarin te bespeur is.

Net soos Schmidt se Loader ook dat Spreuke 1-9 die jongste is (Loader

1987:43). Hy se dat die Hebreeuse taalvorm sowel as die Griekse invloed

daarop dui dat hierdie versameling nie vroeer as die 4de eeu v C gedateer

kan word nie. Spreuke 10-22:16 toon volgens hom weer invloed van

Aramees op die woordeskat en kan om die rede na die ballingskap maar

vroeer as Spreuke 1-9 gedateer word. Spreuke 22:17-24:22, se hy, is

afhanklik van die Egiptiese leer van Amenemope uit die tydperk 1000-600 v

C, en stam met ander woorde uit die tyd.

Spreuke 24:23-34 bevat 'n aantal algemene uitsprake en daarom, se Loader,

is dit byna onmoontlik om hierdie gedeelte te dateer. Hy dateer Spreuke 25-

29 na die tyd van Hiskia (omstreeks 700 v C), aangesien daar gese word dat

die spreuke in koning Hiskia se tyd versamel is. AI is dit nie in sy tyd

 
 
 



versamel nie, is net die feit dat hy (Hiskia) genoem word, 'n aanduiding dat

dit na sy tyd moes plaasvind (Loader 1987:43).

Spreuke 30, se Loader (1987:43), toon tekens van die Kanaanitiese

omgewing waarin Israel hulle bevind het, maar daar is ook tekens dat dit van

die Noord-Arabiese stam oorgeneem kon wees. Hy se dat selfs die

getallespreuk in hierdie gedeeltG ook geen inligting gee waarvolgens dit

gedateer kan word nie. Dit geld ook vir Spreuke 31:1-9. Die laaste gedeelte

van die boek (Spr 31:10-31), se Loader (1987:43), verwys na sosiale

praktyke wat moontlik na-eksilies gedateer kan word.

Perdue (1994:69) noem drie sosiale gebiede as die oorsprong, ontwikkeling

en verandering van die wysheidstradisie. Eerstens is daar die familie. Deur

die geskiedenis is die Israelitiese familie gekenmerk as hoofsaaklik

partriargaal, die dominante figuur in die familie was die vader. Hierdie

identiteit - die vader as hoof van die familie - asook die erfenis, gaan van die

vader na die seun (die oudste seun volg sy vader op as hoof van die familie

en gewoonlik verlaat die dogter(s) die huis om by haar man te gaan woon).

Die huis van die vader was die kernfamilie, wat bestaan het uit die vader met

sy vrou(ens), ongetroude kinders, getroude seuns en hulle families en

weduweedogters. Ou of arm familielede kon ook ingesluit wees, saam met

slawe en vreemdes (swerwers wat vreemdelingstatus het). 'n Paar families

wat met 'n bloedband aan mekaar verbind is, het naby mekaar gewoon. Dit

het die uitgebreide familie, of clan (mispaha), gevorm, 'n aantal clans het

weer die stam gevorm. Binne die familie was die vader die wysgeer of

onderwyser, wat verantwoordelik was om die seuns te onderrig in die

 
 
 



tradisies, hulle verantwoordelikheid as toekomstige familiehoofde asook om

hulle op te lei in hulle toekomstige beroep.

Die moeders het jong kinders (seuns en dogters) onderrig, sy het ook die

ouer dogters huishoudelike sake geleer en hulle ingelig oor die sosiale rolle

in die familie. Die onderwysing van die moeder was wel outoriter (sien Spr

1:8; 6:20; 10:1; 15:20; 20:20; 23:22; 25; 28:24; 31:10-31), en haar rol as

onderwyser het In sentrale rol in die Israelitiese familie gespeel.

Verna me familiehoofde het ook publieke rolle binne die stam vertolk. Hierdie

oudstes, wat ryk was aan wysheid, het wetlike asook morele outoriteit gehad.

Hulle het ook gedeeltelike insae gehad by wetgewing, godsdienstige tradisies

en militere besluite. Met die opkom van die Israelitiese monargie het hulle as

raadgewers vir konings gedien.

Perdue (1994:70) se dat dit debatteerbaar is hoeveel van hierdie familie-,

clan- en stamwysheid in die wysheidsliteratuur opgeneem is, maar dit is wel

moontlik (idien nie In feit nie) dat dit hervorm is deur wysgere wat aktief was

in verskeie skole - wat met die hof geassosieer is.

Die tweede sosiale plek vir wysheid waarna hy verwys, is die koningshof.

Met die opkoms van die monargie was die koningshof hoofsaaklik

verantwoordelik vir die behoud van die wysheidstradisie. Die wysgere moes

onder andere 'n intellektuele klimaat skep, waaronder die staat en sy sosiale

organisasie kon voortgaan met hulle werk. Hierdie wysgere het veelvuldige

take met betrekking tot die administrasie gehad. Hierdie take het beroepe

behels soos: howeling, skrifgeleerde, raadgewer, sekretaris, argitek, bouer,

advokaat, skrywer en nog meer (Perdue 1994:70).

 
 
 



Die derde sosiale plek vir die ontwikkeling en verandering van wysheid was

die skole (Perdue 1994:72). Die bestaande wysheidstradisie het heel

moontlik ontstaan in skole wat administrateurs, skrifgeleerdes, advokate en

onderwysers opgelei het. In die boek Spreuke is bewyse vir die bestaan van

skole en inligting oor hulle strukture en programme ongelukkig skaars. Daar

bestaan wel kanoniese en deutero-kanoniese tekste wat eksplisiet of

implisiet na skole verwys asook argeologiese en epigrafiese data (sien 0 a

Crenshaw 1985:601-615).

Perdue (1994:52) verwys na allerhande bronne wat wysgere gebruik het om

spreuke te skryf. Hulle het onder andere verbeelding, beelde en ook

bestaande tradisies gebruik. Van laasgenoemde se hy dat die wysgere die

tradisies van hulle voorgangers gebruik het, hierdie tradisies het ook

wysheidsliteratuur en mites van die antieke Nabye-Ooste ingesluit (Sien ook

Fensham [1976] se artikel in die verband).

McKane (1992:1) verwys na J.Schmidt (1936) wat in sy boek die argument

handhaaf dat Spreuke 1-9 'n gevorderde stadium in die geskiedenis

verteenwoordig. Hy se dat Schmidt na die formele karakter van die teks

verwys en die ontwikkeling daarvan. Die wysheidsliteratuur het ontwikkel

vanaf 'n eenheid wat een vers bevat na 'n eenheid wat meer verse het. Die

feit dat laasgenoemde die nuwer vorm is, is 'n natuurlike ontwikkeling, waar

daar met die tyd nog meer toepaslike gedeeltes by 'n reeds bestaande vers

of spreuk gevoeg is.

Perdue (1994:23) wys op Van Rad se teorie oor die ontwikkeling van

wysheid. Von Rad noem dat daar twee stadia in die ontwikkeling van

wysheid was, die eerste is wysheid wat uit ondervinding voortvloei. Hierdie is

 
 
 



die oudste wysheid en ontstaan uit praktiese kennis van die wette van die

lewe en van die wereld. Die doel van 'n wyse persoon was om die 'kuns van

die lewe' te vervolmaak en sodoende die orde in die realiteit te herstel.

Jahwe en sy voorskrifte was die sentrum vir die wyse se bestaan. Selfs in

hierdie eerste fase van wysheid is dit gebruik in howe en skole. Die wysgere

was mense met hoe sosiale aansien.

Die beginpunt vir wysheid in skole en howe was die "ontsag vir God."

Wysheidsinstuksies het dus begin met geloof en het die geldigheid, asook

outoriteit van die goddelike bepalings erken. Die vergadering van wysgere

het nie dieselfde outoriteit as die wet verlang nie, maar hulle was

ge'interesseerd in die verordeninge met betrekking tot die alledaagse lewe en

nie die kultussfeer nie.

Die tweede fase in die ontwikkeling was teologiese wysheid wat volgens Von

Rad (Perdue 1994:24) in die tydperk na die ballingskap ontwikkel het. In

hierdie stadium is wysheid gesien as God se roep na mense. Wysheid was

'n goddelike gawe wat aan die mens die wil van God bekend gemaak het.

Zimmerli (1976:318) se dat wysheid daarop dui dat die mens (God se

skepsel), nie net 'n passiewe skepsel is nie, maar dat hy/sy aktief uitgaan.

Die mens is iemand wat sy/haar plek in die geskape wereld mag soek. 'n

Gesindheid van hoor en vra moet, volgens hom, altyd deel van die mens 5e

gedrag wees.

But more than that: Wisdom shows man as a being who goes out, who

apprehends through his knowledge, who establishes, who orders his

world. The way he walks in it is intended to be a way of progress. It

aims at avoiding danger, to be a way of ascent .. , certainly not in

haughtiness, but in respect for the surrounding world of order, even

the order of the divine world. The Israelite who knows the Creator

 
 
 



knows the fear of God: 'The fear of the Lord is the beginning of

knowledge.'

Snijders (1984:14) ondersteun ook die teorie dat die skeppingsteologie die

grondslag vir wysheid is:

Ais de wijzen over God spreken, zien zij Hem niet als de Bevrijder, die

uit het diensthuis uitleidde, als de Eeuwige die met zijn volk meetrek,

als de Barmhartige die zijn geboden gaf aan Israel. Hij is niet de God

van Abraham, Isaak en Jakob of de Schepper van een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde. De Spreukendichter kent God als de Schepper

van hemel en aarde, die alles met wijsheid heeft gemaakt (8:27-30).

Dit betekent praktisch vooral, dat aile mensen gelijkwaardig zijn

(14:31; 17:5; 22:2). God is hun Maker.

Loader (1987:44) handhaaf, net soos die vorige geleerdes (sien ook Perdue

1994:46), die siening dat skeppingsteologie die motivering vir wysheid is:

Wysheid beteken om in te skakel by die orde wat God in die skepping

en die lewe geplaas het. Dit lei tot harmonie en dus tot sukses.

Dwaasheid is die teenoorgestelde en bring disharmonie en dus

mislukking. As die mens bereid is om te buig voor die gesags-

instansies wat voorskrifte gee vir hierdie ordening, dan kan hy vir hom

'n gelukkige lewe uitwerk. Vandaar die optimistiese inslag van

wysheid. Omdat God die orde geskep het, is dit sy orde, en daarom is

die inskakeling daarby 'n godsdienstige saak. Die wysheidspreuke is

die aanwysings vir hierdie ordening. Dit maak nie saak hoe werelds en

alledaags die spreuke voorkom en dat baie van hulle geen verwysing

na God bevat nie, almal hou verband met die religieuse erkenning dat

God die skepper en onderhouer van die lewens- en wereldorde is.

 
 
 



In die Iig van bo-staande bespreking blyk dit dat die boek Spreuke in die tyd

1000-400 v C ontstaan het. Spreuke 1-9 is duidelik jonger as die res van die

boek. Meeste geleerdes is dit eens dat die wysheid van hierdie boek

gegrond is in die skeppingsteologie.

Inhoudelik bevat die boek Spreuke wysheidsuitinge wat dien as riglyne vir die

lewe van 'n Godvresende Israeliet. Dit handel oor situasies in die alledaagse

lewe waarmee 'n skepsel van God - die Onderhouer en Verskaffer - te doen

kan kry. Hierdie riglyne behels dinge soos om vir die armes en wese te

voorsien (sien hieroor Fensham (1976) se artikel), om die goddelose mense

te vermy en met wyses om te gaan, om ouers se onderrig te gehoorsaam,

om wysheid te bestudeer, om op die regte paaie te wandel, hoe om op te

tree in sekere ekonomiese sake en nog baie meer.

In teenstelling met Spreuke kan die boek van Ben Sira, danksy sy kleinseun,

binne 'n historiese konteks geplaas word. Die boek is ongeveer 180 v C

geskryf deur Yesua' ben 'El'azar ben Sira (Jesus, seun van Eleazar, seun

van Sira). Aan die einde van die boek in 50:27-29 skryf die skrywer in die

eerste persoon, waar hy homself identifiseer ( Di Lelia 1976:402). In die

voorwoord van die Griekse vertaling van hierdie boek - waarvan twee kopiee

in die Cairo Geniza gevind is (Cairo Geniza MSS A & B) - vertel Sira se

kleinseun dat hy die oorspronklike Hebreeuse geskrif van sy grootvader in

Grieks vertaal het en dat hy dit gedoen het gedurende sy verblyf in Egipte.

Daar word vertel dat hy in Egipte aangekom het in die agt en dertigste

regeringsjaar van die Euchariete. Hierdie verwysing kan slegs dui op

 
 
 



Ptolemeus VII Eucharites II. Daar word ook genoem dat hy in 132 v C in

Egipte aangekom het en dat die vertaling 'n klompie jaar daarna voltooi is.

Collins (1998:23) se dat dit moontlik na die dood van Eucharites in 117 v C

gebeurhet.

Hierdie boek, asook die getuienis van die kleinseun self, dui daarop dat Ben

Sira 'n welbelese man was met indrukwekkende kennis. Hy het homself vir

'n lang tydperk toegespits op 'n deeglike studie van die wet, die profete en

ook ander Bybelse geskrifte. Hy was ook goed onderle in Hellenistiese

Iiteratuur (Perdue 1994:243).

Hy was heel moontlik 'n wysgeer of skrifgeleerde wat 'n residensiele skool

gehad het. Hier het hy waarskynlik gegoede jongmense van Jerusalem, met

die oog op 'n leiersposisie in die Joodse samelewing (tydens die bewind van

die Seleusiede), onderrig. Hy kon egter ook 'n raadgewer in die hof of tydens

politieke sake gewees het.

Ben Sira was a religious conservative, a Jewish sopher (scribe),

faithful to the Torah and thinking in nationalistic terms, who believed

that he had an obligation to ancestral tradition but was nevertheless

more influenced than he was aware by the spirit of his time, i.e. the

thought-world of Hellenism. However, in addition there can be no

doubt that he was consciously an opponent of the Hellenistic

reformers in the city and that if he was still alive to experience events

after 175 Be he would have been on the side of the Maccabees and

certainly not that of Jason, Menelaus, Alcimus or the Tobiads.

 
 
 



Op grond van die voorwoord kan Ben Sira se volwasse lewe as onderwyser

in ongeveer die eerste helfte van die tweede eeu v C gedateer word (Perdue

1994:243).

Op grond van bogenoemde datering kan daar gese word dat hy dieselfde

politieke omstandighede as die pre-Qumran-gemeenskap beleef het (sien

3.1.1. hierbo). Hierdie was nie 'n maklike tyd vir 'n Godvresende Israeliet om

in te leef nie. Hellenisering was aan die orde van die dag. Oor hierdie donker

tye is daar geen duidelike gegewens in Ben Sira se boek nie (slegs

suggesties ).

Die grootste veranderinge in die Hellenistiese era was, volgens Collins

(1998:25), op die ekonomiese gebied: 'The Ptolemaic empire was a tightly

organized moneymaking machine.' Produktiwiteit en vooruitgang is verhoog.

Gemunte geld is gebruik en tegnologie het verbeter: 'technological

improvements were carried out in Palestine and the cultivation of new plants

and species was introduced' (Hengel 1980:24). Die hele koninkryk is beskou

as die persoonlike eiendom van die koning, en dit het gelei tot sentrale

beheer en handelsaktiwiteite. Hengel (1980:23) beskryf hoe die mag in die

hande van die plaaslike aristokrasie gebly het:

there was also a monopoly in the production and supply of the most

important economic raw materials, especially grain, oil, linen, etc.

Agricultural production from the royal land was strictly planned in

advance; a complicated system of leasehold and state supervision

covered virtually every branch of production and trade, so that

considerable financial resources constantly found their way into royal

treasure. Foreign trade was subject to particularly strict control, and

high duty was imposed.

 
 
 



Die Helleniserings-proses lei daartoe dat daar ook teologiese

denkverskuiwings plaasvind:

A new phenomenon in hDasidic apocalyptic was the claim

raised to special revelations of divine wisdom. Here the

concept of the secret took on central theological significance. A

'higher wisdom' appeared alongside the wisdom handed down

by tradition, which was received through a special revelation,

through dreams and visions, through journeys to heaven and

hell, through the appearances of angels and through

inspiration.

Die volk het geglo dat die imminente koninkryk van God spoedig 'n einde aan

die oorweldigenede arrogansie van die wereldryk sal bring. Nogtans kon

hierdie anti-Hellenistiese bewegings, wat die erfenis van hulle voorvaders

wou behou, nie die invloed van die nuwe tydperk vryspring nie. Juis deur

hierdie nuwe idees te aanvaar en deur intensief daarmee te werk te gaan,

het Juda'isme die innerlike krag gekry om hulleself uit die moeras van 'n

vreemde en verslawende beskawing te trek. Deur nuwe idees en denkvorme

was dit op die einde vir hulle moontlik om getrou te bly aan hulle Goddelike

taak in die geskiedenis (Hengel 1980:125). Hengel (1980:123) wys daarop

dat hierdie nuwe denke tot godsdienstige individualisme gelei het, wat op 'n

vryheid om te kies berus het. Hy (Hengel 1980:32) se:

We can understand how the old prophetic criticism of riches, luxury

and the violence of those in power took on a new topicality, and how

the anti-Hellenistic opposition could interpret the social term 'poor' in

the sense of 'pious'. The piety of the poor, a theme developed above

all in apocalyptic circles, thus implied a clear protest against the

change of social structures by the alien Hellenistic government and its

aristocratic accomplices.

 
 
 



Ben Sira was een van die konserwatiewe Jode, met respek vir die wet, die

profete en die geskrifte. Hy moes 'n hele aantal Jode op sy reise teegekom

het, wat verward en vol vrae was oor die Griekse filosofie en godsdiens.

Hierdie Jode het 'n knaende vrees gehad dat die godsdiens van hulle vaders

nie voldoende was vir die huidige sosiale en politieke struktuur nie (Di Lelia

1976:141). Hy het die volk daarop gewys dat hulle in die verlede moet soek

na antwoorde vir hulle huidige probleme (2: 10).

Sira se wysheidspreuke is net soos Spreuke gefundeer in die

skeppingsteologie:

The fact that wisdom which is God's wisdom (1:1; 24:3-4; cf 1:8;

42:18c) and creation which is God's creation are very closely related

emphasizes the universality of wisdom. Wisdom was imparted by God

to "all his works" (1:9c) and to "all flesh" (1:1Oa). Wisdom rules over

all peoples and nations (24:6) .... The wisdom of God is manifest in

the order of creation (16:24-17:14; 14; 39:14-35; 42:15) .... God's wise

order of creation is manifest in all realms: in the cosmos (16:24-28), on

earth among man (16:29-17:10), and particularly among God's elect

people (17:11-14) .... Ben Sirach emphasizes the goodness and

purposefulness of all works of God in both creation and history ...

In die geheel van Ben Sira se boek figureer die wet, die bestudering daarvan

en die onderhou daarvan, tel kens weer. Soos enige ander wysheidsgeskrif,

word wysheid ook vooropgestel. Wysheid is vir Ben Sira in hoofsaak

wetsbestudering en wetsonderhouding. Wysheid moet bestudeer, beoefen

en verkry word. Oor die twee verskynsels S6 Schnabel (1985:89):

 
 
 



We have examined Ben Sira's significant and portentous identification

of law and wisdom. The fact that this identification is referred to in 19

passages altogether and often occurs at key positions in the different

pericopes, shows how important this theologoumenon is for Ben Sira .

... both the law and wisdom are regarded by Ben Sira as possessions

of Israel: they were both given by God to his people, they both have

an important and lasting function in Israel's faith and history, and they

are both of utmost importance for the pious.

Eie aan wysheidsliteratuur, bevat Ben Sira se wysheid ook instruksies vir die

alledaagse lewe. Hy handel oor aspekte van verhoudings, lewenswandel en

aardse besittings (Ieenstelsel, begeer, borgstaan, en dies meer).

 
 
 



Die tema omgang met besit(tings) behels die mens se omgang met aardse

besittings. Dit behels die vraag of 'n persoon besittings het of nie, hoe

besit(tings) verkry kan word en wat die persoon se houding teenoor besit(tings)

is. lemand wat besit(tings) het, is ryk terwyl iemand sonder besit(tings) arm is.

Besit(tings) kan verkry word deur dit van ryker persone te leen, wat dan weer die

konsekwensie het dat dit terugbetaal moet word. lemand wat ryk is, kan met

ander woorde besit(tings) uitleen of vir iemand borgstaan. Elke mens het ook 'n

bepaalde houding teenoor besit(tings). Die arm man kan meer begeer of

andersins tevrede wees met wat hy het, terwyl die ryke hoogmoedig of dankbaar

kan wees as gevolg van sy besit(tings). Die tema omgang met besit(tings)

behels dus al bogenoemde praktyke. In hierdie hoofstuk gaan daar gekyk word

na die menings van die onderskeie geskrifte oor hierdie tema.

Die term armoede word herhaaldelik in 40416 en 40417 genoem. Die

dokument word gekenmerk deur die verskeidenheid van woorde asook

uitdrukkings wat vir armoede gebruik word, byvoorbeeld: ilon~ Il':J~iLl~ien iLli.

Die armoede word nie duidelik omskryf as materiele of geestelike armoede nie,

maar uit die konteks blyk dit materieel te wees. Verwysings soos die in 40416

frag 2 ii 18-21; 2iii 8 + 12-13 is 'n duidelike bewys dat hier sprake is van materiele

armoede. In 40416 2iii 8 staan daar byvoorbeeld: 'Jy is arm, mod nib behalwe jou

e1enis begeer nie.' Armoede mag ook nie as 'n verskoning gebruik word om nie van

God en sy gebooie te leer nie (40416 2iii 12-13). Die ideaal blyk 'n lewe van

matigheid - wat tevredenheid behels - asook selfonderhoud te wees: 'Momie

jouself versadtg nut brood as d,1ar nie kiere b nk. Moenie wyn drink as daar niks is am te eet

 
 
 



nie en II/oenie 1U1 lekkernye soek terwyl jy nie brood het nie. Mowie roenl ~pjOli ~J"hre!\ Ilie. Jy

is arm.' (40416 2ii 18-20). In 40417 1i 20-21 staan daar ook: 'Eet dlt wat Hy vir jou

as kos gee maar niks mea nie, sodat Jy nie JOu lewe korter maak nie.'

Wanneer daar na die verskillende uitsprake oar "omgang met besit" gekyk word,

is dit duidelik dat die tema in twee sub-temas verdeel kan word, naamlik:

Verkryging van besit(tings) asook Houding teenoor besit(tings). In die res van

die hoofstuk gaan die bespreking van 4Qlnstruction-fragmente, ander Oumran-

geskrifte, Ben Sira en Spreuke asook hulle moontlike oorsprang dus random

bogenoemde twee temas geskied.

Aangesien besit(tings) hoofsaaklik verkry kon word deur dit te leen of deur

iemand wat vir jou borg gestaan het, sal daar in hierdie gedeelte veral gekyk

ward na die verskillende sieninge oor borgstaan of leen.

Daar is vier gedeeltes in die 4Qlnstruction-fragmente waar die tema ter sprake

kom. In 40417 1i 18-26 staan daar:

En neem jou eifenis / deel van hom en moenie dn nog mea maak nie. En as Jy arm is,

sonder besittllt~s, (lead wat Jy benodtg (van Hom) want God se skatkamer sal nie minder

word / gebrek Iy nie. En oy sy bevel gebeur alles. Eet dit wat Hy vir JOu as kos gee main

niks mea nie, sodat Jy nie JOu lewe korta maak nie. A5 Jy geld / besittings van mense leen

 
 
 



jou lener terugbetaal het nie. Moenie vir hom lieg nie. Waarom sou jy sonde doen? ook

"1angaande die verwyt nie '" En hy sal nie meer sy naaste vertou nie. En tydens JOU

gebrek / armoede sal hy sy hand toemaak ... En soos hy leen weet hy ... En as In ylaag /

Sl11gjou t r~f terwyl jy in skuld is! moenie drt wegsteek vir jou lener nie! SOd"1thy flie jou

skande bekendmaak nie.'

In 40416 2ii 4-6 is daar 'n verwysing na 'n lening, waarin daar gese word dat as

iemand by iemand anders iets geleen het, hy hom moet haas om dit terug te

betaal omdat hy sy skat aan iemand anders toevertrou het ten koste van sy

vriende en daardeur ook sy lewe weggegee het. Verderaan in reel 18 staan

daar: ' ... moenie borgstaan met jou e1enis! sodat dit nie jou liMaam veraI'm Ilie', 40416 2iii

4-6 handel oor 'n lening: . Soos wat jy dit (lening) geneem het! net so moet Jy dit teruMee!

en vreugde vir JOu as Jy vry is daarvan (skuld). En ook van entge man wat Jy nie ken nie!

moet jy nie geld / besittings neem nie! sodat Jy nie JOu armoede vermeerder nie.'

In CD-A ix 13 word daar slegs 'n ordereel angetref, wat bepaal dat as iemand

skuld aangegaan het en daar is niemand om dit te ontvang nie, moet dit aan die

priester bely word. In hierdie gedeelte is daar wel nie soveel inligting as in die

voriges nie, maar dit is tog genoeg om twee ooreenkomste met 4Qlnstruction uit

te wys. Eerstens is die noem daarvan 'n aanduiding dat die praktyk van leen wel

plaasgevind het en tweedens dui dit ook daarop dat die terugbetaal van skuld as

baie belangrik beskou is.

 
 
 



Soortgelyke gedagtes kom voor in Ben Sira (8: 12-13 en 40:28a - sien

addendum). Alhoewel hierdie gedeeltes oor dieselfde tema handel as die van

4Qlnstruction, is dit opvallend dat daar aksentverskuiwings sowel as verskille

bestaan.

Ben Sira wys byvoorbeeld daarop dat 'n mens nie aan iemand ryker as jy moet

leen nie en hy se ook dat as jy uitgeleen het, jy dit as verlore moet beskou. Die

eerste opvallende verskil met die van 4Qlnstruction is die feit dat Ben Sira praat

van uitleen terwyl 4Qlnstruction net verwys na leen. Dit is wel duidelik dat hy ook

nie ten gunste van leen is nie, want hy se dat 'n mens dit as verlore, met ander

woorde as oninbare skulde moet beskou. In 40:28a se hy ook : 'My sel1n/ moenie 'n
/

lewe vall geskellke leq- Ilie.

In teenstelling met 4Qlnstruction Ie hy nie soveel klem op die dringendheid dat

die skuld afgelos moet word nie, hy se inteendeel dat die skuld as verlore beskou

moet word. Wat borgstaan aanbetref, handhaaf hy min of meer dieselfde

gedagte as 4Qlnstruction. Ook hy verwys daarna dat 'n mens nie met jou erfenis

moet borgstaan nie en se dan dat as dit die geval is, moet 'n mens dit as 'n

realiteit (verpligting) beskou.

In Spreuke 22:7b staan daar: ' ... die lena is die slaaf van die man by wie hy Ian'

(NAV). Ook hieruit is dit duidelik dat die leenpraktyk in 'n ongunstige lig beskou

is, maar ook as 'n verpligting gesien is (m a w die skuld moes terubetaal word);

daarom die metafoor van 'n slaaf. In Spreuke 20:13 word daar gese dat 'n mens

deur werk armoede kan vermy. Dit wil voorkom asof dit (die werksetiek) die

 
 
 



wysgeer se opsommende idee van armoede en rykdom asook sy "resep" vir die

voorkoming van leen is.

Uit Spreuke 6: 1-5 is dit duidelik dat borgstaan as 'n verskrikking beskou is. Dit

word beskryf as 'n net of 'n strik waarin die mens gevang word. Daar word ook 'n

beroep op die mens ('my seun') gedoen om so gou moontlik daarvan los te kom.

Die wysgeer van Spreuke 22:26-27 spreek hom baie sterk uit oor borgstaan. Hy

se dat 'n mens nie moet borgstaan nie en nie vir iemand anders se sku Ide moet

instaan nie. Hy vra selfs waarom die skuldeisers jou bed onder jou moet uitvat

as jy nie kan betaal nie (sien ook Spr 11:15). Hierin word daar dus ook dieselfde

gedagte gevind as in 4Qlnstruction.

4Qlnstruction veral op die volgende dinge klem Ie :

• 'n Mens moenie borgstaan nie, veral nie met sy/haar erfenis nie;

• Indien jy van iemand geleen het, moet dit weer terugbetaal word;

• Dit is beter om liewers nie te leen nie;

• As God jou arm gemaak het, moet jy tevrede wees met wat jy het;

• Dit was belangrik om sku Ide terug te betaal.

In die Qumran-gemeenskap het:

• Mense wel geleen

• Was dit belangrik om sku Ide terug te betaal

Ben Sira handhaaf die siening dat:

• 'n Mens nie aan iemand ryker as jyself moet uitleen nie;

• Dit beter is om nie uit te leen nie;

• 'n Mens nie moet borgstaan nie.

 
 
 



Die boek Spreuke:

• Is nie ten gunste van leen nie;

• Dring daarop aan dat skuld terugbetaal moet word;

• Wys daarop dat iemand wat werk, nie arm is nie;

• Is nie ten gunste van borgstaan nie.

Dit wi! voorkom asof 4Qlnstruction oor borgstaan en leen sterker ooreenkomste

met Spreuke en CD-Aix 13 het as met Ben Sira. Ben Sira sowel as Spreuke

verskil egter van 4Qlnstruction asook die ander Qumran-tekste in die opsig dat

dit Iyk asof Ben Sira en Spreuke vir 'n ryk gehoor geskryf is, terwyl die ander

twee die omstandighede van die arm man aanspreek. Dit is duidelik uit die feit

dat beide Qumrangeskrifte die lener aanspreek terwyl Ben Sira met die uitlener

praat. Uit die genoemde gedeeltes van Spreuke sowel as uit ander gedeeltes in

die boek (bv 10:4-5+15; 12:11; 13:4; ens) blyk dit dat armoede uit luiheid spruit

en dat 'n wyse mens (m a w die gehoor van die skrywer) eerder ryk as arm sal

wees.

Hierdie verskynsel kan moontlik verklaar word op grond van die agtergronde

waarteen die verskillende geskrifte ontstaan het. Ben Sira skryf vir die uitgelese

groep jongmense van goeie afkoms (sien 3.4. in hoofstuk 2). Ben Sira se gehoor

was ook midde-in 'n korrupte samelewing, dit kan dalk die rede wees hoekom hy

se dat geleende goed as verlore beskou moet word. Hy het die korruptheid wel

afgekeur, maar wil moontlik met die stelling van hom net 'n realiteit uitwys

waarmee die uitlener moet rekening hou.

4Qlnstruction het ongeveer in dieselfde tyd as Ben Sira ontstaan (vgl 3.2. in

Hoofstuk 2), maar het 'n arm gehoor gehad. Hierdie hoorders was deel van die

anti-Hellenistiese opposisie wat as gevolg van hulle afkeer aan die Hellenistiese

beskawing, geweier het om deel te neem aan die grootskaalse rykwordproses.

Die Qumran-geskrifte is aan 'n groep woestyn-bewoners, wat kommunale besit

gehad het (sien 3.1), geskryf. Hierdie gemeenskap het juis in die woestyn gaan

 
 
 



woon om van die korrupte samelewing weg te kom, hulle het hulle lewe daaraan

gewy om te leef volgens die voorskrifte in die geskrifte. Net so was dit die doel

van die boek Spreuke om as 'n riglyn op te tree.

Die feit dat al vier die geskrifte wel "n mate van ooreenstemming het, dui op 'n

ooreensteemende bran, op "n gedeelde ideologie. Dit is wel bekend dat

genoemde geskrifte uit die Israelitiese geledere ontstaan het en daaram die

Torah as vertrekpunt vir hulle voorskrifte behoort te he.

Wanneer daar na die Torah se uitsprake oor genoemde tema gekyk word is dit

duidelik dat dit as basis vir die geskrifte gedien het. (Sien 0 a Eks 22:7-14 + 25-

27; Lev 6:1-5; 25:13-41; Deut 15:1-11; 22:1-5). Hierdie gedeeltes wys onder

andere ook daarap dat sku Ide terugbetaal moet word, dat die mens regverdig en

eerlik moet optree in sy handelsake en dat "n arm man nie uitgebuit mag word nie

Hieruit is dit duidelik dat die geskrifte almal dieselfde vertrekpunt het, maar dat

daar 'n aksentverskuiwing plaasvind om die konteks in ag te neem.

Dit blyk dus dat die gebeurde teks (konteks) - wat bygedra het tot die ontstaan

van die geskrewe teks - in ag geneem behoort te word, om eerstens die teks en

tweedens die verskille tussen die tekste te verstaan.

Hierdie tema behels die mens se houding teenoor dit wat hy het, met ander

woorde is hy tevrede, dankbaar, gulsig en/of hoogmoedig. Tevredenheid behels

dat 'n mens nie meer mag begeer of neem as wat hom/haar toekom nie en dat

hy/sy van God afhanklik is daarvoor. Net soos in die vorige gedeelte is hierdie

idee ook gegrond in die Israelitiese denkwyse. Dit spruit uit die Torah sowel as

al die ongeskrewe voorskrifte wat gevorm het aan hulle denke, optredes en

sienswyses. Dwarsdeur die Bybel is daar aanduidings van die volk se

afhanklikheid van God. Hy het hulle uit Egipte gelei en in die woestyn versorg.

 
 
 



Die idee agter die tiende gebod Uy mag nie begeer nie '" Ex 20: 17), is God se

voorsienigheid. God gee aan die mens wat hy nodig het en as hy enige iets

meer begeer, is hy gulsig en ontrou aan God.

In 4Qlnstruction kom die tema voar in: 40416 2ii 18-20; 40416 2iii 6 + 8-9 en

40417 1i 18b +20-21. In eersgenoemde gedeelte staan daar: 'Moenie )OU versadtg

nut brood as dll11/'nil' klere is nil'. Moolie wyn drink as dallr nib is om te ed nil' en II/oenie

11a lekkernye soek terwyl }y nil' brood net nie.' Volgens 40416 2iii 6, is dit God wat

bepaal of jy ryk of arm is: ' En as (God) voo~eskryf het dat }y in armoede mod sterf, dan

het Hy dn so beskik, maar moenie }ou gees daardeur bedeif nie.' In reel 8 is dit duidelik dat

die mens tevrede moet wees met wat hy/sy het en niks meer as sy/haar erfenis

moet begeer nie, anders kan sy/haar siel daardeur verswelg word en kan hy/sy

sy/haar grense (prioriteite) verskuif. Die twee reels in 40417 1i lui soos volg: 'En

neem }OU deel van hom, maar moenie nog meer maak ... Ed dn wat hy vir }ou as kos gee maar

nib meer nil', sodat )y nil' )ou lewe verkort nie.'

10H 18 29c-30 wys hoe 'n mens oor besittings moet dink: ' ... die sid van u

dienskneg verag besittings en wins en oorvloed van walde ... hy nil'. Hierdie gedeelte wys

daarop dat die opregte mens nie na rykdom en weelde streef nie. Hy/sy is

tevrede met wat hy/sy het.

 
 
 



Alhoewel een van die gedeeltes in Ben Sira dalk eerder op die geestelike sy van

dinge as op die materiele sy dui, is dit ook In oproep tot tevredenheid: 'Dit wat te

wanderlik is vir jau, maet jy nie saek nie en dit wat bedek is vir jou, moet jy nie nasyeur nie.

(3:21-23). In 13:2a is dit egter duidelik dat daar sprake is van materiele dinge:

.WIWJam sill jy 'n gewtg aytef wat te swaar is vir jau en WallJam sill jy met ienumd Wilt ,yker

115 jy is, vriende milak?' Die gedeelte in 31: 12 waarsku uitdruklik teen vraatsug wat

uit begeerte spruit: 'My seun, as jy by 'n groat tafel sit, moenie jou keel aan ham ooymaak

nil'. Moenie se: "Wat 'n oorvloed is hierdie!" nie, onthou dit is sleg am 'n slegte (gulstge) oog

te lie.' In 40 :28-29a is 'n soortgelyke gedeelte: 'My seun, moenie 'n lewe VI1JlLqeskenke

le~f nie. Dlt is beter am weMeneem te word as am onbeskaamd oy te tree. (AS) 'n mi1JlStiWJ

na die tafd van 'n vreemde, kan sy lewe nie as 'n lewe beskou word nief'

Ook in die boek Spreuke is daar waarskuwings teen begeer: 'So galll! dlt met dkeen

wat vat wat hOln nie toekom nie ... ' (Spr 1:19). Die skrywer van hierdie boek is

duidelik van mening dat begeertes lei tot bedrog: "n Mens wy sy lewe aan wat hy

begeer, maar tiit is beter am arm te bly as am te bedrieg (Spr 19:22). In Spreuke 23:1-3

 
 
 



handel ook oor die mens se vraatsugtige begeertes wat in bedwang gehou moet

word as hy saam met 'n hoe amptenaar aan tafel sit. Verderaan in dieselfde

hoofstuk (23:4-5) is daar weer 'n waarskuwing teen begeerte (afsloof om ryk te

word) wat lei tot verkeerde waardes. Die nietigheid van rykdom word ook hier

uitgewys.

4Qlnstruction:

• Het 'n arm gehoor;

• Wys daarop dat God armoede of rykdom beskik;

• Se dat 'n mens nie gulsig moet wees nie, maar tevrede;

• Is gekant teen begeerte.

Die Qumran-geskrifte se gehoor:

• Het nie besittings nie

• Is gekant teen begeerte

Ben Sira wys daarop dat:

• Die mens nie hoer moet vlieg as wat sy vlerke kan nie;

• 'n Mens nie mag begeer nie;

• Gulsigheid verkeerd is;

• Die mens tevrede moet wees.

Die boek Spreuke:

• Verwys ook na 'n mens se optrede aan 'n rykman se tafel;

• Verbied die mens om te begeer;

• Wys daarop dat rykdom nietig is.

 
 
 



Na aanleiding van die bespreking is dit duidelik dat die Torah die bronteks van al

die uitsprake is. Soos in 1.1.5. hierbo is daar duidelike ooreenkomste maar ook

aksentverskuiwings. Hierdie aksentverskuiwings is te danke aan die konteks

waarin die bepaalde geskrifte ontstaan het.

Die konteks waarin 4Qlnstruction tot stand gekom het, was nie "n samelewing

van weelde en oorvloed nie. Die geskrif is sekerlik geskryf vir 'n arm gehoor.

Hulle moet hulle nie oorgee aan allerlei lekkernye terwyl hulle broodgebrek Iy nie.

Hulle moet dus hulle besit(tings) op "n verantwoordelike wyse gebruik. Hulle

word daarop gewys dat, as dit God se wil is, dat die wat volgens sy voorskrifte

leef, arm moet doodgaan, dan moet hulle hulle daarby berus. Hier is duidelik

sprake van armoede wat gelyk is aan vroomheid (vgl Hengel 1980:32). Die

skrywer moet sy gehoor moed inpraat en hulle motiveer om, ten spyte van die

versoeking om ryk te word (as hulle sou meedoen aan die Hellenistiese

beskawing), vas te staan in wat hulle glo.

Volgens die ander Qumran-geskrifte is dit so dat "n ware lid van die gemeenskap

besittings verag. Hierdie gemeenskap het hulle onttrek van die Hellenistiese

samelewing in Jerusalem, waar rykword die belangrikste faktor was. Hulle lewe

in "n sosialistiese gemeenskap, daarom is besit(tings) nie van belang nie.

Uit Ben Sira se boek blyk dit dat hy vir "n ryker gemeenskap skryf, daarom

waarsku hy hulle dat hulle hulle nie moet blindstaar teen die glans van rykdom

nie. Die Hellenistiese samelewing het aan almal (wat sou wou) die geleentheid

gebied om ryk te word. Dit is teen hierdie versoeking wat Ben Sira waarsku.

Hulle moenie net ter wille van besittings met rykes meng nie, want ryk en

gemiddeld kan nie aan dieselfde tafel sit nie. Hulle hoef nie alles te he wat die

rykes het nie, dit kan tot hulle ondergang lei. In hierdie gedeeltes kom die

alomteenwoordige Ben Sira-tema, naamlik eer en skande (sien 0 a 4:21-22 +27

sien ookl Collins 1998:34 oor bg tema), weer ter sprake. Die mens moenie

onbeskaamd optree as hy nie gewoond is aan die dinge van rykes nie. Waar dit

 
 
 



in die 4Qlnstuction gaan oor voorskrifte navolg ter wille van God se eer, skemer

hier iets van die humanistiese gedagte (nl eie eer) by Ben Sira deur. Weereens

was dit die denke van die tyd wat hiervoor verantwoordelik is.

Volgens die boek Spreuke kan begeertes lei tot verkeerde waardes en optredes.

Rykdom is nie dit wat belangrik is nie, maar om God se voorskrifte te onderhou.

Ook hier blyk dit dat die skrywer vir 'n ryker gehoor skryf, wat moet waak teen

verkeerde waardes wat as gevolg van rykdom kan ontstaan. Die feit dat die

boek net soos Ben Sira waarsku teen vergryp aan 'n ryk tafel, is 'n aanduiding

dat dit wel aan mense geskryf is wat met so iets te doen gekry het. Dit staan in

skerp kontras met die 4Qlnstruction wat praat van gevalle waar daar nie kos of

klere is nie.

Uit hierdie bespreking is dit duidelik dat elke skrywer die bestaande teks

verstaanbaar asook relevant maak vir sy gehoor. Daar word nog steeds by die

voorskrifte gehou, maar die motivering daarvoor verskil na gelang van die gehoor

se omstandighede.

 
 
 



1. Verhoudifl8~

In hierdie hoofstuk word daar gekyk na plekke waar die tema verhoudings in

4Qlnstruction; ander Qumran geskrifte; Ben Sira en Spreuke voorkom, asook

hoe dit verstaan word. Die sub-temas waaronder verhoudings bespreek word,

is:(1) verhouding tussen God en die mens, (2) verhouding tussen ouers en

kinders, (3) verhouding tussen man en vrou, (4) verhouding met vriende of ander

mense en (5) verhouding tussen arm en ryk of mindere en meerdere.

1.1. Verhouding tussen God en die mens

In Verhouding tussen God en die mens behels die optrede en gesindheid van

God teenoor die mens, en omgekeerd. Dit raak aspekte soos God se

voorsienigheid, sy regverdigheid asook sy besigwees met die mens. Hy voorsien

in die mens se behoeftes, gee aan die regverdiges wat hulle nodig het om getrou

aan Hom te bly en oordeel oor die onregverdiges.

Die mens se optrede in die verhouding behels om God te prys, om dankbaarheid

teenoor Hom te betoon en om getrou aan Hom te wees. In hierdie verhouding is

die mens gedurig bewus van sy/haar tekortkominge, sy/haar onregverdigbaar-

heid voor God asook van hoe afhanklik hy/sy van God is.

In 4Q416 2ii 1-2 is onder andere sprake van hierdie tema, waar daar staan dat

God al sy weldade bekend gemaak het om al die tekortkominge aan te vul en

dat Hy kos gee aan al wat lewe. In 4Q416 2iii 6 is daar sprake van God se

 
 
 



almag asook die gedagte dat God jou arm maak en die mens se aanvaarding

daarvan: 'as God voorgeskryf het dat Jy In Ilrmoede moel steif, dan het Hy dtt so beskik,

maar moenie )ou gees bede1 daardeur nle.' Verderaan (in 9-12) word God se

voorsienigheid en sy hulp aan die hulpbehoewendes weergegee asook hulle

verantwoordelikheid teenoor God:

Maar as Hy jou weer in ere herstel, gaan (daarvo~ens). En in die misterie wat sal kom,

soek dtt tussen sy kinders. Dan sal )y sy eifyorsle ken. En in regverdtgheid sal Jy wandel,

want Hy, God, sal grootmaak sy ... ~p al JOuyaale. Gee eer aan Hom wat eer bewys!

Ell prys sy Naam voortdurend, want uit armoede het Hy jou kop oygeltg en met die adelikes

het hy jou laat sit. En in die eryenis van eer laylt Hy JOu regeer. sy 11allvaYlrdif~ /Iloet )y

gedurtg soek.

Hierdie teks dui op God se omgee vir die mens - dat Hy sorgo Dit wys die mens

ook daarop dat hy/sy rede het om tevrede te wees en om God te eer en te

verheerlik.

In 40417 1i 14-17 word daar gese dat iemand wat tydens In regsaak nederig is,

se sondes oorgesien sal word, want God se toorn sal verander. Daar word ook

genoem dat niemand voor God se toorn kan bly staan nie, dat geeneen

regverdig is voor hom nie want die mens kan nie sonder vergewing voor God bly

staan nie. Oor God se veroordeling van die onregverdiges staan daar in 40417

2i 17b-18a: 'Mi1I1r Hy !Jet lIie /fleer l11edHerir~LJegee yly1f/die gees ww die vlees lIier lVllilt du

ken lIie die onderskeid tussen goed of sleg voigens die wet van sy gees nie.'

 
 
 



Hierdie gedeelte wys dus daarop dat die mens nederig moet wees, dat niemand

regverdigbaar is voor God nie en dat God die onregverdige veroordeel.

Hieruit is dit duidelik dat God aan die mens voorsien wat hy nodig het, dat Hy die

mens se materiele toestand bepaal, en dat die mens daarin moet berus. Die

mens moet dankbaar wees vir wat God aan hom gee en moet Hom eer en prys

wanneer Hy hom in eer herstel. God eis dat die mens- nederig moet wees,

gehoorsaam aan sy wet en bepalings. Niemand is regverdig voor God nie, maar

aan die wat gehoorsaam is, gee Hy die "boek van herinneringe", om te bestudeer

en sodoende 'n beter mens te word. Die ongehoorsames word afgesny van die

bestudering (meditering). (Sien Hoofstuk 5 vir 'n meer voledige bespreking van

God se oordeel.)

In ander Oumran-geskrifte word identiese gedagtes aangetref. Daar word onder

andere ook verwys na die onkunde van die onregverdiges en die feit dat hulle nie

deel sal he aan die "misterie wat sal kom" nie (sien 1027). Dan is daar weer in

10S 11 3-5 sprake van God se vergewing (sien addendum vir verwysing na

teksgedeeltes), dat Hy die mens ondersteun, en dat Hy die "misterie wat sal

kom" aan sy kinders voorsien (sien ook 10H 9 21, 23b+24; 10H 15 26-27 en

40185 1-2ii 9-10). Verderaan in 10S 11 (9-12 asook 21-22) is daar sprake van

die nietigheid van die mens, die mens se onregverdigbaarheid voor God asook

God se vergewing:

Mt1l1r ek is van die base mensdom en van die vergadering van die goddelose vlees. My,

oort redinge; my sondes { ... } Sl1am l/let die bedonven~leid vim my hint

is vir die vergadering van wurms en van die wat in die dUister wandel. want 'n mens

se weg behoort nie aan ham nie en 'n mensekindkan nie sy tree versterk nie, want aan

 
 
 



Cod behoort dIe oordeel en In sy lliwd Is dIe vo/maaktheld JIlIn dIe wef]. Oeln 5Y kmllis

sill alles gebeur. Alles wat bestaa\ het Hy met sy berekenlnge gevesttg en butte Ham

gebeur niks nie. En ek/ as ek strulkel sal die genade van God altyd my redding wees.

En 115 ek vava/ onder die sonde van die vlees/ sal my oordeel in God se ewtgdurende

regverd~Jheld wees.

Ell een wat ult 'n vrou gebore Is/ as wat sal hy beskou word/ in u teenwoordtgheid? Hit utt

st~f is hy gevonn en kos vIr die wunns is :-y woonylek. Hy is (uitgesyoegde) ~oeg/ gevonnde

k/ei en 11I1 st(1' is sy begecrte. Wl1t SI1/k/ei Iwtwoord? £n die Wi Wilt deur 'n lliwd ~]e\forlll 1.\

wat se ml1d 511/hy vcrstaan?

Die mens se dankbaarheid word uitgedruk in onder andere 10S 9 26 en 10 6+9.

In die 26ste vers staan daar byvoorbeeld: ' ... ell in dlmde sl1111Y .I} skeyya ea ... '

Die boek van Ben Sira behandel ook bogenoemde tema. In 3:17-24 word die

mens daarop gewys dat nederigheid (ook in besigheid) vir God aanvaarbaar is.

Verse 18 en 20 se byvoorbeeld: I Wees meer nederig as alles wat ewtg groat is en vaal'

cod sa/ )y guns vind ... Want die gunsbewyse van God is baie en aan nedertges maak Hy sy

 
 
 



geneimenis bekend.' Dieselfde gedagte asook die idee dat die mens nietig is, kom In

7:16-17 voor. In 33:13-15 word die mens se nietigheid en, in teenstelling

daarmee God se almag, uitgedruk. God se goeie werke asook sy voorsienigheid

word in 39:33-35 beskryf: 'AI die werke van God is goedr vir elke nood van JOu voorsien Hy

l:P sy tyd. OaRr is cqeen rede om te sc: h ierdie (werke) is slegter as daardie nier want Hy

volbri'~ elkeen oy sy tyd. NOli! met die Ide 111111 roey lilt ell yrys sy i1eilLqe NITdlll.'

In die boek Spreuke word die verhouding tussen God en die mens in kort

uitsprake aangeraak. Spreuke 1:7 S8 dat kennis begin met die dien van die

Here. Vertoue in God asook God se leiding aan sy kinders word duidelik

uitgespel in Spreuke 3:5-6: ' Vertrou volkome oy die Here en moenie oy JOu eie insigte

staatmaak nie. Ken Hom in alles wat Jy doen en Hy sal JOu die regte ,ad laat looy.' (sien

ook Spr 20:22b). Spreuke 30:5 vertel van God se getrouheid: 'Elke belofte van die

Here is betroubaar; Hy beskerm die wat by Hom skuil.' Ook in die boek word

nederigheid as 'n goeie eienskap beskryf: 'Die Here het In afsku van 'n verwaande

l/lellS; du staall vas: so 'n mens sal nie ongestraf bly nie' (sien ook Spr 22:4). In Spreuke

22:22-23 is God se voorsienigheid en ontferming oor die armes duidelik te sien.

God se almag, oordeel en voorsienigheid word ook in Spreuke 16: 1, 4 en 9;

3:19-20 en 21 :30 beskryf. Die gedeeltes wys daarop dat die mens nie oor sy eie

lot kan beskik nie, dat God alles met sy wysheid geskep het en dat menslike

wysheid en insig nie op God van toepassing is nie. In Spreuke 3:11-12 word die

mens daarop gewys dat hy God se straf moet aanvaar, aangesien God die straf

vir wie Hy lief het.

 
 
 



4Qlnstruction en ander Qumrangeskrifte wys op:
• God se sorg;

• Oat die mens tevrede en dankbaar moet wees en God moet verheerlik;

• God se vergifnis van die regveriges en Sy oordeel oor die onregverdiges;

• Die mens se onregverdigbaarheid voor God.

Ben Sira handhaaf temas van:

• Hubris;

• Die mens se nietigheid;

• God se almag;

• God se sorg en voorsienighieid.

Volgens Spreuke:

• Sal dit goed gaan met die mense wat God dien en vertrou;

• Is God betroubaar, Hy sorg, beskerm en is vol ontferming;

• Straf God die onreg;

• Moet die mens nederig wees;

• Is die mens nietig en magteloos.

Dit blyk dat daar ooreenstemming in die onderskeie geskrifte is oor die

verhouding tussen God en die mens. In die meeste van die wysheidstekste

figureer hubris as 'n tema. Dit is duidelik dat verskillende sosiale omstandighede

nie die kern van die bronteks be'invloed het nie. Die kern van die wysheid is

soos Spreuke 1:7 se: ' ...kennis begin met die dien van die Here.' Dieselfde gedagte

wat in Eksodus 23:25 voorkom, naamlik: 'Jy mod die Here JOu. God dien. Dan sal Hy

 
 
 



jou Illet kos en wilter seen en siekte vm! jou tV' weghou' kan in hierdie wysheidsgeskrifte

gevind word. Die God van vergewing, voorsiening en regverdigheid wat in

Eksodus 34:6-7 aan die woord is, is dieselfde God waarvan daar in die geskrifte

sprake is:

Ek; die Here; is die barmnarttge en LJenadtge God; lankmoedtg; vol liifde en trou. Ek

uetoon IllY /i~de ami geslagte en geslagte. Ek vel2Jewe ongeregttgheid; oortredil!!J en sondc;

maar Ek syreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kletnkinders die sondes

van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag.

Die gedagte van 'n betroubare God wat in die onderskeie geskrifte voorkom, is

ook te vind in Deuteronomium 7:9: 'Weet dan nou: die Here jou God; Hy is God. Hy is

die betroubare God wat sy verbond in stand nou en sy troue liifde betoon tot aan die duisendste

geslag van nulle wat Hom liejhet en sy gebooie genoorsaam;' asook Deuteronomium 6:4-5:

'LIdster; Israel; die Here is ons God. Hy is die entgste Here. Daarom moel Jy die Here JOu

Uit die Torah (bronteks) sowel as uit die bespreekte geskrifte blyk dit dat Israel 'n

verhouding van gehoorsaamheid en getrouheid met 'n God van Iiefde en

getrouheid moes handhaaf. Jahwe sou aan hulle wat Hom gehoorsaam en

liefhet, voorsien volgens sy wi!.

 
 
 



1.2. Verhouding tussen ouers en kinders

Hierdie tema behels die verhouding tussen ouers en kinders, die manier waarop

hulle teenoor mekaar behoort op te tree asook die verskillende

verantwoordelikhede en verpligtinge wat in die verhouding ter sprake is. In

hierdie afdeling gaan daar dus spesifiek gekyk word na wat die onderskeie

geskrifte se uitsprake in hierdie verband is.

Eer jou vader in jou armoede en jou moeder in jou wandel! WaHl 5005 God vir 'n man

is! so is sy (eie) vader. Ell som die Here vir 'II /lICIlSL\ so is sy /llOedal WillI! 11ldle is
/ /

die skoot wat swa~er was (met) jou. En net 5005 wat Hy hulle aangestel het oor jou

en 00u) gevorm het vo~ens die gees! net so moet Jy hulle dien. En 5005 wal Hy geoyen

tlet jou oor vir die misterie wat sal komI so moet Jy huIle eer ter wille van jou eie

eer ... eer hulle vir die onthalwe VtUl jou ell' lewe en vir die lengte van jou dae.

Terwyl eersgenoemde gedeelte handel oar die kind se verpligting teenoor

sy/haar ouers, handel 4Q416 2iv 4 weer meer spesifiek oar die optrede van 'n

vader teenoor sy kinders: 'Jou dogter sal Jy afsonder vir 'n ander an (man). En JOu seuns

vir die dofters VIU! jou vriend / volksgenoot'. Volgens hierdie teks is 'n vader

verantwoordelik am te sorg dat sy dogters getroud raak en moet hy toesien dat

sy seuns met dogters van dieselfde volk en godsdienstige oortuigings trou.

Eersgenoemde teks stel baie eksplisiet wat van kinders verwag word. Hulle

moet hulle ouers eer omdat God hulle aangestel het oar hulle kinders. Kinders

 
 
 



moet oak hulle ouers eer ter wille van eie eer en 'n lang lewe; maar die hoofrede

is dat hulle hulle ouers moet eer omdat hulle (ouers) hulle (kinders) se are

geopen het vir die "misterie wat sal kom". Hulle onderrig hulle dus in die regte

manier am God te dien en dit is weer die enigste weg na 'n lang lewe.

In 4Q158 7-8 1 word die wetsbepaling van Eksodus 20:12 herhaal, naamlik:

,( Eer) JOu [vader} en JOu moeder [dat JOu dae verleng mag word in die land wat die Here JOU

God amI JOUgeel.' Hieruit is dit duidelik dat dieselfde idee as in 4Qlnstruction

voorkom, naamlik dat am jou ouers te eer tot 'n lang lewe kan lei. 'n Vader se

verpligting ten opsigte van sy dogter, wanneer hy haar aan 'n ander man gee,

word in 4Q270 5 14-16 beskryf: '[AS 'II Itlt1ll sy dogtcrl lI/lIt ienulIu] tWders I~]cc1 II/oel II.X

van al haar vlekke vir hom verte/, sodat hy nil' Of homself die oordeel van die vloek bring, wat

sc: ["wie ookal'n blinde man Of 'n dwaalweg leL.." [Deut 27./8} En hy mod haar ook nil' aan

iemalld gee, wat nil' by haar fas nid want dan is dit "twee soorte" r... 'n os en 'n eseli en wol

en linneklere tesl1/lIe1.' Alhoewel hierdie gedeelte meer inligting gee oar In vader se

verantwoordelikheid, stem dit ooreen met 4Qlnstruction, waarvolgens die vader

sy dogter aan 'n ander man moet gee. Dit dui op 'n vader se

verantwoordelikheid am eerlik te wees teenoor sy dogter se aanstaande, asook

am vir sy dogter In goeie toekoms te verseker.

Ben Sira handel oor "eer jou vader en moeder" in 'n redelike aantal verse (3:6-

16 - sien addendum vir teks). Hy beklemtoon die feit dat kinders wat hulle vader

 
 
 



eer, sy seen kan verwag en die wat nie hulle moeder eer nie, kan van die familie

ontwortel word. Verder se hy dat '!""' I<.:ndwat sy/haar moeder vloek, sonde

vermeerder en dat 'n vader se eer die eer van 'n kind is, maar dat In vader se

skande geen eer vir 'n kind is nie. Hy wys daarop dat 'n kind sy/haar vader al

sy/haar dae moet vereer, selfs al word sy (vader se) verstand swakker, weens

ouderdom. Hy maak ook die uitspraak dat as 'n kind hierby hou, sy/haar sondes

vergewe sal word, die goeie optrede vervang sonde en wis dit uit. Die rede wat

hy hiervoor gee, is omdat iemand wat sy/haar vader verag doelbewus verkeerd

optree en een wat sy/haar moeder vervloek, die Skepper laster.

Ben Sira stem in twee opsigte ooreen met 4Qlnstruction. Net soos in

4Qlnstruction wys Ben Sira daarop dat die verering van ouers 'n lang lewe tot

gevolg kan he. Ben Sira se dat 'n vader se eer ook "n kind se eer is.

4Qinstruction handhaaf min of meer dieselfde standpunt deur te se dat "n kind ter

wille van sy/haar eie eer sy/haar ouers moet eer. Terwyl 4Qinstruction slegs se

dat verering van ouers 'n lang lewe kan beteken, gaan Ben Sira verder deur te

se dat dit ook sonde kan uitwis.

Wat ouers se optrede teenoor kinders aanbetref, se Ben Sira die volgende: '(As

jy) seuns (het) tugttg nulle en neem vir hulIe vrouens in hu1Ie Jeug. (As daar) dogters vir JOu

is, JiIlS ~lulle begecrte OJ' ell moenie /iUlt hulIe Lqesigte skyn /lie. Hy wat '~l d(~0tcr we!~Jfe, !Jl'l'

sOlge weg, mllaJ a/ill '~l wyse man '11 metgesel.' (7:23-25). Vir Ben Sira is 'n dogter dus

'n bekommernis waarvan daar ontslae geraak word as sy "n ander man se

besitting word. Hy beklemtoon tog dat sy nie sommer aan enigiemand

weggegee moet word nie, maar aan 'n stamgenoot.

 
 
 



Oor die verhouding tussen ouers en kinders, handel die boek Spreuke in 'n

aantal kort gesegdes. In Spreuke 10:1 staan daar: ' 'n wyse seun maak sy vader en

moeder bly; 'n dwase seun maak nune hartseer: in 17:21 +25: 'Daar wag hartseer vir die

vadn WIll '11 dwa,IS; wie 'II ol1qenuUlierde setHi hetr het qeen vreuqde l1ie... '11 OllvnstiTlldille
l (l ,

seull is vir sy ouers 'n ergenb~ Ily is vir hulle bitter verdrietr' en in 19:26: . 'n Seun wat )j

fa misnandel en sy ma verstoot, is skaamteloos en veragtelik' (sien ook Spr 20:20; 23:24-

25; 30:11+17). 'n Gedagte ooreenstemmig met die van 4Qinstruction asook

Ben Sira kom voor in Spreuke 23:22: 'Was gehoorsaam aan JOu vader en moeder, Jy is

IHilie killd; en mod Ilulle nil' vmltJ ,IS Ilulle out(qeword /let nie.'

In Spreuke is daar nie 'n spesifieke verwysing na 'n vader se verpligting teenoor

'n dogter nie, maar daar is wel voorskrifte vir tugtiginge wat ooreenstem met die

van Ben Sira (sien 0 a Spr 19:18; 23:13-14 en 29:15).

Opsommend kan dus gese word dat die onderskeie geskrifte die volgende

uitsprake het:

4QIstruction wys daarop dat:
• Kinders hulle ouers moet eer

Ter wille van hulle eie eer;

Omdat hulle (ouers) hulle (kinders) onderrig in God se wee;

Selfs al is hulle (kinders) arm;

• Vaders verstandig moet optree as hulle vir hulle dogters mans kies.

 
 
 



Vaders moet toesien dat hulle seuns met dogters van dieselfde volk en

godsdiens moet trou;

Qumran-geskrifte wys daarop dat

• Kinders hulle ouers moet eer

Sodat hulle dae verleng mag word

• Vaders verstandig en eerlik moet wees wanneer hulle vir hulle dogters mans

kies

Ben Sira se dat:

• Kinders hulle ouers moet eer

Ter wille van eie eer;

Om vir hulle 'n lang lewe te verseker;

• Ouers moet hulle seuns tugtig;

• Dogters is 'n bekommernis vir vaders en moet in bedwang gehou word;

• 'n Vader moet verstandig optree in die keuse van 'n lewensmaat vir sy

dogter.

Die boek Spreuke noem dat:

• Kinders (seuns) hulle ouers moet verbly en nie hartseer maak nie;

• Kinders (seuns) nie hulle ouers mag mishandel of verstoot nie (hulle moet

dus geeer word);

• Kinders mag nie hulle ouers verag nie - selfs nie as hulle (ouers) oud geword

het nie;

• Ouers moet kinders tugtig;

• Ouers moet kinders opvoed en onderrig in God se wee.

Hierdie geskrifte stem met mekaar oareen oor die feit dat kinders hulle ouers

moet eer (sien 0 a Lev 19:3). Die Qumran-geskrifte sowel as Ben Sira stem

oareen oar die motivering vir so 'n optrede (wat ook ooreenstem met die van Ex

 
 
 



20: 12),naamlik, dat dit 'n lang lewe verseker. Behalwe dat dit "n bepaling

(voorskrif) is, is daar ook "n beloning by betrokke. Spreuke se motivering is dat

dit die optrede van 'n wyse persoon is. Gesien in die lig van die boek Spreuke

se siening dat "n wyse persoon "n Godvresende is, wat hom/haar hou by sy

bepalings (ook met betrekking tot ouerlike gesag), is die motivering

verstaanbaar.

AI hierdie geskrifte stem egter ooreen met Eksodus 21 :15+17 (sien ook Lev 20:9

en Deut 27:16); waarin daar staan dat iemand wat sy/haar ouers vloek of aan

hulle slaan, doodgemaak moet word. Nie een van die geskrifte noem dat so 'n

persoon doodgemaak moet word nie, maar dit is duidelik dat hulle dieselfde idee

as vertrekpunt het. Die verering van ouers sluit ook die gedagte van

gehoorsaamheid in soos weerspieel in Deuteronomium 21: 18-21. Die geskrifte

is dus eenstemmig oor hoe die verhouding tussen ouers en kinders moet wees,

hulle handhaaf sterk standpunte daaroor. Dit wi! voorkom asof die Torah - wat

die Israelitiese ideologie omvat - die motivering (bronteks) agter die uitsprake is.

Aangaande "n vader se verpligting teenoor 'n dogter handhaaf hierdie geskrifte

ook dieselfde standpunt. Die vader besit volkome mag oor sy dogter tot tyd en

wyl hy haar oorgegee het aan 'n ander man; waarna sy sy verantwoordelikheid

word (sien 0 aNum 30:3-5 en Ex 22:16-17). In die Torah word dieselfde

gedagte as in die geskrifte gevind oor "n vader se verantwoordelikheid ten

opsigte van sy dogter se man. Hy is die een wat haar aan 'n man van sy keuse

gee, maar die keuse moet versoenbaar wees met God se bepalings (sien 0 a

Lev 19:29 en Deut 7:3-4). Ook met betrekking tot "n seun, maak die geskrifte dit

duidelik dat "n seun met 'n dogter van dieselfde volk en oortuiginge moet trou.

Die rede hiervoor is om wegdwaling en vreemdsoortige gebruike te verhoed.

Hierdie bespreking maak dit weereens duidelik dat al die geskrifte uit dieselfde

teologiese opvatting (bronteks) ontspring het en dat die enkele

aksentverskuiwings aan die "teks" van die tyd (sosiale teks) te wyte is.

 
 
 



1.3. Verhouding tussen 'n man en sy vrou

In 4Qinstruction word In verhouding tussen In man en In vrou gekenmerk deur

wedersydse respek, maar daar bestaan ook In hierargiese outoriteit. Die

ge'impliseerde hoorder van die dokument is manlik. Die man mag nie oneervol

optree (teen) die skip van sy boesem nie (40416 2 21), en alhoewel daar geen

verwysing is na wat dit mag beteken nie, bestaan daar "n moontlikheid dat dit 'n

verwysing na die man se vrou is (sien 1Tes 4:4). In 40416 2iv 5+13 word ook

gepraat van 'dic vrou van JOu bocscm.'

Die sleutelgedagte in die diskoers oor die huwelik in 40416 2iv beklemtoon dat:

)y is lIS heerscr allllgestel oor haar' (reel 2). Daar word gese dat haar vader nie oor

haar aangestel is nie, dat sy na haar man sal hunker, en nie na haar vader nie.

Verder word daar ook gestel dat as enigiemand behalwe haar man oor haar wil

heers, hy sy grense verplaas. Haar man is in beheer geplaas van haar gees en

sy moet volgens sy wens wandel. Selfs die geldigheid van In vrou se geloftes

hang af van die man se wil. Hy kan haar geloftes en vrywillige offers ongeldig

maak net met die uitspreek van "n woord. Nogtans het die dokument positiewe

verwysings na 'n goeie vrou en word die huwelik as "n goeie instelling beskou. In

40416 2iii 21 word daar na die vrou verwys as 'hc~cr van JOu vIces,' dit is dieselfde

uitdrukking wat in Genesis 2:20-24 \loorkom. Die man word daarop gewys dat

hy respek vir sy vrou moet he en haar met eerbied moet behandel.

Die idee dat die man sy vrou se geloftes ongeldig mag maak, word ook in CD-A

xvi herhaal:

 
 
 



Aangaande '11 vrou se gelofte / eed: wat hy gese net: Haar man mag naar gelofte

ollgeldig lIlaak. MaI1r nielllalld sa) 'n L1e!ofte ollge!dig maak I1S hy lIie seker is ~r11ft

uitgevoer oj ongeldig gemaak mod word nie. As dit (ge!oftd die verbond sa) skade

doell, mod hy dit OflLJeldtgmaak en dit moet nie uitgevoer word nie. En nierdie wet /

reel geld (dieselfde) ook vir haar vader.

Hier is 'n ekstra byvoeging wat bepaal dat 'n vrou se vader dieselfde auto rite it

oar haar het. Dit weerspieel die bepaling wat in Numeri 30 voorkom. Hierdie

gedeelte van die Torah wys op die vrou se gelofte, asook haar man of vader se

mag am dit ongeldig te maak. Die vrou se vryheid strek met ander woorde net

saver as wat die man (vader of eggenoot), in wie se beheer sy is, dit toelaat.

Ben Sira se siening oar vroue in die aigemeen, asook oar vroulike huwelikmaats,

kan vandag as baie kras gesien word (Harrington 1994:148). In 42:14 se hy

byvoorbeeld dat die boosheid van "n man beter is as die goedheid van "n vrou.

Hy handhaaf net soos die res van die skrywers die idee dat die man as heerser

oar die vrou aangestel is: 'Mowie toeLql1l~gee aan 'n vrou 001' JOUsie/llie SOd'lt sy (nie)

Of JOu ~lOogtes trt1J' lIie (9:2). Ten spyte van sy krasheid teenoor "n vrou, is hy nie

gekant teen die huwelik nie. Hy gaan selfs saver am te se dat die man van 'n

goeie vrou geseend is (26:1). Collins (1998:70) wys daarop dat Ben Sira die

vrou as 'n bate sien, vir saver sy tot haar man se eer strek. In 25:19 se Ben Sira

dat 'n slegte vrou die lot van 'n sondaar is. Dit blyk dus uit laasgenoemde twee

gedeeltes asof Ben Sira die standpunt handhaaf dat soos wat die sondaar 'n

slegte vrou verdien, verdien die Godvresende 'n goeie vrou.

 
 
 



In die boek Spreuke is daar telken~ verwysings na die invloed wat 'n slegte of

listige vrou op 'n man kan he (sien 0 a 2: 16-19; 5:3-6). Deurgaans word 'n knap

vrou in kontras gestel met 'n ondeugsame vrou. Die verskil tussen die twee tipe

vrouens word hoofsaaklik gekenmerk deur gehoorsaamheid of ongehoorsaam-

heid aan God. Die knap vrou is die een wat haar hou by God se bepalings en

daarvolgens lewe, terwyl die slegte vrou wegdwaal van God se wee. Die man

word aangeraai om hom te weerhou van die slegte vrou en om hom liewers te

verheug oor sy eie vrou (Spr 5:6-20). Hierdie boek beklemtoon ook die

positiewe invloed wat 'n goeie vrou op haar man kan he, en dat dit hom meer

aansien kan verskaf (sien 0 a Spr 11:16a+22; 12:4; 14:1; 18:22; 19:14; 31:2-

3+10-31). Hieruit is dit dus duidelik dat daar 'n onderskeid gemaak word tussen

'n goeie en 'n slegte vrou; dat 'n huwelik met die een aanbeveel word terwyl 'n

verhouding met die ander een ten sterkste afgekeur word.

Hierdie bespreking het duidelik getoon dat die man as heerser aangestel is oor

sy vrou, 'n gedagte wat deel was van die sosiale patroon van daardie tyd. 'n

Patriargale stelsel was die enigste wat gebruik is deur die Israeliete (sien

bespreking in hoofstuk 2 hierbo). Hierdie siening kon lei tot die negatiewe

persepsie van 'n vrou (of wat vandag as negatief beskou word) wat deurskemer

in bogenoemde geskrifte. Volgens die Torah was dit slegs 'n ordereel,

waarvolgens die volk moes leef. 'n Vrou was deel van die man se besittings,

maar hy mag haar nie uitgebuit het nie, daar was ook reels wat haar beskerm

het teen so 'n moontlikheid (sien 0 aNum 5:11-31).

Ook hier blyk die Torah die bron vir die idees in die onderskeie dokumente te

wees. In die Torah sowel as in die bespreekte geskrifte is dit duidelik dat daar

slegs oor 'n slegte vrou 'n negtatiewe persepsie is. 'n Goeie vrou kan net 'n

 
 
 



aanwins vir 'n man wees. Ten spyte van Ben Sira se krasse uitsprake, handhaaf

ook hy hierdie standpunt. So wyk die gedeeltes nie af van dit wat die Torah

voorskryf nie.

1.4. Verhouding met vriende of ander mense

Hierdie verhouding behels die verhouding tussen die gelowige mens en vriende

of ander mense. Die vriende Kan familielede of mense met dieselfde

godsdienstige oortuigings wees. Die ander mense sluit almal in wat buite die

vriendekring val. Met ander woorde die wat nie familie, vriende of Godvresendes

is nie. In hierdie afdeling gaan ek kyk hoe die mens se verhouding met

bogenoemde persone moet wees.

In 4Qlnstruction word 'n verhouding met ander mense in onder andere 40416

2ii 7-9 beskryf. Daar staan dat as iemand nie na jou terugkeer uit vrye wi! nie,

moet jy hom opsoek en in sy taal met hom praat, dan sal jy vind wat jy soek.

Uit die res van die gedeelte is dit nie baie duidelik wat presies met hierdie

stelling bedoel word nie, maar dit Iyk asof die gedeelte wil S8 dat 'n mens

ander mense ook in ag moet neem en tegemoet moet kom. In 40417 1i 1-2

word die mens ook aangeraai om ander in ag te neem en 'n gesindheid van

vergewing te handhaaf: 'te aile tye sodat hy nie moeg / versadtg word vir JOu nie. En

ymat vo~ens sy gees met ham sodat nie ... sonder die regte / geyaste vermaning vergewe

hal/I. En hy wat gebonde is... 40417 1i 7-8 maak dit duidelik dat 'n

ollreg mod Jy Ilie oorweeg (as) '11 he~er nie. En oak nie een wat 'n ajkeer het aan ... Die

 
 
 



boosheid van sy dade saI Jy herken met sy besoek. Daarin sal Jy met hom wandel...'

Aangaande 'n mens se houding teenoor ander mense tydens 'n regsaak

staan daar in 4Q417 1i 13 dat 'n mens regverdig moet optree. Uit hierdie

gedeeltes wi! dit Iyk asof die bepalings aangaande verhoudings met ander

mense soos volg daar uitsien: 'n Mens moet regverdig optree teenoor aile

mense, maar met die goddelose of mense wat uitgesluit is van die

gemeenskap, moet hulle nie omgaan nie. Hulle mag net met mede-burgers

en -gelowiges meng.

In die ander Qumran-geskrifte word hierdie siening effens krasser gestel as in

4Qlnstruction. In 1QS 1 9-10 staan daar dat die seuns van die Iig Iiefgehe moet

word, volgens God se raadsplan; maar dat die seuns van die duisternis gehaat

moet word, elkeen in ooreenstemming met sy skuld. Hierdie geskrifte waarsku

ook teen vriendskappe met die verkeerde mense. 4Q424 1 4b-10 se:

Van 'n skynheilige mod Jy geen voorskrifte neem en met 'n swendelaar mod Jy nie na

die smeItool1d gaan nief want hy saI wegsmelt 5005 lood en sal nie standvasttg was voor

die vuur nie. 1/1 die hand van 'n luiaard mod Jy niks gewtgtigs toevertrou nie want hy

Sill nie JOUwerk met omsigtigheid belumdeI /Lie ... want hy Sill nie JOUJJi1l1ie(qeIyJ.;IlliItIk

nie ... 'n Man met verdraaide Iy;ye mod Jy nie vertrou nief want hy sal verseker JOu

uitJlraak verdraai met sy ltyye. sy begeerte is nie agter die waarheid aan met sy

Ityye nie. Moenie 'II gierige man in beheer van geld ylaas nie ...

Die Qumran-geskrifte maak dus 'n duidelike onderskeid tussen die mense

waarmee iemand moet vriende wees en die waarvan jy jou moet distansieer;

 
 
 



tussen mense wat 'n mens kan vertrau en nie kan vertrau nie. Hierdie standpunt

maak sin in die lig van die gemeenskap se onttrekking van die sekulere wereld

en hulle afgesonderde bestaan.

tJeweid beyltIll tcclloor '11 broer Ilie ell lIebo oak (nie) teelloor }ou vriend en naaste tesame nie'

(7:12). Hy handhaaf dieselfde idee as die Qumran-geskrifte oor wie 'n mens as

vriend moet kies: ' Met die verstandtge moet jy gedagtes uitruil en laat JOugesyrekke (met)

hulle instg wccs. Laat regverdtge mense jou tife~enote wees en laat die vrees vir God jou

sierraad wees' (9:15-16).

In 12:1-3 staan daar: "AS jy goed doenl weet aan wie jy goed doen en daar 5£1/ '11 goeie

verwagtil~ vir jou wccs. Doen goed aan die regverdtge en jy sal vergoeding vindl indien nil'

van hom niel dan van die Here. Daar is geen goed vir hom wat aan die goddelose rus gee nil'

ell fly doen daardeur ook niks regverdtgs 'lie.' Die ander gedeelte waarin Ben Sira se

met wie die mense moet meng is 37:12: ' Illderdaad (eerder) met '11 111£111wl11iJedu"~J

wmuit vrees vroom iSI wat jy weet ''I bewaarder van sy (God se) verordeninge is. Wie se hart

soos jou flart is ell wat as jy val vir jou sal omgee.'

Ben Sira handhaaf die idee dat 'n mens eerder met 'n wyse en 'n i"i~
(regverdige) moet omgaan en dat jy biilik moet optree teenoor jou vriend, broer of

naaste. Ben Sira maak 'n duidelike onderskeid tussen die i"i;;; en die .l./iJ"l.

Volgens hom sentreer aile heil random regverdigheid.

 
 
 



Moenie 'II weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, tenvyl dit in JOu mag is

am du te bewys nie. Moenie vir iemand se: "Gaan eers terug en kom mare weer, dan

{le~ ek jou," as jy 110U reeds kan he~ nie. Moerlie kwaad teen iemand be-plml terwyl

fly vol vert roue by jou woon nie. Moenie 'n man sommer aankla as hy jou nie kwaad

ilm~edoel1 het l1ie.

Hierdie boek wys oak daarop dat iemand wat 'n ander voorspoed gun oak

oorvloed sal beleef (11 :25) en dat iemand wat met wyses omgaan, wysheid

verkry, maar dat die wat hulle met dwase ophou self sleg word (13:20 sien oak

14:21 en 22:22). 'n Opvallende teenstelling met die ander geskrifte is die spreuk

in Spreuke 25:21, waarvolgens 'n mens aan iemand wat hom/haar haat kos en

water moet gee as hy 'n behoefte het daarna.

Ander gedeeltes in die boek wys op die goeie hoedanighede van 'n vriend en

stel oak 'n vriend en vyand in teenstelling met mekaar: 'oy '11 vriend se liejde hlll )y

i:1ltyd rekell; jou broer is dailT met die oog oy jou nood' (17: 17); .Maats kan jou breek, maar

di1i1r but ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer' (18:24) en 'oy 'n vriend wat JOu

seernlail k, kall jy I'eken; iemand wat JOu haat, is oordadtg met sy soene' (27:6 sien oak

 
 
 



Opsommend kan gese word dat al hierdie geskrifte aanbeveel dat 'n mens moet

goed doen aan die persone wie dit toekom. Dit word omvat in die laaste

gedeelte van die tien gebooie, wat handel oor die mens se optrede teenoor 'n

ander (Eks 20:13-17 sien ook Eks 22:21-25 en Lev 19:13-18). Ben Sira beperk

dit natuurlik tot die P'I~ (regverdige), deurdat hy daarop wys dat daar niks goed

daarin is om aan 'n onregverdige goed te doen nie. In die Iig van sy milieu, waar

hy gebombardeer is met die Griekse gebruike en godsdiens, maak hierdle

siening van hom sin. As die Jode nie kieskeurig was nie, kon hulle maklik verval

onder die gebruike van die tyd.

Alhoewel die boek Spreuke se dat In mens ook moet goed doen aan jou haters,

word dit ook baie eksplisiet gestel dat die wyse nie met die onregverdige of

dwase moet vriende wees nie. Oor hierdie punt is al die geskrifte dit eens,

naamlik dat slegs 'n lid van die gemeenskap of broer as 'n vriend beskou mag

word. Met geen van die heidene mag daar vriendskapsbande gesmee word nie.

Dieselfde gedagte kom onder andere voor in Eksodus 23:32, waar daar

gewaarsku word teen die invloed wat die heidennasie(s) op die volk kan he. In

Levitikus 19: 18 word daar gese dat 'n mens nie In grief teen sy volksgenoot mag

koester nie en dat hy sy naaste moet liefhe. Hieruit is dit duidelik dat ook die

Torah liefde en omgee beperk tot volksgenote, maar daar is ook vasgestelde

bepalings oor hoe daar teenoor 'n vreemdeling en asielsoekers opgetree moet

word (sien 0 a Lev 19:34, Deut 10:19 en Num 35:5-8). Hierdie voorskrif van die

Torah om barmhartigheid te bewys aan vreemdes, word (behalwe in Ben Sira) in

al die ander geskrifte onderskryf.

Dit wil voorkom asof vriendskap beperk moes word tot eie mense, terwyl daar

wel aan vreemdes en haters barmhartigheid bewys kon word. AI hierdie

geskrifte is in ooreenstemming met hierdie basiese voorskrifte vir die volk,

 
 
 



behalwe Ben Sira - waar die verskil begryp kan word in die lig van sy omstandig-

hede.

In hierdie gedeelte word daar spesifiek gekyk na die voorgeskrewe verhouding

tussen arm en ryk of mindere en meerdere. Met ander woorde die verhouding

tussen werkgewer en werknemer, tussen vermoende en iemand wat gebrek Iy,

word bespreek. Dit behels dus die voorgeskrewe optrede van verskillende

klasse teenoor mekaar.

In 40416 2ii 10-18 word die tema van onderskeie klasse aangeraak. Dit is nie

duidelik of hierdie teks 'n dienskneg, 'n slaaf of net 'n arm persoon aanspreek

nie; wat wel duidelik is, is dat die persoon arm is en van ryker mense afhanklik is.

In reel 15 is daar wel sprake van 'n dienskneg. Hierdie gedeelte gee aan die

afhanklike persoon raad oor hoe hy moet optree teenoor sy werkgewer. As hy

hom van goeie raad voorsien sal sy werkgewer hom soos sy eie seun behandel,

maar dit beteken nie dat hy die persoon moet vertrou of homself moet verneder

nie. Hy mag ook nie homself verkoop nie; sonder vergoeding moet hy sy

heersers dien, sadat hy 'n dienaar in die gees kan wees.

Hierdie gedeelte spreek die arm persoon aan, met ander woorde die hoorders

was die mindere. Dit is duidelik dat gehoorsaamheid en getrouheid van so 'n

persoon verlang is, maar nie selfvernedering nie. Die enigste gedeelte waar

daar sprake is van hoe 'n persoon wat jou mindere is, behandel moet word, is in

 
 
 



40416 2ii 16b: 'En (een) wat nie jou vermoe het nie, moet Jy nie trif (slaan) nie, sodat Jy

nie struikel nl }ou skandes bale mea word nie.' Hier word met ander woorde regverdige

optrede teenoor 'n swakker persoon (nie noodwendig fisiek nie - kan ook 'n

verwysing wees na iemand met minder mag) aanbeveel.

In 40158 7-13 word die Ou-Testamentiese voorskrifte (Eks 21:1-10) met

betrekking tot die behandeling van In slaaf onderskryf. In die gedeelte word daar

riglyne gegee aan die eienaar van die slaaf. Hierdie riglyne dui op regverdige

optrede teenoor 'n slaaf. Dit gee voorskrifte van hoe lank In slaaf in diens

geneem mag word, asook hoe en in watter omstandighede hy sy vryheid mag

ontvang.

Ben Sira se opinie oor die behandeling van slawe blyk uiteenlopend te wees,

maar in die lig van sy siening oor .l)[lj en P'l~ is dit wel verstaanbaar. Alles

setel vir hom (Ben Sira) om regverdigheid en goddeloosheid. Eersgenoemde

geniet al die voorregte, terwyl die goddelose geen reg besit nie. In 33:25-30

skryf hy harde optrede voor. Hy vergelyk 'n slaaf met In pak-donkie en wys

daarop dat 'n slaaf wat ledig is, op kwaad uit is. Ben Sira bly egter nie by hierdie

uitspraak nie, in 7:21 se hy dat In mens 'n verstandige slaaf moet Iiefhe soos

jouself en dat jy nie sy vryheid van hom moet terughou nie. Verderaan (in 33:31)

wys hy op die kosbaarheid van een slaaf. Hy se dat as jy een slaaf het, moet jy

hom soos jou eie broer behandei. Hieruit wil dit voorkom asof Ben Sira

regverdige optrede teenoor 'n regverdige slaaf voorskryf - wat nie tugtiging

 
 
 



uitsluit nie. Regverdigheid bly dus vir Ben Sira die norm waaraan aile mense

gemeet word.

Oor 'n verhouding tussen twee mense van verskillende stande se hy soos volg:

'Waarom sal jy 'II gew0 optel wat te swaar is vir jou en waarom sal jy met iemand wat ryker

as Jy is vriwde maak? Hoe kan die pot en yan vriende maak, wat, as hy met hom bots, sal

heek? Hoe kan 'II ryke erl 'n hu~elose bevriwd raak?' (13:2). Vir hom is mense uit twee

Die boek Spreuke lewer 'n verskeidenheid van uitsprake oor die tema. Oor die

verhouding tussen arm en ryk staan daar in Spreuke 14:20: · '/1 Arm rllerlSword self.,

deur sy buurmall verstoot; '11 ryk man het baie vriwde (vgl 22:7),' in vers 31: 'Wie 'n arm

mens verdruk, beled0 sy Maker; wie hom 001' 'n arm mens oniferm, eer God,' asook 19:17:

'Wie hom 001' '11 arm mel1s orliferm, gee '11 lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle

vergoed' (sien ook 17:5; 18:23 en 22:16+22).

Spreuke 29: 19 stem ooreen met Ben Sira se opvatting oor slawe (in 3:25-30)

wanneer daar geskryf word dat: 'Met woorde alleen laat 'n slaaf hom nie waarsku nie; hy

verstaan wat jy sf, maar hy reageer nie.' Oor regeerders en onderdane staan daar in

Spreuke 14:28: "11 J(ollil~ !/let baie orlderdalle is hoog in aansien; een met min onderdane

gl:ll1l1 te grollde,' in 17:2: . '11 verstand0e slaaf sal gesag kry 001' '11 seull wat '11 verleelltheid is

 
 
 



en sal e1genaam word saam met dii se broers/' en in 20:26+28: I 'n wyse koni'15 sif die

skl1ldrges l1it en st raf Hl1l1e genadeloos ... Liefde en trou maak 'n koni'15 vetltg; deur liifde staan

sy trOO/l sterk.' Die boek waarsku ook die onderdaan dat hy homself nie voor die
/

koning as vernaam moet aanstel nie, want hy kan dalk net verneder word (Spr

25:6-7).

Die bespreekte geskrifte verskil in die opsig dat hulle verskillende gehore het.

Waar 4Qlnstruction arm mense aanspreek, skryf Ben Sira vir werkgewers en

rykes. Die boek Spreuke spreek beide partye aan. Hierdeur word die stelling

wat in hoofstuk 3 gemaak is, oor die verskillende gehore, net weer bevestig.

Omdat die skrywer(s) van 4Qlnstruction met die hassidim praat - wat standpunt

inneem teen die Hellenistiese beskawing, moet hy hulle eie probleme aanspreek;

en net so met Ben Sira wat die verrnoende jeug van Jerusalem onderrig. Die

boek Spreuke is 'n versameling van Spreuke wat oor "n lang tydperk vir die hele

Israelitiese volk neergele is. Daarom is daar Spreuke wat vir elke vlak van die

samelewing iets te se het.

Oar die optrede binne die verhouding (hetsy tussen mindere en meerdere of

mense van gelyke stand), is die geskrifte dit eens. Dit behoort 'n verhouding van

i1p1:::: (regverdigheid) en wedersydse respek te wees. Dit weerspieel die gedagte

van Eks 21 :20-21 waarvolgens 'n slaaf "n eienaar se besit is, maar die eienaar

mag hom nie doodslaan nie (vgl Eks 21 :26-27). Die gedagtes van reg en

geregtigheid wat in 40416, Ben Sira sowel as in Spreuke voorkom, kon moontlik

hulle gemeenskaplikheid aan dieselfde bron van invloed te danke he. Die

ooreenstemmende temas is ook die wat in die Israelitiese godsdiens en

 
 
 



samelewing gevind word (sien bv Eks 23:3+6; Lev 19:20-22; 25:39-55, Deut

15:7-11+12-18.)

In hierdie hoofstuk - waar die tema verhoudings ondersoek is - het dit aan die lig

gekom dat die verskillende tekste in 'n groot mate ooreenstem. Daar is egter ook

verskille wat slegs sin maak wanneer dit saam met die sosiale teks bestudeer

word. Dit is duidelik dat die sosiale omstandighede van die skrywers sowel as

die van die hoorders die bronteks verander en be'invloed het.

'n Ander interessante verskynsel is die invloed wat die bronteks op die "nuwe"

teks het. Ten spyte van veranderde sosiale omstandighede - wat graag die

bronteks ongeldig sou wou maak - bly die basiese beginsels dieselfde. Die

grondteoriee en teologie van die volk Israel- wat bepaal dat die mens God en sy

naaste moet liefhe - is in al die tekste duidelik sigbaar, deur al die veranderde

tye en gebeure. Dit is dus duidelik dat verhoudinge nie net eties-moreel bepaal

word nie, maar dat dit ook teologies begrond is. Die bepalings oor verhoudinge

is meer as net 'n aantal voorskrifte, dit behels ook God se besigwees met die

mens en die invloed wat hierdie vertikale verhouding daarop het. God se

optrede teenoor mense bepaal dus ook die wese van verhoudinge.

 
 
 



Die tema lewenswandel handel oar die gelowige se optrede: Hoe die mens

volgens God se voorskrifte behoort te lewe en wat van die mens verwag word.

Hierdie optrede het 'n praktiese sowel as 'n teoretiese basis. Die teoretiese

(skriftelike Torah) moet bestudeer word om riglyne te bied vir die praktiese

uitvoer daarvan. Die bestudering van hierdie geskrifte is opsigself 'n voorskrif

vir die mens. Lewenswandel behels die mens se manier van wandel voor God,

om volgens sy voorskrifte te leef.

Om opreg voar God te wandel (c'on l'J~~ l~ilnil~). handel oor die mens se

optrede, sy/haar bewus wees van sy/haar eie sonde asook die mens se siening

van hom-/haarself. Hierdie siening bepaal die mens se siening van God asook

sy/haar optrede teenoor God.

'n Bepaalde lewenswandel lei tot 'n bepaalde gevolg. Soos in die meeste

wysheidsliteratuur (sien 0 a Job, Prediker) figureer die tema van kousaliteit

ook met betrekking tot lewenswandel (sien Loader 1987:44-46). Die mens se

lewenswandel het bepaalde gevolge. Die motivering vir die mens se optrede is

parallel met sy/haar verwagting oor die gevolg van 'n bepaalde lewenswandel.

Sekere tye (omstandighede) het by die mens 'n eindtyd-verwagting

(eskatologiese verwagting) geskep (sien 0 a Hengel 1980:123-125 i v m die

verandering in die teologiese denke tydens die Helleniseringsproses). Hierdie

verwagting handel oor die mens se uitsien na 'n oordeelsdag, waarop God die

regverdige gaan verhef en die onregverdige gaan verneder. Die verwagting

kan ook kosmologiese gevolge he. 'n Verwagting dat daar met God se oordeel

'n nuwe aarde (kosmos) gaan kom, waarin aile onreg ontbreek. Hierdie siening

word gewoonlik aangetref by gemeenskappe wat op die periferie van die

samelewing lewe, wat verdruk word, si'vaarkry en nie deel in die rykdom van die

 
 
 



samelewing nie. So 'n samelewing soek uitkoms buite die geskiedenis, in die

eskatologie. Ander tye en omstandighede het weer 'n hier-en-nou verwagting

by die mens geskep. Hierdie verwagting figureer weer sterker by persone wat

deel is van die samelewing; wat in die sentra beweeg en deur almal aanvaar en

gerespekteer word. Volgens die mense kom God hier op aarde die regverdige

te hulp met 'n lang en welvarende lewe; terwyl Hy die onregverdige straf met 'n

moeilike en kart lewe.

Wanneer die voorskrifte oar lewenswandel in die onderskeie geskrifte bestudeer

ward, blyk dit dat daar veral vier sub-temas is waaronder bogenoemde tema

bespreek kan word, naamlik: (1) Bestudering van die "misterie wat sal kom"; (2)

Opregte wandel volgens God se voorskrifte; (3) Die mens se siening van hom-/

haarself en (4) Die gevolg van die mens se lewenswandel.

In 4Qinstruction word die geadresseerde herhaaldelik daarop gewys am te let op

die ;1';1: n (misterie wat sal kom). Die presiese betekenis van die misterie is

onduidelik, maar die baie verwysings na hierdie term skep tog die idee dat die

spreker sowel as die leerling geweet het waarna dit verwys. Aangesien dit in

sekere gedeeltes Iyk asof die term verwys na God se eskatologiese plan 1 wil dit

tog voorkom asof dit binne 'n eskatologiese sowel as kosmologiese raamwerk2

(wat totaal in teenstelling is met Ben Sira se hierdie-wereld perspektief) verstaan

moet word.

1 God se plan van redding vir die gelowiges.

2 Die verstaanshorison van 'n "nuwe aarde."

 
 
 



In ander gedeeltes word daar na die :-:';"1: n verwys as 'n objek van bestudering.

Dit word deur ouers aan hulle kinders geleer (40416 2iii 18); mense behoort dit

te bestudeer ten spyte van hulle armoede (40416 2iii 14). Mense moet ook dag

en nag daaroor mediteer (40417 2i6). Slegs 'n paar gedeeltes gee 'n aanduiding

van die inhoud van hierdie mistene. Een so 'n gedeelte is 40417 1i 10-12 wat

se: 'Lei l:P IlIl die mistaie Wilt sal kom. Ell ken die kinders van verlossi~. En weet wie eer

5111 elf l'IJ (wie) ollretJ.' Die gedeelte beloof ook ewige vreugde in die plek van hulle

verdriet. Hieruit kan 'n mens aanneem dat hierdie misterie eskatologiese

verlossing en oordeel behels. Die ;"1'j;J n is met ander woorde nie net 'n

eskatologiese gedagte nie maar ook iets wat bestudeer kan word. Dit kan 'n

boek wees, of 'n samevatting van die basiese leerstellings (soos in 10S iii-iv).

Dit kan ook net die leer aangaande die skepping, die uitverkiesing en die

komende oordeel wees. Die feit dat hierdie term 'n hele aantal kere herhaal

word, dui tog op die belangrikheid daarvan.

Dit wil voorkom asof die i1'i1J n 'n riglyn vir God se kinders is wat hulle die

onderskeid tussen reg en verkeerd leer, 'n tipe wet wat hulle die regte pad

aanwys: 'Bestudeer die mistaie wat sal kom en verstaan al die yaaie van die waarheid en

Vl'kyk 111 die wortds ViUl onretJ. Ell dilll :,al jy weet Wilt is bitter vir '/1 man 0/ wat is soet vir

40417 2i 1-9 (sien ook reels 13, 18, 21, 22 en 25) asook die siening dat dit deur

God vasgestel is:

Ell jYt 0 verstandlfJe ... Kyk na sJ wonderbaarlike misteries want HJ is 'n ontsaglike God.

vahv IWlI1is oor dil' [1l'0ill Villi .. , Ell lei op 1111 die mistaie Wilt Sid 1(0111 ell die wake Villi
, '- .

ouds ell Wlliwm/ iets is ell Wilt is. Met Wilt is ... almal ... dall sal jy sien waarom is dlt

 
 
 



l'Il lVi1ilrom sill dlt ill hulle wees l'Il ill 1111etye llO[J wees. Let oy daad en daad '" efl

uitkell t rou ell OIltrou, wysheid ell dWllusheid. fly sal verstaanJ die werke van die mens in

al hulle wee, asook hulle besoeke ill die eW{ge tye en die besoek van ewigheid. Dan saI Jy

die olldast.;eitl kell tussell cqoed ell sle(q v00ells hulle dade, want die Alwetende God is die

(olldillliellt I'illl die lVi1111'~leidell /IIet {iLe IIlistaie Wilt is, lIet HV UUiJellrd 111!il1' (lllu1dsie.
• • L .

Hilin dllde 51111111/Iut hllar besoek l'Il met 111die wysheid ... het Hy tlaar [Jevonn ...

In van die ander Oumran-geskrifte is daar oak sprake van die "misterie wat sal

kom". In 1027 1-4 word daar gepraat oar die mense wat nie deel is van die

gemeenskap nie. 'Hulle ken nie die "misterie wat sal kom" nie,' en 'huIIe saI ook nie hulle

lewelI.\ red van die "IHistaie wal sill kOI1111ie.' In 10S 4 18 is daar sprake van 'die

Illisiaie 1'1111 cod se 1((1111 is. ' Uit die gedeelte in 10S 11 (3-5b) blyk dit dat die :":':1: i~

'n Goddelike open baring is wat deur 'n visioen bekend gemaak is: 'Want uit die

bron van kennis het Hy sy litJ laat oOY[Jaan en my oe' het sy wonders aan5kou en die lig van my

hint die misterie wat sa! kom.' In vers vyf word gese dat 'die lig in my hart is ult 5Y

wOlli1edike misterie.' 1Q 28a i 7 staan daar: 'V 1111 sy Jnt[J af Sill hulie hom oliderri~J ill die

boek VillI mediteriJLq (I'esiterilLq) ell votql'lls sy ouderdom sal hy leer aangaallde die voorskrifte

 
 
 



WHl die verbond.' Hierdie geskrifte vertel ook dat God die mens se oor geopen het

vir die misterie (1QH 9 21 en 1QH 15 26). Die feit dat die term (:;-:-:: Ii) oak in

die ander Qumran-geskrifte gebruik word, is 'n bewys dat dit "n bekende begrip

binne die gemeenskap was.

Behalwe vir 1Q 27 1, waar daar genoem word dat die ander nie die misterie ken

nie, is daar geen duidelike aanwysing dat hierdie misterie 'n objek vir studie is

nie. Hierdie geskrifte beveel dat die boek van meditering of resitering, God se

verbond en die wet (sien 4Q525 3 ii 3b-6), bestudeer moet word. Daar word wel

gese dat kennis belangrik is: "n verst{mdtge man neem instg aan, In man van kennis

brU~ wysheid voort' (4Q424 3 7b). Hierdie geskrifte Ie dus klem op die nodigheid

In Ben Sira is daar ook geen sprake van so "n misterie nie. Hy het geen

eskatologiese perspektief nie. Alles gaan oor die hier en die nou - hoe die mens

nou hier op aarde leef, is bepalend vir die lewe wat hy hier op aarde gaan lei (bv

12:1-2). 'n Mens moet God se gebooie bestudeer en gehoorsaam: 'Bedink die

wette wat aan jou gegee is ... meer as genoeg is aan jou gewJs' (3:22a+23b). In hierdie

gedeelte is daar dus ook sprake van Godgegewe bepalings. In 6:37 word daar

ook gese: 'Konsentreer l:P die vrees vir die Al1erhoogste en 0; sJ bevele en oordtnk aU

begeerr' en in 15:15 staan daar dat God se verordeninge bewaar moet word.

 
 
 



Ben Sira ken dus glad nie die begrip - ~'iljii, nie. Volgens hom is die objek van

bestudering die Godgegewe wette en verordeninge. Dit moet uit vrees (agting)

vir die Here bestudeer word. Wanneer hierdie bepalings nagekom word, sal die

mens die nodige insig en wysheid ontvang. Die teit dat hy in 'n tyd van moeilike

politieke omstandighede hoop moes bring, kan die rede wees vir sy "hier-en-nou"

verwagting. Hy het gehoop op'n verandering van die omstandighede van sy tyd.

Sy hier-en-nou verwagting kan ook toegeskryt word aan sy ligging. Hy leet in

Jerusalem tussen die gegoede mense. Behalwe vir die morele verval, gaan dit

goed. Daar bestaan nie 'n dringendheid om gered te word nie. Daarom bestaan

die idee by hom dat die i?'1~ God se seen hier op aarde ontvang.

Net soos Ben Sira is die skrywer(s) van die boek Spreuke nie bewus van die

il'ilj n nie. AI die voorskrifte wat in die boek voorkom, is ook net op die hier en

die nou van toepassing. Die meeste van die onderwysinge begin met 'n

vermaning dat die leerling die woorde van sy onderwyser moet bestudeer en

onthou (sien 0 a Spr 2:1-5; 3:1-2; 4:1-2+10-13; 5:1-2; 6:23; 7:1-3 en 23:23). Dit

kan 'n lang lewe verseker en insig en wysheid vermeerder. Alhoewel die objek

van bestudering in die meeste gevalle die onderwyser se woorde is, is daar ook

sprake van wetsonderhouding. In Spreuke 19:16 staan daar: 'Wie yrys stel oy die

LJebod vlUl die Here, stel yrys oy sy lewe,' en in Spreuke 28 verse 4; 7a en 9: ,wie die wet

1'1111die Here verontt1LJsaam, yraat met lof van LJodde1ose mense; wie die wet onderhou, beveLJ

~lIi/lC ... 'II vCI'stl11111iqeSCUll IlOu ~Iom t:JiUI die wet vl1n die Here ... AS ienltmd ~/Om door hori
L .

vir die wet I'm! die Here, sal die Here 'n afsku he van 50 'n man se LJebed:

 
 
 



Wanneer Spreuke 15:14 saam met Spreuke 1:7 gelees word, is dit duidelik dat

die soeke na kennis - wat die dien van die Here behels - hoog op prys gestel

word. Die dien van die Here behels dan om na sy bepalings te luister (dit te

bestudeer) en dit te gehoorsaam. Hierdie bepalings word deur wysgere en ouers

aan kinders geleer. In Spreuke 2:6 staan daar: 'Oft is die Here wat wysheid Bee, uit

5Y mO/ld kom die kcnni5 en die insig.' Hierdie boek wys met ander woorde ook daarap

Die bestudering van die il'i1J n is in hierdie gedeelte behandel as 'n aspek van

lewenswandel. Die term word slegs In 4Qlnstruction eksplisiet gestel as 'n objek

van bestudering. AI die ander geskrifte verwys na God se wet en verardeninge

as studiemateriaal. Dit wil dus voorkom asof hierdie term (materiaal) eie aan die

Qumran-gemeenskap was. (Dit versterk die gedagte dat 4Qlnstruction in die

midde van 'n anti-Hellenistiese beweging - wat die totstandkoming van die

Qumran-gemeenskap vooraf gegaan het- ontstaan het.) Die gemeenskap was

ook die enigste van genoemde milieu's wat 'n eskatologiese verwagting gehad

het. Dit kan verklaar word op grand van hulle omstandighede. Hulle word

verdruk en hoop op 'n eskatologiese redding. Sowel Spreuke as Ben Sira het 'n

optimistiese inslag. Hulle het 'n hier-en-nou verwagting, wat behels dat sukses

en voorspoed verseker is vir die wat sekere voorskrifte nakom.

Die feit dat 4Qlnstruction en die Qumran-gemeenskap in vele opsigte

ooreenstem met die teologiese sowel as ideologiese gedagtes van die ander

 
 
 



genoemde geskrifte, kan dalk beteken dat hulle idees dieselfde oorsprong het.

Die ~T~J n is 'n term wat deur die gemeenskap gebruik is vir bepaalde voorskrifte

of tekste. Hierdie tekste kon heel moontlik aan beide Ben Sira en die Spreuke-

skrywer(s) bekend gewees het. Hulle het net nie die term daarvoor gebruik nie.

In beginsel stem al bogenoemde geskrifte ooreen met die basiese idee dat dit

Godgegewe woorde, bepalings of verordeninge is, wat bestudeeer en nagevolg

moet word.

Die Qumran-gemeenskap se eskatologiese verwagting reflekteer die

eksklusiwiteit van die groep. Hulle het die korrupte Jerusalem verdoem omdat

hulle vervolg word en geglo dat hulle die enigste persone is wat die waarheid ken

en daarvolgens handel. Hulle verdrukking het veroorsaak dat hulle soek na

uitkoms buite die geskiedenis in die eskatologie. Hulle het gehoop op redding

van God en dit was die oorsprong vir hulle eindtyd-siening.

In beginsel het al die geskrifte getrou gebly aan die Torah (bronteks): 'lSl'I1l'ltcll'

haster W1 die voorskr~fre en beyalings wat ek vandag hier in JulIe teenwoordtgheid aankondtg.

Julie moet du leer, du gehoorsaa1l1 en daarvo~ens lewe ( Deut 5: 1; sien ook Ex 19:5;

23:22; 24:3; 34:11 +27; Lev 19:19; 26:3-46 en Deut 4:1-2). In Deuteronomium

6:6-9 word dit uitgespel dat die mens God se voorskrifte moes bestudeer en ook

ander daarin moes onderrig. Ten spyte van die onderskeie geskrifte se

ooreenkomste met die Torah toon hulle nog verskille. Hierdie verskille kan

toegeskryf word aan hulle verskillende sosia/e tekste. Hulle het verskillende

spreektaal (terminologie) en lewensomstandighede gehad wat gelei het tot

verskillende terme en lewensverwagtinge. Vanwee Qumran se lewensom-

standighede soek hulle uitkoms bo die nakom van voorskrifte

 
 
 



1.2. Opregte wandel volgens God se voorskrifte (1J~rJn'~J:J'? l'?i1ni1'?)

In die voorafgaande hoofstukke is daar reeds gesien wat God se bepalings met

betrekking tot omgang met materiele goedere, verhoudings met ander mense en

"n verhouding met God is. In hierdie afdeling sal daar gekyk word na verdere

voorskrifte oor hoe 'n gelowige behoort te lewe en op te tree.

1.2.1. Verwysings in 4Qlnstruction na: C)'Dn l'J=:l'? l'?i1ni1'?

Volgens 40416 2iii 10c-15 moet In mens God prys en verheerlik oor sy genade.

Die mens moet ook gedurig sy aanvaarding soek, met ander woorde, leef

volgens sy wi!. Armoede is nie 'n verskoning om nie na kennis te soek nie. Die

mens moet tugtiginge verdra en met kennis asook met die veelheid van verstaan

moet hy/sy, sy/haar hart reinig

In 40417 1i 1-6 word daar gepraat oor die regte optrede tydens "n regspraak.

Die mens moet vergewensgesind en regverdig wees. Hy mag ook nooit sy eie

sondes vergeet of oorsien nie. Tydens die saak moet die mens wees 5005 In

b~pleiter vir jOIJ eie belmLqe/(40417 1i 12) sy veroordeling soos 'n regverdige

Verderaan word die mens vermaan om gedurig te soek na die dinge wat God

bekendgemaak het en om sy/haar eie tekortkominge te onthou. Die mens moet

elke visioen ken en altyd sterk en moedig wees. Hy/sy mag nie uitreik na onreg

nie, want dit maak hom/haar skuldig. Die mens mag nie sy/haar hart of sy/haar

oe (begeertes) volg nie.

 
 
 



In 4Qlnstruction word dus van die mens verwag am regverdig op te tree, sy eie

sondes te ken en te wandel volgens God se voorskrifte. Hy/sy moet die

voorskrifte wat God openbaar het, ken en daarvolgens lewe. Die mens mag nie

aan sondige begeertes en versoekinge van die tyd toegee nie.

In die ander Oumran-geskrifte word die mens ook beveel am by God se

verordeninge te hou: '5005 wat Hy aan die hand van Moses en aan die hand van al sy

diensknegte, die yrofete, beveel om alles liif te he wat Hy verkies en om alles te haat wat Hy

verwery, sod/it hI Inens }lOmse~ oy 'n afstand kan HOU van aIle bose dinge' (1OS 1 3-4). 'n

Lid van die gemeenskap moes verenig word in God se raad en reg wandel voor

Hom (10S 1 8). Ook hlerdie geskrifte wys daarop dat die mens moet gaan op

die pad wat God aanbeveel: 'Laat }lOmsy skrede rtg om volkome te wandel oy al dte yaaie

van God, soos wat Hy beveel net ten oystgte van sy vasgestelde tye en om nie na regs of links

weg te dnwi nie' (10S 3 9c-10). Die mens moet op die regte pad gaan en nie sy

siel oorgee aan die vergeefse (sonde) of die woorde van Jahwe verwerp nle. Hy

moet wandel op die pad wat God aan Jakob en Isak uitgewys het (40185 1-2 ii

1-5a sien ook 40266 2ii 12-16 en 40473 2 2-5).

Om God te eer volgens sy bevel is nog 'n voorskrif vir die gemeenskap: 'Met die

~(fer Vl1ll my I~pe sal ek Hom eer vo0ens die ewtg-ingegraveerde bevel, met die begin van die

 
 
 



jitre en nut die vaandaing van die seisoene' (1QS 10 6). In 1QS 3 9c-10 en in 1QS

10:6 word daar verwys na die regte tye. Dit het betrekking op die verskillende

kalenders (sien 3.1. hierbo in hfst 2). Om reg te wandel, sluit ook die gebruik in

om op die regte tyd die feestye te hou. Omdat God aan die mens die regte pad

uitgewys het, sal hy daarvolgens gaan:

Want ult die bron van kennis het Hy sy Itg geoyen en my oe het sy wonders aanskou en die

ILq Vill1 lny 11Int die mistaie mIt sal kom. wat ewtg is, ondasteun my regterhand. oy 'n

stewtqe rots is die weg vmI Iny tree, VOO(niks wankel dlt nie. Want die Wt1ilrl1eid VtUl God

is die rots VtVI my tree en sy ma
L
0 is die ondersteuning van my regterhand. wt die bron

van sy regverdtgheid is my oordeet en die Itg in my hart is ult sy wonderlike misterie.

In hierdie geskrifte is daar ook 'n aanduiding van die mens se sonde en sy/haar

bewuswees daarvan:

Mnar ek is van die bose mensdom en van die vergadering van die goddelose vlees. My

oortredil!.fJe, my sonde ... sa/wI met die uedonvil!.fJ VtJll my hart is vir die ve~qaderil!.fJ vml

die wurms en ViUl die wat in die dUista w(Indel. want 'n mens se weg behoort nie aan

/10111l1ie en '/1 Ifu/lsekind kan nie sy tree versterk nie, want aan God behoort die oordeel en

ill sy Iland is die volmaaktheid van die weg. Deur sy kennis sal alles gebeur. Alles wat

 
 
 



hestaaH, 11et Hy met sy herekeninge gevesttg en hutte Hom gebeur niks nie. En ek, as ek

stmike! sal die lqenade van God altyd my redding wees.

Die mens moet homself laat onderrig en sy kennis vermeerder (1QH 935). God

is die persoon wat die mens onderrig in die waarheid (sien 1QH 15 26-27 en

1QH 19 27-28). Daarom mag die mens ook nie S6 dat God se wysheid nie aan

hom gegee is nie, want God het dit aan die hele Israel gegee (4Q185 1-2 ii 9-

10).

Ben Sira wys ook daarop dat die mens volgens God se voorskrifte moet wandel:

'AS jy wil (dft jou keuse is), hewaar sy verordeninge en getrouheid is om God se wil te dow,

wees getrou aan Hom en ook jy sallewe ... Voor jou is vuur en water uitgegooi, steek ]014hand

14ft na walter een jy wi!. voor die mens is lewe en dood, watter een hy ookal kies saI vir hom

lqc(qa wan?' (15: 15-17). Die mens kies met ander woorde en bepaal sy eie

God sal die mens se wandel in die waarheid verstewig, as hy daarvoor bid

(37: 15). Die mens mag nie die verkeerde doen nie, hy moet wegbly van die bose

af (7:1-2) en geen leuens vertel nie (7:13). Die mens is geneig tot die verkeerde:

 
 
 



'Die wortel van die gedrag is die verstand (hart). vier takke ontsyring: goed en sleg en lewe

en dood. En die heersers Vall hulle almal is die tong' (37:17-18) Die vrees (agting) vir

Die boek Spreuke het 'n hele aantal verwysings na die manier waarop die mens

volgens God se voorskrifte moet wandel. In Spreuke 1:7a staan daar: 'KellllLS

begin met die dien van die Here' en 'AS Jy aanneem wat ek vir JOu .'Ie, sal Jy instg kry in wat

reg en billik is en sal Jy oy die goeie ,ad bly (2:9). Spreuke 3:5-7 raai die mens aan am

God te dien, sodat Hy hom/haar op die regte pad kan laat loop: 'vertrou volkome oy

die Here ell 1tloenie OJ!JOil eie ilfs~Jte StiUlt l1Iililk Ilie. KfIf HMII ill alb wilt jy ItOflf 01 Hy stll

JOu oy die regte y'ld Iaat looy. Moenie dink Jy het die wysheid in yag nie, dien die Here en

vermy wat sleg is.'

Oak hierdie boek spel dit duidelik uit dat die mens op God se weg moet wandel:

'Ol1ttJOm, ~{inders, luister na IllY, dit sal goed gaan met die wat oy my,ad bly. Luister na wat

ek Julie leer, mod dit nie verontagsaam nie, dan sal Julie ook wyshetd he. oit sal goed gaan

met die mens wat na my IUister, die mens wat elke dag na my huis toe kom en oy my drumyd

 
 
 



staal! en wag' (Spr 8:32-34 vgl ook 1:10-16; 4: 10-15; 10:27-30; 15:9; 22:6 en 28:4-

Oit is duidelik dat ook die boek Spreuke opregte wandel voorskryf. Oat die mens

volgens God se voorskrifte moet handel en wandel en die weg van die bose

moet vermy.

Alhoewel die genoemde tekste nie woordeliks met mekaar ooreenstem nie, het

almal van hulle dieselfde vertrekpunt. God moet geeer word, daar moet volgens

sy voorskrifte gewandel word (vgl Oeut 4:1) en die mens moet vir God kies:

cehoorsl1t1l11 die voorskr~e ell Iewe daarvo~el!s, want daaraan sal die ander volke .lien dat

Julie wyshetd ell illS~ het. Hulle sal van al h ierdie voorskrifte hoor en .Ie: "net hierdie

LJroot IItHie het wysheid ell insig." watter groot nasie .Ie god is so by hom .100.1 die Here

OilS Cod by 011.1 is elke keer ITS OilS tot Hom bid? Watter groot nasie .Ie voorskrifte en

lJcyt1lillf]s is so billil( t1S Jlierdie wet Wilt ek VillU11lLJ vir )lille LJff?

 
 
 



Die sondige mens moet bewus wees van sy skuld en moenie die bose wi!

aankleef nie. Ten spyte van die mens se sondigheid sal God die wat aan Hom

getrou is, vergewe (vgl Deut 7:9-11). Volgens die Torah lei gehoorsaamheid aan

God en die navolg van sy gebooie na 'n voorspoedige lewe (sien ook Ps 1).

Uit hierdie bespreking is dit duidelik dat die Israelitiese teologie die bronteks vir

die onderskeie geskrifte was en dat dit gelei het tot die ontstaan van hierdie

geskrifte. Die bronteks het hulle siening(s) be'invloed en as motivering gedien vir

hulle uitsprake. Die verskille in hierdie geskrifte is van weglaatbare belang, Dit

is inderdaad so gering, dat 'n mens rnet vrymoedigheid kan S8 dat hulle oor die

etiese aspek van hulle teologie ooreenstern.

Hierdie gedeelte handel hoofsaaklik oor die mens se siening oor hom-/ haarself

en die konsekwensies wat dit het. Die tema van hubris en nederigheid kom hier

sterk na vore. Die mens se siening oar hom-/ haarself be'invloed sy/haar

verhouding met God, Die kousaliteitsgedagte figureer ook hier. lemand wat

hom-/ haarself verhef, sal verneder word; terwyl iemand wat nederig is, verhoog

sal word.

In 40416 2ii 15b word die mens aangeraai om homself nie te verneder teenoor

iemand wat sy mindere is nie: 'En mod ook nie JOu sid verminder tanoor (remand) wat

flie tle1yk is me! jou nie.· Dieselfde gedagte kom voar in reel 18; waar daar staan dat

 
 
 



Alhoewel die mens nie homself moet verneder nie, word hy ook aangeraai om

nie homself te verhef nie: '... en moenie jouself verne! (grootmaak) in jou armoede nie!

lVIW! 1V11!is meer ollbcduidC1ld IU 'Illmll Illl1n?' (40417 1i 9-10). In reel 14 staan daar

In hierdie gedeeltes is dit duidelik dat die mens aangeraai word om bewus te

wees van sy/haar eie stand in die samelewing. Hy/sy moet hom-/haarself nie

hoer ag as wat hy/sy is nie; maar dit beteken nie dat hy/sy hom-/haarself moet

verneder of gering ag nie. Nederigheid (C'iJ.!J) is die aanbevole eienskap, maar

nie selfvernedering nie.

Ben Sira beskryf C'iJ.!J (nederigheid) ook as 'n goeie eienskap: ' My seun! wandel

Illd Ilederiglleid il1 jOlt besigiIeid eli jy sill mea bcmilld wces IU die gewer V,lJl(JCskelike. Wt'es

meer /ledcrig 115 dlles WI11 ewig groot is en voor God sal jy guns vind ... want die gunsbewyse

van God is baie en aan nedertges maak Hy sy geheim bekend ' (3: 17 -18 + 20).

Hy wys daarop dat 'n sekere skande (nederigheid) vir die mens 'n eer is; terwyl 'n

ander soort skande (vernedering), 'n skande is: 'WIW! d{lIn is 'Ii sbwde WI1! sOllde

meebriniJ en daar is 'n skande wat eer en respek is. Mowie jou 001'jouself verne! nie en moenie

stmike! oar jou eie stmike/ing nie. Moenle JOu siel aan 'n dwaas ontbloot nie en moenie

00useif) verniettg / verkleineer voor jou regeerders nie'(4:21-22+27) In hierdie gedeelte

 
 
 



sigbaar. Volgens Ben Sira is dit die motivering vir die meeste van die voorskrifte.

lemand wat die voorskrifte navolg sal nie net 'n lang en goeie lewe he nie, maar

dit sal ook tot sy eer strek. In 7:16-17 vermaan hy die mens om nie homself hoar

te ag as sy volk nie. Hy wys ook op die nietigheid van die mens en se dan dat

die mens sy trots al meer moet verminder. Ben Sira noem dat God die septer

van die wat arrogant is, sal vernietig (35: 13).

Net soos 4Qlnstruction het Ben Sira 'n hekel aan selfverheffende, arrogante

trotsaards. Hy vermaan die mens om altyd nederig te wees. Die mens moet

egter nie homself verneder of sy beeld vernietig nie.

Binne hierdie wysheidgeskrif is hubris (selfverheffing) onvergeeflik. Die

kousaliteitsbegrip kom duidelik na yore as daar gese word dat die wat hulleself

hoar ag, verneder sal word, en die wat nederig is, verhef sal word. 'n Gesindheid

van nederigheid word aanbeveel: 'Die Here Imat ses dif~e, nee, daar is sewe lVilt1rVtVl

Hy '1l'1sku lIet: oe wat straal van 1I00LJmoed... ' (6:16-17a), 'seifverliefftnLJ brtnLJ vernedert11LJ;

wte Iledertg ts, Ilet wyslietd' (11 :2), '[[ewer LJert~l5 LJeaLJ word en tOLJ 'n slaaf bestt as JOU

Vel'll/lam (wnste! en nil' kos lie am te eet nil" (12:9), 'party mense hou hulle ryk maar hd ntks

lIte; )hlrty doni Imlle dnll voor IIJtl11rIJesit !Jtlif' (13:7), 'se!{1terlI1!"iltq lei dltyd tol twis ... '

(13:10a), ' Die Here breek die hooLJmoedtge se .~uts uf ... ' (15:25a), '... nedertglieid kom voor

eer' (15:33c), 'Die Here lIet 'n afsku van 'n verwaande mens ... ' (16:5a), 'oy hooLJmoed vo~

omteJ~qaJ~, oy se!f1'erlieffi~l5 vo~ die val' (16:18), 'oy selfverhefftnLJ vo~ tneenstorttnLJ, oy

 
 
 



nederigheid eel" (18:12), 'Die sonde van die goddeloses begin altyd met selfverheffing en

eieWtlllll' (21:4) en 'Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe' (22:4).

Oor die mens se siening van hom- / haarself is al die geskrifte in ooreen-

stemming, dit blyk dat hulle dieselfde bronteks het. Die getroue en regverdige

Jahwe van Deuteronomium 6, is dieselfde Here (Jahwe) wat in hierdie geskrifte

nederigheid van die mens vereis. Die mens mag hom-/ haarself nie verneder

nie, maar moet te aile tye nederig wees. Hy/sy moet hom-/haarself nooit te hoog

ag nie, want dit kan wegdwaling van God beteken: 'Jy moet onthou hoe die Here JOU

God JOu nou veertig Jaar in die woestyn gelet het. Hy het dit gedoen om JOu nedertg te wat

word Cll om JOu op die proef te std sodat Hy kan weet wat Jy dink en of Jy sy gebooie sal

!JdIOOrsal1III 4 nie' (Deut 8:2). Welvaart kan tot hoogmoed lei wat die mens kan laat

dink dat hy God nie meer nodig het nie: '... en dat Jy hoogmoedig word en die Here JOu

God ve'LJeet wat JOu uit Egpte, uit die plek van slawerny, bevry het ... lykan dalk dink: my

kr'10 en Illy sterk 11ande het vir my hierdic rykdom verweif. Maar Jy moet die Here JOu God

nie IfelDeet 11ie, w/wt du is Hy wat JOu die krag gee om die rykdom te verweif' (Deut 8: 14,

Uit hierdie bespreking is dit duidelik dat die geselekteerde geskrifte dieselfde

idee oor die mens se siening van hom-/ haarself huldig as die Torah (bronteks).

Omdat selfverheffing kan lei tot selfvergoddeliking en God in die proses vergete

kan raak (sien ook 2 Sam 22:28; 2 Kon 19:28; 2 Kron 26: 16; Jes 16:6 en Jer

13:9+17), word dit as 'n sonde beskou. Israel is egter God se uitverkore volk en

 
 
 



om die rede mag hulle ook nie hulleself verneder of gering ag nie (sien Deut 7: 1-

11 ).

1.4. Die gevolg van die mens se lewenswandel

In hierdie gedeelte word daar gekyk na die motivering vir die oproep om op die

regte pad te wandel; die rede vir die nodigheid vir 'n wetsgehoorsame lewe. Hier

word ook gekyk na die keuse wat die mens het om deel te he aan God se

verbond.

Hierdie dokument vertel van God wat die mens van kos voorsien en se dat as Hy

sy hand toemaak sal die geeste van aile vlees bymekaar gemaak word (40416

2ii 1-2). In teenstelling met die ander Oumran-geskrifte wat bekend is daarvoor

dat hulle praat van "kinders van die Iig" en "kinders van die duisternis" (vgl 10S 1

9-10), gebruik 4Qlnstruction ander terme om die dualisme te beskryf: "mense

van die gees" en "mense van die vlees." In 4Qlnstruction is dieselfde dualistiese

gedagtes te vind wat in die res van die Oumran-geskrifte voorkom. Hierdie

dualisme(s) is duidelik te sien in van die gedeeltes. In 40416 2iii 14-15 staan

daar byvoorbeeld: 'sestudeer die misterie Wtlt sal kom en verstaan al die yaaie van die

lVlllnlIeill ell bekyk ill die wortds V,1II die olIn'LJ. Ell dml Sll! jy lVeet Wl1t is [lWei' vir '11 /1111111.'11

Wilt is soet vir 'n mens,' en in 40417 2i 6-7: 'Ell dan saI jy uitken trou en ontrou, wysheid

Hierdie dokument wys daarop dat geen mens voor God regverdig is nie, en as dit

nie was vir sy vergewing nie, sou geen mens voor Hom kon bly staan nie (40417

 
 
 



1i 15-17). In 40417 2i 7-8 staan daar dat 'n mens al die dade van die mense op

grond van hulle wandel sal ken.

Daar is ook sprake van God se gerig (besoek van ewigheid) en dat die mens

tydens die besoek die onderskeid sal ken tussen goed en kwaad. Hierdie

onderskeid salop grond van die mens se dade plaasvind. In 40417 2i 11-12a

word gepraat van die geheime wat bekend gemaak is aangaande God se plan

met die mense wat opreg wandel. In die volgende reels (12b-19) is sprake van

God se besoek:

soek LqedurLq 11ierdie dili5e. Ell let l~1 1111Iwlle uitkolllste. Ell dJW 5111 JY weet Vl1l1.lJ
ew~e fjlorie Illet 5Y wonderlike misteries en mafjt~e werke. En jy moet die
tekortkomil1fje van jou werk befjryy in die herinnerinfjstyd, want die fjCfjraveerde
iIIsettUi5e kom en elke besoek (strafl is vooffjeskryf want die bevel is itlfjefjraveer voor
God 001' al [die onrefjl vall die seuns van set. En 'n boek van herinneritlfj is fjeskryf
voor .I) alui5es~ vir die bewaarders van sy woord. Hierdie is die oyenbarinfj van die
oordenkil~q Illet betrekkili5 tot die boek van herillllerillfj. En Hy sal laat eif vir een
/liens Will die volk met fjees. Want v00ells die beeld vall die heil~es is IlY devonll.
Mllin Hy Ilet lIie meer mediterillfj fjefjee aan die fjees van die vlees nie, want dit ken
Ilie die ollderskeid tussen fjoed oj slefj v00ells die wet van sy fjees lIie. En jy,
verstalld~e seun, let oy na die misterie wat sal kom. En weet wat is die eifenis van al
lVl1t lewe ell sy (manier) van wandel wat amlfjewys is vir die skeyse~ van God.

Dit kom voor asof 4Qlnstruction 'n eskatologiese verwagting daarstel waarvan

die mens bewus kan word deur God se openbaringe te bestudeer. 'n Duidelike

onderskeid word gemaak tussen hulle wat gehoorsaam is aan God se

verordeninge en die wat ongehoorsaam is. Aan die wat gehoorsaam is, maak

God sy misteries bekend, terwyl hy dit verborge hou vir die wat nie tussen goed

en kwaad kan onderskei nie. In hierdie dokument is daar 'n definitiewe eindtyd-

 
 
 



verwagting van God se gerig. Daar sal 'n tyd kom wanneer goed en kwaad van

mekaar geskei gaan word.

Ook die ander Oumran-dokumente handhaaf "n dualistiese en eskatologiese

siening:

Ell Hy {lei Iwee LJeeste ill {10m (die mens) LJeylaas om mel hulle ~ceste) Ie wandel 101

die tyd van sy besoek. Hulle is geeste van die waarheid en (van die) onreg. wt die
bron van lig (symit) die oorsyrong van die waarheid en by die bron van dUisternis die
oor.~rong van onreg ... seuns van die Itg. En Hy het die geeste van die lig en die
duislernis geskey en oy hune elke daad gefundeer, oy hulle yaaie elke werk en oy hulle
y'1iJie elke werk. God hel cen van hulle (twee) lief vir aile ewtge tye, en in al sy dade
verlily Hy HOIll vir eWig. Miltn Hy vm1sku die riliJl] v,w die Iwder eell ell ,11 sy wee
11I1I1t Hy vir eWig.

Die dag van oordeel word duidelik uitgespel in 10S 4 18-21 b. Daar word gese

dat die twee geeste nie saam kan wandel nie, en dat God 'n einde vasgestel het

vir die bose. Tydens sy besoek sal Hy die bose vernietig en daarna sal die

waarheid opstaan. Omdat die twee geeste tydens die regering van die onreg

met mekaar verstrengel is, kan die waarheid nie regeer voordat God ingryp nie.

Met sy besoek sal Hy die werke van die mens reinig met sy waarheid, Hy sal die

bose gees(te) uit die mens uitruk en dan sal Hy die gees van waarheid soos

reinigingswater oor die mens sprinkel, en hy sal gereinig wees van aile onreg.

Die regverdiges sal die gebeurtenis vier (1034 6-7).

 
 
 



In 1027 3-4 is daar 'n verwysing na die onkunde van die onregverdiges: 'En hul1e

~mI lIie die Inisterie wnt sal kOlil lIie ell die dinge van die au tyd begryy hulle 'lie. En hulle

weet lIie wilt 001' 1mlie fJ?lllll kOlll Ilie. Eli )lUlie sl1l /lLe {lIllie Iewells red VI1I1 die 1I1isierit' Wilt SIt!

kom 'lie.' Die mens het 'n keuse om aan God gehoorsaam te wees en die wat dit

gekies het, sal Hy versterk en laat wandel volgens sy wense (vgl 10S 5 1b;

40185 1-2 ii 2b-3a asook 40473 2 2-7).

Die Oumran-gemeenskap - wat hulleself afgesonder het om volgens God se

voorskrifte te leef - het met ander woorde 'n tyd van verlossing verwag. Hulle

het geglo dat God sy getroue dienaars sal skei van die onregverdiges en dat sy

oordeel hulle (die goddeloses) sal tref. Alhoewel die mens 'n keuse het om God

te dien, blyk dit uit die geskrifte dat dit net die mense is wat kies om by die

gemeenskap aan te sluit wat redding kan verwag. Om vir God te kies is, volgens

die geskrifte, om God se bepalings en die van die gemeenskap na te volg.

lemand wat hiervoor kies is nog steeds 'n nietige sondaarmens, maar God sal

hom/haar vergewe en versterk.

Volgens Ben Sira word 'n regverdige mens se sondes vergewe: 'As Jy regverdtg

WI~S teelloor 'n vllder( SI1I di! /lie velLled word 'lIe. oi! sill JOII sOlldes vervl11~. oi! Sid wortd

skiet. 1/1 die d'lg van nood sal dlt vir JOu 011 thou word. Soos hitte oy ryy !ail! dit JOu sondes

verdwyn. Want 'II veragter van sy vader en 'n lasteraar van sy skeyyer is hy wat sy moeder

vloek' (3:14-16). God gee aan die vroom mens die nodige wysheid en insig:

 
 
 



'Konsentrea oy die vrees vir die Allahoogste, bestudeer sy wette aanhoudend en Hy saI JOu

insitJ gee vir }ou verstand en aan }ou die wysheid wat }y begeer' (6:37). Mense wat wegbly

In die voorafgaande gedeeltes het dit reeds duidelik geword dat Ben Sira nie 'n

eskatologiese verwagting het nie. Vir horn geskied regverdigheid in die mens se

lewe: 'As jy goed doen, weet aan wie doen Jy goed en daar sal vtr JOu 'n goete verwagtt~

wees. Doen goed Ilan die regverditJes en jy sal vergoedt~ vtnd, tndten nil' van hom nie, dan

vall die Hal" (12:1-2). Alhoewel hy geen eindtyd-verwagting het nie, is hy

daarvan oortuig dat God reg en geregtigheid sal laat geskied: 'ook God sal nil'

uitstel nil' en lIet 5005 'n soldaat, sal Hy Homseif' nil' bedwi~ nil'; totdat hy die gestgte van die

wreedalwts verwoes fIe! ell wraak vergeld het vir die nasies nil'. Totdat Hy weMeneem het die

septers VIllI die trotsalnds en voorwaar die staf van die goddeloses in stukktes gebreek het.

Totdllt Hy vir 11ie IIIf1lsekind sJ stra{ Ileeraele flet en die mens betalil lu! ooreenkomstilJ 5V
/ • U L /

pLi/me' (35:22-24). Met die ondergang van die goddeloses, sal daar vreugde

Ben Sira handhaaf ook 'n dualistiese siening (vgl 33:13-15). Hierdie siening van

horn veroorsaak dat die mens 'n keuse het:

III die beLlil! het God die mens geskey en Hy het horn gemaak aan die hand van

wegdwaling en aaJI die hand van 10Jaliteit het Hy horn gevorm. As Jy wil, bewaar sy

verordenilLqe, getrouheid is om God se wil te doen, wees getrou aan Hom en ook Jy sal

 
 
 



lewe ... V oor JOu is vuur en water uitgegooi! steek JOu hand utt na watter een Jy wil.

Voor die Illens is Iewe en dood! watter een hy ookal best sal vir hom gegee word.

Ben Sira verwag dus God se hulp aan die regverdiges in "hierdie tyd". Hy sien

God as 'n regverdige God, wat sy kinders 'n lang en gelukkige lewe sal gee;

terwyl Hy die goddeloses sal straf. Uit 35:22-24 wil dit voorkom asof die redding

wat Ben Sira verwag, 'n politieke redding is. God sal die goddelose regeerders

se mag verbreek en sodoende sy volk red. Soos wat dit deur Israel se

geskiedenis gebeur het, sal God se hulp 'n bevryding van onderdrukking wees.

Hierdie boek wys op God se regverdige oordeel in "n hele aantal verse. Die

mens se vryheid om vir of teen God te kies word ook duidelik uitgespel. In

Spreuke 1:24-32 is "wysheid" aan die woord en tipies van wysheidsliteratuur,

geld die leer van vergelding hier:

Ek het geroey en Ju/le wou nie IUister nie! ek llet my luwd uitgesteek en Julie het dit file

gegryy nie. }Idle net my mad alles in die wind geslaan! JulIe wou June nie laat teregwys

nle. Daarom sal ek lag as dle m'LJelukJulIe tref; ek sal met June ~ot wanneer die angs June

OOrl'll/, Wf1fl/leel' 1111111' 1100d ell kwellil1LJoor pile kom. Die aT'LJssal soos 'n storm oor Julie

 
 
 



komI die ongeluk sal Julie trif 5005 'n orkaan. Dan sal Julle roey en ek sal nie antwoord nie,

Julie sallllY soek ell my nie kry l1ie. Julie net 'n ajkeer van kennis gehad, Julle het geweier

0/11 die Here te diefl, )rille flet IllY raad verol1tagsaam en elke teregwysing van my geminag.

Julie sal die vl'/0te vml Julie L1Jtrede yluk, Julie sill Vl1ll Julie eie yL1IIIle WJ1~J. Oil'

oflkundtges se dwaling kos nulle die dood, die dwase word verniettg deur nulle

seifversekerdheid, maar wie na my luister sal veiltg wees en noif geen ramy te vrees nie.

In Spreuke kom veral die gedagte van God se voorsiening voor. Hy sal vir almal

wat aan Hom vashou 'n lang lewe van welvaart voorsien, die wat dit nie doen nie,

kan die dood verwag. In Spreuke 2:7-9 staan daar byvoorbeeld: 'Hy laat eerlike

mense sukses benaal en Hy beskerm dii wat onberisyelik lewe. Hy sien toe dat reg geskied, Hy

flOu wag oor die }Jild van sy troue dienallrs' in 3:1b-2: ' ... hou vas aan wat ek JOu voorskryJ

WI:lflt dlt Si1! vi r JOu 'II 111118 lewe verseker, tilt 51111Il11l1kdill jy 'II vol lewe lul, en in 11:31 :

'Die regverdtge kry nier oy aarde wat hom toekom; net 50 seker die goddelose en die sondaar.'

Dieselfde gedagte(s) kan in Spreuke 3:33; 8:32-36; 10:27-30; 11:19-21; 12:7+28;

13:6; 15:6; 16:20+25 en 19:16 gevind word. God sal selfs aan die kinders van

regverdige ouers voorspoed gee (20:7).

In hierdie boek word daar ook verwys na die dag van straf (sien 0 a 16:4). Dit

blyk egter nie 'n eskatologiese gebeurtenis te wees nie, maar eerder die einde

van die goddeloses se bewind: 'As goddelose mense regeer, regeer die sonde ook, maar die

me115ewat die wi! van die Here doen, sal sien hoe die goddeloses ondergaan.' (29: 16).

 
 
 



Die boek Spreuke het dus - net soos Ben Sira - nie 'n eskatologiese verwagting

nie. Hierdie boek stem in hoofsaak ooreen met die Israelitiese gedagte dat God

'n lang lewe en welvaart gee aan die regverdiges, maar die goddeloses uitroei

(vgl Ps 1). Net soos Ben Sira word die siening gehandhaaf dat God se redding

In redding van die goddelose se heerskappy is. Met God se redding sal die

regverdiges weer oorwin.

Die bevinding van hierdie ondersoek is dat die onderskeie geskrifte oor bepaalde

gedagtes ooreenstem; terwyl hulle oor ander verskil. AI genoemde geskrifte is

dit eens dat die mens In keuse het en dat God die wat vir Hom gekies het sal

bystaan en versterk. Hierdie gedagte kan in die bronteks (Torah) gevind word.

'n Goeie weergawe van die Torah se siening oor bogenoemde tema is in

Deuteronomium 28 te vind. Daar word gese dat mense wat aan God

gehoorsaam is, die sal Hy seen; maar as hulle ongehoorsaam is, sal hulle

gestraf word. Die mens het dus ook 'n keuse, maar hy/sy moet bereid wees om

die gevolge daarvan te dra. Ook die Torah het geen eskatologiese verwagting

nie. Die mens ontvang God se seen ooreenkomstig sy verdienste, net so ook sy

straf. Wanneer God se volk in verdrukking is, sal Hy hulle daarvan red. Ben Sira

sowel as Spreuke stem met hierdie id8010gie aoreen.

Weereens is dit duidelik dat 4Qlnstruction en die Qumran-gemeenskap 'n

gedeelde ideologie of voorskrifte het en oor sekere beginsels saamstem.

4Qlnstruction en die Qumran-geskrifte stem ooreen met Ben Sira en Spreuke oor

 
 
 



die feit dat God regverdig oordeel en dat die mens 'n keuse het; maar die

eskatologiese gedagte van die geskrifte kan slegs in die profetiese geskrifte van

die volk Israel gevind word. En dan is dit nie 'n verlossing bo of buite die

geskiedenis nie. Indien Israel 'n ingrype van God verwag het, was dit slegs 'n

politieke ingrype. Die anti-Hellenistiese bcweging (waaruit 4Qlnstruction heel

moontlik ontstaan het) en die Qumran-gemeenskap daarenteen verwag nien

politieke verlossing nie, maar 'n verlossing wat ook kosmologiese gevolge het;

waar al die goddeloses vernietig sal word, die gees van die vlees uit die mens

uitgeruk gaan word en God met die gees van waarheid die mens gaan reinig.

Hierdie verskillende persepsies van die geskrifte kan slegs verstaan word in die

lig van hulle onderskeie omstandighede wat in bepaalde tye gegeld het. Volgens

die sosiale teks was Ben Sira inwonend in Jerusalem tydens die proses van

Hellenisering. Gesien in sy omstandighede is dit verstaanbaar dat hy 'n politieke

redding verwag.

Die hoorders van 4Qlnstruction het deel gevorm van 'n anti-Hellenistiese

beweging, wat hulle weerhou het van die Hellenistiese invloed op die Joodse

godsdiens en gebruike. Hulle het geglo dat die spoedige koms van God se

koninkryk 'n einde sal maak aan die arrogansie van die wereldryk (vgl Hengel

1980:125). Hierdie beweging was waarskynlik die voorloper van die latere

Qumran-gemeenskap en daarom is dit reeds moontlik om ooreenkomste in die

onderskeie geskrifte se denke raak te sien.

'n Gedeelte van die gemeenskap van Qumran se bestaan het in tyd oorvleuel

met die van Ben Sira, maar hulle het nie in dieselfde omstandighede geleef nie.

Die Qumrangemeenskap het hulleself gestaal teen die Hellenistiese invloed.

Omdat hulle nie die korruptheid in Jerusalem kon verdra nie, het hulle weggetrek

en 'n eksklusiewe groep gevorm. In die omgewing van Khirbet Qumran het hulle

God se voorskrifte en openbaringe (aan die leraar van geregtigheid) tot die letter

 
 
 



nagevolg. Hulle het die standpunt gehandhaaf dat hulle die enigste regverdiges

is. Daarom het hulle 'n ingrype van God verwag, waar Hy al die regverdiges sal

red.

Omdat nag die hoorders van Ben Sila, nag die hoorders van die boek Spreuke

hulleself in 'n afgesonderde milieu bevind het, het hulle nie dieselfde gedagtes as

die Qumran-gemeenskap gehad nie, Hulle het die siening wat die volk Israel in

aile tye gehandhaaf het, onderskryf.

In hierdie bespreking het dit duidelik geword dat die onderskeie geskrifte in

hoofsaak met die Torah ooreenstem, maar dat hulle verskillende idees handhaaf

oar die "dag van straf." Weereens het dit uit die sosiale teks(te) duidelik geword

waarom daar van die bronteks afgewyk word. Die verskillende omstandighede

en tye waarin die geskrifte ontstaan het, het bygedra tot die verskillende

opvattings. Elke era en gebeurtenis het bepaalde idees en denke tot gevolg

gehad, wat bygedra het tot die verskille.

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na die sienings van die onderskeie geskrifte oar

die lewenswandel van die mens, Dit het duidelik geword dat die sosiale teks(te)

in sekere gevalle die hoofgedagtes van die Israeliete be'(nvloed het sodat daar 'n

aksentverskuiwing plaasgevind het. In ander gevalle het die bronteks so duidelik

gespreek, dat die sosiale teks nie 'n sterk invloed gehad het nie.

 
 
 



In hierdie studie het ek met behulp van intertekstualiteit temas in

geselekteerde fragmente van 4Qlnstruction en ander wysheidstekste

bestudeer. Uit hierdie fragmente is bepaalde temas gekies wat oak in die

ander geselekteerde wysheidsgeskrifte (nl ander Qumran-tekste, Ben Sira en

Spreuke) voorkom en hulle is met mekaar vergelyk. Ek het 'n intertekstuele

studie gedoen deur die geskrewe tekste te interpreteer in die Iig van die

onderskeie geskrifte se omstandighede (sosiale teks(te) / gebeurde teks(te)).

Omdat die geskrifte oor die onderskeie temas ooreenstem, maar oak verskil,

is die oorsaak daarvoor gesoek. Vir die ooreenstemming is daar na 'n

'branteks' gesoek; terwyl ek die verskille op grand van die sosiale teks(te)

prabeer verklaar het.

Dwarsdeur die studie het dit duidelik geword dat die onderskeie geskrifte 'n

punt van ooreenkoms ten opsigte van verskeie temas het. Hierdie

ooreenkoms kan slegs verklaar word indien daar aangeneem word dat die

geskrifte dieselfde vertrekpunt het, wat as 'n gemeenskaplike riglyn gedien

het (hierdie punt van oorsprang is in die studie die 'branteks' genoem). Dit

het duidelik geword dat die bestudeerde tekste almal in 'n mindere of

meerdere mate die Torah onderskryf. Die afwyking vanaf die Torah kan voor

die deur van die sosiale teks gele word. Elke geskrif het in 'n bepaalde tyd

teen 'n bepaalde agtergrand met spesifieke omstandighede ontstaan. Die

sosiale teks behels met ander woorde aile faktore wat die bronteks kon

be'fnvloed; dit behels faktore soos die ekonomie, kontak met ander volke,

gebruike van die tyd, teologiese denke en ideologie van die tyd en nog baie

meer.

Die boek Spreuke is nie soseer histories- en omstandigheidsgebonde nie.

Dit is wysheidspreuke wat vir die ryk sowel as die arm gedeelte van die volk
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geskryf is. As gevolg van sy meersydigheid, is die geskrif meer

konsekwent gebonde aan die voorskrifte van die Torah. Waar

Spreuke nie situasie-gebonde is nie, is 4Qlnstruction, ander Qumran-

geskrifte en Ben Sira juis situasie-gebonde. Alhoewel 4Qlnstruction voor die

ontstaan van die Qumran-gemeenskap geskryf is, en in dieselfde tydperk as

Ben Sira resorteer, is die geskrif in Iyn met die voorskrifte van die Qumran-

gemeenskap en is dit ook in hulle "biblioteek" opgeneem. Daar is ook redelik

baie ooreenstemming in ideologie en daarom wil dit voorkom asof

4Qlnstruction In geskrif is van die voorlopers van die Qumran-gemeenskap.

Die Qumran-gemeenskap is arm en verdruk, hulle woon in die woestyn op

die periferie van die samelewing. Ben Sira daarenteen, woon in Jerusalem,

waar hy die gegoede mense onderrig, 'n welvarende lewe lei en deel is van

die samelewing.

In die lig van hierdie gegewens is dit verstaanbaar waarom die geskrifte

aksentverskuiwings binne bepaalde temas het. Elke skrywer moes sy

boodskap duidelik maak aan sy gehoor binne hulle bepaalde omstandighede.

Omdat die omstandighede (sosiale teks) verskil, verskil die behoefte.

Opsommend sal daar nou gekyk word na die resultate wat in hierdie studie

verkry is deur die verskillende temas in die onderskeie geskrifte te vergelyk

en te interpreteer aan die hand van hulle omstandighede.

Oor die tema omgang met besit(tings), was die bevinding dat die

geselekteerde geskrifte ooreenstem met die feit dat 'n lening terugbetaal

moet word. AI genoemde geskrifte is gekant teen die praktyk van borgstaan.

Hulle verfoei ook mense wat gulsig is en meer begeer as wat hulle het.

Tevredenheid word aanbeveel.
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Alhoewel die geskrifte dieselfde gedagtes handhaaf met betrekking

tot die tema, verskil hulle tog in 'n mate van mekaar. Waar die skrywer(s)

van 4Qlnstruction en die Qumran-gemeenskap vir 'n arm gehoor skryf, het

Ben Sira sowel as Spreuke 'n meer welvarende gehoor. Terwyl die ander

geskrifte sterk klem Ie op die noodsaaklikheid dat 'n lening terugbetaal moet

word, se Ben Sira dat 'n mens dit as oninbare skuld moet beskou.

Daar is bevind dat bogenoemde verskille in die lig van die onderskeie

geskrifte se kontekste verklaar kan ward. Ben Sira se gehoor is 'n uitgelese

groep vermoende jongmense, wat nie armoede ken nie. Volgens Spreuke is

armoede te wyte aan luiheid en onwyse optrede, daarom verkies die skrywer

am aan die wyses te skryf - wat noodwendig nie so arm is nie. Die hoarders

van 4Qlnstruction was 'n groep mense wat geweier het am toe te gee aan

die Hellenistiese beskawing - wat bekend was as 'n geldmaakmasjien.

Omdat die groep mense nie aan die Hellenistiese gebruike wou meedoen

nie, was hulle arm en sander veel aardse besit(tings), Die Qumran-

gemeenskap was weer bekend daarvoor dat hulle 'n eksklusiewe groep was,

wat gemeenskaplike besit voorgestaan het.

Wat die terugbetaal van 'n lening aanbetref, se Ben Sira nie eksplisiet dat dit

onbetaald moet bly nie; maar omdat hy die korrupte gemeenskap van sy tyd

geken het, het hy geweet dat die uiteinde heel moontlik onbetaalde skuld sou

wees. Die gemeenskap sander gewete sou nie moeite doen am dit wat hulle

geleen het, terug te betaal nie,

In bogenoemde hoofstuk is oak bevind dat die meeste van die uitsprake wat

in ooreenstemming met mekaar is, uit die Torah begrond is. Die

Deuteronomistiese ideologie het as basis vir die geskrifte gedien, en die

veranderings (of aksentverskuiwings) kan voor die deur van die onderskeie

geskrifte se konteks(te) - wat tyd en omstandigheid insluit - gele word. Elke

skrywer moes sy teks relevant maak vir sy gehoor en is oak be'(nvloed deur

die omstandighede van sy gehoor en tyd. Hengel (1980:123) bevestig dit:

'but was nevertheless more influenced than he was aware by the spirit of his

time, ,. The influence of the new age can be seen even in those who rejected

the spirit of Hellenism with particular vehemence.'

 
 
 



1.2. Verhoudings

Oor verhoudings bestaan daar eenstemmigheid binne die onderskeie

geskrifte. Dit is duidelik dat hulle nie afgewyk het van die kern van die

Israelitiese geloof nie.

Oor die verhouding tussen God en die mens is die geskrifte dit eens dat die

volk (of gemeenskap) aan God getrou moes bly, dat Hy 'n Iiefdevolle en

getroue God is wat aan sy kinders voorsien volgens hulle behoeftes.

Hulle moes Hom respekteer en eer en uit dankbaarheid vir sy ontferming,

Hom prys en eer. Dit wil voorkom asof die sosiale teks(te) of geen invloed op

die bestaande teologiese opvattings gehad het nie, of daarmee in

oareenstemming was. Daar bestaan 'n groot moontlikheid dat hulle daarmee

in ooreenstemming was, aangesien die skrywer(s) van die standpunt

uitgegaan het dat die hoarders vroom, Godvresende mense is. Alhoewel

Ben Sira se omgewing nie goedgesind was teenoar die Israelitiese

godsdiens nie, was hy (Ben Sira) bekend daarvoor dat hy juis die verwarde

Israeliete op die regte pad wou hou.

Oor die verhouding tussen ouers en kinders is al die genoemde geskrifte ook

in ooreenstemming. Kinders moet hulie ouers eer, luister na hulle onderrig

en hulle nooit vervloek nie. Die uiteinde van die verering van ouers is 'n lang

lewe en 'n vader se eer is 'n kind se eer. Ben Sira gaan selfs so ver om te S8

dat die verering van ouers sonde kan uitwis.

 
 
 



Oor wat In vader se verantwoordelikheid teenoor 'n

dogter is, stem die geskrifte ook saam. Hy moet sorg dat sy haar rein hou

solank as wat sy onder sy sorg is. Hy moet ook haar man vir haar uitsoek en

hy moet sorg dat die persoon 'n goeie mens, verkieslik 'n volksgenoot is.

4Qlnstruction se ook dat 'n vader moet sorg dat sy seuns met dogters van

dieselfde volk of godsdiens trou. Hierdie voorskrif is verstaanbaar, as dit in

ag geneem word dat die hoorders van 4Qlnstruction in 'n stryd gewikkel was

met die omliggende beskawing. Hulle wou soveel as moontlik probeer

verhoed dat verkeerde invloed hulle groep binnesypel.

Die siening van genoemde geskrifte is sinoniem met die van die Torah. Dit

blyk dat die geskrifte die hoofgedagtes van die Israelitiese geloof onderskryf

en dat omstandighede van buite dit net versterk het.

Oor die verhouding tussen 'n man en sy vrou is dit duidelik dat die man die

vrou se heerser is. 4Qlnstruction se dat 'n man moet saamgaan met die

helper van sy vlees en dat hy nie oneerlik moet optree teenoor die vrou (skip)

van sy boesem nie, maar onderstreep nog steeds die gedagte dat die man

as heerser oar die vrou aangestel is.

Volgens die ander Qumran-geskrifte is die vrou ook ondergeskik aan die

man. Soveel so, dat hy haar geloftes ongeldig kan maak.

Ben Sira maak redelike kras uitsprake oor 'n vrou maar se tog dat 'n goeie

vrou baie werd is vir haar man. Vir hom is P'~die norm. Uit al die geskrifte

het dit duidelik geword dat daar 'n onderskeid gemaak word tussen 'n goeie

en 'n slegte vrou. 'n Goeie vrou kon vir 'n man net 'n aanwins wees, terwyl 'n

slegte vrou ham na die verderf kon lei. Die geskrifte wys wel daarop dat die

man sy vrou regverdig moet behandel.

Die gedagtes is in Iyn met die partriargale stelsel van die volk Israel. Soos

God die hoof van die mens is, is die man die hoof van die vrou. Alhoewel hy
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die hoof is, moet hy nog steeds sy vrou met respek en regverdigheid

behandel. Ook hier het die basisteorie(e) van die volk Israel as

bronteks gedien.

Oor die verhouding met vriende of ander mense handhaaf die geskrifte weer

dieselfde standpunt. Oaar word 'n duidelike onderskeid gemaak tussen die

persone met wie 'n mens vriende moet wees en wie nie. Volksgenote, lede

van die gemeenskap of familie kon as vriende tel. Met mense buite hierdie

kring mag niemand gemeng het nie. Oit kon slegte invloed wees vir

Godvresende mense. Alhoewel die mens nie met hierdie buitestanders

vriende mag wees nie, moet hulle regverdig en barmhartig wees, teenoor wie

dit ookal verdien.

Weereens is i~l~die norm vir Ben Sira. Hy se dat 'n mens net aan

regverdiges moet goed doen. Uit die ondesoek het dit aan die lig gekom dat

ook hierdie verskil verstaanbaar is in die Iig van Ben Sira se omstandighede.

Hy het in Jerusalem gewoon tydens die Griekse bewind en Hellenisering was

aan die orde van die dag. Omdat soveel Israeliete reeds oorgeloop het of

be'(nvloed is deur die vreemde volk se gewoontes en gebruike, het hy enige

kontak met vreemdes afgekeur. Hy was bevrees dat nog meer lede van die

Godsvolk sal wegdwaal as hulle met ander meng. Behalwe om hierdie rede,

was hy ook oortuig daarvan dat daar geen goed daarin is om aan heidene

(goddelose) goed te doen nie.

In die ondersoek oor verhoudings het dit duidelik geword dat die

hoofgedagtes van die wet, naamlik: om God en jou medemens lief te he,

steeds in al die genoemde geskrifte geld. Hierdie basis van die Israelitiese

godsdiens was ook die basis vir die ander geskrifte.

 
 
 



Oor die tema lewenswandel is bevind dat daar oor sekere gedagtes

ooreenstemming is, terwyl daar oor ander verskil word. AI die geskrifte noem

dat God se wet en bepalings bestudeer moet word.

Ben Sira sowel as die boek Spreuke noem die objek van studie die "wet" of

God se "woorde". Die 4Qlnstruction verwys daarna as die i1'ilJ n (misterie

wat sal kom). Hierdie term kom slegs in die geskrifte voor as 'n objek van

bestudering. Die term word ook deur ander Qumran-geskrifte gebruik, maar

nie in terme van iets wat bestudeer kan word nie. Dit kan 'n boek wees maar

dit kan ook net die leer aangaande die skepping; die uitverkiesing of die

komende oordeel wees.

Die objek van bestudering behels egter inhoudelik min of meer dieselfde

gedagtes as die wet of verordeninge van God. Dit is ook Godgegewe

woorde en die voorgeskrewe "teks" wat kan lei tot die mens se redding.

Aangaande hierdie term (misterie wat sal kom) is bevind dat die "misterie wat

sal kom" heel moontlik 'n "teks" is wat aan beide die skrywers van Spreuke

en Ben Sira bekend was. Hierdie term was net nie aan hulle bekend nie. Dit

was dalk 'n samevattende term wat die hoorders van 4Qinstruction en/of die

Qumran-gemeenskap geskep het om van God se verordeninge, sy wet en

openbaringe (aan die leraar van geregtigheid) te praat. Hierdie gebruik is

ook verstaanbaar in die lig van die tyd en omstandighede van die tyd:'A new

phenomenon in hasidic apocalyptic was the claim it raised to special

revelations of divine wisdom' (Hengel 1980: 124). In beginsel stem die

geskrifte ooreen met die basiese idee dat Godgegewe woorde, bepalings of

verordeninge bestudeer moet word.

 
 
 



Oor die etiese aspek van die teologie is die geskrifte in ooreenstemming.

Hulle is dit eens dat die mens o'on rJ~'? l'?:lli:l'; (opreg moet wandel voor

God). Op die weg wat deur God voorgestel word moet die mens gaan en

hy/sy moet hou by al sy verordeninge. Die mens moet bewus wees van

sy/haar eie oortredinge en tot God daaroor bid, dat Hy sy/haar tree sal

versterk om op sy (God se) weg te gaan. Ook hier het dit duidelik geword

dat die grondbeginsels van die Israelitiese godsdiens nie deur die gebeurde

teks be'lnvloed is nie.

Die mens se siening van hom-/ haarself word deur al die geskrifte in

dieselfde lig beskou. AI die wysheidsgeskrifte verfoei hubris. Die mens mag

nie hoogmoedig, verwaand of selfverheffend wees nie. Dit kan lei tot

selfvergoddelikking, wat wegdwaling van God behels. Die mens moet voor

God nederig wees, maar moet ook nie homself voor mense verneder of

gering ag nie. Die geskrifte vereis dus 'n gebalanseerde selfbeeld. Hierdie

ondersoek het ook die Torah as die bronteks vir die ooreenstemmende

gedagtes uitgewys. Volgens die Torah is God die enigste God en geen

ander god (ook nie die mens self) mag gedien word nie. Ook in hierdie

gedeelte het dit duidelik geword dat die onderskeie geskrifte nie in stryd is

met die Israelitiese godsdiens nie.

Oor die gevolg van die mens se le'vvenswandel is dit duidelik dat daar

verskille sowel as ooreenkomste bestaan. Die geskrifte stem daaroor saam

dat God regverdig is en oor elke mens se lewe sal oordeel. Hy sal die

regverdiges en die goddelose beloon (of straf) volgens hulle dade. Hulle

stem ook ooreen oor die feit dat God aan die mens 'n keuse gee. Hy/sy kan

 
 
 



God dien of verwerp, maar hulle moet bereid wees om hulle loon daarvoor

te ontvang.

Vir Ben Sira sowel as Spreuke is hierdie beloning 'n aardse gebeurtenis.

Volgens hulle sal die regverdige mens 'n lang en welvarende lewe lei, terwyl

die goddeloses sal sterf. Hierdie twee geskrifte het 'n optimistiese wysheid.

Hulle wys daarap dat God die mense wat regverdig is, sal bystaan en van 'n

lang lewe sal voarsien. Hierdie siening van hulle kan verstaan word in die Iig

van hulle omstandighede. Die skrywers is binne die samelewing, waar hulle

deel in die voarspoed, daaram bestaan daar nie by hulle 'n dringendheid dat

God bo en buite die geskiedenis redding moet skenk nie. Dit is dan ook die

rede vir hulle hier-en-nou eindtyd-verwagting.

In 4Qlnstruction en die ander Qumran-geskrifte, daarenteen, is bevind dat

hulle 'n eskatologiese verwagting het. God salop 'n dag al die regverdiges

red en die goddeloses uitraei. Hy sal die gees van die vlees uit die mens

uitruk en hom/haar reinig met die gees van waarheid. Op grand van die

sosiale teks is daar bevind dat die hoarders van 4Qlnstruction sowel as die

Qumran-gemeenskap se eskatologiese verwagting 'n refleksie is van hulle

omstandighede. Hulle het die karrupte Jerusalem verdoem en geglo dat

hulle die enigste persone is wat die waarheid ken en ook daarvolgens

handel. Hulle leef buite die sentra van die samelewing as verdruktes; wat

hoop op 'n Goddelike redding wat bo en buite die geskiedenis sal plaasvind.

Hulle eskatologiese siening het ook kosmologiese gevolge. Hulle verwag 'n

nuwe aarde waar aile bose uitgeraei is.

In hoofstuk een is die vraag gevra na die oorsaak vir die verskille sowel as

die ooreenkomste tussen bepaalde wysheidstekste oor dieselfde temas Die

hipotese is gestel dat 'n intertekstuele studie die ooreenkomste in die

geskrifte oor bepaalde temas kan verklaar op grand van die "branteks"; en

 
 
 



dat die verskille verklaar kan word op grond van die onderskeie geskrifte

se konteks(te).

In hierdie studie is daar dan met behulp van 'n intertekstuele studie tot

sekere gevolgtrekkings gekom, Aangesien wysheidsgeskrifte in hoofsaak

riglyne vir die mens se lewe bied, behoort daar bepaalde verordeninge te

wees waaruit hierdie riglyne begrond is, Dit het duidelik geword dat die

afsonderlike geskrifte in beginsel ooreenstem oar die riglyne en daarom 'n

gemeenskaplike "teks" behoort te he, waaruit hulle gedagtes voortspruit. In

die ondersoek het dit aan die lig gekom dat die Israelitiese godsdiens (in kort

die Torah), as "bronteks" vir die afsonderlike geskrifte gedien het. Dit is dus

duidelik dat al die bestudeerde tekste deel vorm van die Israelltiese

"biblioteek" en oak die grondbeginsels van hierdie volk se teologie en

ideologiee onderskryf. Hierdie geskrifte is almal be'(nvloed deur die

godsdiens van Israel. Die 'bronteks' kan met ander woorde verantwoordelik

wees vir die ooreenkomste in die onderskeie geskrifte oar sekere temas.

Verder is bevind dat die meeste van die verskille verstaan kan word in die lig

van die onderskeie geskrifte se kultuurhistoriese agtergronde. AI die

geskrifte het nie in dieselfde tyd ontstaan nie, Elke skrywer het in 'n

bepaalde tyd in bepaalde omstandighede geskryf en het sy teks relevant

gemaak vir sy gehoor. Hy het hulle gewaarsku teen die probleme van sy tyd

en het met hulle in hulle taal gepraat. Elke skrywer is oak wetend of

onwetend be'(nvloed deur die teologiese denke van sy tyd. As gevolg van die

verskillende ontstaanstye van die tekste, kan die vordering in teologiese

denke (teologiese groei) ook duidelik gesien word uit die verskille wat daar

tussen die afsonderlike tekste bestaan. Elke gemeenskap se omstandighede

het bepaal watter terme hulle gebruik, hoe hulle oar God se raadsplan dink

en wat hulle verwagting(e) vir die toekoms is.

In die lig van hierdie bevindinge is dit moontlik om te se dat 'n intertekstuele

studie wel die oorsake (of die meeste daarvan) vir die verskille en die

ooreenkomste tussen die geselekteerde wysheidsgeskrifte oor bepaalde

temas kon uitwys.
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[!J~·T..P.'?m:r~.n.?~1il:>iD~Jdrn.1rJ ~~ u~?T~~:J~~r:n~J!~J 12

~1 !l) I:) ,~ »'1J~m_~ __~.~Q}n_?~ 1~n~]~O ipD~~LJ~J 13

~ lt2~m'1JO ~1'1 l~ m :'.~.!m..~~_J2L"],}JrIJ 14

I:) d'7f1 d1pm .~ ~ __!J~'J ]it?~.!'J.~D1.rr~];~[ 15

 
 
 



[i 1W '~1~.I~;?mJf)J.1~]$Jj?~fl1':un..1~J~rJ~lJ~.~ 16

1J~J:r..'-P-..1P.:~ ..iJ~:1~..'?~m..J.P~.-1~?.li'-..n~~i1ii~~p-}n 17

i]~~.iI1P.~__'JJPW[L?_~L1~Wt:tJ1~?_D~_~n~~_.i1~'U~ ~]5SJ i1n~ ~~ 18

[iJ.=!.~._mw~..~'-._JW.~'i..iJ~W.~~..'-~wn..'-~.J;:m.:?~~~._)J~'-i~ i10i i1n~i 19

[~=!.D..l~..P-~[L1~JPrIP ..r~._~~.~? i~]i1? i? il~[lD.J'.~1 20

[i]~D}~i]..~}~_.1JJ1~..iJ~.~~..JPon ~~ il'J}~]g._rJ~JD..i]~D.~Jr:n 21

[i]=!.JP~..JP9.n ._'-~._'J?rI~~J..i]~.~.~~.1~..J}~J2n..~m.1_r:r.n~..J~~ 22

rnn.Qr:r1.P.~~~.n..7.~..iJ;?D.~1~_.~~.'J}?.1~._[l~Jt2r:r.~~._m~.JP-D..?~.1 23

~[I1. J.QO..i]D~.1.~1~pD..WnJD..1~_.'-;?1~.r~}..r?.DWn..'-~ ..DJQ=!. 24

r'iP.I1_1~..~J ..[I~.~:[I?.n:;m.J~..~}'J.J:l.n~J._JD.=!.:J.1Q[l9.~.J_~;?DD..?_~ 25

] 0 0 0 [ i]~p.~n]~?~ 26

PAM43.484frge.I-8
PAM 43.487 frge. 9-42
PAM 43.483 frge. 43-59
PAM 43.480 frge. 60-80
PAM 43.479 frge. 81-102
PAM 43.475 frge. 103-125
PAM 43.481 frge. 126-146
PAM 43.486 frge. 147-166
PAM 43.472 frge. 167-197
PAM 43.474 frge 198-226
PAM 43.488 frge. 227-295 + 9 addisionele fragmente (laaste reel)

Konkordansie SL55
Museum Inventaris (Rockefeller) 486, 489, 493, 494, 495, 4%, 498, 499, 500, 502, 505, 511,
PAM Foto's 40.592*, 40.594, 40.596, 40.599, 40.601, 40.602,40.612,40.613*,40.614,40.618,40.619,
40.621,40.624,40.626,40.627,40.%2,40.964,40.978,41.368, 41.412, 41.423,41.447 (typo?), 41.457,
41.466,41.468,41.594,41.714,41.853,41.877,41.888,
41.904,41.905,41.906,41.907,41.908,41.909,41.916
41.972,42.033,42.034,42.037,42.045,42.046,42.049, 42.185, 42.446, 42.512,
42.758,42.759,42.760

 
 
 



42.813,42.814,42.823,42.824, 42.825, 42.827,
43.472,43.474,43.475,43.479,43.480,43.481,43.483, 43.484, 43.486, 43.487, 43.488,
43.687

4Q418 frge. 64(1-2), 199(1-2),66(2-3),7,26+27

C~ ,n'~ ~::liTiT~'[imO' iT~i'Ono ~i~ ionn C~ iTn~, P':l~]

c~, "1' :'join ,,~, [1JOOnp iT~n"m, '~:Jn nno" ":l'iT i'mn] 2

'iT'~[ ]"1" ,,~ i~[1]~ iC)[n' ~,,, ~'~ iT~i'OnO pit ''':l0 ~,,, iOnn] 3

iT~"n i'~[pn l~ "1' ~o,n "~i",~~iT~£l'j~' iiD~ n~, ",~ iT'iT'] 4

n1JO,,~, iT"'['?' CO,' iTp" C1Jn ,,~ iT~i10nO" iT1"nC'iDJ~11iTC~] 5

CJ, p11' ~[n iTO",,, :li~n ,,~ iT~~ iTiD1J"iT~~'iDiT'1' iT~iD~J"] 6

r'~' iT~i10nO[::l11iT1'i" iW l'l~n ~o,
iT~iDJ~rl1'JJ C~[1 m l!1'l m? 1mro1

[iT'?J'l~] iT:;[:l iTwm iml ?~ :J1il

~::liD:l(1):>']~,,, m1 1d ?tvflO~

iW[ ]O~[ il:> ] 0 n[

~ ili~[

ildIDi~ ?~[

1i0I10?1[:>

f~'~[

[1re"'l]n::l'[ iT::l",

iTn~ ~1]

~ 'rb:l" il:>i'l f'iM]

1'011i 11m ~1il 'I:>]

l~ 'i11?1d? ~i~ nn?1 1~'~]

npn ?~ im 7d mi il~O~J1 11'1]

Frag 7: PAM 40.613, 41.907, 41.909,42.759,43.484
Frag. 64,66: PAM 43.480

 
 
 



Frag. 199: PAM 41.908,42.823,43.474
Frage. 26+27: PAM 42.825,43.487

40418 Frge. 8 (reels 1-12) + 21 (reels 13-14) + 12 (reels 15-16)

40417 1 ii 4-17 (+ 23?); oorvleuel met reels 1-14

iilO 1:l iltD1J1,]1il:l03 ii[o~ i10~0 n~1~1 il~'J£) ilO~n]

il~'1'i '1':l il~:l iltD1J~il]n,p£) il~'J1£)[~O'~ '~ 1:l il~O]niln[~1 O~] 2

t!)1'on~~ il~'i:l':l]1 il~O'~ np1 ~1~ i[tD~ TniilO 1:l ilp"n ~[1~ il~ 3

il1Ci'no n~~'~iltD"p mi iO~n[ ~~ 11il~~:l il~mi 4

m1 i:l' 1J1~~1 l]';J£)intD 1J1~i:l il~t!)' ~~ iD'~

iOtDilil~'ii:l1 ~in ~~ il]:,'pm 1~ i[1~cn ~~ il~n~m il~~£)n ~~on] 6

il~'J'1'~ il01Jn ~~1 il~iD£)J]:lmJO ~~ ii~~ '1P£)' 1n'1:ll' e~ il'1~0] 7

]ibo i[~ ]1"J~il~ iD'0~1[ ~01n ~~ 1'rl~O il~miD1''1'] 8

]~ il~:m 'JO i01' T£)1JJ[ ]'~:l 7[1il~~ 1~ i1m ~~1] 9

]0 :l~il :lY1'1 iD1J~n~Jp il:li [~'~ il~1 il~1~' 10

1 ] 0 1C[ ]1~ no~m 1n'1:l.!1[p'mn :J~:l O~] 11

1,'n' ~1'] C'~ il~'~[1'] ~[om i1~:l 1:l~ l' iln"il1 1J~1'1n] 12

[11pcn ~~1 UiDniiO~ rw:Jn ~~ ]ilr~ 1i[ '~ iln~ ,~ 13

~ iiD~ il~£)J ~£)iDn~~ OJ1]~'~iDO':l!h[ 1~ ilO' il~1 il~:lil'OO] 14

~iD~r,T£)1'Jn ~~ ~m~ ,lr~i[tD~~ ':l1'~ 1~ il'j'j)'jm1 il~:l i11iD'] 15

,:l1' il~m'il :l1t!)Tlil:J]i1~iD£)[Ji1~Oli ~~ il'~O il:lin il~n£)im] 16

'i~nO:J1il~'iD5ui1:lJ1nCJm nli:l 17

en? 1":liDn~ il~n'1J iD"i1"T£)il~n~m:l 1il:li.vn ~~ iD'u~ i1~on ~~ 18

ilM1 J1J,mtv1."n ~~ ~:)*r~1 r" nDn ,~ mo~ r~1 vac 19

 
 
 



1~~1i il~1 il;:)iiOnO::li::l;:)nn?~ on? ion

il;:)P~[n]~?;:)?pn ?~ OJi il;:)""" n::ln

il;:)[

il;:)iionOi o[

il O~i]

]i'1n~~~i ~;:)ii;:)n

~~on~"

4Q418 frg. 9 + ~2~? (©m~Yll1)

Parallelle: 4Q4162 iii 3-17

[c~~EJnC~ il;:)on? ?;:)~n il]:;[?]O[l1::li]

[i~;:) il;:)n~iJil1::ln i~~::li i1i;:)njEJi]:j il;:)i~[n~n ?~ ]i'1;:)?iipEJ 2

~~~ ?;:)OOJi iJOOilpJn 0\ il;:)]?[ilnO~i iil::l~~ilp:; 1nnp? 3

[i0~ C~i il;:)~ii ?11~~Oi",]EJP[il npn ?~ ilnl1i~~i]? i~~ 4

[r"Q~ilCl1::l;:)~nmi i:l ?::lnn ?~ il;:)]niii iili[~P£)il]mo? il;:)~ii::l

,P~:l~ vac [at ilnOO?mn il;:)n~in~i ]il;:)i;:)f[O?il1?]ni£)~il;:)mO::li 6

~i il;:)?[1d))~On1£)il::ll1?::l]nr.[?~i il;:)n?m ]n?if i~nn ?~ iln~ 7

nti ii'?[1l'JfD]iii[ il~ilJfi:li] vacat l?iln[il ilP'[i::l];:)? il;:)~::l~~~i 8

i1::;i~[?] il;:)~;:)ii?[i;:)::liil ]n?~ i1iJ~i::ll?ilnn Pi~::li in?m l1in 9

{il:;i::DO? i1;:)~:;~;?1:;[::lin::l~n ]i:;~i1iJ~u l?i'1nn pi~:j1 1n[?]nj[ ] o?} 10

O~:l"iJ011il~[i~i o~rii'1~iO ~~;:)i~On'??il iO~i i[i]il In II

vocal i~on in~ Ui~i il;:)?~~O;1'~n::l;:)n?m::li il;:)[::l~~]i;1 12

.0iO ?i;:)::lnl1i ~iii~[ Ki]?i "J~~i iO~n ?~ iln[~ P~::l~] 13

iO"rL:l~nOi1J~::l::lii::li il:;:j? ~ii~ [ill1i ]?[i;:)]:j1[il;:)O~ ~::lil] 14

il?il1 ~~i~ ?i;:)i ~ ";:)ii ?i;:)::l[pi::lnm ~iii il~i1Jfi] 15

vocal i::lJ? pTiO ilOi~~[~? iO ilO l1in mi] ~~::ln 16

 
 
 



£I [ CCU"UCL!Gl

ZI [CCLL.CL!CCU"UCL!

II [L.CL. OOU~CL!O',U "L! "OerCCL!~" UL.Q.! CL.L.LCL.CL! l

01 [~OL.L! "CL.L.CL.L.L!GL.er" OL~~ G~CL!Li:Ll~~CCL!L!C~~[CL" ~OL.L! '4
6 [CL.~LCCL!L"~ "L!LOJ~ CL.L.LCL.CL!!.!mCL.:.Ucl~ C;1:-~[Ll;;L!L[CL" ~t:L!rI~

[L~~L. ~O~L" CL! !L"UCL! L!O~C CCL"U~~L!llCL.lUL! L!O~~["CL! ',L!!JL!"LJ

L [~GL.~L.LCC~CL! L~!JL!"~UL. era Nm'J lu~e:!CL!C~ L!.~ ~[~L. erL.lucl!l
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£ C"L~ ULe:!~~l.! "e:!UUl.! CL.L~Cl.! e:!uOL"L.~ l

Z [CCLL.CL!LC L!L.L.GC~l.!OL!"oer1 U~~CL!l~L.LL l~O~CL![L~ClL.~ ~JL! ~L! l

[CCl.! L~~L.er" L!L.LUd erLCL.CllC~L. C',L!~ll*CCL! CU ~[L!~L! CCL.Cl"curl'l

6-~ A! l 9~tOv

~z;-g~!!! l 9~tOv :811811eJed

O~ ·6J18~tOv

81 LC~L.C[~Cl"CCL. d ~Ol c~~ L!lol.! ClL. L!lL.~CL!lC~~L. L!O~~"{ c;}l.!

LI CCL. ~t;[~Cl.! CL.l~lcl.! [L~Ocll.! co~erl:-~CL!C~ C~" ,,~~~ d ~C~L!l

 
 
 



40418 frge. 43 + 45 i

Parallelle: 40417 frg. 2 i 2-21 (onderstreep);

40418b 102-5

1 0 iV~i ";:'iVn O'~i':iT ,~ ~niT ~';:' ~'£l 'ri~ iTn~ ~:liT'

iT'iT' iT]O~iT'i'TJiTO,iT'iTJiTO' Oip r 'iV.vo, iT'i'TJri~ ~~iT it 2

i.v '~P ,,;:,~ iT'iT' li10~ iT'i'TJ[iT]O" ~"iT iTl:l,r ~in m, 1 qjn, 0,,[;:'1'[ 3

iTO;:'rT".v, no~ .vin m, i'on iVi,i' ]iT'i'TJn:l miT iT,'V' 0,' iTqj.vo,iTiV.!70~ 4

.vin ~, i.v ni'p£l' O"Z' '~P ";:,, iTOlnii'P£l 0;; iTOiT';:'ii '[i;:'~ Oi~ iTiV.vOl~iT n',~, 5

iT'iD.vOiTiV'~n\ iVi5:liT'i'TJri~'] no~ i'O ni.viiT 'Kr K";:' iTOiT'iV.vO:J.vi' :J'~ j":l 6

iVi£l ~:J ,,;:, rlK "n' ";:'l'r iT'iV.vO]'COO, iTi~r' iTO ,;:", iTl:lni'p5:l 0.!7 7

.vi'J niJ':JO iiV';:':li iT'i ,,;:, ~, iVi£l" ,nJ':Jlo i~":J 1,m1iiv iTiV.vO";:,, UlJ':lO' 8

iTOni~~,n ,,;:':J Pl:JniTi i'on irTiViT'~ "iV.vO',;:':l o'on ]i;:"iT[niT 0.!7,n~iVrTO',nOJ 9

iT;:,n'.v5:liV" 1':J0 iTn~, "iD.vOnli"ibj~[ m'5:l 'n o.v o',.v i,:J;:':J .vin m, 10

,,;:, ,.v 'K' pp1rTOniirT ';:' iTi'P£liT ,,;:, P npm p;rTiTn[iirT ~:J ~';:' n.viTIn;:,r:J II

iT,'rTJ', pi;:,r iOOl "jiTiTpm iT~'iTi'i]:Ji 'iOO' ":[::)' :Jiro pi;:,r i£30' n"iV'J:J n",!) 12

i\i,[ K';:' iiV:J nii' "jiTiT1m ~" i]1.v, 'ir~' O"Ciip n'J:m;:, ~';:' nii O,Vo.v tzm~] 1113

';:"iT[niTi "rT,,;:, n,m:l .!7i' ]iT'i'TJri:J ~r:JiTr:lO ilr.K' ;nii ~£liVO;:',Vi' ~,~ r:J Z'i'] 2/14

r iTi'D]'i'O:J' r~.vot? :Ji 1':J iir '.I" 'K iTiV.I'Oni'p£3:l] 3/15

]iT'iTJn~r iT;:"~ iOOiT ]

]'r';:':J' .I'i r-m '-0 i ]

ft?W:J .vJ'n 'K i"on p-mrn]Ii;

 
 
 



]i1ii::l 1n~"j ~E)~iip j~ ~~ ii::l

~j~ ~111]iD~i\::l1ii~~ii::l p1::lnii~~~iDO.;s
]n~111£ll:l11iii~0 [ ~]b ii~::l 1101[0]

40418 frg. 45 i

*1?[ ~~~ iiD::ln1i~ ~Jiiii im ~1~ 1]11111i~~ C~iD11Pn~j::ln~~~~ n1i l:l11l:l11iD1j~] 1/13

1~~ii[nii1~" ~1~ n~m::l 1111]ii~jjj n::l ~[::lii r~o ii~1 1n1i ~E)iDO~l1i~ ::l1~r~ 111~] 2/14

[ iiO~]'i10::l1~110]? ::li r::l ii[ 1111~~ iiiD110n1'pE)::l] 3/15

[ ]ii~i1jii::l[ ii~1~ 4/16

 
 
 



Die transkripsies wat in hierdie afdeling gebruik word is afkomstig uit Garcia

Martinez en Tigchelaar se Study Editions Vol i&ii (1997&1998).

l'tD:J'n ... [... J ••• [ ..• J 2

l\i?i mi:lni1 l\i? nI'JiQ1P:li i1'i1Jn il'1' l\i?i i1Q[nQ]JIn[?i::J... ] 3

vacat i1'i1JnQ i~?Q l\1? i1QtD:JJii1Qi1'?l' l\i:l' 1tDl\ i1Qil'1' 4

1. [ ] al [ ... ]

2. [ ] misteries van sonde

3. [ ] al hulle wysheid. En hulle ken nie die misterie wat sal kom en die

dinge van die au tyd begryp hulle nie. En nie

4. weet hulle wat oar hulle gaan kom nie. En hulle sal nie hulle lewens red

van die misterie wat sal kom nie.vacat

?D :lii1l\?i C'l\':lJi1 i'1:ll' ?I::JT:Ji i1tDir.T:J i1i;;; 3

l'i ?1Jr. pini? Jl\r. iul\ ?'1: nl\ l\IJtD?':in:l 1ul\ 4

 
 
 



(soos wat)

3. Hy aan die hand van Moses en aan die hand van al sy diensknegte, die

profete, beveel het om alles lief te he

4. wat Hy kies en om alles te haat wat Hy verwerp, sodat ('n mens homself)

op 'n afstand kan hou van aile bose dinge.

'?l~ O'fJn l'J::J'?l'?ilnil'?l '?~ n~17J1n'il'? 10n n'1JJ

u'~ 1l~ 'JJ '?lJ Jlil~'?1Or1l1'1.\JiI'1l'lfJ'? m'?)Jil

8. met die verbond van genade. Om in te bring in die raad van God en om

volkome te wandel voor Hom ooreenkomstig al

9. die geopenbaarde dinge ten opsigte van hulle vasgestelde tye. En om al

die kinders van die lig lief te he, elkeen

10. volgens sy lot in God se raadsplan. En om al die kinders van die

duisternis te haat, elkeen volgens sy skuld

(in God se wraak.)

 
 
 



9c. Laat ham sy skrede rig am volkome te wandel

10. op al die paaie van God, soos wat Hy beveel het ten opsigte van sy

vasgestelde tye en am nie na regs of links weg te draai nie. En oak nie

ii'?~Or.'? ~m~ ~1J i1~'1i1'1Oi1';;mn '?'):JJ O'?:J'?:J' i1~'1i1'1'?'1:J'~~[)O 17

mnn i1Ji1'1ii1'1P~1.lJ'1011' OJ l'?i1iii1'? mnn 'n[) '1'?O[)''1'?In 18

'?'1.lJi1nn'?'1n ltV'ln 1'1p00'1nO~i1 nn'?'1n 1'1~ i'1.lJOJ'?'1.lJi1'1nO~i1 19

i1[).lJO'?'1:J10' i'1i1''?1''1ltV'1n'11'1~ mnn ~1J i1~'1i1'11'1~ 'JJ 25

'?'1:J'?'?~ Ji1~ nn~ i11'1J[.lJ1 '?['1:Jlii1':J11 '?.lJ'1i11'1J.lJ'?'1:Jii1'[:J11 1 '?r.lJl 26

i1':J11 '?'1:J'1i11'10J.lJn nn~ 1.lJ'? i1~1' i1m'?''?.lJ'?'1:JJ'1O'O'?'1.lJ'1.lJ'1rr.l 4.1

n;;;J', ~J~

Vertaling

(16: in sy hand)

17. is die verardeninge van aile dinge en hy voorsien hulle in al hulle

behoeftes. En hy het die mens geskep am te regeer

18. die wereld. En hy het twee geeste in ham geplaas am met hulle (geeste)

te wandel tot die tyd van sy besoek. Hulle is geeste van

19. die waarheid en die onreg. Uit die bran van lig (spruit) die oorsprang van

waarheid en by die bran van duisternis die oorsprang van onreg.

25. seuns van die lig. En hy het die geeste van die lig en die duisternis

geskep en op hulle elke daad gefundeer

26. op hulle paaie elke werk en op hulle paaie elke werk (dittografie). God

het een van hulle (twee) lief vir aile

4.1. ewige tye. En in al sy dade verbly hy ham vir ewig. Maar Hy verafsku

die raad van die ander een en al sy wee haat hy vir ewig.

 
 
 



l1lJ.J nDJnJ.l l"lJiD '1'1J. "ll\l lJ"li1n' In' l\l"l l\'J ji1'~::liVD"llJ "I.lJJ.'1 18

l.lJlDJ.l ~"ll.lJm'~"1 fP im
.lJiDl'Jl1J. ~"I"lDn~ l\'J "lJ.n nDl\ n~J"I l\~n Tl\l 1.lJ"I ~J1'DiV' ~llP::l 19

1.lJ ~"ll.lJn"liDDDJ.

l": ~P r lJ.; 'iD.lJO"llJ lr!Dl\J. "ll\ llJ.' Tl\l ;-r~lm ~::liDDl.lJlD 20

'DJnD i1Jl.lJnn Jl:J Oni1"1iD'l\ 'JJ.D

'DJ nDl\ nn l'"I.lJn i1.lJiDlm"l'"I.lJ "llJD iVllp ~nJ. ll~~"ll lliDJ. 21

18b. want hulle (twee geeste) kan nie eensgesind wandel nie. En God het

met die misterie van sy insig en met die wysheid van sy glarie, 'n einde

gegee / vasgestel vir die bestaan van die bose. En op die vasgestelde

tyd

19. van sy besoek sal Hy dit (bose) vir ewig verdelg. Dan sal waarheid vir

altyd van die wereld opstaan, want dit is tydens die regering van die

onreg verstrengel met die paaie van die bose totdat

20. die vasgestelde tyd vir die oordeel beslis is. Dan sal God met sy

waarheid al die werke van die mens reinig. Hy sal die seuns van die

mens vir homself suiwer deur die bose geeste uit te ruk vanuit die binne-

kant

21. van sy (die mens) se vlees. En Hy sal deur die Heilige Gees hom van

elke bose daad reinig. Hy sal die Gees van die waarheid soos

reinigingswater oar hom sprinkel.

 
 
 



"lV1'- ~lv 1m...,.'-l""li '""I'~n~'-l~''"''I '-~""I'" il~"'- C''''-J'''n~ -M'~ ,~.,•...,."",-'""1'""1 ••••••••••1.1~ ,; J j ~ '41",) ~_ , I J I) ~ I ) 1-,1_1 _ '41) ••.• I ~ II_I I II I I I 1/-1.1", ( ! I•••...J I J I \ I

1. Hierdie is die reel vir die mense van die gemeenskap, wat uit vrye wi!

besluit om (hulle) te bekeer van aile kwaad en om vas te hou aan alles wat

Hy beveel, in ooreenstemming met sy wi\.

i'ln C'?O;l::JC;l'13JlfJ

'?''?m liD1li' jlJn'? ''?::JJ1lJJl '?~ 1l::JJ'? 'nnJ '?lJl n3J1::J;l1m~{iD} 10.9

l~~iDfJli'::J ~iD~ 'n~iD

9.26. [ ... ] en in ellende sal hy sy Skepper prys. En in alles wat gebeur sal

hy ver[te!. .. ] en met die offers] van lippe sal hy Hom prys.

10.6. (Met) die offer van my lippe sal ek Hom eer volgens die ewig

ingegraveerde bevel, aan die begin van die jare en by die verandering

van die seisoene.

10.9 Ek wil met die erkentenis sing en al my musiek is tot eer van God, en

die snare van my harp is volgens sy heilige bevel, en die fluit van my

lippe sal ek instel volgens sy regte maatstawwe.
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3. en deur sy geregtigheid delg Hy my oortredinge uit. Want uit die bran van

kennis het Hy sy lig laat oopgaan en my oe het sy wonders aanskou en

die lig van my hart die misterie

4. wat sal kom. Wat ewig is, ondersteun my regterhand. Op In stewige rats

is die weg van my tree, voor niks wankel dit nie. Want die waarheid van

God is

5. die rats van my tree en sy mag is die ondersteuning van my regterhand.

Uit die bran van sy regverdigheid is my oordeel, en die lig in my hart is uit

sy wonderlike misterie.

'n~~n ',!)O~'mm.!) '/l'!) iOJ 1,0'/, il1'Oi Cl1~'/ 'J~l il'ilJ fP 9

'JJ'/ nm)J D1'{ ... }

'/~'/ ~'J l1'!)~ i'J' ~l'/ O'J~1lJi1 Cl1~('/~l)'/ ~'J lOin ':'/'il' ilQi 1,0'/ 10

l1'QI ~~OQil

'/~ npi~J '~~Or- iOJ 1"1'J '/IO:~ Cl~l1'!)'/ 'n'!)liJ' '/~ 'ion ~'D~ 12

Cl'n~J'/ 11D1'n

 
 
 



0. tye wat sal kom. Maar ek is van die base mensdom en van die

vergadering van die goddelose vlees. My oortredinge my sondes { ... }

saam met die bederwenheid van my hart

10. is vir die vergadering van wurms en van die wat in die duister wandel.

Want 'n mens se weg behoort nie aan ham nie en 'n mensekind kan nie

sy tree versterk nie, want aan God behoort die oordeel en in sy hand

1 I. is die volmaaktheid van die weg. Deur sy kennis sal alles gebeur. Alles

wat bestaan, het Hy met sy berekeninge gevestig en buite Ham gebeur

niks nie. En ek, as

12.ek struikel sal die genade van God altyd my redding wees. En as ek

verval onder die sonde van die vlees, sal my oordeel in God se

ewigdurende regverdigheid wees.

pn'~o ;"1~l;"1lnno ;"101On?l l?:J)O 1::l1'0 ;"1~lm;"1J'J::l?:J[)(n), ;"10;"1[)~1l?'l 21

j':J' ;"10n~l'?l T 1~l'l 10n :J'[)' ;"10mpl[)n 1::l1'?l Y1lP 10n 22

21. En een wat uit 'n vrou gebore is, as wat sal hy beskou word, in U

teenwoordigheid? Hy, uit stat is hy gevorm en kos vir die wurms is sy

woonplek. Hy is (uitgespoegde) spoeg;

22. gevormde klei en na stat is sy begeerte. Wat sal klei antwoord? En die

een wat deur 'n hand gevorm is, wat se raad sal hy verstaan?

 
 
 



7. sal hulle ham onderrig in die boek van Hagi / meditering / resitering en

volgens sy ouderdom sal hy leer aangaande die voorskrifte van die

verbond en am te ontvang

20. jy sal dit soek. Want God het al die fondasies van 000 gele

21. [.00] Hy het vir altyd jou vrede vasgestel.

CJ'?i!)"1QiD" ;-r1iJ mn iJ~J!)Q"JJ ;-r"J[ ;-riD!)r1]

1nJ 1"[ J~iDJ1]iD~ ;-rn iJn~1J r1~i" ~J[ 1!)i]

 
 
 



6. U sal die vernietiging van al ons vyande [bewerk). En ons, ons sal u

naam vier vir ewig

7. [en ewig). Want dit is hoekom U ons gekep het, en dit is wat ons U sal

antwoord: "Geseend ... "

C'iJi1?:DiJ"11iJni11~' 'J~"1~?::J'11? 'm~ i1n'?~~':;) i1:;)m'JiJ'nl'" i1?~ 21

?"1:;)i11mc ~?J i1l"iJilI~"1l""1J ~?J 1J'~ i1iJ 23b

Ci1"l'"1r-?"1JJC?l' 'Jill 1::l0r-mmpm n~J '~p ?"1::?inJ! n1nJ i1:;)'J::J?p"1pn 24

21. Hierdie dinge weet ek deur u kennis, want U het my ore geopen vir die

wonderlike misteries, al is ek 'n skepping van klei en uit water gevorm.

23b. Wat kan ek se wat onbekend is? Of verklaar wat nie vertel is nie. Elke
ding

24. is voor u gegraveer met 'n stilus van onthou vir al die voortdurende tye

en vir die getal van eWigdurende jare, in al hulle vasgestelde tye

(Luister)

35. wyses en julle wat kennis oordink en julle haastiges / ontstuimiges wees

doelgerig (om ferm te vorm) [... j vermeerder julle slimheid!
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J~ 'l!)J~ ;-]J'oni JI1J[ ... ]iD'~~ ;-]:')'10nJI 'JiI.!Jll;-] ;-]~~~EJ'ilJI 27

26. Ek dank [U Here], want U het my onderrig in die waarheid.

27. En U het u wonderlike misteries aan my bekend gemaak. U

barmhartigheid teenoor die mens[ ... ] met die veelheid van u genade vir

die met bedorwe harte

1';-] ;-]J1'iI ;-]~IJ.!J iDEJJ 29c

1;-]])ilO~1;-]:,)iI'IJJ 'J~ iDiD... ' ~~ C!'JI1' C!11JI .!J~JI 30

29c. die siel van u dienskeng verag besittings

30. en wins en die oorvloed van weelde ... hy nie. My hart verbly ham in u

verbond en in u waarheid.

.~, '"""""n •••..., ~\" " .•.",I" I ~ I J; I I r' ~ •.\.oJ I ,'I

~'~~ ;-]~;-]iI~'~m ;-]~I') ='JilliIIn]OiD~JJI ill1'liD, lIJ~J ;-]lm~

~~1;-]'C!~I:,)'EJJ ;-]:')[... ] lEJO~ ~~1' ;-]:')'iD1'O~1~J '01 ilJiD;-]

in' 1l"OiD'ml'~ Dr O]~~iD'~J ;-]:,)IJ1J' 11' '0~1l'~ ;-]~OiD

 
 
 



22c. totdat die bose vernietig is en [ ... ] en daar geen teisterende siektes

meer is nie. Dan

23. sal ek sing met die harp van redding en die siter van geluk en die

tamboeryn van vreugde en die fluit van lofprysing sonder

24.ophou. En wie onder al u skepsels kan bereken [ ... ] U. Met hulle almal

se monde sal hulle prys

25. u Naam. Vir altyd en altyd eer hul U. Met die omvang van hulle kennis

verkondig hulle dag na dag tesame

26. in 'n vreugdevolle stem: "Daar sal geen smart of kreun wees nie en onreg

sal nie meer te vind wees nie."] Maar u waarheid sal vertoon word.

27. vir voortdurende glorie en ewige vrede.[vacant]Geseend is U Here, wat

aan u dienskneg gegee het

28. die kennis van verstaan om u wonders te begryp[ ... om] in tel te wees vir

u veelheid van genade.

1. jou [vader] en jou moeder [ dat jou dae verleng mag word in die land wat

die Here jou God aan jou gee]

 
 
 



9. Op dit. Hierdie is die verordeninge [wat] jy aan hulle moet voor[hou: As jy

'n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar lank dien, maar in die sewende

moet hy as vry man weggaan

10.verniet. As] hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word; a[s hy getroud

is moet sy vrou saam met hom gaan. As sy heer aan hom 'n vrou gegee

het en sy vir hom seuns en dogters baar

1 I. is die vrou en haar kinders] die heer se eiendom en hy[ sal alleen

weggaan. Maar as die slaaf reguit S8: "Ek het my heer, my vrou en my

kinders lief; ek wil nie as vryman weggaan nie

12. [dan sal]sy heer hom voor God bring en hom na die deur of deurpos

neem ... sy heer sal deurboor]

13. sy oor met 'n els[ en hy sal hom vir altyd dien.

111 C:J'; npn O'J~i1 l'10n:J O:JiD~[J lJl]~l liD.!.'l

lJnn ;-m';l O:J'ln~ O:J'JJ'; n'l~iD';[ ... ]i1';001o"n'; 2

111i1''l:Jl n~r: ';~1 'JJ 'Jll'~iD~~iDr~ 1 l~liD';C:JIOm\ 3

0'1' :Jl~ ~1';i1pniD'")ppn ;"1:J'iiJlJpl'['") ;"11~10~ 1111 1 nl'~n ';~lll 4

liDl'O lnr'JJ J ln~ 5a

 
 
 



l. en dan [sy] wi[l ... s]iele van julle volgens sy goeie gunste. Wees op die

uitkyk vir 'n weg

2. na lewe en 'n pad [000] 'n oorlyfsel vir julle seuns na julle. Waarom gee

julle

3. julle siel vir die vergeefse [en .. ooor]deel? Luister na my, my seuns, en

moenie die woorde van Jahwe verwerp nie.

4. En moenie wandel[ ... maar die weg wat Hy aan Jakob beveel het en die

pad wat Hy vir Isak beslis het. Is een dag

5. [in sy hu]is nie beter as rykdom nie?

9. die seun van die men[s ... ] Die goddelose mense sal nie spog en se : "Sy

(wysheid / misterie) is nie gegee

10.aan my nie." [... God het haar gegee] aan Israel en gee haar soos 'n

goeie geskenk. Sy hele volk het Hy geredo

 
 
 



3. die goddelose.(vacat) God het kennis lief; wysheid en raad het hy voor

Hom vasgestel.

Ci1"nJ D'iDJTliDnnp' nmJ o'niD:J O'iD~n'J Oi111~'~'r'J~i1iQ~ iiD~ 20

Onl~ ~iJ i1JpJl i:)1" i1~'iJi1 110'1

Jln:: WiDJi1''!)l vacat ;-rJni1 ,~ I~J C'Ju C'Ju i1Jn;-r '~Jl 5.1

4.20. van wie hy gese het: "Inderdaad sal hulle verkondig- is twee keer

gevang in owerspel: deur te neem

4.21. twee vroue in hulle lewe." Oit terwyl die beginsel van die skepping is:

man(lik) en vrou(lik) het Hy hulle gemaak

5.1 En die wat in die ark ingegaan het: het twee-twee in die ark ingegaan. En

oor die vors is geskryf:

5.2 hy sal nie vrouens vir homself vermeerder nie.

13. (As daar) enige skuld is, wat terugbetaal moet word, maar daar is geen

leners (krediteure), dan moet die lener (debiteur) voor die priester bely.
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,~ i1n.:J1JOn~ ~'ji1' i10r'1~'r 1JQ~ 10~ i10~ii n171:l0'[17] 10

~'Jii' C!~l vacat ~'i1 C!'j'ii'l C!iiiiJ171['J~, 10~ ii171:l0iL"~~'j' 11

:1':l~' t0~\DQ:1pi vacat iiJD'P' '~l i1~'J' ~'ii n'1J 11:W' C!~ 12

6. Dit is waarom Abraham homself besny het op die dag van sy kennis. En

wat hy gese het: Wat uit jou (mond) kom

7. moet jy daarby hou en dit doen. Elke bindende gelofte wat enigiemand

vir homself ople

8. om 'n letter van die wet te vervul, mag hy nie ongeldig maak nie, selfs nie

as die prys die dood is nie. Enigiets waarmee

9. hy homself verbind om weg te draai van [die wet] moet hy nie uitvoer nie,

selfs nie wanneer die prys / uiteinde die dood is nie.

10.Aangaande 'n vrou se gelofte / eed: wat hy gese het: Haar man mag haar

gelofte ongeldig maak. Maar

II. niemand sal 'n gelofte ongeldig maak as hy nie seker is of dit uitgevoer of

ongeldig gemaak moet word nie.

12.As dit (gelofte) die verbond sal skade doen, moet hy dit ongeldig maak en

dit moet nie uitgevoer word nie. En hierdie wet / reel geld (dieselfde) ook

vir haar vader.
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[1.l'O[l C1'JJi1n.l'1 vacat i1.l'ni1 l\J[l 1[l1\ nl\l C1i1]'n10[l[ln~J 13
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I'J nm 'J'.!.71i10[l1\ 1~' n1JiDnOJ 11il? l\?l 1J111 ?1JIJI C'Olnl 16

12. met hulle nageslag. En hy het hulle met sy Heilige Gees geleer aan die

hand van die gesalfdes en deur die sieners van die waarheid.

13. Noukeurig is hulle name [vasgele, maar die wat Hy haat laat Hy verlore

gaan. En nou, seuns, luister]

14. na my en ek sal julle oe open dat julle God se werke kan sien en

verstaan, sodat julle kan kies

15.vir dit wat Hom verbly en dit wat Hy haat (kan) verwerp, sodat julle kan

wandel

16.volkome op al sy wee. En moenie jouself toelaat om verlei te word deur

die idees van 'n sondige geneigdheid en begeerlike oe nie. Want

11\'J' i10? I? 1~O' i1'010 ?J nl\ ][l'l\? [l'l\ l[n' 1nJ nl\ C11\1] 14

Ii1JJn' ?l\ m1 111J 11.!.7i1'[lO 101\ 1[l1\] i1111\i1 ~~[lO n[l\ 1?.l'] 15

110~ [lIJ?1 110m 11[l ... C'l\?J 1\1]i1'", i1? P[Ii1 l\? 1[l1\? I 16

14. [As 'n man sy dogter] aan iemand anders [gee] moet hy van al haar

vlekke vir hom vertel, sodat hy nie op homself die oordeel van die vloek

bring, wat se:

 
 
 



15.Deut. 27.18 [ "Wie ookal 'n blinde man op In dwaalweg lei. .. " En hy moet

haar ook nie aan iemand gee, wat nie by haar pas nie] want dan is dit

"twee soorte"

16. [ ... 'n os en 'n esel; en wol en linneklere tesame]

?~ ~~[lJanQ01'l pm vaGal npn ?~ O?1'J01' 4b

vaGal iD~'J:J?'lQ' ~?l 1m' p nim1':J ':J il:J~ ~l~n 5

]i~' n?iDn?~l 1n:J~?Ql"J~' ~? ':J ~~ 'p:Jn ?~ ?~1' "~ 6

I!'mqn ?~ i1Jl?niD'~ vaGal Tnlni~ ?:J O?:J'~? ':J np? 7

I· ..r Ib~n ?~ O'n:JiDn? \D'~ vaGal 1ilOnQ? ili1 vaGal nnp? 8

4. Van 'n skynheilige moet jy geen voorskrifte neem en met 'n swendelaar

moet jy nie

5. na die smeltoond gaan nie, want hy sal wegsmelt soos lood en sal nie

staan / standvastig wees voor die vuur nie

6. In die hand van In luiaard moet jy niks gewigtigs toevertrou nie want hy sal

nie jou werk met omsigtigheid hanteer nie en moenie stuur woord (7) ...

7. om te neem want hy sal nie jou paaie gelyk maak nie. 'n Twissiek man ...

8. om geld vir jou behoefte te kry nie. 'n Man met verdraaide Iippe (Ieuenaar)

moet jy nie vertrou nie

9. want hy sal verseker jou oordeel / uitspraak verdraai met sy lippe. Sy

begeerte is nie agter die waarheid aan ...

1a.met die vrugte van sy lippe nie. Moenie 'n gierige man in beheer van geld

plaas nie ...

 
 
 



Ivacat J i11Dn p'::J' .1,)1[1'~ l vacat i1J']:J ?::lp' '1;)[1 [1'~ 7b

t:l::J[11:1::li1~1' 1[1' [1'~ 8a

7b. 'n Verstandige man neem insig aan, 'n man van kennis bring wysheid

voort.

8a. 'n Eerlike man vind welgevaile in regspraak.

nl~ 11'::1[1E:)J?'~i1 ';) 11:1[1ll1::11 0'111' 11' l'nl~?::JJ '11;) '11'{1:1}'JI1~ n~ '[1::JJ';)1::1 1
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1. 0, my siel, vereer die Heer vir ewig oor al sy wonders, en mag sy Naam

geeer word, want Hy het die siel van die behoeftiges verlos. En die

2. nederige het Hy nie verag nie. Die nood van die hulpelose het Hy nie

vergeet nie. Hy het sy oe geopen vir die hulpelose en die gehuil van die

wese het Hy gehoor en Hy het sy oar gewend

 
 
 



3. na hulle gehuil. Met die veelheid van sy genade het Hy Hom ontferm oor

die armes. Hy het hulle oe geopen sodat hulle sy wee kon sien, en hulle ore

om te hoor

4. sy onderrig.

7. Hy het hulle geoordeel in die veelheid van sy genade. Die oordele van

leed was om hulle te toets en oorvloedig in [sy] genade, het Hy hulle terug

gebring van die (vreemde) volke.

9. Hy het voor hulle die duisternis lig gemaak en die krom plekke het Hy

reguit gemaak. Hy het aan hulle [s]p[or]e van vrede en waarheid bekend

gemaak [... ]

[ ••• J ln1J ilNii1l[ J ilJ 2

I ... ilJi~il T.,1J l,?n ON il.lJ1 nnNi illJi~ nnN 0':J11[ ~nliV 3

I ... il.lJ1jil 111J l,?n ONi il:J:J1J'i 4

I ... I il:JTQ~il'1 il:J''?!lJ N'IJ' 5

1. [ ... ] ... [ ... ]

2. met haar ... ] Hy het vir jou gegee[ ... ]

3. tw[ee] paaie, een goed [en een boos. As jy wandel op die goeie weg ... ]

4. en Hy sal jou seen. Maar as jy op die [bose weg] wandel [ ... ]

5. sal Hy oor jou [bring] en jou vernietig.[ ... ]

~'-,~-" il'''I""''n ""1~ r""-"" ''"''I'"''''i r J ,) I , vacat I 1 __ I I .' '.....,,1 J '- !~, ,_'n 3b
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Vertaling

3b. Geseend is die man wat wysheid verkry en wat wandel

4. volgens die wet van die Allerhoogste. En wat rig sy hart volgens haar (d.L

wysheid) wee en beteuel word deur haar berisping en wat [altyd] behae het

in haar tugtiginge

5. En hy versaak haar nie in die moeilikheid van sy onreg nie, en in moeilike

tye verwerp hy haar nie, [op die dag] van angs vergeet hy haar nie

6.en as sy siel verneder word, verag hy haar nie, want hy dink altyd aan haar

en in nood oordink hy [haar. En in al]

 
 
 



/ : 1'~Jil7mqD~ n??p'1tD1tD10'n ::l~ n:J1::l 3.9

: 1'1 ~'1i1''1::lJ ~? 'J T::l~ 1'1?P::l1::lJnn ?~

: '10~??PO ~~n i1::l10'1'1'::l~/ 1'1::lJtD'~ 1'1::l

: 1'~Jn/ ~~'i1 n~~n 1'10ni1i1on~? ::l~ np'~

: TJ'11'n'::ltDi1?.1~J '11'onJ 1'1 1JTn i11~ 0'1'::l

: '10~??PO '1~1'1::l0'1'0'1'1'::l~1'iO / 'J

6. (wat) sy moeder eer

7.

8. My seun, in woord en in daad eer jou vader (sad at) aile seeninge oar jou

kan kom

9. (want) die seeninge van 'n vader Ie die fondasie van die wortel, maar die

vloek van 'n moeder ontworte! 'fl plantasie (familie)

10.Moenie eer vind in die skande van jou vader nie, want dit is geen eer vir

jou nie.

11. Die eer van 'n man is die eer van sy vader, maar hy wat sy moeder

vervloek, vermeerder sonde.

12. My seun wees standvastig in die eer van jou vader en in al die dae van

jou lewe moet jy ham nie verldat nie.

 
 
 



13. En selfs as sy verstand swakker word, moet jy hom In ag neem, moet

hom nie beskaam in al die dae van sy lewe nie.

14. (As) jy regverdig was teenoor 'n vader, sal dit nie vergeet word nie. Dit

sal jou sondes vervang. Dit sal wortel skiet.

15. In die dag van nood sal dit vir jou onthou word. Soos hitte op ryp laat dit

jou sondes verdwyn .

16.Want 'n veragter van sy vader en 'n lasteraar van sy Skepper is hy wat sy

moeder vervloek.

: nlJno ~mJr~Ji1~m i1lJ.l)J l?i1ni1 / liVl'J 'JJ 3.17

: c'oni ~:mn ?~ 'J:J?1 C?ll' n?ri; / '7JO l\J::lJ ~l'O 318

: rile i1'7;'O'lJl'?l / C'i1?~ 'oni C'Ji'J 3.20

: ilpnn ?~ lOO / i10lJOlVli1n ?~ lOO m~?::l 3.21

: nnnOJJ / pOl' l? r~l plJni1 n'Vili1V i10J 3.22

: n'~ii1 lOO Ji 'J ion ?~ lOO im'Jl 3.23

: mlmo nllli nlJl'011 01~ 'JJ 'JlnVl' C!'Ji / 'J 3.24

17.My seun wandel met nederigheid in jou besigheid en jy sal meer bemind

wees as die gewer van geskenke.

18.Wees meer nederig as alles wat ewig groot is en voor God sal jy guns

vind.

It).

20. Want die gunsbewyse van God is baie en aan nederiges maak Hy sy

geheimenis bekend.

21. Dit wat te wonderlik is vir jou, moet jy nie soek nie en wat bedek is vir jou

moet jy nie naspeur nie.

 
 
 



22. Bedink die wette wat aan jou gegee is en dit wat 'n geheim is vir jou,

moet jy jou nie mee besig hou nle.

23. Dit wat bokant jou is moet jy jou nie mee bemoei nie, want meer as

(genoeg) is aan jou gewys.

24. Inderdaad, baie is die planne / slinkshede van die mensekind - slegte en

misleidende verbeeldinge.

: in! 11:1;:)nW:1W'1 ill' n~wo / n~W:1W' ';:) 4.21

: T';1W;:)O'; ';w;:)n ';~1 / lwm ';J) T:lE:l~wn ';~ 4.22

: C'';W10 / 'J:h i~on ';~1 lwm ';:D'; J)~n ';~ 4.27

21. Want daar is 'n (tipe) skande wat sonde meebring en daar is 'n skande

wat eer en respek is.

22. Moenie jou aangesig oar jouself verhef nie en moenie struikel tot jou eie

struikeling nie.

27. Moenie jouself aan 'n dwaas ontbloot nie en moenie (jouself) vernietig /

verkleineer voar regeerders nie.

 
 
 



37. Konsentreer op die vrees vir die Allerhoogste en op sy bevele en oordink

dit voortdurend en Hy sal jou insiq gee vir jou hart / verstand en aan jou die

wysheid wat jy begeer.

- ~~'""\...••..,• ...,.,.,./ :-'~,'""\......,..,:,):-"'x 7 1
11_ , ) •..1""-' ,-,"" J 1';;.1 I It' "0../) (\

1. Moenie die slegte doen nie en moet ook nie dat die slegte jou laat

afdwaal nie.

2. Bly weg van die bose en dit sal jou vermy .

• '""\PJ""" .,.,~ ~-~'""\- .-- '-'n'""' '"""n '-'n--'" / "I:"inn •....,.,.""",II~" lIlli/II _,"-,I.., ;",,"-,1..,; (_ ;"

12. Moenie geweld beplan teenoor 'n broer nie en netso ook (nie) teenoor 'n

vriend en naaste nie.

13. Moenie vreugde vind om leuen op leuen te vertel nie, want die uitkoms

daarvan is nie goed nie.

 
 
 



: i:J.lm' ~'"-' jnJl' i'1JT / Cl' 'no:J l:J'iDnn '"-'~ 7.16

: i10i iD'1:J~/ n'1pn 'J i1'1~' '"-":::liDi1,~O ,~O 7.17

16. Moenie jouself h08r ag as (jou) volk nie, onthou sy ongelukkigheid /

woede sal nie ophou nie.

17.Meer en meer moet jy trots verminder want die einde van 'n mens is 'n

21. 'n Slim / verstandige slaaf moet jy liefhe soos jouself, moenie (sy) vryheid

terughou van ham nie .

. Ci1'"""~"'" C'"'' c"",'-, / ""~.,, C"''1''""",'"",'...,~ r'''''' 7 23• 'I I l,;",i",,_ u. ! I ~' ~'\i,./ I '~I" I _ I r _ oJ_

: D'J:::lDi1,"-,~/ T~n ';~'1 Di~iD i'1~J 1'"-' n'1J:J 7.24

/: i1iJn iJ' I'1JJ ,"-,~'1pOl' ~~''1 nJ ~~'1i1 7.25

 
 
 



23. As jy seuns het, tugtig hulle en neem vir hulle vrouens in hulle jeug.

24. (As daar is) dogters vir jou, pas hulle begeerte op en moenie laat skyn

hulle gesigte nie.

25. Hy wat 'n dogter weggee, gee sorge weg maar aan 'n wyse man 'n

metgesel.

12.Moenie aan iemand sterker / ryker as jy leen nie, maar indien wel, is die

geleende soos verlore.

13.Moenie borgstaan vir meer as wat jy het nie. En as jy borgstaan, beskou

dit as 'n realiteit (skuld wat jy moet betaal) .

. l''''''''''' ~~,"""'\'"'1""'J l~"l:"i'...,~:,v~/ '1.1-"'\1'" ~v. ~ 111_'_ /,;.,; J 1_ I ) I t' V-I_ ..• I I"'-'t.'! I "-' __ ,, I )"

2. Moenie toegang gee aan 'n vrou oor jou siel nie sodat sy (nie) op jou

hoogtes trap nie.

 
 
 



. ~..,""'!"""- ,..••,- '""',' / ...,,,~.- c'n::'l "'"'1 ~,-
• I/II)I),~I~I /;;..JI I~"';;')I 1:"'1_-'1

: DnJJ'J lllO "lJl lJlJ[ln 'n' DlJJ Dll

: lnl~~n D':l"l~ n~I'Jl lOn"l / '"lllJ p'~ '[lJ~

14. Weet dat jy op strikke trap en op 'n net wandel jy.

15. Met die verstandige moet jy gedagtes uitruil en laat al jou gesprekke

(met) hulle insig wees.

16. Laat regverdige mense jou tafelgenote wees en laat die vrees vir God jou

sierraad wees.

lnJl~"I :llpn ';ll / J'~n '0"1 ll',n Jl~ D~ 12.1

: ,',0 lJOO~"I / D~ nOl"l[ln ~~Ol p"~"1 J~':l 12.2

1. As jy goed (doen), weet aan wie doen jy goed en daar sal 'n goeie

verwagting / einde wees vir jou.

2. Doen goed aan die regverdige en jy sal vergoeding vind, indien nie van

hom nie, dan van die Here

 
 
 



3. Daar is geen goed (goeie dinge) vir hom wat aan die goddelose rus gee

nie en hy doen (daardeur) ook niks regverdigs nie.

/ : l:Jnnn i10 100 l'iDlJ ?~'1~iDn {i10} 100 1:JJ 13.2

: l:JiDJ ~'1i1'1'1:JiDp'1J~'1i11iD~ 1'0 ?~ 1n~ l:Jn{n}' i10

: ?1 ?~ l'iDlJ l:Jn{n}' i10 '1~

2. Waarom sal jy 'n gewig optel wat te swaar is vir jou en waarom sal jy met

iemand wat ryker is as jy, vriende maak? Hoe kan die pot en pan vriende

maak, wat, as hy met hom bots, sal breek? Of hoe kan 'n ryke en 'n

hulpelose bevriend raak?

: n~' 1':J '1i1J''1'1~nm 1':J '1i1'niD''1cn~ ~1:J n'iD~l:JO Cl'i1?~ 15.14

: ?~ 1'1~1nliZ)lJ?i1J'10~'1i1'1~010iDn r~nn / Cl~ 15.15

,l'nn i1n~ CJ '1:J/ ~'o~n

 
 
 



14. In die begin het God die mens geskep en Hy het hom gemaak aan die

hand van wegdwaling en aan die hand van lojaliteit het Hy hom gevorm.

15.As jy wil (dit jou keuse is) bewaar sy verordeninge en getrouheid is om

God se wi! te doen. Wees getrou aan Hom en ook jy sal lewe

16.Voor jou is vuur en water uitgegooi, steek jou hand uit na watter een jy

wil.

17.Voor die mens is lewe en dood, watter een hy ookal kies, sal vir hom

gegee word.

12. My seun, as jy by 'n groot (weelderige) tafel sit, moenie jou keel aan hom

oopmaak nie (vraatsugtig wees nie). Moenie se: "wat 'n oorvloed is hierdie!"

nie, onthou dit is sleg om 'n slegte (guisige) oog te he.

 
 
 



I .... J 1i~i1 n:mi

1 •• 1 nQi.lJ'? i1TO'JiDO'?iJ

.lJiD'l[... J iD'~ [ ... J

'?~ [... ]Q '?J '?~[ ... ]

Vertaling (Weens die gebrake Hebreeuse teks IS die vertaling ap grand van die Gnekse

teks gedaen)

13.Soos die klei van 'n pottebakker in sy hande (is) om te vorm na sy wil, so

is die mense in die hande van hulle Skepper om hulle te vergeld volgens

sy oordeel.

14. (Soos wat daar) 'n kontras is tussen die slegte en die goeie en 'n kontras

tussen dood en lewe, so is daar 'n kontras tussen die van die sonae en

die van die lig

15. En sien nou, al die werke van die Allerhoogste is twee-twee (is in pare)

die een in kontras met die ander.

ni1[.] iDpJ' ~'?iD liJ.lJ [.]J.lJi1

inQ ~'?iD liJ.lJ [. ]J.lJi1

iJQin 1~inr J

 
 
 



25. voer en 'n sweep en 'n vrag vir 'n donkie en opstandigheid (beteken)

werk

26. vir jou slaaf. Laat jou slaaf werk sodat hy nie gemak soek nie. En as hy

sy kop oplig ...

27. sal hy gemaksugtig raak. Opstand vermeerder kwaad

28 .... straf ondersteun hom ... oor 'n slegte slaaf

31. As jy een slaaf het. ..want famllie ...As jy een slaaf het laat hy wees soos

'n broer ... Jy moenie haat ...

pm'm' ~, -ll:J,:J1 i11Ji1n'~, ,~ 0' 35.22

OpJ J'iD' 0'1"1 'ir:J~ 'J~1Jrn1J' il7

l1li) C''!)iDii1tJlJIilir '~JiD iD'ir il7 35.23

22. Ook God sal nie uitstel nie en net soos In soldaat, sal Hy homself nie

bedwing nie; totdat Hy die gesigte van die wreedaards verwoes het en

wraak vergeld het vir die nasies.

23. Totdat Hy weggeneem het die septers van die arrogansie / trotse en

voorwaar die staf van die goddeloses in stukkies gebreek het.

24. Totdat Hy vir die mens sy dade vergeld het en die mens betaal het

ooreenkomstig sy planne.

25 sy volk ... en hulle verbly deur sy reddende hulp.

26 soos in 'n tyd wat die wolke leeg is, met tyd van spanning

 
 
 



TiXI ln~c C"l'\Cl'\1l'\

lJJ'IJ lJJ'I Clu1C'l'\

'Il'\ 'Il'\ Inu n'll'\ 'I;:, Clul

1 I. <met wie jy nie moet meng nie>

12. Inderdaad (eerder), met 'n man wat gedurig vanuit vrees vroom is, wat jy

weet 'n bewaarder van sy verordeninge is. Wie se hart soos jou hart is en

wat as jy val vir jou sal omgee.

15. En bid oor al die dinge tot God wat in die waarheid jou voetstappe rig.

: n'I~' Cl't:bSC'i1uJIl'\

: ilth '1''1;:, ClJ n'lC'lol

JJ'I m'llJnn n,pu

mOl Cl"i1li1ull Jl~

17. Die wortel van gedrag is die verstand / hart. Vier takke ontspring:

18. goed en sleg en lewe en dood en die heersers van hulle almal is die tong.

 
 
 



C-'J'1t;)C": "l' ;'1iDl'iJ

••.'" :,--...,.1"'''''~••.••11\\_ ;;.; I j I} I"';", / I '"

33. AI die werke van God is goed, vir elke nood van jou voorsien Hy op sy

tyd.

34. Daar is geen rede am te se: hierdie (werke) is slegter as daardie nie, want

Hy volbring elkeen op sy tyd.

35. Nou, met die hele hart roep uit en prys sy heilige Naam .

• ~~"'I--"~r'\ ~-.", •. """'\"","''''''
• r r J) 1,-,1_1_ )"",,"'-, _: •••

28. My seun moenie 'n lewe van geskenke leef nie. Dit is beter am

weggeneem te word as am onbeskaamd op te tree.

20. (As) 'n man staar na die tafel van 'n vreemde, kan sy lewe nie as n lewe

beskou word nie.

 
 
 



9b. As jy struikel sal daar ewige vreugde wees en as jy doodgaan word jy 'n

vloek.

 
 
 



Samevatting

4Qinstruction-fragmente en ander Wysheidsgeskrifte: 'n

Ondersoek na Intertekstualiteit

deur

ANNA BARBARA GEYSER

STUOIELEIER:

OEPARTEMENT:

FAKULTEIT:

PROF JH POTGIETER

ANTI EKE TALE (Semities)

LETTERE EN WYSBEGEERTE

In die laat tagtigs en vroee negentigs van hierdie eeu is die res van die Oumran-

geskrifte wat ontdek is, openbaar gemaak. Met die gebeurtenis het talle

moontlikhede vir die wetenskaplike bestudering van 'n groot aantal dokumente

ontstaan.

4Qlnstruction is een van die dokumente wat beskikbaar geraak het, en is

geklassifiseer as 'n wysheidsteks wat 'n legio moontlikhede vir wetenskaplike

bestudering moontlik gemaak het. As gevolg van die fragmentariese aard van

die teks bestaan daar nog geen vasgestelde teks vir die geskrif nie en is daar

nog nie 'n volledige vertaling nie. Hierdie twee faktore asook die feit dat die

fragmente tematiese ooreenstemming (maar ook verskille) toon met ander

wysheidsgeskrifte, het as motivering vir hierdie studie gedien.

In hierdie studie gee ek 'n eie komposisie van die teks asook 'n vertaling van die

geselekteerde fragmente (40417 2i-ii en 40416 2ii-iv ) van 4Qlnstruction weer.

 
 
 



Deur middel van intertekstualiteit word die fragmente vergelyk met ander

wysheidsgeskrifte (Ben Sira, ander Qumran-geskrifte en Spreuke) uit die

Israelitiese geledere. Bepaalde wysheidstemas is in die fragmente

ge"identifiseer, waarna dit met ooreenstemmende temas in die ander

geselekteerde geskrifte vergelyk is. Die intertekstuele studie behels 'n

bestudering van die geskrewe teks sowel as die gebeurde teks. Die onderskeie

geskrifte se tekste sowel as kontekste is met ander woorde met mekaar

vergelyk, in 'n paging am die rede(s) vir die ooreenstemmende asook

verskillende opvattings oar soortgelyke temas binne die Israelitiese "biblioteek"

te verklaar.

Na aanleiding van die intertekstuele studie wil dit voorkom asof die

ooreenstemminge voor die deur van die "bronteks" (oorspronklike teks) gele kan

word, terwyl die verskille meer verstaanbaar is in die lig van die onderskeie

geskrifte se omstandighede (konteks/ sosiale teks).

 
 
 



Summary

4Qlnstruction fragments and other Wisdom texts: A search for

Intertextual ity

by

ANNA BARBARA GEYSER

PROMOTOR:

DEPARTMENT:

FACULTY:

PROF JH POTGIETER

ANCIENT LANGUAGES (Semitics)

ARTS

In the late eighties and the early nineties of this century most of the Qumran

texts which were discovered were made public. Along with this, many

opportunities arose for scholars to study the many documents contained therein

4Qlnstruction is one of the documents which became available and as a result

thereof, a wide range of opportunities opened up to scholars. Due to the

fragmentary nature of the text, there is as yet no formal text of the document

available. The motivation for this study arises from the above mentioned factors

along with the fact that the fragments have both similarities and differences

within certain themes.

In this study I am presenting my own reconstruction and translation of selected

4Qlnstruction fragments (4Q417 2i-ii and 4Q416 2ii-iv). By using intertextual

study, the fragments are compared with other wisdom texts (Ben Sira, other

 
 
 



Qumran texts and Proverbs) from the Israelite "library". Certain wisdom themes

are identified in the fragments and compared with similar themes in the other

selected texts. The Intertextual study involves a study of the written text(s) as

well as of the actual events (social text). Hence, the text(s) and context(s) of the

selected works are compared with each other in an attempt to explain the

reasons for the similarities as well as the varying opinions within the similar

wisdom themes contained in the Israelite "library".

In the Intertextual approach, it appears as if the similarities can be attributed to

the original Israelite theology or ideology, while the differences are due to the

varying situations (context/ social text).
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