
Hoofstuk 1 


INLEIDING EN HIPOTESESTELLING 


1.1 Inleidende oprnerkings 

1.1.1 Die Immaouel-figuur 

Volgens die Joodse skrywer-fIlo soofMartin Buber (1964:383) is die Immanuel

profesie in Jesaja 7 een van die moelikste gedeeltes in die Bybel om te verklaar. Wolf 

(1972:449) sluit hierby aan: "The identification of Immanuel and his mother in Is 

7:14 has been the object ofheated debate for centuries." 

Christen-navorsers het na aanleiding van Matteus 1 :23 die moeder met Maria en die 

Immanuel-kind met Jesus Christus vereenselwig. (Vir 'n Christologiese interpretasie 

van die Immanuel-kind, sien Widyapranawa 1990:42; Kaiser 1988: 55-70; Vasholz 

1987: 97-84; Reymond 1989:1-15.) Hierdie siening is om verskeie redes vir Joods

rabbynse verklaarders problematies, onder andere omdat die betekems van 'aJmah nie 

vir hulle maagdelikheid veronderstel, soos wat die vertaling van die begrip in die 

Septuagint (parthenos) doen me. Verder is Jesaja 7:14 deur die meeste Joodse 

kommentatore me as 'n Messiaanse toespeling gefuterpreteer nie (Kamesar 1990:51; 

Schoors 1987:68). 

 
 
 



2 

Dat die Immanuel-figuur inderdaad "n crux interpretum verteenwoordig, word 

duidelik as gelet word hoe wyd uiteenlopend die interpretasies van die figuur is (vgl 

Kaiser 1988:55). Sommige interpretasies sluit by mekaar aan en oorvleuel, terwyl 

bepaalde interpretasies mekaar radikaal uitsluit. Deur sommige navorsers word die 

Immanuel-figuur as bepaalde persoon geYdentifiseer, terwyl ander redeneer dat die 

figuur onidentifiseerbaar is. 'n Verdere moontlikheid wat by geleentheid ontgin word, 

is om "Immanuel" as 'n kollektiewe aanduiding te beskou, wat nie net op 'n 

eenmalige geboorte dui nie, maar op 'n belofte wat deur verskeie geboortes waar 

gemaak kan word. 

Van die mees verteenwoordigende interpretasies, ofpogings tot identifisering van die 

Immanuel-figuur (uitgesonderd die bogenoemde Christelike interpretasie), is die 

volgende: 

1.1.1.1 Immanu-EI as seun van die koning Agas 

Een van die oudste interpretasies van die Immanuel-profesie is dat Immanu-EI ( = 

Immanuel)* die seun is van koning Agas, naamlik sy seun Hiskia (Laato 1988: 193; 

Auret 1991b:67; Hertz 1960:305). Die interpretasie was nie aileen gewild in die vroee 

Rabbynse literatuur nie, maar word ook deur talle eksegete in ons eeu as die korrekte 

beskou. 

* In navolging van die Hebreeuse teks, word die naam Immanu-EI in die studie in die reel as 

twee woorde geskryf, behalwe waar dit aan 'n volgende woord gekoppel is, of in gevalle 

waarin daar direk of indirek na ander navorsers se uitsprake verwys word, en waarin die 

woord Immanuel as een woord aangedui word. 
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Volgens Hammershaimb (1966) en Bentzen (1944) hou die geboorte waarna in Jesaja 

7 verwys word, verband met 'n koninklike kultus-rite, en die profeet Jesaja verkondig 

aan Agas die bestendiging van die Dawidiese lyn deur die kroonprins, Immanuel. 

By Hammershaimb hou die gedagte verband met sy lees van die Ras Shamra-tekste, 

waarmee hy gepoog het om die koninklike kultus van die Jerusalemse tempel te 

(her)konstrueer (Hammershaimb 1966: 19-23). Ook Mowinckel (sien Laato 

1988: 140) en Ringgren (1952: 131) ondersteun die teorie dat die jong vrou Agas se 

eie vrou Abi was, en die kind Immanuel sy eie seun Hiskia. 

Volgens Suber (1964:383-385) het Agas, nadat hy gehoor het van die Immanuel

teken, onmiddellik geweet wie die jong vrou was - naamlik sy eie vrou. 

Laasgenoemde siening kan egter na aIle waarskynlikheid nie gehandhaaf word nie. 

Die onpersoonlike inkleding van die orakel maak dit onwaarskynlik dat Agas direk so 

'n afleiding sou kon maak. Die onpersoonlike aard word beklemtoon deur die feit dat 

enige direkte naamgewing ontbreek. Die woord ~almah bevat moontlik ook 'n 

suggestie van verskuildheid, deurdat dit etimologies kan inspeel op die Hebreeuse 

woord r:,,tj wat beteken om weggesteek, ofverskuil te wees. 

Oit is verder ook bekend uit II Kronieke 28 dat Agas een van sy seuns geoffer het aan 

'n afgod, en dit maak dit onwaarskynlik dat Jesaja sou laat blyk dat Hiskia die 

Immanuel-figuur sou wees. Agas sou met sy swak karakter en ongeloofshouding 

miskien nie die versoeking kon weerstaan om nog 'n seun aan afgode prys te gee nie. 
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1.1.1.2 Immanu-EI as seun van die profeet 

'n Ander interpretasie wat voorkom, is dat Immanuel die seun van Jesaja self is. 

Volgens hierdie siening word die moederfigure van Jesaja 7:14 en 8:3 aan mekaar 

verbind. Daar word dan veronderstel dat die 'a/mah van Jesaja 7: 14 en die 

profetesfiguur in 8:3 een en dieselfde persoon is. 

Fahlgren (volgens Laato 1988:145) vind dit vergelykbaar met Miriam, die suster van 

Moses wat i10'.o en m__ ~:::lJ genoem is. Gottwald (1958:36-47) sluit hierby aan en 

noem die moontlikheid dat die'a/mah kan dui op 'n kultusslavin, wat die vrou van 

Jesaja en die moeder van die Immanuel-kind sou wees. 

'n Argument wat voorkom om die Immanuel-kind as een van Jesaja se eie kinders te 

identifiseer, is die feit dat Jesaja se kinders wat in die Jesajaboek genoem word, 

simboliese name ontvang het. So het Stamm (1954:32) en HOlscher (1923:160), 

byvoorbeeld geredeneer dat, in die lig van die feit dat Jesaja se kinders met simboliese 

name benoem word, die naam Immanuel ook 'n simboliese naam is, en dat die kind 

ook een van Jesaja se seuns moet wees. (Sien ook Gesenius 1859: 1139). 

In aansluiting by die idee dat die kind Immanu-El net soos Maher-shalal-gash-baz 

'n kind van Jesaja is, weens die duidelike ooreenkornste tussen Jesaja 7: 14-16 en 

Jesaja 8:3,4, redeneer Wolf in sy artikel "A solution to the Immanual prophecy" 

(1972:451-456) dat Jesaja 8:1-4 'n kort beskrywing is van 'n huwelikseremonie 

tussen Jesaja en die pro fetes ('a/mah). Die "betroubare getuies" wat in Jesaja 8:2 

vermeld word, word dan deur Wolf gesien as huweliksgetuies. 
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Hierdie siening het uit verskeie oorde kritiek ontvang. Volgens Laato (1988:146) 

byvoorbeeld, is die huweliksinterpretasie (naamlik dat Jesaja met die 'almah in die 

huwelik tree) waarvan Wolf 'n voorstander is, te vergesog en verbeeldingryk om 

waar te wees. 

1.1.1.3 Immanu-EI as kollektiewe uitdrukking 

'n Heel ander interpretasiemoontlikheid word ontgin wanneer daar nie gepoog word 

om die begrip Immanuel (lmmanu-El) en/ofbegrip 'almah te identifiseer en op 

spesifieke persone te betrek nie, maar wanneer dit as kollektiewe uitdrukkinge beskou 

word. Dan word die begrip 'almah gesien as verteenwoordigend van aIle moeders wat 

hul kinders "Immanuel" sal noem om die land se bevryding te vier (McKane 

1967:214.) In die interpretasie (en soortgelyke interpretasies) word die Immanuel

benoeming deel van 'n landswye viering waarby die hele volk, ofvolksoorblyfsel, 

betrokke gernaak word. 

Allegories word die Immanuel-figuur deur sommige eksegete, wat ook die 

kollektiewe interpretasie volg, gesien as die getroue restant van die volk, met ander 

woorde as" 'n nuwe Israel". Die jong vrou word in hierdie interpretrasies dan 

gewoonlik: gesien as 'n personifikasie van Sion / Jerusalem, ofIsrael (Rignell 

1957:113,117; Kruse 1965:27; Rice 1977:366). 

Kruse interpreteer die jong vrou as Sion en die Immanuel-kind as die restant - volgens 

hom die geheiligde restant wat oorbly. Hy ondersteun sy argument deur te verwys na 

soortgelyke a1legoriee wat in die Ou Testament voorkom, byvoorbeeld in Hosea 2:4; 
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4:5 en ook 11:1 waar die restant volgens hom 'n nuwe Israel verteenwoordig. Kruse 

(1965:32) Ie ook klem op Jesaja 66:7-14 waar sprake is van Sion wat geboorte skenk 

aan 'n manlike kind, met ander woorde die "nuwe volk." 

Rice (1978:221) se siening hang ten nouste saam met die van Kruse. Volgens hom het 

dit (simboliese) relevansie dat die kind Shear Jashub ("oorblyfsel-keer-terug") in 

Jesaja 7:1-17 vermeld word, in dieselfde gedeelte waarin die ontmoeting tussen 

Jesaja en Agas beskryf word. 

Ook hierdie verklaring het uit verskeie oorde kritiek ontvang. Laato (1988: 149) 

byvoorbeeld, wys aIle verklarings afwat die Immanuel-figuur as 'n kollektiewe 

aanduiding sien. Hy wys daarop dat die redaktor van Jesaja 8:8 Immanuel as 'n 

koning beskou het, en dit sou nie kon strook met 'n kollektiewe interprestasie nie. 

1.1.1.4 Immanu-EI - Meervlakkige duiding? 

Daar bestaan egter die moontlikheid, volgens Rignell (1957:11) en Rice (1978:225) 

dat Jesaja 8:8 op sowel 'n individu as op 'n restant kan dui. In die geval het ons dan 

te doen met 'n meervlakkige interpretasie, en kan die Immanuel-figuur as 'n 

meerduidige profesie opgeneem word. 

"Meervlakkigheid" of"meerduidigheid" kan ook op ander maniere ten opsigte van 

die Immanuel-figuur gebruik word. So, byvoorbeeld, word dit deur Oswalt 

(1986:208) in verband gebring met 'n "double fullfillment theory." Volgens hierdie 

 
 
 



7 

teorie verwys die Immanuel-orakel eerstens na Jesus, en tweedens na iemand uit die 

tyd van Agas. 

1.1.1.5 Immanu-EI as mitologiese figuur 

'n Interpretasie van die Immanuel-figuur, wat Laato (1988: 150) 'n mitologiese 

interpretasie noem, vind ons onder andere by Gressmann (1929:238-242). Hy wys 

daarop dat Immanuel se voedsel, naamlik dikmelk en heuning (Jes 7: IS), die tipiese 

voedsel was van gode in sowel Griekse as Babiloniese mitologie. Gressman vind 

hierin 'n Messiaanse gedagte, maar is van mening dat die Messiaanse gedagte as 

sodanig ontwikkel het uit mites - geleen by ander godsdienste - oor die geboorte van 

'n goddelike kind, wat blydskap en bevryding vir sy mense sal bring. 

John Scullion (1968: 288) sluit by hierdie intertekstueel-mitologiese beskouing aan 

deur te wys op die geboorte van 'n goddelike kind in die Egiptiese geskrifte. In die lig 

van raakpunte wat hy tussen die Egiptiese relaas en die Jesaja-profesie meen te vind. 

huldig Scullion die standpunt dat, al kom Israel se teologiese denke uit 'n spesifiek 

Semitiese agtergrond, invloed van omringende volke in die nabye Ooste se 

godsdienste sigbaar is in Israel se godsdiens. Volgens hom vind dit onder andere in 

die Messiaanse gedagte gestalte. 

(Sien ook Gray [1912] 1975: 134 wat verwys na die kind Perseus - die wonderkind 

wat gebore is uit Zeus en die maagd Danae.) 
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1.1.1.6 Immanu-EI as kreet/uitroep 

Benewens die bogenoemde argumente word kortliks verwys na die moontlikheid dat 

Immanu-El dalk 'n kreet kan wees waarmee om hulp geroep word. Hierdie 

moontlikheid word deur Lescow (1967:207) ondersoek. Lescow is van mening dat die 

naamgewing eerder op so 'n hulpkreet van die yolk (profeet) dui as wat dit na 'n 

bepaalde individu verwys. Snijders (1969:104) oorweeg die moontlikheid dat dit 'n 

ou liturgiese uitroep kon gewees het. Volgens Auret (1991 a:9) kan die siening dat die 

begrip Immanuel 'n uitroep of kreet is, ook moontlik steun vind in die feit dat die 

woorde "Die Here van die leerskare is met ons" in Psalm 46:8,12 as 'n rituele uitroep 

verstaan kan word. Miskien sou hierdie "rituele uitroep", soos wat dit binne die 

konteks van Psalm 46 voorkom, egter eerder as 'n oorlogskreet as 'n hulpkreet 

geYnterpreteer kon word. 

1.1.1.7 Immanu-EI as die Here self 

Dat Immanuel en Jahwe een en dieselfde persoon kan wees, word aangevoer deur 

Auret (1991b: 67-84). Op grond van redaksie-historiese en literer-kritiese ondersoek 

kom hy tot die gevolgtrekking dat die laaste (post-eksiliese) redaktor van Jesaja 7:10

17 ongetwyfeld die Here self as bevrydende Immanuel-figuur gesien het. 

In hierdie studie sal geredeneer word dat die Here ten nouste betrokke is by die 

Immanuel-figuur en sy optrede, maar dat God nie met die Immanuel-figuur 

geldentifiseer hoefte word nie. 
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Wanneer die bogenoemde standpunte met mekaar vergelyk word, en in gedagte gehou 

word dat daar op elk verskeie variasies bestaan, word dit duidelik hoe wyd en 

uiteenlopend van aard die interpretasiemoontlikhede rondom die Immanuel-figuur is. 

1.1.2 Geboorte- en geloofsmotiewe 

'n Probleem in verband met die uiteenlopende verklarings van die Immanuel-figuur is 

dat daar dikwels te eng gefokus word op die persoon as sodanig, en dat die orakel as 

geheel nie genoegsaam verreken word nie. So, byvoorbeeld, gebeur dit meermale dat 

die geboortemotiefwat ons aantref in die Immanuel-orakel, en die geloofsaspek wat 

daarmee saamhang, in verklarings onderspeel word, of dat die geboorte slegs in terme 

van identifisering van die Immanuel-figuur aangewend word. By die Christologiese 

interpretasie van Jesaja 7:14, byvoorbeeld, word die geboortefaset dikwels bloot in 

diens gestel van die identifisering van die Immanuel-figuur as Christusfiguur. 

Daar is egter ook navorsers wat ander motiewe in die gedeelte - soos die 

geboortemotiefen die geloofsmotief - aanspreek en ten volle pro beer verreken. 

Een voorbeeld van so 'n ontginning van 'n bepaalde motiefvind ons in Lescow se 

artikel oor die geboortemotief van die Messias: " Das Geburtsmotiv in den 

messianischen Weissagungen bei Jesaja und Micha" (Lescow 1967: 173-207). Ironies 

genoeg argumenteer Lescow egter dat die geboortemotief nie relevant is in Jesaja 7 en 

selfs 9 nie (!), omdat hy Jesaja 7:14 as 'n "noodkreet" interpreteer, as reaksie op 'n 

dreigende krisis, terwyl hy weI Jesaja 9 Messiaans interpreteer, maar argumenteer dat 

die teksgegewe ingestel is op 'n Messias uit die Dawiddinastie en dat claar nie op die 

geboorte of bekroning van die Messias gefokus word nie. 
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As in ag geneem word dat die teken weI in die eerste plek geformuleer word in terme 

van die geboorteskenking deur 'n vrOll, en dat die teken gegee word in die konteks 

van 'n oproep tot geloof (les 7:9), wil dit voorkom of Lescow se siening, hoewel 

gedeeltelik geldig, eensydig is. Daar is reeds gewys op die moontlikheid van 

meerduidige interpretasie en die interpretasie van 'n moontlike "noodkreet" hoefnie 

die geldigheid van die "geboortemotief" in Jesaja 7: 14 uit te sluit nie. Die 

belangrikheid van die geboortemotief word duidelik as Jesaja 7:14 binne die konteks 

van die hele Immanuel-orakel gelees word, wat onder andere die geboorte van Maher

shalal-gash-baz insluit. Dit word verder bevestig wanneer daar gelet word op die 

ooreenkomste tussen die geboorte van die kind met die naam ,,~ 1JO.o (Jes7,8) en die 

geboorte van die kind met die naarn ,,:::lJ ,,~ (Jes 9). 

Die argument van Lescow teen 'n "geboortemotief' in Jesaja 7 en 9 bevestig eerder 

die aanwesigheid van so 'n motief, as wat dit die motief negeer. Dat die geboorte van 

'n kind as teken gegee word 'n heilsteken volgens Lindblom (1958:22) - te midde 

van 'n tydperk van krisis, mag na 'n paradoksaliteit klink. Dit kry egter betekenis 

wanneer ingesien word dat die kind van Jesaja 7, net soos die kind in Jesaja 9, as 'n 

"lig" gegee word in die "duisternis". Die geboorte van hierdie wonderkind (van 

Jesaja 7,8 en 9) wordjuis genoem te midde van 'n tydperk van verskriklike lyding, 

wat later bespreek sal word in terme van "geboortepyne" wat die Messiaanse tydperk 

voorafgaan ("'birth pangs of the Messiah"). 

Hierdie teken word verder ook in verband gebring met geloof. Daar word 

gesuggereer dat daar by die moeder geloof aanwesig is. Hoe anders is dit moontlik dat 

sy haar haar kind "God is met ons" noem? Maar ook die geloofvan 'n kind wat leer 
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om te onderskei, word gesuggereer. Dit hang verder ten nouste saam met die geloof 

wat by die volk aanwesig is in die verwagting wat afgestem is op die geboorte van 'n 

redderkind - 'n Messias met bykans Goddelike name, volgens Jesaja 9. 

Dit is belangrik om daarop te let dat bykans enige teken gegee kon word aan Agas en 

Israel, in samehang met die oproep tot geloof in Jesaja 7:9, veral as die Here se 

aanbod aan Agas ernstig opgeneem word: "Vra 'n teken van die Here jou God. Gaan 

diep af - vra tog, ofgaan op na die hoogtes" (Jes 7: 11). Tog gee die Here die 

vreemde teken van 'njong vrou wat geboorte skenk aan 'n kind, 'n seun. Dat hierdie 

geboorteskenking aan 'n kind egter nie net 'n simboliese kreet is nie blyk duidelik uit 

die handelinge van die seuntjie wat beskryfword in Jesaja 7:15,16. Juis die feit dat 

die teken so eenvoudig beskryf word in terme van "'n jong vrou wat swanger word en 

'n kind baar", maak dit duidelik dat die geboortegewingaspek (wat die eerste deel van 

die teken uitmaak) absoluut relevant is. 

Hierdie uitgangspunt sal getoets word deur die nadere analise van die Immanuel

orakel as geheel. 

1.2 Hipotesestelling 

Oenskynlik is die mees voor-die-hand-liggende problematiek van hierdie gedeelte die 

identifisering van die Immanuel-figuur. Hiermee saam hang gewoonlik die vraag na 

die moontlikheid ofdie figuur Messiaans gemterpreteer behoort te word. (Sien 

byvoorbeeld Auret (1989) se proefskrif: "Die ImmanueI-perikoop en die 

Messiasvraagstuk.") Hoewel dit toegegee moet word dat die roI van die ImmanueI
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figuur sentraal is in die Immanuel-orakeL moet bygevoeg word dat die geloofsaspek 

en die aspek van geboortegewing ten nouste met hierdie sentrale gegewe verbind is. 

Die fasette (geloof, geboorte) word dikwels in navorsing onderspeel deurdat die klem 

eensydig gele word op die Immanuel-figuur. Myns insiens behoort ook die genoemde 

fasette verreken te word in navorsing oor die Immanuel-orakel. 

In die lig hiervan is daar bepaalde hipoteses moontlik: 

1. 	 In die Immanuel-orakel word ingespeel op verskeie Ou Testamentiese 

tradisies. 

ll. Die geboorte van die Messiaskind hou verband met 'n lydingstydperk wat die 

geboorte van 'n nuwe tyd, die Messiaanse tydperk voorafgaan. 

ill. 	 Die geboorte van Immanu-El word by uitstek 'n simbool van die vernuwende 

krag van God tydens verskriklike lyding. Hierdie vernuwende krag van God 

hang in die Immanuel-orakel ten nouste saam met geloo£ 
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2.1 

Hoofstuk2 

METODIEK 

Tn die lig van die uiteenlopende verklaringsmoontlikhede van die Immanuel-gedeelte, 

is dit van belang om kortliks te besin oor die benadering wat gevolg gaan word by die 

verstaan van die teks. In die lig van die magdom literatuur wat daar reeds oor die 

Immanuel-figuur bestaan, moet daar ook gevra word of die betrokke benadering 

enige verdere lig kan werp op die uitleg van die Skrifgedeelte waarin die Immanuel

figuur verskyn. 

Om te weet watter invaishoek die korrekte en bruikbare is om 'n bepaaide teks te 

interpreteer, is problematies. Dit kan nie ontken word dat die manier waarop die teks 

benader en gelees word, bepalend kan wees vir die uiteindelike interpretasie daarvan 

en gevoigtrekking daaroor nie. 

Interpretasiemetodes 

Conrad (1991: 27 ) wys byvoorbeeld in sy boek "Reading Isaiah" daarop dat daar 

uiteeniopende metodes bestaan om 'n teks te lees. Volgens hom kan die 

uiteenlopende metodes in drie groepe verdeel word: 

Eerstens is daar volgens Conrad die "Expressive theories" wat klem Ie op die 

bedoeling van die outeur. Dit kan as 'n vorm van die histories-kritiese benadering 

gesien word. 
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2.2 

Tweedens is daar die "Objective theories", wat neerkom op 'n teks-immanente 

benadering waarin aIle klem op die teks self gele word, en waar eksteme faktore, 

soos historiese agergrond ofouteursbedoeling, na die agtergrond skuif. 

Derdens is daar die "Pragmatic theories" waarin die resepsie van die teks deur die 

leser van die grootste belang geag word. 

Conrad gee self voorkeur aan 'n kombinasie van die "Objective theories" en 

"Pragmatic theories" - op grond van sy uitgangspunt dat die leser en die teks as 

sodanig meer relevant is as die ontwikkeling en ontstaan(sgeskiedenis) van die teks. 

Conrad se keuse vir die beklemtoning van die resepsie-analise val saam, en maak 

deel uit vir die keuse om die Bybel as letterkundige dokument te lees. Hierin sluit hy 

sterk aan by die gedagterigting wat reeds deur James Barr bepleit is. 

Teksimmanente eksegese 

Barr, aangehaal deur Conrad (1991:5) skryfsoos volg: "Once we think of the Bible as 

literature, and take as units not the single words but the great literary and stylistic 

complexes, it becomes more and more difficult to find any use for a referential idea of 

meaning. The literature is its own meaning." 

Hierdie manier van teksimmanente eksegese (wat tegelykertyd ook historiese- en 

resepsiekritiek in ag neem) sal die vertrekpunt wees van die teksontleding en 

interpretasie. 
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T erselfdertyd sal gepoog word om die poetiese fasette van die teks deurlopend te 

verreken. Die uitgangspunt is dat die Immanuel-orakel sterk poetiese trekke vertoon, 

en dat dit nie sonder deeglike inagneming van die poetiese karakter van die teks ten 

volIe begryp kan word nie. 

Die poetiese karakter van die Immanuel-orakel 

Watson (1984:47 ev) maak 'n onderskeid tussen prosa en poesie, en toon aan dat die 

aan- ofafwesigheid van bepaalde elemente deurslaggewend is by die besluit of 'n teks 

weI as poesie geklassifiseer kan word. Hierdie elemente kan volgens Watson 

breedweg soos volg ingedeel word: "broad indicators" (sintaksis, metI1lIl1, taal, styl), 

"structural indicators" (parallelismes, chiasmes, ens.), "devices concerned with sound 

(woordspel, rym) en "negative criteria" (die afwesigheid van prosaiese elemente). 

Wanneer Watson se kriteria in berekening gebring word, word dit onrnoontlik om die 

sterk poetiese inslag van die teks te ontken. Selfs by die inleidende perikoop, Jesaja 

7:1-6, wat as prosa beskou kan word, is poetiese elemente deurlopend aanwesig. 

Enkele van die elemente wat die poetiese karakter van die teks bevestig, is die 

volgende: 

• 	 Die voorkoms van poetiese tegnieke soos parallelismus membrorum, klankrym, 

woordspel. 

• 	 Die wyse waarop van herhaling gebruik gemaak word. 
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Herhaling as sodanig hoef natuurlik nie per se 'n aanduiding van poesie te wees nie 

(Watson 1984:53), maar wanneer die herhaling refreinmatig voorkom, en/of as 

inc1usio-tegniek gebruik word, kan dit op poetiese intensie dui. Van beide 

laasgenoemde tegrueke is daar sprake in die Immanuel-orake!. 

Van besondere belang vir die onderhawige diskussie is Watson se idee van die 

"herkonstruering" van 'n poetiese teks. Oit hou in dat daar tekste bestaan wat 

wesenlik poeties van aard is, maar wat sogenaarnd prosales voorkom. Volgens 

Watson is dit moontlik om die prosai'ese elemente ofpartikels te "snoei" en so by die 

digkuns uit te kom Dat so 'n rekonstruering van 'n teks met die grootste 

omsigtigheid gepaard moet gaan, word deur Watson (1984:58) beklemtoon. 

Vir die onderstaande bespreking word egter van geen rekonstruering gebruik gemaak 

rue, slegs van segmentering en poetiese interpretasie. Watson se siening dat daar 

binne 'n "prosalese teks" dikwels 'n "poetiese teks" verskuille, dien slegs as 

rigtingwyser om nie byvoorbaat die moontlike poetiese karakter van 'n teks te 

onderspeel bloot op grond van die prosasIese voorkoms daarvan rue. 

Soos Christensen (1987:34) geargumenteer het in sy ontleding van Jona: "The thesis 

explored here is that the entire book of Jonah belongs to the category ofpoetry as this 

term is normally used in the field of literature. The book moves between narrative and 

lyric poetry, within the context ofa delightful literary masterpiece", sal 

geargumenteer word dat daar in die Immanuel-orakel eerder sprake is van narratiewe 

poesie wat afgewissel word met liriese poesie, as van prosa en poesie wat mekaar 

afWissel (buiten vir Jesaja 7: 1-6 wat steeds as prosa gesien kan word, al sou dit liriese 

kenmerke vertoon wat nou saamhang met die die res van die orake!.) 
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Intertekstualiteit 

Dat een teksgegewe in relasie kan staan tot 'n ander teksgegewe, word gewoonlik 

onder die sambreelterm intertekstualiteit bespreek. 

Die term intertekstualiteit het deel van die teksnavorsing-woordeskat geword deur die 

werk van Julia Kristeva wat dit gebruik het binne die raamwerk van haar 

verduideliking van Mikhail Baktin se werk (Henry 1995:139; Malan 1992:187). 

Sedert die laat sewentigerjare word die term gereeld gebruik wanneer verwys word 

na aspekte van een ofmeer tekste wat in 'n ander werk voorkom. In die die woorde 

van Henry (1995:139): "The idea ofintertextuality suggests, in fact, that every piece 

ofwritten work in some way is related to other texts that already have been written." 

Intertekstualiteit kan dus betrekking he op direkte aanhalings uit 'n ander teks, maar 

ook op sinspelings, parodiering, en so meer. 

Die term intertekstualtteit word soms ook in wyer sin gebruik. Die "interteks" 

kan verskeie temas, karakters, konvensies, en so meer vir 'n bepaalde leser oproep, 

en sommige navorsers wil hierby selfs invloede van butte die literere tradisie insluit 

(Henry 1995:139). 

Volgens Malan (1992: 187) blyk dit uit Kristeva se werk dat hierdie verbondenheid 

met ander tekste die sosiaal-kulturele konteks van 'n literere teks bewerkstellig. 

Intertekstualiteit hou nie in dat 'n bepaalde literere teks noodwendig tematies 

herkenbaar moet wees in die nuwe teks nie en uitinge kan, volgens Kristeva 

(aangehaal deur Malan 1992:87), in 'n nuwe teks bepaalde funksieverandering 

ondergaan. 
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Waar die temas egter opsigtelik teenwoordig is, kan aanvaar word dat die skrywer 

deur middel van die intertekstuele verwysings 'n bepaalde effek wil bereik en 

daarmee 'n "hoodskap" wil oordra. 

Hoewel intertekstualiteit in aIle soorte tekste, sowel poetiese as narratiewe tekste, 

figureer, is die doelbewuste aanwending van intertekstuele verwysings veral in 

poetiese werk opmerklik. 

As van die Immanuell-gedeelte in die hoek Jesaja gepraat word, ofvan 'n literere 

beskouing, is dit vir die leser van Bybelse tekste onmoontlik om die magdom 

intertekstuele verwysings mis te kyk. Dit word spoedig duidelik dat die skrywer van 

die teks doelbewus op ander Bybelse tekste inspeel en bekende Bybelse temas 

opneem en opnuut aktualiseer. Dit wat hier vermeld word, staan nie los van 'n 

historiese werklikheid of van ervarings uit die verlede nie. SchOkel (1987: 165) skryf 

oor die hoek Jesaja die volgende: " Isaiah, one ofthe richest and most important 

hooks ofthe Old Testament, brings into focus centuries of historical experience and 

poetic concerns." Die aanhaling geld ook vir die proto-Jesaja-gedeeltes. 

Dat die poesie en digterlike verbeelding van die pro fete, in die reel gesetel is in 

tradisie, word ook deur Brueggemann aanvaar, soos wat blyk as hy oor die onderwerp 

"hopefuU imagination" skryf: "Imagination is not a freelance, ad hoc operation that 

spins out novelty. Imagination, of the kind we are speaking, is a fresh, liberated return 

to the memory" (Brueggemann I.987: 1 01, 102.) (T 0 v die ervaringsrealiteit van 

Israel se geskiedenis, sien ook Brueggemann 1991 :32; Buber 1946: 14; Buber 

1967:126.) 
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Intertekstualiteit kan op uiteenlopende wyses gebruik en verwoord word. Drie van 

die bekendste "intertekstuele" werkswyses is die volgende: 

2.4.1 Gebruikrnaking van tradisies 

Uit die bevindinge wat in die tradisiekritiek na vore gebring word, is reeds omvattend 

aangetoon hoedat daar in tekste telkens na 'n bepaalde tradisie teruggegryp word, 

soos byvoorbeeld die Eksodustradisie of die Dawidtradisie. Von Rad het oortuigend 

aangetoon dat die pro fete in die besonder in gesprek bly met die tradisies wat hulle 

geerfhet. So, byvoorbeeld, word daar in die boek Esegiel volgens Von Rad sterk 

aangesluit by 'n mengsel van die Sinai-tradisie en die Dawidiese tradisie (Von Rad 

1965:236). Die tradisie word egter nie onveranderd oorgeneem nie. Telkens word dit 

binne die konteks van die nuwe situasie geaktualiseer. Dat die aansluiting by 'n 

bepaalde tradisie nie vemuwende denke uitsluit nie, en dat die "nuwe" dikwels selfs 

bewustelik teen die tradisie kan ingaan, word verwoord deur Brueggemann waneer hy 

oor die boeke Esegiel, Jeremia en Deutero-Jesaja soos volg skryf: "Up untill this 

point in the faith and history ofIsrae~ the poets and prophets had continually turned 

back to the old traditions and articulated their enduring relevance. Von Rad has seen 

that these three poets, more than any others do not base their appeal on the 

continuance ofpower ofthe old tradition but in fact enunciate new actions ofGod that 

are discontinuous with the old traditions ... The actions ofGod are new, but they are 

cast largely in the molds and images ofthe old memories so that the discemement and 

presentation of the new depend profoundly on the knowledge about the old" 

(Brueggemann 1987:2). 
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2.4.2 Gezerah-shawah 

'n Tweede manier om intertekstueel te werle. is om ooreenstemmende woorde in twee 

of meer gedeeltes met mekaar te vergelyk. Dit is 'n werkwyse wat aangetref word in 

die rabbynse tegniek gezerah-shawah ('n midrash metode). Gewoonlik is die metode 

egter net binne die Pentateug aangewend, deurdat twee tekste met soortgelyke woorde 

met mekaar vergelyk word, om 'n dubbelsinnigheid in een van die twee tekste uit te 

klaar. (Sien Chernick 1990: 153-282). 

2.4.3 Sinspelinge 

Laastens kan intertekstualiteit verwoord word as "allusion" - die poetiese tegniek, wat 

in die sin waarin dit hier gebruik word, waarskynIik ten beste met die Afrikaanse 

woord "sinspeling" vertaal kan word, waar sowel die gehoor/leser as die 

digter/profeet 'n gemeenskaplike tradisie deel, hetsy binne die Bybelse geskrifte, of 

buite die Bybelse geskrifte (Watson 1984:300). In 'n bepaalde teks kan daar, sonder 

om noodwendig die tradisie as geheel te gebruik, op fasette binne die tradisie 

gesinspeel word. Wanneer dit gebeur, bring die skrywer dikwels die tradisie in die 

leser se gesigsveld, sonder om die tradisie in sy oorspronklike (volle) betekenis te laat 

figureer. 

Vir doeleindes van hierdie navorsing sal hoofsaaklik aan hierdie soort sinspelings 

binne Bybelse geskrifte aandag gegee word. 

(Vir verdere bespreking oor vertrekpunte by die eksegetiese werkwyse, veral ten 

opsigte van taalteorie, sien Graham 1992; Horowitz 1960; Lewis 1960.) 
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Hoofstuk3 


TEKSIMMANENTE ONTLEDING 


VAN DIE IMMANUEL-ORAKEL 


Immanuel-orakel: prosa en poesie 

Deel van die problematiek rondom die perikoop- en/of stanza-atbakening hou verband 

met die onderskeid wat getrefword tussen prosaYese en poetiese gedeeltes in Jesaja 7 

en 8. (Sien byvoorbeeld Auret 1991a:5 wat Jesaja 7:10 -17 as poetiese eenheid 

beskou, terwyl hy die voorafgaande as prosa sien). 'n Ander benadering wat die 

atbakening moeilik maak, is die siening van Kaiser dat Jesaja 6: 1 tot Jesaja 9:6 'n 

literere eenheid vorm wat hy die "getuienis" van Jesaja noem (Kaiser 1972:87). 

Intussen moet in gedagte gehou word dat die Immanuel-stanzas sterk aansluit by 

gedeeltes soos Jesaja 11 en 12, en dat Jesaja 7 se sentrale tema van Goddelike 

teenwoordigheid kragtig daarin herhaal word deur middel van die inspeling op die 

Eksodusgegewe (waarna later verwys sal word). Die woorde wat in Jesaja 12 'n 

hoogtepunt vorm, "Die Heilige van Israel is injou midde" (Jes 12:6), is duidelik 'n 

terugverwysing na Immanu-EI (God is met ons). 

Om 'n "fmale" atbakening te maak, sal altyd tekort skiet, omdat Jesaja (1-39) 

ineenvervleg is met poetiese refreine, en bee Ide wat herhalend, selfs refreinmatig 

voorkom - vergelyk byvoorbeeld die refrein: "Ondanks alles is sy toom nie afgewend 

bl Lr-.::dJ ~ 344 

It~-:":'O\'<:')D 
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nie, maar is sy hand nog uitgestrek", wat voorkom in Jesaja 5:25; 9:11; 9:16; 9:20; 

10:4. Die voorgestelde afbakening bestaan uit een perikoop (Jes 7: 1-6) en drie stanzas 

(Jes 7:7-9, 7:10-25 en 8:1-10) wat as een geheel hanteer word. Vit die 

teksimmanente ontleding sal duidelik word dat die perikoop (wat 'n historiese 

agtergrond bied en oorgaan in 'n oproep tot geloof) sowel inhoudelik as poeties innig 

verweef is met die daaropvolgende stanzas. 

Verder word die tweede stanza nie geeindig in hoofstuk 7, met die histories kritiese 

benadering dat die "Immanuel" van hoofstuk 8:8,10 'n latere invoeging is nie (Sien 

Auret 1991a:5-15). Jesaja 8:8 en Jesaja 8:10 hang duidelik ten nouste saam met Jesaja 

7:14 op poetiese grondslag, en verder is die parallelle tussen die Immanuel-kind en 

Maher onrniskenbaar teenwoordig. 

Daar bestaan uiteenlopende sienings tussen eksegete oor die eenheid van die 

afgebakende gedeelte. Die vraag is of Jesaja 7 en 8, wat 'n onderafdeling in Jesaja 6

9 vorm, as 'n literere eenheid gelees kan word. 

Prinsloo (1987:85) redeneer dat die gedeelte Jesaja 6:1-9:6 (waarbinne Jesaja 7-8 

ingebed is), hoewel dit nie eenvormig is me, 'n "natuurlike eenheid" vorm. Daar is by 

navorsers egter geen eenstemmigheid oor die eenheid en same hang van die gedeelte 

nie. 

Vit histories-krities navorsing het verklaarders tot uiteenlopende gevolgtrekkings 

gekom. Irvin (1990:121-132) verwerp byvoorbeeld die hipotese dat Jesaja 6:1-9:6 'n 

eenheid vorm. Volgens hom is daar 'n gebrek aan 'n skematiese orde, wisselings van 

eerste na derde persoon (sander waarskuwing) wat die eenheids-hipotese ondermyn. 

Verder is hy van mening dat die voorstanders van die eenheid van Jesaja 6-9 se 

standpuntinname moontlik ook beihvloed word deur (hul) vooroordeel teen die 
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persoon van Agas. Irvin (1990: 121-132) is van mening dat Jesaja 7 eerder gesien 

moet word as 'n eenheid wat los staan van Jesaja 6,8 en 9. 

Daarteenoor huldig Laato die mening dat Jesaja-6: 1-9:6 gesien moet word as 'n 

eenheid in die redaksieproses van Jesaja 1-39, en dat Jesaja 7 oorspronklik geskryf is 

in die eerste persoon-vorm, net soos Jesaja 6. Auret, wat ook die eenheid van Jesaja 

6-9 aanvaar, is van mening dat dit uit die redaksie-kritiek aantoonbaar is dat daar 'n 

redaksionele herinterpretasie van die teks was na die katastrofe in die jaar 587 (Auret 

1989:174-181,189). Jesaja 7:1b, 3,4,5, 8b,15,17,18b,20,21,22b, 23-25; 8:8b,9-10 

word byvoorbeeld deur Auret (1991 b:76) as latere toevoegings gesien deur 'n 

eksiliese en post-eksiliese redaktor. 

Al sou uit die histories-kritiese navorsing aangetoon kan word dat die teks 'n bepaalde 

redaksionele verloop gehad het en dat daar nie van aanvanklike eenheid sprake kon 

wees nie, is die vraag na die mate van eenheid wat die teks in sy huidige vorm 

vertoon, nie daarrnee minder relevant gemaak nie. 

Uit teksimmanente ont1eding b1yk dit onteenseg1ik dat daar nie net tematiese 

ooreenkornste tussen die hoofstuk 7,8 en 9 bestaan nie, maar dat die hoofstukke ook 

saamgesnoer word deur die poetiese fasette wat hulle gemeen het. Daar is reeds 

genoem dat daar poetiese refreine is wat regdeur Jesaja 1-39 voorkorn, en 'n bepaalde 

samehang tussen die hoofstukke meebring. Tussen hoofStuk 7 en 8 is daar poeties 

egter 'n baie noue band aantoonbaar. Hierdie band word onder andere teweeg gebring 

deur die ooreenkornste tussen die twee seuns wat gebore word, die naam Immanu-El 

self, en ook die innige band tussen die geJoofsaspek en die teken wat gegee word. 
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Die afbakening sal dus wees (al is dit, soos in 3.1 hierbo geredeneer is, nie 'n "finale" 

afbakening nie) vanaf Jesaja 7:1 tot Jesaja 8:10. Vers 7:1 sou gesien kon word as die 

aanloop tot die hele geloofsaspek wat so belangrik is in hoofstuk 7, terwyl hoofstuk 

8:10 gesien kon word as die afloop van die Immanuel-teken wat gegee word in Jesaja 

7: 14. (Let daarop dat die grense van die studie by tye, veral in die intertekstuele 

besprekings, oorskry sal word vanafJesaja 1 tot by Jesaja 12 om bepaalde refreine 

en herhalende temas uit te lig. Die sentrum van bespreking sal egter bly by die 

teksimmanente gedeelte wat afgebaken is - naamlik Jesaja 7: I-Jesaja 8: 1 0). 

Voor daar egter ingegaan kan word op die segmentering van die gedeelte, moet die 

duidelik prosaiese gedeelte daarvan (Jes 7:1-6) eers van nader bekyk word. Dat die 

opvolgende gedeelte poeties is, blyk onder andere uit die spieelbeeldparalellisme 

(vers 7-9). Vergelyk ook Willis (1987:64) wat Jesaja 7:8 en Jesaja 7:9 poeties 

analiseer as 'n parallelisme en dit soos volg uiteensit: 

pil:.~i· O,~ tl\, ': For the head of Syria is Damascus 

r~n pWi ~'1 and the head of Samaria is the son of Remalia 

1"O~ O"!:l~ ~'1 And the head ofEfraim is Samaria 

1i1'''Or 1::-11'OfD tl\" and the head of Samaria is the son ofRemalia 

Die vraag is egter wat om te maak met die formule i11i1' 'n~ 'O~ i1: ("So se die 

Here Here") wat eerder lyk na 'n prosaiese as 'n poetiese formule. Dat hierdie tipe 

formule egter nie net prosaies voorkom nie, maar ook poeties, kan ons terugvind in 

byvoorbeeld Amos 1: 13~15 wat as 'n gedig ontleed word deur Watson en waar die 
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formule ii1ii" 'O~ ii::::l ("So se die Here") geklassifiseer word as 'n inleidende 

monostige, wat deel uitmaak van die gedig (Watson 1984:163). In die poetiese analise 

van die Immanuel-gedig, wat later volg, sal soortgelyke formules egter nie 

noodwendig as monostiges ingedeel word rue, maar op sekere plekke in die gedig as 

deel van 'n groter strofe ofversreeL 

'n Groter vraagteken moet egter geplaas word agter Jesaja 7:1-6, omdat die hele styl 

spreek van prosa en rue van poesie nie, veral weens die duidelike uitgerektheid van 

beskrywing wat rue eie aan die aard is van 'n kripties-poetiese styl rue en duidelik 

meer beskrywend as liries oorkom. 

'n Kort uiteensetting sal gegee word van Jesaja 7:1-6 om tot begrip te kom van die 

moontlike "poetiese" samehang tussen die gedeelte en die res van die orakel. Die 

vraag is wat die funksie is van die narratiewe beskrywing wat die poetiese gedeelte 

voorafgaan. 

Uit die onderstaande bespreking sal dit duidelik word dat daar nie 'n finale, 

ongekwalifiseerde keuse gemaak kan word ten gunste van prosa enersyds ofpoesie 

andersyds in Jesaja 7:1-6 rue. Die aanname wat ek maak, is dat ons hier, soos op die 

oog afblyk, met prosa te doen het. Maar dan moet onmiddelik bygevoeg word dat 

hierdie gedeelte op merkwaardige wyse deur middel van poetiese elemente en 

tegrueke ingeklee word, soveel so, dat dit onmiskenbaar en deurlopend ook die 

kenmerke van poesie vertoon. Die vraag is waarom hierdie vreemde vermenging van 

genres? Die antwoord moet waarskynlik gesoek word in die feit dat die eerste ses 

verse langs die weg onlosmaaklik verbind word aan die poetiese passasies wat daarop 

vo19. Vers 1-6 dien rue net as voorbereiding op die sleutelgedagtes wat volg rue, maar 
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vertoon 'n eenheidskarakter daarmee, suggereer reeds by voorbaat die "boodskap" 

daarvan. 

Jesaja 7:1 "In die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Vssia, die koning 

van Juda, het Resin, die koning van Sirie en Peka, die seun van Remalia, die koning 

van Israel opgegaan (i1'?D) na Jerusalem om daarteen oorlog te voer (i10n'?o'?), 

maar hy kon rue ('?::I~ ~'?) daarteen oorlog voer rue "(cn'?i1'?)." 

Vit 'n narratief-sintaktiese oogpunt blyk 'n sekere patroonmatigheid in terme van drie 

stelsinne en een bywoordelike bysin ( sien die uiteensetting hieronder). Met die eerste 

oogopslag is hier sprake van 'n gewone prosaYese gedeelte wat handel oor twee 

konings wat optrek om oorlog te voer en rue slaag in hul voomeme nie. 

As daar egter in ag geneem word dat die woord i1'?D as kemwoord in die res van die 

Immanuel-gedig figureer (vergelyk byvoorbeeld die klankspel met i1'?D in Jesaja 8:8: 

. Ci1~'?.o i1'?DO, en ook '?17 i1'?D), dan lyk dit of woord i1'?D gebruik word om ons 

na die gedig wat volg, te lei. So verkry dit self 'n poetiese funksionaliteit binne die 

ooglopend prosarese raamwerk. 

Daar moet ook in gedagte gehou word dat die die eerste stelsin van vers 1 'n 


tydsbepaling behels: 


"En dit was in die dae van Agas ..." (Tn~ ~O~= "i1",). Dat hierdie tydsbepaling egter 


ook poeties saamhang met die beskrywing van "die dag wat sal kom" 


(~'i1i1' C,"::::l i1~i11), kom ons later in die gedig agter - vergelyk verse 18,20,21,23. 
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Daar is egter 'n sterker argument waarvolgens die die poetiese element as alreeds 

teenwoordig is in vers 1 gesien kan word. Dit word gesuggereer deur die 

gebruikmaking van "gender matched paraUe lism" (Watson 1984: 123) wat ons teekom 

in vers 1. Twee manlike figure (konings) trek op teen Jerusalem (vroulik) om daarteen 

oorlog te maak, maar slaag nie. Let daarop dat die woord wat gebruik word vir 

"oorlog maak", naamlik i10n"o nie 'n werkwoord is nie, maar 'n vroulike 

naamwoord wat as werkwoord aangewend word. Die parallelisme kan soos volg 

uiteengesit word: 

A· O"~i1" (j) np!l (m) j":t1 (m) i1".o (manlike vorm van die werkwoord) 

b i1"".o (j) i10n.,O., (vroulike naamwoord) 

(manlike vorm van die werkwoord) 

bl i1"".o (t) on"i1" (infinitief met manlike subjek) 

Let op die klankspel tussen i1".o (m) en i1"".o (j), asook die figura etymologica wat 

ons teekom in die gebruik van die stam c:n" -eers as vroulike naamwoord en dan as 

'n werkwoordvorm in die Nifal. Die funksie van die gebruikmaking van "gender 

matched parallelism" kan wees om ironies uit te beeld die "manlike figure" (Resin en 

Peka) wat stryd voer teen die vroulike (Jerusalem) en faal, veral inaggenome die 

spottende wyse waarop Resin en Peka later beskryfword (vergelyk Jes 7:4). 

Die een vraag wat egter steeds ter sake is, is of 'n uitgerekte beskrywing soos die van 

Agas ("die seun van Jotam, die seun van Ussia, die koning van Juda") enigsins kan 

inpas in 'n gedeelte waaroor daar die aanspraak bestaan dat dit sterk poeties van aard 

is. Dit getuig immers eerder van 'n narratiewe styl as van 'n kripties-poetiese 

(vergelyk ook die beskrywing van Resin en Peka). 
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Die poetiese word egter nie werklik deur hierdie soort beskrywing ondermyn nie. 

In die onderhawige geval kan dit trouens in diens staan van onder andere elemente 

soos ironie. Deur die uitgerekte aanvanklike beskrywing van Resin en Peka se 

koningskap - in bekende, geykte terme - word die latere spottend-ironiese strekking 

van die Here se woorde ten opsigte van Resin en Peka (sin 6b.4;vers 4): "twee sterte 

rokende brandhout" {eie vertaling} verskerp (Sien Turner 1996:13). Die "titels" en 

koninklike "stamboeke" van die konings wat in Jesaja 7:1-2 voorkom, help die twee 

konings niks in hulle oorlogvoering teen Jerusalem nie. 

'n Ander moontlikheid vir die doelbewuste "eenheid" wat bewerk word tussen vers 1 

tot 6 en die poetiese gedeelte wat daarop volg, is om die kwessie van seunskap '(1:') so 

gou moontlik aan die orde te stel omdat die crux interpretum van die gedig draai 

rondom 'n seun{I:') wat gebore word uit 'njong vrou 'n seun met die naam 

Immanu-El (Jes 7:14). Die seunmotief is op verskillende maniere in die boek Jesaja 

teenwoordig, en word moontlik reeds in die in die openingswoorde van die boek (Jes 

1 :2) gesuggereer: " Ek het kinders '(i:~ J:J) grootgemaak en verhoog, maar hulle het 

teen My gesondig." 

Binne die historiese raamwerk van Agas en sy tyd, bring die Here 'n bepaalde teken 

wat Hy gee ten spyte van Agas se weiering om die teken te ontvang. Die teken draai 

ironies genoeg - om 'n seun, waarskynlik ook 'n koning. Daarom dat dit funksioneel 

is om Agas met sy titel as koning van Juda, en Peka, met sy titel as koning van Israel 

en Resin, met sy titel as koning van Sirie te noem, omdat hierdie konings (as seuns 

van vorige heersers en konings) later in duidelike kontras gestel kan word (al is dit 

indirek) met die seun Immanu-EL wat deur die Here gegee word, gebore uit 'n jong 
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vrou. Die uitgerekte benoeming van die drie konings kan dus regverdig word, nie net 

op narratiewe vlak (om die verhaal histories in te kleur nie), maar ook op poetiese 

vlak - om direk in kontras te staan met die kind wat gebore sal word (7: 14). 

Daar is egter ook in vers 1 formele aanduidings in terme van herhaling wat oorgaan in 

paronomasia wat aandui dat hier van 'n poetiese inslag sprake is. Vergelyk 

byvoorbeeld in die poetiese ontleding van die Immanuel-gedig hieronder, die 

herhalende gebruik van die woord l'?rJ (drie maal) wat oorgaan in paronomasia in 

die gebruik van die woord i1rJn'?rJ. Let ook op die allitererende gebruik van die "m" 

klank CrJ~::l; Cr11~; l'?rJ; CJi~; r::'?iZJii~; i1rJn'?rJ'?; r::n'?i1'?), asook die 

assonantiese gebruik van die "a" klank (i1'1i1\ i1'?!7; i1rJn'?rJ; i1~'?!7). 

In Jesaja 7:2 is daar, soos in vers 1, ook 'n duidelik sintaktiese patroon sigbaar. As 

die tweede stelsin van hierdie vers van nader beskou word, word twee poetiese 

tegnieke geeien, naamlik 'n vergelyking en 'n chiasme. Hoewel die tegnieke by 

sowe1 prosa as poesie voorkom, is die vermenigvuldiging van poetiese tegnieke in die 

gedeelte opmerklik, en bied dit steun aan die argument dat die eerste gedeelte ten 

nouste by die daaropvolgende (suiwer) poetiese gedeeltes betrek kan word. 

Vers 2 se tweede stelsin kan soos volg uiteengesit word om die poetiese uit te lig: 

1::l:'? !7J~1 

(Elliptiese chiasme) 

(Vergelyking) 
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Let daarop dat die woord 1',J::::l saamhang met die chiasme en dat die tweede gebruik 

van l'j~ deur die aanwending van 'n ellips veronderstel word. 

Die eerste stelsin van bogenoemde vers, saam met sy ondergekikte stelsin, word ook 

poeties ingeklee deur die teenwoordigheid van klank- of woordstam-spel met die 

werkwoord 'Otlt wat op allitererende wyse teruggevind word in die pleknaam O,tIt, 

asook die volksnaam O',::ltlt. 

Vers 3 is steeds histories-narratief van aard. Indien die alliterasie en assonansie van 

die eerste bevelsin (sin 6a hieronder) in ag geneem word, en ook die simboliek van 

die ontmoetingsplek, wat later meer in diepte bespreek word, word dit egter duidelik 

dat ook hierdie gedeelte reeds duidelike poetiese elemente bevat. 

Die simboliek in die vers hou nie net verband met die ontmoetingsplek nie, maar is 

ook in die naam van Jesaja se seun :11& 'tltib teenwoordig. (Langs die weg word 

claar sonder woorde aan Agas die belofte gegee dat 'n restant uiteindelik sal terugkeer 

(uit Assirie). So word Agas aangespoor om op die Here te vertrou en nie sy vertroue 

te stel op 'n bondgenootskap met Assirie nie; vergelyk Lindblom 1958:8}. 

As die simboliek van die naamgewing van Jesaja se seull, en die simboliek van die 

ontmoetingsplek, naarnlik die waterbron buite die stad (wat deurslaggewend sal wees 

in tye van oorlog; vergelyk Kaiser 1972:90), saam gelees word met die formele 

poetiese klankspeltegnieke (soos byvoorbeeld die alliterasie en assonansie in die 
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laaste deel van die vers), wil dit voorkom ofdaar in vers 3, net soos by vers 1 en 2 van 

duidelik poetiese styltegnieke sprake is. 

Die alliterasie en assonansie kan soos volg uitgebeeld word: 

~J ~~ "ei" en "a" assonansie 

i1n~ Tn~ n~ip' "a" assonansie en "t" alliterasie 

'lJ::::l ::::l1iV" i~~ "a" assonansie 

i1~p ,~ "a" assonansie 

m1~'lm i1:::Ji::i1 n'lJri "a" assonansie en "t" alliterasie 

n,CQ ,~ "t" alliterasie 

O::1:::J i1itD "ei" assonansie 

Die bepaalde funksie van die alliterasie en assonansie in die gedeelte sal later meer 

breedvoerig bespreek word. 

In vers 4 is die poetiese meer opsigtelik in terme van die twee positiewe en twee 

negatiewe bevele wat parallel loop, asook die ironiese beeldspraak, waar na Resin en 

Peka spottenderwys verwys word na as "hierdie twee sterte rokende brandhout." 

Dit is opmerklik dat daar alliterasie van die "s"-klank by die positiewe bevele 

voorkom, terwyl daar alliterasie van die ''r''-klank teenwoordig is by die negatiewe 

bevele. Hoewel die sin weer eens sintakties onderverdeel kan word, is poetiese 

elemente weer eens teenwoordig in die klankspel en die gebruikmaking van 

parallelisme. 
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Vers 5 se poetiese inslag word later meer in diepte bespreek, veral ten opsigte van die 

gebruik van die woord r!i~ wat teruggevind kan word by wyse van klankspel in die 

klimaksgedeelte van die gedig, naamlik Jesaja 8: 10 (i1Y!i 1Y!i). (Let ook op die 

aanwending van die redegewende formule~:J i!i~ wat ons terugvind in Jesaja 8:6, 

waar ook sprake is van Peka en Resin.) 

Vanuit poetiese raamwerk word vers 6 se poetiese inslag aangetoon deur die "n"

alliterasie wat ons kry by die reeks imperfektums, asook die poetiese gebruik van 

figura etymologica ( 1'0 1"'0:)1 ). Let ook op die gerbuik van i1'!i (i1'!iJ) 

wat 'n kenwoord in die gedig vorm, soos reeds in die bespreking van vers I aangedui 

is. 

Verse 1 tot 6 sal dus as 'n eenheid met die res van die gedig bespreek word, maar met 

die voorbehoud dat die opsigtelik narratiewe ins lag rue negeer kan word rue. Vers 1 

tot 6 word dus as 'n perikoop behande~ terwyl die res verdeel sal word in stanzas. 

Al is daar uit die bogenoemde bespreking genoegsame bewys gelewer dat die 

teenwoordigheid van uiteenlopende poetiese tegnieke die moontlikheid skep om 

Jesaja 7:1-6 poeties te analiseer saam met die res van die gedig, (al is die verse 

tradisioneel as uitsluitlik prosaYes gesien), sal die sintaktiese ins lag steeds by hierdie 

verse gevolg word, wat ons sou kon beskryf as liriese pro sa. 

Die sintaktiese analise, wat gebaseer is op die analitiese met odes wat gebruiklik is by 

prosatekste, hoefegter rue gesien te word as 'n struikeibiok vir 'n meer poetiese 

interpretasie van verse 1 tot 6 rue. Oit kan as 'n hulpmiddel gesien word waardeur die 
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styltegnieke wat as behorende tot poetiese tekste, sigbaar gemaak word. Uiteindelik 

moet daar gepraat word van 'n simbiotiese verhouding tussen die ot!nskynlik 

prosaiese en die onderliggende liriese toonaarde wat ons aantref by Jesaja 7: 1-6. 

Dit is vergelykbaar met 'n soortgelyke ingewikkelde verweefdheid tussen prosa en 

poesie in die hoek Job - 'n verweefdheid wat die oenskynlik "maklike" onderskeid 

tussen prosa en pot!sie in die hoek transendeer (Fontaine 1987:205). 

(Vergelyk ook Althann (1983:9-13) wat 'n gedeelte soos Eksodus 18:10-12 pot!ties 

analiseer, al is dit oenskynlik 'n suiwer narratiewe teks, bloot op grond van die 

teenwoordigheid van duidelike pot!tiese verskynsels soos parallelismes en chiasmes). 

In die hieropvolgende bespreking moet in gedagte gehou word dat, wanneer daar in 

hierdie studie van die Immanuel-gedig gepraat word, dit na die hele Jesaja 7 en ook 

Jesaja 8:1-10 verwys. 

3.2 Segmentering van Jesaja 7:1-8:10 

Nadat perikoop A (Jes 7:1-6) sintakties ontleed is sal die res van die gedig 

gesegmenteer word - stigometries om die poetiese analise te vergemaklik. 

'n Belangrike maatstafby die stigometriese analise sal die voorkoms van 

parallelismes wees (vergelyk Watson 1984:19). Anders as by prosa sal 'n stige rue 'n 

werkwoord hoefte bevat rue, en sal bysinne (soos doel- ofvoorwaardesinne) rue 

bepalend wees vir die stigometriese indeling rue. Die bepalende sal die poetiese 

 
 
 



Daar word van die volgende kleur- en merkkode gebruik gemaak 

om van die poetiese stylfigure aan te toon: 

Sleutelwoorde: omkring (pienk) 

Assonansie en rym: onderstreep (ligblou) 

Alliterasie: onderstreep (rooi) 

Kemwoorde wat herhaal: omkring (groen) 

Parallelle: onderstreep (bruin) 

Figura etymologica: verbindingsboog (pers) 

Voorsetsel- & bywoordherhalings 

& tussenwerpsels: oranje omkring (oranje) 

Belangrike refreine: onderstreep (pers) 

Onomatopee: onderstreep (donkerblou) 

I "~ I I 11,111:""",,",11,1,1 1,1,,1''''1'' ,,", , 
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En in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Ussia, 

die koning van Juda 

het Resin opgetrek, die koning van Sirie, met Peka, die seun van Remalia, 2 

die koning van Israel (na Jerusalem) om daarteen oorlog te voer, 

~~~~ 3 

daarteen oorlog voer nie. 3.1 

En dit is berig aan die huis van Dawid: 4 

Sirie rus op Efraim 4a 

En sy hart en die hart van sy volk het gebeef 5 

soos die borne van die bos bewe in die wind. 5.1 

En die Here het vir Jesaja beveel: 6 

Gaan tog uit om vir Agas te ontmoet, jy enjou seun Shear Jashoeb, 6a 

by die grens van die kanaal van die boonste waterpoel by die grootpad 

van die klerewasser se veld. 

&~~~m ~ 

Wees waaksaam. 6b.l 

Wees stil. 6b.2 

Moenie bang wees nie. 6b.3 

Moenie jou hart laat week word, weens hierdie twee sterte rokende 6b.4 

brandhout nie - die brandende woede van Resin en Sirie 

en die seun van Remalia. 

Want Sirie het teenjou saamgesweer ten kwade 6b.4.l 

met die seun van Remalia en ge~: 

Laat ons opgaan na Juda. 6b.4.1a 

en laat ons (hom) afsny 6b.4.1b 
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en laat ons oopbreek vir OilS 


en laat ons die seun van Tabel koning maak in hom. 


Stanza I 

So se die Here Here: 

Dit sal nie tot stand kom nie en dit sal nie gebeur nie 

want die hoof van Sirie is Damaskus 

en die hoof van Damaskus is Resin 

en binne vyf en sestig jaar 

sal Efraim verbreek word as volk 

En die hoof van Efrairn is Samaria 

en die hoof van Samaria is die seun van Remalia 

As julle nie glo nie 

sal julle sekerlik nie bevestig word nie 

Stanza II 

En die Here het verder vir Agas gese: 

Vra vir jou 'n teken van die Here jou God 

Van die Here jou God 

Gaan diep af - vra tog 

ofgaan hoog op tot die hoogtes 

Maar Agas het geantwoord: Ek sal nie vra nie 

en ek sal nie die Here versoek nie 

En hy het gese: Hoor tog huis van Dawid 

'n Geringe saak is dit vir julIe om mense te vermoei 

dat julIe nog my God ook moet vermoei 

Daarom sal die Here selfvir julIe 'n teken gee: 

6b.4.lc 

6b.4.ld 

7a 

b 

8a 

b 

c 

d 

9a 

b 

c 

d 

lOa 

lla 

b 

c 

d 

12a 

b 

13a 

b 

c 

14a 
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Kyk die jong vrou sal swanger word (is swanger) b 

en 'n seun baar c 

en sy sal hom noem Immanu-EI d 

Dikmelk en heuning sal hyeet 15a 

tot hy weet om die slegte te verwerp en die goeie te kies b 

Want voordat die seuntjie weet 16a 

om die slegte te verwerp en die goeie te kies b 

sal die land verlate wees wat jy afsny c 

vir die twee konings d 

Die Here laat kom (dae) 17a 

oor jou en oor jou yolk en oor die huis vanjou vader(s) b 

( dae) wat rue gekom het c 

van die dag dat Efraim afgewyk het van Juda rue d 

die koning van Assirie e 

Enop die dag 18a 

sal die Here fluit b 

vir die vlieg wat op die riviere van Egipte se eindes is c 

en vir die by wat in Assirie se land is d 

En hulle sal kom en gaan rus op al die verlate valleie 19a 

op al die verlate valleie b 

en op al die rotsskeure c 

en op at die doringbosse d 

en op al die weivelde e 

In die dag sal die Here afskeer 20a 

met die gehuurde skeermes, met die oorgange van die rivier b 
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met die koning van Assirie 

die kop en die hare van die voete c 

en ook die baard sal sy ( die skeermes) afskraap d 

En op die dag 2la 

sal 'n man 'n jong koei aan die lewe hou en twee skape (bokooie) b 

En uit die baie melk wat hulle gee 22a 

sal hy dikmelk eet b 

want dikmelk en heuning sal eet c 

die hele restant in die midde van die aarde d 

&~~~~~ lli 

(sal wees) elke plek wat daar was b 

'n duisend wingerdstokke teen duisend sikkels silwer c 

sal wees vir die dissels en dorings d 

Met pyle en boog sal hy daarheen kom 24a 

want die hele land sal vol dorings en dissels wees b 

En op al die berge wat met 'n onkruidhark geploeg is 25a 

sal die vrees vir dorings en dissels nie kom nie b 

en dit sal wees vir die uitstuur van beeste c 

en die trapplek van skape d 

Stanza III 

En die Here het vir my gese: la 

Neem vir jou 'n groot tablet b 

en skryf daarop met 'n mensegriffel c 

aangaande ''Netnou is daar buit, gou is daar roof' d 

Ek wil neem as getuie twee betroubare getuies 2a 
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vir Uria die priester en vir Sagaria die seun van Jeberegja b 

Ek het na die pro fetes gekom 3a 

en sy het swanger geword en 'n seun gebaar b 

en die Here het vir my gese: c 

Noem hom Maher-shalal-gash-baz (Netnou is daar buit, gou is daar root) d 

Want voordat die seuntjie weet 4a 

om te roep - my pa en my ma b 

sal hy die rykdom van Damaskus en die buit van Samaria oplig c 

voor die koning van Assirie d 

En weer het die Here met my gepraat en gese: 5a 

Want omdat hierdie volk verag 6a 

die waters van die Siloa wat saggies vloei b 

en daar is vreugde met Resin en die seun van Remalia c 

Daarom, kyk die Here laat oor hulle opkom 7a 

die waters van die rivier - sterk en magtig b 

- die koning van Assirie en al sy heerlikheid c 

En hy sal opkom oor al sy beddings d 

en hy sal gaan oor sy walle e 

en vloei deur Juda 8a 

instroom en oorloop en tot by die nek vloei (strek, raak) b 

En dit sal wees: die uitstrekkings van sy vlerke c 

sal die breedte van jou land vul Immanu-EI d 

Maak geraas, 0 volke en - start inmekaar 9a 

en gee gehoor, al die ver plekke van die aarde b 

Omgord julleself en - stort inmekaar! c 
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Omgord julleself en - stort inmekaar! d 

Beraadslaag saam, en dit kom tot niks. lOa 

Praat die woord, en dit sal nie staan nie b 

want Immanu-EI (God is met ons)! 

3.3 	 Poetiese fasette en die eenheid van die Immanuel

orakel 

Digterlike styl is deurlopend sigbaar. Dit blyk uit die die vele woordpare soos 

"dikmelk en heuning", "dorings en dissels", "pyle en boog" wat ons aantref. 

Daarbenewens is daar 'n groot hoeveelheid parallelismes, metafore, klankherhaling, 

wortelspel, woordherhaling en onomatopee. Die strofiese indeling (van die drie 

stanzas), waarbinne kwatryne en koeplette herhaaldelik gebruik word, bevestig die 

poetiese aanslag van die gedeelte. 

Daar is reeds geredeneer dat die uiteenlopende poetiese tegnieke wat deurlopend in 

die bogenoemde stanzas voorkom, die aanname steun ons hier met 'n literere eenheid 

te make het 'n eenheid wat deurgaans 'n poetiese karakter vertoon (al is 7: 1-6 rue in 

'n opsigtelike poetiese vorm gegiet nie). 

Dat die poetiese tegnieke almal funksioneel aangewend word, sou aangetoon kon 

word. So byvoorbeeld kan aangetoon word dat poetiese herhalings in die gedeelte 

aangewend word om die gedeelte tot 'n hegte eenheid saam te snoer. Let byvoorbeeld 
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op die herhalende gebruik van ~1iTiT' 01"':::l iT"'jT1 (iT"IiTl) strofes H, I, J, K en ook op 

die herhaling van die woord ,::I in die genoemde strofes. 

(Die woord ,::I ("aUe", "elke") dui op algemeenheid, en kan dalk selfs op 'n 

eskatologiese moontlikheid dui ("Op die dag sal aile I elke ... "). Vergelyk Amos 

9:11,13, en ook Gitae 1991 :142, wat strofe H eskatologies interpreteer.) 

Verdere poetiese tegnieke wat deurlopend gebruik word, is alliterasie, saam met 

onomatopee in verse 18b,c en d, waar die Here fluit (i'iiD) vir die vlieg wat (iil.-~) op 

die riviere van Egipte se eindes, en vir die by wat (i~~) in die land Assirie (i'il.-~) 

is. Die onomatopee word versterk deurdat die fluitk1ank van i'i~ gedra word deur 

die "r" en "s" alliterasie van die genoemde woorde (Gesenius 1859:1350). 

Die "r" en "s" alliterasie kom veral ook sterk voor in verse 20 b,c: 

20b: iTi"::IiDi"i il)n:::; iiTj "i:::ll):::l; i'~~; 20c: il.-~i n~;· C" 'Ji il)il.-i. 

Dit eindig egter nie by verse 20b,c nie. In strofe K (verse 23b,24b,25b) word dit 

waarmee die fluit gepaard gaan duidelik, naamlik n"d'l i"'O~ (dissels en dorings). 

Die funksie van die onomatopee, wat saam met die allitererende "r" en "s" voorkom, 

is om aan te dui dat die een wat fluit, naamlik die Here, self veroorsaak dat die land 

binnegeval word deur die vyand, en dat die uiteindelike vloek wat die land tref (in 

terme van dissels en dorings) ten nouste saamhang met die fluit (i'itO) van die Here. 

Daar is egter een ironiese kwalifisering ten opsigte van die vloek en dit hang ook 

saam met die alliterasie van die '<c" en die "s" klank. In verse 25 a-c lees ons die 
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volgende: "Op al die berge wat met 'n onkruidhark geploeg is, sal daar nie kom die 

vrees vir dissels en dorings nie en dit sal wees ('n plek) vir die uitstuur van beeste 

(i1tV n,m, iT~iT) en die trapplek van skape (iTtV OOiO'1)." 

Die implikasie van hierdie diskrepansie (tussen die plek waar "dissels en do rings" 

teenwoordig sal wees en die ptek waar "dissels en dorings" nie voorkom nie) in die 

gebruik van die alliterasie sal bespreek word in Hoofstuk 4 onder die gedeelte wat 

handel oor "Dawid as Immanuel·figuur". 

Sekerlik die duidelikste digterlike aanwending kry ons in die laaste gedeelte vanaf 

die tweede verwysing na Immanu-EI in Jesaja 8:9d tot by Jesaja 8: lOc, waar die 

volke se optrede lPi, 'iT~niT, 'iT~niT, ,::::t~ en 'i~' in duidelik 

parallelistiese kontras staan met hulle eie optrede se afloop 

mn, 1nn, mn, i!ln en' t:l1P~ ~,. 

Dat God in beheer is, word sigbaar wanneer dit duidelik word dat al die bogenoemde 

optrede vervleg word met die slagspreuk "Immanu-El" of "God is met ons." 

(In die volgende hoofstukke sal ook ander poetiese tegnieke en stylfigure ter sprake 

kom, byvoorbeeld die aanwending van metafore (soos die koning van Assirie as 'n 

riviervloed; die mag van Egipte as by; die mag van Assirie as vlieg), ironie, poetiese 

sinspelings, polisemie en andere tegnieke wat die digter aanwend om sy boodskap 

beeldryk aan sy leserl hoorder oor te dra.) 
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3.5 Inhoudsanalise 

Die gedeelte bestaan uit een perikoop en drie stanzas waarvan die perikoop begin in 

hoofstuk 7: 1. Hierin word die agtergrond geskets waaruit dit duidelik word waarom 

die Irnmanuel-teken aan Agas aangebied is. Die historiese gegewens wat verskaf 

word, plaas die gedig wat volg in 'n realistiese konteks. Binne die geskiedenis en die 

raamwerk van menslike beraadslaging en onderhandeling kom staan die pro feet 

namens God en gee sy boodskap. 

Stanza A begin by vers 7 en dit eindig met die woorde: "As jUlle nie glo nie sal june 

nie bevestig word nie" (verse 9c,d). Hierdie geloofsuitspraak hang ten nouste saam 

met die voorafgaande historiese gegewens, naamlik die bedreiging van Juda deur Sirie 

en Efraim (7:1), en Juda se angs oor die aanval (7:2). 

In die perikoop kom ons agter wie die skynbare antagoniste van Juda is, naamlik 

Resin, koning van Sirie, en Peka, koning van Israel. 'n Oorlog (i10n?O) word 

geloods teen Jerusalem, maar sonder sukses. Belangrik is om in gedagte te hou dat die 

gedig 'n aanvang neem met die woorde: m~ "O":::l "i1"'. Die relevansie daarvan sal 

eers duidelik word as die "dae wat die Here laat opkom oor Agas, sy huis en die huis 

van sy vaders" (7: 17), beskryfword as dreigende dae, maar paradoksaal ook dae wat 

seen inhou. Die woordet:l''':::l asook' t:l,":::l i1"i1, (7:18a, 20a, 21a, 23a) kom 

herhalend voor en vorm 'n sleutelmotief. 
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Die tema van oorlog is deurgaans teenwoordig in die gedig, met nie net Side en 

Damaskus wat die onderspit delf nie, maar ook Juda. Die keerpunt en klimaks in die 

gedeelte is sekerlik Jesaja 8:8d, waar die naam Immanu-El (wat in 'n konteks van 

weerloosheid teen die vyand - naarnlik die koning van Assirie, genoem word), 

oorgaan in 'n oorwinningskreet wat eindig in vers lOCo Vers 8d kan waarskynlik as 'n 

janusparallelisme gesien word wat skamier tussen verse 7,8 (strofe G) enersyds (wat 

vertel van Juda se weerloosheid teen die Assiriers), en verse 9, 10 (strofe H) 

andersyds (wat God se oorwinning - in die persoon van Immanu-EI oor die volke 

vermeld). 

Dit verteenwoordig die klimaks van die gedig. 

PerikoopA 

Perikoop A, en die oorlog wat Sirie en Israel (onsuksesvol) teen Juda gevoer het, kan 

nou van nader besien word. 

Die Here spreek eerstens die angs aan wat beskryfword in sin 5 (vers2c) wat begin 

met 'n elliptiese parallelisme ("En sy hart het gebewe en die hart van sy volk {het 

gebewe }") en oorgaan in die vergelyking in sin 5.1 ("soos die bome van die bos 

bewe voor die wind.") 

Die angs word dan aangespreek in die woorde in die negatiewe bevelsin 6b.3, wat 'n 

teenhanger vorm vir die woorde in sin 5: 

"..moenie vrees nie en moenie jou hart laat week word 

vir hierdie twee sterte rokende brandhout nie" 
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Stanza! 

Teenoor die beraadslaging van Sirie en Efraim en hulle vierledige beplanning (sinne 

6bA.1-6bA.la) verskyn die Here en se van hul planne: iT"iTn ~,,. t:l1pn ~, 

"Dit sal nie stand hou nie en dit sal nie gebeur nie" (Stanza I, vers7b). 

Dit eindig egter nie daar nie. Die Here gee selfs 'n rede hoekom dit nie sal gebeur nie. 

Die rede vind ons in verse 7b, 8a-d en 9a-d, wat 'n pragtige spieelbeeld-parallel vorm, 

deurdat verse 7b parallel is aan verse 9c,d (wat vorm betref), terwyl verse 8a,b 

parallel is aan verse 9a,b. Verse 8c,d vorm die sentrum van hierdie spieelbeeld, waar 

eenvoudig staan:" Binne vyfen sestigjaar sal Efraim verbreek word as volk." 

Die geloof word, soos reeds genoem, in verband gebring met die Here se woorde: 

"Dit sal nie stand hou nie en dit sal nie gebeur nie." Met ander woorde, geloof in 

God word in direkte kontras gestel met die vertroue op die beplanning van 

wereldmagte. Die rede wat die Here gee waarom maar in Hom geglo en op die profete 

se woord vertrou kan word (vgl II Kron 20: 15), is 'n historiese rede. Dit is egter nie 

'n rede wat teruggryp na iets wat in die verlede gebeur het, soos wat 'n mens sou 

verwag nie, maar een wat die toekomstige geskiedenis raak, en wat dan vir almal 

sigbaar sal wees om te sien: " Binne vyf en sestig jaar sal Efraim verbreek word as 

volk." 
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Stanzas II en III 

Dit is belangrik is om weer eens die laaste verse van die gedig in stanza III (strofe H ) 

in gedagte te hou omdat claar ongetwyfeld terugverwys word na Efraim en S irie se 

optrede deurdat hulle sameswering (f.t]'I " sin 6bA.l) die handeling wat in vers lOa 

beskryfword (iiY.t] 'Y.t]~), vooruitloop. Terselfdertyd loop die woorde in vers 7b 

o:npn ~') die woorde van Jesaja 8 vers lOb (tnp'l ~') vooruit. Die belangrikste 

terugverwysing na stanza I is egter sekerlik die drieledige herhaling van inn (8: 9a, 

c,d), wat terugverwys na die sentrum van die spieelbeeld-parallelisme, naamlik Jesaja 

7: 8d waar die woord nn'l (nnn) gebruik word. 

Die genoemde terugverwysings is 'n aanduiding van die noue samehang tussen 

stanzas I en III, maar ook stanza III en perikoop A. Terselfdertyd bevestig dit die 

argument dat die gedagtes wat in die sentrum van perikoop A en Stanza Ia gevind 

word (en wat handel oor geloof in dit wat die Here histories gaan bewerkstellig), 

teruggevind word in die laaste gedeeltes van stanza III. 

Stanza II se vertrekpunt is die geloofsaspek wat in stanza I aangesny word en 

waarmee stanza I eindig. Stanza II begin by vers 10 en 11 waarin vermeld word dat 

die Here so ver gaan om Agas en die huis van Dawid se geloofte versterk, dat Hy 

aanbied om 'n m~ (teken) te gee vir Agas. Wat die teken moet wees, word 
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aanvanklik aan Agas oorgelaat - en sy keuse is bykans onbeperk. Buchanan Gray 

(1912:122) vertaal vers 11 soos volg: "Ask a sign from Jahwe .. deep down in Sheol, 

or high up above." ;"7'~r6 word met ander woorde met Sheol geldentifiseer en so 

word die ekstremiteit van dit wat Agas as teken kan vra, beklemtoon. 

Agas weier om te vra onder die voorwendsel van opregtheid ("Ek sal nie vra en die 

Here nie versoek nie"). Daarop gee die Here in elk geval 'n teken, naamlik die teken 

van Immanu-El. 

In stanzas II en III is dit duidelik dat die begrip Immanu-EI as sleutelbegrip figureer. 

Dit word drie maal herhaaI, en dien as klimaks van die gedig in strofe H. Let ook op 

die kiankspel met die woord Immanu-EI wat reeds by wyse van paronomasia 

opgesluit Ie in 1:Jo~n ~, (vers 9d) en by wyse van "break up ofa composite phrase" 

voorkom:" T;-r,~ i1'~" Cll'O - n'~ (vers I1a). Die funksie hiervan is eerstens om 

stanza I en II heg aan mekaar te skakel, en tweedens om 'n inhoudelike koppeling te 

bewerkstellig: die geloofsaspek, as sentrum van stanza I, word naamlik gekoppel aan 

die Immanuel-teken, terwyl die teken bevestig word as komende van die Here. 

Die problematiek rondom die Immanuel-gedig is in die eerste instansie die vraag 

rondom die persoon van Immanu-El. Dit word later meer breedvoerig bespreek, maar 

intussen moet gewys word op die poetiese ooreenkomste tussen die beskrywing van 

die geboorte van Immanu-EI (stanza II) en die van Maher-shalal-gash-baz (stanza III). 

In die latere bespreking sal die relevansie daarvan ondersoek word. 
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/ftII1IIl1Iu-El J{aher-shala~gash-baz 

;'1;' ;'O~l7i1 

r: 	 rli~'" j:: i~m 

,,~~ iT,iT" 10~" 

,0iV n~1p' 10iV ~1P 

~~ ,~O~ r:: ibn ~~iV 1;'0 

~:::J~" iV:Ji' iT~On 

::m~:J 1m:: ~1:: O~O 'n~i~ 

1~~;' ~i'" 011:l:: ":::J 

::11:l:: 1,n::, ~1:: O~O 	 "O~, ":J~ ~1P 

;'Oi~;' :Jr~n pooi ~"n ~n ~iV" 

1'10tD ~~iV n~ 

rp ;,rl~ 1~ 

;''':::J~O "~iV "J!JO 

Die ooreenkomste tussen die twee kinders is duidelik. In beide gevalle word 'n seun 

verwag en gebaar deur 'n moederfiguur. In beide gevalle word die verlatenheid van 

die land (Efraim en Sirie) geskets "voor" die koning van Assirie. In beide gevalle 

word die verloop van sake in verband gebring met die kind se grootword en 

onderskeidingsvermoe (011:l::). 
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Daar is egter ook belangrike verskille. In Immanu-EI se geval word sy naam deur sy 


moeder gegee, terwyl in Maher se geval die Here aan die vader opdrag gee om die 


kind te benoem. Terwyl Immanu-El dikmelk en heuning eet om te (totdat hy) 


onderskei tussen goed en kwaad, Ie die klem op Maher se onderskeidingsvermoe 


klaarblyklik net op die stadium wat hy bereik om te kan begin praat ("my pa" en "my 


rna"). 


Daar is dus $Owel verskille as ooreenkomste tussen die twee seuns aantoonbaar. 


Die ooreenkomste word egter op geen wyse deur die verskille oorwoeker nie, maar 


eerder daardeur beklemtoon. Dit is betekenisvol dat die prominente figuur in die res 


van Jesaja 8 (waarin aanvanklik op Maher se geboorte gefokus word) nie Maher is, 


soos ons sou verwag nie, maar weI Immanu-EL 

Hierdie bogenoemde parallel kan sekerlik gebruik word as argument dat Immanu-EI 

ook die seun van Jesaja is net soos Maher, en miskien selfs vir 'n argument dat 

Immanu-EI en Maher een endieselfde kind is. Oswalt (1986:213) is van mening dat 

dit 'n aanvaarbare argument is en dat dit meer lig sal werp op die persoon van 

Immanu-EL Schoors (1987:68) het egter aangetoon dat hierdie argumente nie bo 

kritiek verhewe is nie. 

Of Immanu-El en Maher 'n aanduiding is van dieselfde kind, is onseker. Wat wei met 

sekerheid gese kan word, is dat die twee kinders poeties met mekaar verband hou. 

(Sien byvoorbeeld Wolf 1972:449-456). Beide word in oorlogsomstandighede 

gebore en beide word groot tydens die ondergang van die Siro-EfraImitiese alliansie 

'n ondergang wat die gevolg is van Assirie se optrede. Waar Maher egter net 
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eenvlakkig die ondergang van Sirie en Efraim onder Assirie simboliseer, is die 

Immanuel-kind meer as blote simbool van die ondergang van Sirie en Efraim (Jes 

7:16). Die naam word weer opgeneem in die vooruitskouing van die profeet oor Juda 

wat weerloos staan voor die Assiriese aanslag (Jesaja 8:8) en ook by die uiteindelike 

redding van die volk van die Here (Jes 8:10). 

Die funksie van die parallelle tussen Immanu-EI en Maher (buiten vir die moontlike 

vaderskap van Jesaja) Ie waarskynlik eerder by die moederskap, en by die 

geboorteskenking aan beide kinders. In Immanu-EI se geval word sy naam deur sy 

moeder gegee, en die feit dat die m~ die geboorte van 'n kind is, se betekenis word 

bevestig deur die ooreenkomste met die geboorte van die kind Maher-shalal-gash-baz. 

Geboortegewing as sodanig is belangrik in die Immanuel-gedig (veral in stanza II en 

III) en dit sal noukeuriger ondersoek word in die laaste hoofstuk. 

Daar is reeds gewys op die verband tussen die geloofsaspek in stanza I en die m~, in 

stanza II. Die geloofsaspek moet dus in samehang met die aspek van geboorte

skenking (wat verband hou met die vemuwende krag van God) gesien word. 

Intertekstuele verwysings (soos inspelings op en gebruikmaking van bekende 

tradisies) wat lig kan werp op die Immanuel-kind en sy geboorte, sal ook bespreek 

word. 
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Hoofstuk4 


GELOOF IN DIE VERNUWENDE 


KRAGVANGOD 


4.1 Die oproep tot geloof in Jesaja 7 

Dat die sentrale tema van Jesaja 1-12 draai rondom die woorde van Jesaja 7:9 word 

aangevoer deur Wild~rger ([1980] 1991: viii): "The central theme ofIsaiah's 

proclamation is as timely today as it was in the time of the prophet: 

'jO~n ~, ~:::J 'j~O~n ~, r:~ 

Ifyou do not ~lieve, then you will not remain." 

Buiten vir die paranomasia wat die geloofsaspek (1m~n ~') aan die woord 

,~ ,jOl? verbind, word dit uit die samestelling van die Immanuel-gedeelte 

duidelik daar 'n innige band is tussen die geloof enersyds, en die Immanuel-figuur 

andersyds. Die gedeelte vertoon 'n eenheid waarbinne die geloofsaspek as klimaks 

van stanza I figureer, en die persoon Immanu-El as sentrum van stanzas II en III. 

4.1.1 Interaksie tussen geloof en teken 

Dat die geloofuspek egter nie net draai rondom die persoon Immanu-El nie, maar 

rondom die teken as sodanig, word aangevoer deur Scullion, wat glo dat die teken 
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alleenlik "gesien" kan word as daar geloof teenwoordig is - selfs 'n geringe mate van 

geloof (Scullion 1968:294). Anders gestel: die oproep tot geloof en die sien van die 

teken is interafhanklik van mekaar . Die teken kan gegee word, en kan (soos in die 

geval van Gideon) dien tot geloofsversterking; maar sonder geloof is daar nie 'n 

teken nie vir die ongelowige is die teken onsigbaar, nie-bestaande. 

Die woordspel wat in Jesaja 9:7 voorkom rondom die woord 11'J~, word dikwels 

in vertalings gerefiekteer, soos in Van Dorssen (1951:11) se vertaling: "Als gij niet 

vasthoudt, zult gij niet vastgehouden worden." In hierdie vertaling word teruggegaan 

na 'n grondbetekenis van 11'J~, waarin die gedagte van "oppas" of die "dra" (van 

kinders) teenwoordig is (Van Dorssen 1951:10; Gesenius 1859:58). In alledaagse taal 

gestel- die kind wat vashou (leun op), sal gedra word in die arms (van sy vader of 

moeder of oppasser). Oordragtelik het dit egter dan duidelik die betekenis van 

"vertroue" en "geloof' enersyds, en "betroubaarheid" andersyds. 

Malina beskryf geloof as dit wat teenwoordig is waar sprake is van "reliability in 

interpersonal relations" (1973:67). In terme van die begrip 11'J~ se letterlike 

betekenismoontlikheid, kan hierdie betroubaarheid (in oordragtelike sin) 

geYnterpreteer word as 'n ouer wat sy kind dra, soos Mordechai, die pleegvader 'G1'J~) 

van Ester (Est 2:7) asook Naomi die versogster ( m1'J~) van haar kleinseun (Rut 

4: 16). (Vir verdere bespreking oor die begrip 11'J~ sien Horowitz 1960:26; Barr 1961: 

161-205). 

Dat die teken waarvan hier sprake is, dus ten nouste in verband gebring moet word 

met geloof, is duidelik. Die teken is daar om geloofte versterk en te bevestig. 
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Terselftertyd is dit iets wat as betroubaar geag moet word, dit wil se geglo moet word. 

Hierdie geloofsteken staan teenoor Agas se ongeloo£ Teenoor sy ongeloofword 'n 

bykans absurde teken gegee - 'n jong vrou wat sal swanger word en 'n seun in die 

wereld bring en hom Immanu-El noem. 

Die beklemtoning van die geloofsaspek in die hoofstuk, veral wanneer daar uitgegaan 

word van die standpunt dat hier geloof in God en in sy pro feet veronderstel word, is 

deur sommige navorsers bevraagteken. Barr (1961:161-205) neem byvoorbeeld 'n 

duidelike standpunt daarteenoor in. Enersyds bevraagteken hy argumente wat op 

etimologie berus, en andersyds is hy van mening dat daar fasette van die geloosaspek 

op byna arbitrere wyse in die teks "ingelees" word. 

Barr bevraagteken die gebruik van etimologie in argumente ten opsigte van die 

verklaring van hierdie skrifgedeelte baie sterk. Hy het dit veral teen etimologiese 

argumente rondom die starn lrJ~. Torrance se siening dat die die starn lrJ~ veral 

verband hou met "nurse" of "guardian" en dat die woord 'amen spesifiek verwys na 

die betroubaarheid van die verhouding tussen die "oppasser" en "die kind", word 

deur Barr verwerp. Sy kritiek is gerig teen die veronderstelling dat lrJ~ se 

oorspronklik betekenis die was van "to be firm or steadfast" (soos aangevoer deur 

Torrance) en dat dit enigsins van betekenis kan wees aan die Bybelskrywer(s) se 

gebruik van lrJ~. Hierdie "firmness" en steadfastness" word eerstens op toepassing 

gemaak op God se trou en standvastigheid deur Torrance en andere. Barr 

bevraagteken dit egter en impliseer dat die etimoloe meer inlees in die gebruik van 

. 1 rJ~ as wat toelaatbaar is. 
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Dat Barr, wat dit nie net het teen die gebruik van die woord 10~ nie, maar teen die 

oorwoekering van etimologiese argumente in die algemeen, gelyk het wat betref sy 

siening van die betekenis van 'n teksimmanente benadering word nie bevraagteken 

nie. Dit neem nie weg dat sommige van sy veronderstellings wei debatteerbaar is nie. 

Eerstens is die "original root" van iO~ nie gelee in "steadfastness"nie (al word dit 

deur sommige so aangevoer) en daarom is sy argument dat die oorspronklike 

betekenis van "steadfastness" niks met "geloof' te make het nie, ontoepaslik. Vit 

Gesenius se navorsing blyk dit duidelik dat die oorspronlike inhoud van 

'10~ saamhang met die "dra van kinders". 

Tweedens kan die gebruik van etimologiese argumente gesien word as analogies aan 

die gebruik van die redaksio-kritiese benadering. 800s die geskiedenis van 'n teks 

bepaalde inligting kan verskaf wat insig in die betekenis van die teks bied, sou die 

oorsprong en ontwikkeling van 'n woord ook toeligtend aangewend kan word, selfs al 

sou dit nooit verabsoluteer kan word nie. 

(AI sou in hierdie studie meer gerig word op 'n teksimmanente benadering (met 

klem op die fmale redaksie) word krities-historiese metodes ook plek-plek verreken, 

byvoorbeeld rondom die tradisie dat Hiskia die oorspronklike Immanuel-figuur sou 

wees.) 

Wat Barr se kritiek op die "inlees" van gegewens betre£; kan met enkele opmerkings 

vo lstaan word. 

Volgens Barr is enige interpretasie van Jesaja 7:9 wat in die geloof wat genoem word 

'n geloof in God veronderstel, 'n blote voorveronderstelling. Hy voer aan dat die 
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woorde "what I say" net sowel na die frase "Ifyou do not believe" ingevoeg kan 

word as wat die woorde "in God" daar ingelees word terwyl dit glad nie daar staan 

nie. 

In antwoord bierop kan egter aangetoon word dat, indien die teks intertekstueel 

vergelyk word met verbandhoudende tekste, en die paralelle gedeelte van II Kronieke 

20:20 in ag geneem word, dit duidelik dat bier sprake is van geloof "in God en sy 

pro fete" en dat die veronderstelling dat die geloof "in God" is, geensins as vergesog 

of arbitrer afgemaak kan word nie. 

4.1.2 Die subjek van die geloof 

Die teken wat gegee word, word op verskillende maniere in verband gebring met 

geloo£ Maar van wie se geloof is bier sprake? Die antwoord sou kon wees dat daar 

geloof verlang word van Agas, van die Yolk, ~n so meer. 

4.1.2.1 Die geloof van die 'almah 

Vit die gedeelte self is daar egter een figuur wie se geloof"beskryf' word, sonder dat 

dit direk vermeld word, en dit is die 'almah. Vit haar handelinge, spesifiek deur die 

gee van haar kind se naam, blyk haar geloof in die Goddelike teenwoordigheid - 'n 

teenwoordigheid wat in verband gebring kan word met die kind se geboorte, of met 

die kind self. 

Daar is reeds aangedui dat die geloofen die teken innig verweef is. Hierdie 

verweefdheid word versterk deurdat die een om wie dit gaan - die 'almah wat 
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swanger word en 'n seun baar, ook die een is wie se geloof in die eerste plek ter sake 

is. (Sien Kamesar 1990: 53-135 vir 'n historiese bespreking oor die identiteit van die 

'almah). 

In die verband is dit interessant om die naam Immanu-El te vergelyk met 'n benaming 

soos Samuel ('?~10iV). Laasgenoemde naam dui eerstens op die gebedsverhoring deur 

God, en rue so seer op die kind self rue. 

Wanneer die naam Immanu-EI met name soos Samuel ofIsmael vergelyk word, is dit 

opvallend dat Immanu-EI in Hebreeus as twee woorde geskryfword, sodat claar 'n 

skynbaar irrelevante skeiding van '?~ met die eerste deel van die naam 1 :lOt' bestaan. 

Die Qumran-Jesajarol skryf die woord aaneen - waarskynlik om die diskrepansie 

tussen Immanu-El en name soos Samuel en Ismael te probeer ondervang. 

Hoe dit ookal sy - selfs al word die naam Immanu-EI rue vertaal met "God is met ons 

rue", maar met "'n Sterk heIdi magtige is met ons" (Gesenius 1859:45), dui dit 

steeds op 'n geloofsuiting van die jong vrou (wat op God leun) dat haar seun Of baie 

spesiaal is - moontlik as redder (Jes 8: 1 0), Of dat haar seun God se reddende krag 

simbo liseer. 

4.1.2.2 Die geloof van die kind 

Dit is egter nie net die 'almah se geloofwat hier ter sprake is rue, maar ook die geloof 

van die kind, wat "dikmelk en heuning sal eet tot hy die sIegte kan verwerp en die 

goeie kan kies." 
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Soos later aangetoon sal word, word hierdie afhanklikheid en voedselinname van die 

seun by wyse van sinspeling ("allusion") gekoppel aan Deuteronomium 32:13,14, 

waar "dikmelk, melk en heuning" genoem word as gawes uit die hand van die Here. 

Die Here word in Deuteronomium 32: 13 vergelyk met 'n arend wat haar kleintjies dra 

op haar vlerke en die arendmetafoor loop oor in die gee van heuning, dikmelk en 

melk. 

Met ander woorde Immanu-EI word vergelyk met 'n klein kind wat deur sy moeder 

gedra word. Hy "leun" op God (hy glo) net soos sy moeder, en word gedra qo~). 

Die onderskeidingsvermoe van die kind kan verband hou met 'n bewuste 

afhanklikheid van God as die gewer van aile gawes, en staan in teenstelling tot die 

yolk wat, "nadat hy spekvet geword het" (Deut 32: 15) deur die voedsel wat hy uit 

God se hand ontvang het (Deut 32:13,14) het hy " ...God verwerp wat hom gemaak 

het, en die steenrots van sy heil geminag" (Deut 32:15b). (OAV). 

Die ooreenkoms tussen moeder en seun word versterk deur die Targum Jonathan wat 

'almah in Aramees skryfas ~nO"'?i.p terwyl die ,.PJj1 geskryf(geInterpreteer) word 

as ~o" '?i.P (Sperber 1962: 15). Daar word dus 'n noue band tussen ma en seun 

verondersteL 

Die Immanuel-teken sentreer dus in hoe mate rondom die geboorteskenking aan 

Immanu-El deur die 'almahwat in geloof (deur Godde1ike ingewing) die kind noem : 

"God is met ons". Dat geboorteskenking in hierdie gedig sentraal is, kan ons sien uit 

die parallelle tussen die geboortes van Maher-shalal-gash-baz en Immanu-El. 
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4.1.2.3 Agas se geloof / ongeloof 

Teenoor die rna en seun se geloof staan Agas met sy ongeloof - welliswaar in 


vroomheid verpak. Hy glo nie en daarom, al sou die seun sy eie kind wees - Hiskia, 


byvoorbeeld - sou hy nie goddelike teenwoordigheid daarin kan sien of daaraan kan 


toeken nie, want alleenlik vanuit die geloofshoek word die teken as teken ervaar. Eers 


wanneer iemand glo, word hy/sy "bestendig". Scullion (1968:194) voer aan dat 


hierdie voorwaarde wat aan geloof gekoppel word, ten nouste saamhang met die 


bestendiging van die Dawidsdinastie (II Sam 7:16) en as argument noem hy die 


gebruik van dieselfde starn 1~~ om bestendigheid ('n vastheid, afhanklikheid van 


God) mee aan te dui. 


Die ongeloofshouding van Agas sal in Hoofstuk 5.2 verdere aandag geniet. 


4.1.2.4 Die geloof van die volk 

Ten diepste is die Immanuel-orakel nie in die eerste plek vir Agas bedoel nie, maar vir 

die yolk. Die "huis van Dawid" word aangespreek, wat die koningshuis kan 

verteenwoordig, maar ook die yolk van Juda. Dit heil word aan die yolk - of minstens 

die restant van die yolk (Jes 7:21,22,25) beloof, en dit is ook die yolk wat opgeroep 

word tot geloo£ Dat hierdie geloof ingestel is ook op die Messias, word duidelik 

indien die Immanuel-orakel saam met Jesaja 9 en 11 gelees word. In hoofstukke 5 en 

6 sal die yolk se geloofshouding verder bepreek word. 
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4.2 "Ditster' van die heilsoomblik 

Die vraag is ofdie teken met onmiddellike heil gepaard sal gaan. Wanneer die hele 

perikoop van nader beskou word, word dit duidelik dat die gee van die teken wat God 

se teenwoordigheid aandui, rue noodwendig beteken dat die verlossing uit die nood 

onmiddellik moet plaasvind rue. lndien die gee van die teken so 'n verwagting sou 

wek, blyk dit dat aan die verwagting rue voldoen word rue. Daarmee saam hang die 

feit dat die profeet rue die Immanuel-figuur van meet afaan duidelik identifiseer nie. 

By wyse van uitsteltegniek word die gebeure voorgehou asofImmanu-EI as 

verteenwoordiger van Goddelike teenwoordigheid skynbaar nie onmiddellik aan die 

verwagting voldoen nie. Nie net word Sirie en Efraim aan bande gele rue, maar ook 

Juda word binnegeval (skynbaar met God se instemming). Eers in Jesaja 8: 10 kom die 

benaming Immanu-El tot sy reg (as heilsaankondiging) wanneer Goddelike 

teenwoordigheid ofImmanu-EI gestel word teenoor die volke. Uiteindelik word 

Messiaanse trekke van die kind wat gebore is, eers in Jesaja 9 werklik herken. Hier is 

dus sprake van "delayed identification" (Watson) ten opsigte van die persoon van 

Immanu-El. 

Dat daar, ten spyte van die geboorte van 'n "heilskind" of "Messiaskind" nogtans 

eers 'n tydperk van onsekerheid en lyding onder Assiriese aanvalle volg, is rue - in 

terme van Bybelse tradisies - ongewoon rue. As parallel met die kind in oorlogs

ornstandighede kan sekerlik na Moses verwys word, wat as babatjie die gevaar geloop 
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het om gedood te word deur die soldate van farao, en wat uiteindelik wonderbaarlik 

gered word deur sy rna en suster se toedoeD, sowel as God se vreemde beskikking 

(Eksodus 1,2). 

As in ag geneem word dat in Jesaja 7: 16 die moontlikheid bestaan om ::::lT!1n (Nifal) 

te lees as ::::IT!1n (Qal) soos die Qumran Jesajarol inderdaad doen (Kutscher 

1974:360), dan Iyk die rol wat die 'almah in die Immanuel-gedig speel nog meer 

betekemsvol. Jesaja 7: 16 kan dan soos volg gelees word: "Want voordat die kind sal 

weet om die slegte te verwerp en die goeie te kies, sal sy ('almah) die land verlaat wat 

jy (Agas) van die twee konings afsny." (Vergelyk Alexander ([1980] 1991:174) 

wat noem dat Henderson fr vertaal met "destroy" maw afsny, en ook Gesemus 

(1859:1299) vir betekemsmoontlikheid iii van fr.) 

As hier geYmpliseer word dat Abi (die moeder van Hiskia) die 'almah is wat die land 

verlaat, sal dit kontekstueel sin maak, omdat Agas volgens 2 Kromeke 28:3 bekend 

was daarvoor dat hy sy seuns aan Molog geoffer het. Indien dit die geval is, sal die 

vlug van die rna (met haar kind) histories verantwoordbaar wees. 

Die teken begin dus by moederskap en het te make met 'n moeder wat moet veg vir 

haar kind in oorlogsomstandighede. Die kind wat gebore word, is Immanu-El. Oat dit 

me net gaan om geboorte me, maar ook oor sy (latere) optrede, word gesuggereer in 

Jesaja 8: 10. Sy krag en vermoens word genoem in Jesaja 9:6,7 (Wonderbaar, 

Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Prins van vrede), en die afloop van sy optrede 
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en die gevolg daarvan in Jesaja 11. In at drie gevalle is van geboortegewing ofnuwe 

lewe sprake te midde van lyding en duisternis. 

Hierdie sogenaamde teenpool van die nuwe lewe word reeds geantisipeer in Jesaja 

7: 11 waar die Here Agas aanspoor om 'n teken te vra met die woorde: "Gaan afdiep 

na benede of styg op na bo." (Ask thee a sign ofJehovah thy God, going deep down 

into Hades, or high up to the height above; Delitzsch 1975: 231). Hierdie teenstry

digheid is teenwoordig by die geboorte van 'n kind tydens oorlogsomstandighede (by 

Immanu-El en Maher Shalal), en word ook teruggevind in die kontras tussen Jesaja 

8:8 en Jesaja 8: 1 0: in vers 8 word Immanu-El se land verdelg deur die koning van 

Assirie en daar word om hulp geroep - daar word gevra na God se teenwoordigheid, 

Immanu-El; vers 10 staan hiermee in kontras: die nasies "stort in duie", want 

Immanu-EI (God is met ons). 

Hierdie kontras tussen lyding en verlossing, tussen wanhoop en heil, word deur Jesaja 

in sy verdere betoog gehandhaaf. Die Jesaja 9-perikoop word deur middel van 

dieselfde kontrasterende stellings ingelei: "Die volk wat in duisternis wandel" word 

verras deurdat hulle " 'n groot lig sien" (Jes 9:5). Weer eens word hierdie kontras 

verbind aan die geboorte van 'n kind: "n Kind is vir ons gebore". Wanneer Jesaja die 

vernuwing beskryf in Jesaja 11: 1, is dieselfde kontras tussen dit wat die dood 

verteenwoordig en dit wat die lewe verteenwoordig, aanwesig. Die beeld van 'n 

takkie wat "uitspruit uit die stomp van Isai" bevat hierdie kontras: die nuwe lewe en 

takkie wat groei) kom voort uit dit waar die lewe skynbaar beeindig is (die stomp wat 

deel is van 'n afgekapte boom). 

 
 
 



68 

4.3 	 Geboortesimbole te midde van 'n tydperk van 

geboortepyne: die geboorte van die Messias en 

die nuwe Israel 

Wanneer claar gelet word op die wyse waarop geboortesimbole (Jes 7:14; 8:6, 9:5) te 

midde van enorme krisis figureer, kan hierdie lydingstydperk gefuterpreteer word as 

'n tydperk van geboortepyne, wat uitloop op die geboorte van die nuwe Israel 

(voorafgegaan deur die geboorte van die Messias) en die uiteindelike geboorte van die 

vredesryk (Jesl1). Wanneer die gedeeltes in samehang met mekaar gelees word, 

word dit duidelik dat die geboorte van 'n nuwe Israel hand aan hand gaan met die 

geboorte van Immanu-EI (die Messiaskind). Die verband tussen Israel en Immanu-EI 

word op 'n interessante wyse ondervang deur die interpretasie van Targum Jonathan 

wat die Immanu-El in Jesaja 8:8 as "Israel" verstaan (Sperber, 1962: 17). (Vergelyk 

ook VanDen Born 1935:35-57 vir 'n uitleg van die simboliek wat aanwesig is by die 

kindergeboortes in die boek Hosea). 

Die geloof van die moeder met haar geboortegewing en benoeming van die kind 

(asook moontlike vlug met die kind en beskerming van die kind) en die geloofvan 

haar kind (wat afhanklik leefvan God in terme van dikmelk en heuning) word ten 

nouste gekoppel aan die geboorte van ' n nuwe tyd. 
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4.4 Geloof in die vernuwende krag van God 

Dat die vernuwende krag van God so nou verbind word met geloof, blyk duidelik uit 

'n gedeelte wat as 'n "parallel" van Jesaja 7:9 beskou kan word, en wat Gitae 

(1991:138) direk in verband bring met Jesaja 7:9, naamlik II Kronieke 20:20. Die 

negatiewe voorwaardesin in Jesaja 7:9 ("as julie nie glo nie ... saljulle nie bevestig 

word nie") word in II Kronieke 20:20 ingekleur as 'n positiewe voorwaardesin: "Gl0 

in die Here jou God enjulle sal bevestig word, glo in sy profete enjulle sal 

voorspoedig wees" 

1:l0~n1 C:::J'i!'~ i!1i!'::l ':l'I'J~i! 

1n"~i!' "~'=:l= 1:l"I'J~i! 

Die interessante uit die parallelle teks is dat geloof pertinent genoem word met 

betrekking tot sowel die Here as die profete, maar veral dat geloof gekoppel word aan 

voorspoed (1 n' '~i!1). Dat voorspoed ten nouste gekoppel word aan nuwe lewe, kom 

gereeld in die Ou Testament voor. So byvoorbeeld in Jeremia 22:30 waar 

n~ gebruik word in die konteks van nuwe lewe (geboorte) of die afwesigheid 

daarvan. "So se die Here: Skryfhierdie man is kinderloos, 'n man wat nie 

voorspoedig (n'~') sal wees in sy dae nie; want dit sal niemand van sy geslag geluk 

om te sit op die troon van Dawid en nog oor Juda te heers nie." 

Dat hierdie voorspoed voorafgegaan word deur 'n lydingstydperk, of 'n tydperk van 

"geboortepyne", is reeds aangevoer. Dat geboortepyne dikwels metafories gebruik is 
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deur die profete word bevestig deur De Vaux (1961:43) wat verwys na die 

geboortepyne waarvan sprake is in Genesis 3: 16, en dit in verband bring met onder 

andere Jesaja 26: 17 : "800s 'n bevrugte vrou wat naby die tyd kom dat sy moet baar , 

inmekaar krimp, skreeu in haar wee, so was ons vanwee u aangesig, 0 Here." 

4.5 "Geboortepyne van die Messias" 

Dat hier van geboorte en van lyding sprake is in Jesaja 7 - 12, kan moontlik in 

verband gebring word met die Talmudiese uitdrukking: "Geboortepyne van die 

Messias" of "die Messiaanse geboortepyn". Presies wat die term beteken, is onseker. 

Terwyl sommige verklaarders die lyding deels in verband verband bring met die 

Messias, deels met die Messiaanse tyd, ontken ander dat die lyding enigsins met die 

Messias self in verband staan (Klausner 1956:440). Volgens laasgenoemde 

verklaarders is die lyding slegs tekenend van die tyd waarin die Messias gebore sal 

word. 

Die konsep "birth pangs of the Messiah" is 'n Talmudiese uitdrukking wat gebaseer 

is op Hosea 13:13. Die Messiaanse tydperk word dus in die tradisie deur 

geboortepyne gekenmerk. As hier van geboortepyne gepraat kan word in terme van 

die lyding wat die yolk ondergaan, kan dit saamhang met 'n Messiaanse interpretasie 

van Jesaja 7-12. 

 
 
 



71 

4.6 Geloof in die Messias 

Soos genoem, is die geloofsaspek van Jesaja 7:9 wat parallelloop aan II Kronieke 

20:20 ten nouste gekoppel aan geloof in die Here enersyds, en aan geloof in die 

profete andersyds. (Sien ook Wild berger [1980] 1991 :304 vir 'n kort bespreking van 

die paralel.) 

Dieselfde gebruik van geloof in God, en geloof in die een wat hy stuur - sy profeet of 

kneg, vind ons in Eksodus 14:31 ten opsigte van die volk se geloof in die Here en in 

Moses - "sy kneg." 

So kan verder geredeneer word dat, in die Messiaanse tydperk, soos geantisipeer in 

Jesaja 11, geloof in God vereis word, en dat daar terselfdertyd ook geloof in die 

Messias gevra word. 

Die Messias, waarvan Moses'n voorloper is, sal 'n herder wees vir die skape, net 

soos die Here self 'n herder is van die skape (Eseg 34). Die dra van die volk, soos 'n 

versorgster ("nursing father") kom meermale in die Ou Testament voor. 'n Goeie 

voorbeeld is die van Moses in Numeri 11: 12: "Het ek hierdie hele volk dan verwag 

C'n~'iT)?" (Vergelyk ook Psalm 78:52,71 oor die herderskap van Moses en Dawid 

onderskeidelik.) "Ofhet ek hulle verwek dat U vir my se: Dra hulle aanjou bors soos 

'n oppasser{rO~iT) die suigeling dra ....?" 
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Die Here gee aan Moses, wat net soos Dawid 'n voorloper van die Messias is (soos in 

die volgende hoofstuk aangetoon sal word), die opdrag om die volk te dra soos 'n 

oppasser van kinders {F~~;-r) en as herder (Jes 63: 11). (Die hele "herdergedagte" is 

natuurlik al aanwesig in die relaas van Moses se herderskap in Midian (Eks 3), en die 

bekende herderskap van Dawid.) 

4.7 Israel se toekoms 

4.7.1 Israel se voortbestaan - afhanklik van geloof 

Israel se voortbestaan is afhanklik van hulle geloof in God en sy pro fete. Dit word ten 

sterkste deur Otto Kaiser beklemtoon as hy in sy Jesaja-kommentaar Jesaja 7: 1-9 "die 

uur van geloof' noem. Hy sien hoofstuk 7 as die sentrum van die "getuienis" van 

Jesaja tydens die Siro-Efraimitiese oorlog. 

In die hele ontmoeting tussen Jesaja en Agas vind Kaiser (1971 :90) simboliese 

betekenis ("profound symbolism"), omdat hulle ontmoet by die waterpoei wat water 

aan die stad verskaf, en Agas na aIle waarskynlikheid besig was om te kyk ofhy die 

waterpoel kon beveilig in geval van 'n aanval op die stad. Kaiser skryf verder: "At 

this very point he is directed towards God who alone is capable ofgiving and 

sustaining" (1971 :90). 

Dat die geloofvertroue impliseer, 'n wete dat God se teenwoordigheid die verskil 

maak, word deur die naamgewing van die kind deur die 'almah verteenwoordig. 
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Dat geloofook 'n faset van diepe afhanklikheid van God bevat, word moontlik 

gesuggereer deur die beskrywing van die voedsel wat die kind gaan eet. Die 

saamnoem van "dikmelk en heuning" sou sterk assosiasies by die hoorders kon 

wakkerroep oor God se versorging. 

Dat claar van geloofsafhanklikheid sprake is wanneer vermeld word dat die Immanu

El-kind "dikmelk en heuning" eet, word deur die teks gesuggereer. Die kind leef, soos 

die volk in Deuterononium 32:13,14 uit die hand van God. Anders egter as die volk 

wat weens die voeding "vet word" en "die steenrots wat hulle verwek het, 

verontagsaam" (Deut 32:15,18), leer die kind om te onderskei tussen goed en kwaad 

deur die voedsel wat hy uit God se hand ontvang. So ook leefdie restant afhanklik 

van God (Jes 7:22). 

By die teksontleding sal duidelik word dat ek van mening is dat die uitdrukking 

"onderskei tussen goed en kwaad" meer inhou as net "n ouderdomsaanduiding. 

Hoewel die uitdrukking "tussen goed en kwaad onderskei" 'n blote aanduiding van 

die kind se ouderdom kan wees, bevat dit myns insiens ook 'n etiese inhoud wat die 

kind se lewenstyl en -houding karakteriseer. 

Die geloof van die restant hang dus ten nouste saam met die geloof van die 

Immanuel-kind. Daar sal later aangetoon word dat die kind nie net as 'n simboliese 

figuur is nie nie, maar inderdaad as herder van sy volk gesien word. 
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4.7.2 Geloof in die vernuwende krag van God in onmoontlike 

omstandighede 

Die geloof in God en sy profete (hier: die Messias) bring voorspoed (vemuwing) waar 

alles onmoontlik Iyk. Die onmoontlike word moontlik; die onwaarskynlike word 

waar. 

Dat voorspoed of vemuwing op een ofander wyse in verb and staan met geboorte, en 

saamhang met dit wat net God kan vermag, is 'n bekende tema in die Ou Testament. 

So byvoorbeeld, word die elemente van God se toesegging, sy vemuwende krag en 

geboorte saamgesnoer in verskeie geboorterelase. Dit word teruggevind in tye van 

krisis, soos met die relaas van Simson se geboorte (Rig 13), of die van Samuel 

(I Sam 1). 

Die element van geloof in God se vemuwende krag word veral ook teruggevind in die 

relaas oor Abraham en Sara, en die geboorte van 1sak. "Sou iets vir die Here te 

wonderbaar weesT' (Gen 18:14, vgl Jer 32:27). 
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