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Discernment (בין) in the Old Testament. Discernment is one of the concepts that urge 
each and everyone to think critically and anew. The concept of a never-ending spiral of 
thinking is very familiar in the circles of reformed churches. This concept is also known 
from the wisdom literature in the Old Testament. The realisation that you do not know, 
means approaching the ability to grasp something of wisdom. In order to find out what the 
Old Testament is saying about ‘discern’, I did a textual research on the two Hebrew words: 
 I apply the results of this research to the context of the church (with specific .בחן and בין
reference to the ‘Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika’ [NH Church]) attempting to 
find out what the church’s responsibility is with regards to what is really important (i.e. 
discernment).

Inleiding
Hierdie studie het voortgespruit uit ’n versoek van die kerk (Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika) om meer te wete te kom oor wat in die Ou Testament geskryf is oor ‘onderskeid’. Dit is 
nodig om te stel dat daar nie slegs een spesifieke teologie in die Ou Testament is nie1, nog minder 
in die hele Bybel2. Hierdie studie gaan nie probeer om so iets vas te stel nie, maar eerder om te kyk 
of die moontlikheid dalk bestaan dat daar ’n baie fyn, goue draadjie deur die Ou Testament loop 
met betrekking tot dit waarop dit werklik aankom, en spesifiek in die God-mens-verhouding.

Die vraag na dit waarop dit werklik aankom – om te onderskei, is eintlik baie eie aan hoe die 
meeste protestante kerke nog altyd teologie beoefen het. Die term ‘kritiese teologie’ word onder 
andere3 gebruik wanneer daar gevra word na die kerk se teologie. Dit beteken ook dat daar nie 
’n vrees is om vrae te vra nie. Om te onderskei is om dit te doen wat die reformasie van die begin 
af nagestreef het, om weer te kyk, om te hervorm, om terug te gaan na die Bybel as bron en 
vertrekpunt.

As ons krities dink, vra ons vrae en toets ons antwoorde. Die proses van kritiese navorsing 
vind ons in alle vakdissiplines. Dit kom onder andere ook voor in die opvoedkunde4 en in die 
ekonomiese wetenskappe5. Coghlan en Brannick (2001:19) stel die proses van kritiese vraag en 
oplossing in die vorm van ’n spiraal voor (Figuur 1).

Dit is die proses van ’n vraagstuk wat lei tot die beplanning van ’n aksie, die aksie word uitgevoer 
en dan word dié betrokke aksie geëvalueer, waarna gereflekteer word oor die antwoorde, die 
proses van nuut dink, wat dan weer daartoe lei dat die sirkel nooit gesluit word nie, maar 
voortdurend vorentoe spiraal. So ’n proses van refleksie is ook ’n baie eerlike proses. Indien dit 
kollaboratief kan plaasvind, waar alle rolspelers geleentheid kry om te reflekteer, is die resultate 
gewoonlik beter.

’n Teksondersoek na ‘onderskeid’ in die Ou Testament
In die soeke na wat die Ou Testament te sê het oor onderskeid, het ek dit goed gedink om te 
gaan soek na teksgedeeltes waarin daar verwys word na onderskei en onderskeidingsvermoë. 
Die woord onderskeid kom nie baie voor in enige van ons twee Afrikaanse vertalings nie. Ek 
het my soektog toegespits op twee Hebreeuse woorde, die een is בחן (bagan) en die ander een 

1.Kyk onder andere Breytenbach (1995) se artikel in hierdie verband.

2.Die lang pad wat Bybelnavorsing gestap het van diachroniese tot sinchroniese ondersoeke het dit duidelik gemaak dat elke teks uniek 
is en dat elke Bybelboek vir en teen (ŉ) spesifieke konteks(te) geskryf is, wat voortgevloei het uit bepalende ideologieë en reaksie(s) 
op die sosiohistoriese omstandighede.

3.Verwys na Beukes (2003) vir ŉ bespreking van die mosaïek van teologiebeoefening in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

4.Kyk Bender et al. (2006) in hierdie verband.

5.Verwys na Coghlan en Brannick (2001).
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is בין (biyn) 6. Ek gaan van elke woord ’n kort bespreking 
gee en dan ’n teksondersoek doen van waar hierdie 
werkwoordstamme voorkom in die Ou Testament, asook 
wat hulle vertalingsmoontlikhede in die spesifieke tekste is.

(bagan) בחן
Die werkwoord בחן (bagan) word gewoonlik met toets vertaal 
en kom in kontekste voor waar daar van die suiwerheid of 
die loutering van geloof gepraat word. Dit word meestal 
gebruik as ’n aksie van God se kant af. Hy is die een wat toets 
en onderskei tussen wie opreg van hart is, en wie nie.

In die Qal-vorm word dit meestal vertaal met ‘ondersoek’; 
‘goedkeur’; ‘om te probeer’; ‘om te suiwer’; en ‘om te louter’. 
Voorbeelde hiervan is onder andere in: Jerermiah 6:27; 9:6; 
11:20; 12:30; 17:10: 20:12; Sagaria 13:9; Malahagi 3:10; 3:15; 
Psalm 7:10; 11:4; 11:5; 17:3; 26:2; 66:10; 81:8; 95:9; 139:23;  
Job 7:18; 12:11; 23:10; 34:3; Spreuke 17:3; en 1 Kronieke 29:17.

In die Nifal-vorm word dit gewoonlik vertaal met ‘getoets’; 
‘beproef’; ‘om ondersoek te word’. Voorbeelde hiervan is, 
onder andere, in: Genenis 42: 15 en 16; en Job 34:36.

(biyn) בין
Die werkwoord בין (biyn) word in die meeste gevalle in die 
Afrikaanse vertalings vertaal met verstaan/ begrip hê, maar 
kan ook vertaal word met onderskei. Dit is in die meeste 
gevalle ’n aksie van die mens se kant af. Die mens begryp, 
verstaan en onderskei wat reg en wat verkeerd is.

In die Qal-vorm word dit gewoonlik vertaal met ‘opmerk’; 
‘verstaan’; ‘gewaar’; ’om op te let’; ‘om te bemerk’; ‘om in ag 
te neem’; ‘om kennis te neem’; ‘om te besef’; ‘om te onderskei’. 
Voorbeelde hiervan is onder andere in: Deuternomium 32:7; 
23:29; 1 Samuel 3:8; 2 Samuel 12:19; Jesaja 6:9 en 10; 32:4; 
43:10; 44:18; Jeremia 9:11; Hosea 4:14; 14:10; Psalm 52; 19:13; 
28:5; 49:21; 50:22; 58:10(9); 73:17; 82:5; 92:7; 94:7 en 8; 139:2; 
Job 6:30; 9:11: 13:1; 14:21; 15:9; 18:2; 23:5; 23:8; 32:9; 34:16; 
36:29; 38:20; 42:3; Spreuke 2:5; 7:7; 14:15; 19:25; 20:24: 21:29; 
23:1; 24:12; 28:5; 29:7; 29:19; Daniel 9:2,22 en 23;10:1; 11:30 en 
37; 12:8 en 10; Esra 8:15; Nehemia 8:8; 13:7; 2 Kronieke 11:23.

Die Nifal-vorm word meestal vertaal met ‘wys wees’; ‘om 
te kan onderskei’. Voorbeelde daarvan is, onder andere, in 
Jesaja 10:13. Die Nifal partisipium word veral gebruik om 
iemand te beskryf wat wys is, iemand wat insig het of iemand 
wat kan onderskei. Dit word ook baie keer parallel gebruik 
met חכם.Voorbeelde hiervan is onder andere: Genesis 41:33 
en 39; Deuternomium 1:13; 4:6; 1 Samuel 16:18; 1 Konings 

6.Die woord: יָדַ֖ע word meestal gebruik vir kennis en בין word eerder gebruik in terme 
van begrip, insig, verstaan of om te kan onderskei. Von Rad (1972:89) bespreek die 
begrip van ‘om te weet’ in die antieke tye in sy kommentaar op die sondeval soos 
volg: ‘So far as knowledge of good and evil is concerned, one must remember that 
the Hebrew word ydʻ (“to know”) never signifies purely intellectual knowing, but 
in a much wider sense an “experiencing”, a “becoming acquainted with”, even an 
“ability”. To know in the ancient world is always to be able as well (Wellhausen). 
“Knowledge of good” should not immediately suggest a capacity for distinction 
within the moral sphere in a narrower sense; it certainly does not indicate the 
knowledge of absolute moral standards … “good and evil” should be understood 
more as what is “beneficial” and “salutary” on the one hand and “detrimental”, 
“damaging” on the other.’

3:12; Jesaja 3:3; 5:21; 29:14; Jeremia 4:22; Hosea 14:10; 
Spreuke 1:5; 10:13; 14:6 en 33; 15:14; 16:21; 17:28; 18:15; 
19:25; Prediker 9:11.

Die Polel-vorm (Deut 32:10) word vertaal met ‘beskut’; 
’versorg’; of ‘bewaak’.

Die Hifil-vorm word vertaal met ‘ag gee’; ‘verstaan’; ‘begryp’; 
‘om te onderskei’. Voorbeelde hiervan is, onder andere, in: 
1 Konings 3:9 en 11; Jesaja 29:16; 40:21; 56:11; 57:1; Miga 4:12; 
Psalm 32:9; 33:15; Job 28:23; Spreuke 1:2 en 6; 8:5 en 9; 14:8; 
17:10 en 24; 28:2, 7 en 11; Daniel 1:4 en 17; 8:5, 17, 23 en 27; 
9:23; 10:11, 12 en 14; Nehemia 8:2, 3 en 12; 10:29; 1 Kronieke 
15:22; 25:7; 27:32; 28:9; 2 Kronieke. 34:12. Die Hifil-vorm word 
ook vertaal met: ‘om te verduidelik’; ‘om verstaanbaar te 
maak’; ‘om te onderrig’ en voorbeelde daarvan vind ons in: 
Jesaja 28:9 en 19; 40:14; Psalm 119:27, 34, 73, 125, 130, 144 en 
169; Job 6:24; 32:8; Daniel 8:16; 11:33; Esra 8:16; Nehemia 8:7 
en 9; 1 Kronieke 25:8; 2 Kronieke 26:5; 35:3.

Die Hitpolel-vorm word vertaal met: ‘ag gee’; ‘verstaan’; ‘om 
aandag te gee’; ‘om te verstaan’; ‘om te bekyk’; ‘om insig te 
hê’. Voorbeelde daarvan is, onder andere, in: 1 Konings 3:21; 
Jesaja 1:3; 14:16; 43:18; 52:15; Jeremia 2:10; 9:16; 23:20; 30:24; 
Psalm 37:10; 107:43; 119:95, 100 en 104; Job 11:11; 23:15; 26:14; 
30:20; 31:1; 32:12; 37:14; 38:18.

Resultate van die teksondersoek
Uit bostaande bespreking van die woorde בחן en בין het dit 
duidelik geword dat slegs die woord בין hom daartoe leen om 
met ‘onderskeid’ (dit waarop dit werklik aankom) vertaal te 
kan word. Die vorm waarin dit die meeste so vertaal word, is 
die Nifal partisipium en ook sekere Hifil-vorme. Ek sal dus in 
die verdere bespreking veral op die tekste fokus waarin die 
woord in hierdie vorm voorkom of waar dit in ander vorme, 
binne die konteks, wel met die begrip vertaal kan word. 
Ek gaan die tekste, met ’n eie vertaling, lys waarna ek dit 
kortliks sal bespreek.

ע יַָד֖

Bron: Aangepas van die oorspronklike skets deur Coghlan, D. & Brannick, T., 2001, Doing 
action research in your own organization, Sage Publications, London & Washington DC 

FIGUUR 1: Die proses van kritiese denke.
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Tekste in die Ou Testament waarin 
die woord בין (biyn) voorkom met 
die vertalingsmoontlikheid van 
‘onderskeid’
Nifal partisipium7

הּו  ם ִויִׁשיֵת֖ יׁש נָ֣בֹון ְוָחָכ֑ ה ִא֖ ֹ֔ א ַפְרע ְוַעָּת֙ה יֵֶר֣
יִם׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ַעל־ֶא֥

Genesis 41:33: En nou, laat 
Farao kyk/oplet na ’n man wat 
skerpsinnig is en ’n wyse en hom 
aanstel oor die land van Egipte.

ים  יַע ֱאֹלִה֛ י הֹוִד֧ ף ַאֲחֵר֙ אֶמר ַּפְרעֹ֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ ַוּי
ם ָּכֽמֹוָך׃ את ֵאין־נָ֥בֹון ְוָחָכ֖ ֹ֑ אֹוְתָ֖ך ֶאת־ָּכל־ז

Genesis 41:39: En Farao sê vir 
Josef: Aangesien God jou al 
die dinge laat weet het, is daar 
niemand so skerpsinnig en wys 
soos jy nie.

ים  ים ּונְבִֹנ֛ים ִויֻדִע֖ ים ֲחָכִמ֧ ֶכם ֲאנִָׁש֙ ה֣בּו ָל֠
ם ְּבָראֵׁשיֶכֽם׃  ם ַוֲאִׂשיֵמ֖ ְלִׁשְבֵטיֶכ֑

Deuteronomium 1:13: Bring tog 
wyse, skerpsinnige en ervare 
manne aan volgens julle stamme, 
dat ek hulle kan aanstel as julle 
hoofde.

וא ָחְכַמְתֶכ֙ם  י ִה֤ ּוְׁשַמְרֶּת֮ם ַוֲעִׂשיֶת֒ם ִּכ֣
ת  ר יְִׁשְמ֗עּון ֵא֚ ים ֲאֶׁש֣ י ָהַעִּמ֑ ם ְלֵעיֵנ֖ ינְַתֶכ֔ ּוִב֣

ם  ק ַעם־ָחָכ֣ ֶּלה ְוָאְמ֗רּו ַר֚ ים ָהֵא֔ ָּכל־ַהֻחִּק֣
ְונָ֔בֹון ַהּ֥גֹוי ַהָּג֖דֹול ַהֶּזֽה׃

Deuteronomium 4:6: Bewaar 
dit dan en doen dit; want 
dit is julle wysheid en julle 
onderskeidingsvermoë (insig) 
in die oë van die nasies wat al 
hierdie insettinge sal hoor en sal 
sê: Waarlik, wys en skerpsinnig is 
hierdie groot nasie. 

ן  יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֙ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜ ַוּיַַע֩ן ֶאָח֙
יׁש  יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֙בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ְליִַׁש֮י ֵּב֣
ה ִעּֽמֹו׃ ַאר ַויהָו֖ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ה ּונְ֥בֹון ָּדָב֖ ִמְלָחָמ֛

1 Samuel 16:18: En een van die 
jongmanne antwoord en sê: 
Kyk, ek het ’n seun van Isai, die 
Betlehemiet, gesien wat kennis 
het om (snare) te speel, en hy is ’n 
dapper held en ’n man van oorlog 
(krygsman), en hy het insig van 
woorde (onderskei) en is ’n man 
van vorm (mooi gebou), en die 
HERE is met hom. 

ב  ִּתי ְלָ֗ך ֵל֚ יָך ִהֵּנ֣ה׀ נַָת֣ יִתי ִּכְדָבֶר֑ ִהֵּנ֥ה ָעִׂש֖
יָך  ר ָּכמֹ֙וָ֙ך ֹלא־ָהָי֣ה ְלָפנֶ֔ ם ְונָ֔בֹון ֲאֶׁש֤ ָחָכ֣

יָך ֹלא־יָ֥קּום ָּכֽמֹוָך׃ ְוַאֲחֶר֖

1 Konings 3:12: Kyk, ek doen 
dan volgens jou woord. Kyk, Ek 
gee jou ’n hart van wysheid en 
onderskeiding, sodat (daar) nie 
iemand soos jy vóór jou was nie, 
en (ook) na jou nie iemand soos jy 
sal verrys nie.

ץ ַוֲחַכ֥ם  ים ּונְׂ֣שּוא ָפִנ֑ים ְויֹוֵע֛ ַׂשר־ֲחִמּשִׁ֖
ים ּונְ֥בֹון ָלַֽחׁש׃  ֲחָרִׁש֖

Jesaja 3:3: ... die hoof oor vyftig en 
die aansienlike en die raadgewer 
en die wyse (knap) vakman en die 
skerpsinnige besweerder.

ם נְבִֹנֽים׃ ם ְוֶנ֥גֶד ְּפנֵיֶה֖ ים ְּבֵעֽינֵיֶה֑ ֖הֹוי ֲחָכִמ֣ Jesaja 5: 21: Wee hulle, wat in 
hulle eie oë wys is en voor hulle 
self skerpsinnig is. 

ף ְלַהְפִל֥יא ֶאת־ָהָֽעם־ַהֶּז֖ה  ן ִהנְִנ֥י יֹוִס֛ ָלֵכ֗
יו ּוִביַנ֥ת  ת ֲחָכָמ֔ ֶלא ְוָאְֽבָד֙ה ָחְכַמ֣ ַהְפֵל֣א ָוֶפ֑

יו ִּתְסַּתָּתֽר׃ ס נְבָֹנ֖

Jesaja 29:14: Daarom sal Ek weer 
wonderlik handel met hierdie 
volk, om wonderlik te handel en 
’n wonder, en die wysheid van 
hulle wyses sal vergaan, en die 
onderskeidingsvermoë van hulle 
skerpsinniges sal wegkruip. 

7.In baie gevalle dui die Nifal-partisipium op die kwaliteit van ŉ persoon wat in 
Engels met ‘discerning’ vertaal kan word. Die woord ‘onderskeidende’ sou ŉ direkte 
vertaling kon wees, maar dit is nie moontlik om dit so te vertaal nie. Daarom is 
‘skerpsinnige’ deurgaans in hierdie vertaling gebruik om ‘discerning’ weer te gee.

עּו ָּבִנ֤ים ְסָכִלי֙ם  י אֹוִת֙י ֹ֣לא יָָד֔ יל ַעִּמ֗ י׀ ֱאִו֣ ִּכ֣
ע  ָּמ֙ה ְלָהַר֔ ים ֙הֵ ָּמה ֲחָכִמ֥ ָּמה ְוֹ֥לא נְבֹוִנ֖ים ֵה֑ ֵה֔

יב ֹ֥לא יָָדֽעּו׃ ּוְלֵהיִט֖

Jeremia 4:22: Want my volk is 
dwaas; My ken hulle nie; dwase 
kinders is hulle, en hulle is nie 
skerpsinnig (onderskeidend) nie; 
slim is hulle om kwaad te doen, 
maar om goed te doen, weet 
hulle nie.

ים  ם ִּכֽי־יְָׁשִר֞ ֶּלה נָ֖בֹון ְוֵיָֽדֵע֑ י ָחָכ֙ם ְוָיֵ֣בֽן ֵא֔ ִמ֤
ים  ם ּופְֹׁשִע֖ ה ְוַצִּדִקי֙ם ֵיְ֣לכּו ָב֔ י יְהָו֗ ַּדְרֵכ֣

ְׁשלּו ָבֽם׃ יִָּכ֥

Hosea 14:10 (9): Wie wys is, laat 
hom hierdie dinge onderskei. 
Wie skerpsinnig, laat hom dit 
erken! Want reg is die weë van 
die HERE; en die regverdiges sal 
daarop stap, maar die oortreders 
struikel daarop. 

נָ֗בֹון ַּתְחֻּב֥לֹות  ַקח ְו֜ ָכם ְו֣יֹוֶסף ֶל֑ ע ָח֭ יְִׁשַמ֣
יְִקֶנֽה׃

Spreuke 1:5: Laat die wyse 
luister, dan sal hy geleerdheid 
vermeerder, en die skerpsinnige 
sal verstandige leiding verkry. 

ֶבט ְלֵג֣ו  ֵׁש֗ ה ְו֜ א ָחְכָמ֑ בֹון ִּתָּמֵצ֣ י נָ֭ ְּבִׂשְפֵת֣
ֲחַסר־ֵלֽב׃

Spreuke 10:13: Op die lippe van 
die verstandige word wysheid 
gevind, maar die roede is vir die 
rug van die verstandelose.

ל׃  ַעת ְלנָ֣בֹון נָָקֽ יִן ְוַד֖ ה ָוָא֑ ִּבֶּקׁש־ֵל֣ץ ָחְכָמ֣ Spreuke 14:6: Die spotter soek 
wysheid, en dit is nie daar nie; 
maar kennis kom maklik vir die 
skerpsinnige. 

ים  ִסיִל֗ ֶרב ְּכ֜ ה ּוְבֶק֥ בֹון ָּת֣נּוַח ָחְכָמ֑ ְּבֵל֣ב נָ֭
ִּתָּוֵדַֽע׃

Spreuke 14:33: In die hart van die 
skerpsinnige rus wysheid, maar 
dit wat in die midde van dwase 
is, word ook bekend. 

ים  ִסיִל֗ י[ ְכ֜ ַעת )ּוְפנֵי( ]ּוִפ֥ בֹון יְַבֶּקׁש־ָּד֑ ֵל֣ב נָ֭
ה ִאֶּוֶֽלת׃  יְִרֶע֥

Spreuke 15:14: ’n Verstandige 
mens is op soek na kennis; 
’n dwaas voed homself met 
dwaasheid. 

יף  יִם יִֹס֥ ָפַת֗ ֶתק ְׂש֜ א נָ֑בֹון ּוֶמ֥ ב יִָּקֵר֣ ַלֲחַכם־ֵל֭
ֶלַֽקח׃ 

Spreuke 16:21: ’n Wyse van hart 
word skerpsinnig genoem, en 
soetheid van lippe vermeerder 
die geleerdheid. 

יו  ם ְׂשָפָת֣ ב אֵֹט֖ ם יֵָחֵׁש֑ ֲחִריׁש ָחָכ֣ יל ַמ֭ ַּג֤ם ֱאִו֣
נָֽבֹון׃ 

Spreuke 17:28: Selfs ’n dwaas 
sal as hy stilbly, vir wys gereken 
word; as hy sy lippe toehou, vir 
skerpsinnig.

ים ְּתַבֶּקׁש־ ָכִמ֗ זֶן ֲח֜ ֹ֥ ַעת ְוא בֹון יְִקנֶה־ָּד֑ ֵל֣ב נָ֭
ָּדַֽעת׃

Spreuke 18:15: Die hart van die 
skerpsinnige verwerf kennis, 
en die oor van die wyse soek 
kennis. 

ין  נָ֗בֹון יִָב֥ יַח ְל֜ ם ְוהֹוִכ֥ ִתי יְַעִר֑ ֶּכה ּוֶפ֣ ֵל֣ץ ַּת֭
ָּדַֽעת

Spreuke 19:25: Slaan jy die 
spotter, dan word die eenvoudige 
skrander; maar bestraf jy die 
skerpsinnige, dan sal hy kennis 
onderskei.

י ֹל֩א ַלַּקִּל֙ים  ֶמׁש ִּכ֣ ה ַתַֽחת־ַהּשֶׁ֗ ֹ֣ ְבִּתי ְוָרא ַׁש֜
גַם ֹ֣לא  ה ְו֠ ים ַהִּמְלָחָמ֗ ַהֵּמ֜רֹוץ ְוֹ֧לא ַלִּגּבֹוִר֣

ֶׁשר ְוַג֛ם ֹ֥לא  ֹ֔ ם ֹ֤לא ַלּנְבֹנִי֙ם ע ים ֶלֶ֙ח֙ם ְוגַ֙ ַלֲחָכִמ֥
ה ֶאת־ֻּכָּלֽם׃  גַע יְִקֶר֥ ת ָוֶפ֖ ן ִּכי־ֵע֥ ים ֵח֑ ַלּיְֹדִע֖

Prediker 9:11: Weer eens het 
ek onder die son gesien dat die 
wedloop nie vir die vinniges 
is nie en die oorlog nie vir die 
sterkes nie; en ook is daar nie 
kos vir die wyses nie en ook nie 
rykdom vir die skerpsinniges en 
ook nie guns vir die verstandiges 
nie; want tyd en gebeurtenis tref 
hulle almal. 
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Hifil-vorme van בין wat in die konteks 
van ‘onderskei’ verstaan kan word

ט ֶאֽת־ַעְּמָ֔ך  ֹ֣ ֙עַ ִלְׁשּפ ְונַָתָּת֙ ְלַעְבְּדָ֜ך ֵל֤ב ׁשֹ֙מֵ
ט  ֹ֔ י יּוַכל֙ ִלְׁשּפ י ִמ֤ ע ִּכ֣ ין ֵּבֽין־֣טֹוב ְלָר֑ ְלָהִב֖

ד ַהֶּזֽה׃ ֶאת־ַעְּמָ֥ך ַהָּכֵב֖

1 Konings 3:9: Gee dus aan u 
kneg ’n opmerksame hart om (te 
rig) reg te spreek oor u volk, om te 
onderskei tussen goed en kwaad, 
want wie is in staat om hierdie 
groot volk van U te regeer?

ְלָּת ֶאת־ יו יַַע֩ן ֲאֶׁש֙ר ָׁשַא֜ ים ֵאָל֗ ֹ֙אֶמר ֱאֹלִה֜ ַוּי
ים  ים ַרִּב֗ ְלָּת ְּלָ֜ך יִָמ֣ ה ְוֹֽלא־ָׁשַא֙ ר ַהּזֶ֗ ַהָּדָב֣
ְלָּת ֶנֶ֣פׁש  ֶׁשר ְוֹ֥לא ָׁשַא֖ ֹ֔ ְלָּת ְּלָ֙ך ע ְוֹֽלא־ָׁשַא֤
ַע ִמְׁשָּפֽט ֹ֥ ין ִלְׁשמ ְלָּת ְּלָ֛ך ָהִב֖ יָך ְוָׁשַא֧ אֹיְֶב֑

1 Konings 3:11: En God het vir 
hom gesê: Omdat wat jy gevra 
het, hierdie ding is en jy nie vir 
jou ’n lang lewe gevra het nie, 
en ook nie vir jou rykdom gevra 
het, en ook nie die lewe van jou 
vyande gevra het nie, maar vir jou 
onderskeidingsvermoë gevra het 
om regsake aan te hoor ...

ינּו  ה ְוֹ֥לא ֵהִב֖ ָּמה ֹ֤לא ָיְֽדעּ֙ו ַמְחְׁש֣בֹות יְהָו֔ ְוֵה֗
ְֹֽרנָה׃  יר ּג ם ֶּכָעִמ֥ י ִקְּבָצ֖ ֲעָצ֑תֹו ִּכ֥

Miga 4:12: Maar hulle ken nie die 
gedagtes van die HERE nie en 
hulle begryp nie sy besluit nie, dat 
Hy hulle versamel het soos gerwe 
op die dorsvloer. 

ין ְּבֶמֶֽתג־ ִב֥ ין ָה֫ ַאל־ִּתְֽה֤יּו׀ ְּכ֥סּוס ְּכֶפֶר֮ד ֵא֤
ב ֵאֶלֽיָך ֹ֣ ל ְקר ֶסן ֶעְד֣יֹו ִלְב֑לֹום ַּב֜֗ ָוֶר֣

Psalm 32:9: Wees nie soos 
‘n perd, soos ’n muil sonder 
onderskeidingsvermoë nie, wat ’n 
mens met toom en teuel moet tem 
as sy tuig, anders kom hy nie naby 
jou nie

ין ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהֽם׃  ֵּמִב֗ ם ַה֜ ר ַיַ֣חד ִלָּב֑ ַהּיֵֹצ֣ Psalm 33:15: Hy wat elkeen van 
hulle harte gevorm het, wat al hul 
werke onderskei ...

ע ֶאת־ְמקֹוָמּֽה ֗הּוא יַָד֥ ּה ְו֜ ין ַּדְרָּכ֑ ֹלִהים ֵהִב֣ ֱא֭ Job 28:23: (Net) God verstaan 
die weg daarheen, en Hy ken die 
woonplek daarvan. 

י ִביָנֽה׃ ין ִאְמֵר֥ ָהִב֗ ר ְל֜ ה ּומּוָס֑ ַעת ָחְכָמ֣ ָלַד֣ Spreuke 1:2: ... om wysheid en 
vermaning te ken, om woorde van 
insig te onderskei.

ים ְוִחידָֹתֽם׃ ָכִמ֗ י ֲח֜ ה ִּדְבֵר֥ ָׁשל ּוְמִליָצ֑ ין ָמ֭ ְלָהִב֣ Spreuke 1:6: ... om ’n spreuk en 
beeldspraak te begryp, die woorde 
van die wyses en hulle raaisels.

ינּו ֵלֽב׃ ים ָהִב֥ ה ּ֜וְכִסיִל֗ ינּו ְפָתאִי֣ם ָעְרָמ֑ ָהִב֣ Spreuke 8:5: Begryp tog 
skranderheid, eenvoudiges, en 
dwases, begryp tog die innerlike. 

ְצֵאי ָדַֽעת׃ ֹ֣ ים ְלמ ֽיָׁשִר֗ ין ִו֜ כִֹחים ַלֵּמִב֑ ֻּכָּל֣ם נְ֭ Spreuke 8:9: ... hulle is almal reg 
vir die skerpsinnige en reguit vir 
die wat kennis gevind het. 

ים  ֶלת ְּכִסיִל֣ ין ַּדְרּ֑כֹו ְוִאֶּו֖ רּום ָהִב֣ ת ָע֭ ָחְכַמ֣
ִמְרָמֽה׃

Spreuke 14:8: Die wysheid van 
die skrandere is om sy weg te 
onderskei, maar die dwaasheid 
van die dwase is vals. 

יל ֵמָאֽה׃ ין ֵמַהּ֖כֹות ְּכִס֣ ה ְבֵמִב֑ ַחת ְּגָעָר֣ ֵּת֣ Spreuke 17:10: ’n Berisping gaan 
by ’n skerpsinnige eerder in as om 
’n dwaas honderd maal te slaan.

יל ִּבְקֵצה־ ִס֗ ה ְוֵעיֵנ֥י ְכ֜ ין ָחְכָמ֑ ֶאת־ְּפֵנ֣י ֵמִב֣
ָאֶֽרץ

Spreuke 17:24: Die skerpsinnige 
hou wysheid voor oë, maar die oë 
van die dwaas is by die end van 
die aarde.

ַע  ֵד֗ ֹ֜ ין י ם ֵמִב֥ יָה ּוְבָאָד֥ ים ָׂשֶר֑ ֶרץ ַרִּב֣ ַׁשֽע ֶא֭ ְּבֶפ֣
יְך׃ ן יֲַאִרֽ ֵּכ֣

Spreuke 28:2: Met die oortreding 
van ’n land word sy regeerders 
baie, maar ’n mens van insig en 
kennis verleng die reg.

ים יְַכִל֥ים  ין ְורֶֹעה ֜זֹֽוְלִל֗ ן ֵמִב֑ ר ּ֭תֹוָרה ֵּב֣ נֹוֵצ֣
ָאִבֽיו׃

Spreuke 28:7: Wie die wet bewaar, 
is ’n skerpsinnige seun; maar 
hy wat met deugniete omgaan, 
verneder sy vader.

ּנּו׃ ין יְַחְקֶרֽ ל ֵמִב֣ יר ְוַד֖ יׁש ָעִׁש֑ ֵעינָיו ִא֣ ם ְּב֭ ָחָכ֣ Spreuke 28:11: Wys in sy eie oë is 
’n ryk man maar ’n arm een wat 
skerpsinnig is, ondersoek hom. 

ים  ם ָהֱֽאֹלִה֛ ן ָלֶה֧ ם נַָת֙ ֶּל֙ה ַאְרַּבְעָּת֔ ים ָה֙אֵ ְוַהיְָלִד֤
ין  ה ְוָדנִֵּי֣אל ֵהִב֔ ֶפר ְוָחְכָמ֑ ל ְּבָכל־ֵס֣ ע ְוַהְׂשֵּכ֖ ַמָּד֥

ְּבָכל־ָח֖זֹון ַוֲחֹלֽמֹות׃ 

Daniël 1:17: En vir hierdie 
vier kinders het God kennis en 
vermoëns gegee in allerhande 
geskrifte en wysheid, maar Daniël 
het insig gehad in allerhande 
visioene en drome. 

א  ין ְוִהֵּנ֤ה ְצִפיר־ָהִֽעּזִי֙ם ָּב֤ ַוֲאִנ֣י׀ ָהִי֣יִתי ֵמִב֗
ַע  ין נֹוֵג֖ ֶרץ ְוֵא֥ ִמן־ַהַּֽמֲעָר֙ב ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔

ין ֵעיָנֽיו׃ ֶרן ָח֖זּות ֵּב֥ יר ֶק֥ ָּצִפ֔ ֶרץ ְוַה֙ ָּבָא֑

Daniël 8:5: Terwyl ek daarop ag 
gee, kyk, ’n bokram wat kom uit 
die weste oor die oppervlakte van 
die hele aarde, en wat nie raak aan 
die grond nie; en die bok het ’n 
opvallende horing tussen sy oë. 

ה ַעל־ ִּתי ָוֶאְּפָל֖ י ּוְבבֹ֣אֹו נְִבַע֔ ֶצל ָעְמִד֔ ַוּיָבֹ֙א ֵא֣
ץ  י ְלֶעת־ֵק֥ ם ִּכ֖ ן ֶּבן־ָאָד֔ אֶמר ֵאַל֙י ָהֵב֣ ֹ֤ י ַוּי ָּפָנ֑

ֶהָחזֹֽון׃

Daniël 8:17: Toe kom hy tot naby 
my staanplek; en toe hy kom, 
was ek verskrik en het ek op my 
gesig geval. En hy het vir my 
gesê: Let op (begryp/onderskei), 
mensekind, want die visioen is vir 
die eindtyd.

ד  ֹ֛ ים יֲַעמ ם ַהּפְֹׁשִע֑ ם ְּכָהֵת֖ ּֽוְבַאֲחִרי֙ת ַמְלכּוָת֔
ין ִחיֽדֹות׃ ֶלְך ַעז־ָּפִנ֖ים ּוֵמִב֥ ֶמ֥

Daniël 8:23: Maar aan die 
einde van hulle regering, as die 
goddelose die maat voltooi het, sal 
(daar) ’n koning staan met ’n sterk 
gesig en met insig in raaisels. 

ים ָוָא֕קּום  אל נְִהֵי֤יִתי ְוֶנֱֽחֵל֙יִת֙י יִָמ֔ ֵ֗ ַוֲאִנ֣י ָדנִּי
ם ַעל־ ֶלְך ָוֶאְׁשּתֹוֵמ֥ ה ֶאת־ְמֶל֣אֶכת ַהֶּמ֑ ָוֶאֱֽעֶׂש֖

ין ֵמִבֽין׃ פ ה ְוֵא֥ ַהַּמְרֶא֖

Daniël 8:27: En ek, Daniël, was 
dae lank gedaan; daarna het ek 
opgestaan en die werk van die 
koning gedoen; en ek was verstom 
oor die visioen, maar niemand het 
dit opgemerk nie. 

אִתי  ר ַוֲאנִ֙י ָּב֣ א ָדָב֗ יָך יָָצ֣ ִּבְתִחַּל֙ת ַּתֲחנּונֶ֜
ן  ר ְוָהֵב֖ ָּתה ּוִבי֙ן ַּבָּדָב֔ י ֲחמּו֖דֹות ָא֑ יד ִּכ֥ ְלַהִּג֔

ַּבַּמְרֶאֽה׃

Daniël 9:23: Aan die begin van jou 
smekinge het ’n woord uitgegaan, 
en ek het gekom om dit te vertel, 
want jy is geliefd; gee dan ag 
(let) op die woord en begryp 
(onderskei) die visioen. 

ֶרב  ים ְונְִכְׁש֞לּו ְּבֶח֧ ינּו ָלַֽרִּב֑ ם יִָב֖ יֵלי ָע֔ ּוַמְׂשִּכ֣
י ּוְבִבָּז֖ה יִָמֽים ה ִּבְׁשִב֥ ּוְבֶלָהָב֛

Daniël 11:33: En die skranderes 
van die volk sal baie tot insig bring 
(laat onderskei); maar hulle sal 
struikel deur swaard en vlam, deur 
gevangenskap en plundering, dae 
lank.

ה ִלְפֵנ֤י ַהָּקָהל֙  ּכֵֹהן ֶאֽת־ַהּתֹוָר֞ א ַה֠ יא ֶעזְָר֣ ַוּיִָב֣
ַע ְּב֥יֹום  ֹ֑ ין ִלְׁשמ ל ֵמִב֣ ֹ֖ ה ְוכ יׁש ְוַעד־ִאּשָׁ֔ ֵמִא֣

ִביִעֽי׃  ֶדׁש ַהּשְׁ ֹ֥ ד ַלח ֶאָח֖
ר׀ ִלְפֵנ֣י  י ָהְר֜חֹוב ֲאֶׁש֣  ַוּיְִקָרא־בֹ֩ו ִלְפנֵ֙

ית ַהּ֔יֹום ֶנ֛גֶד  יִם ִמן־ָהאֹו֙ר ַעד־ַמֲחִצ֣ ַער־ַהַּמ֗ ַׁשֽ
ם  ים ְוַהְּמִביִנ֑ים ְוָאזְֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ ים ְוַהּנִָׁש֖ ָהֲאנִָׁש֥

ה ֶפר ַהּתֹוָרֽ ֶאל־ֵס֥

Nehemia 8:2−3 (8:3): En Esra, 
die priester, het die wet gebring 
voor die vergadering van manne 
sowel as vroue, en almal wat 
skerpsinnig is om te luister, op 
die eerste dag van die sewende 
maand.
(8:4) En hy het daaruit gelees voor 
die plein wat voor die Waterpoort 
was, vandat dit lig geword het tot 
die middel van die dag, voor die 
mans en die vroue en die wat kon 
verstaan (begryp/onderskei); en 
die ore van die hele volk was op 
die wetboek (gerig).
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ל ְוִלְׁשּתֹו֙ת ּוְלַׁשַּל֣ח  ֹ֤ ם ֶלֱאכ ַוּיְֵל֙כּו ָכל־ָהָע֜
ינּ֙ו  י ֵה֙בִ ה ִּכ֤ ה גְדֹוָל֑ ָמ֔נֹות ְוַלֲעׂ֖שֹות ִׂשְמָח֣

יעּו ָלֶהֽם׃ ס ר הֹוִד֖ ים ֲאֶׁש֥ ַּבְּדָבִר֔

Nehemia 8:12: En die hele volk 
het gegaan om te eet en te drink 
en dele daarvan te stuur en groot 
vreugde te bewerk; want hulle het 
ag gegee op die woorde wat aan 
hulle bekend gemaak is.

ר  ין ְוסֹוֵפ֖ ץ ִאיׁש־ֵמִב֥ ן ּדֹוד־ָּדִוי֙ד יֹוֵע֔ ִוֽיהֹונָָת֤
י ִעם־ְּבֵנ֥י ַהֶּמֶֽלְך׃  ל ֶּבן־ַחְכמֹוִנ֖ ֑הּוא ִוֽיִחיֵא֥

1 Kronieke 27:32: En Jónatan, 
die oom van Dawid, was ’n 
raadgewer; hy was 'n man van 
insig (met onderskeidingsvermoë) 
en 'n geleerde (skrifgeleerde); hy 
en Jéhiël, die seun van Hagmóni, 
was by die seuns van die koning. 

יָך  י ָאִב֜ י ַּד֩ע ֶאת־ֱאֹלֵה֙ ה־ְבנִ֡ ֹֽ ה ְׁשֹלמ ְוַאָּת֣
י ָכל־ ה ִּכ֤ הּו ְּבֵל֤ב ָׁשֵל֙ם ּוְבֶנֶ֣פׁש ֲחֵפָצ֔ ְוָעְבֵד֗
ה ְוָכל־ֵיֶ֥צר ַמֲחָׁש֖בֹות  ׁש יְהָו֔ ְלָבבֹו֙ת ּדֹוֵר֣

ּנּו  ְך ְוִאם־ַּתַֽעזְֶב֖ ֵצא ָל֔ ּנּ֙ו יִָּמ֣ ין ִאֽם־ִּתְדְרׁ֙שֶ ֵמִב֑
יַזְנִיֲחָ֥ך ָלַעֽד׃ 

1 Kronieke 28:9: En jy, my seun 
Salomo, ken tog die God van jou 
vader en dien Hom met ’n volle 
hart en met ’n vreugdevolle siel, 
want die HERE deursoek alle 
harte, en elke bedoeling van 
gedagtes begryp (onderskei) Hy. 
As jy Hom soek (toevlug soek 
by Hom), sal jy Hom vind (Hy 
deur jou gevind word); maar as jy 
Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd 
verwerp.

Ander vorme van בין wat in die 
konteks van ‘onderskeid’ verstaan 
kan word

ינּו ְלַאֲחִריָתֽם׃ את יִָב֖ ֹ֑ ילּו ז ֥לּו ָחְכ֖מּו יְַׂשִּכ֣ Deuteronomium 32:29: Was hulle 
wys, sou hulle dit insien, hulle 
begrip hê van hulle einde.

ין ַהּֽוֹות י ֹלא־יִָב֥ ִּכ֗ ה ִאם־ִח֜ ֲהיֵׁש־ִּבְלׁשֹוִנ֥י ַעְוָל֑ Job 6:30: Is daar onreg op my 
tong? Of kan my verhemelte die 
onheile nie onderskei nie?

ינּו ִמְׁשָּפֽט ים יִָב֥ מּו ּ֜וזְֵקנִ֗ ים יְֶחָּכ֑ ֹֽלא־ַרִּב֥ Job 32:9: Dit is nie die bejaardes 
wat wys is nie, en nie die oues wat 
onderskei wat reg is nie.

ֻׁש֗אֹות ֻסָּכֽתֹו ב ְּת֜ ִבין ִמְפְרֵׂשי־ָע֑ ף ִאם־יָ֭ ַא֣ Job 36:29: Ja, kan iemand die 
uitspreiding van die wolke 
verstaan, die gekraak van sy hut?

ין ִמּֽנְִסָּת֥רֹות נֵַּקֽנִי׃ ְׁשגִי֥אֹות ִמֽי־יִָב֑ Psalm 19:12 (19:13): Die dwalinge 
– wie onderskei hulle? Spreek my 
vry van dit wat verborge is.

ה  הָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂש֣ ינּו ֶאל־ְּפֻעֹּ֣לת יְ֭ י ֹ֤לא יִָב֡ ִּכ֤
ם ְוֹ֣לא יְִבֵנֽם ֶהְרֵס֗ יו יֶ֜ יָָד֑

Psalm 28:5: ... want hulle let nie 
op (onderskei nie) die dade van 
die Here en op die werk van sy 
hande nie. Daarom sal Hy hulle 
afbreek en nie weer opbou nie.

ל ַּכְּבֵה֣מֹות נְִדֽמּו ין נְִמַׁש֖ יָקר ְוֹ֣לא יִָב֑ ם ִּב֭ ָאָד֣ Psalm 49:20 (49:21): Die mens wat 
in aansien is en nie kan onderskei 
nie, is soos die diere wat vergaan.

ּ֗מֹוטּו  כּו יִ֜ ינּו ַּבֲחֵׁשָכ֥ה יְִתַהָּל֑ ֹ֤לא ָיְֽד֙עּו׀ ְוֹ֥לא יִָב֗
ָּכל־֥מֹוְסֵדי ָאֶֽרץ

Psalm 82:5: Hulle weet nie en hulle 
onderskei nie; hulle dwaal rond in 
duisternis: al die fondamente van 
die aarde wankel.

ין ֶאת־זֹֽאת יל ֹלא־יִָב֥ ע ּ֜וְכִס֗ ַער ֹ֣לא יֵָד֑ ִאֽיׁש־ַּב֭ Psalm 92:6 (92:7): ’n Dom mens 
weet nie, en ’n dwaas onderskei 
dit nie.

ים ִּתְמָצֽא׃ ַעת ֱאֹלִה֣ ה ְוַד֖ ת יְהָו֑ ִבין יְִרַא֣ ז ָּת֭ ָא֗ Spreuke 2:5: Dan sal jy die vrees 
van die HERE begryp (onderskei) 
en die kennis van God vind.

ים ָּכל־ַמְעּגַל־ ט ּ֜וֵמיָׁשִר֗ ֶדק ּוִמְׁשָּפ֑ ִבין ֶצ֣ ז ָּת֭ ָא֗
ֽטֹוב׃

Spreuke 2:9: ... dan sal jy 
geregtigheid en reg onderskei – 
elke goeie pad.

ין ַלֲאֻׁשֽרֹו ָע֗רּום יִָב֥ ר ְו֜ ין ְלָכל־ָּדָב֑ ִתי יֲַאִמ֣ ֶּפ֭
 

Spreuke 14:15: Die eenvoudige glo 
elke woord, maar die skrandere let 
op (onderskei) sy voetstappe.

ין ַּדְרּֽכֹו ם ַמה־ּיִָב֥ ָאָד֗ ֶבר ְו֜ ֵמיְהָו֥ה ִמְצֲעֵדי־ָג֑
 

Spreuke 20:24: Die voetstappe 
van ’n man hang van die HERE af: 
hoe sou ’n mens dan sy weg (kan) 
onderskei (bepaal).

ן ִלּ֙בֹות׀  ֵכ֤ ֹ֨ ֹלא־ת ְע֫נּו ֶז֥ה הֲֽ ר ֵה֘ן ֹלא־יַָד֪ ִּכֽי־תֹאַמ֗
ם  יב ְלָאָד֣ ע ְוֵהִׁש֖ ְפְׁשָך ֣הּוא יֵָד֑ ר נַ֭ ין ְונֵֹצ֣ ֽהּוא־יִָב֗

ְּכָפֳעֽלֹו

Spreuke 24:12: As jy sê: Kyk, ons 
het hierdie nie geweet nie! – sal 
Hy wat die harte toets, dit nie 
opmerk (onderskei) nie? En Hy 
wat waghou oor jou siel, weet Hy 
dit nie om so die mens te vergeld 
na sy werke nie?

ה  הָו֗ י יְ֜ ט ּוְמַבְקֵׁש֥ ינּו ִמְׁשָּפ֑ ע ֹלא־יִָב֣ ַאנְֵׁשי־ָר֭
ֹֽל׃ ינּו כ יִָב֥

Spreuke 28:5: Slegte mense 
onderskei die reg nie, maar die wat 
die HERE soek, verstaan alles. 

ין ָּדַֽעת  ע ֹלא־יִָב֥ ָׁש֗ ים ָר֜ ין ַּדִּל֑ ִּדיק ִּד֣ ַע ַצ֭ יֵֹד֣ Spreuke 29:7: Die regverdige ken 
die reg van die armes, maar die 
goddelose onderskei nie kennis 
nie.

ין ַמֲעֶנֽה ין ְוֵא֣ ִב֗ ֶבד ִּכֽי־יָ֜ ֶסר ָע֑ ְדָבִרים ֹלא־יִָּו֣ ִּב֭ Spreuke 29:19 Met woorde laat ’n 
slaaf hom nie vermaan nie; want 
hy begryp (onderskei) dit wel, 
maar hy reageer nie (daarop) nie.

ד ְוֵעיָנ֣יו  ה ְוָאזְָנ֥יו ַהְכֵּב֖ ם ַהּזֶ֔ ַהְׁשֵמ֙ן ֵלב־ָהָע֣
ע ּוְלָב֥בֹו  יו ּוְבָאזְָנ֣יו יְִׁשָמ֗ ה ְבֵעינָ֜ ע ֶּפן־יְִרֶא֙ ָהַׁש֑

ָפא ֽלֹו׃ ב ְוָר֥ ין ָוָׁש֖ יִָב֛

Jesaja 6:10: Maak hierdie volk se 
hart vet en maak hulle ore swaar 
en verblind hulle oë, sodat hulle 
nie sien met hul oë, hoor met hulle 
ore nie en hul harte nie onderskei/
verstaan8 nie, sodat hulle hul nie 
bekeer en gesond word nie.

ה  ין ְׁשמּוָע֑ י יִָב֣ ה ְוֶאת־ִמ֖ ה ֵדָע֔ ֶאת־ִמ֙י יֹוֶר֣
ָדֽיִם י ִמּשָׁ ב ַעִּתיֵק֖ ְּגמּוֵל֙י ֵמָֽחָל֔

Jesaja 28:9: Vir wie wil hy dan 
kennis leer, en vir wie wil hy die 
openbaring laat onderskei? Vir 
die wat van die melk gespeen, 
die wat weggeneem is van die 
moederborste?

ים  ַעת ּוְלׁ֣שֹון ִעְּלגִ֔ ין ָלָד֑ ים יִָב֣ ב נְִמָהִר֖ ּוְלַב֥
ר ָצֽחֹות׃ ר ְלַדֵּב֥ ְּתַמֵה֖

Jesaja 32:4: En die hart van die 
haastiges sal kennis onderskei 
(om te weet), en die tong van 
die hakkelaars sal gou wees om 
indrukwekkend te praat.

ם  ח ֵמְֽראֹו֙ת ֵעֽינֵיֶה֔ י ַט֤ ינּו ִּכ֣ ֹ֥לא יְָד֖עּו ְוֹ֣לא יִָב֑
יל ִלּבָֹתֽם׃ ֵמַהְׂשִּכ֖

Jesaja 44:18: Hulle weet nie en 
hulle onderskei nie, want hulle oë 
is toegesmeer vir sien, hulle harte 
vir skrander wees.

ים  ת נִָׁש֛ ין ְוַעל־ֶחְמַּד֥ י ֲאבָֹתי֙ו ֹ֣לא יִָב֔ ְוַעל־ֱאֹלֵה֤
ל יְִתַּגָּדֽל׃ ֹ֖ ין ִּכ֥י ַעל־ּכ ְוַעֽל־ָּכל־ֱא֖לֹוַּה ֹ֣לא יִָב֑

Daniël 11:37: En op die gode van 
sy vaders sal hy nie let nie, en op 
die liefling van die vroue en op 
enige god sal hy geen ag slaan nie; 
want hy sal homself bo alles groot 
ag 9.

Bespreking van die tekste
Wat8 onmiddellik9 opval is die feit dat hierdie woord die heel 
meeste gevind word in die wysheidsliteratuur of in tekste met 

8.Span die sintuie in om te verstaan/onderskei, dan lei verstaan/onderskeiding tot 
bekering.

9.Selfverheffing is om nie te onderskei nie.
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tipiese taal en kenmerke uit die wysheidsperspektiewe.10 
Nog ’n opvallende teks (1 Kon 3:8–4) is die een 
waar JHWH met Salomo (die Bybelse voorbeeld van 
wysheid) in gesprek is en waar hy dan spesifiek vra vir 
onderskeidingsvermoë (לְהָבִ֖ין) en waar YHWH dan aan 
hom onderskeidingsvermoë sowel as wysheid (םָ֣כָח) gee.

Die teksondersoek wys dat die woord בין meestal in die 
wysheidsliteratuur voorkom. Dit kom ook voor in die 
profeteboeke en dan spesifiek in verwysing na die volk 
se onvermoë om te onderskei. Daaruit is dit duidelik dat 
om die Here te dien ’n kenmerk is van iemand wat kan 
onderskei en wat verstandig is. Job gebruik die woord 
om sy onvermoë om God te begryp uit te druk. Volgens 
Spreuke is die mens wat die Here soek, die een wat kan 
onderskei en verstandig is. Die Psalmis wys daarop dat die 
mens sy of haar eie dwaling moet raaksien (kan onderskei) 
– dwase kan dit nie insien. Die term van nederigheid word 
ook sterk beklemtoon – praal verhoed die mens om te 
onderskei.

In Daniël kom die woord veral voor in die apokaliptiese 
gedeelte, waar dit vertaal kan word met ‘gee ag’; ‘let 
op’; ‘begryp’; ‘insig hê’; en dit hou verband met God 
se openbaring aan Daniël (kyk, onder andere, Dan 
10:11–14). Dit onderskei Daniël van ander in dié opsig 
dat hy insig het in dit wat God wil hê hy moet sien. Sy 
onderskeidingsvermoë om insig te hê in visioene en drome, 
plaas hom in ’n ander kategorie as sy vriende wat kennis 
gehad het van boeke en van die wysheid van hulle tyd. Dit 
koppel die begrip ‘onderskeiding’ in ’n seker sin baie sterk 
aan God se openbaring (ook van Homself).

Die profetiese literatuur gebruik die term om te dui op 
die volk wat dwaas was deur van God weg te dwaal 
en iets op eie stoom te probeer doen. Hy is die enigste 
Here, net Hy is God en Hy is in beheer van lewe, dood 
en gesondheid. Om te onderskei volgens die profetiese 
literatuur, is om volgens God se verbond te leef en getrou 
aan God te wees. Die profetiese literatuur beklemtoon dat 
dit nie ’n geringe saak is nie, maar wel die lewe. Jesaja 
44 is ’n duidelike voorbeeld uit die profetiese literatuur 
met die tema: om die Here te dien is verstandig en dui 
op onderskeidingsvermoë. Hosea vergelyk die volk met ’n 
prostituut omdat hulle wegdwaal van God en nie getrou 
bly aan Hom nie. Dit maak van hulle ’n onverstandige 
volk wat nie kan onderskei nie. Diegene wat nie op die 
Here se waarskuwing ag slaan nie, sal vernietig word. In 
Daniël word die tema van nederigheid weer beklemtoon.

Op grond van die feit dat die wysheidsperspektief so 
sterk voorkom met betrekking tot onderskeid, wil ek 
oorsigtelik stilstaan by die algemene aard en inhoud van 
wysheidsliteratuur.

10.Terminologie soos: ‘regverdig teenoor dwaas’; ‘verskillende weë’; vermanings, 
vergelykings, vergeldingsleer, vrees vir JHWH. Sien onder andere Perdue 
(2008:152–197) vir ŉ bespreking van wysheidperspektiewe in Psalms.

Wysheidsliteratuur11

Die feit dat hierdie woord veral in die wysheidsliteratuur 
of dan wysheidsgenres voorkom, maak tog sin. Wysheid 
is nog altyd gesien as die soeke na dit waarop dit werklik 
aankom, die soeke na sin in die lewe. Perdue (2008:1) sê dat 
wysheidsliteratuur ook binne ’n bepaalde sosiohistoriese 
konteks ontstaan het en daarbinne verstaan moet word.

Die voortdurende soeke na dit waarop dit werklik 
aankom, kan duidelik gesien word in die ontwikkeling 
van die wysheidsliteratuur. Dit is duidelik wanneer daar 
byvoorbeeld gelet word op die optimistiese teologie wat in 
ouer gedeeltes in die boek Spreuke gevind word. Daarin vind 
ons die kousale gedagte dat solank jy goed doen, dit met jou 
goed sal gaan. Dit is teen hierdie bestaande, meganiese idee 
van die lewe, wat latere wysheidsgeskrifte soos Prediker en 
Job polemies gerig is. Hulle beproef albei die gedagte van 
kousaliteit en bewys albei dat wat God en wat wysheid 
aanbetref, daar geen klinkklare antwoorde is nie.

Wysheidsgeskrifte in die Bybel is boeke soos Spreuke, 
Prediker en Job. Loader (1987:103) sê: ‘Die wysheidsleraar 
aanvaar dat God die instandhouer van die skeppingsorde 
is. Daarom is alle wysheid in wese religieus, selfs waar dit 
alledaags en “wêrelds” klink.’

Perdue (2008:6) verwys ook daarna: ‘Wisdom is based on the 
fear of God’. Hierdie vrees vir God word gesien as die begin 
en einde van wysheid. Dit is wat die boek Spreuke ook sê 
wanneer in Spreuke 1:7 gesê word (kyk ook Spr 9:10, 15:33; 
Job 28:28; en Ps 111:10) dat wysheid begin met die dien van 
die Here. Die woord ‘vrees’ kan eerder gesien word as respek 
of agting12, om soos Job te besef dat God onbegryplik groot, 
almagtig en soewerein is. God het sy wysheid gebruik om die 
kosmos en die menslike samelewing te konformeer. Hierdie 
tema is ook die skakel met die Ou Testamentiese verbond 
en die wysheidsliteratuur. Dit hou verder verband met die 
Israelitiese wysheid.

Loader (1987) stel dit soos volg:

Wysheid soos in die Israelitiese geskrifte beskou, word 
gemotiveer deur die skeppingsteologie. Wysheid beteken om in 
te skakel by die orde wat God in die lewe en die skepping geplaas 
het. Wysheid lei tot harmonie en sukses, terwyl dwaasheid 
uitloop op disharmonie en mislukking. (bl. 44)

Ongeag die ooreenkomste het elke boek ’n eie beklemtoning. 
In die boek Prediker handel dit oor die sinneloosheid van 
die lewe, dat alles ’n gejaag na wind is. Die skrywer kom 
tot die gevolgtrekking dat slegs God en ’n verhouding met 
Hom aan die mens sin in die lewe gee. Spreuke bestaan 
uit heelwat losstaande wysheidspreuke, maar sê veral dat 
wysheid sonder God nie kan bestaan nie, dat om sonder God 

11.Die bespreking is baie kortliks en oorsigtelik en is ’n samestelling van inligting 
verkry uit: Anderson (1999); Bartholomew (1999); Clifford (1999 en 2009); Collins 
(1997); Garrett (2008); Estes (2008); Grant (2008); Klingbeil (2008); Loader (1987 
en 1992); Longman (2008); Lucas (2008); Murphy (1992); Perdue (2008); Van Rooy 
(1991) en Weeks (2010).

12.Kyk ook Viljoen en Venter (2013) vir ŉ bespreking van die ‘vrees vir die Here’.
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te lewe niks ander as dwaasheid is nie. Die boek Job stel ’n 
worsteling met God voor, dit wys daarop dat die mens en sy 
opinie eintlik niks is nie omdat God almagtig en soewerein 
is. Tog wanneer mense hulle na God wend vir hulp en met 
God in gesprek tree, vind hulle juis rus in die wete dat God 
in beheer is (Geyser-Fouché 2009:14). Wanneer die geskrifte 
beskou word, is daar duidelike temas wat deur al die geskrifte 
aangeraak word. Dit behels temas soos die mens se omgang 
en houding teenoor besittings (rykdom teenoor armoede); 
die verhoudings tussen mense (hetsy met hul medemens, 
medegelowige, eggenoot, kinders of God); die lewenswandel 
van die mens. Dit behels mense se siening van hulleself, die 
opregte wandel voor God, asook die gevolg van die mens 
se lewenswandel. In hierdie verband is dit veral interessant 
om op te merk dat al die geskrifte ’n lewe van nederigheid 
voorskryf, maar dat dit nie selfvernedering is nie. Ben Sira 
sê byvoorbeeld:

Moenie jouself hoër ag as jou volk nie, onthou sy woede sal nie 
ophou nie. Meer en meer moet jy trots verminder want die einde 
van die mens, is ’n wurm. (7:16–17, [outeur se eie vertaling])

In die wysheidliteratuur is dit duidelik dat God almagtig 
en in beheer is, dat die mens niks het om op te roem nie. 
Nederigheid is die naaste wat ’n mens aan wysheid kan kom, 
sodra jy weet dat jy nie weet nie, is jy wyser as wanneer jy 
dink jy weet.

Gevolgtrekking
Uit die Ou Testament is dit duidelik dat om te kan onderskei 
oor dit waarop dit werklik aankom, slegs moontlik is vanuit 
’n verhouding met die lewende Here. ’n Verhouding met 
die Skepper, Onderhouer, Verlosser, Trooster en Vader is 
al wat belangrik is. Om die Here te soek (בקש of דרש), dit 
is verstandig, dit is om te kan onderskei. Prediker sê dat 
’n lewe sonder God ’n lewe sonder sin is en Job ontdek 
dat daar rus is in die wete dat God in beheer is. Volgens 
Spreuke begin wysheid met die dien van die Here. Hierdie 
gedagtes vorm die fondament van wysheid. Dit bepaal 
hoe die mens dink. Dit gee aan mense sin maar ook 
rustigheid. Uit die wysheidsliteratuur leer mens nie net van 
onderskeiding nie, maar ook iets van die misterie van God 
en ’n ontmoeting met Hom. Job se berusting spruit voort 
uit sy Godservaring. Uit sy immanente en transendente13 
ervaring van God, beleef hy God anders – nie meer ’n 
abstrakte God, wat volgens meganiese reëls werk nie, 
maar juis ’n misterieuse, almagtige God wat vry is van die 
begrensdheid van menslike denke; nogtans bly Hy besig en 
in beheer van sy skepping.

Rahner (Van den Hoogen 2011:33) interpreteer die konsep 
van openbaring as die gebeurtenis van God se vrye en 
vergewende selfkommunikasie, waar selfkommunikasie 
verwys na God se Goddelikheid as die realiteit van genade 
wat na mense toe kom en by hulle aktualiseer in hulle 
vryheid en persoonlike verantwoordelikheid vir hulleself 
(vrye keuse).

13.Kyk Loader (1992) oor immanensie en transendensie, spesifiek in Job.

Die selfopenbaring van God aan die mens, is elke keer ’n 
nuwe ervaring en bly ’n misterie wat hoër en verder strek as 
enige kognitiewe bekwaamheid.

Hierdie misterie beskryf Van den Hoogen (2011) as ‘the 
unattainable’. Hy sê dit is:

… something that perplexed the minds of people of old, as 
fascinating and impenetrable as the dark of night. It is something 
that both magnetises people and sweeps them along in the 
ecstasy of dance, something magical. (bl. 11)

Hierdie misterie noop die mens om voortdurend te soek, 
’n mens kan nie by ’n antwoord arriveer nie. Uit die 
wysheidsliteratuur sien ons dat om te weet dat ek nie weet 
nie, juis wys is. Om te besef hoe ver ek tekort skiet, maak 
my wys. Dit herinner aan Paulus (2 Kor 12:10) wat sê dat hy 
juis sterk is omdat hy swak is en dat God se wysheid eintlik 
vir mense na dwaasheid lyk. Wysheid is wanneer die mens 
besef dat God in beheer is, wanneer die mens uit God se 
hand leef en die eie ego afsterf. Voordat mense nie besef dat 
hulle eintlik tot niks in staat is nie, is hulle nie in staat om 
wysheid uit te leef nie. Wysheid is nie menslike kennis of 
vaardighede nie, dit is nie boekgeleerdheid nie. Dit is vreemd 
vir die wêreld. Paulus (1 Kor 1) wys daarop dat Christus se 
kruisiging dwaas is vir die wêreld, maar wys is by God. Dit 
wat vir die materiële wêreld na dwaasheid lyk, is eintlik God 
se wysheid. In sy groot wysheid het God deur Christus se 
kruisiging afgebuig na die mens om sy liefde aan die mens 
te bewys.

In ons soeke na antwoorde gaan ons altyd terug na die Bybel 
toe: die Bybel wat Karl Barth beskryf as mensewoorde wat 
God se Woord word deur die prediking van die Heilige 
Gees14. Dit rig ons en deur die werking van die Heilige Gees 
spreek dit tot elkeen, in ons eie konteks.

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika het (spesifiek 
in 2013) by ’n punt gekom waar die kerk moes onderskei 
oor wat werklik van belang is. Wanneer die bos gesnoei 
word van alles wat deur die tyd bygevoeg is, wat is die kern 
wat oorbly?

Onderskeiding beteken eksistensiële vernuwing. Dit is om 
in my alledaagse lewe tot in die wortel van my bestaan te 
vernuwe. Onderskeiding is om krities alles te bekyk en 
dan te vernuwe, en getrou aan die hervorming is dit ’n 
voortdurende proses wat nooit stagneer nie. Alhoewel dit ’n 
menslike proses van waarheidsvinding is, is dit eerstens ’n 
spirituele proses onder leiding van die Heilige Gees. Alleen 
wanneer ’n ontmoeting met God plaasvind, kan daar werklik 
onderskei word waarop dit aankom sodat vernuwing en 
hervorming kan plaasvind. Van den Hoogen (2011:31−32) 
verwys na Rahner se transendente struktuur van kennis in 
dié verband. Die feit dat die mens ’n vrye keuse het, maak 
dit ’n eksistensiële keuse wat nie los gesien kan word van die 

14.CD I/1, I2 – Karl Barth, Church Dogmatics (transl. G. Thomas, T&T Clark, Edingburg, 
1936). Kyk ook Morrison (2004) se bespreking oor Barth se skrifbeskouing.
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misterie van ’n Godsontmoeting nie. Hy (Van den Hoogen 
2011) stel dit soos volg:

… knowledge always entails mystery as a horizon with which 
we are partly familiar, or which makes us anxious or bored. 
In knowing reality one touches one’s spiritual depths ... ‘But 
only when one begins to ask about asking itself, and to think 
about thinking itself, only when one turns one’s attention 
to the scope of knowledge, to transcendence and not only 
what is understood categorically in time and space within 
this transcendence, only then is one just on the threshold of 
becoming a religious person. (bl. 32)

Die kern van alles is ’n verhouding met God. Selfs die Ou 
Testament beklemtoon dat dit nie offers en rituele is wat 
God wil hê15 nie, maar dat ons die Here sal soek. Die woord 
‘soek’ dui op ’n voortdurende besig wees met God, om 
Hom in alles te ken en om ’n lewendige verhouding met 
’n almagtige, misterieuse God te hê. Die Ou Testament sê 
om te kan onderskei is om God te ken, om Hom alleen te 
dien. Dit beteken ook dat alle instellings en rituele tweede 
plek kry. Dit is mensgemaakte instellings wat aan plek, 
tyd en kultuur gebonde is. Selfs Jesus was gekant teen die 
oorbeklemtoning van menslike instellings; Hy beskuldig die 
Fariseërs omdat hulle van instellings afgode gemaak het16. 
Die kerk kan haar afvra of sy nog besig is met dit waarop dit 
werklik aankom. Die vraag kan beantwoord word deur te 
vra: hoekom doen ons wat ons doen, gaan dit oor God se eer 
of oor eie motivering? Solank God en sy koninkryk gedien 
word met dit wat ons doen, is ons nog by die kern van dit 
waarop dit aankom.

Is ons nederig, beskeie, soos ’n Job bewus van ons onvermoë 
om voor God te staan? Bly ons daarom afhanklik en erkentlik 
lewe, of staan die eie ek en eer voorop – gaan dit oor God 
of oor my belange, my kultuur, my erfenis? Ja, al dié dinge 
is wel van belang, maar staan nie eerste in belang nie17. Dit 
waarop dit werklik aankom, is God se eer.

Karl Barth (Van Zyl 1993:19) beskryf Jesus as die Heer wat 
kneg geword het – sy heerskappy bestaan daarin dat Hy 
Hom onderwerp. Sy ryk is diens – dit is inderdaad wat die 
mens ook in die kerk is – diensknegte van God. Dit gaan 
dus nie oor die self nie, maar oor God, dit gaan nie oor wat 
die mens by die kerk kan kry nie, maar oor wat die mens 
(dienskneg) kan bied. Van Zyl (1993:24) beskryf Karl Barth se 
siening van deemoed of nederigheid soos volg:

As ek reken dat ek self weet wat reg is, kies ek reeds die 
verkeerde en as ek self in die werk wil stel wat ek gekies het, 
doen ek reeds verkeerd. Mens is in sy diepste kern sondig. In sy 
hoogmoed wil hy self God en sy eie helper wees, daardeur haat 
hy God en naaste. (Van Zyl 1993:39)

Alleen deur Jesus Christus is dit vir die mens moontlik om ’n 
nuwe mens te wees. God bevestig reeds in die Ou Testament 
sy ewige liefde wat onveranderd bly.18 

15.Kyk onder andere Spreuke 15:8, 21:2 & 27, Jesaja 1:11, asook Jeremia 7:22–23.

16.Kyk onder andere Matteus 23, Lukas 11:37-54, Lukas 18:9–14.

17.Kyk Beukes (2003) asook Breytenbach (2005) in hierdie verband.

18.Jesaja 54:7: ‘Ek ontferm my oor jou met ŉ liefde wat nooit vergaan nie.’

Ons leef uit God se genade. Dan kan ons nie anders as om 
volgens die liefde van Christus teenoor almal te leef nie. 
Dit gee vir die kerk die antwoord oor waarop dit werklik 
aankom. Om kerk te wees, is om God te ken en om vanuit 
’n verhouding met die lewendige God nie anders te kan 
as om sy liefde uit te leef nie. Dit behels die gesindheid en 
ingesteldheid waarmee daar met mense omgegaan word, 
hoe ’n mens ander mense oor hulleself laat voel. Dit behels 
basies respek vir almal. Van den Hoogen (2011:145) verwys 
ook daarna wanneer hy praat oor die taal wat ons gebruik. 
Hy sê taal moet opbouend, begrypend, bemoedigend 
en troostend wees. Mense wat God ken, lewe anders en 
praat anders. Die gesindheid en ingesteldheid is nie iets 
wat ons kan vasvang in dade en reëls nie; dit is spontaan, 
vloei uit my lewe uit God se hand. Dit grens aan die 
onmeetbare, spirituele wat nie in woorde, reëls en rasionele 
denke vasgevang word nie, maar wat voortvloei uit my 
Godservaring, die transendente en immanente belewing 
van God se teenwoordigheid maak dit moontlik om te leef 
en te onderskei dit waarop dit werklik aankom.

Die wysheidsliteratuur word gekenmerk deur ’n 
voortdurende soek, ’n reflekterende spiraal vorentoe. Hierdie 
voortdurende soeke, in die eerste plek na God en in die 
tweede plek na dit wat werklik van belang is (’n verhouding 
met God), is direk afhanklik en staan in verhouding met God 
se openbaring en die mens se belewing van God. Hart (1995) 
beskryf Karl Bath se siening oor God se openbaring soos volg:

When God reveals himself ... it is in the form of Word … He 
is the one who initiates and brings to completion the act of 
knowing by, on the one hand, positioning himself objectively 
to be known, and on the other, entering into us as the Holy 
Spirit and creating the faith which responds appropriately… 
Revelation for Barth as Christina Baxter has put it, ‘…straddles 
objectivity and subjectivity, and is never completed or finished, 
for the relationship between God who is giving Himself to be 
known, and the “human subject” who is receiving the capacity 
to know God is a continuing relationship: it has to be “new every 
morning” or it is not knowledge of God at all. (bl. 83)

Om God te ken en uit sy hand te lewe – dit is 
onderskeidingsvermoë. ’n Onderskeid wat my nederig hou 
omdat ek my eie nietigheid besef. ’n Onderskeid wat my 
dring tot omgee en liefde omdat ek self soveel het om voor 
dankbaar te wees. ’n Onderskeid wat my nooit laat arriveer 
nie, maar altyd soekend laat omdat my verhouding met God 
daagliks vernuwe.

Erkenning
Mededingende belange
Die outeur verklaar hiermee dat sy geen finansiële of 
persoonlike verbintenis het met enige party wat haar 
nadelig of voordelig kon beïnvloed het in die skryf van 
hierdie artikel nie.
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