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3. PRINSIPIEEL - AKTUEEL 

GOD SE REG EN ORDE VIR SY KERK 

3.1 VERKENNING 

Om iets waars en geldends oor 'God se reg en orde v1r sy kerk' te se,moet 

die polsing in die hart van elkeen van die begrippe beluister word: God 

se ke1?k, God se Y'eg, God se OY'de. Omdat die woorde van 'n taal dinamiese 

betekenismoontlikhede het waardeur een woord h ander aktiveer, telkens met 

ander betekenisnuanserings ten gevolg, sou dit onvolledig-eensydig en on

wetenskaplik wees om wooide-in-afsondering te probeer evalueer. 

In die evaluasie van Bybelse woorde en begrippe is dit van primere belang 

om steeds in gedagte te hou dat die woorde in die konteks waar1n dit voor

kom die Woord van God is. Om die Woord van God in die woorde te hoor moet 

hierdie woorde in hulle ware sin en betekenis begryp word, soos hulle hulle

self in onderskeie betekenisnuanseringe uit verskeie kontekste aanbied (vgl. 

Jonker 176:33). 

Enersyds is daar geleerdes wat beweer dat h woord h outonomistiese, kon

stante betekenis onafhanklik van die sinsverband het (b~ Trench 1960:iv; 

Antal 1963:60,91; Venter 1977:11-15; De Groot 1964:117; Reichling 1967: 

100-102). Andersyds is daar geleerdes wat beweer dat n woord slegs beteken

is uit sy konteks verkry. Hiervolgens het woorde n1e betekenisse nie, 

maar betekenisse het woorde (bv. Barr 1978:263; Louw 1978:75v; Nida 1972: 

26,77; Nida 1979:196; Funk 1977:2,3,8; Palmer 1976:102-103; Deist & Bur-

den 1980:17v; Stork & Widdowson 1979:120,124; Vorster 1974:24). 

Botha (l982:27v,109) toon aan dat n1e die woord of die konteks primer is 

nie, maar dat beide, woord en konteks, TI onmisbare deel tot die betekenis 

bydra. Hiervolgens beskik woorde enersyds oor TI 'stabiele' betekeniskern 
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waarsonder leksikografie onmoont1ik sou wees (Thiselton 1977:79). 

Daar is ook die beskouing dat die woord wel die draer van n begrip is, 

maar dat die betekenis daarvan deur sintese bepaal meet word, deur uit die 

verband waarin die woord voorkom sy presiese, genuanseerde betekenis vas 

te stel. As sodanig is nie die bepaalde woord nie, maar die sin die be

langrikste uitdrukking van betekenisse in bepaalde woorde (Helberg 1983: 

54; Floor s.j.:11; Lion Cachet 1979:14-16; Van Rooy 1971:16). 

Die vraagstuk, naamlik w·at van primere belang is, woord of konteks, stel 

n mens voor die tipe vraag of dit die hen of die eier is wat eerste was. 

Op die vraagst_uk gaan ek nie in nie!. Myns insiens wor'd die hoofbetekenis

se van woorde leksikologies gestabiliseer deur hulle betekenisse uit veler-

lei kontekste af te lei. Die primere of 'stabiele' betekeniswaarde wat 

elke woord oproep kon nie bepaal word indien dit nie uit velerlei kontekste 

afgelei word nie - juis omdat n woord deur antler woorde ontstaan: met be

hulp van antler woorde word n nuwe situasie of voorwerp 'verwoord'. Woorde 

ontstaan nie onafhanklik van mekaar om in afsonderlike, afgeslote betekenis

velde te bestaan nie. Eers in verband met mekaar word woorde n taal; sen

der enige onderlinge verbande sou woorde in hulle af geslote ruimtes slegs 

klanke bly. 

Hoewel sekere betekenisaspekte in s6 n mate in n bepaalde woord verteenwoor

dig word dat daardie betekenisaspekte as die 'stablele' betekenis van die 

woord aangemerk kan word - waardeur leksikografie moontlik is -, kan so n 

woord homself nie as n volledig verklaarde begrip nandui nie, omdat daar ver

skeie latente betekenisnuanseringe in die woord opgesluit le wat deur an-

tler woorde, telkens in antler kontekste, geaktiveer word. Dit wil se dat 

n woord ook antler betekenislae kan he, ondanks die dominante verteenwoordi

ging van een of meer betekenisaspekte waardeur die woord n primere of 

'stabiele' betekenis verkry. 



Hieruit lei ek twee komponente af wat albei in ag geneem meet word om 

die betekenis van woorde bloat te le: 

(i) die leksikologiese betekenis van woorde waarin die 'sta

biele' betekeniswaarde daarvan wetenskaplik uit velerlei 

kontekste vasgestel en genoteer is; 

(ii) die kontekstuele betekenisaspekte van woorde waardeur ou en 

nuwe betekeniswaardes nagespeur word deur die woordbetekenisse 

uit soveel moontlike kontekste te evalueer. 
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Uit~raard is daar geen teespraak tussen (i) en (ii) nie: die onderskeid 

wat ek hiertussen maak moenie gesien word as TI kontrasterende skeiding nie, 

maar wel as 'n supplementere onderskeid. 

Die evaluasie van die betrokke begrippe uit die Heilige Skrif beperk ek tot 

die wat· vir die doel van die ondersoek van belang mag wees. Omdat die 

Griekse begrippe meer eksak en duidelik omlynbaar in terme van die.westerse 

denkwys.:. is, is dit slegs nodig om een of twee Griekse woorde te e\··1lueer 

om die betekenisse van TI bepaalde begrip te peil. Maar met betrekking tot 

die Hebreeus is dit moeiliker. Hoewel Barr (1978:50-58) duidelik aantoon 

dat TI mens nie van die voorveronderstelling kan uitgaan dat aZZe Hebreeuse 

woorde dinamies~ begrippe is ni~, is <lit tog, socs ~euken (1983:113) daar

op wys, TI tipies semitiese verskynsel om sake en gebeure oor die algemeen 

nie te definieer nie, maar te omskrywe deur dinamies-belade kernbegrippe. 

Daarom is dit noodsaaklik om soveel moontlik verwante begrippe in dieself

de betekenisveld te evalueer ten einde die juiste betekenisse van die be~ 

paalde begrip wat vir die ondersoek van belang is, te peil. 

In hierdie afdeling word op die prinsipiele deel van die studie in sy ak

tualiteit gekonsentreer. Die begrippe 'God se kerk', 'God se reg (en ~er

halwe sy geregtigheid) vir sy kerk' en 'God se orde vir sy kerk' word 
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in die lig van wat hierbo uiteengesit is, ondersoek_ Hierdfe afdeling 

vorm die fundamentele substraat van die studie. Die subopskrifte van 

hierdie afdeling veronderstel reeds h hele aantal gevolgtrekkings waar

deur h'aansienlike mate van voorstudie verklap word, wat vanwee begryp

like beperkings in h studie van hierdie aard nie in ~esonderhede hier 

verdiskonteer kan word nie. 

Met inagneming van die bevinding in die ekumenies-prinsipiele ondersoek, 

naamlik dat God die Bepaler en die Bedienaar van die reg en die orde vir 

sy kerk is, kan op grond van bevindings in hierdie prinsipieel-aktuele 

afdeling die kontoere van ~ skriftuurlike kerkreg- en kerkordebeskouing 

in die daaropvoleende afdeling ontvou word. 
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3.2 GOD SE KERK 

3.2.1 Inleiding 

In hierdie studie dien <lie· skriftuurlike kerkbegrip as die noodsaaklike 

agtergrond waarteen 'God se reg' en 'God se orde' belig worc.ll)_ Hoewel dit 

vir die doel van die studie dus belangrik is om 'die kerk' in die juiste 

perspektief te besien, is dit nie die uiteindelike fokuspunt nie: dit i5 

egter wel van meer helang as slegs a~tergrondd~kor. 

Die betekenis van die begrip 'God se kerk' word aan die hand van die ekwi-

valente begrippe uit die Ou Testament en die Nuwe Testament geevalueer. 

Die ter sake verwante begrippe word ook in berekening gebring. Die leksi-

kologiese betekenis en die kontekstuele betekenisaspekte van die betrokke 

begrippe in die Ou- en die Nuwe Testament word hier in een weergegee. 

3.2.2 In die Ou- en Nuwe Testament 

3.2.2.1 Qahal 

Die begrip qahal het in die Ou Testament die betekenis: "assembly'\ 

"congre_gation", "Einberufung", "Versammlung", "Volksgemeinde" (Koehler-

Baumgartner 1958:829). Qehal YHWH dui op die hele volk van God in "Ein-

berufung" (Mg 2:5; Dt 23:2 vv), uiteraard met YHWH as die Een wat die 

volk in eenheid saamroep (Schmidt 1979:529, voetnoot 90). Wesenlik ~er-

e 
teenwoordig die q hal YHWH die 'oorblyfsel' van Israel van wie die voort-

gesette bestaan van Israel as die volk van YHWH afgehang het (Schmidt 1979: 

526), en bring dus veral die geroepenheid van Godswee tot uitdrukking. 

'Oorblyfsel, 'voortgesette bestaan' en 'geroepenheid' is fasette van die 

begrip 'qehal YHWH' wat 'ri do.nker wereld van verbrokkeling en verlorenheid 
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implisecr. Dit is die wSreld van sonde na die katastrofe in Genesis 3. 

'n Wereld waarin die reg onreg en vervalsing geword het, en die orde wan

orde en versplintering. Die wese van die sonde le immers daarin dat die 

mens die paradysleuen vari Satan geglo het, te wete dat hy (die mens) goed 

en kwaad, reg en verkeerd sal kan ken (beheers) (Gn 3:5) en sodoende die 

regs- en ordebepaler sal wees. Die wese van die begrip 'qehal YHWH' as 

YHWH se 'oorblyfsel', sy 'uitgeroeptes' wat teen die-wereld-in-die-mag 

van-die-sonde mag voortbestaan, le JUlS daarin dat dit n gemeen~kap is 

wat nou weer erken dat dit n1e die mens is n1e maar God wat die reg en 

orde bepaal (vgl. Van der Linde 1980/81:22vv). 

Derhalwe is dit te begryp dat die qehal YHWH volkome op YHWH betrokke 

is: die qahal behoort aan Hom, is deur Hom uitgeroep uit die sondever

brokkelde wereld as die volk aan w1e Hy Homself openbaar (bv. Jes 43:1-3, 

10-13) en aan w1e Hy sy beloftes van herstelde reg en orde toevertrou, waar-

1n die heilstrekke van n toekomsbedeling reeds sigbaar word (bv. Jes 32:1; 

43:19-21; 62: 1-12). Maar hierdie volkome betrokkenheid van die qahal op 

YHWH realiseer ook deur sy e1s, sy eenvoudige e1s om hulle hart: die e1s 

om geloofsgehoorsaamheid deur dik en dun (bv. Jr 4:1,4; Am 5:6,14; Mg 

6: 7,8). Hy stel sy eis, en op die wyse bind Hy hulle as sy volk aan Hom 

vas, deur middel van sy wet: deur sy wet kom hulle gehoorsaamheid, hulle 

afhankl ikheid, hulle toegewydheid aan Hom aan die lig (bv. Dt 6). Op 

die wyse gee die begrip 'qehal YHWH' pertinente betekenis aan sy "Ver

sammlung" as 'n verbondsvolk. "De tafelen van de wet 1 iggen in de ark van 

het verbond'' (Van Ruler IV 1972:43). Dit is dus betekenisvol dat die 

qahal wat oorspronklik die verhouding tussen YHWH en sy volk daarstel, 

die vergadering by Sinai was (Dt 5:19; 9:10; 10:4; 18:16). 

Hoewel YHWH die wet as gehoorsaamheidseis aan sy volk stel, is hierdie e1s 
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nooit die VOOJ''l.Jaarde tot die qehal \'l:\.Jll <IS Vl'rbunds'..',l'llll'Cllskap n1c·. YHHH gee 

~ers sy beloftes, en Hy maak dit prakties sigbaar deur sy volk uit die 

slawehuis uit te lei (Eks 20:2), daarna stel Hy die wet (Eks 20:3vv). 

Die verbondsluiting wat in die qehal YHWH gerealiseer word.word moontZik 

gemaak deur die versoening (vgl. Eks 24:8). Die offermotief, die bloed, 

le _'n onmiskenbare eskatologiese trek in die qehal YHWH: YHWH se l!ereo-.... C"I 

tigheid teenoor sy volk moes nog tot vervulling kom - in die eintlike of
' 

fer wat Hyself sou voorsien. 

Om die bespreking oor die begrip 'qahal' af te sluit moet ook nog op be-

paalde algemene gebruikswaardes van die woord as n verbondsbegrip gewys . 

word. e Die verbondsbetekenis wat as TI dominante betekenisaspek in q hal 

YHWH figureer, word deur meer formele gebruike van qahaf in die Ou Testa-

ment geaksentueer : die dag waarop YHWH en Israel saamgebring is, is die 

yom hagqahal genoem; later word die aanbiddingsgemeenskap by die inwyding 

van die tempel. - die sigbare gestalte van YHWH se teenwoordigheid onder 

sy volk - ook die qahal genoem (1 Kon 8: 14vv); nog later word qahal ook 

gebruik vir die fees van die taberbakel waar Esra die wet voorgelees het. 

Uit die konteks is dit vanself duidelik wanneer qahal die verbondsbetekenis 

e 
van q hal YHWH het (Schmidt 1979 :529). 

Dat die Ou Testamentiese qahal nie TI eiewillige vergadering was nie, maar 

'n opgeroepte vergadering onder bevel, blyk ook sprekend uit die gebruik 

van die woord vir die mobilisering van die volk vir oorlog (Esg 23:24,46). 

Hierdeur word die verbondsbetekenis van qahal in konteks met die opdrag 

en die beskikking van YHWH gestel. 

Dit is opvallend dat qahal as n term vir die wat in die verbond betrek is, 

en gevolglik draers van die goddelike beloftes was, ook vrouens en kinders 
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ingesluit het: byvoorbeeld in Jerernia 44: 15 waar qilhal vir 'n buitengcwone 

volksvergadering gebruik word en verder in die re~l van Esra se tyd af, 

waar Esra onder meer die wet by die fees van die tabernakel in die teen-

woordigheid van mans en vrouens en kinders voorgelees het (Schmidt 1979: 

529v, voetnoot 90). 

Die begrip ' qahal ' word in die Septuaginta sowel met E:xxA.nol.a. (in Jos, 

1 en 2 Kon, 1 en 2 Kron, 2)) • Esr, Neh en Dt as met ouvo.yrnyr>, vertaal (in 

Gn, Eks, Lv, Nm) (Schmidt 1979: 527) . D{e beg rip ' qehal YRWH ' word egter 

nooit in die Grieks met ouvaywyfi weergegee n1e,. maar telkens met E:xxA.nol.a 

i:ou 5Eou (Bronkhorst 1947:27). Om die betekenis van brnA.nol.a te evalu-

eer, moet egter eers op die betekenis van ouvaywyfi en die verwante Ara-

mese begrip ' kenisheta:' ' ingegaan word. 

3.2.2.2 }}uvaywyfi 

Iuvaywyn is meer die ekwivalent van sowel die Hebreeuse ken~seth (Fein-

berg 1968:1227), waarvan die Ou Testament slegs die werkwoord k-n-s ("to 

gather", "to assemble") gebruik (Schmidt 1979 :524v), as die Hebreeuse eedah 

Schmidt 1979:529, voetnoot 90). Beide hierdie woorde word vir die peiling 

van die betekenis van 'kerk' vir die doel van hierdie studie, buite rekening 

gelaat. 

In die Nuwe Testament is die ouvaywyfi wat waarskynlik -by ontstentenis 

aan die tempel in die leemte tydens die Babiloniese ballingskap ontstaan 

het (Feinberg 1968:1227), die sentrum van die Joodse godsdiens en nasionale 

lewe (Bakker 1961 :302v). Die ouvaywyfi is deur 'n drievoudige doel geken-

merk: aanbidding, opvoeding en bestuur van die siviele lewe in die Joodse 

Gemeenskap (Feinberg 1968:1228). Waar qahal dus in die Septuaginta met 

ouvaywyfi vertaal word, val die klem nie op die van Godswe~ geroepenheid 
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van Israel as sy volk nie,·maar eer<ler op die praktiese godsdienstig- nasio

naal gerigte faset van Israel se volkslewe. 

Die Siries-verwante Aramese woord kenisheta' dra in ~ groot mate die betekenis

waarde van ouvayc,)yfi: dit dui op 'n lokale gemeenskap saamgetrek in 'n kultiese 

vergadering (Bronkhorst 1947:26). Terselfdertyd blyk dat kenisheta> ook 

met qahal korrespondeer in die sin dat daardeur ook na die volk van God in 

sy bree totaliteit verwys word (Schmidt 1979:525v). Uit die perspektief is 

dit semanties te begryp waarom kenisheta> die gewone gebruikswoord geword 

het - ook in Jesus se tyd - waarin beide die Joodse godsdienstig-nasionale 

gemeenskap in sy kultiese toespitsing en die Christelik-godsdienstige gemeen

skap in sy kultiese toespitsing verteenwoordig is (Schmidt 1979:525, kyk 

ook voetnoot 79). 

3.2.2.3 

Teen die agtergrond wat hierbo uiteengesit is (kyk 3.2.2.1 en 3.2.2.2.), 

kan die begrip E){){;\.noi:a omlyn word. 'E){){;\.noCa is 'n term uit die 

sekulere wereld met die betekenis van 'vergadering' ("assembly") in die sin 

van 'vergadering hou', bf 'die persone wat vergader is' - op n bepaalde 

plek. Die genitiewe byvoeging ){UPLOU rnaak dit duidelik dat E){){;\.noCa 

die volk of gerneente van God is. So is die begrip 1 EY.){Anoi:a ){UPLOU' 

die ekwivalent vir die qehal YHWH (Dt 23:2vv; 1 Kron 28:8; Neh 13:1; Mg 

2 :5). Soos by qahal ontbreek die genitiewe kwalifikasie dikwels by E){){AT]OLa 

waar tog E){){AT]OLa ){Up Lou of E){){;\.noi:a i:-oG {]E:oG bedoel word, 

maar ook dan so omdat dit uit die konteks vanselfsprekend blyk dat E){){AT]OLa 

op 'die vergadering van die !-Iere' dui (Schmidt 1979:527). 

n Interessante en betekenisvolle aspek waarin die Nuwe Testamentiese 

E){){;\.noLa van die ouvaywyfi verskil en met die Ou Testarnentiese qahal 
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van Esra se tyd af - ooreenkom, is die feit dat ook vrouens en kinders daar-

in opgeneem is (Schmidt 1979:530, voetnoot 90), terwyl eintlik net manlike 

. ' . 3) 
persone formeel aan die ouvaywyn behoort het . 

Wat die gemeenskapsaspek van die Nuwe Testamentiese ElOiA.noLa betref, is 

daar belangrike ooreenkomste met die Atamese kenisheta'. Beide wys op n 

plaaslike gemeenskap met 'n kultiese doel (Bronkhorst 1947 :27). Vanwee 

kenisheta• se andersydse ooreenkomste met ouvaywyfi blyk die begrip die brug 

te vorm tussen die E:miA.no La xup LOU as qehal YHWH en die ouvaywyfi . 

Hieruit kan die sterk sinagogale inslag in die Nuw~ Testamentiese E:xxA.noLa 

( Vgl. Robinson 1968:231) ook semanties verklaar word. 

In die belangrike betekenisaspek van 'opgeroep word tot 'n volksvergadering' 

korrespondeer die begrip ' EJiJiAflO La' ook met qahal. Selfs in die seku-

lere gebruik van E:xxA.no La is hierdie trek van 'opgeroep word', kragtens 

die gebruik in die Griekse stadstaat, n pertinente betekenisaspek van E:xxA.noLa 

Hierdie aspek van offisiele oproeping gee aan die Nuwe Testamentiese CHJiA.noLa 

enersyds n ander betekeniswaarde as die ouvaywyfi, waarvan lidmaatskap deur 

volksafstamming bepaal is, en andersyds ook n ander betekeniswaarde as die 

heidense (godsdienstig~verenigings wat volgens die Griekse model op 

onderlinge afspraak gegrond is. Hierdie andersheid van die Nuwe Testamen-

tiese E:xxA.noLa kom daarin tot uiting dat 'n mens nie volgens volksafstam-

ming of volgens vrye keuse daaraan behoort het nie, maar slegs kragtens 

roeping daarin opgeneem is (Snyman 1977:35-.V; vgl. Groenewald 1962:392). 

Soos in qghgl is die gedagte van 'geroep wees' n dinamiese betekenisaspek in 

E:xxA.noLa. -Veral die gedagte van 'uitgeroep uit' figureer sterk in E:xxA.noLa. 

by Paulus die betekenis van "geroepe heiliges" 

(1 Kor 1:2) (Snyman 1977:3_5v). Hierdie gedagte van xA.ni:ol 'Inoou Xp1,oi:ou 



("geroepenes van Jesus Christi1s": bv. Rm 1 :6) et~. EHAE:lCro!. TO.Ci iSi::oG 

("uitverkorenes van God":bv. Kol 3:12) le in EHWXT1oI~.die oorh~ersende 

betekenis van 'uitverkiesing', 'geroepenheid', 'beskikking van God'. In 

EHxA.no~a le opgesluit dat God vir Hom 'n volk uit alle volkere en oor 

die grense van alle volkere uitverkies het en tot Hom geroep het (vgl. Rid

derbos 1971:371). 
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figureer dus ~ voortsetting van di~ betekenisaspek van q~hal, 

naamlik dat God nie sy skepping aan Satan prysgegee het nie, rnaar dat Hy vir 

Horn~ 'oorblyfsel' ~it die rnensheid 'geroep het' tot ~ 'voortgesett~ bestaan' 

(kyk 3.2.2.1). Die historiese betekenis van Genesis 3 le dus nie slegs daar

in dat die begin van die einde reeds in die paradys aangebreek het nie, rnaar 

dat die belof te van voortsetting en verlossing - ondanks die afgrondelike 

be~indiging van die paradys - as TI kragtige lewensrnotief soos TI goue draad 

in die geskiedenis ingebed is (vgl. Gn 3:15). Die belofte van versoening 

en oorwinning oor Satan deur die bloedoffer, wat as TI sterk eskatologiese 

betekenisaspek in die Ou Testarnentiese qehal YHWH gefunksioneer het (kyk 

3.2.2.1), korn tot vervulling in die Nuwe Testarnentiese exxA.noCa. Die 

E:xxA.noCa is die eskaton van die qahal. In die E:xxXnoCa breek die be-

tekenis ~an die genadeverbond uit die skemerm6re van die Ou Testament deur 

tot die helderdag van die Nuwe Testament, want die Offerlarn, Jesus Christus, 

is vir die volk geslag! 

Die verhouding van die begrippe ' E:xxA.no•(a ' en qaha1 le terse lfder·-

tyd die verhouding tussen die Ou- en Nuwe Testament bloot. Dit is nie h ver

houding van wet teenoor evangelie, vloek teenoor se~n, duisternis teenoor 

lig nie. Nee, die verhouding van die Testarnente is die van skernerrn6re en hel

derdag. En tussenin staan jesus Christus as die Son van Geregtigheid deur wie 

die oorgang rnoontlik gernaak is. Die qahal van die Ou Testament ontplooi in 
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die EKKA.nol.a van die Nuwe Testament soos die helder l ig van diP Son v;rn 

Geregtigheid wat deurgebreek het. Soos wat skemerm6re en helderm6re deel van 

dieselfde dag is, so is die Ou Testament en die Nuwe Testament die ontplooi

ing van dieselfde genaderaad van God; En s6 is die qahil en die EKKA.nol.a 

onderskeie beliggaminge van die een genadeverbond waardeur God vir Hom een 

volk as sy volk neem. Histories le die een verlossingsplan van God weers

kante van sy Seun, Jestis \.hristus: Agter Hom le die skemerm6re van die Ou 

Testament waar die qihal met bloedoffers roep na Hom wat God se Offerlam is, 

en voor horn le die helderdag van die Nuwe Testamentiese bedeling waar die 

EKKA.nol.o na Hom terugkyk en uit sy sterwe en opstanding leef (Sm{t l 984c: 

32v). 

Calvyn het di~ belangrike· bydrae ten opsigte van die siening op die verbond 

gemaak, te wete dat ~ie verbond in die Ou Testamentiese qahal nie verskil van 

die verbond in die Nuwe Testamentiese EKK>..nol.a nie: dit is een en dieself

de verbond,naamlik die Abrahamitiese verbond. Slegs die bediening daarvan ver

skil (Gl 3:15,29; Smit 1984c:20). Die eenheid tussen die qahal en die 

E:xxA.nol.a le in die roepingsgedagte, die verbondsbeloftes en die versoenings

motief. Die onderskeid tussen die twee begrippe le in die oncierskeie be

delings daarvan: die Ou Testament en die Nuwe Testament (vgl. Smit 1984c:20v). 

Die vervullingsbetekenis in die Nuwe Testament le egter ook h nuwe betekenis

aspek in die E:xxA.no l.a. Soos wat die verbond as die geregtigheidsverhouding 

van YHWH met sy volk in beide begrippe, die qahal en die E:uxA.nol.a, op die 

voorgrond figureer, so word die Nuwe Testamentiese vervulling van hierdie ver

houding in God se heerskappy duidelik sigbaar in die EHHA.nol.a-begrip. Hierdie 

heerskappy van God oor sy volk word in die koms van sy koninkryk geopenbaar. 

Die geregtigheidsverhouding van die verbond word in die E:xxA.nol.a hoegenaamd 

nie uitgeskakel of vervang nie, dit word egter toegespits en gepresiseer in 
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die heerskappyverhouding van die koninkryk. Paulus kun dus van die 

EKxA.no[a - die _dome in v<1n die kor:inkryk - a~ 'die Nuwe Israel' praut. 

(ygl. Rm 9:6-8; Gl 2:29), omdat 'die Ou Israel' die domein van die ver-

bond was. Die betekenisaspek van 'die· koninkryk van God' in EKKA.not'.a 

is dus h toespitsing, h presisering van die verbondsgedagte wat uit die 

qahal oorgeloop het in die EKKA.no[a (vgl. Smit 1984c:l9). 

Teen hierdie agtergrond kan dit begryp word dat EKKA.no[a nie alleen onge-

veer honderd keer in die Septuaginta vir die Ou Testamentiese qahal gebruik 

word nie, en telkens vir qehal YHWH, maar oak vir die Nuwe Testamentiese 

blik op die Ju Testamentiese volk van God (Hd 7 :38 wat verwys na: " ... E\J 

II ".die kerk/vergadering in die woestyn" 

en Heb 2:12 waar deur middel van Ps 22:23 na "in die midde van die gemeen-

te/vergadering" verwys word: " ... 

h Ver~2re (baie belangrike) kwalifikasie van die EKKA.no[a in d~~ Nuwe Tes

tament is die spesifisering van die unieke korrelasie met Christus4), by~ 

voorbeeld in Kolossense 1: 18: " KaL au-ros EO"T L v n KE<oaA.n "TOU 

(" en Hy is die Hoof van die liggaam, 

dit is die kerk") (kyk oak Kol 1:24; Ef 1:22 en 5:23 in konteks). In die 

metaforiese beeld van die EKKA.no[a as liggaam van Christus word die innig:-

ste lewensbetrokkenheid op en lewensverbondenheid met Christus geteken; 

"Zijn hart, dat klopt voor de wereld, is haar hart, Zijn liefde is de ha-

re ... " (Honig 1978:75). Hierdie beeld dui in die eerste plek op die kerk 

se eenheid met Christus en in die tweede plek op die eenheid met mekaar. 

Dit is 'n eenheid wat tot uiting kom in die feit dat die EKKA.no[a heils-

histories aan Christus toebehoort as die begrepenheid van "die vele" in die 

"Een" (Ridderbos 1971:419). 
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Die benaming van Christus as Hoof van die EKKA.noLu (as sy liggaam) bete-

ken in die Joodse gedagtewereld die stamvader of die aanvoerder. As soda-

n1g sou die Hoof-gedagte (Kol 1:15-18) TI noue verwantskap toon Qet begrip-

pe SOOS 
f I , t 

CtPX.n (begin) en 'n:pccTOTOKOs' (eersgeborene) waarin sowel tyds-

orde as rangorde aangedui word. "Op deze wijze zou ook het begrip 'hoofd' 

terminologisch de gedachte van de personificatie en representatie van de 

velen-in-Een tot uitdrukking brengen'' (Ridderbos 1971:430). Die posisie van 

superioriteit en heerskappy van die Hoof is daarin gefundeer dat Christus as 

Hoof van sy liggaam ook die Behouder en die Redder daarvan is (Ridderbos 1971: 

426). Uit die domein van Adam ( owµu TOU {}uvchou) is die gelowiges oorge-

p laas na die dome in van Christ us ( owµu TOU Xp LOTOU) (Groenewa ld 1962: 395; 

vgl. Du Plessis 1962:39vv). 

Dit is duidelik dat die begrip 'E:KKA.noLu ' in terme van "geroepe heiliges" 

(bv. 1 Kor 1 : 2 : " .. ") en "die kerk van God" (bv. 

1 Kor 15: 9: " ... -rnv £xx.A.no LUY -rou 5£ou ") 'n eie, unieke, deur God ver-

ordende lewenswyse te kenne gee. Die Elf.KA.no Cu word, as verbondsgemeenskap 
., 

en as domein (ook teken) van die koninkryk van God, kragtens sy roeping op 

grond van die soenoffer van Jesus Christus (bv. Heb 2; 1 Tim 2:5v) TI unieke 

regsgemeenskap waarin die herstel van orde in die wereld sigbaa~ word (Mil-

ner 1970:44). Jesus Christus is self die Regverdige in wie die ware EKKA.noLu 

geregverdig word; Hy is die llegsverskaffer wat op grond van die regsverskaf-

fing n totaal nuwe orde deur die werkinge van ~y Woord en Gees in (en deur) 

die E:xxA.noLu daarstel (vgl. Calvyn I, vi en vii; vgl. Milner 1980:4) 

Christus het die paradysleuen van Satan, waarvolgens die mens glo dat hyself 

die regsbepaler kan wees (kyk 3.2.2.1), tot niet kom maak. In hierdie valse 

geloof waarin die mens meen dat hy soos God kan wees deur goed en kwaad, reg 

en verkeerd te k~n en te beheers, le die wese van die sonde (kyk 3.2.2.1). 
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Uit hierdie waanlewe. waar1n die sonde heers en die dood tiranniseer. word 

die wat glo tot ~ nuwe lewe van waarheid en reg, geregtigheid en orde, ge-

roep. Hierdie nuwe lewe waarin God sy heerskappy herstel het, is die bepalen

de betekenisaspek van die Nuwe Testamentiese EKKAnoLa. 

As lewende liggaam van Christus dra die EXKAnolc ~ regskarakter (Schnie-

wind 1949:203). Die betekenisaspek van 'die vergadering van die gereg-

verdigde volk van God' figureer in die sentrurn van die betekeniswaarde van 

EKKAnoLa (Schniewind 1949:207), met ~oder woorde: die volk oor wie daar 

reeds regspraak voltrek is. Di~ vrySpraak aktiveer ~ nuwe betekeni~aspek 

in EKKAT)OLa, naarnlik die betekenis van opgebou word en opbou: die o C xo6oµfi 

rnotief in die begrip ( 1 Ts 5:11; vgl. Hainz 1972:42vv, 88vv). Deur hier-

die betekenisaspek word die praktiese ordereelings vir die EKKAnOLa as 'n 

regsgerneenskap wat reg .regeer rnoe t word op die voorgrond gebring. Die 

EKKA~noCa is nie TI spiritualistiese geidealiseerde begrip wat bokant die 

sondeverbrokkelde wereld sweef nie. Nee, die EKKAT)OLa bestaan wel 

uit die herskape rnensheid, rnaar lewe steeds in die sondebedeling: TI we

reld waar1n die vrygespreekte horn steeds dikwels in die aanklagbank be-

vind (vgl. Coetzee 1969:85vv). Daarorn meet die lewe van die herskape 

mens he id deur die regte ordereelings bevei lig word. Die o C xo6oµn-

rnot ief bestaan daarin dat die EKKAnoLa volgens God se reg en orde opge

bou meet word, sodat die kerk steeds meer mag word wat hy is om sy roeping 

waarvolgens hy die koninkryk van God in die wereld meet uitdra, trou te 

kan vervul. 

Ter afsluiting van die bespreking oor die begrip ' EKKAnoLa ' meet nog 

oorspronklik op die algernene gebruikswaarde daarvan in die Nuwe Testament 

gewys word. Die gebruik van die woord
5

) (waar ender rneer deur Jesus 

self in Matteus 16:18 en 18:176)) socs dit kontekstueel deur Houlton et 
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al. (l980:316v) en Gispen ct al. (onder "Cemcente" 1983:1215v) wccrgegec 

word en soos Schmidt (1979:535v) konkludeer, wys oortuigend daarop dat 

EXXAnoLa veral vir die plaaslike gemeente gebruik word (vgl. ook Hainz 

1 9 7 2 : 7 7 , 2 2 9vv ) . 

Waar die begrip vir die kerk in sy groat gehee1 gebruik word, word <lit uit

druklik so gedoen <lat die groat gehee] nie daarin bestaan dat dit die 

afsonderlike gemeentes omvat nie: "Kerk is altyd gemeenskap van geloiuiges, 

hetsy dan: 

(1) soos hulle verenig is, en georganiseer is in ~ plaaslike ge

meente,of 

(2) soos hulle verspreid is oor die ganse aarde" 

(Snyman 1977:36). En: "Die plaaslike kerk is die universele kerk: die 

universele kerk ter plaats~' (Snyman 1977:78). 

Oak hierdie gebruik van El{XAnoLa gee 'n konkrete, gelokaliseerde, hoe

wel ryk geskakeerde betekeniswaa~de aan die verbunds- en koninkryksbe

tekenisaspekte daarvan wat mede daarop dui dat die kerk nie ~ swewende 

grootheid is nie, maar 'n werklikheidsbewuste entiteit wat 'n eie, ander 

regsorde moet he in die wereld waarin die mens homself as regsbepaler 

en ordeskepper beskou. 

3.2.3 Pei ling 

Uit die semanties- leksikologiese ondersoek na die betekenis van die 

begrip 'God se kerk' lei die twee hoofrigtingpylers, qahal en 

tot die dieptesnit, naamlik dat die kerk mense is wat betrokke op en 

in gemeenskap met God en met mekaar leef: mense wat deur God uit die 

sondedood geroep is en gekenmerk word deur hulle afhanklike erkenning 

van Hom as enigste Regsbepaler en Ordeskepper: mense wat gesamentlik 
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en individueel die gehoorsam~ draers van Cod sc beloftes in~ afvallige 

wereld is en·so, hoewel nag in die sonde, die trckke van die herskape 

mensheid toon; mense met 'n nuwe lewenshouding en lewenstyl waardeur die 

nuwe orde beliggaam word wat op grand van Christus. se soenverdienste so-

wel indikatief as imperatief vir God se volk is; mense wat deur God in 'n 

nuwe regsgemeenskap saamgeroep en saamgevoeg word waarin sy reg bepa-

lend v1r hulle lewenswyse is. Die kerk is as n vergadering/gemeenskap 

wat deur God byeengeroep is die vergestalting van en sy verbond met sy volk 

k . k k . d . . d" 7) . en sy on1n ry v1r sy volk. As so an1g is ie kerk self die nuwe, her-

skape mensheid wat hier nag in die sondebedeling leef, maar wat reeds die 

sekerheid van hulle verlossing beleef (kyk (3.2.2.1 en 3.2.2.3). 

Die kerk vertoon n1e die karaktertrekke van n vrywillige organisasie waar-

by mense na e1e beliewe aansluit en wat volgens meerderheidsvoorkeure ge~ 

organiseer en bestuur word n1e. Die konstitutiewe element van die kerk is 

die roeping van Godswee en derhalwe die geloof in Hom wat deur Hom geskenk 

word (vgl. Gassmann 1968:45). Die uitverkiesing le fundamenteel ten grand-

slag aan die kerk: God benaal self die erense van sy kerk binne die voile 

tydspan van die begin tot die einde toe (EK. Son 21). Dit impliseer egter 

nie dat die kerk in hierdie bedeling die volmaakte saailand sander onkruid 

is nie (NGB, art. 29). 

Die geroepenheid van die kerk, ges1en as God se magtige verlossende uitroep 

in die geskiedenis, kry die nadruklike betekenis van n herskeppingsdaad. 

In Christus word die nuwe mensheid uit die chaos van wanorde, ongehoorsaam-

heid, eiewillige donkerte en dood geroep tot die orde van die gemeenskap met 

God en met mekaar. Die kerk is die herskepping wat in die verbond (die 

herstelde verhouding tussen God en die geroepenes) gerealiseer word. Maar 

die kerk is oak die spitspunt van God se koninkryk waarin sy heerskappy 
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re~el sigbaar word (kyk 3.2.2.1 en 3.2.2.J) 

Beide die betekenisaspekte van die verbond en die koninkryk in die kerk~ 

begrip verteenwoordig die oorwinning o6r Satan en die vernietiging van die 

magte van onreg en wanorde. Derhalwe verklaar die twee betekenisaspekte 

d . . . ~ b d. ks) ie inst1tutere estaan van ie ker , die noodsaak dat die saamgeroeptes 

georganiseer meet word random die ~ediening van die Wbord, sakramente en tug. 

Terselfdertyd is dit ook uit hierdie twee betekenisaspekte duidelik dat nie 

h menslike gekonstrueerde regsorde· vir die kerk mag Reld nie, maar God se reg 

en sy orde. Hoewel die kerk nie anders kan as om instituter te bestaan 

nie, mag dit n1e deur mense verinstitusionaliseer word nie. Daar meet steeds 

in gedagte gehou word dat die kerk n1e 'n struktuur is nie, maar mense "wat 

hulle hele saligheid in Jesus Christus verwag en gewas is deur sy bleed, 

geheilig en verseel deur die Heilige Gees" ( NGB, art. 27). Derhalwe gaan 

dit in die kerk primer om die goddelike heerskappy waarin God se reg en 

geregtigheid binne die kader van sy orde vir die kerk beslag kry (NGB, art. 

28,29; Van'tSpijker 1984:213-218). 

Ook die betekenisaspek van die kerk as liggaam van Christus dui op die nood-

wendigheid van God se heerskappy in die kerk. Die kerngedagte van die kwa-

lifikasie van die kerk as liggaam van Christus is daarin gelee dat die volk 

van God sy volle lewensbestaan binne h veelvuldig geskakeerde historiese 

spektrum slegs in Christus het - en dit derhalwe ook sleg~ d~~r Hom het. 

Hierdie lewensbestaan van die volk van God realiseer binne die heilshisto-

riese gegewe van 'toebehoort tot' en 'verteenwoordig word in': so kom die· 

'vele' tot volheid ( rrA.fipwµa) in di"e 'Een' .. Die'liggaam.van.Christus' is 

derhalwe die Christologiese konsentraat van'God se volk', socs dit ook in 

die Hoof-wees van Christus opgeslote le, waardeur sy heerskappy uitgedruk 

word. In die Hoof-liggaam-beeld word die heilshistoriese en pneumatiese 
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heerskappy van God oor sy gcroepe ·volk in Christus gegrond (kyk .3.2.2.3; 

vgl. Ridderbos 1971:439,441). Waar menslike heerskappy die kerk binncdring, 

en die mens die bepaler en bedienaar van die reg en die orde in die kerk 

word, word die liggaam n1e slegs beroof nie, hy word onthoof. Dat God se 

reg en geregtigheid in die kerk moet heers en dat sy orde in die kerk ge

handhaaf en beveilig moet word, is van belang v1r die wesc van die kerk. 

Kragtens sy wese tendeer die kerk na God se reg en orde. 

Daarom is dit belangrik dat hierdie studie verder ontplooi deur God se 

reg en orde v1r sy kerk asook kerkreg en kerkorde in die lig daarvan, te on

dersoek. 
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J.J GOD SE REG (EN CEREGTlGllEI!J) VlR SY KERK 

J. J .1 

Vanwee die onlosmaaklike band tussen God se reg en sy geregtigheid, word 

hierdie begrippe in samehang met mekaar, en merendeels as n eenheid ge-

evalueer. En omdat dit in die studie om God se reg en geregtigheid vir sy 

kerk gaan, word die betekenisaspekte van die begrip(pe) spesifiek met be-

. . k .. 1 1) trekking tot die ker· geeva ueer . 

'Reg' en 'geregtigheid' is omvangryke begrippe, maar vir die doel van die 

studie word die begrippe slegs uit die Skriftekste waarby YHWH direk betrek 

is, ontleed. Die kernwoorde vir die begrippe 'reg' en 'geregtigheid' is 

in die Ou Testament: tsedheq, tsedhaqah (beide met die woordstam ts-dh-q) 

en mishepat (met die woordstam sh-p-~). Uit n na-verwante betekenisveld is 

die woord dhin ('om te oordeel', 'om reg te verskaf') ook vir die bepaling 

I 

van die betekeniswaarde van die ter sprake begripp~ van belang. Die woorde 

uit die Nuwe Testament vir hierdie begrippe is die variante 6 L xaLOOUVT} · en 

O LXaLOS. 

In die evaluering van die betekenis van 'God se reg en geregtigheid' in 

sowel die Ou- as die Nuwe Testament volg ek die aangeduide metode (kyk 3.1) 

waarin die betekeuis van die begrippe eers leksikologies weergegee word en 

clan kontekstueel nagespeur word. Die tekste wat geevalueer word, is n se-

· leksie uit die waaruit 'God se reg en geregtigheid' met betrekking tot sy 

vo1k (kerk) die duidelikste spreek. 
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3.3.2 In die Ou 'J'e:;tament 

3.3.2.l Leksikologiese betekenis 

3.3.2.1.l Tsedheq 

Tsedheq kom van die werkwoordstam ts-dh-q w::it 'om die waarheid te praat', 

of 'om regverdig te wees' beteken. As 'n selfstandige naamwoord funksioneer 

die betekenis van "what is right, just, normal" (bv. Jes 1:21) en "right

eousness, justice in a case or course'' (bv. Job 6:29;8:6;29:14) dominant 

in tsedheq (Brown-Driver-Briggs 1979:841). 

Leksikologies gesproke beteken tsedheq 'dit wat reg {s' in die sin van 'dit 

wat genormaliseer is', -dit wat dus herlei is na 'die regte, normale ding' 

toe (Lv 19:36; Dt 25:15;33:19; Ps 4:6;51:21; Job 8:6;31:&). 

Semanties gesproke bevat die betekenissubstraat van tsedheq n sterk juridiese 

inslag(hierb,y word ook tsedhaqah en mishepa:t inge".lui0 (Du Plessis 1978: 

163; vgl. Dt 16:20; Jes 1:21, 26;11:5;16:5;26:9v;45:8;51:1,7;64:5; Sf 2:3; 

p s 15 : 2 ; 3 5 : 2 7 ; 3 7 : 6 ; 5 2 : 5 ; 5 8 : 2,"8 9 : 15 ; 9 7 : 2 ; 9 8 : 9 ; 119 : 14 2 ' 144 ' 1 72 ; J 0 b 8 : 3) . 

Hierdie "juridiese inslag" moet egter nie los van sy Ou Testamentiese "Um

welt '' gesien word nie: dit is n juridiek wat nooit buite-om die bepaler van 

die reg, naamlik YH\ffi verstaan kan word nie; die regsverhouding tussen God 

en mens vorm in die Ou Testament die eksplisiete of implisiete regsagtergrond 

van enige regshandeling in die Ou Testament. In die lig hiervan funksionee~ 

die gedagte van 'oorwinning' dominant in die juridiese betekenissubstraat van 

tsedheq: wie oorwin, spesifiek ook inn regsgeding, wie dus in die gelyk 

gestel word, word 'regverdig' verklaar (Bohl 1919:113). n Persoon is 'reg

verdig' (tsideqa:h(pi•el perfektum); nitsedaq (niUal perfektum); hitse_ 

diqu (hif(ll perfektum)) (Koehler-Baumgartner 1958:794) in die geval van 

uNormgem~ssheit'', naamlik wanneer sy gedrag, of die toestand waarin hy v~r-
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afgelei word dat tsedheq se betekenissubstraat normatief bepaal is: iets of 

iemand (die selfstandige naamwoord word ten aansien van persone en sake ge-

bruik (B,ouwman 1899 :46)) wat is soos dit behoor•t te wees, is 'reg' of 'reg-

verdig'. Voorts word 'reg' geheel en al deur die waarheid beheers: dit 

wat waar en betroubaar is, is 'reg' (Jes 45:19; Pred 8:8; Ps 23:3; Koehler-

Baumgartner 1958:794). 

Met betrekking tot YHWH bied tsedheq se betekenisveld 'n belangrike weerspieel-

ing van sekere van sy eienskappe soos dit in sy verbond kenbaar word, byvoor-

beeld sy trou (Ps 7:18;35:24,28;65:6), sy genade, ensovoort (Jes 42:6,21; 

45:13) (Koehler-Baumgartner 1958:794v). 

3.3.2.1.2 . Tsedhaqah 

Tsedhaqah kom eweneens van die werkwoordstam ts-dh-q. Die volgende beteken-

isaspekte kom in mindere of meerdere prominensie in alle gebruike van die 

woord voor: "righteousness, executive justice" (Gn 15:6; "God's attribute 

as Sovereign" (Dt 33:21; 2 Sm 19:29) (Brown-Driver-Briggs 1979:842); 'vol-

gens die.regte wyse van optrede', "fairness in behaviour" (Gn 30:33; l Sm 

26:23; l Kon 3:6; 2 ~ron 6:23); 'met eerlikheid' (Jes 48:1; Jr 4:2); 'met 

betroubaarheid' (Jes 45:23). 

YHWH se tsedhaqah is as't ware sy tsedheq in toepassing. Die klem val hier 

op die handeling. Die konklusie kan gemaak word dat die Here se geregtigheid 

die funksione~ing van sy reg behels, of sterker gestel: die Here se gereg-

tigheid is sy 'regskeppende dade' (l Sam 12:7; Jes 45:24; Mg 6:5; Ps 103:6; 

Dn 9:16) (Koehler-Baumgartner 1958:795). 

3.3.2.l.3 

Mishepat kom van die stam sh-p-t met die betekenisaspekte: "Judgement"; 
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"ordinnnce promulgated by sofct" (1 S1:1 8:9,11) "proper. fitting mcnsurc" 

(1 Kon 5:8); "custom" (Gn 40:13; Eks 21:9) (Brown-Driver-Briggs 1979:1048). 

Mishepat dra die betekenisse van sowel 'heers' as 'regspreek', cet die konno

tasie dat ook die regsoordeel van die heerser in die woord vervat is (Sf 2:3; 

Ml 2:17; Ps 50:6; Jes 58:2; Nm 27:21; Gn 18:19,25; Jr 7:5) en dat 'die reg' 

daarin moet funksioneer (Dt 16:18;25:1; Jes 1:17; Jer 21:12; 1 Kon 3:28) 

Fensham (1959:17) het ~ studie van die stam sh-p-t in die Ugaritiese, Aka

diese en Feniciese literatuur gemaak waarin hy tot die gevolgtrekking kom 

dat die woordstam deur die westerse semiete gebruik is in die betekenis 

"to judge" en "to govern". 

Op die gebied van die juridiese reg dra mishepa~ ook die betekenis van 'vas

staande bepaling', 'die formele reel waarvan nie afgewy~ moet word nie' 

(Eks 21:1; Ps 19:10; Lv 18:4; Jes 26:8; Ps 18:23; Ps 105:5; 1 Kron 16:12) 

(Koehler-Baumgartner 1958:579; Pnp 1980:420). Hieruit kan die afleiding 

gemaak word dat mishepat ~ sterk betekeniswaarde van 'norm' in die sin van 

'regsnorm' in horn omdra. 

Meermale word YHWH se reg gelykgestel en selfs geidentifiseer met die wet 

wat Hy gegee het (Eks 21:1;24:5; Lv 18:4; 19:37;20:22; Dt 33:10; Ps 19:10; 

119:37). In die sin bevat die mishepat van YHWH ·die onmiskenbare betekenis

waarde van 'reg ooreenkornstig ~ bepaalde norm' en selfs 'reg as h bepaalde 

norm'. As sodanig is mishepat normerend vir tsedheq en tsedhaqah. Tsedheq 

en tsedhaqah het die samevattende betekenislading om ooreenkomstig die mishe-

pat te handel (Dronkert 1960:587). Die direkte kombinasie van mishepat 

en tsedhaqah/tsedheq - wat volgens Uys (1967:3) twee en twintig keer in die 

Ou Testament voorkom - dui kontekstueel pertinent op mishepa: se normerende 

betekeniswaarde. Die wydste reikwydte van die kombinasie van mishepa~ met 

tsedhaqah/tsedheq le sekerlik in die bevinding van Liedke (1976:1005) dat 
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mishepat die fundamentele betekenis van "Bereich" in hom omclra - met die . -

implikasie van die regte 'gebied', 'sfeer' waarin die tsedh~qah/tsedl1eq 

voltrek word. 

Voorts kan in mishepa~ ook die betekenisaspekte van 'reg', of 'die reg' met 

nuanseringe van 'beslissing' (Eks 28:15), 'insetting' (Nm 27:11), 'strafge-

rig' (Jes 4:4;28:6;30:18; Es 23:24) en 'oordeel' (Hs 5:11;10:4) afgelees 

word (Uys 1967:32). 

3.3.2.1.4 Dh'in 

Dh'in het as werkwoord die betekenis ''to judge, executive judgement, requite, 

govern II (Brown-Driver-Briggs 1979: 192) ; "Gericht ha lten uber, zur Verantwor-

tung ziehen"(waar YHWH die handelende party is: Gn 15:14; 1 Sm 2:10; Jes 3: 

13; Ps 50:4); "Recht schaffen" in die betekenis van "plead one's cause 

(Gn 49:16; Jes 3:13; Sg 3:7; Ps 27:2; waar YHWH die handelende party is: 

Gn 30: 6; Dt 32: 36; Ps 54: 3; 96: 10; 135: 14). (Koehler-Baumgartner 1958: 208) . 

As selfstandige naamwoord het dh'in die pertinente betekenisaspekte van 

'uitspraak', 'p leitrede', 'veroordeling' (Brown-Driver-Briggs 1979: 192) ; 

"Rechtsanspruch" (Dt 17:8; Jes 10:2; Jr 5:28; 22:16;30:13; Ps 9:5;140:13), 

"Rechtsstreit", "Rechtsfrage" (Job 35: 14; 36: 17), "Rechtsspruch", "Urteil" 

(Ps 76:9 Job 36:17), en selfs 'regterstoel', of 'troon van oordeel' (Koeh~ 

ler-Baumgartner 1958:208). 

3. 3 .2. 2. Kontekstuele betekenisaspekte 

3.3.2.2.1 Orientering 

Die behandelde begrippe waarin 'God se reg en geregtigheid vir sy kerk' 

verteenwoordig word, se samehang met mekaat kan oorsigtelik soos volg 

verwoord word: mishepat verteenwoordig die regsnorm; tsedheq verteenwoor-
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woordig- die ooreenstemming vnn 'n handeling met die -regsnorm; tsecJhaqE"h 

verteenwoordig op 'n konkrete wyse die handeling wat met die regsnorm oor

eenstem (Van Gelderen & Gispen 1953:65v). Dhin bring as werkwoord die 

handeling in ooreenstemrning met die regsnorm (kyk 3.2.2.1.4). 

Met betrekking tot YHWH weerspieel hierdie begrippe bepaalde (regs)eienskappe 

.van Hom, sy (regs)handelinge en die resuliaat van sy handelinge as sy 

'regskeppende dade' kragtens sy eienskappe, naamlik die lewensfeer wat Hy 

tot stand bring. Hierdie lewensfeer is normatief bepaal, want daarin word 

YHWH se reg en geregtigheid ten aansien van sy verbondskind voltrek. 

Die verkree insigte uit die leksikologiese weergawe van die betekenis 

van die begrippe 'reg en geregtigheid' word verder in hierdie ondersoek as 

die sleutel om die betekenis van God se reg en geregtigheid vir sy kerk 

kontekstueel na te vars, gebruik. 

3.3.2.2.2 Reg en geregtigheid as eienskappe van YHWH 

3.3.2.2.2.1 Betroubaarheid 

Die betekenisaspek van 'betroubaarheid' funksioneer eksplisiet in YHWH se 

reg en geregtigheid.- In Jesaja 45:23,24 kom sy geregtigheid (tsedhaqah) 

byvoorbeeld in die konteks van onherroeplikheid voor: 'iets onbedriegliks 

e~ vasstaande', en bowendien iets wat nie onvervuld sal bly nie (Ridder-

bos 1972:104). 

uit sy wese : 

Die volkome betroubaarheid van sy regshandelinge spruit 

Hy is God en daar is geen ander nie! (Jes 45:2lv). Hy 

sweer by Homself, dit wil se Hy beroep Hom vir sy betroubaarheid op Hom

self as die hoogste moontlike gesag (Jes 45:23). Vanwee die volkome betrou

baarheid van sy tsedh~qah staan dit vas dat Hy 'die wereldorde' tot stand 

bring wat Hy beoog: die waaragtige wereld wat allereers in die erkenning 
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van die eni~ste G6d bestaan (Bcuken 1979:255). 

Omdat YHWH die reg as norm (mishepat) en die daardeur ontstane regsorde 

liefhet(bv. Job 8:3), kan dit nie anders nie dat sy gcregtigheid (tsedheq: 

waaronder die' etiese regskonnotasie hier sterk in die fokus van die bete

kenisveld kom) as volkome betroubaar geag meet word nie. Vanwee die feit 

dat sy geregtigheid deel van sy Wese is,word die geregtigheidsbegrippe 

in Job 8:3 aan die Almagsname van God gekoppel ('el ("God") en 'im-shadai 

(Alm~gtige~ (Kroeze 1961:117). Vanwee die ontsagwekkende majesteit van God 

(bv Job 37:22) as Almagtige, vind die mens Hom nie uit eie kragte nie, maar 

Hy openbaar Homself in sy 'unieke geregtigheidsbetoninge' as die Betroubare 

(Verbondsgod) (vgl. Jes 45:24) deurdat Hy die regsnorm (mishepat) en alle 

regshandelinge (werob-tsedhaqah: "die volheid van geregtigheid" (Die Bybel', 

1933-Vertaling)) nooit krenk nie (Job 37:23: Kroeze 1961:415v). 

3.3.2.2.2.2 Getrouheid 

Die betekenisaspekte van 'getrouheid' en 'betroubaarheid' in YHWH se reg 

en geregtigheid le vlak langs mekaar. Beide bring Hy tot openbaring en 

handhaaf Hy deur sy verbond. Sy verbondstrou kom "voor die oe van die 

nasies" tot openbaring (Ps 98:2) deur sy geregtigheid wat Hy in liefdestrou 

teenoor sy vulk tot uitdrukking laat kom (De Liagre Bohl-Gemser II 1968: 

104v). In Psalm 116:5 bevat die adjektief tsadiq juis ook die betekenis

aspek van YHWH se heilstrou wat Hy by wyse van sy genadeverbond tot uiting 

bring (Kraus II 1966:795). Die kontekstuele verband tussen YHWH se geed-

heid ("tubeka") en sy geregtigheid ("tsidheqi:itheka") (bv. Psalm 145: 7) 

be.vestig ook pertinent die betekenisaspek van verbondstrou wat in YHWH se 

tsadiq (kyk ook Ps 145:17) tot uitdrukking kom (De Liagre Bohl-Gemser III 

1968:216; Kraus II 1966:947). 
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In Psalm 85:11 word die volgende parallelle bcgrippe gcpcrsonifisecr : 

chesedh ( "goedertierenheid": ,solidari te it, gemeenskapsp l i_g en verbondcnhe id) , 

,emeth ("trou": vastigheid, betroubaarheid, getrouheid), tsedheq en shalom 

(volk.ome vrede, welsyn, stabilisering van verhoudinge): "Coedertierenheid en 

trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mek~ar''. Deur tsedheq met 

parallelle begrippe te omring waarin lojaliteit en getrouheid tot uitdruk

king kom, word die betekenisaspek van 'getrouheid' in YHWll se geregtigheid 

versterk (vgl. Robbertze 1972:19). Oak in Jesaja 42:3 en 61:8 w~rd mishep~t 

op so 'n wyse in konteks met •<!·meth gestel dat die getrouheidsbetekenisaspek 

in YHWH se geregtigheid daardeur beklemtoon word (vgl. Ridderbos 1972:66,231). 

Dit blyk dat ,emeth h sterk aktiverende bydrae in die betekenisveld van 

tsedheq/ tsedhaqah lewer (kyk oak Sg 8:8). 

Die effek van beklemtoning van die betekenisaspek van 'getrouheid' in YHWH 

se geregtigheid word oak uit 'n teenstellende hoek verkry waar byvoorbeeld 

YHWH se geregtigheid met die volk se ontrou (bv.Dn 9:7) en sy trou met onreg 

(Dt 32:4) gekontekstueer word. 

Jesaja 42:21 is nag een van talle sprekende voorbeelde waarin die beteken

isaspek van 'getrouheid' in YHWH se geregtigheid beklemtoon word: " 

waardoor Hij aan Israel al datgene schenkt waarop Hij hun recht gaf door 

het verbond ... " (Ridderbos 1972 :76). 

3.3.2.2.2.3 Regverdigheid 

h Vanselfsprekende betekenissubstraat in YHWH se reg en geregtigheid is 

sy regverdigheid (vgl. 1 Sm 12:7; Mg 6:5; Dn 9:16; Sf 3:5; Ps 129:4; Jr 

12:1); Hierdie eienskap van tsadiq word aan Yhwh toegeskryf op grand van 

sy"volmaakte verordeninge" (vgl. Ps 119:137: Robbertze. 1972:28; vgl. oak 

Ps 19:10; 119:7, 106). Omdat YHWH se vyande nie aan sy verordeninge be-
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antwoord nie, trouens hulle nie daaraan steur nie, is Hy r•egVeY'dig as Hy 

hulle in die gerig bring (Rgt 5:llb: Goslinga 1966:107v). Maar Hy is 1°eg

verdig teenoor sy solk deur sy guns aan hulle te betoon (Jes 45:19: Ridder~ 

bos 1972:10lv) en daarom gehoorsaamheid van hulle te eis (bv. Dt 11:4-25; 

Jr 4:1-4; Am 5:6; Mg 6:8; ensovoort). Vanwee YHWH se regverdigheid word in 

die volk se gehoorsaamheid aan Hom vir hulle geregtigheid geskenk: "En 

dit sal, geregtigheid vir ons ~ees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou 

voor die aangesig van die Here onse God soos Hy ons beveel het" (Dt 6:25). 

Wanneer hulle nie sy verordeninge onderhou nie kom sy regverdighei~ daar

in tot uiting dat Hy hulle tug (~lg 1:18: Aalders 1952:38). 

YHWH openbaar Hom as die Hoogste Regter op wie 'n aangeklaagde horn mag be

roep. By Hom is volkome regverdigheid te vinde. In Psalm 7 (vgl. veral 

v. 12) vlug die psalmis na die tempel waar hy horn JUis op YHWH beroep. Hy 

verbly horn in die regspraak van YHWH, nie omdat hy sonder sonde is nie, 

maar vanwee die verbondsbetrekking waarin hy teenoor YHWH staan. YHWH se 

tsadiq bring sy volkome regverdigheid tot uitdrukking (Ps 7:12), juis ten 

opsigte van sy regspraak waarin Hy die skuldige party straf en die onskuldige 

party (dit wil se die wat lojaal gebly het aan die verbond) verlossing, 

seen en heil skenk (Robbertze 1972:25v; vgl. Jr 9:24: Calvyn 1980: 365v). 

Dieselfde regverdigheidsbegrip ten aansien van God as Regter kom in Psalm 

9 :5 voor: "Want U het my reg en my regsaak behandel; U het. gaan sit op die 

troon, o regverdige regter!" Vir die bondeling (hier die psalmis) wie sy 

vertroue op YHWH stel, beteken YHWH se regverdigheid in die regsaak redding 

en vreugde (Robbertze 1972:27). 

Dit is ook opvallend dat YHWH sy regverdigheid juis aan die onder.drukte 

openbaar - by wyse van sy ontferminge (vgl. bv. Ps 116:5: Robbertze 1972:27). 

Dit is die hulpbehoewende en geringe, die 'underdog' wat veral die helpende 
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en vertroostende betekenisaspek van YHWH se regverdigheid crvaar. En die 

eintlike 'underdog' wat van sy hulp l~~f, is sy volk: die ou Israel ~n 

die nuwe Israel (Van Ruler IV 1972:43v). 

3.3.2.2.2.4 Goedertierenheid (liefde) 

Sams word chesedh as n supplementere begrip van mishepat en tsedheq gebruik, 

socs byvoorbeeld in Jeremia 9:24 11 
••• dat Ek die Here is wat goedertieren

heid (chesedh), reg (mishepa~) en geregtigheid (tsedhaqah) op die aarde doen 

II 

Chesedh kom twee honderd vyf. en veertig keer in die Ou Testament voor. 

Hierdie woord gee lief de in terme van getrouheid aan 1n eis, 'n norm weer 

(Quell 1978:175, voetnoot 3) Die betekenis hiervan is 'liefdestrou, on-

danks Of die liefde ~f verdien ~f verwag word, is nie ter sake nie. 

Waar chesedh in verband ~2t YHWH gebruik word, word sy diepe verbondenheid 

aan sy volk weergegee, buite-om die eis van wederkerige liefde. Vertalers 

het getrag om reg aan hierdie woord te laat geskied met vertalings socs 

"loyalty", "covenant loyalty", "loving kindness" (AV,RV), "steadfast love" 

(RSV), "unfailing devotion" (NEB), "kindness" (Jerusalem Bible), "merciful 

love", "mercy" (AV) (Thompson 1981:319). In die 1933- Afrikaanse Vertaling 

is chesedh met "goedertierenheid"- vertaal. 

YHWH se reg en geregtigheid weerspieel die betekeniswaarde van chesedh, 

daarom is dit nie daarop ingestel om " aan een ieder het rechtvaardige 

loon terug (te) betalen, - maar strekt zich verder uit, wanneer het namelijk 

genomen wordt voor trouw" aan sy bondsvolk. Supplementer tot sy goedertieren

heid dui sy reg en geregtigheid op sy volmaakte heerskappy waardeur Hy sy 

volk nooit verlaat nie en tydig te hulp kom, en waardeur Hy horn teen die 

goddeloses stel, ellendiges help en die wat onretverdig verdruk word, bevry 
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(.Jr 9:24: Culvyn tlC: ·rn:50-'i'J). 

Oat YHWH se reg en geregtigheid ten aans1en van sy vo]k binne die kuder 

van sy troue liefde begryp moet word, spreek oak duidelik uit dieselfde 

supplement€re gebruik van mishep~t, tsedhITq~h en chesedh in Hosea 2:18. 

Sj reg b~teken dat Hy v1r sy verbondsvolk kant kies (vgl. Van Gelderen 

& Gispen 1953: 65v). Trouens, YHWH wag "met ongeduld" daarop om aan sy volk 

genade te betoon, want Hy is 111
11 God van die gerig"(!)(Jes 30:18). Hieruit 

blyk dat " die gerig" vir die wat aan die verbo_nd trou bly (met ander woorde 

: sy ware volk) h'genadegerig' lS (Ridderbos 1970:215). Die reg en gereg

tigheid wat YHWH volgens Psalm 33:5 liefhet, is 'n reg en geregtigheid wat in 

sy goddelike goedertierenheid tot sy volk spreek. 

3.3.2.2.2.5 Barmhartigheid (ontferming) 

Dat die betekeniswaarde van barmhartigheid en ontferming pertinent ln 

YHWH se reg en geregtigheid figureer, het by implikasie reeds duidelik geword 

(kyk onder 3.3.2.2.2.4 die bespreking van Jr 9:24, Hs 2:18 en Jes 30:18). 

Hoewel die danker betekenisskakering van oordeel en gerig ln YHWH se 

tsedh~q~h voorkom, kow oak h helder bttekenisskakering van regherstel1ing 

daarin na vore, so dat YHWH se 'gerig' vir sy volk 'n 'genadegerig' word 

(kyk onder 3.3.2.2.2.4 Jes 30:18: Ridderbos 1970:215). bie helder 

skakering oorheers die danker skakering in so 'n mate dat YH\IB se geregtig

heid duidelik in verband·met sy 'barmhartigheid' gebring moet word (Vriezen 

1966:333). Daarom kan Jager (1968:43) opmerk dat in die tekste oor God 

se geregtigheid byna nooix aan sy straffende of wrekende geregtigheid ge

dink word nie, maar byna altyd aan die deug van God waardeur Hy sy volk 

uit die benoudheid verlos of die sonde vergewe. 
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Ti~oucns,in die Ou Testament won! Yllh'll f'(/I' .·;::<:7!._::u·,· <IS cliL' beskcrrnL·r van 

die swakke beskryf (Uys 1967:202), byvoorbccld Psalm 103:6: "Die llcre doen 

geregtigheid (dade van geregtigheid) en reg (gerigsoefeninge) aan almal wat 

verdruk word". Hier kom die betekenisaspek van barmhartigheid in YHhfH se 

reg en geregtigheid uitdruklik uit die konteks na vore (vgl. Ridderbos 

1958:480). 

3.3.2.2.3 Reg en geregtigheid in die handelinge van YH\~1 

3.3.2.2.3.1 Heil (redding, verlossing, genade) 

YHWH se handelinge met Israel weerspieel sy tsedhaqah(:\gt 5:11; 1 Sm 12:7; 

Mg 6:5; Ps 103:6; Dn 9:16): "A tsadtq God, and therefore a Saviour" (Payne 

1968:682). Uit die verband word in genoemde tekste op heilsdade gewys waar

deur YHWH Israel help en die saak van sy volk besleg (Bouwman 1899:52v). 

In Jesaja 1:27 kom YHWH se geregtigheid teenoor sy volk tot openbaring 

deurdat die sondaars onder hulle gestraf word. Deur die sonde onder die volk 

as't ware 'uit te brand', word~ nuwe volk tot stand gebring wat van die mag 

van die sonde bevry is: "Sion sal deur strafgerig verlos word en die van horn 

wat terugkeer, deur geregtigheid'' (Jes 1:27: vgl. J.Ridderbos 1970:31). 

hierdie wyse kondig YHWH se gerig vir die wat trou aan die verbond gebly 

het, verlossing aan (Jes 30~18: J. Ridderbos 1970:2i5). 

In Jesaja 42:1 word mishepat uit die konteks (Jes 42:1-7 deur heil gekwali-

fiseer: "Daar is my kneg ( ~ abedl) Hy sal die reg (uiishepat) na die 

nasies uitbring". Mishepat fokus op die verlossing wat deur die Kneg 

be~oontlik word (vgl. Ridderbos 1972:64v). Eweso word mishepa~ in Jesaja 

49:4 vir die heil wat alleen van YHWH kom, gebruik. Parallel met die begrip 

"loon". word "reg" hier 'n genadereg, 'n heilsreg (vgl. Ridderbos 1972 :122). 
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In Jesaja 51 :4b-5 bevestig YIIWH self wat Hy in 42: 1-4 en in 49: 1-6 <lcur 

die Kneg laat weet het. Daar gaan naamlik ~ nuw~ bestel van Hom uit, waarin 

Israel en die volke gelyklik hulle redding en oorw1nn1ng s~l ervaar in ~ 

regsorde wat op sy lering gebaseer is (Beuken 1983:115). Op tipies semi

tiese wyse word hierdie groot gebeure n1e gedefinieer n1e, maar deur kern-

begrippe wat mekaar aanvul,o~skryf: 'le ring' ("Wet": thorah) ; 'regsaak' 

("reg": mishepa~); 'geregtigheid' ("oorwinning": tsedheq); 'redding' 

("heil": ygshae) (Beuken 1983:113). Hier word "heil" supplementer met 

"reg" en "oorwinning" gebruik - waardeur die betekeniswaarde van redding, 

verlossing, genade pertinent in YHWH se tsedheq geaktiveer word (kyk ook 

Jes 41:2,10; 42:6; 45:8;58:2: vgl. Ridderbos 1972:140). 

Om die ritme van 'geregtigheid' en 'verlossing' as die kenmerkende van 

YHWH se handelinge met sy volk te beklemtoon, word "geregtigheid" paral

lel met "verlos" in .Tesaia 63:1 gebruik (vP.l. Ridderbos 1972:237). Die 

verlossin2'smotief looo so sterk deur die geregtigheidshandelinge van YHWH 

ten aansien van sv volk dat Hv dit selfs aan sv Naam, dit is aan sv wese, 

koppel: die verlossing van sy volk verbind Hy aan die Naam "YHWH tsidhe

qenu" (''.Die He~e ons geregtigheidn)(Jr 23:6; 33:16: vgl. Aalders 1970: 

245v). Uiteindelik trek YHWH se geregtigheid saam in die plekbekledende 

strafgerig wat op die Messias neerkom, en word as 'heilsgeregtigheid' 

vervul (vgl. Ml 4:2 : Laetsch 1970:544). 

In die Psalms word tsedh~qah dikwels iri die betekenissfeer van 'heir tuis

gebring (Ps 7:18; 35:28; 40:10; 119:123 : vgl. Bouwman 1899:48). In Psalm 

98:2 sien die nasies YHWH as die groot koning (vgl. v.6) wie se geregtigheid 

daarin_tot uitdrukking kom dat Hy tot die redding van sy volk kom ( 66k 

in 'n eskatoloeiese sin (v. 9)): "Die Here het sv heil bekend gemaak, sy 

geregtigheid voor die oe van die nasies geopenbaar". Hier lui die be-
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tekenisaspekte van heil, redding, verlossing en genade luid en helder bo

kant die koningsheerskappy van YH_WH sowel as die juridiese ondertoon in_ sy 

geregtigheid (Robbertze 1972:8v). 

In Psalm 99:4 voer die heilsbetekenis in YHWH se handelinge van reg en ge

regtigheid die botoon deurdat YH~~ telkens die reg in die lewe van sy volk 

herstel ooreenkomstig die beginsels en wette wat Hyself gestel het (De 

Liagre Bohl-Gemser III 1'.J68:106). Soos wat in Psalm 48 die heil van YHWH 

se volk (v.11) tot uitdrukking kom in sy gerig oor die goddeloses (Kraus I 

1966:356-359), so kom in Psalm 85:11,12 en 14 die goddelike heil in YHWH 

se handelinge in die natuur~ naamlik in re~n en natuurverskynsels, tot 

uiting: "Heaven and earth meet in the proceedings of the cultic ritual, 

just as the sun shines down from the sky and draws forth new budding life 

from the earth, so the 'righteousness' of.God (this term embraces the saving 

·will of God in all its aspects) evokes the faithfulness and the faith of 

men" (Weiser 1965:574). 

YHWH se heilsdade word eksplisiet in terme van sy geregtigheid besing; 

trouens, in alles wat YHWH doen kom sy verbonds- en heilstrou as sy gereg

tigheid teenoor sy volk tot openbaring (Kraus II 1966:768; Weiser 1965:699). 

3.3.2.2.3.2 Heerskappy 

Uit die Ugaritiese, Akkadiese en Feniciese literatuur is dit duidelik dat 

die oorspronklike betekenis van die woord mishepa~ voorkom: " ... in the 

meaning 'to judge' and'to govern'. This meaning can be attested from the 

earliest to the latest material" -(Fensham 1959:17). Derhalwe is dit te 

begryp dat daar 'n sterk, eksplisiete ondertoon van YHWH se heerskappy in 

terme van sy reg en geregtigheid voorkom~ So word die Messiasheerskappy 
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byvoorbeeld in Jesaja 9:5 en 6 deur mishepat en tsedhJqah.gekwalifiscer: 

II want dit is het schoonste in heel zijn he~rschappij, <lat Hy regeert 

naar deze door God gestelde norm .... Daardoor strekt zijn koningschap 

Gode tot eer en het volk tot heil; en zo heeft het een eeuwig bestand" 

(.J. Ridderbos 1970:80). 

Tsedheq en mishep~~ is die grondslag van YHWH se regering; trouens, sy 

heerskappy kom juis by wyse van sy tsedheq en sy mishepa~ tot uitdrukking 

(Ps 89:15: vgl. Kraus II 1966:620; De Liagre Bfihl-Gemser I 1968:161; kyk 

ook Ps 97:2: 
. u 

" ... geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon). 

"Die ganze geschaffene We 1 t wird durch das ?,erechte Gerich t Jab1es regiert" 

(Kraus II 1966:677 t.·o.v. Ps 98:2: "Die Eere het sy heil bekend gernaak, sy 

g;eregti?heid voor die oe van die nasies geopenbaar"). 

·YHWH se heerskappy kom ewe eksplisiet in sv reg en geregtigheid tot open-

baring in Psalm 98:9~ '' ... Hv sal die wereld rig in geregtigheid (betsedheq) 

en die volke met reg (bemesharim)~ Hiervolg~ns is sy reg en geregtigheid 

die wyse waarop Hy heerskaopy vo~r. 

Psalm 72 is 'n kroningslied vir koning Salomo. Dit is 'n gebed dat die 

koning deel aan YHWH se tsedhaqah mag kry sodat hy sy primere regerings-

funksie so mag vervul dat Y1!.\.JH se geregtigheid daardeur tot vergestalting 

mag kom: " 0 God, gee aan die koning u regte en u geregtigheid aan die 

seun van die konini'(v.l) (vgl. Kraus I 1966: 495). 

Waar die begrip 'heerskappy' nie in alle gevalle ewe eksplisiet in YHWH 

se reg en geregtigheid figureer nie, kom die betekeniswaarde daarvan wel 

kontekstueel in laasgenoemde begrippe tot uiting. Byvoorbeeld Jeremia 

8:7: die trekvoels weet instinktief wanneer dit tyd is vir hulle vertrek 

of hulle aankcims, maar YHWH se volk ken nie 'die reg van die Here' nie. 



165 

Hulle ken nie <lit W;Jt die Here verordineer en bep;Ja] !wt n1e, <lit wi1 

s~ hulle ken nie sy openbaring en derhalwe sy (wyse van) heerskappy nie 

(Aalders 1970: 113). 'n Ander voorbeeld: "Die Here. is regverdig in al sy 

wee en goedgunst ig in al sy werke II (Ps 145: 1 7). Die uitdrukkings "sy wee" 

en "sy werke" waarin sy regverdigheid (tsadl:q) en sy goedheid openbaar word, 

dui duidelik op sy heerskappy (De Liagre BBhl-Gemser III 1968:216; Kraus 

II1966;947). 

3.3.2.2.3.3 Oorwinning 

In Jesaja 51:5 het tsidheql: ook die betekeniswaarde van "my oorwinning" 

(Die Afrikaanse Bybelvertaling 1933; The New English Bible 1970). Die 

Afrikaanse Bybelvertaling 1983 beklemtoon hier die betekenisaspek van 

'redding'. "Oorwinning \..'at in hierdie konteks uit die genoemde gereg-

tigheidsbegrip straal; word deur die parallelle heilsbegrip dermate kon-

tekstueel geaktiveer dat dit hie~ om heilsoorwinning in tsidheq~ gaan 

en derhalwe in ~ sterk mate op 'redding', 'verlossing' neerkom (kyk ook 

Jes 41:2,10;42:6;45:8; 48:18; 58:2). 

Die betekenisaspek van 'oorwinning' ln YHWH se geregtigheid rus op die 

gedagte dat waar YHWH se reg triomfeer die verdrukking tot 'n einde kom 

en daar breek ware geluk aan (Ridderbos 1972:140). 

Met redding gaan oorwinning gepaard. Die gereddene word in "oorwinnars-

e --
klere" getooi (bighede - yeshac: "klere van heil; m ~1:1 tsedhaqah 

Ye<i~a:ni:: "my rn die mantel van geregtigheid gewikkel") (Jes 61 :10). 

Die samehang van redding en oorwinning as betekenisaspekte in YHWH se 

tsedhaqah viral die nasies (Jes 61:11) dui op die nuwe lewensorde wat 

in die Messias verw~rklik word (Jes 61:10: Ridderbos 1972:232; Jes 51:4,5: 



· Beuken 1983:112-115). Oak in Psalm 98:2 word YHWH se "heil" en sy "gc

regtigheid'' op so ~ wyse verbind, <lat die klank van oorwinning in die 

komende Godsryk helder hoorbaar word (De Liagre BBhl - Gemser 1968:105). 

3 . 3 . 2 . 2 . 3. 4 Herstelling (normalisering, op,heffing) 
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YHWH se reg en geregtigheid akkomodeer oak betekenisaspekte van die begrippe 

1 herstel', 'normaliseer' en 'ophef' in verskeie kontekste: sosiaal, wet

lik, eties , religieus, ensovoort. Deurdat YHWH sy volk in 'n verbondsre

lasie betrek, 'normaliseer' hulle hele lewe op elke spektrum daarvan, 

deurdat dit 'opgehef' word tot die ~lak waar dit behoort te wees: die vlak 

van vrede met God vanwee toegewyde gehoorsaamheid aan sy heerskappy (vgl. 

Thompson 1981:320; Meurer 1972:45vv). 

Uit Genesis 30 :6 en Deuteronomium 32 :36 blyk <lat YHWH 'n gebroke, ontoereik

ende situasie tnt die teenoorgestelde deur sy tsedheq verander. Deur sy 

reg herstel Hy die sondeverwronge werklikheid. Daarvoor stuur Hy sy Kneg, 

om rnishepa~ te bring (Jes 42:1). Dit beteken nie <lat sy Kneg soseer sal 

openbaar wat reg is nie, maar Hy word gestuur om~ regsbeslissing uit te. 

voer, waardeur ~ onregsbedeling genormaliseer word tot ~ bedeling waarin 

"rechtvaardige toestanden door ziJn gezag realiseren" (Beuken 1979:111). 

Daarom is daar in YHWH se regverdige oordeel rede vir jubelende blydskap. 

Sy oordeel word byvoorbeeld in Psalm 96:11, 12,13 uit die perspektief van 

opheffing en redding beskryf. Aan die w~reldnood sal sy gerig ~ einde maak. 

Vir sy volk is daar opheffing en herstel (Ridderbos 1958:445v). Dat die 

herstel, die opheffing en die normaliseringsaspekte van YHWH se reg en ge

regtigheid spesifi~k op sy volk slaan, wys daarop <lat hierdie betekenis

aspekte van sy reg en geregtigheid binne die kader van sy verbond tot uit

ing korn (Ps 135:14). 
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Tsadl:q rn die betekenis van juutitia distributiva dui in·Psalm 129:4 

daarop <lat YHWH die bewaarder van die reg is (Schmid 1968:148). Vanwee 

die optrede van die goddelose is die balans van reg en geregtigheid ver

steur. Deur sy reg normaliseer Hy die balans (Dahood 1970:23lv). Hy be

waar die balans deur die opheffing van sy volk wat uitgedruk word byvoor

beeld in terme van "bestendigheid van jou tye", u 'n rykdom van vol le verlos

sing, van wysheid en kennis'r,"die vrees van die Here sal sy skat wees" 

(Jes 33:6 in konteks met mishepa~ en tsedhaqah in v.S). 

Deur sterk nadruk daarop te le dat die herstellende handelinge in YHWH se 

geregtigheid van Hom alleen uitgaan, word van die gewone woordvolgorde 

(die werkwoord staan in beginsel voorop) afgewyk in Jesaja Sl:4b en Sb. 

In vers Sa word in drie verskillende sinstipes (nominale sin, verbale sin 

met die perfektum, en saamgestelde nominale sin met die imperfektum) tot 

uitdrukking gebring dat hierdie goddelike inisiatief wat tans werk al eer

der h aanvang geneem het en tog oak in die toekoms voltrek sal word. 

As geregtigheid is die herstel naby, as redding het dit reeds te voorskyn 

getree, in die regsaak met die volke wag dit op die ontplooiing van God 

se mag (Beuken 1983:113). 

3.3.2.2.3.S Oordeel (regspraak) 

YHWH se oordeel (dhl:n: Gn 15:14; 1 Sm 2:10; Jes 3:13; Ps S0:4) loop op die 

begunstiging van sy volk uit. In die regsgeding oar sy volk staan Hy as't 

ware aan die kant van sy volk (Gn 30:6; Dt 32:36; Ps S4:3;96:10;13S:l4; 

vgl .'Koehler-Baumgartner, 19S8:208). YHWH tsebhi!'oth openbaar Hom meijesteit

lik heilig in sy oordeel en regspraak wat altyd in kon~eks met sy ver

lossingsgenade gesien moet word: dit is sy reg en geregtigheid (vgl. Jes· 

S:l6· in konteks met v.26; Jes S9:17 in konteks met v.20). 



168 

In Psalm 7: 12 is tsadiq die nornen -Y'ectum waardeur ,elohim as ?Wll!E;:: 1°egens 

gekwalifiseer word. Hierdie genitivus epexegeticus druk h cienskap van 

God as regter uit, naamlik om in h regsaak regverdig te oordeel deur die 

skuldige party(wat nH! aan lIJm lojaal gebly het nie- anders gestel: die 

party aan wie se kant Hy nie is nie) te straf en die onskuldige party (wat 

aan die verbond lojaal gebly het-anders gestel: die party aan wie se 

kant Hy is) verlossing, seen en heil te skenk (Robbertze 1972:25v). Der

halwe is dit duidelik <lat YHWH s.e geregtigheid tweerlei gebruik het: be

newens sy tsedheq as die openbaring van redding vir sy volk, is dieselfde 

begrip ook sy straffende geregtigheid teenoor sy (en sy volk se) vyande. 

Sy regterhand is vol tsedheq (Ps 48:11) om Sion te red. Hy doen dade van 

verskrikking ter wille van die verlossing van Israel (Ps 65:6;50:6). Maar 

Hy openbaar sy tsedheq ook om Israel op sy vyande te wreek (Jes 41:2,10; 

51: 5; 58: 2). Die aardbewoners leer die tsedheq van YHWH ke.n wanneer sy ge

rig die aarde tref (Jes 26:9) (Bouwman 1899:48). As keersy van sy verbonds

trou is tsedheq ook sy ywer teen I~rael se vyande waardeur sy straffende ge

regtigheid aan die lig kom (Jes 1:27;5:16;10:22;28:17;59:16;63:1; Mg 7:9) 

(Bouwman 1899:53). Terselfdertyd kom YHWH se geregtigheid vanselfsprekend 

ook by wyse van straffende oordeel teenoor die ontroue deel van Israel tot 

openbaring (Jes 10:22;28:17;1 :27:5:16) (Bouwman 1899:87-91). 

YHWH se oordeel en regspraak (sy yishepo~) kom in terme van sy tsedheq 

en sy dhin tot uitdrukking:; "En Hy self sal die wereld oordeel (yisheppt) 

rn geregtigheid (betsedheq) en die volke vonnis (yadhin) met reg (be1~esharim)" 

(Ps 9:9). En rn terme van YHWH se geregtigheid. kom die reddende sy van 

sy ciordeel en sy regspraak eksplisiet in Psalm 96:t3 na vore: 11 
••• want Hy 

kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wereld oordeel in geregtigheid 

en die volke in sy trou" (kyk ook Ps 98:9) .. 
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YHWH se koningskap word nie eensydig voorgehou as 'n tr·iomf OOI' die volkere 

nie, maar dit is ook ~ VeI'lossing Vil' die volkere. Deur sy gerig word daar 

'n einde aan die nood van cl ie wereld gemaak (vgl. Jes 25: 7 : Ridderbos 1958: 

445). Sy skepping en sy oordeel dien supplementer ~~n doel: die realisering 

van sy reg en geregtigheid in sy heilsplan (Weiser 1965:630; kyk ook Ps 

50:6). 

3.3.2.2.4 Reg en geregtigheid in die lewensfeer wat YHWH skep 

3.3.2.2.4.l Juridiese (heil)sfeer 

In die Psalms kom YHWH se tsedheq dikwels ten aansien van 'n j~ridiese lewen

sfeer voor, waarin die heilaspek 'n beduidende substraat vorm (Ps 5:9;31:2; 

36:7,11;48:11;71:2,15,16,19,24;96:13;99:4;103:17;119:1}7). Maar dit is by 

uitstek die boek Jesaja waarin die juridiese sfeer wat YHWH tot stand bring 

die nuwe bedeling van verlossing is; Dit is veral die nuwe bedeling waar-

in sy Gees op ~ nuwe wyse 6nder sy volk werksaarn is (om sy reg te vestig). 

In hierdie verband kan Jesaja 32:15 vertaal word met 11 
••• totdat die rGach 

bo on-s onthul word (ontbloot word; uit sy verborgenheid te voorskyn kom)". 

Illustratief stel Jesaja 33:5: YHWH "wcion in die hoogte; Hy het Sion vervul 

met reg en geregtigheid 11 (d.w.s. Hy onthul daar die.Cees van reg en gereg

tigheid)(vgl. Jes 32:15: Snijders 1979:322). 

Deur YHWH se tsedhaqah word 'n juridiese sfeer van heil geskep, 'n oord van 

vrede waarin die shal6m juis ~ gevolg van di~ tsedhaqah is (Jes 32:16,17: 

Snijders 1979:322). Hierdie bedeling breek met die Kneg van YHWH aan van 

wie mishepat sal uitgaan (Jes 42:1) en deur wie die reg openbaar sal word 

(y6tsi' mishepat) (Jes 42:3b). 

Die Kneg bring mishepa~ op die aarde, en hierin sal Hy nie gestuit word nie 



(Jes 42:4). In Jesaja 42:4 beteken "adh - y~sim met die objek mishcp~~ 

' 'n wet uitvaardig', 'riglyne vasstel' ("die reg gegrond" in die Afri-

kaanse Vertaling 1933) (kyk ook Eks 15:25;21:1; Jos 24:25; 1 Sm 30:25). 

Derhalwe staan mishepat hier vir die inhoud v:.;n 'n nuw"e regstoestand wat 

deur die Kneg gerealiseer word. Uit die parallellisme mishepa~/ torih 

(Jes 42:4) blyk h nuwe aspek in die Kneg se taak. Hy is nie slegs h fi-
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guur wat met koninklike mag beklee is om nuwe regsverhoudinge te bring nie, 

maar van Hom gaan ook t6rah uit: h bindende aanwys1ng hoe die volke met 

God en met mekaar moet lewe. Hierdie nuwe lewensfeer bevat die juridiese 

elemente waardeur n toestand van sh~lom verkry word. Derhalwe kan dit as 

'n juridiese (heil)sfeer gekenskets word (Snijders 1979:116v). 

YHWH kondig self die nuwe bedeling aan en op grond van sy Woord bring Hy 

daarin h nuwe 'w~reldorde' tot stand (Jes 45:23): die waaragtige w~reld 

wat allereers in die erkenning van die enige God bestaan (Jes 45:24a: 

Beuken 1979:255). 

3.3.2.2.4.2 Heilsfeer 

Die heilsfeer wat YHWH vir sy volk skep, is n bestel van geregtigheid: 

uit sy geregtigheid vloei die heil v1r sy volk voort (Jes 45:1-8: Beuken 

1979: 234-21~0). 

Enersyds het hierdie heilsfeer reeds aangebreek, andersyds moet dit nog kom. 

Die h~ilsfeer wat aangebreek het, bestaan daarin dat Hy _sy verlossingsplan 

aan die nasies bekendgemaak het (Ps 98:2), deur sy Kneg wat sy tsedhaqah 

op aarde vestig (Jes 42:1-7), waardeur h sfeer van sh~lom, rus en veilig-

heid (vir ewig) tot stand kom (Jes 32:17). Die heilsfeer wat nog moet kom, 

word daarin bekendgemaak dat YHWH die groot Koning is (Ps 98:6) wat tot 
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redding (heil) van sy volk ~ptree, nie alleen nou nie maar ook in ~ eskato

logiese sin (Ps 98:9). Hy rig nuwe dade in sy verbondstrou aan wat .in sy 

tsedhaq~h in bewep.ing kom, verlossingsdade wat duidelik eers gerealiseer 

sal word in die komende Godsryk (De Liagre Bohl-Gemser I 1968:104v). 

Soos wat "dink hieraan ... " (bv )es 46:8v) die aktualiteit van die verlede 

oproep, so word die toekomsdimensie van uie heilsfeer - vanaf die historiese 

staanplek van die profete gesien -: kennelik uitgedruk deur die frase: ..,Luis-

ter na My "(bv. Jes 46:3,12;40:21,28;42:23;44:1;47:8;48:1,12,14,16). YHWH 

beklemtoon dat die naderende heil vir sy ware volk bedoel is, vandaar die 

parallellisme "Sion" en "Israel": " Ek gee heil in Sion, aan Israel my 

heerlikheid" (Jes 46:13); Beide 'heil' en 'heerlikheid' dien hier as ekwiva-

lente vir tsedhaqah en is trouens 'n nadere omskrywing van tsedhaq~h in hierd ie 

konteks (vgl. Beuken 1979:265v). Eweso kom yeshG~§thi en tsidheqathi in Je

saja 56:1 as n parallellisme voor: YHWH se heil is in feite die onthulling 

van sy verlossende geregtigheid; anders g~stel: YHWH se geregtigheid word in 

hierdie konteks oorwegend deur sy heil geaktiveer en belig (vgl .:J.Ridderbos 

1972:193). 

Die inhoud van die aangekondigde heilsfeer word byvoorbeeld in Psalm 85: 

11,12,14 weergegee: 'n sfeer vari shalom wat volkome vrede, welsyn en die 

harmonisering van verhoudinge inhou. In vers 11 word die ontketening van heil

same kragte spesifiek kosmies getekeri - waarin iets van die ingrypende mag 

van die nuwe heilsfeer wat in die eindtyd tot volheid.kom, deurspeel: die 

heilsfeer wat deur YHWH se geregtigheidshandelinge tot stand kom, het dus 

selfs kosmiese betekenis (Kraus II 1966:593v; Weiser 1965:574; Calvyn OC 31: 

789v; vgl. ook Ps.114:3.8 ) . Die posisie van die volk van YBWE binne die 

grense van die heilsfeer is van sentrale belang: die volk word "verhef" 

(deur YHWH se geregtigheid), dit wil se genormaliseer, herstel tot die staat 

wat God vir sy volk (aan wie se kant ·Hy staan en vir wie Hy 'n heilsfeer skep) 
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'normaal' ag (l's 89:17: J{iddL·rbos 1958:JS2v). 

Met die voorsetsel be- by Yll\.JJJ sc tsedhD"qiJh konkrctisccr in l aasgcnoemdc 

begrip die betekenisaspck van hcilsgebied, heilsomgewing in 'n geestelike 

sin, met ander woorde 'heilsfeer' (kyk Ps 5:9;119:40). Hierdie heilsfeer 

word deur die bevele (verordeninge) van YHWH afgebaken. Diegene wat hier-

binne lewe het die sekerheid van redding, vryspraak en verlossing. Die;2ene 

wat hulle buite hierdie heilsfeer bevind, is die goddeloses wat bestem is 

v1r die oordeel van YHhTI-1 (Robbertze 1972:47). 

3.3.2~2.4.3 Orde 

n Toestand van shalom waar1n YHWH se onbeperkte heerskappy geheel en al 

erken en gehoorsaam word, kom deur sy tsedhaqah tot stand (Ps 85:11;35:27). 

Hierdie 'toestand' kan as n nuwe orde bestempel word waar1n die erkenning 

van YHWH as die enigste God en die gehoorsame navolging van sy verordeninge 

die omvattende eri bepalende kenmerke is (Jes 45:24): wie Hom nie gehoor-. 

saam n1e, val buite hierdie ordesfeer (Jes 45:25: Beuken 1979:255v). Daar-

in. le die waarborg v1r Israel: "Gods daadwerkelijke bewind schept een orde 

die ziJn gelijk beveiligt en tevens Israels redding garandeert, - dit laaste 

echter niet ten koste der volken, naar ook tot hun heil{vgl. Jes 45:8,23). 

In de ene scheppingsorde van de enige God is geen plaats voor rivaliteit 

tussen de volken ... Er gaat een nieuw bestel van Hem uit, waarin Israel 

en de V.?lken gelijkelijk ZlJn redding en zege zullen ervaren in een rechts

orde die op zijn lering gebaseerd is'' (Beuken 1983:115: Jes 51:4,5). 

Die ordesfeer wat reeds as vrug van YHWH se mishepa~ en sy tsedhaqah tot 

stand kom, word semanties-kontekstueel uitgedruk deur onder andere die kom

binasie van mishepat met ch5q en mitsewah (bv. Eks 15:25,26; Esr 7:10): 

·. gehoorsaamheid aan YHWH, ·as die norm vir die nuwe bestel, is toetsbaar aan 
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sy mishepat, maar oak aan sy choq Cll sy mitsCw5Ji (en derho.h,re ook tacts-

baar aan sy 'Brach en sy t8rah (kyk 3.4.2.l)). Die betrokkenheid van 

die verbondsvolk op die Woord van YHWH - waardeur sy mishepat, sy choq, 
~ 

sy 'orach, sy mitsewah en sy t8r~h omvat word onderskei hulle van die 

ander volkere random hulle. Hierdie betrokkenheid plaas hulle in horde-

sfeer waarin die verhouding met YHWH bepalend is (vgl. De Liagre Bohl-

Gemser II 1968:158; Ps 119:7,62,105,142,160). 

In Psalm 119 dui tsedheq op die verordeninge van YHWH, waardeur die regte 

weg in ooreenstemming met sy wet vir die mens aangetoon word. Die regsorde 

wat deur tsedheq geimpliseer word deur die onderhouding van die wet bring 

"groat vrede" (v. 165), ja, dielewe self (v.144). 

Dit is duidelik dat die begrip 'orde' so sterk in YHWH se geregtigheid fi-

gureer, dat dit as h belangrike betekenisaspek daarvan aangemerk moet word. 

3.3.2.2.S Reg en geregtigheid in en deur die Messias 

Die gedagte dat YHWH se reg en geregtigheid in en deur die Messias gereali-

seer word, skemer reeds in sommige van die kontekstuele betekenisaspekte wat 

behandel is deur (kyk 3.3.2.2.3.1;3.3.2.2.3.3; 3.3.2.2.4.1;3.3.2.2.4.2). 

Die uitdrukking ~ abhedi (" my kneg") en parallel daarmee bechiri 

("my uitverkorene") in Jesaja 42:1 mag nie simplisties verklaar word nie. 

Daarop dui Beuken (1979:106-119) tereg. Maar of die profeet self, of Is-

rael, of Kores, of iemand anders direk hiermee bedoel word die dieper bete-

kenissubstraat wat op die Messias dui kan daarmee nie ontken word nie. Uiteinde-

lik is dit Hy wat die mishep~~ van YHWH, die hele regsordening wat aan Moses 

gegee is, nie so seer openbaar nie (mishepa:~ staan hier reeds met 'open-

baring' gelyk), maar deuY'Voer. Deur sy gesag sal 'n regverdige lewensorde 
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realiseer (J.Ridderbos !972:64v; Hcuken 1979:110v). 

Ook die 'regverdige koning' (Jr 22:13vv), waarvan ook Psalm 72 h besonder 

illustratiewe kensketsing bied, .kom tot volle uitdrukking in die Messias

gestalte (Jes 9:5,6;11:1-5: Snijders 1979: 120-126;144-147). Hy kom om 

h heerskappy in geregtigheid daar te stel, waarin die heilstrekke van die 

toekomstige bedeling reeds sigbaar word (Jes 32:1: Snijders 1979:317). 

Die vervulling van YHWH se belofte van reg en geregtigheid aan sy volk word 

volkome weerspieel in die Messiasgestalte as "Spruit van Geregtigheid": 

" ... en Hy sal reg en geregtigheid doen ... " (Jr 33:15; kyk ook Jr- 23:5). 

Die mishepa~ en tsedhaqah wat hier genoem w~rd, is nie alleen h uitdrukking 

met be.trekking tot die politieke· en uitwendige orde nie, maar veeleer 'n uit

drukking wat die vernuwing van YHWH se volk in ooreensternrning met God se 

beeld beoog. Derhalwe word die reg en geregtigheid van YHWH oor sy volk 

nie alleen in wette vclbring nie, maar veral deur die innerlike regering van 

sy Gees (Calvyn OC 39:64-67, vgl. Thompson 1981:601). 

YHWH se reg en geregtigheid word omvattend en beslissend in die Kneg se 

ondeurgrondelike lyding onthul (Jes 53:11; Beuken 1983:229-232). Die 

volle betekenis van YHWH se betroubaarheid; sy getrouheid, sy regverdigheid, 

sy goedertierenheid, sy barmhartigheid; die volle omvang van sy heil, sy 

heerskappy, sy oorwinning, sy normalisering (herstelling, opheffing), sy 

oordeel en regspraak; die impak van sy belofte van 'n nuwe lewensfeer van 

reg, heil en orde word in die een onpeilbare lydingsdaad van die Messias 

aan die kruis onthul. Deur hierdie versoeningsdaad, waarin die afgronde-

likheid van die verwydering tussen YP.WH en sy volk tot volle openbaring kom, 

word die sh~l6m, die verbondsvrede tussen God en sy volk, herstel en be

waar (vgl. Fensham 1967:422). 
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Dit blyk dat die begrip 'YHWH se reg en geregtigheid' sy diepste betekenis-

waarde in en deur die Messias vind, en dat die inhoud van hierdie begrip 

derhalwe nie betekenismoontlikhede buite-om d Messias sou he nie (vgl. 

Pop 1980:239: "Eij is de belichaming van Jhvh's gerechtigheid"). 

3.3.2.3 Samevatting 

Die betekenis van die begrip 'God se reg (en geregtigheid) vir sy kerk' 

is uit die Ou Testament aan die hand van 'n aantal ter sake ekwivalente 

begrippe, naamlik tsedheq, tsedhaqah, mishepat en dhin, leksikologies en 

kontekstueel nagegaan. Verskeie betekenisaspekte is blootgele waardeur 

perspektiewe op die omvang sowel as die betekenis van '.God se reg (en gereg-

tigheid)vir sy kerk' geopen is. Hoewel daar natuurlik veel meer betekenis-

aspekte in die onderhawi begrip gevind kan word, is die waarop h ge-

konsentreer is uiteraard die mees opvallende waardeur die betekenis van die 

betrokke begrip in die Ou Testament nagevors kan word. 

Omda·t 'God se reg (en igheid) vir sy kerk' son dinamiese en omvat-

tende begrip in die Ou Testament is, het ek op vier duidelik onderskeibare 

dimensies in die b~grip2 ) agtereenvolgens gefokus, naamlik: 

(i) Reg en geregtigheid as eienskappe van YHWH. 

(ii) Reg en geregtigheid in die handelinge van YHWH. 

(iii) Reg en geregtigheid as lewensfeer wat YHWH skep. 

(iv) Reg en ger~gtigheid in en deur die Messias. 

Dit het in die ondersoek geblyk dat daar voldoende gronde is om die volg

ende betekenisaspekte3) onder drie van die vier fokuspunte onderskeidelik 

aan te merk: 

( i) Onder reg en geregtigheid as eienskappe van YHWH: 

betroubaarheid, getrouheid, regverdigheid, goedertierenheid 



(ii) 

(iii) 

(liefde), b2nnhaY'tigheid (ontfer·ming). 

Onder reg en geregtigheid in die handelinge van YHWH: 

Heil (Y'edding, VeY'lossing, geriace), ~:eerskappy, 

ooruinning, heY'stelling (noY'maliseY'ing, opheffing), ooY'

deel (Y'egspY'aak). 

O.nder reg· en geregtigheid as lewensfeer wat YHWH skep 

juY'idiese (heil)sfeeY', heilsfeeY', OY'de. 
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Die vierde fokuspunt,naamlik 'reg en geregtigheid in en deur die Messias' 

is as sluitsteen in sy geheel een van die mees bepalende betekenisaspekte 

in 'God se reg (en geregtigheid) vir sy kerk\ in so n mate dat die hele 

begrip selfs ondenkbaar daarsonder sou wees. Derhalwe is hierdie fokuspunt 

in sy geheel as n betekenisaspek ondersoek. 

Die ondersoek het aan die lig gebring dat na gelang van die konteks waarin 

'God se reg (en geregtigheid) vir sy kerk1 in die Ou Testament voorkom, een 

of meer van die genqemd~ betekenisaspekte in die begrip kwalifiserend sal 

figureer. Die onderhawige begrip word dus deur velerlei betekenisskakeringe 

belig. Hierdie betekenisskakeringe tendeer in geheel so na die Messias 

dat die lyne van God se reg en geregtigheid uit die Ou Testament hulle 

knooppunt in Christus vind," en derhalwe verder in die Nuwe Testament ant:-

knoop word. 

3.'3.3 In die Nuwe Testament 

3. 3. 3 .1 - Le ks iko logiese be tekenis 

3. 3. 3 .1 . 1 LH }{Q L oouvn 

Hoewel tsedheq/tsedaqah in die Ou Testament buitengewone ryk en gevarieerde 

betekenisskakerings bevat, en 61. }{at.oouvn nie al hierdie betekenisas-

pekte in dieselfde mate verteenwoordig nie, moet OL}{Q.t.ooUvn tog as die 

Nuwe Testarnentiese ekwivalent van tsedheq/tsedaqah gesien word (Schrenk 
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1978:195). In die Septuaginta <lien OLHaLom'.>vn BEou clan ook as die 

ekwivalent vir tsidheqath YHWH ("die geregtigheid van God"). 

Voorts moet dit vermeld word dat chesedh (goedertierenheid) (Gn 19:19; 

20:13;21:23;24:27;32:10; Eks 15:13;34:7; Spr 20:22) en 'emeth (verbondstrou) 

(Gn 24:29; Jes 38:19;39:8; Dn 8:12) in die Septuaginta ook met 

weergegee word (Schrenk 1978:195v). 

/:::, L Ha L OOuvn se betekenis kan leksikologies uitgedruk word met "justice, 

righteousness" (Liddell & Scott 1963:173); "just judgement and rule"; "right 

conduct before God" (Schrenk 1978:198). 

3.3.3.1.2 

In die Septuaginta is God byvoorbeeld OLHaLOs, nie slegs as die regverdige 

regter wat reg beoefen nie, maar ook as di~ Een wat redding skenk. In di~ 

sin kom OLHaLOs ook in verb&~d met HPLOL~ voor, byvoorbeeld in Lukas 

12:57: HPLVELV -co olHaLov ("om te oordeel wat reg is"). Omdat HPLOLs 

se betekeniswaarde egter meer die klem laat val op 'oordeel', 'laiste gerig', 

'toorn van God', 'die groot beslissing' (Pop 1980:424-426), is dit nie nodig 

·, · · d. d · b k · 4 ) om die woord hier in ie beson er te espree nie . 

Die Hebreeuse ekwivalent van OLHaLOs is tsadiq, 'n begrip wat dikwels ten 

aansien van die Messias gebruik word. Derhalwe is dit te begrype dat ook 

Jesus se prediking in die Nuwe Testament as OLHaLOs beskou word (Schrenk 

1978: 182-189) . 

Leksikologies beteken 6 L HaLOs 'regverdig', 'reg' (liddel1 & Scott 1963: 

173) in die sin van 'ooreenkomstig God se wil en sy wet' (Schrenk 1978:189v). 
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3. 3. 3. 2 Kontekstuele betekenisaspekte 

3.3.3.2.1 Orientering 

Die lyne van YHWH se reg en geregtigheid uit die Ou Testament loop op die 

Messias uit, en so reglynig die Nuwe Testament in. Hoewel die Nuwe Testamen

tiese begrip van God se reg en geregtigheid derhalwe nie iets wesenliks anders by

voeg tot die ryk geskakeirde Ou Testamentiese geregtipheidsbeprip met betrekking 

tot YHWH nie, kom daar in die Nuwe Testament wel iets wesenliks nuuts by: 

Nou konsentreer 'God se geregtigheid'geheel en al op Jesus Christus as die 

Messias wat gekom het (vgl. Pop 1980:240). Derhalwe kan die openbaring van 

God se reg en geregtigheid in Jesus Christus nooit losgemaak word van die ryk 

geskakeerde betekenisaspekte van YHWH se reg en geregtigheid in die Ou Tes

tament nie: dit is die vervulling daarvan (vgl. Jager 1968:43). 

Waar YHWH se reg en geregtigheid in die Ou Testament as n objektiewe open

baringsgegewe voorkom, word die begrip op die guns van-YHWH jeens sy verbondsvolk 

Detrek sowel as. op sy oordeel oor die wat nie aan Hom behoort nie en hulle 

derhalwe van Hom afkeer. Met betrekking tot sy volk is YHWH se reg en gereg

tigheid slegs binne die kader van sy genade oor sy volk te besien. Die lig 

van redding, heil, verlossing"brand reeds in die binneste pit van die begrip 

(Dronkcrt 1960:588). 

Die uitmonding van die Ou Testamentiese geregtigheidsbegrip in die Nuwe Tes

tament bevat vanwee die fokus op Christus egter n verrassende wending. Die 

openbaring van God se reg en geregtigheid spits in die Nuwe Testament toe 

op dit wat die mens nodig het om in die goddelike gerig staande te kan bly. 

t.L}{aLoouvn en ot}{aLO~ met betrekking t9t God vetkry nou die kwali-

teit van geregtigheid wat voor God kan bestaan (Rm 1:17;3:21; vgl. Rm 

2:13;3:20),of ook: geregtigheid wat die mens van Godswee toegeken word 
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in teestel ling met sy eie geregtigheid (Rm 10: 3; Flp 3: 9 in konteks met 

2 Tim 4:8) (Ridderbos 1971:175v). "Dort ist OLltaLoouvn 6£oD nicht 

die von Gott geschenkte, sondern jene Gerechtigkeit, die 'vor Gott gilt', 

eine menschliche 'Eigenschaft', die 'durch des Menschen Tun zustande kommen 

soll' 

nicht aus, 

Gottes Gerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit schliessen sich 

sondern sind identisch; .die. gegenwartige 'Volkommenhei t' 

ist· die OLltaLoouvn 6£ou, denn sie volbringt das, was dem Willen Gottes 

eri.tspricht" (Strecl~~r 1966:155). Kasemann II (1964 :186)dui in hierdie verband -

met betrekking tot 6 L ltaLoouvn 6£oD op 'n "doppelten Ausrichtung der 

Genetivkonstruktion Die hier mitieteilte Gabe ist ~icht und nie von 

ihrem Geber ablosbar". Hy wys daarop dat Paulus geen nuwe begrip geskep he t 

met sy 11 0L}{.aLOOUVn 0E:ou" nie, maar <lat die begri~ uit TI Ou Testamen-

tiese tradisie stam (Kasemann II 1964:185-187)~ Ook uit hierdie tradisie 

is dit duidelik dat God se geregtigheid nie vanwee enige menslike verdienste 

aan die mens toegeken word nie, maar dat dit TI onverdiende gawe van God is 

wat sy teenwoordigheid tot uiting bring (Kasemann II 1964:182v). Derhalwe 

dui die toegerekende geregtigheid van God nie op TI persoonlike etiese kwali

teit nie maar op TI verhouding waarin die volk van God herstel word voor sy 

aangesig (Kasemann II 1964:185). 

Hierdie wending bring TI sterk eskatologie~ gerigte trek in die Nuwe Testa

mentiese reg- en geregtigheidsbegrip van God na vore. Derhalwe kan gestel 

word dat in God se reg en geregtigheid in die.Nuwe Testament sowel TI 'reeds'

as TI 'nog nie'~ karakter geopenbaar word. 

Teen die agtergrond van YHWH se reg en geregtigheid in die Ou Testament 

en in die lig van hierdie orienteririg is dit slegs nodig om hier op die 

kontekstuele betekenisaspekte van OL}{.aLoou'vn en OlltaLo~ met be

trekking tot (i) die openbaring daarvan in Christus en (ii) die 'reeds' 
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en 'nag nie' aspekte daarvan 1n te gaan. 

3.3.3.2.2 God se reg en geregtigheid in Christus 

'God se reg en geregtigheid' trek in sy Seun, Jesus Christus, saam en word in 

en deur Hom geopenbaar. Daarom word Christus die u L ~~aLOs genoem (Hd 3: 14; 

7:52;22:14; 1 Pt 3:18; 1 Jh 2:1, 29; 3:7). Die betiteling" .0.LHaLOs" 

C'"'I\.egverdige") is 'n messiaanse titel met sy wortels in die Ou Testament '(2 Sam 

23:3; Jes 32:1; Sg 9:9) ( Bruce 1977:88v, voetnoot 31). 

In Christus as die Messias differensieer God se geregtigheid in tweerlei 

aspekte: eerstens die forensiese kwaliteit van die nuwe mens vanwee die vry

spraak (Rm 3:2lv), en tweedens die gerigsaspek van God se oordeel (Rm 3:25v) 

(Ridderbos 1971:180). In hierdie ondersoek word hoofsaaklik op die eerste 

aspek van God se geregtigheid gekonsentreer. 

Jesus Christus kan se:" ual. n XpLOLs n tµn OLHaCa EO"'CLV" (Jh 5:30: 

"en my oordeeJ is rei::iregverdig"), omdat Hy in volkome ooreenstemming met die 

Vader se wil optree (Knox 1968:1097). Morris (1979:324, voetnoot 89) vertaal 

Chrysosto_mus in hierdie verband: "As therefore none could object to the Fa

ther judging, so neither may any to Me, for sentence of Each is given from 

the same Mind". 

Christus moet 'in der waarheid as die vervulling van die wet beskou word, 

inn sekere sin die doel van die Wet. Die geregtigheidseis van die Ou Testa

mentiese wet word deur Christus beantwoord: "Die Aufgabe des alttestament

lichen Gesetzes war, der Gerechtigkeit Gottes zu dienen ... In und mit 

Christu~ war die Gerechtigkeit gegeben, die der Mensch nicht, auch nicht 

vermittels des Gesetzes, sich verschaffen konnte. Christus war in seiner 

Person und seinem Werk ein Ausdruck der Gerechtigkeir Gottes. Darum kann 
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er auch das Ziel des Gesetzes genannt werden. Paulus spricht van ihm als 

TE.Aos v6µou" (Bring 1969 :35)_. 

Teen die agtergrond van Romeine 3:9-18 waarin die verdorwenheid van aZZe 

mense beskryf word, word die heilryke betekenis van 'die geregtigheid van 

God' in Romeine 3:2lvv nag duideliker in die lig gestel. Ons ongeregtigheid 

is juis 'n bewys van God se geregtigheid (Rm 3:5), deurdat Hy ans sy gereg

tigheid toereken. Die toegerekende geregtigheid deur die geloof in Jesus 

Christus is die inhoud van God se genade. Sy regverdigheid word daarin open

baar dat Hy Sy volk se sonde vergewe (1 Jh 1:9). Vanselfsprekend word die. 

toerekening van God se geregtigheid spesifiek aan die soendood van Jesus 

Christus gekoppel (Rm 3:24v) (vgl. Ridderbos 1959:81-89; Murray 1979:108-121; 

Knox 1968:1097). Omdat God sy reg en geregtigheid in Christus openbaar, is 

Christus se geregtigheid in volkome ooreenstemming met God se geregtigheid, 

trouens dit is een en dieselfde saak (Rm 3:2lv). 

Deur Christus openbaar God sy geregtigheid in die Nuwe Testament in h vol

strekte heilsbetekenis as h teenswoordige realiteit in die herstelde posisie 

van sy verbondskind. Sy geregtighe id ( 6 L JiaLoouvn &e:ou) kom tot on th.ulling 

in die forensiese status van die mens wat in die gerig van God vrygespreek 

is. Die genitiewe vorm '&e:ou' (bv. Rm 1:17;3:21) is nie 'n genitivus 

subjectivus nie, maar ~f genitivus quaZitatis of reZationis : 'geregtigheid 

met betrekking tot God" en nader bepaal 'geregtigheid wat voor God kan bestaan'; 

6f h genitivus auctoris: 'deur God verleende, van Godswee geskenkte gereg-

tigheid' (Ridderbos 1959:34v) 

In die Nuwe Testamentiese begrip ' 6 LJiaLoouvn &e:ou ' word die betekenis~-

aspekte van die ekwivalente Ou Testamentiese begrip (in die skakeringe van 

'eienskappe van YHWH', 'handeling6 van YHWH', en 'die lewensfeer wat YHWH 

skep' s6 tot vervulling gebring dat dit geheel en al saamtrek in die vry-
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spraak van God se volk (en derhalwe in die herskepping van die mens) op 

grand van die soenverdienste van Jesus Christus (1 Kor 5:15, 17-21) .Deur 

Christus as Middelaar en Versoener te laat verskyn, 'betoon', 'openbaar', 

'demonstreer' God as't ware sy geregtigheid (Rm 3:25v;5:11). In die seen-

dood van Christus val God se straffende en sy vrysprekende geregtigheid 

saam ( HK, Son. 4,5,11). God kan geen vrede met die sonde (ongeregtigheid) 

sluit nie, die ontlok sy regverdige toorn o.nkeerbaar (HK, Son. 4; P.m 1: 18). 

En tog eis sy liefde en sy verbondstrou dat sy sondige volk vrygespreek word. 

Daarom stel God Homself in die gerig as't ware aan die kant van sy kind in 

die aankla:gbank In Christus ko~ Hy in ans plek staan om die straf op 

Hom te neem (Rm 3:25v: Ridderbos 1959:84-86). 

So openbaar God sy 61. xa 1. oouvr\ as 'die mag waardeur die dood oorwin word: 

"Urbildlich hat sich Gottes c51..xa1.oouvn in Tod und Auferweckung Christi 

offenbart als die den Tod leibhaftig iiberwin~nde Gottesmacht'' (Stuhlmacher 

1966:238). God se reg en geregtigheid moet derhalwe as n bevryende reg 

beskou word: "<las seingriindende, befreiende Gottesrecht" (Stuhlmacher 1966: 

238vv). 

Waar die geregtigheid van God gesoek word langs die weg van wetsonderhouding 

(eie prestasie), word die geregtigheid volgens die maatstaf van die wet 

toegereken (GI 3:10). Wie egter die geregtigheid seek deur die geloof in 

I 
Hom wat die sondaar regverdig, wie dus nie op eie verdienste nie maar alleen 

op God se genade vertrou, ontvang die geregtigheid as vrysprekende genade 

vanwee Christus se plekbekledende soenverdienste. Dus, nie wat die mens het 

nie, maar wat hy nie het nie,word horn as genadegawe toegereken (Rm 4:4v: 

Ridderbos 1959:91-93; Rm 5:21: Murray 1979:209v): "It is a r,ighteousness 

which is independent of the degree to which we are able to conform to the law 

of God (Rm 3:21), for it is based on Christ's perfect conformity to the. 
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law and will of God" (Knox 1968:1097). 

In Romeine 1:17 wQrd die nadruk op die geloofskarakter van die geregtigheid 

gele: " Eli nCo-re:ws e:Cs nt.OTLV ·• (''uit geloof tot geloof"). Die 'ge-

loof~wat selfs drie keer in vers 17 gepoem word, bring die aspek van ge-

skenkte genade in God se geregtigheid na vore - teenoor die menslike pres-

tasie: "De in het evangelie geopenbaarde gerechtigheid is van het begin 

tot het einde een geloofs-gerechtigheid, een gerechtigheid 'sola fide' " 

(Ridderbos 1959:35; vgl. Stuhlmacher 1966:81-83). De~r die geloof, as h 

genadegawe van God.word die geregtigheid van God ons toegereken. Geregver-

dig word 'uit die geloof' of 'deur die geloof' beteken derhalwe nie 'ge-

regverdig word op grond van eie gehoorsaamheid' nie, maar 'geregverdig word 

uit God se werk alleen' God bewerk die geloof wat die grond van die reg-

verdiging is. Hy openbaar Hom persoonlik hede en hier slegs daar waar die 

geloof woon. Hy openbaar Hom radikaC!l en dwingend, by wyse van sy geregtig-

heid, in die evangelie (Stuhlmacher 1966:8lv; Murray 1979:111; vgl. Rm 4: 

3,9,11,13;9:30;10:6,10; Gl 3:6; Jk ~:23; Flp 3:9). 

Die omvattendheid van die geregtigheid van God word duidelik in die volkome 

antler verhouding waarin die mens teenoor God te staan kom. Die mens word 

vanwee God se geregtigheid in sy totaliteit deur 'n antler bedeling opgeeis 

(Rm 5:21). Hierdie bedeling, vanwee die geregtigheid (" 61.a Olli-

at.oouvnv "), is die nuwe lewe ·in en deur die Gees van God (Rm 8: 10: 

Ridderbos 1959:177). Vanwee die werkinge van die Gees moet die liefde as 

die pilare van die nuwe bedeling beskou word (Andersen 1961:67vv). Daar kan 

.· in der waarheid geen sprake van God se geregtigheid sander liefde wees nie. 

Trouens, God se reg is niks anders nie as ~ 'liefdesreg' (Stuhl~acher 

1966:247; Meurer 1972:42,60, Brunner 1946:114vv). Sy geregtigheid ~ord 

deur sy dwingende liefde bepaal. Derhalwe kan dit nie anders nie, die gelo-



wige word eenvoudig h ~erktuig in <liens van die toegerekende geregtig

heid (Rm 6:13,16,18-20). 

184 

Die beslissingsfaktor waarin die skeiding tussen nuwe en ou bedeling, le

we en dood voltrek word, is die toerekening van die geregtigheid van God. 

Teenoor die toerekening van sy geregtigheid waardeur sy oordeel reeds vol

trek is, staan die mens se eie geregtigheid wat God volgens die eis van 

sy wet beoordeel (Rm 10:3: Ridderbos 1959:232). Vir diegene aan wie God se 

geregtigheid deur die geloof toegereken word, is Christus "die einde van 

die wet tot geregtigheid" (Rm 10:4). 

Die toerekening van God se geregtigheid aan die gelowige het "die nuwe mens" 

ten gevolge wat "in ware geregtigheid en heiligheid" lewe (Ef 4:24). 

lnxat.oouvri en 601.6-rnb is in hierdie konteks verwante begrippe wat met 

mekaar korreleer (vgl. Tt 1:8; Lk 1:75) (Grosheide 1960:73). 

In God se toegerekende geregtigheid breek die herskepping dus reeds beslis

send deur - ten opsigte van die mens en sy bestemming het daar 'n onkeer

bare wending gekom. Die nuwe aeon het 'n ·aanvang geneem. 

3.3.3.2.3 'Reeds' en tog 'nog nie' 

Die beslissende 'reeds' van God se geregtigheid staan vas in die historiese 

feit van die Golgota-episode in die geskiedenis. In Christus se kruisdood 

het die goddelike gerig oor die sonde van Gods volk tot h brandende oordeel 

saamgetrek: s6 het die eskaton teenwoordige tyd gew-ord (vgl. Ridderbos 

1971:180). Vir diegene ~at in Christus is, het Hy die Geregtigheid van God 

geword (Rm 10:4; 1 Kor 1:30; 2 Pt 1:1). Nie hulle is oorgelewer ~an die 

eis van God se geregtigheid nie, maar Hy (Rm 4:25; 2 Kor 5:21; Gl 3:13). 
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Die toerekening van God se geregti&_heid (plekbeklccnd) rn Christus aan ons,. 

word nou beliggaam in di~ tekenende Nuwe ~estamentiese uitdrukkings: ''Chris-

tus in ons" (Rm 8:9-11) en "ons in Hom" (Ef 1:4,6,7,11,13;2:6,10; Gl 2:17; 

Kol 1:14; Flp 1:1). "In Hom" word sy volk voor die werklikheid van die 

nuwe aeon gestel, nie afsydig as ~aarnemers nie, maar betrokke, as vol-

kome erfgename in Hom (vgl. Floor 1982:76,92). Die nuwe aeon het op Gol-

gota as h voldonge feit deurgebreek vanwe~ die 'reeds' van God se geregtig-

heid (vgl. Ridderbos 1971:181-183). 

/ 

Die kontras van die nuwe aeon teenoor die oue le in die geregtigheid van 

God SOOS 1Il n 13aOLAE l.a i:ou (}Eou ( '~die koninkryk van God") beliggaam 

teenoor die wereldlike- (Rm 14:17; Mt 6:33). Met'koninkryk van God' word 

samevattend die hele heil wat in Christus gekom het, sowel as sy heerskappy 

oor di~ heilsfeer, aangedui. Die beliggaming van God se geregtigheid in 

die koninkryk van God gaan gepaard met " E l.pnvn Hal. xapa £v nvEuµai: L 

ayl.~ " (Rm 14:17). Die omskrywende kwaliteite van die OLHaLoouvn 

(}Eou rn vrede ( E C.pfivn) en in blydskap /vreugde (x,apa) kenskets die 

koninkryk as 'n reeds bestaande werklikheid waarin 'n versoende houding. met 

·God die tiperende is (vgl. Ridderbos 1959:312v). Hieru~t blyk ook dat die 

Heilige Gees verantwoordelik is vir die toerekening van die geregtigheid van 

God (Ef 5:9) as die konstitutiewe, grondliggende handeling vir ·die koms van 

die koninkryk. Dit beteken: waar die geregtigheid nle toeger~ken is nie, 

het die koninkryk nie deurgebreek nie. God se koninkryk en sy geregtigheid 

hoort bymekaar. Daarom se Christus aan sy dissipels: "Maar soek eers die 

koninkryk van God en sy geregtigheid" (Mt 6:33). 

Die 'nog nie'- karakter van God se geregtigheid le in die eskatologies~ gerig-

aspek daarvan, wat in die eindoordeel voltrek word (Hd 17:31;24:25; Gl 5:5; 

2 Pt 3:13). Hoewel God se geregtigheid reeds deurgebreek het, het <lit nog 
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nie in sy volheid gekom n1e. ·Die vol trekking van die geregtigheid vind by 

die eindoordeel plaas (Ridderbos 1979:189v). · 

In die geregtigheid van God gaan <lit uiteindelik om wat die mens nodig het 

om in die goddelike gerig vry uit te gaan. So gesien kan 'die geregtigheid 

van God' as teenstelling van 'die veroordeling van God' gesien word (2 Kor 

3:9; Ridderbos 1~71:176). 

Uiteindelik word die geregtigheid van God volkome deel van sy verloste volk, 

na die voltrekking daarvan in die eindoordeel, d~~rin dat God se wil volko~e 

sander enige mate van beperkinge vanwee opstand en ongehoorsaamheid op die 

nuwe aarde onder TI nuwe hemel uitgeleef sal word. Alle ongeregtigheid ver

dwyn dan. Maar hierdie voltrekking van God se geregtigheid is nog nie werk~ 

likheid nie, dit is steeds belofte (2 Pt 3:13: Greijdanus 1972:146). 

Uit hierdie ondersoek het ook dit duidelik geword dat die 'reeds'- en die 

'nog nie' -aspekte van God se geregtigheid geen teenstellende pole is nie: 

di~ 'reeds' loop noodwendig en bepalend op die 'nog nie'-aspek uit, en die 

'nog.nie' is~ vervulling en~ voltooiing van die 'reeds'-aspek (vgl. Ridd~r-

bas 1971=177-179) 

3.3.3.3 Samevatting 

Wesenlik kan die begrip 'God se reg (en geregtigheid) vir sy.kerk' in die Nuwe 

Testament nie losgemaak word van dieselfde begrip in die Ou Testament nie. 

Die Ou Testamentiese lyn van die begrip se betekenisaspekte trek tot TI sintese 

in die Nuwe Testament saam, riaamlik die Messias wat gekom het. 

Die Ou Testarnentiese openbaringsgegewe as objektiewe feitemateriaal oor 'God 

se reg en geregtigheid' trek in die Nuwe Testament in Jesus Christus saam 
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tot TI meer subjcktiewe waarheidsmoment, te wete <lit wat die mens nodig het 

om in die-goddelike gerig staande te kan bly. 'God se geregtigheid' 

word nou in-der waarheid 'die geregtigheid wat voor God kan bestaan'. 

Die geregtigheid wat voor Hom kan bestaan, word deur God self in Jesus 

christus as Plekbekleer van sy volk onthul. D~~rdeur kom sy kerk in TI 

volkome ander nuwe verhouding teenoor Hom te staan. Die kerk word deur 

TI nuwe bedeling opgeeis wat noodwendig en onkeerbaar vanwee God se reg 

en geregtigheid deurbreek. 

' Die nuwe bedeling waardeur God se geregtigheid in ~hristus TI reele werk-

likheid geword het, word deur die 'reeds'- en tog ook die 'nog nie'-

karakter daarvan gekenmerk . God se geregtigheid het reeds gekom in die 

mate waarin sy koninkryk, waardeur sy heerskappy beliggaam word, erken 

en nagevolg word. Terselfdertyd het sy geregtigheid tog ook nog nie in 

volkomenheid gekom nie, vanwe~ die :onde wat as teepool van die konink-

ryk steeds n danker dwingende mag tot ongehoorsaamheid is. Uiteindelik 

word God se geregtigheid voltrek wanneer die eindoordeel aanbreek. Dan 

1verdwyn al le ongeregtigheid en God se heerskappy sal sender teestand 

of reserwe erken word. 

Die ondersoek het aan die lig gebring dat 'God se reg en gere~tigheid 

in sy kerk' in die Nuwe Testament geheel en al in Christus sentreer. 

Waar die begrip voorkom, staan Hy in die middelpunt. Sy koms was so 

ingrypend, so alomveranderend, so saambindend dat die lig van Hom af 

nie net die toekoms inskyn nie, maar dat dit ook ver terugskyn, die gryse 

geskiedenis in. So kry n aloue begrip ewig-nuwe betekenis: God se reg 

en geregtigheid wat Hy in die Ou T~stament openbaar, is dieselfde as sy 

reg en geregtigheid wat in die Nuwe Testament realiseer; net, die be-

tekenis daarvan gaan nou in vervulling. Deur die vryspraak in Christus 
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word die begrip reele werklikheid, die er[reg van sy kerk wat wag op di.e 

eskatologiese vervulling daarvan. 

3.3.4 Pei ling 

God se reg en geregtigheid is geen enkelvoudige begrip nie. In die Ou 

Testament is dit ~ dinamiese begrip waarin een of meer van ~ aantal be-

tekenisaspekte figureer. In bepaalde kontekste het die begrip in hoof-

saak die betekenis van God se betroubaarheid, sy getrouheid, sy regverdig-

heid, sy goedertierenheid en sy barmhartigheid. In hierdie kontekste 

figureer God se reg en geregtigheid as sy eienskappe (kyk 3.3.2.2.2). 

In ander kontekste val die klem op die betekenis van die onderhawige be-

grip as God se handelinge met betrekking tot die mens. Hierin figureer 

die betekenisaspekte van onder meer heil, heerskappy, ooY'l.Jinning, her-

Stelling, oordeel (kyk 3.3.2.2.3). Maar die begrip kom oak in die le-

wensfeer wat God skep na vore. Waar sy reg en geregti~heid in hierdie kon-

teks voorkom, figureer die betekenisaspekte ten opsigte van 'n (hei l)sfeer 

r.let di~ klem op die Jur1:diese, 'n heil~feer met die klem op die heiZ en 

'n bepaalde orde "(kyk 3.3.2.2.4). 

Van die ryke verskeidenheid betekenisaspekte beweeg een of meer, na ~e-

lang van die konteks, in~ meerdere of ~ mindere mate van die periferie 

na die sentrum van die begrip se betekenisfokus. Die knooppunt en ant-

knopingspunt van al die betekenisaspekte in 'God se reg en geregtigheid 

vir sy kerk' is die Messias in en deur wie die betekenismoontlikhede van 

die begrip realiseer (kyk 3.3.2.2.5). 

Vanwee die Messiasfunksionering in 'God se reg en geregtigheid' v1r sy 
I 

volk in die Ou Testament, trek die betekenisaspekte van die b~grip tot ~ 

soliede sintese in die Nuwe Testament saam (kyk 3.3.3.2.1). Dit is een 
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en dieselfde begrip: God se reg en geregtigheid in die Ou Testament en 

in die Nuwe Testament. Maar die openbaring daarvan ·word op twee bedelings 

gerig. Die ryk geskakeerde spektrum van betekenisaspekte van ,die openba

ring van die begrip in die Ou Testament word in die Nuwe Testament in Chris

tus tot sy volle betekeniswaarde gebring. Jesus Christus word die hoe 

piek van God se reg en geregtigheid in die omringende landskap van die Open

baring (kyk 3.3.3.2.2). 

In die begrip 'God se reg en geregtigheid' kom daar h betekenisvolle wendi~g 

voor, juis vanwee die betekenisfokus daarvan op Christus, wat in die Nuwe 

Testament voltrek word. Waar die begrip in die Ou Testament as 'n objektiewe 

openbaringsgegewe voorko~, spits dit in die Nuwe Testament toe op wat die 

mens nodig het om in God se gerig staande te kan bly. Die reg en geregtig

heid van God kry nou die betekenis van die reg en geregtigheid wat die mens 

van Godswee toegereken word in teestelling met sy eie geregtigheid (kyk 

,3.3.3.2.1). As sodanig kom daar reeds h trek vari 'God se reg en geregtig

heid' se eskatologies gerigt~ karakter na vore: Dit het wel reeds in Chris

tus se kruisiging en opstanding onkeerbaar deurgebreek, maar die volkome be

tekenis van die begrip word eers deur Christus met sy wederkoms en die eind

oordeel gerealiseer, dan word die finale betekenis daarvan tegelyk in die 

oordeel oor die goddeloses en die vryspraak oor die g~lowiges voltrek (kyk 

3.3.3.2.3). 

Blykens die Christologiese sentreerpunt van 'God se reg en geregtigheid 

vir sy kerk' kan God se reg nooit losgemaak word van sy liefde nie. En 
sy reg en.sy liefde spel dieselfde genade oor sy volk uit. Waar sy reg be

pal~nd is vir die aard van sy geregtigheid teenoor sy volk, is sy liefde 

vir sy kerk die dwingende mag waardeur sy gereitigheid toS stand kom (vgl~ 

3~3.3.2.2). Ten diepste is God se reg~ liefdesreg wat in sy geregtigheids~ 
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handelinge tot uiting kom. Terselfdertyd - 66k vanwee die Christologiesc 

sentreerpunt - is dit oak 'n oorwinningsreg, bmdat Hy die grootste vyande 

van sy volk, naamlik Satan en die mag van die dood, deur sy geregtigheids

voltrekking op Golgota in en deu~ Jesus Christus oorwin (kyk 3.3:3.2.2). 

Vanwee die heilshistoriese onomkeerbaarheid van die Golgota-gebeure het 

die kerk die bran van troos en hoop dat God se geregtigheid nooit verydel 

kart word nie, sy liefde bestaan daarin dat Hy trou bly, al is ans ontrou. 

Uit die ondersoek het geblyk dat elkeen van die betekenisaspekte van 'God 

se reg en geregtigheid vir sy kerk' wat aan die lig gekom het, onlosmaaklik 

in sy genadeverbond ingebed is. Hy verbind selfs sy reg en geregtigheid 

konsekwent aan sy Verbondsnaam 'YHWH' ~ Dit beteken dat God by sy gereg~ig

heid aan sy volk staan of val. En God kan nie val nie. "Gerechtigkeit 

ist hier (t.o.v. Rm 3:24:26 - CJS) die Eigenschaft des Bundesherrn und darurn 

'rnit Gilte und Barmherzigkeit fast synonym. Go.tt halt an seinem Bund fest, 

selbst wenn die Menschen daraus fallen, und erweist sich darin zugleich ge

recht, gutig und langmutig (Kasemann I 1964: 98; vgl. oak Kasemann 1950/51: 

150-154). 

God se verbondsverhouding met sy volk is deurslaggewend vir sy geregtigheids

handelinge teenoor h~lle. Hy wil Sy genade aan s~ volk betoon, daarom is dit 

vir Ho~ reg om trou aan sy verbond te bl~ al word sy volk ontrou en der

halwe tugwaardig: "De gerechtigheid Gods is die eigenschap van Jahve, waar

doo~ Hij handelt met de zijnen en met de vijanden der zijnen naar de bonds

verhouding, krachtens welke Hy de getrouwen zegent, die ontrouwen tuch-

tigt, de vijanden der zijnen straft" (Bouwman 1899:106; vgl. oak Jager 

1968:43v; kyk 3.3.2.2.3.5). 

God se geregtigheid bestaan verder daarin dat Hy ooreenkomstig sy wil 
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(en reg) aan sy volk gee wat Hy hulle beloof het (vgl. Van der Linde 1980/ 

81:27). Deur hierdie geregtigheidshandelinge (en gawes) hou Hy die ver

bondsverhouding met sy volk in stand. Sodoende bly die verbond, en dit bly 

geldig: "God se gerechtigheid is in het Q.T. derhalwe een actief begrip 

en te bepalen als: het geheel van zijn daden uit verleden, heden en toekomst, 

die Hy doet om Isra~l te geven, wat Hij het had toegezegd, toen Hij er een 

verbond mee sloot. Zijn gerechtigheid is de garantie van het verbond" 

(Pop 1980:238). 

God se geregtigheid bestaan, uit die Nuwe Testamentiese perspektief, juis 

uit dit wat Hy aan sy volk gee om ln sy gerig oor die sonde staande te 

kan bly (kyk 3.3.3.2.1; en hierbo). Dit beteken ~at God self die voldoen

ing verskaf aan sy geregtigheidsnorm (sy wet en verordeninge) wat Hy stel. 

Die versoening kom deur voldoening, in en deur God se gawe aan sy volk: sy 

Seun, J~sus Christus. S6 word Christus die sentreerpunt van die verbond, 

die Realiseerder van God se geregtigheid, die Openbaarder van God se on

peilbare genade, die Lam, ons Verlosser (vgl. Knox 1968:1097). 

So kom God se geregtigheid, ooreenkomstig sy reg (en sy wil) as sy ver

lossingsdaad teenoor sy volk tot openbaring. Net betrekking tot die kerk 

en vir die kerk het die binpeste pit van God se reg en geregtigheid een 

o~rweldigende betekenis: die regverdiging van die sondaar, die vergewing 

van sondes (vgl. Jager 1968:47, vgl. Pop 1980:239). 

Soos wat God se reg en geregtigheid v1r sy kerk h verbondsbegrip is, so 

lS dit ook h koninkryksbegrip. God se geregtigheid kom in sy handelinge 

ln en deur Jesus Christus, dit wil se deur sy heerskappy in Christus, 

tot uiting. Die heilsfeer wat deur sy geregtigheid tot stand kom (kyk 

3.3.2.2.4.2) lS niks anders as die domein van Christus n1e (kyk 3.3.3.2.2). 
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Vanwee sy reg en geregtigheid verander Hy 'n gebroke, ontoereikende situasie, 

kortom,-die hele verwronge sondewerklikheid, tot h riuwe orde (kyk i.3.2.2.3.4) 

I 

Van hierdie orde is gehoorsaamheid die begrensing (kyk 3.3.2.2.4). Dit is h 

orde van shalom (kyk 3.3.2.2.4.3) ~at reeds deurgebreek het, maar nog nie 

in volkomenheid nie (kyk (3.3.3.2.3). Die nuwe aeon wat deur die konink-

ryk van God beliggaam word, se onderskeid met die ryk van die sonde l~ juis 

in die belofte en betoning van sy geregtigheid deur verlossing en sonde-

vergiffenis (kyk 3.3.3.2.~). 

Die koninkryksaspek dra die belangrike betekenis in God se reg en gereg-
'· 

tigheid: nou leef die gelowige in die v1s1e dat hoewel hy eendag die konink-

ryk sal ingaan, hy dit reeds.ontvang het. Hoewel die sonde ndg ~ houvas 

op horn het, is sy sondeskuld reeds vergewe (kyk 3.3.3.2.3). Die heerskappy 

vah God het weer deurgebreek. Die bewuste erkenning van die mens dat Gdd 

op die troon sit en dat Hy die reg bepaal en die orde skep en dat die mens 

self maar net ~ kind is, kind van God, is die hart van die betekenisaspek 

van die koninkryk in die begrip 'God se reg en geregtigheid v1r sy kerk' 

I 

Beide die sentrale betekenisaspekte van verbond en koninkryk in God se reg 

en geregtigheid is in die eskatologiese spanning van 'reeds' en 'nog nie' 

ingebed. In God se reg en geregtigheid is dit duidelik: sy verbondsver-

houding met sy volk is reeds h werklikheid, die koninkryk het reeds gekom -

maar nog onvolkome. God se reg en geregtigheid is reeds beslissend v1r sy 

volk, maar nog nie voltooi nie. Die eskaton vir die voltooiing is die 

~ederkoms van Christus, die eindoordeel, en dan II nuwe hemele 

I 
en h nuwe aarde waarin geregtigheid woon'' (2 Pt 3:13). Din word die para-

dysleuen van Satan finaal vernietig, di~ gevolge daarvan word uitgewis, 

God word weer vol1'ome erK.en. as
0

.diat.'t:!t'li.gste Regsbepaler en Ordeskepper, en 

die herstelde mensh~id kry ~ plek by Hom (kyk 3.2.2.1 en 3.2.2.3): 



II <lie tabernakel van God sal by die mense wees, en Hy shl by hulle 

woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle 

God" (Op 21 :3). 

Om hierdie hoofstuk af te rand, sluit ek weer by die inleiding daarvan 

aan. Soos in die inleiding gestel (kyk 3.3.1), is die begrippe 'God se 
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reg' en 1 God se geregtigheid' v1r die kerk deu~ die loop van die ender-

soek in samehang met mekaar, en merendeels as ~ eenheid ge~valueer. Uit 

die ondersoek in sy geheel blyk dat die begrippe inderdaad saamval. Maar 

hoewel die begrippe saamval, is daar na analogie van die onderskeidende 

gebruike van mishepa~, tsedheq, tsedhaqah en dhin (kyk 3.3.2.1 en 3.3.2.2) 

tog ~ onderskeidende gebruikswaarde in die begrippe 'bod se reg' en 'God 

se geregtigheid' aan te toon. Soos mishepat behels 'God se reg' die regs

norm; soos tsedheq verteenwoordig 'God se geregtigheid' die ooreenstemming 

van sy handelinge met die regsnorm; en soos tsedhaqah is God se geregtig

heidsdade die konkrete handeUnge wat met sy regsnorm ooreenstem (kyk 3.3. 

2.2.1). In onderskeid hiermee korn God se oordeel, sy regspraak, sy regs

verskaffing ooreen met dhin wat die normerende daad is waarmee handelinge 

met die regsnorm ooreengebring word (kyk 3.3 .2.l.4;3.3.2.2.1;3.3.2.2.3.5). 

Hieruit kan die belangrike konklusie getrek word: God se reg is (normerend) 

dit wat Hy wil, en sy geregtigheid is dit ~at Hy (ooreenkomstig sy wil) 

doen. Ek definieer die onderskeid in die lig van 3.3.2 en 3.3.3 soos volg: 

(i) God se reg is dit wat ooreenkomstig sy wil goed in sy oog is. 

D{t is reg: die norm wat Hy vir die mens se verhoudinge en ge

drag, tiouens vir die mens se hele lewenswyse,stel. 

(ii) God se geregtigheid is die reaUsering van sy reg in sy hande

linge met en vir die mens. Sy geregtigheid is altyd reg, dit 

kom volkome met sy wil ooreen. 
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Random die twee skarniere van God se genadeverbond en sy koninkryk - in 

die spanningsveld van die eskatologie - gee die Heilige Skrif egter nie 

TI juridies uitgewerkte regs- en geregtigheidsleer nie, geen kasuistiek of 

verfynde wetstegniek nie - maar wel die beginsels vir 'n 1gepositiveerde' 

regsorde vir die kerk. TI'Gepositiveerde' regsorde vir die kerk beteken 

n1e positiewe kasuistiek n1e. Dit was TI teken van verval toe die rabbyne 

die kasufstiek ingevoer het. In sy wetsontwerpe vir die kerk het die mens 

homself weer as regsbepaler en ordeskepper op die voorgrond gedring. Daar-

om het Jesus Hom in die bergrede skerp hierteen gerig, waarin Hy die regs-

orde weer tot die grondbeginsels herlei het (Mt 5:2lvv) (Pop 1980:422). 

Die visie wat met betrekking tot God se r.eg en geregtigheid vir sy kerk 

ontwikkel is, 
. . ( . 
is van grondl1ggende beteken1s v1r die ontplooiing van n 

Skrifgebonde kerkreg- en kerkordebeskouing. 
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3.4 GOD SE ORDE VIR SY KERK 

3.4.1 InZeiding 

In die Ou Testament word die begrip 'God se orde' nie in ~~n eksakte term 

gedefinieer nie, maar die betekenis van die begrip kan wel deur 'n aantal 

kernhegrippe bepaal word, wat nie slegs die begrip impliseer nie, maar 

daaraan gestalte gee deur die kontekstuele dinamika van Hebreeus (vgl. 

1) 
Beuken 1983:113) . Die woorde wat as orde-duidings in die Ou Testament 

voorkom, is ch5q, '5rach, mitsew~h en t6rgh. · (Dith : wet, opdrag, 

voorskrif; en sedher : om in orde te rangskik, kom nie SOOS die boge-

noemde woorde pertinent in konteks met 'n handeling van God of as 'n resul-

taat van 'n handeling van Hom voor nie. Daarom word die twee woorde buite 

rekening gelaat (vgl. Koehler-Baumgartner 1958:220, 650)). 

Die· Nuwe Testamentiese begrip vir ·arde word pertinent deur die woord TaE;L~ 

weergegee. Hoewel die begrip 'orde van Go~' nie so gepresiseer in een woord 

voorkom nie, kom To.EL~ kontekstueel besien, wel in die betekenis van orde · 

as 'n opdrag van God voor (Smit 1984a:l8v ). 2) 

Omdat uit die Nuwe Testament slegs een term kontekstueel ge~valueer word, 

en geen ander term hier aangedien word wat as kontrole 'n gesamentlike .rig-

tingspyler kan wees nie, is dit nodig ~m -rciE L~, in konteks met die peri-

koop waarin die Zocus cZassicus met betrekking tot 'God se orde vir sy kerk' 

voorkom (1 Kor 14:26-40), in·besonderhede te evalueer. Daarom word die 

kontekstuele betekenisaspekte van TaELb uit genoemde perikoop ender beide 

hoofde "God se orde in Christus" (3.4.3.2.2). en" 'Reeds' en tog 'nog nie'" 

(3.4.3.2.3) semanties ondersoek. 

'n Belangrike uitgangspunt vir die ondersoek na die veronderstelde orde van 

God vir sy kerk is die volgende perspektief uit die ontplooiing van die 

studie dusver: -God se reg is dit wat ooreenkomstig sy wil goed is in sy 
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oog; sy Peg loop noodwendig op sy gepegtigheid uit. God se gereglig

heid is die realisering van sy reg' in sy handelinge met en vir die mens; 

deur sy gePegtigheid skep Hy vir sy kerk orde. Wat hierdie orde behels 

meet vervolgens ondersoek word. 

Weer eens volg ek die aangeduide metode (kyk 3.1) waarin die betekenis van 

die begrippe eers leksikologies weergegee word en clan kontekstueel nage

speur word. Die tekste wat 1geevalueer word, is 'n seleksie uit die waaruit 

'God se orde' ·met betrekking tot sy volk (kerk) die maklikste nagevolg kan 

word, ten einde die betekenis daarvan te bepaal~ 

3.4.2 In die Ou Testament 

3.4.2.1 Leksikologiese betekenis 

3. 4. 2. 1. 1 Choq 

Choq en chGqqah kom van die oorspronklike werkwoordstam chaqaq wat die 

volgende betekenis het: 'om~ inskripsie te maak, uit te kerf, om in te 

skryf~ ook 1 om iets uit te vaardig, te verordineer~ ''ordinance of either 

God or man" (Brown-Driver-Briggs 1979:349). 

Leksikologies behels choq 'iets wat voorgeskryf is': ~ voorskrif (insetting) 

in die sin van 'reel~ 'wet' (Koehler-Baumgartner 1958:326v). 

3.4.2.1.2 'orach 

'Orach kom van die werkwoordstam 'arach wat 'om op .re is te wees' beteken. 

In 'orach kdm 'weg', 'koers', 'rigting' in~ fig~urlike betekenis tot uit

ing:."way of living, of mode and of character" (Job 34:11); "way of a man's 

righteousness" (Jes 2:3; Mg 4:2). Gekombineer met mishepa~ kom 'orach 

voor as 'die weg van die gereg/geregtigheid' (Spr 2:8;17:23; Jes 40:14) 



(Brown-Driver-Briggs 1979:72v). 

Leksikologies behels '~rach: 'die weg wat bewandel behoort te word' 

'die opdragte wat aan mense gegee is om in die regte rigting'te lewe' 

(Koehler-Baumgartner 1958:86). 

3.4.2.1.3 

Mitsewih kom van die werkwoordstam tsiweh ~at die volgende betekenisse 

he t: " to corrunand someone"; " to 1 ay charge upon " II tQ appoint 
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or ordain ... a divine act" (Jes 45:12); "an act of creation or provi

dence" (2 Sm 17:14; Am 6:11) i "redemption " (Jes 48:5) (Brown-Driver

Briggs 1979:845v). 

Leksikologies behels mitsewah: 'opdrag', 'gebod', 'bevel'(" Corrunandrnent") 

(Koehler-Baumgartner 1958:556; Verhoef 1972:137). 

3.4.2.1.4 Torah 

Torih korn van ~ie woordstam Y~r5h wat in hoofsaak die vo1gencie betekenis~e 

het: "throw, cast"; "throw water, rain"; "shoot arrows"; "direct, teach, 

instruct". Onder laasgenoemde betekenis kom veral na vore: "concerning 

the hand of E1"; "specially of the authoritative direction (tora:h)" 

(Brown-Driver-Briggs 1974 :434v). Torah het die spesifieke betekenis van 

"direction, instruction, law" (bv. Eks 12:49;13:9; Jes 32.:23;44:23). Dit 

beteken oak "kind instruction"; "divine"; " a body of priestly direction 

or instruction relating to sacred things", 0 codes of law as written in 

the code of the covenant"; "the law of the Deutoronornic code" (Brown-

Driver-Briggs 1974 :435v). 

Leksikologies behels die torih b~ide die dekaloog en-die pentateug waar~ 

in God sy gebooie (wette)aan sy volk gee vir h heilige lewe in verbond met 
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Hom (vgl .. Koehler-Baumgartner 1958:1023v). 

3.4.2.2 Kontekstuele betekenisaspekte 

3.4.2.2.1 Orientering 

Die begrippe uit die Ou Testament wat leks~kologies weergegee is, is om-

skrywende begrippe wat kontekstueel op'God se orde vir sy volk (kerk)' dui. 

Op tipies semitiese wyse word sake soms nie gedefinieer nie, maar deur , 

kernbegrippe omskryf, wat mekaar aanvul en so by wyse van dinamies gelade 

implikasies die betekenis van h ongedefinieerde saak daarstel (Beuken 

1983:113). 

Uit die kontekste moet nagegaan word wat die draagwydte van 'God se orde 

vir sy volk (kerk)' is, met watter doel dit gegee is, watter binding dit 

uitoefen, ensovoort. Op die wyse kan die betekenis van die beg~ip gepeil 

word. 

3.4.2.2.2 Lewensreel van gehoorsaamheid 

Die parallelisme waarin choq meermale met mishepat en mitsewah voorkom, 

dra ook aan ch6q h normatiewe karakter oor: in Eksodus 15:25 en Esra 7:10 

kom byvoorbeeld '' choq Gmishepa~·· voor; in Eksodus 15: 26 word ch6q met 

YHWH se gebooie geparalleliseer (" lemitseothav kalchuqav '' ) . Die 

parallelisme"choq Gmishepa~'' (" 'n insetting en verordening") impliseer die 

orde wat uit die wet (Craigie 1981:129 voetnoot 2 insake Dt 4:1) na vore. 

kom ash vaste reel vir Israel (choq leyisera'~l) (Ps 81:5). 

In die verbond geld die insettinge of voorskrifte van YHWH as sy vaste 

orde wat Hy as die lewensreel van gehoorsaamheid aan Hom ingestel het, 

(byvoorbeeld die parallelisme "chuqqai" ("my insettinge") en•! bherithi 1' 

( "my verbond") in Psalm 50: 16 in konteks met vers 17). 
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Tree TI mens uit die lewensorde, tree JY tegelykertyd uit die vcrbond wat 

H¥ met sy volk aangegaan het (Calvyn OC 31 :504v). Hierdie lcwensorde is 

geensins slegs 'n formele orde waaraan op 'n formele wyse voldoen meet word 

n1e: dit is TI saak van hart en siel (Dt 26:16; 1 Kon 8:61); 

Dat al YHWH se voorskrifte ("qal-hachuqqim": Lv 10: 11) 'n orde van bindende 

aard vir sy volk is, bring die betekenisaspek van orde as norm vir die volk 

' 
se lewenswyse, maar veral as TI lewenswet van die hart, te voorskyn (vgl. 

Eks 18:20; Dt 6:1; veral Jes 51:7a: "Luister na My, julle wat die geregtig-

heid. (tsedheq) ken, volk in wie se hart my wet (torathi) is"). Die orde 

waarbinne YHWH se verbondsvolk meet leef, het nie slegs 'n wet ties formele 

aspek nie, maar dit maak n appel op die regte hartsgesindheid teenoor YHWH: 

daarin setel egte gehoorsaamheid (Craigie 1981:169-171). 

3.4.2.2.3 Lewensfeer gegrond op die gebooie 

Die gebooie van YHWH ("mitsevoth Ym·m'': Nm 15:39; Dt 4:2; 1 Kon 18:18) is 

bepalend vir die ordelike lewe van sy volk. Tot die gebooie mag niks by-

gevoeg of daarvan weggelaat word nie, om sodoende te verhoed dat YHWH se 

orde vir sy volk in TI menslike orde sal verloop (Dt 4:2; vgl. Ridderbos 

1963:86). Binne die sfeer van YHWH se orde vir sy volk is Hy steeds·aan 

hulle kant, teen die goddeloses (Ps 119:115: Calvyn CC 32:265), maar 

veral ook teen die liste en valstrikke van Satan (Ps 119:6: Calvyn OC 32: 

217), Deur aan die gebooie te bly vashou bly sy volk binne die orde van 

vrede met YHWH; maar deur sy gebooie te versaak, kom sy volk in die oordeel 

(Lv 26:14vv: Gispen 1950:377). 

Die orde wat deur die gebooie van YHWH daargestel word, bring lewensblyd-

skap en helder insig. Die weg van ge~oorsaamheid aan die Here is TI weg 

van vreugde en insig (Ps 19:9: Ridderbos 1955:167). YHWH openbaar juis 
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sy goedhe{d en billikheid ten aansien van sy volk in sy voorskrifte en ge-

booie ("chuqqim UinitseVOth II Neh 9:13) wat die norm van hulle gehoorsaam-. 

heid aan Hom is. Deur die gebooie wat YHWH gee, wil Hy 'n orde skep wat ge

kenmerk word deur gehoorsaamheid wat aan sy reg beantwoord - sodat Hy sy 

vaderlike barmhartigheid aan sy volk kan betoon (Eks 15:26: vgl. Gispen 

1968:23). 

Hierdie orde is bepalend v1r die lewensfeer waar1n geregtigheid tot verge

stalting mriet kom, en di~ geregtigheid kan slegs verwerklik word deur di~ 

onderhoudingvan God se gebooie: "En dit sal geregtigheid (tsedhaqah) vir 

6ns wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die 

Here onse God SOOS Hy ons beveel het" (Dt 6:25). Die 'grondwet' van hier

die lewensfeer is God se eis om die liefde van sy volk - vanwee sy .liefde 

v1r hulle: "Hoor Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE. Daarom moet 

jy die HERE jou God liefh~ met jou hele hart ep met jou hele siel en met al 

jou krag" (Dt 6: 4, ,5) Vanwee die liefde vir YHWH moet sy volk trag om 

sy gebooie te onderhou, want Hy het sy gebooie uit liefde vir sy volk gegee; 

sd kom binne die omarming van wederkerige iiefde ~ lewensfeer van geregtig-

heid tot stand (vgl. Toombs 1965: 399-411). 

Omdat YHWH se gebooie veel wyer is as alles wat die mens op aarde volmaak 

ag en wat tog beeindig word (Ps 119:96: vgl. Calvyn OC 32:256), is die orde 

wat deur sy gebooie daargestel word 'n lewenswyse waarin die volmaaktheid 

reeds in beginsel deurskemer. 

YHWH se orde laat v1r sy volk geen ruimte v1r willekeur en eiewilligheid n1e. 

Mitsevoth YHWH, 'n sterk orde-ciuid~r.de be~rip, behels 'bevel', 'opdrag' 

van die Here, waarin een doel saamtrek, naamlik om s§ Naam te eer (Ml 

2:1,2: Verhoef 1972:137). Die grondtoon van YHWH se orde vir sy voik 
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is sy verheerliking. Daarorn moet sy gebooie onderhou word, dit is 'n bevel 

(Ml 2:4; 1 Kon 2:3; Dt 4:40;5:31; Eks 15:26; Neh 9:14). 

Daar gaan 'n nuwe bestel van YHWH uit, 'n nuwe lewe!lsfeer (vgl. Jes 51 :4v 

in konteks met Jes 42:1-4 en Jes 49:1-6) waarin Israel en die volke gelyk-

lik hulle redding en sege sal ervaar in h regsorde wat op sy lering gebaseer 

.is (Beuken 1983:115). 

3.4.2.2.4 Die pad van die lewe 

Die Ou Te~tarnentiese ordebegrip, soos deur h aantal kernbegrippe belig, 

behels nie h statiese, klaar gevorrnde en voltooide 'toestand' nie. Veel 

eerder is di~ begrip met beweging en dinarniese kontin~iteit gelaai. Daar-

om is dit nie vreernd dat die woord '5rach, h sterk ordeduidende woord, 

dikwels in die Ou Testament gebruik word nie. '5rach korn telkens in h fi-

guurlike betekenis voor, byvoorbeeld: "die pad van die lewe" (Ps 16: 11: 

" 'orach chajjl:rn "); "al die paaie van die Here" (Ps 25 :10: "Kal-'an':hoth 

YHWH"); "die pad van die regverdige" (Jes 26 :7: " 5rach latsadl:q " ) . 

Die dinarniese substraat in die Hebreeuse ordebegrip korn in h beduidende mate 

kontekstueel deur die gebruik van 'orach tot uiting. 

'5rach chajjl:rn in Psalm 16: 11 dui op 'ii lewenswyse wat vir YHWH welbehaag-

lik is, 'n lewenswyse waaroor nie net geteoretiseer word nie, rnaar wat SOOS 

'n pad: 'bewande l' word. Di t beteken rneer as b lote bes taan: die ware lewe 

dra·h volheid van vreugde in horn om (Ridderbos 1955:132). Die orde van 

YHWH vir sy volk, waarvan "die pad van die lewe" 'n aanduiding is, behels 

so h innige ve~bondenheid aan Horn dat sy volk as't ware in Horn leef. Sd 

word sy volk van die diensbaarheid aan die dood bevry (Calvyn OC 31:157v). 
\ 

YHWH se 'wee' en sy 'waarheid' het 'n ekwivalente betekenis. As die digter 
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·bid: "Here, maak my u wee bekend ... lei my i.n u waarheicl" (Ps 25:4,5), 

dan bid hy om die waarheid wa~ God aan Israel bekend gemaa~ het, naamlik 

1 sy 'verbond' en sy 'gebooie' (Ps 25: 10) .· Daariri word YHWH se wee beskryf. 

Die paaie van YHWH is dus die lewensorde binne sy verbond, gegrond op sy 

gebooie, wat Hy as besondere lewenswyse aan sy volk voorskryf (Ridderbos 

. 1955:218v). 

Kal-'archoth ~'.I:llE is die vaclerlike weg waarop YIHJE sy volk bewaar en koes

ter .- Dit is die gebaande dinamiese rigting waarin Hy sy volk lei en oor alle 

aangeleenthede heerskappy voer - sy volk ten goede (Calvyn OC 31:25lv, 

255v) .· Die pad van die Here is die pad waarop 'n mens veilig ·is, die pad van 

behoud (Ps 27:11: vgl. Ridderbos 1955:237v; Calvyn OC 31:278). 

Uit die konteks waarin "be'orechothav " ("in sy paaie")met " thcrra:h 

udhebhar_:YHWH" ("die wet en die woord van YHWH") in Jesaja 2:3 voorkom, 

is dit legitiem om "die paaie" van YHWH hier as 'die ordinansies wat Hy 

aan die mens gestel het' te begryp (Ridderbos 1970:35). Die begrip 'a~choth 

YHWH is gelaai inet "the orders given to man" (Koehler-Baumgartner 1958:86), 

om die lewenswyse wat YHWH voorskryf ordelik te gehoorsaam (Mg 4:2; Jes 

3:12; 26:7; Ps 44:19; 119:15). 

Die waarborg van die lewe vir die volk (kerk) van God ender al die volkere 

re hierin: "Gods daadwerkelijke bewind schept een orde die Z1Jn gelijk 

beveiligt en tevens Israels redding garandeert, - clit laatste echter niet 

ten koste der volken, maar ook tot hun heil (vgl. Jes 45:8,23). In de ene 

scheppingsorde van de enige God is geen plaats voor rivaliteit tussen de 

volken" (Beuken 1983:114v). 

3.4.2.2.5 Die pad van die reg 

Meermale word 'orach met mishepat in die Ou Testament geparalleliseer 
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Geen mens het by YHWH inspra.:ik 'ten opsigte van 'die 'pad van die reg' 

( "be'orach mishepat") nie. YHWH is die alleenbepaler van die regsorde 

waarin sy volk moet leef. Die mens kan n1e eens die reg en wysheid van 

YHWH deurgrond rtie; hy kan dit slegs aanbiddend be~onder (Jes 40:14: J. 

Ridderbos 1972:38). 

YHWH se orde v1r sy volk is n1e 'n t irannieke, skrik-gerigte lewenswyse n1e. 

Vir YHWH se gehoorsame kind is daar geen skrik in ~y reg nie, trouens die 

gelowige verlang altyd na Hom. Sy orde v1r sy Volk is in der waarheid n 

orde van gerusstelling en beveiliging vir sy gelowige kinders (Jes 26:7,8: J. , -

Ridderbos 1970:181). Maar die ongelowige wat YHWH se verbond versaak, se 

paaie lei na die dood (vgl. Spr 2~6-19: vgl. Gispen 1968b:50). 

"Die paaie van die reg" ( 'archoth inishepa~) dui m Spreuke 2:8;17:23 op die 

rigting waar1n die regstoepassing moet gaan, die handeling by die regspraak 

wat aan die maatstaf van die reg, wat deur God verorden is, beantwoord moet 

word (Gispen 1954:44). Die woord 'orach, in sy figuurlike betekenis, kom 

meermale in Spreuke as n ordeduiding~ waarin die skeidslyn tussen reg en ver-

keerd pertinent figureer, voor (vgl. Spr 1:19; 2:13,15,19,20; 3:6; 4:14,18; 

5:6; 8:20; 9:15; 10:17; 12:28; 15:10,19,24). 

3.4.2.2.6 Opdrag vanwee die verbond 

YHWH se openbaring aan Israel moet die onaantasbare norm v1r al die bewoners 

van die beloofde land wees. Daarom moet Israel binne die kade~ van n voorge-

skrewe wyse ·leef. Buite die lewenswyse wat deur die voorskrifte en veror

deninge van YHWH bepaal word, kom die volk buite die verbond te staan (vgl. · 

Van Gelderen 1956:384; vgl. Craigie 1981:129 insake Dt 4:1). 
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Uit die perikoop 2 Konings 17:35-38 blyk <lat "<lie voorskrifte 11 
( 

11 hachuqc(im· 11
) 

in konteks met "die verordeninge" ( 11 hamishep_atim 11
) en "die wet" (" ha

thorah) en "die gebod" ( " hamitsewah") wat YHWH sy volk voorgeskryf het, 

'n begrensde orde van gehoorsaamheid en onderdanigheid aan Hom daarstel. Die 

uitdruklike rede vir hierdie bindende orde is die-veFbond; hiermee open en 

sluit die perikoop: vers 35; "Wajjikheroth YHWH 'itam berith : .. 11 
(

11 Tog 

het die Here met hulle 'n verbond gesluit 11
) en vers 38: 11 Wehaberith 

,asher-karati " ("En die verbond wat Ek met 

julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie") (vgl. Van Gelderen 1956:383-385). 

Uit 1 Konings 8:61, in konteks met vers. 57 en 58~ blyk dat God gee wat Hy 

eis: Hy gee die hartgesteldheid om die verbondsor-de as 'n lewenswyse wat Hy

self voorskryf, te onderhou. Hierdie verse is 'n gebed dat YHWH sy voik nie 

dit laat ontbreek wat die onmisbare voorwaarde is om sy seeninge te ontvang 

nie, te wete 'die weg van onderhouding van sy insettinge' (Van Gelderen 1951: 

170v). Op grond van die verbondsverhouding wat tussen YHWH en sy volk besiaan, 

gee Hy 'n lewensorde wat Hom welbehaaglik is binne die raamwerk van sy voorskrif

te (bechuqqav) en gebooie (mitseothav) (1 Kon 8:61). 

Die verbondsbetrekking, as die fundamentele basis vir YHWH se opdrag aan sy 

volk om 'n bepaalde lewenso~de te onderhou, spreek ook duidelik uit byvoorbeeld 

Deuteronomium 27:10 in konteks met vers 9. Omdat jy die volk van YHWH ge-

word het, moet jy sy gebooie en voorskrifte volbring (vgl. Craigie 1981:329, 

325). Dieselfde verhouding tussen orde as 'n bepaalde lewenswyse en die ver

bond kom sprekend uit Deuterunomium 5:1,2; 4:6; 26:17 en Nehemia 9:14 na vore. 

Hieruit blyk dat die Sinaitiese verbond as 'n ordereelende iristelling gefundeer 

is op die Abrahamitiese verbond. Deuteronomium 7:11, in konteks met 7:6-9, 

_toon dat die voorgeskrewe gedrag en die bepaalde orde van die volk van YHWH 

teenoor die heidense volke van Kanaan ten diepste in die uitverkiesing setel 
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(vgl. Ridderbos 1963:130; vgl. Crnigie 1981:179v). 
I 

3.4.2.2.7 Sigbaarmakin~ van die verbond 

Die lewensorde van die volk van YHWH as opdrag vanwee sy verbond met sy 

volk,behels oak die sigbaarmakihg van die verbond. Hy het die verbond met 

sy volk as h 'voorskrif' of 'insetting' (dit wil sg ash lewensord~: lech~q) 

bekragtig (1 Kron 16:15-17; kyk oak Ps 105:10 in konteks met v. 8-li). Der-

halwe is die gevolg van die verbond h lewenswyse binne die begrensing van 

gehoorsaamheid aan YHWH. Dit hou 'in dat die volk van YHWH se· ordelike lewens-

wyse 'n sigbare vergestalting daarvan moet wees dat die God wie se heerskappy 

die ganse aarde omspan, vir hulle die troue Verbondsgod is wat hulle as sy 

volk geroep het (vgl. Noordtzij 1957a:l36v). Weliswaaris die toesegginge 

van die verbond goddelik eensydig (Noordtzij 1957a:l37; vgl. Calvyn OC 

32:100-102), maar daardeur word die reele uitwerking van die verbond in 

'n bepaalde lewensorde vir die volk van YHWH nie ontken nie, maar juis 

beklemtoon: vanwee YHWH se verbondsgenade is sy volk imrners tot verbondsgehoor-

saamheid geroep (vgl. 2 Kron 34:31: "Zo verplichten koning en volk zich opnieuw 

om naar des Heren wet, zoals die in het gevonden 'wetboek' - nu 'boek des ver-

bonds' genoemd, omdat daarop die Here trouw gesworen wordt - tot hen kwam, te 

handelen" (Noordtzij 1957b:373)). 

By die 'verbondsvernuwing' wat in Josua 24:25 plaasvind (Goslinga 1~55:178), 

vind daar ~n h oplegging ~n h aanvaarding van h verpligting plaas (Kroeze 
I 

1968:259). Oak hier is dit duidelik dat die beloftes en die eise van die 

verbond sigbaar word in die lewensorde, wat juis (vanwee die verbond) 

binne die grense van YHWH se verordeninge tot uiting kom, deur hulle ge-

lowige aanvaarding daarvan en hulle gehoorsame beantwoording daarop. Dit blyk 

dat die verbondstoesegginge h neerslag vind in ch5q Gmishepi~ (h voor~krif, h 
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insetting en 'n reg") waarbinne die ordelike bcstel van 'n gelowig·-cgelioors:_i111E~ 

lewenswyse gereali~eer meet word. 

3.4.2.2.8 Diensbaar aan die belofte 

Dikwels word die voorgeskrewe orde, dit wil se die bepaalde lewenswyse van 

die volk van YHWH, aan sy belofte gekoppel. Dit beteken egter nie dat die 

volk se lewenswyse die primere voorwaarde vir YHWH se belofte is nie. 

In Genesis 26:4 word die belofte.gestel: "Ek sal jou nageslag so baie maak 

socs die sterre aan die hemel. Ek sal hierdie hele wereld aan jou nageslag 

gee, en al die nasies van die aarde sal in jou nageslag geseen wees .. .'" 

En in vers 5 word die voorgeskrewe lewensorde aan YHWH se belofte gekoppel: 

"want Abraham het na my geluister en hy was gehoorsaam aan my bevel('mishe-

mareti') my gebooie(1 mitseothai'), my voorskrifte (' chuqqothai') en my 

wette ( ' wethorothai' )". Van Selms0973:66) veer aan dat hierdie "want" 

(ook vertaal met "omdat") nie in die sin van 'n causa efficiens beskou meet 

word nie. Die eerste belofte aan Abraham is imrners nie vanwee sy verdienste 

gemaak nie, maar kragtens die uitverkiesing wel in die sin dat die uit~ 

verkiesing ~ taak meegebring het en dat die belofte dus voorwaardelik was. 

Die belofte aan Abraham word verwerklik, omdat Abraham hierdie verwerkliking 

nie deur ongehoorsaamheid verydel het nie juis omdat God horn daartoe be-

genadig het. Die weldaad van die verkiesing en die belofte, die opname in 

die verbond, gaan die gehoorsaamheid vooraf, rnaar deur die gehoorsaamheid 

wat ook deur God moontlik gemaak word - word die verbond bevestig (vgl. 

die Nuwe Testamentiese toespeling hierop in 2 Pt 1:1~. Derhalwe is die orde 

waarvolgens YHWH se volk meet leef nie voorwaardelik tot sy belofte nie; die 

belofte gaan die orde vooraf, en die belofte word in die orde bevestig. 

Dit is aantoonbaar dat choq, mitsewah cm mishepa~ 1 in hulle verbuigings, 
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as die raamwerk van 'n bep.:ialde lewensorde, op bogenoemde patroon lierha~1ldclik 

gebruik word om die orde in diens van YHWH se belofte te stel ( "chuqav" en 

"mitse6tav''in Eks 15:26; Dt4:40; 6:2; "chuqqi:m"1en ;'mishcpa:i:r1"in Dt·4:1,5,8 

14;11:32; 2 Kon 33:8; 1 Kron 22:13;"chuqqai"en"mishepatai"in 1 Kon 9:4; 

2 Kron 7:17). Dit is YHWH self wat sy volk in 'n bepaalde orde lei en bewaar 

(Jes 48:17) en sy belofte koppel aan die gehoorsaming van daardie orde (Jes 

48:18v) (vgl. J. rridderbos 1972:117v). 

Gesien in die raamwerk dat YHWH sy volk eers verlos het en daarna die dekaloog 

aan hulle gegee het (vgl. Eks 20), waardeur Hy TI wetlik omlynde lewensorde 

aan hulle voorgeskryf het (eers die .eksodw.J as 1 evangelie' daarna die wet as' dan1 

baarheidsreel'),kan die volk se voorgeskrewe lewensorde wat in diens van die 

belofte van die lewe staan, nie anders gesien word as n volkome appel op die 

volk se dankbaarheidsbetoon nie (Ridderbos 1963:127; vgl. Craigie 1981:151). 

Van die voorgeskrewe lewensorde hang vir Israel nie slegs hulle welsyn af 

nie, maar TI ware en persoonlike verhouding met God deur sy verbond (Dt 6:24: 

Craigie 1981:175). Die voorgeskrewe lewensorde is die weg wat tot die lewe 

lei (kyk 3.4.2.2.4), en is as sodanig volkome diensbaar aan God se belofte 

vir sy volk. 

3.4.2.2.9 Oorskryding van die Orde 

Sy voorskrifte ( " chuqqav") en sy verbond ( " beri:th6 ") is onlosmaaklik 

aan mekaar verbind (vgl. 2 Kon 17:15). Die voorskrifte het ten doel om die 

orde ~ir die lewe in die verbond te bepaal en om n .begrensing"vir 

die lewe in die verbond daar te stel (vgl. Van Gelderen 1956:364). Bring 

(1969:35) ~tel volkome JUis : '~ie Auf~abe des altestestamentlichen Gesetz 

war, der Gerechtigkeit Gottes zu dienen." 

Indien die orde binne die begrensing van die voorskrifte oorskry word, word 
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die verbond verbreek en <lit lei tot ' hebel ' (nietigheid/le<lighei<l/ 

ydelheid) ~oehler-Baurngartner 1958:223): die volstrekte teendeel van 

YHWH se wese (Van Gelderen 1956:364). Die oordeel van YHWH oor die ver-

werping van sy lewensorde vir sy volk, en derhalwe die oortreding van 

sy geregtigheid, volg onverrnydelik (vgl. 2 Kon 17:15-17 in konteks met 

v. 18,20). 

Wie YHWH se orde vir sy volk verwerp, verwerp Horn en die waarheid wat Hy 

aan sy volk toevertrou. En wie Horn verwerp, fabriseer ander gode, leuen-

gode en valse leerstellinge in die plek van YHWH se openbaring (Arn 2:4: 

Laetsch 1970: 144). Die oordeel van YHWH kom soos 'n boernerang op die oor-

tred~rs af (Am 2:5). Uiteindelik loop YHWH se oordeel onkeerbaar op die 

eindgerig af (Jes 24:5 in konteks met v.6vv). 

3.4.2.3 Sarnevatting 

Orn die betekenis van die veronderstelde begrip 'God se orde vir sy volk 

(kerk)' in die Ou Testament te peil, is n aantal kernbegrippe uit die wet-

sfeer as uitgangspunt geneern, begrippe wat blykens die ondersoek n bepaalde 

orde uitbeeld: choq, 'orach, rnitsewah en torah. Hierdie begrippe is 

leksikologies weergegee en kontekstueel geevalueer. 

Deur hierdie begrippe in hulle kontekstuele plasing na te gaan, is TI pers-

pektief op die inhoud van die verondersteld~ orde, waarin God se volk as 

verbondsvolk rnoet leef, ontwikkel. Deur die ondersoek na die inhoud van 

die orde is nie slegs die bestaansrnoontlikheid daarvan (kyk 3.4.1, veral 

aantekening 1) as TI sine qua non aangetoon nie, maar die betekeniswaarde 

daarvan is deur die volgende betekenisduidende aspekte verwoord: 
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(i) Die or de as lewensrce1 van gehoorsaamheid aan YHWl-1 

(ii) Die or de lei tot 'n lewensf eer gegrond op die gebooie. van YHWH. 

(iii) Die or de as die pad van die lewe met YHWH. 

(iv) Die or de as die pad van reg met YHWH. 

( v) Die or de as opdrag vanwee die verbond van YHWH. 

(vi) Die or de as die 'S igbaarmaking van die verbond van YHWH. 

(vii) Die or de in <liens van YHWH se belofte. 

(viii) Oorskryding van die or de lei tot YHWH se oordeel. 

Uit die genoemde betekenisduidende aspekte blyk dat daar terdee gronde 

in die Ou Testament gevind is om van 'God se orde vir sy volk (kerk)' 

in die Ou Testament te kan praat. Hierdie orde word deur sy insettinge 

of voorskrifte begrens en is bepalend vir die lewensruimte waarbinne YHWH 

se volk in verbondsbetrekking met Hom moet leef. Die Ou Testamentiese 

betekenis van God se orde vir sy volk (kerk) is ongetwyfeld van prinsipiele 

waarde vir ~ peiling van die Skrifbetekenis van di~ ord~. 

3.4.3· In die Nuwe Testament 

3.4.3.1 Leksikologiese betekenis 

3.4.3.1.1 

TaELs 3) behoort wat sy gebruik in die Nuwe Testament betref, tot die se-

mantiese klas abstrakte: dit beskryf naamlik die kwaliteit van gebeure 

of objekte of situasies; dit is nie.die gebeure self soos byvoorbeeld 

-raoow nie (Louw · & Nida se voorbereidende aantekeninge vir "The 

Greek New Testament Wordbook for Translaters" wat hede nog nie verskyn 

het nie - weergegee deur Smit 1984a:l5v). 

Leksikologies kan ·-rat Ls in drie betekenisgroeperinge onderskei word 

(Louw .& Nida ... weergegee deur Smit 1984a:l6-18): 

\ ' 



(i) Die soor•t, of tipe of klas waartoe 'n i.tem behoort, met antler· 

woorde sy bepaalde posisie, of plek in ~ sisteem; dit wil 

se die kategorie waartoe iets behoort. Dit kan in Afrikaans 

vertaal. word met: 'kl as'; 'tipe'; 'soort'; 'kategorie' (Heb 

5:6;7:11). 
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(ii) Die opvolging van items in ~ reeks. Dit kan in Afrikaans ver

taal word met 'beurt' (Lk 1:8)~ 

(iii) Die behoor•like en toepaslike aanbring of 1°angskikking van 

items. Dit kan in Afrikaans vertaal word met: 'orde'; 'ordelik' 

(1 Kor 14:40; Kol 2:5). 

Uiteraard val die klem in hierdie studie op i:cl.E1..s volgens die laasgenoemde 

betekenisgroepering van 'orde', 'ordelik'. 

Ander terme in die Nuwe Testament wat hierdie betekenis van i:af; 1..~ deel: 

En 1.. c5 1.. op(}6w 

c51..ai:aoow 

npoai:aoow 

in orde bring om iets in die korrekte orde te laat wees 

(Tt 1 :5). 

ordelike bestel (hcb 9:10). 

reel van die ordelike verloop van ~ saak 

(Hd 20: 13). 

rangskik = bepaal orde (Hd 17:26). 

ordereeling 

01..ai:aoow en ·npoai:aoow fokus op rangskikking. 

E.n1..c51..op(}6w en 01..op,c:Jwoq;; fokus op die behoorlike, die korrekte en die 

toepaslike van ordening. 

Hoewel hierdie terme_ die grondbetekenis van i;af; I..~ weerspieel, kom nie een 

van hulle in die Nuwe Testamentiese konteks voor waaruit 'God se orde vir 

sy kerk' betekenis verkry nie (vgl. Moulton et al. 1980). Vir die evaluering 

van die kontekstuele aspekte word derhalwe met i:af;1..~ volstaan. 

3.4.3.2 Kontekstuele betekenisaspekte: semanties bepa~l 

3.4.3.2.1 Orientering 

Die spesifieke term 'God se orde' kom nie in die Nuwe. Testament voor nie. 
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Die orde wat v1r die kerk ter sprake kom (1 Kor 14:40; K6l 2:5) ~an egter 

n1e van God losgemaak word en op 'n bloot horisontale vl.ak gestel word n1e. 

Wie 'kerk' se, s~ immers ook 'God', wie 'orde met betrekking tot die kerk' 

se, se dus ook 'orde van God'. Soos wat Hy die quad van die kerk bepaal. 

(Rm 8:29; Ef 1:10-13, sc5 bepaal Hy ook die modus quo van die kerk (die 

hoe van kerkwees) (bv. Tm 3;4:6-16) op grond van die ware leer (1 Tm 

4:16; 6:3-5). Om te praat van 'God se orde vir sy kerk' beteken 'die kerk 

se orde wat God gegee het'. 

In hierdie subafdeling word T&EL~ ook uit Kolossense 2:5 kontekstueel ge-

evalueer, maar die klem val op die locus classicus in die Nuwe Test~ment 

waaruit God se orde met betrekking tot sy ~erk afgelei kan word, naamlik 

1 Korintiers 14:40 (Calvyn II,viii,32; III,xx,29; IV,x,27). Uit hierdie 

teks word T&E LG· kontekstueel in sy semantiese betekenisveld geevalueer 

(kyk 3.4.1) .. 

3.4.3.2.2 God se orde in Christus 

In Kolossense 2:5 is die ordebegrip in konteks met die perikoop (Kol 2:1-5), 

maar veral ook in konteks met die stofblok (Kol 1:9-2:19) ,waarin dit om 

die aard en.werk van Christus gaan, n direkte rigtingpyler na Christus toe. 

In Kolossense 2:2 bemoedig/versterk die apostel Paulus die gelowiges tot 

'n 1 iefdesverbondenheid met mekaar (" 

II 
~oda~ hulle God se geheime-

nis kan ken(" ... ELG £nlyvwOL\! TOU µj.xJTT)PLOU TOU 0Edfi 11
) 

wat 11diep en volledige insig" veronderstel. Hierdie geheimenis is Christus 

en wie hierin deel sal dit sigbaar toon deur die -0rde en n s~~ndvastige geloof 

te handhaaf. II TaE L v 11 word hier kwalitatief parallel deur 11 H.aL " 

verbind met . "·TO otEpC:wµa Tfi~ EL!;; XpLOTO\! ITLOTEWG" (Kol 2:5). 

Soos wa~ Christus die hart van die gelowige se geestelike lewe is, so is Hy 
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Ook die hart van die orde wat hulle moet onderhou (vgl. Car.son 1983:59). 

Die onderhouding van die orde (soos deur Christus en die apostels gegee) 

is 'n teken daarvan dat hulle geloof in ChriStus vas staan en dat niemand 

hulle met valse redenasi~s mis lei nie (v.5 in konteks met v.4). 

Ek konkludeer dat I -raf; L~ r in Kolossense 2 :5 deur Christus geaktiveer 

word as die diepste dryfveer en die bepa1ende sin van die woordbetekenis. 

Die orde waarom dit hier gaan, is 'n orde in en deur Jesus Christus. 

In 1 KoPintiePs l4:40 word -raELC deur die volgende semanties-bepalende 

d 
4 ) . d. . k . Ch . k 1 ( 1 K 14 26 40) woor e in ie peri oop aan ristus ge oppe or : - : 

(i) Ka-ra (-raf;i.v) in 1 Korintiers 14:40 is 'n voorsetselfrase 'soos 

wat', 'ooreenkomstig met', 'op die manier wat ', saam met 'n veronder

stelde subjektiewe genitief wat uit die konteks afgelei moet word 

(Funk 1975:120, para 224). Uit die konteks blyk dat EVToA.ri (~) 

die veronderstelde genitief is (1 Kor 14:37). Die frase ~et die 

veronderstelde geni tief lui: Ka-ra -r:-0.f L v Ev-roA.ri~. Getransfor-
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meerd (Nida & Taber 1974:44) beteken Ka-ra ten aansien van-raf;Lv : 

" orde soos wat die gebod beveel". 

Ka-ra se semantiese bepaling van -raf L~ le in 'orde' die betekenis 

van orde-ooreenkomstig-die-gebod-van-die-Here. 

(ii) Bv-roA.ri in 1 Korintiers 14: 37 beteken: gebod; wet ;bevel; voorskrif; 

lering .. Dit is die mees algemene term vir m.orele en godsdienstige 

voorskrifte (bv. Mt 5:19; Hd 17il5; Rm 7:8-13; 13:9; 1 Kor 7:19; Ef 

2:15; Kol 4:10). Ev-roA.ri -rou xup[oG het die betekenis van 'n 

gebod, wet, bevel, vo~rskrif van die Here (Vine, s:t:212) . 

. 
Ev-roA.n se semantiese bepaling van -raf; L~ le in 'orde' - binne 

die genoemde konteks - 'n voorskrif, 'n wet van die Here en derhalwe 

bevestig en versterk xaTa (bogenoem)in 'n semantiese sin die betekenis 

van -raf; L ~ as 'n gebod van die Here. 

(iii) 0Lxo6oµnv rn 1 Korintiers 14:26 beteken: stigting; gebou; letterlik 

om 'n huis te bou (o'uw~=huis; ooµEW =om te bou) (Mt 7:24; Lk 4:29; 
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6:48; Jh 2:20; Hd 20:32; Rm 14:19;15:2). /\s 'n selfstandige naamwoord 

betP.ken OL}{OOOllhV : die plaaslike kerk as 'n geestelike gebou (1 Kor 

3:9), of die universele kerk (Ef 2:21). Hierdie begrip word ook ge

bruik om die krag van die bediening uit te druk (Ef 4:12,16,29). 

Dit word ook gebruik met betrekking tot die gelowige se opgestane 

liggaam (2 Kor 5:1) (Vine s.j.: 158,358). 

In Korintiers 14 word die woord herhaaldelik gebruik (v.v.3,4,5, 

12,26). Die gebruik daarvan in vers 26 (as inleiding var> die peri

koop) trek TI strukturele verband met vers 40 (as slot van die pe~i
koop): die opdrag dat alles oore~nkomstig die gebod van die Here 

ordelik rnoet gebeur, het die opbou (stigting) van die gerneente 

ten grondslag (Grosheide 1957:3]3,381). 'Die opbou van die gerneen

te' is n direkte rigtingpyler na Christus toe: Hy is irnrners die fon

darnent (1 Kor 3:11) en die Hoeksteen (1 Pt 2:4-8). 

0L}{OOoµi]v se sernantiese bepaling van -ra!; L!;; is dat die orde 'n op

bou-betekenisaspek het. Die orde waarin die herstelde gemeenskap 

opbouen.d gevorrn word, wys. terug op die orde wat as 'EV-ro.An 1 deur 

die Here gegee is. 

(iv) E(pfivn~in.1. Korintiers 14:33 het.die betekenis van vrede in die 

sin van harrnonieuse verhoudings. 'Die God van vrede' (kyk ook Rm 

15:33;16:20; Flp 4:9; 1 Ts 5:23; Heb 13:20; 2 Kor 13:11) le n so

teriologiese ~n TI eskatologiese betekeniswaarde in die woord bloot. 

~ine s.j.:851). Onder hierdie fokuspunt is dit slegs ter sake om 

op die soteriologiese aspek te konsen~reer. 

Op die oog af word hier TI vreernde, moontlik slordige teenstelling 

gernaak: cl}{a-rao-raoCa~ teenoor E (pnvn~ ("God is nie 'n God van 

1;Janorde nie, maar van vrede ... "). Westers-logies georienteer ·sou 

ons ten rninste die geykte 'orde' as die vanselfsprekende teenoorge

stelde van 'wanorde' verwag bet. Maar die teestellinge wat di~ 

Skrif rnaak, le rneerrnale (berekend) buite die reikwydte van ons lo

gies-vanselfsprekende verwagtinge. Hierdie 'onlogiese' teens tel.ling 

het TI definitiewe betekenis. Gesien uit die perikoop, met vers 40 as 

die sarnevattende sluitste~n, word die horisontaaZ~ n~gatief gerigte.l~n 

van orde na wanorde verle na 'n vertikaaZ-positief gerigte lyn van 
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orde na vrede toe (Smit 1"984b:38). !lit beteken dat die orde in 

die vrede gewor.tel is, en nader bepaal in die vrede van God (vgl. 

Karnphuis 1966:14). Orndat God vrede wil, daarorn skep Hy orde (vgl. 

1 Kor 14:40: Grosheide 1957:378). Vanwee die·vrede rnoet daar dus 

orde wees: orde is n vrug van die vrede met God. 

Die orde is gesubordineer aan die vrede. En 'vrede met God' het 

uiteraard alles met Christus te make. Sender Horn kan daar geen vrede 

met God wees nie. Die vrede in Christus dui op n totale lewensher

stel (Lk 2:14) as gevolg van die herstelde verhouding met God (Rm 

5:1) 0vgl. Ridderbos 1960:219). Vrede is dus die allesbeheersende 

gevolg van die versoeningsdaad in en deur Jesus Christus (vgl. Ridder

bos 1971:198). En die versoening is nie slegs n aanrnaning om die 

.vyandige gesindheid teenoor God te laat vaar nie. Nee, dit is n ra

dikale, allesveran&erende daad van Christus waardeur Hy die mens 

letterlik teen wil en dank weer die plek laat inneern waarop hy deur 

God "neergesit" is (vgl. Pop 1978:337). 

1 Korintiers 14:33 het ook die betekenis dat waar die sonde heers, 

is daar wanorde, rnaar waar God heers, is daar vrede. Binne die kader 

van vrede met God en met rnekaar, as n vrug van die heil in en deur 

Jesus Christus, skep Christus n nuwe orde (vgl. Vine s.j .i85lv), naarn

lik die kerk-as-herstelde-orde en derhalwe as· verus ordp (vgl. 

Spoelstra 1978:27v). 

Saarngevat: Orndat Christus self die vrede met God is (Ef 2:14vv), 

korn die herstelde orde van Horn (Calvyn IV,vi,9; vgl. Van der Walt 

1976:160v). Vanwee die vrede, deur Christus, kan di~ orde funk

sioneer, oak deur Christus. Die orde is nog onvolkorne, rnaar reeds 

permanent; dit word deur die Skrifbelofte ~edra 1 naarnlik dat dit een

rnaal voltooi sal word wanneer elkeen en alles volk9rne op sy/hul eie 

plek sa~ funksioneer, na sy/hul eie aard, soos deur God bepaal (vgl. 

Pop 1978 :387). 

ECpnvnG, soteriologies gesien, se sernantiese bepaling van Ta!;; LG is 

dat 'orde' ook die betekenisaspek van 'herstelde werklikheid' wat deur 
' 

vrede en heil bepaal word, in horn orndra: sodat rnense weer op hulle God

gegewe plek en binne die goddelike bedoeling kan funksioneer. Orde 

is die vrug van vrede met God en met rnekaar in en deur .Jesus Christus. 
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3.4.3.2.3 'Reeds' en tog 'nag nie' 

Die 'reeds'-aspek van God se orde word deur -rciEL!: in Kolossense 2:5 beklem"" 

toon. Die orde is ~ feit, die apostel verbly horn daaroor. Kontekstueel ge-

sien dui die orde op die herstelde gemeenskap, dit st~an in verband met die 

geloof in Jesus Christus. Trouens, die "goeie orde" is juis die gevolg van 

"die vastigheid van julle g~loof in Christus". Hulle is in Christus "gewor:-

tel" en "opgebou" (v.7). Dit blyk <lat die "goeie orde" volkonie deur Christus 

bepaal word en dus geheel en al afhanklik is van Hom. 

Die nuwe orde waarvan die apostel praat, is 'n geZoofsorde wat nie in die 

eerste plek deur menslike tradisie bepaal word nie, maar JUi~ deur Christus. 

Christus is die Daarsteller en die Gewer van die nuwe orde, maar tegelyk is 

Hy die Oorsaak en die Dael van die gelowiges se geestelike groei en ontwikkel-

ing (Kol 2:6,7: vgl. Carson 1983:59v). Buite Christus om kan hierdie orde 

nie bestaan nie. Dit is 'n orde uit Hom, deur Hom en· om Hom • II Here 

the preposition £v . suggests rather the fact that Christ is the means where-

by the fabric is held together" (Carson 1983:59v). Die historiese feit van 

die koms van Jesus Christus is terselfdertyd die historiese feit van die nu-

we orde wat deur sy koms historiese beslag gekry het. Die 'reeds'-aspek kwa-

lifis~er die nuwe orde ash gerealiseerde werklikheid. 

Tog spreek daar uit die nuwe orde oak~ 'nog nie'-aspek. Daar is ~ duidelike 

opdrag wat Kolossense 2:5 in konteks met vers 6 en 7 bring. Die orde is ge-

realiseer, maar dit moet behou en uitgebou word. TciEL~ is die kontekstuile 

grand van die imperatief in vers 6 en 7 waarvolgens in Christus gewandel 

moet word, "gewortel en opgebou in Hom" tot oorvloedige dankbaarheid. Uit 

die konteks met vers .5 gaan <lit in vers 6 en 7 om die orde in Christus te 

behou en daarin opgebou te word (" 

Hat ErroLHoOoµoUµEVOL F.:v a(nw .. II (Kol. 2:6,7)), sodat "die vastig-
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!Jeid van julle geloof in Christus". (v.5) int:.ik bn bly. Uit hierdie teks 

spreek die 'nog nie'-aspek van die nuwe orde duidelik: stryd om die geloof 

se ontwil, stryd om in Christus te bly wandel. Indien die orde verbrokkel, 

sal dit h teken daarvan wees dat die geloof gekwyn het. Die volkomenheid. 

van God se orde bly in hierdie bedeling die ideaal, die vervulling le in 

die toekoms wanneer Christus deur sy weder~oms self die vervulling word 

(2 Pt 3:11-15). As die Voleinder beskik alleen Hy oor die opheffing van 

die 'nog nie'- aspek van die herskepping. 

Ook in 1 Korintiers 14:40 kom die 'reeds-' en 'nog nie'-aspekte van -raELs 

sterk na vore. Dit kan kontekstueel uit n aantal semanties-bepalende woorde 

afgelei word: 

(i) nav-ra rn 1 Korintiers 14:40 is 'n onsydige, meervoudige vorm vannO.s. 

Dit beteken: alles; tesame; op alle maniere; in alle dinge (bv. Hd 20: 

35; 1 Kor 9:25). Sander die lidwoord, soos in 1 Korintiers 14:40; 

word "alle dinge" sterk beklemto.on (bv. Jh 1:3: "Alle dinge is deur 

Hom geskape ... "; 1 Kor 2:10: " ... die Gees ondersoek alle dinge, 

ook die dieptes van God") (Vine sj. :48). 

Uit die ringskomposisie as erkende deel van die Griekse redevoerings

patroon, is daar ooreenstemmende aspekte in die samevattende slotge-

dagte en die inleidende redagte van die perikoo9 waardeur h bepaalde 

saak aan die orde gestel word (Louw 1976:123). Struktureel blyk 

daar dus 'n kontekstuele band tussen nav-ra in vers 40 en nci.v-ra 

in vers 26: "Laat alle dinge tot stigtinr: p.ebeur" (v. 26) en 

"Laat alle dinge betaamlik en ordelik plaasvind" (v.40). In beide, 

vers 26 en vers 40, wys nav-ra wel op die sake wat tussenin gestel 

word, maar (sander lidwoord) wys dit ook op veel meer - juis ter 

versterking van die gedagte <lat dit in die gestelde sake ordelik 

en opbouend moet toegaan. 

Tiav-ra,-se semantiese bepaling van -raELs re daarin dat aUes met be

trekking tot die kerklike samekomste, sowel as in die kerklike lewe 

in geheel, aan die eis tot orde onderhewig is. Hieruit blyk die 'reed: 

van die orde ash gegewe werklikheid (indikatief: soos deur Christus er 

die apostels gegee); die 'no!?. nie'-aspek van -rci.ELs le in die imperatie 
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c.l.:iar moet steeds gc\vcrk won! om ;Illes d<1;1r<1CJ11 tc L1at beantwoon.!. 

Die uitein~elike volkum~ beantwoordin~ ai:ln tiie vereiste orde word 

eskatologies vervul. 

Euoxnµovw~ in 1 Korintiers 14:40 beteken: betaamlik; wel-

voeglik; paslik; geskik; behoorlik(in teenstelling met die wanorde 

ten opsigte van die uitsinnige beoefening van die glossolalie in 

Korinte soos dit uit die stofblok 1 Korintierp 12-14 blyk, en die 

gevolglike minagting van medegelowiges wat n1e tongetale beoefen 

het nie) (vgl. Van Stempvoort 1956:5; Klijn 1968:102-105). Die 

woord kan ook die betekenis van'eerbaarheid' he in kontras met die 

skaamteloosheid van die heidense sosiale lewe (bv. Rm 13:13) en 

in kontras met luiheid en die gepaardgaande euwels waardeur die 

Christelike boodskap nie behoorlik uitgeleef kan word na buiten

·toe, in die heidense milieu, nie (bv. 1 Ts 4:12; Vine s~j .:282; 

Guthrie 1968:46; Klijn 1968:98v). 

EuoXnµovw~ se semantiese bepaling van die 'reeds' van Tclf;l~ 

le daarin dat die betaamlikheid en welvoeglikheid van die orde ~ 

feit is. Christus het ~ totaal nuwe lewenswyse gebring in skerp 

kontras met die cl"KaTaOTao·'.a van die wereldse lewenswyse. 

Deur die Christelike orde en die Christelike etiek het die hele 

wereld sedert Christus ~e koms onherroeplik verafider. Die •nog 

nie '-aspek van die orde le daarin dat die volkomenheid n1e slegs 

ontbreek nie, maar dat dit kragtens die belofte van God in ver

.vulling sal gaan met die ~~derkorns (vgl. 1 Kor 13:10,12) · 

I , 

A"KaTa.oTaoLa~ in 1 Korintiers 14:23 beteken: onstabiliteit 

wat ~ toestand van wanorde inhou; beroering; opskudding; verwar

ring; ~ warboel (bv. Lk 21:9; 2 Kor 6:5;12:20). In konteks met ge

noemde Skrifgedeeltes, vind hierdie woord sy bepalende plek 

tussen woorde soos oorloe, opstande, oproere, slae, gevangen-

skap, twis, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekery, 

nuusdraery, verwaandheid (Vine s.j:229). 

Saamge\iat beteken a"KaTaOTaOLa~ onstabiliteit wat sowel geeste

like en figuurlike wanorde as letterlike, ruimtelike wanorde in

hou. in die sin dat "mense of dingen niet langer de plaats innemen, 

waarop ZlJ deur God zijn neergezet" (Pop 1978 :337). 
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se semantiese bepaling van i:atLs le daar1n 

dat 'orde' die radikale teenoorgestelde van beroering, opskud

ding verwarring, verdeeldheid, twis en tweedrag is. Die 'reeds' 

van i:a!;LG in hierdie konteks dui op 'n nuwe werklikheid wat 

in hierdie sondebedeling ingebreek het, waarin mense die plek in

neem wat deur God vir hulle bepaal is. Die 'nag nie'-aspek 

van i:aELs in hierdie konteks dui daarop <lat hoewel die nuwe, 

ordelike bedeling reeds TI onveranderbare werklikheid is, is dit 

nag nie volkome en allesomvattend nie: tans is hierdie nuwe bede

ling die werklikheid van die eerste lig waarin die <lag reeds aan

gebreek het, maar nag nie in sy volheid gekom het nie. 

(iv) yL vE:o&w rn 1 Korintiers 14 :40 is 'n werkwoord met die modus 

praesens imperatief, met die betekenis van doen; plaasvind; gebeur. 

Die praesens imperatief is TI bevelvorm wat TI voortdurende of her

halende opdrag uitdruk en wat homself onder andere manifesteer 

(v) 

in TI voortgesette handeling (Funk 1975:72 para 335v). 

yLvE:o&w se semantiese bepal ing van i:a!; LG hou dus in dat die 

'orde' TI kontinue-aspek het: dit m~et voortdurend onderhou word. 

Op grand van die 'reeds' van die orde moet vanwee die 'nog nie'

karakter daarvan steeds gestreef word na die vervulling daarvan 

deur daarvolgens te leef. 

Etpnvns in 1 Korintiers 14:33 se soteriologiese betekeniswaar

de is reeds geevalueer (kyk 3.4.3.2.2,iv).Hier word vervolgens op 

die eskatologiese betekeniswaarde van die begrip ingegaan. 

Hoewel E tpnvns 'n reeds heersende toestand van ·harmonie tussen 

God en sy kind, en gelowiges onderling, vanwee die totale lewens

herstel in Christus, verwoord (kyk 3.4.3.2.2) dui hierdie begrip 

in TI ruimer sin op die eskatologiese heilstoestand wat in die ver

vul ling van die lewensherstel in Christus bestaan (Lk 2:14) 

(Kol 3:15: Ridderbos 1960:219). In Efesiers 2:14 bring''ELpnvn 11 

ans by die resultaat (nag nie volbring nie) van die werk van 

Christus (reeds volbring) waardeur daar vrede tussen God en sy 

sondaarkinders ko~ (Grosheide 1960:43). 
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Omdat die 'vrede' oak~ eskatologies~ betekeniswaarde het, ts 

die 'orde' wat mede daardeur k6ntekstueel-semanties bepaal word, 

nLe alleen ten nouste verbind met die heilslewe ~an die kerk nie 

(vgl. Weber 1962:625), maar oak eskatologies bepalend vir die uit

sig van die kerk op sy toekoms. Sander o~de verloor die kerk die 

visie op sy bestemming. Trouens, sander die orde wat Christus 

en die apostels vir die kerk gegee het, sal die kerk ontaard in 

~ eiesinnige, destruktiewe gemeenskap, wat soos ~ kwaadaardige 

organisme sy eie vernietiging in homself omdra. Sander die orde 

val die kerk weer terug (en val hy derhalwe uiteen) op die para

dysleuen waardeur die mens trag om soos God te wees. En sy on

vervulde bestemming sou in die onbereikbare vertes verdwyn (vgl. 

Plomp 1967:17; vgl. Pop 1978:337). Benewens die soteriologiese 

basis van·· Ta!; Ls, as God se orde vir sy kerk, is daar dus oak 

'n onmiskenbare eskatologiese uitsig in TC.!; Ls (V:rn 't Spijker 1972: 

26) . 

Selfs in die Ou Testament is die ekwivalente begrip vir ELPDVn (sha

lom) ten diepste 'n heenwyser na 'n nuwe orde in eskatologiese be

tekenis: 'n nuwe orde wat 'ree~s' in hierdie bedeling kom en tog 

gekenmerk word deur sy 'nag nie'-karakter. In die sin moet aspekte 

van die begrip shalom se betekenis verstaan word: volkomenheid 

(Ps 35:27; 37:11.37); seen (Ps 29:11); volheid (Ps 72:7); gereg

tigheid (Ps 85:11); wetsgehoorsaamheid (Ps 119:165)(vgl. Koehler

Baumgartner 1958:973v). 

Shalom beteken "niet enkel 'vrede'. in onze zin, maar 'heil' 

rn de volste en rijkste zin van het woord" (Ridderbos 1955:249). 

Die eskatologie van die heil as die staat van 'sh~lom' kom in 

die volgende betekenisaspekte tot uiting: volkomenheid, 'n toestand 

waarin niks ontbreek nie. Vrede is dan oak die faktor in die.le-

we wat die lewe 'n toekomsgerigtheid, 'n eskatologiese uitsig op die 

volkomenheid gee. Vrede dui nie slegs op die gesindheid van die 

hart nie, trouens dit is 'n heenwysing na die allesomvattende es

katologiese heilsgawe: die toestand van 'shalom' waarin God weer 

onbeperkte heerskappy het (Smit 1984a:24). 

ECpnvn.s I eskatologies gesien, se semantiese bepaling van 
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"IaE Ls is dat daar 'reeds' iets van die harmonie van die Toekoms

tige Eeu in die nuwe, herstelde orde herkenbaar word. Terselfder-

3.4.3.3 

tyd wys die eskatologiese betekeniswaarde van E: Cpfivns daarop dat 

"Ia[;' Ls in hierdie bedeling 'nog nie' die volkomenheid van God se 

herstelde orde verteenwoordig nie. 

Samevatting 

Die betekenis van 'Gdd se orde.vir sy kerk' in die Nuwe Testament is aan die 

hand van die enkele term "IaE Ls ondersoek. Leksikol~gies is die betekenis 

van "IaELs bepaal as 'orde', 'ordeli.k', in die sin van die 'behoorlike en 

toepaslike ordening van dinge'. 

Verder is die betekenisaspekte van TUEL~ aan die hand van Kolossense 2:5 

en 1 Korintiers 14:40 kontekstueel ondersoek. Die klem val op 1 Korintiers 

14: 40 waarui t die betekenisaspekte van niE L~ in sy sameh.ange semant ies. na-

gevors is. 

Hieruit blyk dat TaELs die volgende betekenisaspekte het wat in Christus 

sentreer: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Dit is 'n or de in en deur Jesus Christus 

Dit is 'n or de wat op die geloof in Christus gebou is. 

Dit is 'n or de ooreenkornstig die gebod van die Here. 

Die or de self is 'n ·1oorskrif van die Here. 

Die do el van die or de is om die herstelde gemeenskap opbouend 

te vorm. Daarorn is Christus die Fondarnent en die Hoeksteen. 

(vi) Die orde behels oak die 'herstelde werklikheid' wat deur vrede 

en heil bepaal word, sodat rnense weer op hulle Godgeg~we plek 

en binne die goddelike bedoeling kan funksioneer. Orde is die 

vrug van vrede met God en met rnekaar in en deur Jesus Christus. 

Die volgende betekenisaspekte is vasgestel waarin die 'reeds~ en die 'nag nie~ 

karakter van die nuwe bedeling in Christus betekenisvol na vore korn: 
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(i) Alles met betrekking tot die kerklike samekomste, so~el as die kerk-

like lewe in sy geheel, is aan die orde onderhewig. Die orde is 

reeds h dwingende werklikheid. Die volkome beantwoording aan die 

vereiste orde word egter eers eskatologies vervul. 

(ii) Die betaamlikheid en welvoeglikheid van die orde is reeds h feit. 

Die volkomenheid van hierdie nuwe lewenswyse het egter nog nie in 

vervulling gegaan nie. 

(iii) Orde is die radikale teenoorgestelde van beroering, opskudding, 

verwarring, verdeeldheid, twis en tweedrag. Hierdie orde is reeds 

gegee, maar die volkomenheid daarvan is nog nie in hierdie bedeling 

van sondeverbrokkeling moontlik nie. 

(iv) Die orde meet voortdurend onderhou word en deur daarvolgens te leef, 

meet steeds na die vervulling daarvan gestreef word. 

(v) In die orde is reeds iets van die vrede van die Toekomstige Eeu 

herkenbaar, terselfdertyd wys die onvolkomenheid ·van die vredesas

pek daarop dat die volkomenheid van God se herstelde orde nog nie 

in die kerk se orde vir hierdie bedeling te vind is nie. 

Uit die genoemde betekenisaspekte blyk dat 'God se orde vir sy kerk' in 

die Nuwe Testament h definitiewe funksionerende begrip is wat h.rykgeskakeerde 

tekeniswaarde het (Vgl. 3 .4 .1, aantekening 2) . Trouens, di t blyk dat die be-

grip van grondliggende en prinsipiele belang vir die kerk is. Die voortbe

staan van die kerk in hierdie bedeling word deur die orde beveilig, terself-

dertyd tendeer die orde na die tyd wanneer "God alles in almal kan wees" 

( 1 Kor 15: 28) . · 

3.4.4 Pei Zing 

Uit sowel die Ou- as die Nuwe Testament blyk h wye spektrum van betekenisas

pekte. Uit hierdie betekenisaspekte word die betekeniswaarde van die be-

grip 'God se orde vir sy kerk' gepeil en bondig weergegee. 
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God se orde vir sy kerk word we] formeel deur sy verordeninge en voor

skrifte bepaal, maar dit is nie slegs 'n foririele, uitwendige orde waaraan op 

'n bloot formele wyse voldoen meet word nie: dit is 'n lewenswet v.•an die hart 

(kyk 3.4.2.2.2). Die orde wat Hy vir sy kerk bepaal, is nie ~ struktuur 

nie, dit ii~ dinamiese begrip waarin ~ bepaalde lewenswyse verteenwoordig 

word. Hierdie lewenswyse is God se verbondsgemeenskap met die mens waaraan 

die mens op~ dankbare, gehoorsame wyse meet beantwoord (kyk 3.4.2.2.4, 

3.4.3.2.2, 3.4.3.2.3). Dit is 'n polsende, vreugdevolle lewenswyse, binne 

die begrensing van bepaalde voorskrifte, waarin God se nabyheid weerspie~l 

word (kyk 3.4.2.2.3;3.4.3.2.2,iv). So gesien is die orde wat die Here deur 

sy voorskrifte vir sy kerk bepaal, 'n lewenswyse voor sy heilige aangesig waar

in "die vrede van God,wat alle verstand te bowe gaan" (Flp 4:7) reeds in be-

ginsel teenwoordig is (kyk 3.4.2.2.3). Daarom meet die orde vir God se 

kerk nie verstrukturaliseer, 'verdinglik' word nie. Hoewel die orde norma

tief is, omdat die Here se voorskrifte vir die kerk daatin vervat is (kyk 

3.4.2.2.2;3.4.3.2.2,i,ii), is dit nie die orde wat gedi~n meet word nie, maar 

deur die orde meet God gedien word. In s~ ~rde vir die kerk ~n in(die kerk se 

orde)moet dit slegs om sy eer gaan (kyk 3.4.2.2.3). 

Ten grondslag ~an God se orde lg sy liefde. Hierdie liefde van God .eis 

sy kerk se wederliefde. Binne die kader van wederkerige liefde funksioneer 

God se orde vir sy kerk. Ordehandhawing sender liefde is derhalwe socs 

~ eierdop sender inhoud: dit word~ le~ veruitwendiging (kyk 3.4.2.2.3), 

Die liefdesmotief van die orde laat geen ruimte vir selfbehaging, willekeur 

en eiewilligheid nie. Die Here is die Alleenbepaler van die regsorde waar-

in sy volk.moet leef (kyk 3.4.2.2.5). En omdat die orde wat Hy vir sy kerk. 

bepaal in iy verbondsverhouding met sy volk ingebed is, is dit ~ weerspie~l

ing van 'n innige verbondenheid aan die Here en sy wi 1: sy kerk leef as' t ware 
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in Hom (kyk J.4.2.2.4). Nie 'n sweem van tirannie word in die orde weer

spie~l ni~; trouens,vir die kerk is <lit h gerusstelling en-~ beveiliging 

(k~k 3.4.2.2.5): om h plek na-aan God te h~ is v1r sy kinders goed. 

In sy verbondsverhouding met sy kerk gee die Here wat Hy e1s, te wete 

die hartsgesteldheid om die orde wat Hy bepaal te onderhou (kyk 3.4.2.2.6). 

So word sy verbondsgawes en sy verbondseis in die orde sigbaar, en sy Ko

ningsheerskappy oor sy kerk, sowel as die kerk se gehoorsame aanvaarding 

van die heerskappy kom in die orde tot vergestalting (kyk 3.4.2.2.7). Die 

Here se orde vir sy kerk toon derhalwe die verbondsbetekenis en die konink'.'"" 

ryksbetekenis van die orde as keersye yan dieselfde saak, naamlik si ver

houding met sy kerk. Beide betekenisaspekte van God se orde vir sy kerk, 

verbond en koninkryk, het Jesus Christus as die middelpunt. Buite Hom bestaan 

die orde vir die kerk nie, en word die hele kerk 'n puur mens like ordening. 

Daarom word die orde op die geloof in Christus gehandhaaf (kyk 3.4.3.2.2). 

Die orde het ook die betekenisaspek van opbou. In 'n sekere sin word die 

kerk al hoe meer wat hy is, deur die orde wat die Here vir horn bepaal het: 

die orde beveilig immers die Woordverkondiging wat die bestaansgrond van 

die kerk is. So word die herstelde gemeenskap 'n ordelike gemeenskap waar1n 

God as die enigste Ordeskepper erken word (kyk 3.4.3.2.2,iii). 

Uit die ondersoek na Gbd se orde v1r sy kerk kom ek tot die konklusie: 

Enersyds het die Here die orde vir die ke1•k deur midde Z van bepaZings en 

voorskrifte met die oog op n bepaalde Zewenswyse gegee. Andersyds kom die 

kerk as die herstelde gemeenskap deur die aanvaarding en gehoorsaming van 

die voorgeskrewe Zewenswyse te voorskyn en is s6 die beZiggaming van die 

nuwe orde, ofteweZ die verus ordo. In die orde neem die herstelde mens 

weer die plek in waarop hy deur God "neergesit" is (kyk 3.4.3.2.2,iv; 

3.4.3.2.3,iii). 
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~oodw~ndigis Ji~ orde die direkte gevolg van God se geregtighcid in en 

deur Jesus Christus. God se geregtigheid is sy handelinge met en vir 

die mens, soos bepaal deur sy reg. Sy geregtigheidshandelinge teenoor 

sy kerk word deur die een vrysprekende verlossingsdaad op Golgota bepaal 

(kyk 3.3.4;3.4.l). Die orde vir die Kerk (en die kerk self) ,wat n gevolg van 

God se geregtiglteid is, is c.ierhalwe 'n \~eerspieeling van 'n Jewe \vai:: deur die 

herskepping reeds aangebreek het, rnaar wat nog in sy volheid rnoet korn 

"wanneer alles aan Horn onderwerp is ... sodat God alles en alrnal kan wees" 

(1 Kor 15:28). Uiteraard het die orde n kontinue karakter (kyk 3.4.3.2.3,iv). 

Die gerealiseerde 'reeds' daarvan loop uitei,ndelik oor in die beloofde 'nog 

nie'. In die nuwe orde skyn reeds iets van die reg en orde van die Toe-

kornstige eeu deur (kyk 3.4.3:2.3). 

Uit hierdie peiling is dit duidelik dat God sy orde v1r sy kerk n1e as n 

gekategoriseerde, wetenskaplik-ornlynde onderwerp in die Heilige Skrif aan-

dien nie. Di~ orde bepaal Hy as n noodsaaklike nie-wetenskaplike lewens-

kornponent vir sy kerk - wat natuurlik wel aan wetenskaplike ondersoek on-

derhewig is. 

God se orde v1r sy kerk is die lewenswyse van die herskape mensheid. Dit 

bestaan nie uit n veruitwendigde stel kasuistiese reels van n onoors1en-

bare aantal rnoets en rnoen1es waardeur die gelowiges getiranniseer word n1e. 

Die tyd toe die kerk hornself verloor het in 'n veruitwendige orde en in 'n 
j 

gestrukturaliseerde hierargie was hy so besi~ om sy eie werke aan die rnaat 

van sy voorskrifte en reels uit te meet en af te weeg dat hy nooit eens die 

Seun van God in sy rnidde bernerk het nie. Hy, Jesus, het die veruitwendige 

rnenslike orde telkens, dwarsdeur sy optrede op aarde, met rnening verwerp. 

En Hy het Horn skerp teen die ordeskeppers gerig: " ... hulle bind pakke 

saarn wat swaar en rnoeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die 
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mcnse ... hulle doen al hul le werkc om deur die mcnse gesicn tc word 

hulle doen vir die skyn lang gebede 

(Mt 23). 

II "Wee julle ... wee julle ... !" 

Uit die ondersoek blyk dat die betekenis van 'God se orde vir sy kerk' 

in die Ou Testament en die Nuwe Testament ~ onmisbare bydrae te lewer 

het in die veidere ondersoek na die aard en die betekenis van ~ Skrif

gebonde kerkorde. Die ontplooiing van ~ Skrifgebonde kerkordebeskouing 

sal fundamenteel bepaal word deur die visie op God se orde vir sy kerk 

wat hier ontwikkel is. 
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A A N T E K E N I N G E 

Aantekeninge by 3.2: GOD SE KERK 

By 3.2.1 

1. Soos Voetius (PE l.I.:14) dit in verband met die kerkregering ges€ 
het, geld dit ook dat 'God se reg' en 'God ~e orde' vir die kerk nie ver
staan kan word sander om te weet wat die subjek daarvan , dit is die kerk, 
is nie. Rieker (1899: 60) verwoord dieselfde gedagte: , "Jedes eigentum
lichen Kirchliche Verfassungsystem wortzelt, in einem eigentumlichen 
Kirchenbegriff." 

By 3.2.2.1 

2. t'iet uitsondering van Deuteronomium 5 :22 wat met O\JVaywyfi vertaal 
word. 

By 3.2.2.3 

3. Die vrou is wel toegelaat om die 'manne-diens' van oudsher af in 
die ouvaywyn te volg, maar van eenkant af. Eers in latere tye is hier
die skeiding in die meer liberale sinagoges opgehef (Bakk~r 1961:303). 

4. Om die Nuwe Testamentiese EHHAnot:a in ,oenskou te neem, is om voor 
Christus te staan te kom (vgl. Groenewald 1962:389; vgl. Hainz 1972:259vv). 
Wel eensydig, maar 'eensyd{g binne die grense van die waarheid, tipeer Van 
Niftrik (1961 :270): "Ecclesiologie is christologie en christologie is 
ecclesiologie". 

5. 'n Ander interessante gebruik van EHHAnot:a, waarop nie hier ingegaan 
hoef te word nie, is ~ gebruik wat met ~ bekende spreekwyse uit die volks
mond korrespondeer, naamlik 'om kerk toe te ~aan'. Hierdie gebruik kom 
slegs enkele kere in die Nuwe Testament voor (1 Kor 11:18; 1 Kor 14:19; 
1 Kor 14:33,34). 

6. Dit is nie vir hierdie studie van belang om in te gaan op die teo
logiese kontroverse oor die egthetd sowel as die juiste betekenis v~n hier~ 
die verse nie. Buitendien is daarop deur verskeie skrywers afdoende ge
antwoord (o.a Bronkhorst 1947:16vv,23vv; Van der Linde 1965:23vv; Du Plooy 
1982:5lvv; Grosheide 1954:257vv; Ridderbos 1950:290vv,309; Hort 1897:11; 
Jacobs 1927:24v; H.N Ridderbos 1970:10-13, 45v; Bavinck 1967:26lv; Pelman 
Ill s.j.:372; Linton 1932:175). 

By 3.2.3 

7. Met 'kerk' ( EHHAno La) is deuq~aans die ware kerk be doe 1, sander 
om daarmee te impliseer dat die kerk in hierdie bedeling die volmaakte 
saailand sander onkruid is (NGB, art.29). In hi~rdie sin word dwarsdeur 
die studie van 'kerk' gepraat. Dit is nie ter sake om in die studie in te 
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gaan op kwessies so~s die vetj1ouding tussen ware en v~lse kerk. 
en onsigbare kerk. en so meer nie. 

siubare 
"' 

8. Uit 'n ander hoek gesien: oak die historiese bepaaldheid van die kerk, 
gegrond op die Nuwe Testamentiese ordening daarvan, maak sy institutere 
gelaat onmisbaar, om nie te se 'onafwendbaar' nie! (vgl. Van Ruler IV 
1972:176-200; Hend~iks 1977:204vv). Dit neem egter nie daarvan af dat 
die kerk ~ geloofsgemeenikap is (vgl. Gassmann i968:84-88) en <lat juis 
die geloof, vanwee die uitverkiesing, as,die kerk se "konstituerende 
moment" beskou mo et word nie (Gassmann. 19'68 :45) . 

\ 
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Aantekeninge by 3.3: .GOD SE REG (EN GEREGTIGHEID) VIR SY KERK 

By 3.3.1 

1. Die begrippe God se'reg'en'geregtigheid' word vir die doel van die 
studie nie op men~like geregtigheid en op menseregte gefokus ~ie. Dit 
gaan nie hier om n algemene regs- en geregtigheidsleer in die lig van die 
Skrif te konstrueer nie. 

By 3. 3 •. 2.3 

2. Daar kan meer wees. Hier word slegs op die duidelik onderskeibar.e 
hoofdimensies gekonsentreer. 

3. Ook hier kan veel meer gevind word, Hier word net op die betekenis
aspekte .gekonsentreer wat hulle oogldpend as't ware ~elf uit die betekenis
spektrum van die onderhawige begrip aandien. 

By 3.3.3.1.2 

4. Kp LOI.~ is wel · terdee ter sprake in verband met God se geregtigheids- - ! 

voltrekking, maar in hoofsaak met betrekking tot die 'oordeels'- en 'toorn
aspek' i~ die eindgerig (Pop 1980 :424-42q).. In hierdie ondersoek val ,gj.e 
klem op God se geregtigheid vir sy kerk waar sy verlossende, vrysprekende 
geregtigheidshandelinge in die sentrum staan. 
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Aantekeninge by 3.4: GOD SE ORDE VIR SY KERK 

By 3. 4. 1 

1. 'God s~ orde' word nie in die Ou Testament in enkele a~nduibare 
woorde weergegee .SOOS in die geval van 'God se reg en geregtigheid' nie 
(vgl. Koehler-Baumgartner 1958 vgl. Brown-Driver-Briggs 1974 en 1979). 
In Hebreeus is daar - met uitsondering van d~th en veral s~dher wat op 
orde in TI ander, vir hierdie studie nie ter ~ake, betekenis(van orde)dui 
(vgl. Koehler-Baumgartner 1958:220,650)- hoogstens o~de-duidende woorde 
uit die wetsfeer te·haal wat wel op die moontlikheid van di_e veronderstelde 
'orde van God in die Ou Testament' dui. Wat in die studie dus ondersoek 
word, is die moontlikheid van die veronderstelde orde van God in die Ou 
Testament, en indien so TI orde aantoonbaar is, die betekenis daarvan. Die 
ondersoek na beide fasette word, volgens die aangeduide metode (kyk 3.1) 

. in een gedoen. 

2. Met betrekking tot 'God se orde in die Nuwe Testament' word daar nie 
van TI veronderstelling uitgegaan nie. Blykens die kontekstuele betekenis
aspek van orde as TI opdrag van God is die begrip klaarblyklik oak meer as 
TI moontlikheid. Die geldigheid al dan nie van hierdie voorlopige uitgangs
punt sal deur die ondersoek blootgele word. 

By 3.4.3.1.1 

3. Vir die betekenis van ~aE~s volg ek, met ter sake aanpassings, in 
hoofsaak my uiteensetting in "God se orde vir sy kerk: TI beskouing·oor kerk
orde" (Smit 1984a:8-19). 

By 3.4.3.2.2 

4. Semanties-bepalende woorde is woorde wat 'n bepalende betekenisinvloed 
het op die woord wat ondersoek word, vanuit die onmiddellike konteks van 
die betrokke woord, sowel as ander woorde of uitdrukkings wat in konteks 
met die betr6kke woord n bepalende betekenisinvloed daarop het (vgl. 
Botha 1982:104). 




