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ABSTRACT 

The theological implications of the use of nn in the Old Testament are indicated in this 

doctoral thesis. The Lord revealed Himself in the course of history. For this reason, the 

revelational-history approach is used in this thesis. In the Old Testament, the Hebrew 

noun nn occurs three hundred and eighty-seven times.. The most basic meaning of 

nn is variously defined as "blowing", "air in motion", and "wind". Thus, nn is a term 

representing something unseen in order that the visible effect of this invisible force 

might be adequately apprehended. In approximately one hundred and seven places, 

nn refers to the activity of God in the world of nature and in the life of humankind. In 

these passages, nn is translated as "Spirit" and indicates the work and activity of the 

Spirit of God. 

The origin and development of the meaning of the term nn remain shrouded in the 

haze of history. The subject of this study is nn in the Old Testament. This means that 

the primary concern is not the whole of the word nn and its meanings as used in the 

Old Testament but rather one aspect of Hn, nn as used to refer to God and his 

activity, what is traditionally called 'the Spirit of God". 

The theological problem arising from the above is that nn in the Old Testament is 

understood as direct equivalent to the Holy Spirit (ay~oq nvmpa) in the New 

Testament. In this process, the Old Testament is being devaluated regarding its 
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character, message and context. The Old Testament background to the New Testament 
i 

pneumatology is often neglected or only briefly surveyed by scholars. Many popular 

approaches to Old Testament material referring to the work of rill are examples of 

spiritualizing and allegorizing - methods that diminish the authority of some passages. 

As modem Christian theology has increasingly come to recognize, the Old Testament 

becomes far more richly illuminating when it is not simply dismissed as an unimportant 

preface to the New, and when the temptation is resisted to read into it what is really only 

properly to be found in the New. It has its own light to throw on the theme 'The Holy 

Spirit". 

The conclusion of this thesis is that the theological term nn in the Old Testament is 

not a direct equivalent of the third person of the Trinity as revealed to the Church in the 

New Testament. In the Old Testament, nn must be understood as God Himself. nn 
was Israel's way of describing God, not as He is in Himself, but as He communicates to 

the world his power, his life, his anger, his very own presence! 

To conclude: There is no personalization (The third person of the Trinity) of nn within 

the limits of the Old Testament! 

Soli Deo Gloria! 



OPSOMMING 

DIE TEOLGIESE GEBRUIK VAN H l l  IN DIE OU TESTAMENT 

Hierdie studie se hoofoogmerk was om vas te stel wat die teologiese gebruik van nn 

in die Ou Testament is. Die Here het homself deur die loop van die eeue aan die mens 

geopenbaar. In die lig van hierdie gegewe maak hierdie studie gebruik van die 

Openbarings-historiese metode. Die Hebreeuse woord nn kom drie honderd agt en 

sewentig keer in die Ou Testament voor. Die mees basiese verstaan van die woord 

rill is onder andere 'kind", "lug in bewegingnen 'blaas". In hoofsaak dui die woord dus 

op 'n onsigbare beweging. 

In ongeveer honderd en sewe plekke dui die woord op die handeling van God in die 

natuur en lewensw6reld van die mens. In die meeste gevalle word die woord vertaal 

met 'Qees"as aanduiding van die werk van die "Gees"van God. 

Die oorsprong en inhoudelike van die woord n7-I is gehul in 'n wolk van onseketheid. 

Die oogmerk van hierdie studie was om die een betekenisveld van die woord nn  te 

ondersoek, naamlik as aanduiding van God en die werksaamhede van God - dit 

wat tradisioneel beskryf word as die "GeeS' van God. 

Die teologiese probleem wat uit bogenoemde tradisionele opvatting voortspruit is dat 

nn in die Ou Testament direk ekwivalent verstaan en ge'interpreteer word as die 

Heilige Gees (aytoq nvwpa) soos God die derde Persoon van die Triniteit in die 

Nuwe Testament geopenbaar het. Daar is egter geen bewyse in die Ou Testament dat 



nn so verstaan en ge'interpreteer is nie. Deur hierdie proses van gelykstelling ( n n  en 

avo& n v ~ u p a )  word die Ou Testament se waarde, boodskap. karakter en konteks 

gedevalueer. Die unieke Ou-Testamentiese konteks en interpretasie van nn word 

meestal deur die Nuwe Testamentiese pneumatologie misken of lukraak gebruik in die 

daarstelling van 'n Bybelse pneumatologie.. Baie popul6re benaderings ten opsigte van 

die verstaan van die Ou-Testamentiese nn-konsep is onaanvaarbare allegoriee en 

tipologiese interpretasies waardeur die gesag en eie aard van die Ou Testament misken 

word. 

Die rol en eiesoortige plek van die Ou Testament in die modeme teologie is gevestig in 

die feit dat die Ou Testament waarlik woord van God is - so bepaal deur sy eie aard en 

konteks. Die Ou Testament is nie maar net 'n nodige inleiding op die Nuwe Testament 

nie. As die eie aard en karakter ten opsigte van die verstaan en interpretasie van nl? 

gehandhaaf word, dan werp die Ou Testament 'n nuwe lig op die tema "Gee&' van God. 

Die slotsom waartoe hierdie studie kom is dat nn nie die Ou Testamentiese ekwivalent 

is van die Heilige Gees soos in die Nuwe Testament geopenbaar nie. nn  moet 

verstaan en ge'interpreteer word as God self. nn is die manier waarop Israel God 

besklyf het, nie soos Hy in Homself is nie, maar soos Hy Sy mag, krag, toom, lewe - Sy 

eie teenwoordigheid kommunikeer. 

Om te konkludeer: Daar is geen aanduiding in die Ou Testament dat n n  verstaan of 

ge'interpreteer is as die Heilige Gees nie. Die persoon en werking van nn in die Ou 

Testament is slegs gedeeltelik onthul en is in die koms van die Messias (Nuwe 

Testament) ten volle onthul. Slegs deur die openbaring van die Messias het die 
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versluierde getuienis van H n  in die Ou Testament tot sy ware reg kom. In die lig van 

die Nuwe Testament (terugskouend op die Ou Testament) is dit duidelik dat 'n 

kontinuyteit voorkorn tussen die handelinge van D l 1  (God-in-aksie) in die Ou Testament 

en die handelinge van die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Die nuwe (Heilige 

Gees) is in die oue (In) verseel en in die nuwe (Heilige Gees) word die oue (m) ten 

volle geopenbaar. 

Soli Deo Gloria! 
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1.1. DIE PROBLEEMSTELLING 

Hierdie proefskrif wil navorsing doen oor die gebruik van nn in die Ou Testament. 

Geen ander Ou-Testamentiese tema is so misterieus soos nn in die Ou Testament 

nie. En tog was die nn immanent teenwoordig; Gideon is deur die Hn bemagtig, 

Saul is deur die Hn bekragtig, die nn het die profete ge'inspireer en die Kneg van die 

Here gesalf en sal die skepping in die eskatologiese era hernu. Dit was die nn wat 'n 

skaapwagter 'n volksheld gemaak het en 'n slawemeisie 'n profetes. Deur die werkinge 

van nn word 'n dorre woestyn 'n pragtige paradys en versag die verharde harte van 

God se volk. 

Die Ou-Testamentiese skrywers het hierdie misterieuse gees die nn van die Here 

genoem. Geen ander nasie van die Nabye Ooste het so 'n konsep gehad nie. Vir 'n 

spesifieke volk met 'n monotei'stiese Godsbegrip was dit 'n unieke begrip. 

Wat het die Ou Testamentiese skrywers bedoel wanneer hulle oor die nn van God 

gepraat het? Watter eienskappe van God het hulle beskryf in hulle uiteensetting van die 

handelinge van nn? In die betiteling van 717' nn het hulle spesifieke eienskappe 

van hulle God bely. 

In die Ou Testament word nn slegs gebruik om God se handelinge in verhouding met 

sy skepping, sy volk en sy wese te beskryf. 717' ml of ~ ' 7 5 ~  nn was die 

lsraeliete se manier om God te beskryf, 777' nn of ~ ' 7 5 ~  IT77 het nie sy karakter 



beskryf nie maar hoe Hy sy krag, mag, wil en sy magtige teenwoordigheid 

(irnmanensie) kornrnunikeer. 

Die doel van hierdie studie is om helderheid te verkry oor die nn-konsep in die Ou 

Testament. Hierdie studie neem dus nie die hele n1l-veld as studie-onderwerp nie 

maar 'n kleiner afgebakende eenheid - nn wat na God en sy handelinge verwys, dit 

wat tradisioneel gesien word as "die Gees van God". 

Vanuit die aanhaling en gebruik van Ou-Testarnentiese nn-tekste in die Nuwe 

Testament word die R77 van die Ou Testament rneermale direk ekwivalent 

ge'interpreteer as die derde persoon van die Triniteit soos wat God die Drie-Eenheid 

aan sy kerk in die Nuwe Testament geopenbaar het. Volgens Gunneweg (1978:21-23) 

kan die Nuwe-Testamentiese aanhalings van Ou-Testamentiese tekste nie as die 

ontsluitingsleutel gebruik word om die Ou Testament te verstaan nie. Na my mening is 

hierdie stelling van Gunneweg ook geldig vir die verstaan van die begrip nn  in die Ou 

Testament. 

In Handelinge (Hand 1:l-21) haal die Nuwe-Testamentiese skrywer die woorde van 

Joel aan en interpreteer hy hierdie profesie as v e ~ u l  met die gebeure op Pinksterdag: 

1 Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek 

bymekaar. 2 Skielik was daar 'n geluid uit die heme1 soos van 'n geweldige 

stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3 Hulle het 

iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. 

4 Alma1 is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat 

soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. 



12 Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: 

"Wat kan dit tog beteken?" 13 Maar party het gespot en gese: "Hulle is dronk." 

14 Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van 

die Heilige Gees spreek hy die mense toe: "Jode en julle a h a 1  wat in Jerusalem 

woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan s&: 

15 Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege- 

uur in die mBre. 16 Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joel ges& het: 

17 So sal dit in die laaste dae wees, s& God: "Ek sal my Gees uitstort op alle 

mense: julle seuns en julle dogters sal as  profete optree; julle jongmense sal 

gesigte sien; julle oumense sal drome droom. 18 Ja ,  op my dienaars en my 

dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as  profete 

optree." (NAV) 

Die teologiese probleem wat hierdie studie dus wil beantwoord is die aanname dat die 

begrip Heilige Gees in die Nuwe Testament meermale ekwivalent gestel word aan In 

in die Ou Testament. In hierdie proses word die Ou Testament se eie karakter, 

boodskap en konteks gedegradeer. Deurdat die Nuwe Testament tekste vanuit die Ou 

Testament aanhaal, beteken dit nie dat die Nuwe Testament vir die teologie 'n bloudruk 

gee van hoe om die Ou Testament te verstaan nie (Gunneweg, 1978:21-23). 

Die woord n77 kom byna vier honderd (400) keer in die Ou Testament voor en die 

woordgroepe ~ ' 7 5 ~  nn en 717' byna 'n honderd (100) keer. In baie gevalle 

het Ill7 niks met "gees" of "Gees" te doen nie. Dit is ook dikwels baie moeilik om te 

bepaal wat presies met nn bedoel word. se betekenisaanwending kan in verskil- 

lende kategoriee verdeel word. 



Volgens Vosloo (1983:40) is daar 'n nie-godsdienstige betekenis wat hoofsaaklik 

betrekking het op die wind of op die rnens en 'n godsdienstige betekenis waarby God 

ge'impliseer word, hetsy as personifikasie van die krag van God of die werking van God 

self. 

Gosling (1994:234) beskryi die teologiese problematiek rakende die interpretasie van 

~ ' 7 5 ~  nn, 777' nn soos volg: "Die verskillende maniere waarop die werking van 

die 1777 in die Ou Testament geskets word, skakel die moontlikheid van 'n 

personifikasie uit. Die pneumatologie van die Ou Testament is daarom steeds 'n 

onopgeloste teologiese probleem. " 

Somrnige Ou-Testamentici (Vriezen, 1949:230; Scheepers, 1960:216-219; Albertz en 

Westerrnann, 1976:730-752) interpreteer P975K T i l l  en 717' rill nie as 'n persoon 

naas of sonder Jahwe nie. Vir hulle is ~ ' 7 5 ~  nn en 717' Jahwe-in-aksie. nn 
is dus 'n manifestasie van Jahwe se teenwoordigheid. 

Volgens Vos (1985:286) interpreteer teoloe soos Vosloo en Kuitert nn weer as 'n 

personifikasie van God. Nou word nn nie meer beskryf as 'n besondere daad van 

God nie, rnaar beteken dit God self. 

Westerrnann (1981(b):229) handhaaf 'n derde beskouing van die nn, naarnlik die van 

'n algemeen goddelike predikaat wat die wese van God ornskryf. 

Scheepers (1 960:216 & 222), Jonker (1 981 :1 24), Vosloo (1 983:63-64) en Eichrodt 

(1933:60) handhaaf 'n verdere interpretasie, naamlik dat die P';I~K m, 717' n7-7 
as 'n hipostase van God beskou kan word. 

Onmiddellik rnoet die vraag gestel word: "Wat word onder hipostase verstaan?" Vosloo 

(1 983:62) beroep horn op Eichrodt (1 933:6O) en Scheepers (1 960:216) en beskryi 

hipostase as: "die verpersoonliking van God se werksaarnhede en attribute op so 'n 

wyse dat dit die voorkoms van 'n half-persoonlike goddelike wese kry". 



'n Verdere verstaanprobleem t.0.v. ~ ' 7 5 ~  nn, 717l nn is dat daar nie 'n 

eenvorrnige patroon van werksaamhede van die nn is nie. nn  se werksmetodiek 

verskil van tydperk tot tydperk. Sy werksaamhede in die boek Rigters is anders as in 

Psalms, en die is weer anders as in die ballingskap en na-eksilliese periode (Heron, 

1983:3). Volgens Hildebrandt (1995:XVI) handhaaf baie teoloe 'n subjektiewe en 

spekulatiewe interpretasie van die nn-tekste: "Many popular approaches to OT 

material referring to the work of the Spirit of God are examples of spiritualizing and 

allegorizing - methods that diminish the authority of some passages." 

Die Ou-Testarnentiese begrip 1 7  n n  word dikwels verkeerd aangehaal, 

gei'nterpreteer, gebruik of genegeer in die daarstelling van 'n Bybelse teologie oor die 

Gees van God: "The OT background to the NTpneumatology is often neglected or only 

briefly surveyed. " (Hildebrandt 1995:xvi.) 

Volgens Wood (197633) is talle boeke gesktyf oor die werking van die Gees van God, 

rnaar die onderwerp is hoofsaaklik vanuit die Nuwe Testament benader. lndien die Ou 

Testament we1 genoem word, is dit dikwels lukraak en merendeels in 'n ver-gelykende 

opmerking. "Some writers have doubted that the Old Testament contains any sure 

references to the Holy Spirit and that certainly people of the time had little, if any 

conception of this Third Person of the Holy Trininfy. " (Wood, 1976:8.) 

Heron (1983:3) huldig 'n soortgelyke siening deur te sktyf: "As modern Christian 

theology has increasingly come to recognize, the Old Testament becomes far more 

richly illuminating when it is not simply dismissed as an unimportant preface to the New, 

and when the temptation is resisted to read into it what is really only properly to be 

found in the New. It has its own light to throw on the theme 7he Holy Spirit'". 

Die aktualiteit van hierdie studie I6 daarin dat alle insigte, soos bo vermeld, op 'n 

rneningsverskil oor die onderwerp dui. Die teenstrydige standpunte maak hierdie studie 

noodsaaklik. Die navorsingsresultate van die onderhawige studie gaan poog om mee te 

help in die vind van groter duidelikheid aangaande die interpretasie van n n  in die Ou 

Testament. 

Die doel van hierdie studie dus is om 'n nuwe perspektief daar te stel ten opsigte van 

die eie aard, karakter en handelinge van nn in die Ou Testament sodat die devaluasie 



van die Ou Testament en die gedwonge pneumatologiese verstaan van die Ou 

Testament uitgeskakel kan word. 

1.2 NAVORSINGSDOELSTELLINGS EN DOELWITTE 

1.2.1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Hierdie studie ondersoek die teologiese gebruik van 717' nn in die Ou Testament. 

Die sktywer wil deur middel van die proefskrif 'n bydrae tot die teologiese gesprek oor 

nl? in die Ou Testament lewer. Verskillende perspektiewe, onder andere die 

Openbarings-historiese, filologiese, historiese en vergelykende perspektiewe sal 

gebruik word. Resultate wat hieruit verkry is, sal lei tot 'n beter verstaan van die "Gees" 

van God in die Ou Testament. 

Om in bogenoemde doe1 te slaag is die volgende doelwitte ge'identifiseer: 

Om die interpretasie van 717' im sedelt die Eerste W6reldoorlog te 

ondersoek 

Om die betekenis van 717' nn in die Ou Testament te bestudeer 

Om die diakroniese ontwikkeling van 717' nn in die Ou Testament na te vors 

Om die verskillende werkinge van 717' nn in die Ou Testament te identifiseer 

Om die verstaan van die 717' nn in die Ou Testament duidelik te omskryf 

1.3. SENTRALE TEOLOGIESE ARGUMENT 

God het Hom op 'n besondere wyse in die Ou Testament bekend gestel. Hy het Hom 

deur die werking van sy Ill7 verbind tot die begeleiding van sy volk gedurende elke 

tydperk van die Ou-Testamentiese geskiedenis. Die teologiese implikasies van die 

wyse waarop God Hom deur sy nn openbaar, lei hedendaagse gelowiges tot 'n beter 

en ryker begrip van God se grootheid en almag. 



Die hipotese van hierdie studie is dat 777' nn in die Ou Testament beklemtoon dat 

God (Drie-enig) voortdurend besig is om op 'n wonderlik kreatiewe manier in die mens 

se heilshistoriese bestaan te werk, sonder om gebruik te maak van 'n gedwonge Ou- 

Testamentiese pneumatologie! 

As Christen werk die navorser met aannames vanuit die Nuwe Testament, byvoorbeeld 

dat God Drie-enig is. Weliswaar val hierdie aannames buite die skopus van hierdie 

studie. Onder die Christelike Drie-eenheidsleer (Triniteitsleer) word verstaan dit wat 

deur geloofskonfessies, onder andere die Nederlandse Geloofsbelydenis en 

Heidelbergse Kategismus, beliggaam is . As daar vanuit 'n suiwer Ou-Testamentiese 

oogpunt gewerk word, sal bogenoemde hipotese metateoreties wees wat die Ou 

Testament oorvra. 

1.4. METODE VAN ONDERSOEK 

1 A.1. LITERATUUR- EN BRONONTLEDING 

'n Openbarings-historiese ondersoek word beoog. Onder Openbarings-historiese 

ondersoek word verstaan dat daar 'n historiese rekonstruksie van 'n teks behoort plaas 

te vind: wat die teks in die oorspronklike gedagtewgreld beteken het ("what the text 

meanl'), voordat 'n teologiese herinterpretasie ("what it means") gemaak kan word. 

(Hasel, l982:X). 

Die multipleksmetode van Hasel (1982:169-183) sal in die ondersoek na-die rill in die 

Ou Testament gevolg word: 

Bybelse teologie is 'n histories-teologiese dissipline. Daarom sal die konteks 

waarbinne 717' nn in die Ou Testament voorkom, in ag geneem word. Die 

tyd, plek en omstandighede waarbinne nn gebruik word, is belangrik. 

Deeglik gefundeerde eksegese wat met die genre rekening hou, sal die navorser 

in staat stel om te onderskei tussen die verskillende betekenisse van nn. 

Daar sal rekening gehou word met die ontstaan van die verskillende Bybelse 

boeke. Elke tydperk sal 'n ander invloed op die interpretasie van n n  uitoefen. 



Die grammatikale eienskappe, soos sinonieme parallelismes, semantiek, 

sintakties-semantiese funksies en woordbetekenisse, sal ondersoek word. 

Sodanige ondersoek sal byvoorbeeld van nut wees om te bepaal of nil 'n eie 

onafhanklike entiteit naas of sonder God is, of 'n sinoniem is vir God, 'n 

manifestasie van die Here se teenwoordigheid, 'n onpersoonlike krag of die 

aanduiding is van die Here se innerlike. 

Die verskillende interpretasies van Ill1 sal met mekaar vergelyk word. 

Kennis vanuit die resultate wat deur die navorsing verkry is, sal meehelp in die 

korrekte verstaan van in die Ou Testament. 

1.4.2. METODlEK IN GEBRUIK VAN LITERATUUR EN BRONNE 

Duitse en Franse bronne wat in die proefskrif gebruik word, is in vertalings soos Engels 

en Nederlands gelees en as sodanig hanteer. In die proefskrif word hoofsaaklik die 

Nuwe Afrikaanse Vertaling (NAV) van die Bybel gebruik vir Afrikaanse aanhalings en 

die King James Version vir die Engelse aanhalings. lndien 'n ander vertaling (Afrikaans 

of Engels) gebruik word, word daar aan die einde van die aanhaling aangedui watter 

vertaling gebruik is. Die volgende afkortings is gebruik: RSV (Revised Standard 

Version), AV (Authorised Version), NSRV (New Standard Revised Version), NAB (New 

Amplified Bible), JPS (Jewish Publication Society Old Testament) en OAV (Ou 

Afrikaanse Vertaling). Die rekenaarprogram wat gebruik is vir die Hebreeuse en 

Griekse tekste verskil van die Hebreeuse en Griekse leestekens soos aangetoon in die 

gedrukte Bybelteks. Vir die korrekte Hebreeuse en Griekse teks moet die emstige 

taalstudent die tekste eerder in die Hebreeuse en Griekse Bybels kontroleer. 



2. DIE VERSTAAN VAN m9 nn DEUR OU-TESTAMENTIESE 

TEOLOE SEDERT DIE EERSTE WERELDOORLOG. 

2.1 AGTERGROND 

Hoe moet die Ou Testamentiese begrip 717' nn verstaan word? Word dit verstaan 

as 'n onafhanklike persoon, 'n hipostase, die derde persoon van die goddelike Drie- 

eenheid, 'n goddelike attribuut, God self of as 'n krag wat van God uitgaan? 

Koehler (1953:l l l) maak die volgende stelling: "The differentiation is always in 

attribute; there is not (yet) any question of individualization of spirit. The pneumatology 

of the Old Testament is therefore an unsolved problem. There is not sufficient material 

on which to work, and therefore there can be no satisfactory insights into the question." 

Die beantwoording van bogenoemde vraag hang daalvan af of jy 'n Ou-Testamentiese 

Teologie skryf of 'n Christelike Teologie van die Ou Testament. Daar is 'n groot verskil 

tussen bogenoemde twee teologie. Deist (1994:165 ) sluit hierby aan as hy die 

bewering maak dat die konsep "Ou Testament" (oftewel die "ou verbond") nie na 'n teks 

verwys nie, maar na 'n (Christelike) teologiese konsep, oftewel 'n hermeneutiese of 

geloofsinge-steldheid, teenoor die voor-Christelike lsraelities-Joodse tradisie. Reif 

(1998:144) beskryf bogenoemde herrneneutiese probleem soos volg: "Die Bybel 

bestaan uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament se 

geldigheid word deur die ver-vulling in die Nuwe Testament bekragtig. Beide vorm 'n 

integrale deel van die Bybel en moet as sulks na hulle eie aard verstaan en 

ge'interpreteer word." 



Davidson (1904:127) sluit by hierdie siening aan as hy skryf: 'The language used ... 

might be used, and no doubt is now used, to express the conception of the Spirit as a 

distinct person. But ... it is doubtful if any passage of the Old Testament has this sense, 

if by the sense of the Old Testament we mean the sense intended by the writers of the 

Old Testament. " 

Hierdie studie wil die oorspronklike bedoeling van die Ou-Testarnentiese skrywers 

navors en so bepaal wat hulle siening is ten opsigte van die m. 

Voordat die begrip ondersoek kan word, rnoet vasgestel word hoe Ou- 

Testarnentiese teoloe die begrip histories gei'nterpreteer het. Vanwee die feit dat die 

navorsingsveld so wyd is, sal slegs gefokus word op enkele Ou-Testarnentiese teoloe 

wat na die Eerste W6reldoorlog teologiee gepubliseer het. 

Die keuse van die ondergenoernde Ou-Testarnentiese teoloe is gemaak op grond van 

die akaderniese invloed wat hulle op die Ou-Testarnentiese vakgebied gehad het. 

2.2. OU-TESTAMENTIESE TEOLOGIEE GEPUBLISEER NA DIE 

EERSTE W~RELDOORLOG. 

2.2.1. INLEIDING 

In hierdie hoofstuk sal aandag gegee word aan die teologiee van Walther Eichrodt 

(1933, 1935), Theodorus C. Vriezen (1949), Paul Heinisch (1955), Gerhard von Rad 

(1 957, l96O), Edrnond Jacob (1 958), Walther Zirnmerli (1 978), Claus Westermann 

(1978) en Dietrich Preuss (1991). 



Die werkswyse wat gevolg gaan word, is die volgende: (i) 'n Kort historiese blik oor die 

skrywer sal gegee word, (ii) die sklywer se interpretasie van nn sal ontleed word en 

(iii) 'n kritiese evaluering van die skrywer se siening sal aan die einde gedoen word. 

2.2.2. EVALUERING VAN VERSKEIE OU-TESTAMENTIESE TEOLOE 

2.2.2.1. W. EICHRODT: OLD TESTAMENT THEOLOGY 

Walter Eichrodt is in 1890 in Duitsland gebore. Volgens Ollenburger (1992:59) het Otto 

Procksch 'n groot invloed op Eichrodt se siening van die Ou Testament gehad 

gedurende sy studentejare aan die Universiteit van Erlangen (1915-1921). In 1921 word 

hy beroep na die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Basel (1921-1966). 

Eichrodt het hom d a a ~ o o r  beywer om Ou-Testamentiese teologie te bewaar as 'n 

historiese dissipline: "'n dissipline wat die wesenskenmerke van Israel se geloof 

ondersoek en nie net die ontwikkeling d a a ~ a n  nie." Hy beskryf sy siening soos volg: "If 

it is followed by a new concept of the essential nature of true historical study, Old 

Testament theology could be genuinely historical, without falling into the tyranny of 

historicism." (Eichrodt, 1961 :31.) 

Eichrodt (1961:ll) is oortuig d a a ~ a n  dat die sentrale waarheid in Israel se 

voortbestaan die verbond was - hy baseer dan ook sy totale teologie op die verbond. 

Die verbond bepaal Israel se unieke verhouding met God: 7 . .  covenant was a dynamic 

concept, not a static or dogmatic one: It is the typical description of a living process." 

(Eichrodt, 1961 :18.) 

In hierdie proefskrif is die Engelse uitgawes van sy tweedelige "Theologie des Alten 

Testaments"gebruik. 



Eichrodt gee redelik aandag aan die teologiese begrip 777' nn. In Volume II, Part 

Two: God and World (1967:5) Hoofstukke Xlll en XIV behandel hy die begrip 777' nn  

onder die opskrif: "The Cosmic powers of God". 

(a4 DIE GEES VAN GOD AS DIE LEWENSBEGINSEL 

Volgens Eichrodt (1967:46) is die 717' nn  die besondere medium waardeur God by 

sy Verbondsvolk betrokke is. Net soos die wind en asem van die mensldier misterieus 

is, so ook die 717' m. Vir die klassieke Jood het hierdie misterie gelei tot die 

verstaan van God se nabyheid en sy handelinge met hulle. Net soos die mens die lewe 

van God ontvang het, omdat God die lewensasem in die mens ingeblaas het, so kan 

die mens bly voort-bestaan omdat die nn nie van hom weggeneem word nie. 

Ps 143:7 

n5wn17 rnn -p mm-5u nn m53 ;rml ru 1;rn 7 

1U '11'-DP 

7 Verhoor my tog gou, HERE: my gees beswyk! Verberg u aangesig nie vir my 

nie, sodat ek nie word soos hul le wat in die kuil neerdaal nie (OAV). 

Volgens Eichrodt (1967:48) sterf mens of dier as God die nn van hulle wegneem. 

Ps 104:29 

pltu3 n m ~ - 5 ~ 1  ll~w o m  7 m  11kr 7'19 mm 29 

29 Maar as U u terugtrek, i s  dit klaar met hulle, as U hulle asem wegneem, i s  

hul le dood en  word hul le weer stof. 



(b.1 DIE GEES VAN GOD AS INSTRUMENT VAN DIE HElLSGESKlEDENlS 

Volgens Eichrodt (1967:50) was God se heilshandelinge in die Ou Testament nie net 

beperk tot groot ge'isoleerde insidente nie, maar ook in die roeping en toerusting van 

mense om sy verbondsvolk deur woord en daad te lei en te red. God het hierdie 

persone geroep en deur sy n n  bekragtig vir hulle Godgegewe taak - "... they all 

occurred in the service of the establishment of the kingdom of God in Israel." (Eichrodt, 

1967:51.) 

Rigt 6:34 

mnrr T Y ~ H  i~ui-1 m w x  up91 11~71-ns nw25 m;r9 nm 34 

34 Die Gees van die Here het vir Gideon in besit geneem, en hy  het die 

ramshoring geblaas en die Abiesriete opgeroep om hom te volg. 

1 Sam 10:6 

6 Dan sal die Gees van die Here kragtig in jou werk. J y  sal saam met hulle 

as profeet optree en 'n ander mens word. 

(c.1 DIE GEES VAN GOD AS DIE VOLMAAKTE KRAG VAN DIE NUWE ERA 

Die 717' nn  word vanaf die sewende en agste eeu anders beskou. Die Rn het hom 

aan die volk onttrek, en die 717' nn word nou beskou as die krag van die goddelike 

natuur en nie meer net as 'n krag wat van God uitgegaan het nie (Eichrodt, 1967:57). 

Jes 30:l 

730n 70151 ~ 5 1  m u  nwu5 ;I~-PKI n v ~  nm '17 1 

nwn-5u nwn n m  tun5 'nn ~ 5 1  



1 Wee die opstandige kinders, spreek die HERE, wat 'n plan uitvoer, maar dit is 

nie uit M y  nie: wat 'n verbond sluit, en di t  i s  nie uit my Gees nie, om sonde 

op sonde te stapel. 

Eichrodt (1967:55) baseer bogenoemde stelling op die sinonieme parallelisme wat in 

die vers voorkom, naamlik 'In ~5 (uit My nie) en 'nn ~5 (uit my Gees nie). In hierdie 

konteks verwys nn na waarheid, suiwerheid en geregtigheid as karaktereienskappe 

van God. 

Volgens Eichrodt (1967:59) het die bemagtiging van die nn so verander dat dit nie 

meer tydelik van aard is soos in die tyd van die charismatiese leiers en profete nie. Die 

nuwe lewe deur die is 'n lewe in die nabyheid van die Verbondsgod, en daarom 

oefen die nn 'n permanente invloed op die mens uit. 

(d.1 GOD SE GEES AS DIE KRAG WAARUIT DIE VOLK LEEF 

Bogenoemde verandering in die siening rakende die bekragtiging deur die nn en die 

volk se vorige ervaring met die nn lei tot 'n nuwe interpretasie. Eichrodt (1967:60) 

som dit soos volg op: "the Spirit of God is made markedly independent, so that it can 

now be portrayed as a so-called hypostasis, that is to say, a separate entity which acts 

of its own motion, and is of itself concerned with human affair': 

Die n i l  het in die kader van die verbond as 'n openbaringsmedium van God 

gefunksioneer. As hipostase neem die nn nou 'n tussengangersplek in tussen God en 

sy volk. So verkry die nn deel aan die heiligheid van God. Die nn word nou God se 

Heilige Gees. 



m a  npn-5rc 7 w p  nm @a 9~~35wn-h 13 

13 Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem 

nie! 

Jes 63:lO 

m-on51 rcm 3 7 ~ 5  075 7mg m p  nn-nrc n r u l  n n  ; r a ~  l o  

10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees  bedroef, 

daarom het die Here vir hul le 'n vyand geword en  het Hy self teen hulle geveg. 

Die mens se verhouding met die nn bepaal sy verhouding met God; 

ongehoorsaamheid aan die D n  lei tot die rill se ontrekking aan die mens, en dit lei 

tot die dood (Eichrodt, 1967:60). 

2.2.2.1 .l. SAMEVAlTING VAN W. EICHRODT SE nT%SIENING 

Eichrodt beskou die Dl? aanvanklik as 'n krag wat van God uitgaan. God het deur 

hierdie krag sy teenwoordigheid as Verbondsgod aan Israel bevestig. Eichrodt is die 

Ou-Testamentikus wat sonder skroom verklaar dat die nn 'n onafhanklike goddelike 

entiteit (hipostase) geword het wat selfstandig gehandel het, deel gekry het aan die 

heiligheid van die Verbondsgod en so God se Heilige Gees in die Ou Testament 

geword het. 



2.2.2.2. TH.C. VRIEZEN: HOOFDLIJNEN DER THEOLOGIE VAN HET OUDE 

TESTAMENT 

Ollenburger (1992:79) beskryf Theodorus C. Vriezen se lewenskets soos volg: Hy is in 

die jaar 1899 in Dinxperlo, Nederland, gebore. Hy het aan die Universiteite van Utrecht, 

Leiden en Groningen studeer. Tussen 1925 en 1929 was hy 'n leraar van die 

He~ormde Kerk van Nederland in Tubbergen en Sittard, en in 1929 het hy professor 

geword by Den Haag (1929-1941). In 1941 het hy as professor in Ou Testament klas 

begin gee aan die Universiteit van Groningen (1941-1957). Vanaf 1958 was hy aan die 

Universiteit van Utrecht verbonde tot met sy aftrede. Hy sterf in 1981. 

Vriezen se boek "Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament" (1949) het 'n 

pastorale fokus gehad. Dit was bedoel as 'n hulpbron vir post-W&eldoorlog 11-teoloe en 

jong teologiese studente om die Ou Testament te verstaan. Twee groot temas oorheers 

die denke van hierdie boek: Die eerste tema is die eenheid van die Ou Testament - wat 

gesetel is in die verhouding tussen God en sy volk. Die wisselwerking tussen God en sy 

volk is vir Vriezen die sentrale fokuspunt van Ou-Testamentiese teologie. Die tweede 

tema is die sentrale plek van die Ou Testament in die Christelike kerk - die outoriteit 

(gesag) en gebruik van die Ou Testament in die kerklike wereld. 

Watter plek gee Vriezen aan 717 nn in die Ou Testament? 

Vriezen bespreek die teologiese begrip 717' nn in die tweede hoofdeel in sy boek, 

"De inhoud der oudtestamentische theologie", Hoofstuk 7: "Het verkeer van God en 

mens", die eerste paragraaf: "De openbaring Gods". 



Volgens Vriezen (1977:228) wil God aktief betrokke wees by sy volk se geskiedenis, en 

daarom "oefent Hij reele gemeenschap met hem, door zijn Geest in hem te geven en 

hem aldus in staat te stellen door de Geest zijn werk te doen ..." Die wyse waarop God 

dus 'n kornmunikatiewe verhouding met sy volk in stand hou, is deur die 717' nn. Die 

717' rill is die wyse waarop God by sy volk betrokke is (Vriezen, 1977:229). Die nn 

stel die mens geheel en al in diens van God en rnaak die mens bekwaarn om God se 

wil uit te voer. Die nn berei die volk voor op God se openbaring en lei hulle om deur 

woord en daad God se wil te doen. 

Die Dn bewerk 'n onrniddellike verhouding tussen God en die volk. Hierdie verhouding 

kan op verskillende lewensterreine ontstaan - dit kan geestelik wees maar ook 

biologies. Die 717' nn bewerk 'n persoonlike handeling en word nooit die 

perrnanente eiendom van 'n mens nie. Deur die werking van die 717' nn ontstaan 

daar 'n band, 'n eenheid tussen God en die mens. Die 717' nn beklemtoon juis 

bovermelde paradoksale verhouding tussen God en mens - 'L zij kan de eenheid van 

beiden laten functioneren en tegelijk de beide partners uit elkaar houden". (Vriezen, 

1977:230.) Vriezen wys daarop dat die charismatiese karakter van die 717' nn 
voorop staan. 

Die algemene verstaan van nn het verskeie betekenismoontlikhede: wind, asern, 

hartstog, gedagtes en selfs emosies. Vir hierdie studie is die verhouding tussen God en 

die die primkre fokuspunt, en daarorn sal daar meer gefokus word op Vriezen se 

teologiese verstaan van die 717' n n .  



Die dinarniese van IT1 staan sterk op die voorgrond, hetsy as uiterlike krag of as sterk 

innerlike werking. Die 717' nn kan as 'n rnagtige stormwind optree, rnaar ook as 'n 

bruisende krag wat rnense besiel om kragtige dade te verrig. 

Op verskeie terreine het die Ou-Testarnentiese volk die 717' n77 ervaar. As lewende 

wesens het hulle die lewensbeginsel uit die hand van God deur die 717' nn ontvang. 

Hulle asemhaling is die nn, en selfs deur die wind te ervaar het hulle die 717' nl? 

beleef. Deur die geskiedenis en in mense se lewens het God sy aktiewe 

teenwoordigheid bevestig deur die werking van die 717' nn (Vriezen, 1977:231). Die 

717' rill as "extensio"van God plaas die mens in 'n besondere verhouding tot God 

sonder om die mens te vergoddelik. Die verskillende werkinge van die 717' het 

nie gelyktydig in dieselfde tydsfeer plaasgevind nie, rnaar ontwikkel in sy openbaring 

soos die geskiedenis van God se volk voottgesnel het. In die oudste periode van Israel 

se geskiedenis was die werking van die 717' gerig op die bernagtiging van leiers, 

terwyl die werking van die 717' nn tydens die ballingskap weer rneer reinigend van 

aard was. Die oudste vethale oor die werking van die 717' nl?, die Rigtettyd, fokus 

op twee aspekte van Hn: Eerstens die bernagtiging van die charismatiese leiers en 

tweedens op die optrede van die ekstatiese profete. 

(a4 DIE BEMAGTlGlNG VAN DIE CHARISMATIESE LEIERS EN DIE 

EKSTATIESE PROFETE 

Rigt 3: 10 



10 Die Gees van die Here was op hom en hy het oor Israel geregeer. Otniel het 

oorlog gemaak teen koning Kusan-Risatajirn van Mesopotamie, en die Here het 

hom oorgegee in die mag van Otniel. Hy het vir Kusan-Risatajim verslaan. 

1 Samuel 10:6 

6 Dan sal die Cees van die Here kragtig in jou werk. Jy  sal saam met hulle as  

profeet optree en 'n ander mens word. 

(b.1 nn IN DIE KLASSIEKE PROFETIESE TYDPERK 

In die tydperk van die klassieke profete word daar min melding gemaak van die werking 

van die 717' Hn (Vriezen,1977:232). 

Miga 3:8 

8 Ek, daarenteen, het baie hag,  ek het die Gees van die Here, 'n sin vir reg en 

die moed om aan Jakob sy sonde bekend te ma&, aan Israel sy oortreding. 



Die werking van die nn kom meermale in Esegiel tydens die klassieke profetetydperk 

voor, maar dan uitgedruk in die liggaamlike verplasing van die profeet 

(Vriezen,l977:232). 

Eseg 3: 12 

12 Die Gees het my opgetel, en toe hoor ek agter my die gedreun van 'n groot 

aardbewing en 'n stem: "Die heme1 self moet die magtige verskyning van die 

Here loofl" 

Die klassieke profeet Hosea staan by uitnemendheid bekend as die man van die 

"gees". 

Hosea 9:7 

7 Die tyd van straf het aangebreekl Die tyd van afrekening het gekom! Israel sal 

dit besef. I s  die profeet dwaas? Is  die man wat deur die Gees in besit geneem 

is, waansinnig? Hy is so omdat jou sonde so groot is en omdat jy so vyandig is 

teen hom. 

(c.1 nn IN DIE VOOR-EKSILIESE TYDPERK 

In die voor-eksiliese tyd word die profetiese woord deur nn in slegs twee gevalle 

genoem (Vriezen,l977:232.), naarnlik in Num 24 en 1 Kon 22:19-25. Die handelinge 
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van die Rn in hierdie tydperk word veel rneer in verband gebring met ekstatiese 

optredes. 

1 Kon 22:21-22 

2 1.. . totdat die gees vorentoe kom en voor die Here gaan staan en ges& het: "Ek 

sal horn so ver kry." 

(d.1 nn IN DIE NA-EKSILIESE TYDPERK 

In die na-eksiliese tydperk is dit anders soos dit blyk uit die Deuteronomiese 

geskiedsklywing. In hierdie tydperk word die handeling van die Rn en die profetiese 

woord direk met mekaar in verband gebring (Vriezen,1977:232). 

2 Kron 20: 14- 15 

nn- n... 14 

14 Toe kom die Gees van die Here daar in die gemeente ... 

15 en s&: "Luister, mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning 

Josafat! So sc5 die Here vir julle: Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie 

groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God." 



Die werking van die iln is tot in Esegiel se tyd baie nou in verband gebring met 

natuurverskynsels. Volgens Vriezen (1977:233) het die ~ ' 7 5 ~  nn die oervloed 

(Pl7n) onder beheer gebring in Gen 1:2. Die ill? het egter geen selfstandige rol in die 

skepping gespeel nie. 

Vriezen (1977:233) stel dit baie pertinent dat die iln nerens in die Ou Testament as 'n 

selfstandigheid of as 'n hipostase optree nie. Volgens hom is die Dl? 'n goddelike 

gawe aan mens en dier gegee wat na hulle dood na God terugkeer. Hier sien hy die 

rill as 'n lewenskrag. 

Pred 12:7 

mn] TUN PT~K;I-5~ m n  nnm 7 m 3  yx;r-5u mu7 WT 7 

7 die tyd wanneer die stof n a  die aarde toe terugkeer soos dit was, 

en die gees n a  God terugkeer wat di t  gegee het. 

Behalwe as krag, ekstase en lewenskrag gee die iln ook wysheid. 

Hierdie nuanse korn in die latere geskrifte (Priesterlike geskrif, Eks 31:l-6, Eks 28:3) 

rneer voor as in die voor-eksiliese tyd waar daar slegs in Jes 11:2 en Gen 41 :38 na die 

rill en wysheid vennrys word. 

Gen 41:38 

13 P+K nn qtu~ tuw 772 ~ r n m  mlv-5u ;rum i n w  38 

38 Daarop het Farao aan sy dienaars ges&: "Kan ons we1 iemand vind soos 

hierdie man in wie die Gees van God is?" (OAV.) 



3 Jy  rnoet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat Ek met die gees van 

wysheid vervul het, dat hulle vir Man Here maak, om horn te heilig, dat hy vir 

My die priesteramp kan bedien (OAV). 

(f-) nn EN DIE ESKATOLOGIESE TYDPERK 

Volgens Vriezen (1977:234) speel die nn 'n besonder belangrike rol in die 

heilsverwagting van die Ou Testament. Die heilstyd sal deur die werking van die Hn 

in vervulling gaan. Die 717 nn sal die w6reld verander, die nl? sal mense se 

innerlike houding nuut maak. Elke profeet het die heilstyd op 'n ander manier 

voorgestel. Jesaja beskou die Messiaanse vors as die draer van die 7 1 7  Hn by 

uitnemendheid; die nn bemagtig die Messias met al die gawes wat Hy nodig het om 

sy taak te verrig, onder andere wysheid, raad, krag en eerbied vir God. 

Jes 11:l-2 

ma- w w a  x n  -iu9 uaa m n  UYT 1 

nu7 nn ;mm m u  nn mn ;ram nn m- nn 1-5u ;rm12 

m- nm-1 
1 Maar daar sal 'n takkie uitspruit  uit die stomp van Isai, en  'n loot uit sy 

wortels sal vrugte dra; 2 en  op Horn sal die Gees van die HERE rus. die Gees 

van wysheid en  verstand, die Gees van raad en  sterkte, die Gees van kennis en 

van die vrees van die HERE (OAV). 



Vriezen (1977:234) is van rnening dat Esegiel die werking van die n n  weer anders 

beskou, naarnlik dat die n n  'n groot verandering in mense se harte sal rneebring 

sodat hulle volgens God se wil sal leef - die sogenaarnde herskeppende 

lewensbeginsel. 

Eseg 11: 19 

19 En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in jul le binneste gee: en Ek 

sal die hart van klip uit hulle vlees venvyder en  hul le 'n hart van vlees gee. 

Volgens Vriezen (1977:234) kondig die profeet Joel die heilstyd in uitbundige ekstaties- 

profetiese sty1 aan. 

Joel 2:28 

 KT n 1 m  n ~ ~ i n = 1 @ n -  nm5n nmpr nB1nnln mln 
28 Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek m y  Gees laat kom op al die mense, 

julle seuns en jul le dogters sal as profete optree, jul le oumense sal drome 

droom, jul le jong mans sal visioene sien. 

Op watter rnanier ook al, die profete het 'n radikale wending voorsien in die heilstyd wat 

direk gekoppel is aan die werking van die 717' n n  (Vriezen,1977:235). 



(9.) nn is GOD SELF 

In die heilstyd, na-eksilies, word die werking van die 717' nn direk gelyk gestel aan 

die werking van God self. 

Sag 4:6 

h 2  K 5  l D K 5  5 2 2 1 ~ - 5 ~  717'-13'1 77 l D K 5  ' 5 ~  lDK'1 lY'16 

nw2x 717' TDK 'nn-PK 3 n x  ~ 5 1  

6 Toe s& hy vir my: "Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met 

mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, s& die Here die Almagtige." 

2.2.2.2.1. SAMEVA~ING VAN TH.C. VRIEZEN SE nn-SIENING 

Vriezen beskou die 717' rill nie as 'n selfstandigheid of hipostase naas of buite God 

nie. Vir horn is die 717' nn dieselfde as God. Die nn gaan direk van God uit en is 

direk aan God verbonde. Die 717' nn het in die verskillende tydperke van Israel se 

bestaan op verskillende wyses gewerk - as krag, as die lewensbeginsel, as ekstatiese 

mag, as wysheid en ook as 'n sinonieme parallelisme vir God. 

2.2.2.3. PAUL HEINISCH: THEOLOGY OF THE OLD TESTAMENT 

Die 'Theology of the Old Testament" is 'n uitbreidingsbundel van Dr. Paul Heinisch se 

monumentale werk "History of the Old Testament" wat in 1952 verskyn het. Hierdie 

twee bundels was deel van die Bonnerbybel wat deur Peter Hanstein in Bonn, 

Duitsland, gepubliseer is. Heinisch se bundel word uitgebrei deur drie standaardartikels 

van die Pouse Leo XIII. Benedictus XV en Pius XII. 



Heinisch (1955:115) bespreek die "spirit of Yahweh breedvoerig in Hoofstuk 1, die 

twintigste paragraaf, van sy teologie. Volgens Heinisch moet die term nn verstaan 

word vanuit die handelinge wat in die Ou Testament aan die nn toegeken word. 

Volgens Heinisch (1955:115) gebruik die Psalmis dikwels die tema n n  as die krag van 

God wat in die wkreld tot uitdrukking kom. 

(a.1 nn AS LEWEGEWENDE KRAG 

Psalm 104:30 

30 U stuur u Gees uit, hulle word geskape: en U maak die gelaat van die aarde 

nuut (OAV). 

Alles in die wkreld kan bly voortbestaan omdat God sy lewegewende asem Dl? 

gestuur het. God se skepsels stelf sodra Hy nn na Hom toe terug roep. 

Psalm 104:29 

p 1 w -  P ~ D Y - ~ K I  ~ U W  n n n  7 m  p 5 7 ~  7-19 m o n  29 

29 U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle 

sterwe en keer terug tot hul stof. 

Die term 717' Rn kom nie in die verhaal van die ses skeppingsdae voor nie omdat 

alles deur die Woord van God geskape is, maar daar was volgens Heinisch (1955:115) 

vir die Hebreeussprekende mens geen duidelike onderskeidlverdeling tussen woord en 

gees nie. Op grond hiewan kan die Psalmis sklywe: 



PKXS-$2 1% I71131 1WYl PPW 717' 1171 6 

6 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond 

hulle hele leer (OAV). 

Hier word "woord" en iln as 'n sinonieme parallelisme gebruik; in Babilonies word nn 

ook as 'n sinoniem vir woord gebruik. Die ganse skepping, alles wat lewe, het hulle 

voort-bestaan te danke aan die 717' n77 (Heinisch,1955:115). 

(b.1 nn IN DIE GESKIEDENIS VAN ISRAEL 

Volgens Heinisch (1955:116) het die nn  "n belangrike rol in die geskiedenis van die 

volk Israel gespeel. God het sekere persone met die iln bemagtig om Israel te red 

(oorlogsituasies) vanuit hulle sonde (wegdwaling van God). Hierdie H n  het die rigters 

in oorlogsituasies tot oorwinnings aangespoor. 

Rigt 3: 10 

717' p 7 1  nnn5n5 w15uv-nrc DDDY 7l;r9-nn 1-5u ml l o  

P - ~ U W ~  I W ~  5u 1-1' rum PYK 75n m u m  p n - n ~  vx 

10 Die Gees van die Here was op hom en  hy het oor Israel geregeer. Otniel het 

oorlog gemaak teen koning Kusan-Risatajim van Mesopotamie, en  die Here het 

horn oorgegee in die mag van Otni&l. Hy het vir Kusan-Risatajim verslaan. 

Volgens Heinisch (1955:117) het die 717l n n  sekere persone tydelik bemagtig om 

sekere spesialisambagte te beklee, byvoorbeeld die ambagsmanne wat die tabernakel 

help bou het. 



Eks 31:3 

nx5n-5m num rnmm 7 ~ x 3  n-7% n n  TnK ~ 5 n ~  3 

3 Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en 

verstand enige werk kan doen (NAV). 

3 Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en 

kennis en bekwaamheid vir allerhande werk (OAV). 

Heinisch (19551 16) meld ook dat die persone metafisies verplaas het van een 

plek na 'n ander, en dan verwys hy spesifiek na Elia en Esegiel. 

Eseg 37: 1 

z u p  71n3 -1n-111 m- n n  -IW-1 m - - ~ ~  1% zn-7 1 

nlnw z ~ 5 n  K - ~ T  

1 Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die 

Here uitgebring en neergesit binne-in 'n laagte. Die laagte was vol bene. 

Die R n  het persone ook bemagtig om as ekstatiese profete op te tree, onder andere 

die sewentig oudstes wat Moses moes help regeer; ook vir Bilearn en die profete in 

Samuel se tyd, selfs vir koning Saul en van sy diensknegte (Heinisch,1955:116). 

Num 11:25 



25 Die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat en 'n deel van die 

Cees wat op Moses was, op die sewentig laat kom. Toe die Cees op hulle kom, 

het hulle as  profete begin optree, maar daarna nie meer nie. 

Num 24:2-3 

1 9 5 ~  m l  r ~ x ~ 5  p w  5uiw=nu u i r  1w-nu mu52 u w ~  2 

2 en toe hy opkyk en die stamme van Israel langs mekaar sien woon, het die 

Gees van God oor hom gekom, 3 en toe kom Bileam met hierdie uitspraak 

"Die openbaring aan Bileam seun van Beor, die openbaring aan 'n man wie se 

oe geopen is. .." 

1 Sam 19:20 

;ln;l-• 1um91 ~ 1 7 5 ~  

20 Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid gevange te neem. Toe hulle die 

groep profete sien wat besig was om as profete op te tree onderwyl Samuel 

hulle voorgaan, het die Gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, 

en hulle het self ook begin om as profete op te tree. 

Eseg 8:3 



3 Hy het iets uitgesteek wat soos 'n hand gelyk het en my aan my hare gevat: 

die Gees het my in die lug opgetel en my na Jerusalem toe gebring. Dit het 

gebeur in die gesig wat van God af gekom het. Hy (Die Gees) het my gebring na 

die ingang van die poort aan die binnekant, die een wat na die noorde toe kyk, 

daar waar die afgodsbeeld gestaan het wat soveel heftige toorn veroorsaak het. 

Volgens Heinisch (1955:117) het God ook persone as profete geroep en hulle toegerus 

met die nn om as profete te midde van sy  volk op te tree. Hy verwys nie net na die 

bekende profete nie, maar klassifiseer Josef, Bileam, Dawid, Elia, Elisa, Asarja seun 

van Oded, Jagasiel seun van Sagaria, Sagaria seun van die priester Jojada en Daniel 

as persone wat deur die nn bemagtig is om as profete op te tree. 

2 Kron 24:20 

mnu x im m9-nu  n n x ~ ~ ) - 3  m+m u51 

20 Die Gees van God het vir Sagaria seun van die priester Jojada in besit 

geneem. Sagaria het voor die volk gaan staan en vir hulle ges&: 'So s6 God: 

Waarom oortree julle die gebooie van die Here? Dit sal nie met julle goed gaan 

nie. Omdat julle die Here verlaat het, sal Hy julle verlaat." 

Volgens Heinisch (1955:117) is al die profete deur die nn bemagtig om God se woord 

duidelik en ondubbelsinnig aan die volk te verkondig. 



Neh 9:20 

n;rw nun-& 71a1 ~ 5 9 3 ~ 7 5  nnl ;rxm 7nm 20 

nuar5 n;15 mn] 

20 U het u goeie Gees gegee om hulle te onderrig, U het u manna nie van hulle 

teruggehou nie, U het vir hulle water gegee vir hulle dors. 

Heinisch (1955:118) belig 'n baie interessante feit aangaande die bemagtiging deur die 

nn. Nie almal wat deur die n n  bemagtig is, leef 'n Geesvewulde en Godvresende 

lewe nie. Hy vetwys spesifiek na Gideon, Jefta, Simson, Saul en Dawid. Hy beskryf dit 

soos volg: ''The spirit of God did not in every instance effect an interior change, even 

though it enabled the judges to petform acts which strengthened popular faith in God's 

power and providence, thereby preserving Mosaic religion." 

Volgens Heinisch (1955:118) sal bogenoemde menslike verharding (error) verbreek 

word. Mense sal 'n hartsverandering ondergaan deur die werking van die n n  in die 

Messiaanse tyd - nie net van Israel nie maar van die hele wereld. 

Jes 44:3-5 

7~1~-5u 9nn pru ;rum-5u n+nl uar-k n9a-pu 9 3  3 

-paur-5u qn3ml 

3 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droe grond. Ek sal m y  

Gees uitgiet op jou kinders, my seen op jou nakomehge. 

In al bogenoemde verwysings deur Heinisch is dit duidelik dat die aan 717 

behoort en deur Hom gestuur en beheer word (Heinisch 1955:118). Volgens Heinisch is 

daar 'n baie duidelike onderskeid te tref tussen God en nn. As die Bybelskrywers 



nn as 'n onafhanklike persoon beskou het, sou hulle baie rnoeilik frases soos die 

volgende gebruik het: 

Num 11:17 

17 Ek sal dan &om en daar met jou  praat, en Ek sal van die Gees wat op jou  

is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou  die verantwoordelikheid vir 

die volk dra, sodat j y  dit nie alleen hoef te doen nie. 

Die nn  in die Ou Testament is 'n krag wat van God uitgaan wat lewe wek, persone 

bemagtig, fisiese krag genereer, rnense tot nuwe insigte lei en persone weldade laat 

verrig (Heinisch,l955:119). Heinisch wys daarop dat die nn in sornmige tekste 

gepersonifieer is - my gees, sy gees, u gees (1955:120). 

Psalm 143: 10 

-1mn ;rm 7nn -;rh mrc--3 7 n n  nwu5 -1m5 10 

TtuP Y l K 3  

10 Leer my om u wi l  te doen, want U i s  my  God! Laat u goeie Oees 

my op 'n gelyk pad lei. 

Jes 63: 10 



10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom 

het die Here vir hulle 'n vyand geword en het Hy self teen hulle geveg. 

Volgens Heinisch (1955:120) kan bogenoemde teks en Nehemia 9:19-20 dit laat lyk 

asof die IT77 'n definitiewe eiesoortige onafhanklike bestaan naas God gevoer het, 

maar al wat die tekste wil st?, is dat die volk God teleurgestel het en dat Moses deur 

God bemagtig, bekragtig en gelei is. 

mnr5 m 5  mn] 
20 U het u goeie Gees gegee om hulle te ondemg, U het u manna nie van hulle 

teruggehou nie, U het vir hulle water gegee vir hulle dors. 

2.2.2.3.1. SAMEVATTING VAN PAUL HElNlSCH SE IT%3ENING 

Paul Heinisch (1955:212) som sy siening van die I T n  in die Ou Testament soos volg 

op: ''It was reserved for the New Testament to reveal the mystey of the Holy Spirit On 

Pentecost Peter saw fulfilled Joel's prophecy concerning the pouring out of the spirit, 

and thereafter he was convinced that the spirit of God which spoke in the Old 

Testament through the prophets is the third Person of the Blessed Trinity. The same is 

proclaimed in the Creed of Constantinople: Credo in Spiriturn Sanctum, qui locutus est 

per prophetas. " 

2.2.2.4. GERHARD VON RAD: OLD TESTAMENT THEOLOGY 

Gerhard von Rad is in 1901 in Nuremberg, Duitsland, gebore. Sy akademiese vorming 

vind plaas aan die Universiteite van Erlagen en Tubigen. In 1930 het hy klas begin gee 

in Leipzig. In 1934 aanvaar hy 'n pos aan die Universiteit van Jena en verhuis na die 

oorlog (1945-1949) na Gottingen. In 1949 word hy beroep na die Universiteit van 
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Heidelberg waar hy professor in Ou Testament bly tot met sy afstetwe in 1971 

(Ollenburger, 1992:121). Volgens Hasel (1982:69) is Von Rad die skepper van ' n  

tradisie-historiese Ou-Testamentiese teologie wat diakronies van metode en aard is 

(Hasel, 1982:69). In hierdie proefskrif is die Engelse uitgawes van sy twee bundels 

'Theologie des Alten Testaments" gebruik. 

Von Rad (1962:105) beskryf sy metode soos volg: "The subject-matter which concerns 

the theologian is, of course, not the spiritual and religious world of Israel and the 

conditions of her soul in general, nor is it her world of faith, all of which can only be 

reconstructed by means of conclusions drawn from the documents: instead, it is simply 

Israel's own explicit assertions about Jahwe. The theologian must above all deal 

directly with the evidence, that is, with what lsrael herself testified concerning Jahweh 

and there is no doubt that in many cases he must go back to school again and learn to 

interrogate each document, much more closely than has been done hitherto, as to 

specific kerygmatic intention. " 

Volgens Von Rad (1962:105) is selfs die oudste vertellings oor Jahwe histories bepaal; 

die naam van hierdie God word gekoppel aan die een of ander handeling in die 

geskiedenis. Jahwe, "wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het", is 

waarskynlik die oudste en die mees gebruikte belydenis oor Jahwe. 

Walter plek gee Von Rad aan die begrip Ill7 in die Ou Testament? 

Von Rad (1965:56 ) hanteer die hele begrip i7n onder die afdeling oor die profete 

("prophetic office") in Volume 2 van sy Teologie. Volgens horn is die vroegste profete, 



die van die 9de eeu, se optrede deur die teenwoordigheid van die nn gekonstitueer 

(196557). Hy velwys spesifiek na Elia en Elisa. 

2 Kon 2: 15 

nn ;rn] n a w ~  m a  mlm-wrc m9m--n m m  15 

rnYK ~ 5 - m n m  m ~ p 5  1 ~ ~ 1  ~ t h - 5 ~  1;l-5~ 

15 Toe die profete van Jerigo wat 'n entjie daarvandaan gestaan het, horn sien, 

het hulle gese: "Die gees van Elia rus m u  op Elisa" Hulle het horn tegernoet 

geloop en voor horn gebuig. 

Die "besit deur", "onder beheer wees van" die nn  is deur getuies gestaaf, en dit het 

die profeet se roeping gewettig (1965:57). Von Rad (1965:56) wys egter daarop dat die 

profete van die agtste eeu, Amos - Jona, hulleself nie gesien het as draers van die nn 

nie, maar eerder as verkondigers van die woord. Die verdwyning van die nn-konsep 

by die agste-eeuse profete is volgens Von Rad (1965:57) 'n belangrike teologiese feit, 

naamlik dat die profeet van die woord baie rneer op homself rnoes fokus en op die feit 

dat hy deur God geroep is om te profeteer. Hy sluit by Mowinckel (1934:199) aan deur 

te beweer dat die rill-begrip die karaktertrek was van die Noord-lsraelitiese profete 

(1965:36), en daarom kom die hele gedagte eers weer van Esegiel af by die profete 

voor. 

Von Rad (1965:169) behandel die werking van die nn onder die opskrif "Jahwe's 

Anointed Ones". In hierdie verband gee hy besondere aandag aan die werk van Jesaja 

(11:l-8). In die deel oor die Messiaanse leier stel Von Rad dit duidelik dat die 

Messiaanse heerser nie op 'n enkele "charisma" - soos dit in die verlede was - sou kon 

staat rnaak nie. 'n Volle voortgaande charismatiese beheer sou nodig wees vir sy taak. 
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Jes 1 1 :2-3a 

2 Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid e n  insig gee, 

die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die 

Here. 

Von Rad (1965:169) beweer dat Jesaja van mening is dat hierdie beheer deur die 

permanent is - nie tydelik soos in die geval van die rigters en ekstatiese profete nie. 

Verder blyk dit dat die profeet in sy amp ("prophetic office") deur die gawes van die nn 

gelei word tot regverdige beslissings en regspraak. 

Von Rad maak 'n derde keer melding van die n n  in die hoofstuk wat handel oor die 

agste-eeuse profete. Volgens Von Rad (1965:180) het die agtste-eeuse profete 'n 

sekere groep se sonde uitgewys en by implikasie van toepassing gemaak op die hele 

volk Israel. In hierdie dele dui n n  (in 'n genitiewe konstruksie) die negatiewe 

karaktertrek van die volk of groep aan wat meegebring word deur 'n invloed van buite 

die mens. 

Hosea 4: 12 

TITT ;run7 DVR my -3 15 hp n l 5 w -  w n .nu 12 

m;15x nnnn 

12 ... soek my  volk leiding by 'n stuk hout, venvag my volk dat 'n stok dinge 

aan hom bekend sal maak. Omdat 'n hoetgees die priesters beet gepak het en 

hulle aan hulle God ontrou geword het. 



2.2.2.4.1. SAMEVAlTING VAN VON RAD SE nn-SIENING 

Von Rad beskou die nn nie as van uitnemende belang nie, en daarom ken hy geen 

spesiale plek in sy teologie aan die nn toe nie. Hy maak die werking van nn 

ondergeskik aan die optrede van die profeet. Vir horn is die n n  maar net 'n krag wat 

van God uitgaan. 

2.2.2.5. EDMOND JACOB: THEOLOGY OF THE OLD TESTAMENT 

Volgens Ollenburger (1992:146) is Edmond Jacob in die jaar 1909 in Beblenheim, 

Frankryk, gebore. Sy akademiese vorrning vind plaas in Strassburg, Parys en 

Jerusalem. Hy word in 1941 aangestel as professor in Ou Testament aan die 

Universiteit van Montpellier, en in 1946 aanvaar hy 'n professoraat aan die Universiteit 

van Strassburg. Edmond Jacob se Ou-Testamentiese Teologie verskyn in die goue eeu 

(1940-1960) van Ou-Testamentiese teologie. Gedurende hierdie tydpelk verskyn die 

mees gesaghebbende Ou-Testamentiese teologiee. Hy sklyf sy teologie in Frans 

"Theologie de I'Ancien Testamenf" in 1955. In 1958 verskyn die Engelse vertaling, wat 

ook in hierdie proefskrif gebruik is. 

Jacob se "Theology of the Old Testament" (1958) vertoon sy eie unieke eienskappe - 

hy het hoofsaaklik gefokus op 'n bespreking oor God. God se (i) teenwoordigheid soos 

gemanifesteer in sy soewereiniteit en (ii) handelinge as redder het Jacob se Ou- 

Testamentiese teologie bei'nvloed. Vir Jacob (1958:ll) was die belangrikste 

gebeurtenis in die Ou Testament nie die verbond nie, maar die feit dat God Israel 

uitgekies het om in 'n spesiale verhouding tot Hom te staan. 



Bogenoemde Wee nou verwante temas het Jacob se teologiese denkrigting bepaal, 

naamlik (a) die teenwoordigheid van God - die God van die Ou Testament openbaar sy 

teenwoordigheid aan sy volk om sodoende erken te word as die soewereine God, en 

(b) die handelinge van die lewende God in die geskiedenis van Israel - die Ou 

Testament verduidelik nie enige idees rakende God nie maar vertel van God se 

handelinge in die lewens van sy kinders (Jacob, 1958:28). Sy belangrikste siening in 

die Godsleer is dat God nie lewe omdat Hy ewig is nie maar dat Hy ewig is omdat Hy 

die lewende God is. Sy idee dat God die Lewende is, impliseer dat Jahwe die Een is 

wat lewe gee, soos Jer 38:16 dit stel: 

16 Sedekia het toe in die geheim 'n eed afgeE en uir Jeremia gese: "So seker as 

die Here leef, Hy wat die &we aan ons gee, ek sal j ou  nie doodmaak nie en 

ek sal j ou  ook nie uitlewer a m  die mense uxltjou wil doodrnaak nie. " 

Volgens Jacob (1958:32) word geloof in 'n lewende God die beste weergegee deur die 

tegniek van antropomorfismes - menslike eienskappe wat aan God toegeken word, 

byvoorbeeld God praat (Gen 1 :3), God hoor (Eks 16:12) en God sien (Gen 6:12). Tog 

het antropomorfisme as stylfiguur ook sy tekortkominge. Volgens Jacob (1958:121) is 

die doel van God se handelinge om lewe te skep en te onderhou. Om hierdie doel te 

bereik openbaar God Hom op twee maniere: (i) deur die nn en (ii) deur die woord. 

Volgens Jacob (1958:121) gaan die ooreenkomste tussen die "gees" en die "woord" 

terug na hulle gemeenskaplike oorsprong: "The term nn means originally and 

etymologicaily the 'air', which manifests itself in two forms - (a) of the wind in nature and 

(b) of breath in living beings. Once it became the prerogative of God, 1777 threw off its 

material attachments though it never ceased to be an active power. Spirit and Word 

belong to anthropomorphic language; but since they continue to operate even as apart 



bodies they can be regarded as independent realities more easily than the hand or face 

of God. " 

(a.1 nn, DIE ASEM WAT LEWE VOORTBRING 

Volgens Jacob (1958:122) gee nn die lewe in die natuur en kan dus beskou word as 

die asem wat lewe voortbring; tog moet die lewe van lewende wesens nie gesien word 

as 'n resultaat van die wind nie. Die term dui volgens Jacob (1958:122) die 

lewensasem aan as 'n resultaat van God se asem, byvoorbeeld Genesis 6:17; 7:15 en 

Rigters 15:19. 

Num 16:22: 

'I~K WW;I TD-535 nnnn +K 5~ nnw  D ~ D - 5 s 1  1 5 ~ 1  22 

7rpn ;rv;r-53 5m mn9 

22 Maar Moses en man het op hulle h i e &  geval en gebid: "0 God, God wat 

m alle mense die lewe gee, sal u toom teen die hele gemeente ontvlam as net 

een mens gesondig het?" 

(b.1 nn EN 717' - DIE EEN IS DIE ANDER 

Volgens Jacob (1958:123) is nn by uitnemendheid God se hoofinstrument (par 

excellence) van sy openbaring en handelinge. In die agste eeu voor Christus het rill 

en 717' dieselfde realiteit aangedui. In Jes 31:3 waarsku die profeet die volk om nie 

hulle hoop op die militere mag van Egipte te bou nie, maar op God te bly vertrou. In 

hierdie teksvers is 

nll-K5 (nie gees nie) 'n sinonieme parallelisme met 5K-K5 (nie God nie). 

Jes 31:3 



;ID3 ;ll;I? till-K51 ltD2 P;IIDID1 5K-K51 P7K P75nl3  

11-53- n53 m 3 ~  Yrp 5911 m p  5~3117- 

3 Ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie, en hulle perde i s  vlees en nie 

gees nie; as die HERE sy hand uitstrek, dan struikel die helper, en  wie gehelp 

is, val; en saam gaan hulle a h a 1  te gronde. 

Jacob (1958:124) stel die volgende eksegese voor: "Die terme 5% en n7-I wat hier 

parallel staan, veronderstel dat God alleen magtig en onsterflik is. Die profeet gaan 

egter nie so v6r soos die Nuwe Testament om God as "Gees" te skets nie, maar hy 

skep die vetwagting dat die woord "gees" alles veronderstel wat in die woord "god 

vetwag word. Jahwe wat die enigste God vir Israel is, voldoen perfek aan hierdie 

vetwagting. 

Dit kan dus volgens Jacob (1958:124) duidelik gestel word dat nn in die Ou Testament 

God self is in sy handelinge van genade met sy volk. Die rol van nn in die geskiedenis 

word nie altyd ewe sterk en pertinent ervaar nie, maar dit kan onomwonde gestel word 

dat dit nn is wat die historiese gebeure bestuur. Jacob (1958:124) is van mening dat 

rill in die vroegste periode sporadies opgetree het soos dit nodig sou blyk - nn sou 

onvetwags sekere persone bemagtig het om 'n buitengewone opdrag vir God uit te 

voer, byvoobeeld die rigters. 

(c.1 nn EN DIE PROFETE 

In die tyd van die vroee profete het die nn die profete bemagtig om 'n ander mens te 

word 

(1 Sam 6:lO). Die voor-eksiliese profete (van Amos af) het nooit die bemagtiging van 

die nn in hulle lewens erken nie - vir hulle was dit die woord wat hulle toegerus het vir 
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hulle taak. Tog het die woord die bemagtiging van die nn  veronderstel. Tydens die 

ballingskap het die profete die inspirerende rol van die nn erken - dit is deur die 

bernagtiging van die nn dat die profete profeteer en handel (Jacob, 1958:124 e.v.). 

Eseg 2:2 

2 Tenvyl Hy met my praat, kom die Gees in my en laat my  regop staan. Ek het 

die stem met my  hoor praat. 

In die na-eksiliese tyd was dit die nn wat die geskiedenis bepaal het deur die 

bernagtiging van die profete (Jacob, 1958:130). 

Neh 9:30 

-p91-'13 7nnx n3 -run? nnl n w  m95u -pan l3o 

30 U was geduldig met hulle, baie jare lank, U het hulle gewaarsku deur u 

Gees, deur middel van u profete, maar hulle het nie geluister nie. Toe het U 

hulle oorgegee in die mag van heidenvolke. 

Jacob (1958:127) sluit sy deel oor die rill soos volg af: 'Without the rill -and on this 

point the testimony of the Old Testament is unanimous - it is not possible to have 

communion between God and man; but this theology of the spirit never took the form of 

an indefinite spiritism which would have undermined the personality of God." 



2.2.2.5.1. SAMEVAlTING VAN JACOB SE HIT-SIENING 

Vir Jacob is die term nn in die Ou Testament nie 'n aparte en onbegrensde identiteit 

(derde persoon van die Goddelike Drie-eenheid) nie. Vir hom is die nn  van die Ou 

Testament God se instrument par excellence vir sy openbaring en handelinge. Die 

term n n  in die Ou Testament karakteriseer dus alles wat in die woord "God" opgesluit 

16. Jacob vind in die teks van 'n agtste-eeuse profeet (Jes 31:l) die bewyse van sy 

teorie. In hierdie teks staan die twee begrippe 5~ en nn  parallel teenoor rnekaar en 

dui dus op dieselfde identiteit. Waar die term nn  dus gebruik word in die Ou 

Testament, is dit vir Jacob 'n sinoniem vir God. 

2.2.2.6. WALTHER ZIMMERLI: OLD TESTAMENT THEOLOGY IN OUTLINE 

Ollenburger (1992:188) som Walther Zimmerli se lewensverhaal soos volg op: Zimmerli 

is in 1907 in Schiers, Switserland, gebore. Hy het teologie en Sernitiese tale aan die 

universiteite van Zurich, Berlyn en Gottingen bestudeer. In 1935 word hy na die 

Universiteit van Zurich beroep om Ou Testament en klassieke tale te doseer. In 1951 

volg hy Gerhard von Rad op as Ou-Testamentiese professor aan die Universiteit van 

Gottingen. In 1972 verskyn sy "Grundriss der Alttestamentlichen Theologie". In 1978 

verskyn die Engelse vertaling van sy werk "Old Testament Theology in 0utline"wat ook 

in hierdie proefskrif gebruik is. Hy ondersteun Eichrodt, Vriezen en ander teoloe dat 

daar 'n sentrale tema in die Ou Testament is. Sy sentrale teologiese lyn is dat Jahwe, 

die God van Israel, die lewende Een, absoluut soewerein is! 



Zimmerli besklyf die rol van 'n Ou-Testamentiese teologie soos volg: "Old Testament 

theology has the task of presenting what the Old Testament says about God as a 

coherent whole!" (1984:12.) Hy skryf sy teologie as 'n "regstelling" op die tradisie- 

histories diakroniese werke van Von Rad en Hartmut Gese (1984:243). 

Die eerste keer dat Zimmerli (1984:61) melding maak van nn is in sy hoofstuk wat 

handel oor gawes wat Jahwe aan sy volk gee. Dit is Jahwe wat die oorwinnings aan sy 

volk gee tydens veldslae - sonder uitsondering is dit sy geskenk aan sy volk (1984:61). 

Volgens Zimmerli neem God se handelinge in die volk se oorwinnings verskeie vorme 

aan. Een d a a ~ a n  is "A divine spirit grips a man and gives him the power to triumph in 

battle". Die toerusting en bemagting van die leiers was God se werk in mense. Die 

leiers is deur nn bemagtig vir hulle taak. Moses is die eerste ware leier van Israel, en 

dit is duidelik dat hy besonder bemagtig is deur nn. 

Num 11:25 

25 Die Here het toe in die w o k  afgekom, met Moses gepraat en 'n deel van die 

Gees wat op Moses was, op die sewentig laat kom. Toe die Gees op hulle kom, 

het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie. 

Die volgende leiers van die volk wat deur die Hn bemagtig word, is die rigters. 

Zimmerli (1984:85) verstaan hierdie nn as die krag van God wat oor die rigter kom, 

die rigter voortdlyf, homlhaar beklee en hulle die mag gee om spontane reddingsdade 

tot voordeel van Israel te verrig. 
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$7i2DK 71'1 717' Dl1 l'h IThnl 19 

19 Die Cees van die Here het vir Sirnson sterk gemaak, en hy  is af Askelon 

toe. 

In die totstandkoming van die monargie wys Zimmerli (1984:87) op die feit dat die 

koning, soos die rigters, deur nn bemagtig word om as redder op te tree. Hy stel dit 

soos volg: "As in the case of the 'deliverers' in the book of Judges, it is the spirit of God 

(~'75~ nn) - the element of divine spontaneity - that arouses the 'deliverer'." 

(Zimmerli, l984:lOl.) 

1 Sam 11:6 

7 ~ n  DK in? 7% 

6 Die Gees van God het kragtig in Saul gewerk toe hy  dit hoor, en hy  het 

woedend geword. 

Volgens Zimmerli (1984:87) word die verlosser ("deliverer") in wie God sy behae 

bevestig het deur die bekragting van die P';I~ nn die eerste koning van Israel. 

Zimmerli (1984:lOl) wys duidelik daarop dat die amp van die individuele profete anders 

is as die van die monarg en die priesterlike tradisie wat oorerflik was. Die profete-amp 

sluit nouer aan by die verlosser-Irigtertradisie, naamlik dat 'n persoon deur God 

gekiedgeroep word tot sy amp as rigter of profeet. Die teenwoordigheid van die ~'7% 

rill is geen aanduiding dat die gekose profeet 'n uitnemende intellekuele briljantheid 



in homself het nie. Die bemagtiging deur die 0975K nn of 71nq n n  veMlys na die 

dinamiese gebeurtenis wat vanuit God se genade ge'inisieer word, die beheer oor die 

lewe van 'n profeet oomeem en horn bekragtig om dinge te doen wat rasioneel 

ongehoord is binne die kader van die alledaagse lewe of gegewe situasie. 

2 Kon 2: 16 

5m-'13 PWIK nmn  7971~-n~-v9 KI-717 19% n n ~ ~ 1  16 

1735v? m9 nn WI-15 - ~ T K - ~ K  wpm KI ~ 5 9  

m5vn u5 Y n K r  n l ~ m  nnm 1~ n v ; r  7 n ~ 3  

16 Hulle si5 toe vir hom: "Daar is vyftig dapper manne onder ons; laat hulle tog 

u leermeester gaan soek: dalk het die Gees van die Here hom opgelig en &ens 

op 'n berg of in 'n vallei neergelaat." Elisa het geantwoord: "Moet hulle nie 

stuur nie." 

1 Sam 19:20,23-24 

20 Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid gevange te neem. Toe hulle die 

groep profete sien wat besig was om as profete op te tree ondenvyl Samuel 

hulle voorgaan, het die Gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, 

en hulle het self ook begin om as profete op te tree. 

0975~ nn K~I-OI 1.5~ ml nnqx n w 5 ~  OW 7537 23 

;rm3 n u  wx--ru K x n Y  7757 7% 



23 Hy het na die profetekwartiere toe gegaan in Rama, en die Gees van God 

het ook oor hom gekom en hy het so in die loop begin om as profeet op te  tree 

totdat h y  by  die kwartiere in Rama gekom het. 

Zimmerli (1984:105,229) wys ook daarop dat die profeet Joel 'n groot apokaliptiese 

verwagting het ten opsigte van die vervulling van Moses se wens (Num 11 :29) - dat alle 

mense deur nn bekragtig sal word. 

Joel 3:2 (NAV: 2:29) 

29 In daardie tyd sal Ek my Gees laat kom selfs op di i  wat n ie  in aansien is 

nie . 

Zimmerli (1984:195, 198, 240) behandel in sy hoofstuk "Crisis and Hope" die teologiese 

begrip nn in soverre dit die toekomstige koning beskryf wat uit die stomp van lsai sou 

voortkom. Hierdie beeld dui duidelik op God se straf op die Dawidshuis. Nadat die straf 

volvoer is, sal uit dieselfde koningshuis 'n regeerder na vore kom wat oor die ware 

opregte gees van koningskap beskik. In hierdie regeerder sal die charismatiese gawes 

van wysheid, regverdigheid, raadgewing en eerbied vir God teenwoordig wees. Die 

herstelde paradyssituasie wat selfs die dierelyk insluit, sal die lydende skepping totaal 

vernuwe. Die verwagting van die rill-bemagtiging in die lewe van die "nuwe" 

Dawidiese koning, die kneg wat die sonde van baie sal dra, maak die Ou Testament 'n 

boek van hoop en verwagting - 'n boek wat oop is vir die toekoms. 



2.2.2.6.1. SAMEVAlTING VAN ZlMMERLl SE nn-SIENING 

Zirnmerli (1984) beskou die nn  as die krag van God wat oor 'n persoon (leier, rigter. 

koning, profeet) kom, die persoon met krag beklee en homlhaar die mag gee om 

namens God spontane reddingsdade tot voordeel van Israel te doen. Zimmerli (1984) 

interpreteer die n n  as "the element of divine spontaneity". Dit is nie vir horn die Heilige 

Gees (derde persoon van die Triniteit soos in die Nuwe Testament geopenbaar is) nie. 

2.2.2.7. CLAUS WESTERMANN: HOOFDLIJNEN VAN EEN THEOLOGIE VAN HET 

OUDE TESTAMENT 

Ollenburger (1992:276-277) maak die volgende biografiese opmerkings oor 

Westermann. Claus Westermann is in 1910 gebore. Hy het aan die Universiteite van 

Marburg, Tubingen en Berlyn studeer. Hy behaal sy doktorsgraad aan die Universiteit 

van Zurich. Na sy bediening as 'n Lutherse predikant gee hy klas aan die Kirchliche 

Hochschule in Berlyn. In 1958 word hy aangestel as professor in Ou Testament aan die 

Universiteit van Heidelberg. Gedurende die Tweede W6reldoorlog was hy in die Duitse 

weermag. As oorlogsgevangene het hy navorsing begin doen oor lofprysing in die 

Psalmboek. 

Westermann se teologiese denke is baie na aan Von Rad se denkwyse. Tog beweeg 

hy verder as Von Rad deurdat hy klem I6 op die sistematiese aspek van Ou- 

Testamentiese teologie. Die Ou Testament vertel van God se groot dade en die rnens 

se antwoord daarop. Hy fokus op 'n Bybelse teologie wat sterk semanties dominant is. 

Hy volg 'n historiese benadering van wat die Bybel oor God s6 en God se handelinge 

met die mens. In 1978 verskyn sy bekende Ou-Testamentiese Teologie 'Theologie des 

Alten Testaments in Grundugennin Duits. In 1981 word sy werk in Engels vertaal wat in 



hierdie proefskrif geraadpleeg is. In 1984-1986 verskyn sy monumentale driedelige 

werk oor die boek Genesis. 

Westermann gee in sy Ou Testamentiese Teologie by twee geleenthede aandag aan 

die begrip nn. Die eerste bespreking van tin is in Hoofstuk 2: "De reddende God en 

de geschiedenis". Volgens Westermann (1981 (b):78) het die begrip nn sy oorsprong 

in die bevrydingstyd van Israel se geskiedenis gehad. Die nn het die deur God 

verkose persoon bemagtig om as verlosser op te tree en Israel van 'n vyand te bevly. 

Rigt 3: 10 

10 Die Gees v a n  die Here was op hom en hy het oor Israel geregeer. Otniel het 

oorlog gernaak teen koning Kusan-Risatajim van Mesopotamie en die Here het 

horn oorgegee in die mag van OtniEl. Hy het vir Kusan-Risatajim verslaan. 

Westermann (1981(b):79) wys daarop dat die begrip nn baie pertinent gebruik word in 

verband met die charismatiese leiers, maar ook ten opsigte van die ekstatiese profete: 

nn neem 'n persoon in besit en laat horn spontaan profeteer. 

1 Sam 1O:lO 

l+u ti5xnl in~~i;l5 P ' K x - ~ ~  ;11m m u m  nu T K ~ I O  

n m x  K m l l  ~ 1 7 5 ~  nn 

10 Hulle het daar in Gibea gekom, en toe hy weer sien, kom 'n groep profete 

horn tegemoet. Die Gees v a n  God het kragtig in hom gewerk, en hy het saam 

met hulle as  profeet opgetree. 



Volgens Westermann (1981(b):79) ontbreek die hele nn-begrip in die latere 

Skrifprofete - hulle staan negatief teenoor die vroeere ekstatiese profete, omdat die 

valse profete hulle optrede geskoei het op die optrede van die ekstatiese profete. Die 

Skrifprofete het meer gefokus op profesie - hulle was die boodskappers van God se 

woord. In die latere tydperk word die verwagte "redder" gesien as die draer van God se 

nn in die heilstyd. 

Jes 42: 1 

1-55) wn -nnl - w a  m n  - m x  n - 7 n n ~  -tu, 17 1 

K1SP d? DXV3 

1 Hier is my dienaar, Ek stel horn aan. Ek het horn uitverkies, hy geniet my 

guns. Ek laat my Gees op horn korn, hy sal my wil aan die nasies bekend 

maak. 

Volgens Westermann (1981(b):79) word die volk van God in die latere Ou- 

Testarnentiese tyd die draer van die nn. 

Eseg 36:26. 

-mom m n p  InK nmn nm tu-rn 15 n35 -nnn 26 

~ w z  15 ~ 3 5  -nnn ~ 3 ~ w x n  ~ K ; T  3 5 - n x  

26 Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle 

liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. 



In die latere ontwikkeling van die nn-tradisie word alle handelinge van God gesien as 

die weksaamhede van die nn. Die nn word nou 'n sinoniemlgoddelike predikaat vir 

God self (Westerrnann, 1981 (b):79). Westermann (1981(a):230) stel dit soos volg: "Hier 

ist Geists' oder 'heiliger Geist' zu einem allgemeinen Gottespradikat geworden, einem 

Wort, dass Gottes Gottsein unterstreichen oder betonen soll." 

Neh 9:30 

7-~-21-'1-z 7nnz ~ = 1  ~ u n l  n n l  n-IV D;I-5u 7tunnl3o 

n n m  *nu '~*z nlnm TI-TK;I ~ 5 1  

30 U was geduldig met hulle, baie jare lank, U het hulle gewaarsku deur u 

Gees, deur middel van u profete, maar hulle het nie geluister nie. Toe het U 

hulle oorgegee in die mag van heidenvollce. 

mzu 7-]an ;IIN 7nnn 7 5 ~  ;~IK 7 

7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan 

u teenwoordigheid te ontkom? 

Vir Westermann (1981(b):218) is die verhouding van die hele Ou Testament met 

Christus baie belangrik. Hy I6 besondere klem op die samehang van die hele Ou 

Testament en Nuwe Testament en wys die sogenaamde belofte-vervullingskema af. Vir 

Westermann (1981(b):79) gaan dit oor wat gebeur. Alle vrae wat op die rand 16, is vir 

horn ondergeskik aan die gebeure. Westermann (1981(b):218) besktyf dit soos volg: 

"De verhouding tussen beide te willen vangen in begrippen is weliswaar niet mogelijk 

wat bet geheel betreft, maar in detailkwesies blijft de noodzaak ervan aanwezig De 

vraag bijvoorbeeld, hoe bet Oude en hoe bet Nieuwe Testament spreekt over de Geest 
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Gods, over de zonde, over vergeving: maar ook deze vragen blijven secundair ten 

opzichte van de vraag naar wat er gebeurd is." 

2.2.2.7.1. SAMEVAlTING VAN C WESTERMANN SE nn-SIENING 

Westermann beskou die n n  aanvanklik as 'n kraglmag wat van God uitgaan, rnense 

in besit neern en hulle bemagtig om diensbaar te wees in sy historiese plan. 

Westermann (1981 (a):229) beskryf dit soos volg: " Der Geist ist eine wunderbar 

wirkende KraR " 

In die latere geskiedenis van Israel word die nn vir hom sinoniem met God self: 

"'Geist Goites' wird jetzt fast gleichbedeutend mit 'Goit', so dass sich an vielen Satzen 

gar nichts andert, ob nun das subjekt 'Geist Goites' oder 'Gott' ist." (Westermann, 

1981 (a):229.) 

Aan die einde van die Ou-Testamentiese tydperk word die nn  van die Ou Testament 

vir hom dieselfde as die Heilige Gees van die Nuwe Testament. Hy verwoord sy siening 

soos volg: "Es genugt, dies an einem Punkt klar zu machen. Am ende der Geschichte 

des Wortes ruah im AT ist die Wendung 'heiliger Geist'gepragt worden." (Westermann, 

1981 (a):223.) 

2.2.2.8. HORST DIETRICH PREUSS: OLD TESTAMENT THEOLOGY 

Horst Dietrich Preuss volg die tradisie van klassieke teoloe (Eichrodt en Von Rad) se 

werke oor Ou Testarnentiese teologie. Hy formuleer 'n uitgebreide analitiese werk oor 

Ou-Testamentiese teologie. Hierdie werk verskyn in 1991 : "Theologie des Alten 

Testaments, Band 1: JHWHs erwahlendes und verpflichtendes Handeln." 



Preuss formuleer sy teologie rondom die hele gedagte van God se velkiesingswerk en 

verbond met die mens se antwoord daarop (Preuss, 1995). Preuss was professor in 

Ou-Tetsamentiese studie aan die Augustana - Hochschule, Neuendettelsau, Duitsland. 

Preuss het baie van die Hebreeuse, Griekse en Latynse woorde onvertaald gelaat in sy 

werk, sodat die teoloog die oorspronklike begrip beter kon verstaan. Preuss sterf in 

1993, en in 1995 verskyn die Engelse vertaling van sy teologie. 

Preuss gee besonder deeglike aandag aan die teologiese begrip Dm. Dit is veral 

verstaanbaar vanuit sy teologiese raamwerk: "God wat die mens uitvelkies." In 

Hoofstuk 4: 'The God who elects: His names and titles. His acts and his powers of 

activity. Statements about His nature" bespreek hy die teologiese begrip D n  in 

besondethede. 

Preuss steun baie swaar op die werk van R. Albertz en C. Westermann (1976:726- 

753) se bespreking van die begrip nn in hulle Theologisches Handworterbuch zum 

Alten Testament. Band II. 

Die begrip nn word 136 keer in samehang met 0'7% en 717' in die Ou Testament 

gebruik (Preuss, 1995:160). Van hierdie teksgedeeltes word die genitiewe konstruksie 

Gees van God ( 0'75~ nn) sestien keer in die Hebreeuse teks en vyf keer in die 

Aramese teks gebruik. Die genitiewe konstruksie Gees van die Here (717' nn) word 

agt en twintig keer gebruik. Die teologiese veronderstelling dat nn die eie aard van 

God se natuur beskryf, soos in die terme van die Nuwe Testamentiese teks, Joh 4:24, 

"God is Gees" is volgens Preuss (1995:160) vreemd aan die Ou Testament. As 'n mens 

die Ou-Testamentiese stellings in verband met die begrip nn as krag van God se 

handelinge wil ondersoek, kom daar volgens Preuss (1 995:160) vier temas na vore. 



1. Die 717- nn/ ~ ' 7 5 ~  Hn as ad hoc-gawe van God is die manier (krag) 

waarop God in uitverkore mense werk tot voordeel van sy volk. Die rigters as 

uitverkorenes is by uitstek mense wat deur die nn bemagtig word om uitsonderlike 

reddingsdade ten bate van Israel te doen. Hierdie heldedade deur gewone mense wat 

deur die ll'll bemagtig is, het met die koms van die monargie geeindig 

(Preuss,l995:160). 

Rigt 3: 10 

10 Die Gees van die Here was op horn en hy het oor Israel geregeer. Otniel het 

oorlog gemaak teen koning Kusan-Risatajim van Mesopotamii5, en die Here het 

hom oorgegee in die mag van Otni2l. Hy  het vir Kusan-Risatajim verslaan. 

2. Volgens Preuss (1995:161) is die tweede kategorie van nn in die Ou 

Testament God se voortgaande gawe van asemllewe aan die mens. Die nn is die 

lewensbelangrike energie waarsonder die mens onmiddellik sterf. As God sy nn aan 

die mens onttrek, sterf daardie mens; daarom is die ganse lewende wereld afhanklik 

van God se rill. 

Job 33:4 



4 Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die 

lewe gegee. 

Gen 6:3 

1-71 TWZ K ~ I  ~ 3 1 ~ 3  n5u5 PTKZ nn I ~ T Y - K ~  717- -mug 3 

71W P'lIUD17K13 1-t9' 

3 Toe s& die Here: "My Gees sal nie meer so lank in die mens bly nie, want hy 

is sterflik. Sy lewensduur sal nou honderd en twintig jaar wees." 

3. Volgens Preuss (1995:161) is die nn in die derde plek onontbeerlik vir die 

ontwikkeling van die geloofsverhaal van Israel, veral ten opsigte van die bemagtiging 

deur die nn om te leef soos die uitverkore volk van God behoort te leef. Die tree 

nou op as 'n historiese krag in Israel. 

Jes 63:ll, 14 

11 Toe het sy volk gedink a m  die ou dae, a m  die tyd van Moses, en gevra: 

Waar is Hy wat sy kudde dwarsdeur die see gebring het saarn met hulle 

herder? Waar is Hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? 

nwu5 7nu n m  p 11n-3n 717- nn  Tqn m p ~ z  7 ~ 7 3 3  14 



14 Soos 'n trop beeste n a  'n vallei toe afgaan, so het die Gees van die Hete sy 

volk na  'n woonplek toe gebring, so het U u volk gelei om die roem van u Naam 

te vermeerder. 

Preuss (1995:161) maak die stelling dat die volk Israel God se aktiewe teenwoordigheid 

ervaar het deur die bemagtiging van die 717' nn. 

Sag 4:6 

6 Toe d hy vir my: "Hier i s  die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met 

mag en h a g  sal j y  slaag nie, maar deur my Gees, s& die Here die Almagtige." 

Die na-eksiliese geloofsgemeenskap het die Babiloniese ballingskap verstaan as 'n 

noodsaaklike straf op hulle ontrouheid, en uit hierdie ervaring van verskrikking 

herinterpreteer hulle die 717' nn as 'n noodsaaklike ingrype van God om die volk te 

verander na 'n Godvresende volk. 

10 Leer my  om u wil te doen, want U is my  God! Laat u goeie Gees my op 'n 

gelyk pad lei. 
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Selfs die Kneg van die Here en die eskatologiese Koning moes deur die R n  bemagtig 

word om hulle opgelegde taak ten volle te kon uitvoer. 

Jes 11:2 

2 Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, 

die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die 

Here. 

Onder hierdie kategorie ressorteer ook die twee Ou-Testamentiese tekste wat praat van 

die "heilige gees". Volgens hierdie twee tekste is die nn wat van God uitgaan en die 

volk bemagtig, "heilig" (Preuss, 1995:162). 

13 Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem 

nie! 

Die King James Version vertaal hierdie deel soos volg: "Restore unto me the joy of thy 

salvation; and uphold me with thy free spirit." 

Jes 63: 10 



10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom het 

die Here vir hulle 'n vyand geword en het Hy self teen hulle geveg. 

4. Preuss (1995:162) identifiseer 'n vierde Illy-kategorie. Volgens horn is die nn 
"n noodsaaklike, beloofde en verwagte eskatologiese gawe van God om die volk van 

God en alle rnense te inspireer tot die volvoering van God se heilige wil. 

15 So sal dit wees totdat [die] Gees van Bo af op ons uitgestort word. Dan word 

die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos 

aangesien word. 

Preuss (1995162) is van mening dat dit die nn is wat rnense se harte sal verander 

sodat hulle volgens God se wil kan lewe. Deur die teenwoordigheid van die nn 
bevestig God sy getrouheid aan s y  volk. 

Eseg 39:29 

5rcw n3-5u an-nrc n3m vrc nna r a  -rw T ~ D K - K ~ T  29 

;llTt' 'l-lrc nu] 
29 "Ek sal hulle nooit weer venverp nie; Ek het my Gees uitgestort op Israel," 

s& die Here my God. 



2.2.2.8.1. SAMEVATTING VAN HORST DIETRICH PREUSS SE n11-SIENING 

Preuss (1995:162) beskou die gawe van die nn  as 'n vrye gawe van God in die Ou 

Testament. Die persoon wat deur die bemagtig word, is slegs die voertuig 

waardeur God sy historiese plan (leierskap, ambagte, kuns, digkuns, gevegskuns) tot 

volvoering bring. Volgens Preuss (1995:163) kom die meeste verwysings na n n  voor 

in die verhalende en vroee profetiese tekste; dan volg die ballingskaptekste (Die 

deuteronomistiese geskiedskrywing, Esegiel en Deutero-Jesaja). Die na-eksiliese dele 

bevat minder verwysings. Die eksilies-kultiese tekste, juridiese tekste en 

wysheidsliteratuur bevat geen verwysings na die H n  nie. Spreuke 1 :23 is 'n latere teks 

wat die gawes van die n n  koppel aan individuele wysheid, terwyl die boek Job slegs 

na die werksaamhede van die nn verwys in soverre dit betrekking het op 

antropologiese verskynsels. 

Preuss (1 995:163) som sy verstaan van die nn soos volg op: The 'spirit of YHWH'in 

the Old Testament is one of the active powers of God, but the Old Testament does not 

ascribe to this spirit an independent form or function. " 

2.3. SAMEVAlTlNG VAN DIE rill-BESKOUING VAN OU-TESTA- 

MENTIESE TEOLOE NA DIE EERSTE WERELDOORLOG 

Die Ou Testamentiese teoloe na die Eerste Wi5reldoorlog het uiteenlopende sieninge 

rakende die 717' n n .  Vir Von Rad, Zimmerli en Preuss is die 717' n n  slegs 'n krag 

wat van God uitgaan en nie 'n onafhanklike entiteit wat dieselfde beteken as die Heilige 

Gees in die Nuwe Testament nie. Die 717' nn  is vir hulle slegs die kommunikatiewe 

teenwoordigheid van God by sy volk. 
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Vriezen beskou die 717' nn ook nie as 'n selfstandigheid of hipostase naas of buite 

God nie. Vir horn beteken die 717' nn  God self. Jacob huldig dieselfde siening. Vir 

horn is die term n1-I in die Ou Testament nie 'n aparte en onbegrensde entiteit (derde 

persoon van die Goddelike Drie-eenheid) nie. Die nn van die Ou Testament is God se 

instrument par excellence vir sy openbaring en handelinge. 

Volgens Westermann word die nn in die latere geskiedenis van Israel 'n sinoniem vir 

God self: "'Geist Gottes' wird jet* fast gleichbedeutend mit 'Goit', so dass sich an vielen 

Satzen gar nichts andert, ob nun das subjekt 'Geist Gottes' oder 'Gott' kt," 

(Westermann, 1981(a):229.) Die term n77 in die Ou Testament karakteriseer dus alles 

wat in die woord "God" opgesluit 16. Waar die term nn dus gebruik word in die Ou 

Testament, is dit vir Jacob, Vriezen en Westermann 'n sinoniem vir God self. 

Westermann bou egter sy siening verder uit sodat aan die einde van die Ou 

Testamentiese tydperk die nn van die Ou Testament vir horn gelyk gestel word aan 

die Heilige Gees van die Nuwe Testament. 

Westerrnann (1 981 (a):223) vewoord sy siening soos volg: 'Es genugt, dies an einem 

Punkt klar zu machen. Am ende der Geschichte des Wortes ruah im AT ist die 

Wendung 'heiliger Geist' gepragt worden. " 

Heinisch sien egter in die diakroniese ontwikkeling van die teologiese inhoud van die 

term nn 'n ontwikkeling in dieselfde sin as Westermann. Paul Heinisch (1955:212) 

som sy siening van die nn in die Ou Testament soos volg op: "it was reserved for the 

New Testament to reveal the mystery of the Holy Spirit. On Pentecost Peter saw 
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fulfilled Joel's prophecy concerning the pouring out of the spirit, and thereafter he was 

convinced that the spirit of God which spoke in the Old Testament through the prophets 

is the third Person of the Blessed Trinity. The same is proclaimed in the Creed of 

Constantinople: Credo in Spiritum Sanctum, qui locutus est per prophetas." Eichrodt 

kan saam met Westermann en Heinisch gereken word omdat hy die rill beskou as 'n 

hipostase van God wat die Heilige Gees word. 

Ten slotte: op enkele uitsonderings na - Westermann, Heinisch en Eichrodt - beskou 

die meeste Ou-Testamentici die 717' nn nie as 'n onafhanklike entiteit naas God nie, 

maar is dit 'n manifestasie van Jahwe se teenwoordigheid. lndien daar 'n bondige 

samevatting gemaak kan word van die mees deurlopende interpretasie van die 777' 

nn in die Ou Testament, moet daar gekonkludeer word dat dit blyk dat die 717' nn 

in die Ou Testament God-in-aksie is of God self is en nie die Heilige Gees, derde 

persoon van die Triniteit, soos Hy Hom aan die kerk van die Nuwe Testament 

geopenbaar het nie. 



3. GEES (nn) IN DIE ou TESTAMENT 

3.1. INLEIDING 

Die verhaal van Aspoestertjie en die glasskoentjie waarmee sy die prins verower het, is 

in die meeste lande bekend. Die oorspronklike verhaal kom uit Franklyk, waar die 

afgeskeepte kind Cendrillon genoem is. In hierdie bekende verhaal kan 'n mens tereg 

vra: " Waarom laat 'n regdenkende fee 'n meisie na 'n dans gaan met 'n glasskoentjie 

aan wat tydens 'n vrolike mazurka kan breek ?' 

Die rede is 'n vertaalflater (interpretasieflater) wat al eeue lank oor die wkreld weerklank 

vind. In die oorspronklike Frans het Cendrillon (Aspoestertjie) 'n skoentjie gedra van 

"vair", dit wil s6 van pels. Hierdie pels was baie duur en skaars - net koninklikes sou dit 

kon bekostig. 

Maar waar kom die glas in die hele verhaal vandaan? Die klassieke Franse woord vir 

glas is "verre". In modeme Frans sal dit "ferrure"wees, en die uitspraak van "vair"(pels) 

en "verre" (glas) is dieselfde in Frans ("w6:t'). Die persoon wat die eerste keer die 

verhaal uit Frans in Engels vertaal het, het nie die verskil in die betekenis van die twee 

woorde geken nie. Die klassieke woord "vair"(pels) was ook waarskynlik onbekend aan 

die vertaler - en hy het pels ("vair") met glas ("verre? vertaal (Prinsloo, 2001 :16). 

As gevolg van 'n verkeerde interpretasie, hervertel die wgreld die Aspoestertjie-verhaal 

anders (verkeerd) as wat die oorspronklike outeur bedoel het. Bogenoemde verhaal 

illustreer baie duidelik die omvang van die probleem waarmee taalkundiges worstel 

wanneer dit oor interpretasie gaan, waar hulle te doen kly met velde soos semantiek, 

etimologie en hermeneutiek. 



Die teologiese gebruik ( n n  as "Gees of gees" van God en nie as wind, asem of 

emosies nie) van die Ou-Testarnentiese begrip ~ ~ 7 %  nn, 717' n'll is dikwels die 

"glasskoen" van die Aspoestertjie-verhaal in die teologiese locus pneurnatologie. Die 

Ou-Testarnentiese teologiese begrip 717' nn word dikwels verkeerd aangehaal, 

ge'interpreteer, gebruik of selfs genegeer (verwaarloos) in die daarstelling van 'n 

Bybelse teologie oor die "Gees" van God. 

Bogenoemde stelling sluit aan by Hildebrandt (1995:xvi) se teorie. Hy sktyf dat baie 

navorsers 'n ryke verskeidenheid werke gepubliseer het oor die belangrike werk en plek 

van die Gees, in die gelowige se lewe asook in die kerklike gemeenskap, maar dat daar 

rnin lig uit die Ou Testament op die onderwerp geskyn het. Hy ornsktyf dan sy 

oprnerking soos volg: "But, the OT background to the NT pneumatology is often 

neglected or only briefly surveyed." (Hildebrandt, 1995:xvi.) Hierdie toedrag van sake 

kan toegesktyf word aan 'n gebrek ten opsigte van deeglike kennis, verstaan en 

interpretasie van die woord rill in die Ou Testament. 

In hierdie hoofstuk gaan die interpretasie van nn, soos deur verskillende 

woordeboeke aan die orde gestel, ondersoek word. Die woordeboeke van Koehler en 

Baumgartner (1958), Botterweck en Ringgren (1972), Anderson (1993), Van Gerneren 

(1997) en Jenni en Westerrnann (1997) sal ondersoek word om 'n duideliker prentjie te 

vorm van die gebruik van H n  in die Ou Testament. Verder is 'n elektroniese soektog 

gedoen na die voorkoms van nn in die Hebreeuse elektroniese databasis wat in die 

studie gebruik is (Online Bible Foundation, 2004). 



Sernantiek, etimologie en hermeneutiese navorsing oor die begrip n n  sal help om 'n 

korrekte interpretasie van 71i1' Tin te formuleer. In aansluiting by bogenoernde moet 

die volgende vraag onmiddellik gestel word: "Wat word verstaan onder die terme 

'sernantiek', 'etimologie', 'eksegese' en 'hermeneutiek'?" 

3.2. BEGRIPSVERHELDERING: SEMANTIEK, ETIMOLOGIE, HER- 

MENEUTIEK EN EKSEGESE: 'N VERKENNING 

3.2.1. PROBLEEMORIENTASIE 

Voordat die rill-interpretasie van die woordeboeke ondersoek kan word, sal aandag 

eers gegee word aan 'n kort samevattende verduideliking van terme soos 

hermeneutiek, eksegese, etimologie en semantiek. In die lig van die feit dat dit nie die 

studie se skopus is om hierdie terme verder te ontleed nie, sal volstaan word met 

onderstaande definisies. 

Die term hermeneutiek verwys na die teologiese wetenskap van Skrifinterpretasie en 

aktualisering van 'n teks in die prediking (Silva,1994:15). 

Eksegese ('n volledige bespreking van eksegese sal in Hoofstuk 5 behandel word) 

verwys na die ontleding van die teks binne sy unieke konteks wat tot 'n 

verantwoordelike verduideliking lei (Silva,1994:19). 

Etimologie is die studie van die oorspronklike wortelbetekenis van 'n woord en hoe die 

woordbetekenis met verloop van tyd (diakronies) verander het ( Johnstone, 1998:132). 



Semantiek verwys weer na die wetenskap van woordbetekenis (Kaiser & Silva, 

1994:285). 

3.3. DIE INTERPRETASIE VAN GEES IN DIE OU TESTAMENT 

Die Hebreeuse taal het nie hoofletters nie. Gevolglik kan 'n rnens nie dadelik bepaal of 

nn teologies "gees" of "Gees" beteken nie. Die teologiese inhoud van nn in 

verskillende kontekste verskil egter radikaal van rnekaar. 'n Verdere probleern is dat 

verskillende Hebreeuse woorde "gees" kan beteken. In hierdie hoofstuk word aan die 

hand van woordeboeke soos in 3.1 hierbo genoern, die betekenisrnoontlikhede van 

nn vasstel. Die rnetode wat gevolg sal word, is: deur die verskillende Hebreeuse 

woorde wat die betekenisrnoontlikheid van "gees" het, te bespreek, asook deur na die 

betekenis van nn  in die verskillende genoernde kontekste te kyk. 

Daar is drie Hebreeuse woorde wat onder andere ge'interpreteer kan word as "gees", 

naarnlik die woorde 3%, 7niUI en nn. 

3.3.1. DIE HEBREEUSE WOORD 31K 

Een van die Hebreeuse woorde wat die betekenisrnoontlikheid het van "gees", is die 

woord XlK. Volgens Hoffner (1974:130-134) korn die woord X1K sewentien keer in die 

Ou Testament voor met die betekenisse van 'n wynsak (1 keer) en as gees (16 keer). 

Volgens Hoffner (1974:130-134) is daar drie etirnologiese verklarings vir die woord 31K: 

(i) Die woord 31K is afgelei van dieselfde woord wat in Job 32:19 gebruik word as 'n 

velhouer waarin wyn geberg word. Hierdie velhouer het 'n dowwe klank as 

daatteen geklop word. In die lig hietvan is dit verstaanbaar dat 21K gebruik word 

om iernand aan te dui wat oor die vermoe van buikspraak beskik. In afgeleide 
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betekenis sou dit dus beteken dat nekromansie gesien word as buikspraak. Die 

LXX vertaal die woord 21K op dieselfde grondslag as engastrimythos - 

buikspreker. 

(ii) 'n Tweede siening is dat 21K afgelei is van dieselfde Arabiese woord ("'aba") wat 

"terugkeer" beteken. Hierdie siening geniet egter rnin ondersteuning omdat hierdie 

stam ("'aba") nie deur die ouer Semitiese tale soos Akkadies, Ugarities, Poenies 

en Aramees gebruik word nie. 

(iii) Die derde siening is dat 31K 'n nie-Sernitiese kulturele leenwoord uit Surneries 

("ab" - opening), Akkadies ("aptu") , Hetities ("ayabi") en Ugarities ("eb") is, wat 

in al die tale "offerput" beteken. 

Koehler en Baurngartner (1958:18) verwys ook na die twee betekenismoontlikhede van 

XK,  naarnlik (i) wynsak en (ii) gees van 'n dooie. 

Volgens Hoffner (1974:130-133) sluit die Ou Testament by siening drie hierbo aan. In 

die Ou Testament word 31K gebruik as aanduiding vir die gees van 'n afgestowene of 

die put waaruit geeste opgeroep word: 

Jes 29:4 

7 % ~  y x m ~ ~ 3  ;im T ~ D K  nwn mum -m-m y w  n5m 4 

7sarn7rnn~mum 



4Dan sal jy diep uit die grond spreek, en  op dowwe toon sal j ou  woord uit die 

stof voortkom; en  j o u  stem sal uit die grond opkom soos die van die gees van 

'n qfgestonuene, en uit die stof sal j o u  woord piep (OAV). 

of 

4 And thou shalt be brought down, and shalt speak out  o f  the ground, and thy 

speech shall be low out  of the dust, and thy voice shall be, as of one that  hath 

a familiar spirit, out of the ground, and thy speech shall whisper out  of the 

dust (KJV). 

Die onderhawige studie wil by Beuken (2000:71) aansluit as hy daarop wys dat ZlK na 

'n tegniese term verwys in die gebruik van spiritiste, naamlik 'n gat in die grond, eerder 

as na die geeste van afgestorwenes. Hy stel dit egter dat 21K we1 kan verwys na die 

geeste van afgestorwenes. 

3.3.1.1. SAMEVAlTING TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN DIE WOORD 2 lK  

Die woord 21% word nooit in die Ou-Testamentiese konteks as enige aanduiding van 

die Here self, die Here se "gees" of "Gees" gebruik nie. In alle kontekste (behalwe in 

Job 32:19 waar dit op 'n nuwe wynsak dui), dui 31K op die gees van 'n afgestorwene, 

en in verband met 7 5 ~ 2  en X% velwys dit na 'n waarsegster. In die lig van hierdie 

gegewens sat nie verder aandag aan die begrip 31% iin hierdie studie gegee word nie. 



Die Hebreeuse woord 7DWI is die tweede woord wat in die Ou Testament "gees" kan 

beteken. Volgens Bottetweck en Ringgren (1972:65) kom die woord 7niU3 vier en 

twintig keer in die Hebreeuse Ou Testament voor en een keer in die Aramese deel van 

Daniel (Dan 5:23). 

Volgens Bottetweck en Ringgren (1972:65) is die woord 7niU1 afgelei van die stam 

PWI wat onder andere beteken om te hyg, te snak, te blaas, asem te haal of om in 

kraam te wees. 

3.3.2.1. DIE WOORDE 7nw1 EN nn AS SINONIEME 

Die woord 7DiU3 is aanvanklik gebruik vir die aanduiding van menslike lewe (breath of 

life), gewone asemhaling. Die woord nn is sedert die ballingskap gebruik as 

aanduiding van menslike lewe. Die woord nn kon egter nie daarin slaag om die begrip 

7nWl geheel en al te vewang as aanduiding van die lewensasemlasemhaling ("breath 

of life") nie. Die woorde 7nWI en n n  is sedert die ballingskap as sinonieme vir 

mekaar gebruik as aanduiding van die lewegewende asemlasemhaling (Job 4:9; 27:3; 

32:8; 33:4; 34:14 en Jes :5; 57:16). 

Job 33:4 

m n  -m nnm ~ I U S )  5 ~ - n 1 1 4  

4 Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe 

gegee. 



Die woord 7nw3 word in samehang met h, 71%, "lw en 717' hoofsaaklik gebruik 

as aanduiding van lewensasem. God vorm die mens en blaas/asern die lewensasem in 

die rnens in. Deur 'n handeling van God word die mens 'n lewende wese. Bottetweck 

en Ringgren (1972:66) besktyi die begrip soos volg: 'This 17nh??!, as ensoulment 

through inspiration, is something different from the incorporeal being called "soul", 

which completes the body in its identity as a living human being, bestowing life and 

consciousness upon a person and, as spirit, enduring beyond death". 

Heron (1983:ll) verklaar dat ni l  as sinoniem vir 7WI in die sinonieme parallelismes 

op die lewensasem as geskenk van God dui en nie as 'n duidelik onderskeibare 

skeppingsaktiwiteit van God se ni l  nie. 

3.3.2.2. SAMEVAlTING TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN DIE 

Die woord 7nWl word in die Ou Testament gebruik as aanduiding van die 

lewegewende krag van God. nnw1 is dus die ekwivalent van asem of asemhaling. In 

afgeleide betekenis kan 7ntt)I die betekenis h6 van oordeel van God, toorn van God 

en selfs verstaan word as die setel van verstaan en inspirasie (Job 26:4). Die woord 

713tU1 word dus nie in die Ou Testament as aanduiding van die "Geesnvan God (derde 

persoon van die Triniteit) gebruik nie. As 7nP)I as "gees" ge'interpreteer word, word 

asem, asemhaling, lewe of lewende wese daarmee bedoel. In die lig van hierdie feit sal 

geen verdere aandag in hierdie studie aan die begrip 7niL)l gegee word nie. 



Die derde Hebreeuse woord wat die betekenis van "gees" het, is die woord nn. 

Volgens Koch (1991:13) kom die Hebreeuse woord nn  387 keer in die Hebreeuse 

teks van die Ou Testament voor en 11 keer in die Aramese teksgedeeltes. Hierdie feit 

word deur die meeste Ou Testamentici ondersteun (Jenni & Westermann, 1997:1204; 

Wood, l976:16; Hildebrandt, l995:l en Koehler, l958:877). 

Volgens Jenni en Westermann (1997:1202) kom die woord nn in al die Wes- 

Semitiese taalgroepe voor. Schungel-Straumann (1992:9) beweer dat daar in Arabies 

twee variante, rih (wind) en ruh (gees) voorkom. Volgens Gordon (1965:483) beteken 

rh in Ugarities wind, reuk, gees. Jenni en Westerrnann (1997:1206) ondersteun hierdie 

gedagte en voeg die Puniese rh (gees), die Aramese ruh (wind of gees) en die 

Ethiopiese rTha (waai) by. 

Lys (1962:20) klassifiseer die woord n n  as 'n onomatopiese woord wat die klank van 

wind en die uitblaas van asem naboots. Alhoewel die Wes-Semitiese taalgroepe die 

stam rh gebruik as aanduiding van wind en asemhaal is daar geen getuienis dat die 

stam die betekenis van '9ees"of "Gees"gehad het nie. 

Volgens Dreytza (1 992: 16) kom nn ("Gees van God) we1 in die Noordwes-Semitiese 

taalgroepe voor (hy maak gebruik van "die Keilalphabetischen Texte aus Ugarit. Teil I: 

Transkription), en dan gee hy die volgende voorbeelde: 



(a.1 DIE WOORD nn IN UGARITIES 

1.5 V 7 (6) w at. qh (7) 'rptk. gh& Mdlk (8) mtrtk. 'mk 

You, however, take your clouds, your wind, your lightning, your downpours 

with you, ... 

Vanuit bogenoemde konteks wil hierdie studie konkludeer dat rh hier beslis dui op die 

wind. Baal is die meester oor die natuu~erskynsels soos hier genoem. Die wind is sy 

voertuig waarmee hy na die ondem6reld reis. Die Ugaritiese rh is hier beslis nie "gees" 

of "Gees"van God nie. Dit verwys slegs na 'n meteorologiese verskynsel - wind. 

1.18 IV 25 (24) ... tsi. km (25) rh. npsh. km. itl. brlth.kKm (26) qtr. b aph 

Let his breath like a windbreath exit/disappear, his life like saliva. 

1.19 11 38 ... (s)s*at k & npshm (39) k it1 brlt ... 

His breath went out like a wincvbreath, his life like saliva. 

In bogenoemde twee voorbeelde handel die konteks oor Anat wat aan die moordenaar 

raad gee oor hoe hy Aqat moet vermoor. Hier dui rh op die asem van 'n mens. Ook in 

hierdie konteks dui rh nie op "geesnof "Gees"van God nie. 

(b.1 DIE WOORD n n  IN OUD-RYKS-ARAMEES 

Volgens Dreytza (1992:22) kom die woord n i l  ook in twee oud Ryks-Aramese tekste 

voor, naamlik in Sfire 111, 1-2:22 en in Ahikar 168. 



22 "... indeed, any man who rants (lit. 'who causes the breath of his nostrils to 

boil") and utters evil word against me ...". 

As Sfire 111, 1-2:22 met Spreuke 1 :23 vergelyk word, kry 'n mens 'n redelike begrip van 

wat die teks in Sfire beteken. 

Spreuke 1.23 

PXIK ?>'I ~ Y T K  vn o ~ 5  7 u w  717 mnn5 nwn 23 

Wend julle tot my  teregwysing, dan laat e k  my gees virjulle uitstroom, wil e k  

my woorde aan ju l le  bekend maak. 

In die konteks (Sfire) blyk dit dat 71gK D n  as 'n idiomatiese uitdrukking aangewend 

word om bitteheid en venyn te besktyf. Dit is dus baie duidelik dat D n  ook in die 

konteks nie op "geesnof "Geesl'van God dui nie. Die woord dui in oud-Ryks-Aramees 

op doodgewone asem. 

Ahikar 168:34 

55mn n n  TWY 34 

"(The house of) wicked men in the  day of storm shall be destroyed (7)" 

In hierdie konteks van Ahikar is dit duidelik dat die woord D n  op die meteorologiese 

verskynsel winddui. Ook hier dui dit dus nie op gees of Gees van God nie. 

(c.) SAMEVAlTING 

Beide die voorbeelde in die oud-Ryks-Aramese gedeeltes wat Dreytza aanhaal, dui 

daarop dat D n  nie ge'interpreteer is as "gees"of "GeesWvan God nie. In Sfire word dit 

as 'n nomen regens - asem - gebruik en in Ahikar as 'n nomen rectum - wind/stonn. 
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Volgens Schiingel-Straumann (1992:9) kom die begrip nn nie in die 00s-Semitiese 

taalgroep voor nie, maar we1 in Wes-Semities. Volgens Schiingel-Straumann (1992:9) 

word die woord lil (wind, asem, lug en gees) in Sumeries gebruik en in Akkadies die 

woord SBru (wind, asem). Die Ou Nabye Oosterse taalgroepe het nn dus nooit as 

aanduiding daarvan gebruik dat gode oor 'n "gees" of "Gees" beskik of dat nl? 'n 

personifikasie van die godheid was nie - n n  word as aanduiding van die 

natuu~er~kynsel wind, of as aanduiding van asem gebruik. Die Hebreeuse gebruik van 

n n  is dus uniek aan die Ou Testament om 'n volk se belewenis met hulle God te 

besktyf (Hildebrandt, 1995:5). 

Koch (1991:13) toon aan dat die woord nn, op enkele uitsonderings na, in die meeste 

van die Ou-Testamentiese boeke voorkom, naamlik in die boeke Levitikus, Obadja, 

Nahum, Sefanja, Rut, Hooglied en Ester. Onderstaande tabel van Jenni en 

Westermann (1997:1202) gee 'n opsomming van die verspreiding van die woord n'l? in 

die Ou Testament. 



Die probleem met die tabel van Jenni en Westermann is dat dit net die wydverspreide 

gebruik van n i l  in die Ou Testament aandui. Hierdie tabel verdiskonteer geensins 

enige semantiese variasies of kronologiese gebruik van n i l  in die Ou Testament nie. 

Die volgende tendens kom uit die tabel na vore maar word nie deur Jenni en 

Westermann (1 997:1202) verklaar nie: 

(1) Waarom is daar 'n verhoogde voorkoms van n i l  in die historiese boeke (Rigters 

en 1 Samuel)? 

(2) Wat sou die rede daa~oor  wees dat n i l  bykans afwesig is in die profetiese ge- 

skrifte van die 8ste eeu? 

(3) Waarom is daar 'n verhoogde voorkoms van n i l  in die Psalms, die 

wysheidsliteratuur en die profete vanaf Esegiel? 

(4) Waarom is n i l  afwesig in die wetkodekse? 

Die meeste navorsers stem saam dat die basiese betekenis van n i l  "lug wat beweeg" 

is, met ander woorde wind (Koch, 1991:14; Schungel-Straumann, 1992:9; Hildebrandt, 

l995:2; Heron, l983:4; Wood, l976:16; Dreytza, 1992:37; Scheepers, 1960:2). 

Volgens Hildebrandt (1995:l) dui die grootste aantal verwysings na n i l  op 'n 

antropologiese strekking. Hiermee word bedoel dat n i l  op die emosies en 
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gemoedsgesteldheid van die mens dui. Hildebrandt (1995:3) is van mening dat dit 

uiters moeilik is om 'n algemeen fundamenteel aanvaarbare betekenis vir nn te vind, 

omdat: 

(i) n n  so 'n groot verskeidenheid betekenismoontlikhede het, en 

(ii) dit uiters moeilik is om dit wat onsigbaar is, te definieer. 

Kamlah (1978:690) beskryf die werking van n n  soos volg: "The idea behind nn is 

the extraordinary fact that something as intangible as air should move; at the same time 

it is not the movement per se which excites attention, but rather the energy manifested 

by such movement. " 

Volgens Van Gemeren (1997:1073) is nn 'n tegniese term vir iets onsigbaars wat 'n 

waameembare effek wat voldoende begryp word, teweeg bring. Die probleem met Van 

Gemeren se simplistiese definisie is dat, indien die woord verskillende 

betekenismoontlikhede het - waaroor daar geen twyfel kan bestaan nie - die woord 

baie moeilik met 'n enkele begrip soos 'n tegniese term omskryf kan word. Elke konteks 

waarin 'n spesifieke betekenismoontlikheid gebruik word, behoort geevalueer te word, 

want die stelling kan dalk nie oral van toepassing wees nie. Die antwoord op hierdie 

vraag kan eers in die slothoofstuk van hierdie studie verstrek word. 

Volgens Wood (1976:16) word nn ongeveer 101 keer in die Ou Testament as aan- 

duiding van wind gebruik. Uit die betekenis van wind word, volgens horn, verskeie 

ander betekenismoontlikhede afgelei, onder andere: 

(a) "asem" - 18 keer (volgens hom is asem wind wat 'n mens se longe vul), 

(b) "reukl geur" - 13 keer (reuWgeur word deur asemlwind oorgedra), 

(c) "ruimtelspasie" - 6 keer (wind beslaan groot ruimtes). 
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Bogenoemde stelling van Wood is aanvegbaar. Die vraag is of 'n rnens van 'n basiese 

betekenis (wind) kan uitgaan waarvan die ander (asem, reuk, geur, ruimte) dan afgelei 

is? Dit is wat die vergelykende taalkunde wou doen, maar as daar werklik sinkronies 

daama gekyk word, het 'n mens eerder verskillende moontlikhede op gelyke vlak, en 

die keuse word deur die konteks bepaal. 

Volgens Wood (1976:16) is die verbintenis tussen wind en gees nie baie duidelik nie. 

Waarskynlik I6 die gemene deler in die onsigbaarheid van beide woorde. Wood 

(1976:17) beweer dat Jesus juis op hierdie rnanier die twee terme wind en gees aan 

mekaar verbind het in sy gesprek met Nikodemus. Jesus het vir Nikodemus ges6: 

Joh  3% 

8 "Die wind waai w a x  hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet n ie waar hy 

vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die 

Gees gebore is." 

Hierdie stelling van Wood lewer ook sy kwota probleme. Die vraag is of die Ou- 

Testamentiese woord nn direk gelykgestel kan word aan die Nuwe Testamentiese 

woord nv&uDa. 

Ou-Testamentici interpreteer die voorkoms en betekenis van ook geheel en al 

verskillend. Hildebrandt (1995:8) maak die volgende opmerking: "Alhoewel navorsers 

van mekaar verskil, is daar 'n aanduiding dat die woord nn in meer as eenhonderd en 
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dertien kontekste as wind gei'nterpreteer word, en as gees word die woord D n  een 

honderd en sewe keer in verband met God gebring. Die frase 717' D n  kom sewe en 

twintig keer voor en 0 ' 7 h  Dn vyftien keer in die Hebreeuse deel en vyf keer in die 

Ararnese gedeeltes. 

Volgens Wood ( 1976:17) gebruik die Ou Testament nn vier en tagtig keer as gees 

van die mens, as aanduiding van die ernosies van die mens, agt en twintig keer en as 

lewenskrag van die rnens, elf keer. Die woord Dn word nege en sewentig keer as 

"gees van God" gebruik, vier keer as aanduiding van engele, agttien keer as bose 

geeste, en een keer as aanduiding van die lewenskrag van diere. 

Die probleem met bogenoemde statistiek is dat die verskillende kontekste waarin die 

woord gebruik word, nie deur almal op dieselfde manier verdiskonteer word nie. Die 

verskillende kontekste en tekstipes, onder andere 'n figuurlike gebruik, 'n letterlike 

gebruik of metaforiese gebruik, word almal in dieselfde statistiese kookpot "geprut". 

In die bepaling van die korrekte verstaan en betekenis van die woord "gees" in 

samehang met God en die Here ( ~ ~ 7 5 ~  D n  en 717' ml) is dit belangrik om eers 

duidelikheid te verkry oor hoe verskillende Ou-Testamentiese bronne die inligting 

aangaande D n  hanteer en aan hulle gebruikers bekend stel. 



Die doel van hierdie navorsing is om te bepaal of nn in die Ou Testament 'n sinoniem 

is vir die derde persoon van die goddelike Drie-eenheid (Heilige Gees) in die Nuwe 

Testament. Die primgre fokus van die studie is dus die kontekste waarin I777 in 

verband staan met God, die Here, of deur persoonsuffikse geimpliseer word as "gees" 

van God of die Here. 

Dit is egter belangrik om 'n bree oorsig oor die interpretasie van te kty. Net so 

moeilik as wat dit is om die ontstaansbron van wind te bepaal, is dit om die ontstaan 

(etimologie) en betekenis (semantiek) van die Hebreeuse begrip nn (ruah) "gees" in 

die Ou Nabye Ooste te bepaal (Hildebrandt, 1995:1).. 

In die lig hiervan sal kortliks gekyk word na die interpretasie van nn in 

ondergenoemde ses kategoriee soos dit deur taalkundiges geklassifiseer is. Volgens 

Van Gemeren (1 997:1073) is dit moontlik om ses bree semantiese kategoriee te bepaal 

waarin I7n voorkom, naamlik (1) wind, (2) windrigting, (3) asem, (4) emosiesl 

gemoedsgesteldheid, (5) setel van die denke en wilskrag en (6) gees. 

3.3.3.1 . I .  DIE WOORD nn AS WIND 

In die natuur was daar 'n verskynsel wat die lsraeliete I777 genoem het. Dit was 

onsigbaar, maar tog kon dit ervaar en waargeneem word. Dit is die meteorologiese 

verskynsel "wind". In die Ou Testament word nn ongeveer een honderd vier en veertig 

keer uit die drie honderd agt en negentig plekke (elf Aramese skrifplaatse ingesluit) 

waarin voorkom, as aanduiding van wind gebruik (Scheepers, 1960:ll). 



Daar is egter ook ander woorde (Koehler,1958:663, 927) wat vir wind gebruik word 

soos YDD (Hab 3:14), 1DtU (Jes 28:2) en 7glD (Jes 29:6) maar I6 nie in die 

ondersoekveld van die studie nie. Die indruk wat wind op die lsraeliet in sy konkrete 

omstandighede gemaak het, is van kernbelang vir die Ou-Testamentiese interpretasie 

van n n  as wind. Wind is iets onsigbaars wat beweeg en beskik oor geweldige krag en 

daarom word n n  (as wind) soms met genitiewe konstruksies beskryf, byvoorbeeld 

7 l Y D  n n  - "geweldige wind". 

Eseg. 1 :4 

nnpinn WKT 573 TIP pas;[-p 7 ~ 2  ~ D D  n n  n m  KW 4 

4 Toe het ek gekyk - en daar het 'n stomwind uit die noorde gekom, 'n groot 

w o k  met onophoudelike vuur: en 'n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit 

die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. 

Volgens Van Gemeren (1997:1073) is die wind, nn, as die onsigbare, onvoorspelbare 

natuukrag onder die absolute beheer van Jahwe. 

Num 11:31 

m n 7 - 5 ~  WDY o n - p  n+ru nll m;r9 nKn DDI nm 31 

nmnm mn;l n n m  m nlq 71731 73 nr 7v:, 

Y l K 7  99-5D 

3 1 Toe het 'n wind wat van die HERE kom, uitgevaar en kwartels van die see 

af oorgedrywe en op die laer gestrooi omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n 

dagreis daar, rondom die laer; en hulle was omtrent twee el bokant die grond. 



Die woord H n  wat as wind ge'interpreteer word, word ook soms metafories gebruik om 

waardeloosheid, betekenisloosheid en kragteloosheid aan te dui en kom in sinonieme 

parallelismes met 517 (leegheidlniks) voor (Jenni & Westermann, 1997:1205). 

Pred 1:14 

14 Ek het a1 die werke gesien wat onder die son gedoen word, en  kyk, dit was 

alles tevergeefs en  'n gejaag na wind. 

Die woord n n  as wind word in die Ou Testament, in sy afgeleide vorm, gebruik as 

aanduiding van die vier windrigtings. 

Eseg 17:21 

nwmm 1599 mnx rmu-53x m m - 5 3  21 

9mm m;rl ~IU 9 3  nnu-rql w w  nn-535 

21  En al sy vlugtelinge in al sy leers sal deur die swaard val, en die wat 

oorgebly het, sal n a  al die windstreke verstrooi word; en  jul le sal weet dat Ek, 

die HERE, dit gespreek het. 

SAMEVAlTING 

Uit bogenoemde konklusies van navorsers is dit duidelik dat die betekenisveld van wind 

op verskillende maniere ge'interpreteer kan word - as wind, windrigtings en metaforiese 

beelde van waardeloosheid en betekenisloosheid. 



Volgens Hildebrandt (1995:ll) is n n  'n antropologiese en psigologiese term wanneer 

dit in verhouding tot die mens gebruik word. Die betekenis van n n  as "asem" is 

vergelykbaar met die betekenis van n n  as wind deurdat asem ook 'n beweging van 

lug is. Die woord nn as asem het op die lewensbelangrike funksie van asemhaling 

betrekking. Om nn as asem te h6 beteken dat die mens lewe, daarsonder is die mens 

dood. Hierdie lewensbeginsel is 'n direkte resultaat van God se skeppingsmag.Vol- 

gens Hildebrandt (1995:13) skenk God hierdie n n  aan mens en dier om lewe moontlik 

te maak. God blaas die P'TI n n  (lewenskrag) in mens en dier en so word hulle van 

dooies onderskei. 

Volgens Jenni en Westermann (1997:1208) besktyf n n  "%em" in terme van 'n 

dinamiese vitaliteit, terwyl die meer erkende woord, 7nv3, op gewone ritmiese 

asemhaling - die inhalering en uitlating van lug dui. Westermann (1981(a):223) betoog 

dat "ruah ist also nicht der normale, ruhige Atem, der heisst flnvl ) neshamah, 

sondem die hinter dem heftigen Atem stehende Kraft." 

Die woord nn as aanduiding van die lewensbeginsel kom dikwels in sinonieme 

parallelismes met die term ID93 voor wat meestal met siel, lewe, lewensasem vettaal 

word (Hildebrandt, l995:12). 

Jes 26:9 

T ~ D K ~  3 7 ~ n v ~  -mj;l=l - n n - ? ~  75-53 7-nw -WM 9 

h n  -xu- m 5  ~ 7 s  ph 7wmn 



9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; 

want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die w6reld geregtigheid. 

Volgens Wood (1976:18) is dit baie rnoeilik om te bepaal wanneer op gewone 

asern, as 'n rnens asernhaal,, of as die lewensbeginsel wat 'n rnens laat lewe, dui. 

Jer 10:14 

93 5om 7 ~ s - 5 3  tu37 num mu-53 wx 14 

PX m-u51 DDI  pit, 

14 Elke mens word dom, sonder kennis: eke  goudsmid staan beskaamd deur 

die gesnede beeld: want sy gegote beeld is 'n leuen, en daar is geen gees in 

hulle nie. 

SAMEVA'ITING 

Volgens bogenoernde navorsers dui die woord op rneer aan as net die normale 

asernhaling van die rnens en dier. Dit dui dus eerder op die lewensbeginsel wat die 

rnens van God ontvang. 

Die woord dui sorns ook op die fisiese toestand van die rnens, wanneer 'n rnens in 

'n swak fisiese toestand verkeer, rnaar sy nn tog nog teenwoordig is. nn dui dus op 

die algernene lewenskrag (vitaliteit) van die rnens, teenoor 1091 wat op die rnens se 

asernhaling dui (Scheepers, 1960:41). 

Rigt 15:19 



19 Toe het God die holte by Legi oopgebreek en daar het water uitgekom en 

Simson het gedrink en weer nuwe krag gekry. Daarom word die fontein in 

Legi nou nog Roepersfontein genoem. 

of 

19 Toe kloof God die holte wat by Legi is, en daar kom water uit; en hy het 

gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem 

hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legi is (OAV). 

1 Sam 30:12 

n1515 7 ~ 5 ~ 1  nw  7u5ttt nln mw-~5~ nn5 5 ~ ~ 5  3 

12 Toe gee hulle hom 'n stukkie gedroogde vye en twee trossies rosyntjies en nadat hy 

dit geeet het, het hy weer reggekom, want hy het drie dae en nagte nie kos geeet of 

water gedrink nie (NAV). 

of 

12 And they gave him a piece of a cake of figs, and two clusters of raisins: and 

when he had eaten, his spirit came again to him: for he had eaten no bread, 

nor drunk any water, three days and three nights (KJV). 

3.3.3.1.4. n n  AS ASEMHALING EN LEWENSBEGINSEL 

Die woord n n  kom tien keer voor in verband met 7nW3 - "asem". Volgens Bottetweck 

en Ringgren (1972:1208) is nn en 7ntttI nie twee soorte asemhaal nie, maar twee 

unieke perspektiewe van asemhaal. 7 l 3 W I  dui op asemhaal wat die lewendes van die 

dooies onderskei. 7nWl is die oorspronklike woord vir mens en dier se natuurlike 



asemhaling. God het 7nW3 tydens die skepping van die mens (Gen 2:7) in sy neus 

ingeblaas. 

Anders as ;lnWl, dui n'll nie op gewoonweg asemhaal nie, maar op die dinamiese 

lewenskrag wat van God kom. Botterweck en Ringgren (1972:1209) het bevind dat die 

woorde nniu1 en nn sedert die ballingskap as sinonieme vir mekaar gebruik word in 

sinonieme parallelismes as aanduiding van die lewensgewende asem soos dit onder 

andere in die volgende tekste voorkom, Job 4:9; 27:3; 32:8; 33:4; 34:14 en Jes 42:5, 

57:16. Ter illustrasie word Job 33:4 aangehaal. 

Job 33:4 

m n  T W  nniun mtuu 5 ~ - n n  4 

4 Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die 

lewe gegee (NAV). 

of 

4 Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak 

my lewend (OAV). 

Botterweck en Ringgren dui die sinonieme parallelisme ;lnW3 en nn in die konteks 

korrek aan, en word in hierdie studie as sinonieme gebruik maar nie in die betekenis- 

veld waarin Botterweck en Ringgren dit aandui nie. In hierdie studie is nnit.'] en n n  'n 

aanduiding van God self en nie as asem of as lewensbeginsel nie. Dit kan dalk so in 'n 

afgeleide betekenis verstaan word. 



Die woord rill word ook rneermale gebruik as 'n uitbreiding op die begrip "asern"soos 

hierbo verrneld. In hierdie gevalle dui nn  'n persoon of 'n groep se persoonlikheidl 

identiteit aan. 

Jes 19.3 

3 En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar; 

dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes 

en die geeste wat waars6. 

3.3.3.1.6. DIE WOORD n7-I AS GEMOEDSGESTELDHEIDIEMOSIE 

Volgens Van Gerneren (1997:1074) word die woord nn ook gebruik om gesindheid, 

gernoedsgesteldheid en emosie aan te dui. In Hebreeus word die status constructus 

(die toepaslike byvoeglike naarnwoord in samehang met die nornen n i l )  gebruik om 

sulke ernosies aan te dui (Scheepers, 1960:51). 

Gen 26:35 

7 p 1 5 1  pns-5 nn mn  lW7m 35 

35 En hulle was vir Isak en  Rebekka 'n bitter venlriet. (letterlik 'n b&re gees) 

Scheepers beskou nn hier as 'n status constructus wat nie waar is nie. 

Spr 14:29 

n5w PT n n - ~ r p  mn-11 PPK 7 1 ~  29 

29 Die lankrnoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene (ktterlik 

kort/ongeduldQe gees) behaal sotheid. 
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Scheepers beskou Hn ook hier as 'n status constructus wat nie waar is nie. 

Hos 4: 12 

n-IP~ nn '13 15 -rr- 153~1 ~ K W -  ~ s u ~  -nu 12 

n m 5 ~  nnnn nr.7 ;run71 

12 My volk raadpleeg sy hout, en sy staf moet horn die inligting gee; want 'n 

gees van howery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het hulle van hul God 

afvallig geword. 

Num 5: 14 

14 En daar kom 'n gees van jaloersheid oor horn, sodat hy jaloers word op sy 

vrou tenvyl sy haar inderdaad verontreinig het (NAV). 

of 

14 en daar kom 'n gees van jaloersheid oor horn, sodat hy jaloers word op sy 

vrou tenvyl sy haar inderdaad verontreinig het; of 'n gees van jaloersheid kom 

oor horn, sodat hy jaloers word op sy vrou tenvyl sy haar nie verontreinig het 

nie (OAV). 

3.3.3.1.7. DIE WOORD nn AS AANDUIDING VAN REDE, MENSLIKE DENKE EN 

WlLSBESLlSSlNG 

Die woord n'll word dikwels gebruik om daardie aktiwiteite wat die menslike denke, 

besluitneming en aanleg insluit, aan te dui (Vosloo, 1983:45). Denke en wilsbeslissings 

is in die Hebreeuse denke nie as deel van die mens beskou nie, maar as die mens se 
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vermoe. Die kennis en vermoe om 'n spesifieke taak te verrig is 'n duidelike voorbeeld 

van hierdie interpretasie van die woord nn (Van Gemeren, 1997:1075). 

Eseg 18:31 

02 DWV9 1VK P T S ) W ~ - ~ ~ - ~ K  03'59~ l3h97 31 

5 ~ 1 ~ 7 9  n-2 man 7 ~ 5 1  7tu-r~ nm w-rn 25 ~ 3 5  ~wul 

31  Werp a1 julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en 

maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees; want waarom wil julle stenve, o 

huis van Israel? 

Eks 31:3 

3 Ek het hom toegerus met m y  Gees sodat hy met vaardigheid, insig en 

verstand enige werk kan doen. 

of 

3 En Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en 

kennis en bekwaamheid vir allerhande werk (OAV). 

Volgens Jenni en Westermann (1997:1212) beteken nn soms verstandlgemoed of 

gedagte, veral as rill in samehang met die Hebreeuse werkwoorde vir kennis, en om 

te leer, gebruik word. 

Jes 29:24 



24 en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders 

sal lering aanneem. 

Van Gerneren (1997:1075) het bevind dat n n  ("gees'? en 35 (hart) in een en twintig 

gevalle as sinonieme vir mekaar gebruik word. In die Hebreeuse denke was die hart die 

setel van emosies, intellektuele denke en die vermoens wat met die verstand 

geassosieer word. 

Eseg 36:26 

n3mp ~nx  myn nm t o m  35 n35 nn1126 

l W 2  25 035 Tn11 P31W313 137 35-DK T l D 7 l  

26  Ek sal jul le 'n nuwe har t  en 'n num gees gee, Ek sal die kliphart uit julle 

liggaam uithaal en  jul le 'n hart van vleis gee. 

3.3.3.1.8. DIE WOORD n n  AS EERSTEPERSOONSAANDUIDING 

Volgens Vosloo (1983:44) word nn in die latere literatuur van die Ou Testament ook 

gebruik as aanduiding van die mens, of vir wat ons "eksou noem. 

Dan 2:3 

ohm-nx nu+ nn nmnl na5n n15n 75137 n75 mxll 3 

3 En hy het vir hulle ges6: "Ek is ontsteld (Lefferlik: en my gees (ek) is onrustig) oor 'n 

droorn wat ek gehad het en ek wit weet wat die droorn beteken." (NAV.) 

of 

3 toe s& die koning vir hulle: Ek het 'n droom gehad, en  my gees i s  onrustig om 

die droom te verstaan (OAV). 



6 In u hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak. 

of 

6 In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou. 

3.3.3.2. DIE WOORD n n  AS GEES VAN GOD 

Van Gemeren (1997:1075) is van mening dat die belangrikste teologiese gebruik van 

n n  in die Ou Testament die aanduiding is van die metafisiese of bonatuurlike, 

spesifiek die "Gees" van God of "Gees" van die Here. Volgens Hildebrandt (1995:lB) 

kom die frase ~ ' 7 %  n n  ("Gees" van God) M i e n  keer in die Hebreeuse gedeelte 

van die Ou Testament voor en vyf keer in die Aramese gedeeltes. Die elektroniese 

databasis bevestig Hildebrandt en Jenni se siening. (Online Bible Foundation, 2004) 

Volgens Hildebrandt se navorsing kom die meer algemeen gebruikte frase nln' Ill7 

("Gees" van die Here) sewe en twintig keer voor. Die kombinasie n n  + persoon 

suffikse wat dui op GodIHere word twintig keer gebruik (Jenni en 

Westermann,l997:1213). 

Hierdie paragraaf konsentreer op die uitdrukking n n  wat spesifiek teologies verwys na 

die interpretasie: "gees" van GodIHere en sy handelinge in die Ou Testament. 

Hildebrandt (1995:17) is van mening dat, as daar retrospektief na die analise van die 

Ou Testament gekyk word, breedweg gestel, vier duidelike tematiese kategoriee 

onderskei kan word . Die vier kategoriee sal kortliks tematies gemeld word sonder om 

die verskillende tekste eksegeties te bespreek. Die relevante tekste sal in Hoofstuk 5 

geeksegetiseer word. 



Volgens Hildebrandt (1 995:18) plaas die rneerderheid Ou-Testarnentiese teologiee die 

717' nn as ondetwerp in die konteks van die rnanier waarop en rnetode waawolgens 

God sy goddelike wil in die wgreld volvoer. Hildebrandt (1995:18) beweer dat die volk 

Israel die kragte in die skepping en natuur wat die rnensheid ervaar en be'invloed het, 

direk gekoppel het aan die handelinge van die nn .  Dit was Israel se antwoord op die 

vraag "Hoe het God geskep?" Dit was die rnanier waarop hulle die uittog uit Egipte, 

hulle redding uit oorlogsituasies, hulle lewenspadbegeleiding en die teenwoordigheid 

van God beskryf het. Die verskillende leiers wat die volk gelei het se uiterlike verrnoens 

is direk aan die innerlike bernagtiging van nn toegeskryf, tetwyl die invloed van nn 

baie pertinent in die profetiese era ervaar en beleef is. In Hoofstuk 4 sal die diakroniese 

ontwikkeling van Israel se verstaan van die teologiese begrip 717' n n  en die realiteit 

van God se selfopenbaring en krag deur die nn bespreek word. 

(i) DIE WOORD nn AS GEES VAN GOD EN DIE SKEPPING 

Die eerste vetwysing na ~ ' 7 %  n n  in verband met die skepping korn in Gen 1:2 

voor. Hierdie vers is egter 'n baie kontroversiele teks, orndat verskillende eksegetiese 

verklaringsrnoontlikhede (wat in Hoofstuk 5 bespreek sal word) bestaan. 

Gen 1:2 

o m  715-5~ yml mm m 7n.n p ; 1 1  2 

nqm ~ 5 - 5 ~  mmn ~'754 nn l  

2 Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, 

maar die Gees van God het oor die waters gesweef. 

Volgens Hildebrandt (1995:19) word die rol van nn as die skeppingskrag en 

teenwoordigheid van God in die skepping dikwels rnisken. Moltrnann (1985:99) stel dit 
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vanuit 'n dogrnatiese hoek soos volg: "The whole creation is a fabric woven by the 

Spirit, and is therefore a reality to which the Spirit gives form." 

In die geval van die profete word God se onvergelykbaarheid en transendente karakter 

in verband gebring met sy werk as Skepper. Jesaja begin met Jes 40:13 as die inleiding 

van sy terna oor die skepping (Jes 40-66). In hierdie konteks is mi (Jahwe) die 

Skepper wat alles beplan en geskep het deur sy nn. 

Jes 40: 13 

~IY"IT I ~ X Y  P ~ W  m1 nn-nrc pn-in 13 

13 Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees? 

of 

13 Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Horn onderrig? 

Sornrnige dele in die geskrifte is kornrnentaar op en nabetragtinge oor God se 

skeppingswerk. Daar is egter baie rnin verwysings in die geskrifte na die rol van n n  as 

skeppingsagent (Hildebrandt, 1995:19). Deur sy n n  oorwin God alle vyandelike rnagte 

en kragte in die natuur. 

Psalm 33:6 

PKXX-53 1% n n n  wa m1 mm 6 

6 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy  

mond hulle hele leer (OAV). 

Van Gerneren (1997:1075) brei verder op hierdie kategorie uit as hy die volgende 

stelling rnaak: "The Spirit of God is the agent of creation (Ps 104:29; Job 33:4). His 

Spirit was active not only at the original creation (Gen 1:2) and at the re-creation after 



the Flood (8: I), but also at the creation of the people of lsrael (in the form of wind, Exod 

14: 19-20; 15: 10) and at the creation of the church (Acts 2: 1-4)" 

In hierdie aanhaling van Van Gemeren is dit duidelik dat hy 'n ongekwalifiseerde 

gelykstelling maak tussen die "gees" in die Ou Testament en "Gees" in die Nuwe 

Testament. Hierdie studie se hoofdoel is juis om die legitimiteit van so 'n simplistiese 

verstaan te bepaal. 

(ii) DIE WOORD nn AS GEES VAN GOD EN DIE VOLK VAN GOD 

Die Eksodus-verhaal van Israel se verlossing uit die slawerny in Egipte word narratief 

beskryf in Eksodus 14 en poeties in Eksodus 15 (Lied van die see). In beide hierdie 

Skrifgedeeltes is die die agent waardeur God Israel se redding uit Egipte bewerk 

(Hildebrandt, l995:2l). 

Eks 14:21 

21 Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daardie hele nag die 

water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar 

drooggel6 is. 

of 

21  Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE h e t  deur 'n sterk 

oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; 

en die waters is  gekloof (OAV). 

Van Gemeren maak die opmerking dat "(t)he Spirit of God represents the agentlagency 

by which God exercises his sovereign control over individuals. Occasionally the effects 



are calamitous, as in those instances where the LORDS Spirit is described as 

destructive or disruptive (not evil in a moral sense; Judg 9:23; 1 Sam 16:14-16; 

23: 18: 10; 19:9). But usually God's Spirit operates on behalf of his people by energizing 

them (Ezek 2:2)". 

Volgens Hildebrandt (1995:20) moet onderskei word tussen die gewone kosmologiese 

mag, "winden die "asedgeesnvan God, wat identifiseerbaar is met die 0 ' 7 5 ~  nn. 

Die krag van God is in bogenoemde vers dinamies besig om Israel te red. Die Eksodus- 

verhaal is die uitnemende paradigma van die reddingsdade van God in die Ou 

Testament. Die lsraeliete het hierdie reddingsdaad met die werking van nn verklaar 

en ge'interpreteer. Na Israel se redding deur die nn as agent van God het hulle God 

se bewaring, regsgeding, leiding en herstel beleef deur die nm' nn. Die koning 

verklaar dat sy oorwinnings te danke is aan die ingtype van God deur sy magtige nn. 

2 Sam 22:16 & Ps 18:16 

16 Die seebodem het sigbaar geword, die fondamente van die aarde is blootgele 

deurdat U, Here, op hulle gebulder het met die orkaan van u toorn. 

of 

16 En die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fondamente van die 

wQreld is blootgelQ vanwee u dreiging, o HERE, vanwee die geblaas van die wind van 

u neus (OAV). 

Vergelyk hierdie moeilike vers se eksegetiese bespreking in Hoofstuk 5 



Israel moes God se leiding deur sy n i l  vertrou. Tog is dit juis hulle gebrek aan 

vertroue in die leierskap van God wat hulle grootste sonde word. In plaas daarvan om 

God se leiding deur sy rill te vertrou, het hulle op ander vreemde magte vertrou. Die 

domheid van hierdie besluit word duidelik gei'llustreer deur: 

Jes 31:3 

I V Y - K ~ ~  lW3 P;IIDID1 5K-K51 D7K D'lS1313 

l r 5 r  053 i-rnqi ~ t u  5 m ~  inu 5 m  i-rq ; r ~ ~  ;ri;rq~ 

3 Ja ,  die Egiptenaars is mense en nie God nie, en hulle perde is vlees en nie 

gees nie; as die HERE sy hand uitstrek, dan struikel die helper, en wie gehelp 

is, val; en saam gaan hulle aha1 te gronde (OAV). 

In hierdie vers is "God en "gees", "mense" en "dees" sinonieme parallelismes, die 

profeet wil hierdeur aantoon hoe dom Israel se besluit was om God nie te vertrou nie. 

Dit is deur die n i l  dat God Sy volk lei en bewaar - op dieselfde wyse wat Hy hulle in 

die woestyn bewaar het. Sy volk het die verpligting om die verbond na te kom. Hulle is 

immers die verbondsvolk, en as die verbond deur hulle ongehoorsaamheid in gevaar 

gestel word, waarsku die profete telkens dat God se toorn teen sy volk sal ontwaak. Die 

agent van hierdie regsgerig word telkens as God se n i l  beskryi (Jenni & 

Westermann, l997:1212). 

Jes 40:7 

7 Gras verdor en blomme verwelk as  die Here sy wind daaroor laat waai. Dit 

is so, die volk is soos gras. 

of 
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7 Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE daarin blaas. 

Voorwaar, die volk is gras (OAV)! 

Deur Israel se ongehoorsaamheid word n n  bedroef. 

Jes  63: 10 

m m 5 1  KT;[ m ~ 5  ~ 7 5  -pm mi) n n m  nrm n n  7n;rl lo 

10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom 

het die Here vir hulle 'n vyand geword en het Hy self teen hulle geveg. 

(Ten opsigte van die interpretasie en vertaling van hierdie vers heers groot 

omstredenheid, wat in Hoofstuk 5 behandel sal word.) 

(iii) DIE n n  AS HERSTELLER VAN DIE VERHOUDING 

Volgens Friedrich (1979:365) is God se toom en oordeel nie die laaste woord oor n n  

as sy agent nie. God se Iln herstel ook die verhouding tussen God en sy  volk. 

Jes 32: 15 

5nm 5m35 m-rn r7-71 nnnn n n  n-5~ ;nu9--ru 15 

mnq 1u15 

15 So sal dit wees totdat die Gees van Bo af op ons uitgestort word. Dan word 

die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos 

aangesien word (NAV). 

of 

15 totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte; dan word die woestyn 

'n vrugteboord, en die vrugteboord self word vir 'n bos gereken (OAV). 



~ P T - 5 ~  nn ~ S K  ;IVY-5~ NOS-5~  m-~SN 3 3 

TUSKS-5~ T D ~  

3 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droe grond. Ek sal my 

Gees uitgiet op jou kinders, my seen op jou nakomelinge. 

of 

3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droe grond; Ek sal 

my Gees op jou kroos giet en my seen op jou nakomelinge (OAV). 

(iv) DIE nn AS AGENT VAN GOD SE TEENWOORDIGHEID 

Volgens Hildebrandt (1995:22) sal God deur sy  nn by die ballinge wees wat na hulle 

land terugkeer. Sy nn sal hulle motiveer vir die werk wat hulle in die opbou van die 

land moet gaan verrig. 

Sag 4:6 

l O N 5  5221~-5U 717'-137 77 l O N 5  '5N 1ON'l IP'l 6 

~ I K ~ S  717' TON 9 n n 3 - ~ ~  3 n32 u515m u5 
6 Toe si? hy vir my: Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met 

mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, se die Here die Almaghge. 

Die versekering van God se teenwoordigheid by s y  volk en individue word in die 

geskrifte en wysheidsliteratuur onderstreep(Hildebrandt,1995:22). 

Ps 51:13 

m n  npn-5u - p ~ p  n m  7m5n rs5iun-5u 1 1  



13 Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Cees van my  af wegneem 

nie ! 

(v) DIE nn EN LEIERSKAP 

Reeds vroeg in Israel se geskiedenis is dit duidelik dat die P V ~  nl? teenwoordig is 

in die bemagtiging van leiers. Friedrich ( 1979:366) stel dit soos volg: "Israel, however, 

experiences the historically active ~ 7 7 %  1777 in yet another way in which we miss the 

religious and ethical element so strongly emphasised hitherto. Through His 1777 God 

equips for national political action by raising up charismatic leaders for the people. Here 

again the Spirit is unfathomable and incalculable, distributing where and to whom He 

will. Men hitherto disregarded suddenly emerge as leaders under the work of the 1777." 

Hildebrandt (1995:22) betoog dat die eerste aanduiding van hierdie handeling van die 

~ ~ 7 %  nn  duidelik waarneembaar is in die lewe van Josef, toe die volk van God nog 

net uit 'n clan bestaan het. Die farao droom en Josef I6 vir horn die droom uit deur die 

insig en kennis van sy bron: die ~ ~ 7 %  nn. Die farao erken dan ook dat Josef se 

38 Daarop het Farao aan sy dienaars gese: Kan ons we1 iemand vind soos 

hierdie man in wie die Gees van God is  (OAV)? 

(vi) DIE nn  AS INSPIREERDER VAN GOEIE REGERING 

Na die uittog uit Egipte, toe die volk van God 'n groot nasie geword het, het daar 'n 

groot behoefte aan leiers ontstaan. In die Pentateug staan die grootste aantal 



vennrysings na die handelinge van die n'll in noue verband met die toerusting van die 

leiers van Israel vir 'n besondere taak wat hulle deur God opgel6 is (Friedrich, 

1979:366). Ons lees &ens spesifiek dat Moses die toerusting van die nn ontvang 

het nie, maar dit kan indirek afgelei word uit die feit dat die n n  wat op hom was, op die 

leiers oorgedra is wat moes help met die regering van die volk. 

Num 11:16-17 

17 Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, 

sal Ek afsonder en op hulle 1e; en hulle sal jou help om die las van die volk te 

dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. 

(vii) DIE nn AS GEWER VAN VAARDIGHEID EN BEGAAFDHEID 

Na die uittog uit Egipte en nadat lsrael as God se volk bevestig is, is dit noodsaaklik dat 

die volk God moet aanbid. Israel kry opdrag om 'n tabemakel te bou as 'n mobiele 

aanbiddingsplek. Leiers word aangewys vir hierdie taak en deur die P+K nn vir 

hulle onderskeie take toegerus. Hierdie voorbeelde onderstreep die praktiese aspek 

van die leierskaptoerusting wat die ~ ' 7 %  nn gegee het (Hildebrandt, 1995:22). 

Eks 35:31 

73~513-53n n u n  m m x  nnmx P+K n n  ?nu u5m 31 

3 1 en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en 

met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. 



Volgens die profeet Jesaja is die handelinge van Moses gedurende die Uittog 'n direkte 

gevolg van die teenwoordigheid van die D'l? nn  (Heilige Gees) (Hildebrandt, 

1995:23) 

Jes 63: 1 1 (Een van drie teksuenuysings na die Heilige Gees) 

liu-rp nn-nu nip o m  

11 Toe het sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses, en gevra: Waar is Hy 

wat sy kudde dwarsdeur die see gebring het saam met hulle herder? Waar is Hy wat sy 

Heilige Gees onder hulle gegee het? 

(viii) DIE nn AS TOERUSTER VIR MILITERE OPERASIES 

Van Gemeren ( 1997:1075) wys daarop dat die nn  ook dien as toeruster van mense 

vir milit6re operasies. Na die verowering van die beloofde land het die volk dikwels 

afvallig geword - God het hulle gestraf deur die vyandige volke wat hulle aangeval het. 

In reaksie op hulle smeekgebede roep God 'n rigter en rus Hy die rigter toe met sy Dl? 

om sy volk te bevry van die juk van verdrukking deur die vyandige volke. 

Rigt 3: 10 

~n l l  USY 5uw-nu DDDT m=nn  ~ 5 u  l;rnl l o  

n-nutu~ IPD 5u 11' run1 mu 7% m u m  p ~ - n u  1-rq3 mq 

10 Die Gees van die Here was op horn en hy  het oor Israel geregeer. Otniel het 

oorlog gernaak teen koning Kusan-Risatajim van Mesopotamie, en die Here het 

horn oorgegee in die mag van Otni&l. Hy het vir Kusan-Risatajim verslaan. 

(ix) DIE nn  AS BEGELEIER VAN DIE MONARGIE 

Friedrich (1979:366) onderstreep die feit dat die teenwoordigheid van nn in die 

lewens van die leiers van Israel voortgeduur het. Die nn  kom op Saul en rus horn toe 



vir sy taak as eerste koning oor Israel. Nadat die n n  op hom gekom het, profeteer hy 

en verander hy (kry by selfvertroue vir sy taak as koning). 

1 Sam 10:6-7 

m u  w'u5 n ~ m 1  m u  n q m m  ;1m3 n n  795u m5r16 

6 Dan sal die Gees van die Here kragtig in j o u  werk. Jy sal saam met hulle as 

profeet optree en 'n ander mens word. 

75 ;rwu 75 ;15u;1 n m ; I  ;IYKVI 3 m 1 7  

7nu 01;15u;1 3 7'1- urnn m u  

7 Wanneer hierdie tekens oor j ou  kom, moet jy doen wat j ou  hand vind om te 

doen, want God is by jou. 

In hierdie gedeelte vorm "Gees" van die Here (vers 6 )  en "God" is by jou 'n sinonieme 

parallelisme wat dui op God se teenwoordigheid. 

Saul, v e ~ u l  met die n n ,  is 'n suksesvolle regeerder totdat die n n  hom aan Saul as 

gevolg sy ongehoorsaamheid. Die ontrekking van die n n  laat sy totale koningskap 

ineenstort. Die rill neem Dawid in besit en hy volg Saul op as koning van Israel. 

1 Sam 16:14 

;1m9 nun ;1u~-nn mnum 51uw ~ u n  ;n~ m;r9 n m  14 

14 Maar die Gees van die Here het van Saul gewyk, en  'n bose gees wat dew 

die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. (Die bose gees sal in Hoofstuk 5 

eksegeties behandel word) 



(XI n n  AS OPENBARINGSMEDIUM AAN DIE PROFETE 

Tydens die monargie het verskeie profete op die toneel verskyn. Die teenwoordigheid 

van die n n  in die lewens van die profete het hulle in staat gestel om duidelik te s6: 

"So spreek die Here, Here!" (Friedrich, 1979:363). 

2 Kon 2:9 

-5s -pnl m t u - ~  KI--;I? YD+K Y ~ K - 1  7nun np5~ 

9 Net toe hulle deur is, se Elia vir Elisa: "Wat wil jy h& moet ek vir jou doen 

voordat ek van jou af weggevat word?" Elisa het geantwoord: "Mag daar tog 'n 

dubbele deel van u gees op my kom! 

Miga 3% 

mrcm ~KT~D-51  wtua q~u-5 7375 

8 Ek, daarenteen, het baie krag, ek het die Gees van die Here, 'n sin vir reg en 

die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak, aan Israel sy oortreding. 

(xi) n n  AS AGENT VAN GOD SE TEENWOORDIGHEID IN DIE GESKRIFTE 

Volgens Hildebrandt (1995:27) is daar in die Geskrifte minder gegewens oor die rol van 

n n  in die lewens van die lsraelitiese leiers. Dawid koppel die voortbestaan van die 

Dawidiese koningshuis direk aan die teenwoordigheid van die nn. 

Ps 51:13 



13 Moet my tog nie van U af wegdryf en  u Heilige Gees van my af wegneem 

nie ! 

Nog 'n leier in wie die in die Geskrifte teenwoordig was, is die Godsman Daniel. 

Dan 4:58 

-7% o m  ~ w t h  7nw---r 5 ~ 1 ' 1  -n7j;l5~ l-lm VT 58 

mnK ~ n 5 m  33 1-WT y;i5~-nn '71 

58 Uiteindelik het Daniel, genoem Beltsasar n a  die naam van my God en in wie 

die gees van die heiliae aode is, ingekom en  ek het hom die droom vertel. 

TESTAMENT 

Die interpretasie van '9ees"in die Ou Testament is nie 'n sirnplistiese taak nie. Uit die 

ondersoek na die interpretasie van nn deur verskillende taalkundiges is dit egter 

duidelik dat elke konteks waarin dit voorkom, deeglik geeksegetiseer behoort te word. 

Deur slegs die plekke te noern waar nn in die Hebreeuse teks of Ararnese teks 

gebruik word, is nie voldoende nie. Die meeste bronne noem ook net die vennrysings- 

plek en haal nie die Hebreeus en vertaling (Engels, Duits of Afrikaans) aan sodat lesers 

'n eie opsigwaarde-oordeel kan vel nie. 

Dit is duidelik dat die woord ;TnWI in die Ou Testament gebruik word as aanduiding 

van die lewegewende krag van God en nie as aanduiding van die "Gees" van God 

(derde persoon van die Triniteit) nie. As ;TniU3 as "gees" gei'nterpreteer word, word 

asem, asernhaling, lewe of lewende wese daarmee bedoel. 



Die woord 3lK word nooit in die Ou-Testamentiese konteks gebruik as enige 

aanduiding van die Here self, die Here se "gees" of "Gees" nie. In alle kontekste 

(behalwe in Job 32:19 waar dit dui op 'n nuwe wynsak) dui l l K  op die "gees" van 'n 

afgestowene en in samehang met 7 5 ~ 3  en 7 W K  vetwys dit na 'n nekrornanser. Dit is 

dus duidelik dat 31s in die Ou Testament die gees van 'n afgestowene aandui en geen 

betrekking het op die "gees" of "Gees" van die Here nie. 

Vir die oogrnerk van hierdie studie is dit duidelik dat die woorde XTK en 7DWI nie 

relevant is vir die vasstelling of nn gelyk is aan die Heilige Gees in die Nuwe 

Testament is nie. 

Die woord nn het verskeie betekenismoontlikhede, onder andere wind, asern, 

afgeleide betekenisse soos ernosies, die aanduiding van sekere verrnoens en as "gees" 

van GodlHere. Vir die doel van hierdie studie is die laaste betekenismoontlikheid -as 

"geesnvan GodIHere - die mees relevante. Uit bogenoemde evaluering is dit duidelik 

dat vier verskillende kategoriee voorkorn waarin nn spesifiek na die handelinge van 

die "geesnvan God vetwys: 

Die eerste kategorie is die plek en handeling van nn in die skeppingsverhale 

en die mens se lewe. 

Die tweede kategorie is die plek en handeling van die nn in die vestiging van 

Israel as die volk van God en hulle versorging. 

Die derde kategorie is die plek en handeling van die D l 1  in die vestiging van die 

Koninkryk van God deur charismatiese leiers. 



(4) Die vierde kategorie is die rol van die nn in die lewens van die profete wat die 

tussenganger was tussen God en sy volk. 

Die vraag wat dus in Hoofstuk 5 deur eksegese van genoemde hoofstuk se 

aangehaalde teksverse beantwoord moet word, is of nn 'n onafhanklike goddelike 

persoon is, met ander woorde "Het die Ou Testament nn ge'interpreteer as die Heilige 

Gees, die derde persoon van die Triniteit?" 

Die tese wat getoets sal word, is of in die Ou Testament God se agent is waardeur 

Hy sy wil en sy planne in die Ou Testament volvoer en of nn gelyk is aan die derde 

persoon van die goddelike Triniteit in die Nuwe Testament. 



TESTAMENT - 'N BEOORDELING VAN DIE BRONNE 

4.1. INLEIDING 

Hierdie studie het in Hoofstuk 2 die Ou-Testamentteologiee se siening en interpretasie 

van Hn in die Ou Testament uiteengesit, in Hoofstuk 3 is die semantiese 

bronmateriaal (woordeboeke en grammatiese werke) se siening en interpretasie van 

Hn in die Ou Testament bespreek. In Hoofstuk 4 word bronne wat 'n Ou- 

Testamentiese teologie oor die n n  in die Ou Testament geskryf het, bespreek. In 

Hoofstuk 5 gaan geselekteerde tekste uit Hoofstukke 2, 3 en 4 geeksegetiseer word om 

te bepaal of i n  gelyk is aan die Heilige Gees van die Nuwe Testament. Alvorens 'n 

voelvlug oor verskillende broninterpretasies kan plaasvind, moet 'n kort en bondige 

orientasie eers plaasvind van hoe die verskillende boeke van die Ou Testament 

aanmekaar skakel omdat dit van wesenlike belang is vir 'n diakroniese ondersoek na 

die ontwikkeling van die n11-tradisie in die Ou Testament. 

4.2 AGTERGROND 

Die Ou Testament is in baie opsigte die merkwaardigste versameling van boeke wat 

ooit geskryf is. Die Ou Testament is vir Jode en Christene 'n heilige versameling van 

geskrifte waawan die invloed van onskatbare belang is (West, 1981:l). Volgens West 

(1981:l) is die argai'ese temas soos die skepping, die sondeval, die oervloed, God se 

oordeel, die uittog, ballingskap, verlossing en die 717' nn deel van die teologiese 

wereld waarbinne die Westerse wereld hulle geloof beleef. West (1981:3) betoog dat 

die korrekte verstaan van die Christelike teologie onmoontlik is sonder die 

teenwoordigheid van die Ou Testament. Hierdie stelling van West is soveel te meer 



waar ten opsigte van die vorming van 'n Bybelse pneurnatologie orndat pneurnatologie 

oor God se alrnag en onbegryplikheid handel. 

Die Nederlandse teoloog Abraham Kuyper (1888:3) rnaak die volgende oprnerking in sy 

klassieke werk oor die Heilige Gees: 'The need of divine guidance is never more deeply 

felt than when one undertakes to give instruction in the work of the Holy Spirit - so 

unspeakably tender is the subject, touching the inmost secrets of God and the soul's 

deepest mysteries. " 

Hierdie navorsingswerk is juis bedoel om die gawe van God (777' nn) aan sy volk 

(ketk) beter te verstaan deur die ander gawe van God - sy Woord en in besonder die 

Ou Testament - intens te bestudeer. Die Woord van God (Bybel) is tydloos en tog is 

elke Godsopenbaring onlosrnaaklik verbind aan 'n gegewe tyd, plek en historiese 

konteks. Die Woord ontrnoet rnense daar waar hulle is. 

Dillard & Longrnan (1994:21) beweer: "The Bible is a timeless book only in the sense 

that it has impact on every generation. The books of the Bible are also culture-bound. 

They were written for people in antiquity in a language and culture and with literary 

conventions that they understood." Volgens Montague (1976:vi) verskaf die 

wetenskaplike ondersoek na die verskillende kontekste van gebeure met spesifieke 

verwysing na die tyd en die open-baringstradisie van die spesifieke teks 'n nuttige 

hulprniddel vir die verstaan en interpretasie van die Bybel. 

Fundarnentaliste begaan 'n denkfout deur te dink dat daar geen afstand tussen Bybelse 

tye, kontekste en vandag bestaan nie (Johnstone, 1998:133). Hulle wantrou liter&e, 

semantiese en eksegetiese navorsing om die afstand tussen die Bybelse tye en vandag 



te oorbrug. Dit is ongelukkig ook waar ten opsigte van die interpretasie van die 

teologiese begrip 717' nn in die Ou Testament. Die Bybel is 'n dinamiese 

openbaring van God wat in verskillende stadiums as openbaring aan die lsraeliete 

gegee is - 'n progressiewe pedagogie (Montague, 1976:vii). As voorbeeld kan Genesis 

1 :2 en 1 Korintiers l2:3 dien: 

Gen 1:2 

P T ~ K  nm mm 919-5u 7wnl ml mn ;m-7 y ~ m  2 

P Y ~  m - 5 ~  n9mn 

2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die w&reldvloed, en die 

Gees van God het gesweef op die waters. 

en 

1 Kor 12:3 

3. St0 yvoptQc~ uptv ozt ouS&y EV nvsupazr. 0 ~ o u  LaLov L E ~ E I  ava0spa 

tqoouv K a t  ouS~tq Suvazat E ~ R E ~ V  KUPIOV ~qoouv ~t pq EV nwupazt avo 

(Die Griekse elektroniese teks soos gebruik maak nie voorsiening vir alle Griekse 

leestekens nie) 

3 Daarom wi l  ek hi2 julle moet weet dat iemand wat s&: "Vervloek is Jesus", nie 

deur die Gees van God praat nie; en niemand kan s&: "Jesus is  die Here" nie. 

behalwe deur die Heilige Gees. 

Die skrywer van Genesis 1:2, wat oor die kosmiese skepping skryf, dink nie op 

dieselfde manier na oor die gees (Ou Testament - nn) soos Paulus doen in 1 

Korintiers 12:3 (Nuwe Testament - nvsupa) doen nie. In Hoofstuk 5 sat vasgestel word 

of die skrywer van Genesis 1:2 die ~ '75% H n  as die derde persoon van die 

goddelike Triniteit beskou. 



Die navorsingstudie oor die diakroniese ontwikkeling van 'n Bybelse tradisie, is soos om 

berg te klim (Montague,l976:viii). Die studie kan vergelyk word met 'n staproete in die 

berge. Die beginpunt van die studie is soos die voet van die berg. Jy kan nie die hele 

panoramiese uitsig van die berg besktyf deur die beperkende visie aan die voet van die 

berg nie. Daar 16 nog vele ander uitsigte voor wat wag om ontdek te word. Hoe verder jy 

met die "staproete" vorder, hoe meer nuwe uitsigte word ontdek. Die oueres verdwyn 

nie, maar word deel van 'n breere geheel. As jy aan die einde van die staptog kom en 

die bo-punt van die berg bereik, het niks wat gedurende die staptog ontdek is, verlore 

geraak nie. Elke deel is egter nou deel van 'n wyer panorama waarin elke deel gesien 

word ooreenkomstig die geheel. 

Ons bely dat die Bybel die Woord van God is. Die belydenis kom na vore uit ons 

verhouding met die Bybel. Daar moet egter rekening gehou word met die feit dat die 

Bybel se ontstaansgeskiedenis lank en ingewikkeld is. In die geskiedenis van die 

ontstaan van die Bybel kan 'n paar ontwikkelingsfases onderskei word en daar moet 

rekening gehou word met die verskillende karaktereienskappe van elke fase. Die 

verskillende ontwikkelingsfases help om die ingewikkelde openbaringsgeskiedenis van 

die Bybel 'n bietjie meer verstaanbaar te maak. 

4.2.1. DIE VERSKILLENDE FASES - 'N VERKENNING 

Die fases kan kortliks - dit is nie die skopus van hierdie studie om die literatuur van die 

Bybel in detail te bespreek nie- soos volg onderskei word: 

(1) van gebeure tot mondelinge tradisies; 

(2) van mondelinge tradisies tot boeke; en 

(3) van boeke tot die Bybel. 



Die verhalelinsidente waalvan in die Bybel vertel word, gaan ten diepste terug op 

gebeure en lewenservaringe. 'n lnsident het eers plaasgevind voordat daaroor gepraat 

en gesktyf is. Die gebeure I6 op 'n verskeidenheid terreine. Dit wissel van intiem 

persoonlike ervarings tot algemeen nasionale gebeurtenisse. Daar is dus nie 'n 

enkelvoudige verband tussen die gebeure en die beskrywing nie. Die dinge wat gebeur 

het, word ook nie op dieselfde manier velwoord nie. Sommige het dit in verhaalvorm 

weergegee, ander het verslae gesktyf, nog ander het daaroor gesing terwyl sommige 

die lesse wat hulle daaruit geleer het, in wysheidspreuke verwoord het (Swanepoel, 

1994:4). 

Baie min gebeure is direk nadat dit plaasgevind het, opgesktyf. Om te skryf, was 'n 

langsame en ingewikkelde proses. Min mense was werklik skrifgeletterd, daarom het 

die gesproke woord baie sterker op die voorgrond gestaan. Mense het gepraat en hulle 

kennis mondeling met mekaar gedeel; so het mondelinge tradisies oor die gebeure 

ontstaan. Mondelinge verhale (tradisies) het die doel om 'n boodskap oor te dra. 

Weldra het die mondelinge tradisies ("verhale") 'n geykte vorm aangeneem. Elke 

verhaal het 'n begin en 'n einde. Daar het standaardverhale ontstaan wat in spesifieke 

gevalle gebruik is om spesifieke boodskappe oor te dra. Volgens Deist (1987:l) kan 'n 

mens aanneem dat 'n verhaal se einde die spanning moet oplos wat in die verloop van 

die verhaal gewek word. Die vraag is net: Waar begin 'n spesifieke verhaal en waar 

eindig dit? Hierdie vraag is ook ter sake in die ondersoek na 'n teologie van n i l  in die 

Ou Testament. 

Met die tyd het daar egter ook geskrewe bronne ontstaan. Eers is sekere kleiner dele 

op skrif gestel. Sekere dekrete of wette of berigte van spesifieke gebeure is 

aangeteken. Die verhale wat op skrif gestel is, het nie die mondelinge verhale vervang 



nie. Hulle het naas die rnondelinge verhale bly voortbestaan. Op die manier is die 

mondelinge tradisies deur die skriftelike bronne gekontroleer, terwyl die rnondelinge 

verhale steeds die belangrikste gebly het. Met verloop van tyd het die skriftelike bronne 

gegroei - in omvang en hoeveelheid. Sornmige van die bronne is byeengebring en so 

het groter bronne ontstaan (Swanepoel, 1994:14) . 

Die behoefte aan omvattender bronne het veral tydens en na die ballingskap sterker na 

vore getree. Die bronne is op verskillende maniere byeengebring. In sommige gevalle is 

die bronne naas mekaar geplaas sodat daar nie noodwendig 'n eenheidslyn is wat 

deurloop nie, terwyl die verhale in ander gevalle met rnekaar "versoen" is om 'n 

deurlopende verhaallyn te vorm. Die rnondelinge en skriftelike bronne is in bepaalde 

stadiums tot eenheidsboeke vetwerk. Die redakteurs van die Bybelboeke het hulle 

gegewens uit die bronne (die skriftelike en mondelinge gegewens) geneem en dit in 

een boek versarnel. Die Bybelskrywers was nie passiewe rnense wat of net neergesklyf 

het wat aan hulle gedikteer is, of wat bloot bronne aanmekaar geryg het nie. Hulle het 

die gegewens wat in 'n verskeidenheid bronne beskikbaar was - mondeling en 

skriftelik - velwerk, aangepas en geaktualiseer sodat die skrywer sy bepaalde 

boodskap by die lesers kon tuisbring (Deist & Vorster, l986:l7). 

4.3. 'N KRITIESE ONTLEDING VAN DIE GEBRUIK VAN nn IN DIE 

VERSKILLENDE ONTWIKKELINGSFASES VAN ISRAEL SE 

GESKIEDENIS 

Om 'n teologie van die Iln in die Ou Testament te kan formuleer is dit noodsaaklik om 

jou nie blind te staar teen vertalings van die Bybel nie: soveel vertalings, soveel 

interpretasiemoontlikhede van m. In hierdie afdeling van die navorsingstudie word 



aandag geskenk aan die ontstaansproses van die teologiese begrip H n  in die Ou 

Testament. 

'n Belangrike kenmerk van Israel se oorleweringsproses is dat elke nuwe geslag die 

tradisies opnuut wou interpreteer en aktualiseer. Tradisies is dus voortdurend 

geherinterpreteer en op die nuwe geslag toegepas. Aan die een kant is daar die 

doelbewuste poging om dit wat een keer in bepaalde historiese omstandighede gebeur 

het, te bewaar en vir die nageslag te herinterpreteer. Aan die ander kant is daar ook 

weer die begeerte om dit wat oorgelewer word, aktueel te maak en eksistensieel te 

beleef. Verder is dit belangrik om daarmee rekening te hou dat iets van Israel se geloof 

en lewenswyse sy tradisies is, wat ook in die begrip nn  teruggevind kan word. Knight 

(1 975:ll) stel dit soos volg: "The contents of the traditions reflect the life of the people 

- their interests, beliefs, needs for historical rootage, religious proclamations, 

instructions for family and for worship, juridical directives, laments, reproaches and 

hopes. " 

In die bepaling van 'n Ou-Testamentiese n'll-teologie moet rekening gehou word 

daarmee dat die Ou Testament nie eensklaps ontstaan het nie, maar oor 'n tydperk van 

byna 'n duisend jaar heen. Selfs afsonderlike boeke van die Ou Testament het soms 

oor 'n tydperk van eeue heen ontstaan. Navorsers, Bybelvertalers en gewone 

Bybellesers moet besef dat dit nie deurentyd dieselfde mense is wat in die Ou 

Testament - selfs in dele van die Ou Testament - aan die woord is nie, maar 

verskillende mense uit verskillende tye en verskillende omstandighede. Sommige was 

digters, ander filosowe, ander priesters en profete, ander weer geskiedsklywers, 

sommige was doodseker oor hulle idee van God, ander het aan hulle opvattings 

getwyfel. Die Ou Testament is 'n geskrif van die voor-Christelike era - 'n geskrif wat 
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blyke gee van 'n intense soeke na 'n Godsopvatting wat steek hou en wat sin aan die 

lewe en die geskiedenis kan gee (Deist, 1981 :4). 

Namate omstandighede verander het, het mense ook tot ander insigte gekom en het 

hulle in ander beelde oor God gepraat, daarom is daar meer as een siening omtrent 

nn. Die sienings staan naas mekaar en kan nie altyd met mekaar versoen word nie. 

Om die ontwikkeling (diakronie) van 'n teologiese begrip soos die nn te verstaan is dit 

dus van kardinale belang om te besef dat elke periode in die Ou Testament 'n ander 

interpretasie van die verskillende werkinge van die D n  kan h6. 

Hierdie navorsingstuk wil dus 'n antwoord verskaf op die vraag: "Verskil die 

werksaamhede van die in die verskillende geskiedenisfases van die Ou 

Testament?" 

'n Antwoord op hierdie vraag sal help in die interpretasie van die nn as "gees" van 

God in die Ou Testament - of D n  - as die Heilige Gees (derde persoon van die 

goddelike Drie-eenheid) ge'interpreteer kan word. 

Om die diakroniese ontwikkeling van die begrip 777' nn in die Ou Testament beter 

te interpreteer, is dit noodsaaklik om kortliks (dit is nie die hoofdoel van hierdie studie 

nie) na die literatuursoorte en die ontstaansperiodes van die Ou Testament te kyk as 

orientasiepunt. 

Volgens Swanepoel (1994:l) kan die Ou-Testamentiese boeke in die Hebreeuse Bybel 

volgens drie literatuursoorte ingedeel word: 



(i) die Vertelliteratuur, 

(ii) die Profete; en 

(iii) Geskrifte. 

In die volgende paragraaf volg 'n kort opsomming van die drie literatuursoorte om as 'n 

orientasie te dien vir die diakroniese ondersoek na die ontwikkeling van die 717' nn. 

4.3.1. DIE VERSKILLENDE LITERATUURSOORTE - 'N VOELVLUG 

4.3.1.1. DIE VERTELLITERATUUR 

Onder die vertelliteratuur van die Ou Testament verstaan ons gewoonlik daardie boeke 

wat bepaalde "geskiedenisse" aan ons deurgee. Dit beslaan die grootste deel van die 

Ou Testament. Volgens Swanepoel (1994:2) kan drie duidelike periodes onderskei 

word: 

Van begin tot volksplanting: Die verhaal van die eerste vier Bybelboeke. 

Van volksplanting tot ballingskap: Die vehaal van die deuteronomiese 

geskiedwerk. Die boeke Deuteronomium tot Konings val in hierdie afdeling. 

Van konings en die ballingskap tot die herstelde gemeenskap: Die verhaal van die 

kronistiese geskiedwerk wat die boeke Kronieke, Esra en Nehemia omvat. 

Volgens Swanepoel (1994:2) vorm die eerste vier boeke van die Bybel 'n eenheid en 

word dit die Tetrateug genoem. Hy sluit die boek Deuteronomium by hierdie periode uit 

en daarom praat hy nie van die Pentateug nie. Deist (1987:2) verskil van Swanepoel. 

Volgens Deist vorm die Tetrateug nie 'n verteleenheid nie en verkies hy weer om van 

die Heksateug (Genesis - Josua) te praat. 



Navorsers J. Astruc (1684-1766), J.H. Wellhausen (1883) en Eichorn (1788-1827) (om 

enkeles te noern) verskil deur die eeue van rnekaar oor die bronne van die Pentateug. 

Na-vorsers was dit eens dat die outeur van die Pentateug van verskillende bronne 

gebruik gernaak het - so is die bronne-hipotese (oorkonde-hipotese, fragrnente- 

hipotese en die aanvullings-hipotese) gei'dentifiseer. Alhoewel die bronne-hipotese, en 

by name die vier- bronne-hipotese, sterk kritiek ontlok het, is dit duidelik dat daar we1 

verskillende bronne gebruik is en dat die Pentateug (Genesis - Deuteronorniurn), die 

Tetrateug (Genesis - Nurneri) of die Heksateug (Genesis - Josua) oor verskeie eeue 

heen (9de-5de) gegroei het tot sy huidige gestalte (Deist,1987:43). Dillard (1994:42) 

sorn dit soos volg op: 'These are not simply brought together side-by-side, but are 

creatively integrated with one another." 

As orientasie in die diakroniese ondersoek na die teologiese begrip n'I7' nn is dit we1 

van belang om 'n kort opsornrning van die vier-bronne-hipotese te gee. 

Volgens W.H. Schmidt (1995:48) is daar tot op hede nog geen nuwe hipotese wat die 

vier-bronne-hipotese suksesvol kon vervang nie. Volgens horn kan die vier bronne soos 

volg dateer word: 

(i) Bron J (Jahwis) wat die Godsnaarn 717' (Here) gebruik dateer uit ongeveer 950 

vC, in die tyd van Salorno, kort voor die verdeling van die rnonargie in 926 vC in 

die Suidelike ryk. Bron J konsentreer op die rnens en die aarde en gebruik baie 

antropornorfismes om God te besktyf. Bron J begin by Genesis 2 en sluit Eksodus 

en Nurneri in (West, 1981 :67). 

(ii) Die E (Elohis)-bron wat weer die Godsnaarn ~ ' 7 5 ~  (God) gebruik, dateer 

Schmidt (1995:48) in 800 vC, voordat die sogenaarnde skrifprofete, veral Hosea in 

die Noordelike ryk op die toneel verskyn het. Volgens Dillard (1994:41) fokus bron 
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E meer op religieuse en morele sake. Bron E is ook baie meer fragmentaries as 

bronne J en P. Bron E begin in Genesis 15 en kom fragmentaries voor in Eksodus 

en strek tot in Numeri 32. 

(iii) Schmidt (1995:48) dateer bron D in 622 vC voor die he~ormings wat Josia in die 

7de eeu voor Christus deurgevoer het. Bron D bestaan hoofsaaklik uit 

seremoniele wette en word gekenmerk deur inleidingsfrases soos "Hoor, 0 Israel". 

Bron D se hooftema is dat gehoorsaamheid aan God beloon word en 

ongehoorsaamheid tot straf lei. Bron D strek vanaf Deuteronomium 12 tot met die 

geskiedenis van 2 Konings (West, 1981 :69). 

(iv) Schmidt (1995:48) dateer bron P (Priesterlike bron) gedurende die ballingskap en 

uitbreidings aan die priesterlike bron in die na-eksiliese tydperk, dus ongeveer 550 

vC. Bron P I6 klem op die kultus, rituele, geslagsregisters, voorskrifte aangaande 

die manier van aanbidding en wette. Bron P se strata kom wyd voor in Genesis tot 

Numeri. Bron P beskryf die volk se ontmoetings met God baie kort. Dit is genoeg 

om sulke e~aringe te beskryf as "God het geroep of gese. Bron P se bydrae tot 

die verhaal van die Pentateug is Genesis 1 en 5 tot Numeri en die hele 

wettekodeks Levitikus. Bron P I6 baie klem op die gehoorsaamheid aan die wet 

van God as teken van die volk se liefde vir God. 

Deur die jare is daar baie kritiek teen die bronne-hipotese uitgespreek, tog is dit in die 

navorsing oor die interpretasie van die 7l;I' nil en die 0'7% nn belangrik om 

kennis te neem van die verskillende bronne en moontlike ontstaanstydperke omdat dit 

'n wesenlike invloed kon uitoefen op die diakroniese ontwikkeling van die teologiese 

begrip 717' rill. 



4.3.1.1 . l .  VAN BEGIN TOT VOLKSPLANTING 

In die Tetrateug (Genesis - Numeri) gaan dit oor die gebeure van die skepping af tot by 

die omswerwings in die woestyn. Die versameling het na alle waarskynlikheid hulle 

finale beslag kort na die ballingskap gevind. Dit beteken nie dat die gegewens in die 

boeke uit daardie tyd dateer of toe "uitgedink" is nie, maar net dat die oorgelewerde stof 

toe eers finaal in die vorm wat ons vandag ken op skrif gestel is. Dit is dus in die eerste 

plek as troosboodskap geskryf vir mense wat in baie rnoeilike omstandighede geleef 

het. 

4.3.1.1.2. VAN VOLKSPLANTING TOT BALLINGSKAP 

Die boeke Deuteronomium tot Konings vorrn 'n eenheid, die deuteronomiese 

geskiedwerk. Die omvanglyke boek oor die geskiedenis van Israel (sewe Bybelboeke 

met honderd een en tagtig hoofstukke) het heel waarskynlik tydens die ballingskap 

(597-538 vC) min of meer sy finale beslag gevind (West, 1981 :562). 

In die tyd het die gelowiges veral geworstel met die vraag waarom hulle alles verloor 

het en in ballingskap verkeer (Swanepoe1,1994:7). Die deuteronomiese geskiedwerk 

gee 'n perspektief op die hede en s6 vir die ballinge waarom die katastrofe hulle getref 

het. 

4.3.1.1.3. VAN KONINGS, BALLINGSKAP TOT HERSTELDE GEMEENSKAP 

Volgens Swanepoel (1994:9) kyk die kronistiese geskiedwerk, wat die boeke Kronieke, 

Esra en Nehemia omvat, in groot mate na dieselfde tydperk in die geskiedenis as die 

Deuteronomiese geskiedwerk, alhoewel dit later begin en eindig. Volgens hom het hier- 

die werk egter 'n heelternal ander perspektief. Die boek is na die ballingskap ( 597-538 

vC) geskryf. Dit is gerig aan die Jode wat uit die ballingskap (538 vC) teruggekeer het. 



Hulle was rnoedeloos. Die fokus van die geskiedwerk handel oor die Here se 

teenwoordigheid by sy volk. Die boek roep die volk op om met volle oorgawe die Here 

te dien, en we1 in die ternpel wat die teken van hulle diens aan die Here moes wees. 

4.3.2. DIE PROFETIESE BOEKE 

In die Ou Testament kry ons 'n hele aantal profetiese boeke. Die profete was die 

woord-voerders van die Here. Hulle het na die omstandighede van hulle eie tyd gekyk 

in die lig van die reeds bestaande Woord van God en die tradisies. Dan het hulle vir die 

volk ges6 hoe hulle as die kinders van God moet leef. Hulle het ook enkele riglyne na 

die toekoms getrek, in die besonder oor wat sou gebeur as hulle nie luister en doen wat 

die Here s6 nie. Die optrede van verskillende profete word ten nouste aan die 

diakroniese geskiedenis van Israel gekoppel (Von Rad, 1965:12). 

4.3.2.1. DIE ElNDE VAN ISRAEL IS OP HANDE 

Die eerste groep skrifprofete het in die tyd net voor en tydens die val (7221721 vC) van 

Samaria opgetree. Die profete is Hosea, Amos, Miga en Jesaja. Die eerste twee het in 

die Noordelike Ryk geprofeteer (Von Rad, 1965:102 & 1 lo), terwyl die laaste twee in 

die Suidelike Ryk opgetree het (Von Rad, 1965:llB). 

4.3.2.2. DIE ElNDE VAN JUDA IS OP HANDE 

'n Aantal dekades lank (597,787 vC) na die val van Samaria (7221721 vC) is Juda weer 

deur 'n groot krisistyd in die gesig gestaar. Weereens het verskeie profete na vore 

getree om aan die volk die boodskap van die Here te bring. Die rolspelers het verskil, 

maar in wese was dit dieselfde krisis as vroeer in die val van Israel: 

(i) 'n Buitelandse mag het die voortbestaan van Juda bedreig. 



~ ~ - 

Politieke opportunisrne was aan die orde van die dag. 

Korrupsie het hoogty gevier. 

Sosiale onreg het oral kop uitgesteek. 

Die rnense wat hulle so daarop beroern het dat hulle godsdienstig is, het we1 die 

skyn van godsdienstigheid gehad en uiterlik met allerlei godsdienstige handelinge 

voortgegaan-veral as dit hulle gepas het--maar dit was dikwels net formele 

optrede (Swanepoel, 1994:14). Dit is in die tyd dat die profete Jeremia, Habakuk, 

Nahum en Sefanja opgetree het. 

4.3.2.3. DIE PROFETE IN BALLINGSKAP 

Volgens Swanepoel (1994:16) was die ballingskap (587-538 vC) vir die lsraeliete 'n 

traurnatiese tyd in hulle bestaan. Hulle het al hulle besittings en alles wat hulle deur die 

jare opgebou het, verloor. Hulle het baie van hulle geliefdes aan die dood afgestaan. 

Dit het gevoel of die godsdienstige basis onder hulle uitgeruk is. Net voor die 

ballingskap het baie godsdienstige leiers vir hulle ges6 dat die tempel die woning van 

God is en dat Jerusalem die stad van God is. Orndat die Here ewige trou aan die huis 

van Dawid gesweer het, het hulle geglo dat die stad nie sal val nie. God sal hulle 

vyande vernietig. Dit sal vir altyd met hulle goed gaan. Maar toe gebeur die ergste: die 

stad val, die tempel word afgebrand, talle sterf en nog rneer word in ballingskap 

weggevoer; daarorn worstel hulle met vrae soos: Was die Here nie ontrou nie? Het Hy 

ons nie in die steek gelaat nie? Is God die God van liefde as Hy sulke verskriklike dinge 

kan toelaat? Is God nog in beheer? En bo-al: Is God nie dalk dood nie? 

Die profete van die ballingskap (587-538 vC) wil die volk vertroos met die seker wete 

dat die Here die mens nie in die uur van sy nood alleen laat nie; dat Hy die rnens wat 

worstel, nie verwerp nie, maar dat Hy juis dan in die besonder luister en met die rnens 



in gesprek tree. Die profete van hierdie tydperk is Obadja, Esegiel en Deutero-Jesaja 

(Von Rad,1965:161,189 en 206). 

4.3.2.4. DIE BALLINGSKAP IS VERBY 

Die eens magtige Assiriese ryk (913-605 vC) moes plek maak vir die Babiloniese ryk 

(605-539 vC). Hulle het ook soos hulle voorgangers hulle ryk op mag en geweld gebou. 

Ook hulle het tot 'n val gekom. Die Perse (539-300 vC) het skynbaar we1 geleer dat 

geen ryk op mag en onreg gebou kan word en kan bly voortbestaan nie. Hulle volg 'n 

ander beleid: hulle laat die mense wat weggevoer is toe om na hulle vaderland terug te 

keer. Hulle mag hulle stede herbou en hulle eie godsdiens beoefen. Dit het beteken dat 

ook die lsraeliete na Palestina kon teruggaan (538 vC), Jerusalem en die ternpel (520- 

515 vC) herbou en die Here aanbid soos hulle voo~aders dit gedoen het (Swanepoel, 

1994: 18). 

Die wat vol geloof en hoop teruggekeer het, het gou gevind dat bitter moeilike dae op 

hulle wag. Maar weer eens laat die Here hulle nie in die steek nie. Hy stuur 'n klornpie 

profete om sy wil aan hulle bekend te maak. Die profete was Haggai, Sagaria, Maleagi, 

Trito-Jesaja (Derde Jesaja) en Joel (Von Rad,1965:245). Volgens Von Rad (1965:255) 

kom die verhaal van Jona ook uit hierdie tyd. 



Die laaste deel van die Ou Testament in die Hebreeuse Bybel staan as die Geskrifte 

bekend. Dit sluit die digterlike boeke Psalms, Job en Spreuke, die sogenaamde 

feesrolle, dit wil sQ die boeke wat tydens die feeste gelees is, naamlik Hooglied, Rut, 

Ester, Prediker en Klaagliedere en ook die "ander boek," Daniel, in (West,1981:493). 

Uit bogenoemde samevatting is dit dus duidelik dat die Ou Testament oor 'n baie lang 

tydperk heen ontstaan het. En daarom is daar verskeie interpretasies moontlik om die 

diakroniese ontwikkeling van die 717' nn te verstaan, onder andere die van Neve 

(1972:i), Wood (1976:23) en Hildebrandt (1995:28), om slegs enkeles te noem. 

In die bepaling van die diakroniese ontwikkeling van die rill-tradisie in die Ou 

Testament werk Neve (1972:i e.v.) met vyf groot blokke geskiedenis: 

(i) Die vroegste tekste - "At the blast of thy nostrils" 

(ii) Van Elia tot Ballingskap - "The man of the spirit is mad" 

(iii) Ballingskap en vroee herstel - "Can these bones live?" 

(iv) Ballingskap en vroee herstel - "Even upon your slaves" 

(v) Van Esra tot Daniel - "The spirit came upon Jahaziel" 

Wood (1 976:23 e.v.) volg weer 'n vyfdelige indeling: 

(i) die gebruik van nn van die skepping tot by die aartsvaders, 

(ii) die gebruik van nn van Moses tot Samuel, 

(iii) die gebruik van nn in die tydperk van die verenigde monargie, 

(iv) die gebruik van nn in die tydperk van die verdeelde monargie, 
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(v) die gebruik van nn in die eksilies en na-ballingskapperiode. 

Hildebrandt (1995: 28 e.v.) stel weer 'n vierdelige weg voor, naamlik: 

(i) die n7-I van God in die skepping, 

(ii) die n n  van God werksaam in die volk, 

(iii) die nn van God en die lsraelitiese leiers 

(iv) die Ill1 van God en profesiee. 

Elkeen van bogenoemde sienings sal gestel word sodat 'n eie siening van die gebruik 

van 717' rill gevorm kan word. 

4.4. DIE DlAKRONlESE ONTWIKKELING VAN DIE Illl-TRADISIE 

IN DIE OU TESTAMENT - 'N OORSIG OOR ENKELE 

BESTAANDE WERKE WAT OOR n i l  IN DIE ou TESTAMENT 

VERSKYN HET 

4.4.1. 'N OORSIG OOR L.J. WOOD SE INDELING 

Een van die jongste gesaghebbende werke oor die gebruik van in die Ou 

Testament verskyn in 1976 uit die pen van Leon J. Wood. Die titel van sy werk is "The 

Holy Spirit in the Old Testament." 

Volgens Wood (1976) korn die gebruik van die begrip n i l  ongeveer 'n honderd (100) 

keer in die Ou Testament voor. Wood (1976:23 e.v.) besktyf vyf verskillende periodes 

in die Ou Testament waartydens die nn-tradisie 'n rol gespeel het. 



4.4.1.1. DIE VYF VERSKILLENDE PERIODES WAARTYDENS m i  IN ROL 

GESPEEL HET 

0 )  VANAF DIE SKEPPING TOT DIE AARTSVADERTYD 

Volgens Wood (1976:23) is daar enkele gevalle (sewe verwysings) gedurende hierdie 

periode waar die nn 'n rol gespeel het. Wood (1976:23) verreken Genesis 1 :2 as die 

eerste voorkoms van die begrip nn. Hier word die begrip Iln in terme van die 

skeppingsgebeure beskryf. Volgens Wood (1976:23) onderskryf Job 26:13, Job 27:3; 

33:4, Jesaja 40:13 en Psalm 104:30 die betrokkenheid en rol van die nn in die 

skeppingsgebeure. 

Job 26:13 

13 Deur sy asem word die heme1 helder; sy hand het die vinnige slang 

deurboor (OAV). (Die Afrikaanse Bybel vertaal die vers nie soos uKlt Wood dit in 

Engels wil interpreteer nie.) 

of 

13 By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the 

crooked serpent (KJV). 

Job 33:4 

4 Die Gees van God het m y  gemaak, die asem van die Almaghge het m y  die 

lewe gegee. 



Wood (1976:24) maak die stelling dat die Hn slegs op een ander plek in hierdie vroee 

tydperk van die Ou Testament voorkom, naamlik in Genesis 6:3: 

Gen 6:3 

71tU D?tUY1 7KD lV' 7-71 

3 Toe sE die Here: "My Gees sal nie meer so lank in die mens bly nie, want hy  

is  sterflik. Sy lewensduur sal nou honderd en twintig jaar wees." 

Volgens Wood (1976:25) word nn nooit in verband met Abraham, lsak en Jakob 

gebruik nie. 

(ii) VAN MOSES TOT SAMUEL 

Wood (1976:24) se volgende periode strek van Moses tot met Samuel. Die eerste 

vetwysing na die nn in die Moses-tydperk is in Eksodus 35:31. God gee 'n spesiale 

gawe aan Besaleel in die uitvoering van sy taak as hoof van die ambagsmanne wat aan 

die tabernakel werk. 

Eks 35:31 

3 1 en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en 

met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk (OAV) 

of 

31  Die Here het hom toegerus met sy Gees sodat hy  met vaardigheid, insig en 

verstand enige werk kan doen (NAV) 



Die volgende plek waar melding gemaak word van die is in verband met die 

aanwysing van die sewentig (70) leiers van die volk wat Moses in die uitvoering van sy 

pligte moet help, Numeri 11:17, 25. 

Volgens Wood (1976:26) bevestig twee latere Skrifvewysings die nn se 

werksaamhede in hierdie tydperk. 

Neh. 9:20 

o m n  num-u5 -pn7053v;l5 nn1 ;~m;l-pm 20 

nuns5 ~ 7 5  m n ~  PPI 

20 U het u goeie Gees gegee om hulle te ondemg, U het u manna nie van hulle 

teruggehou nie, U het vir hulle water gegee vir hulle dors. 

en 

Jes 63: 10- 1 1 

KI;~ ~ 1 u 5  075 -pm 1 v ~ p  nn-nu nru1 n n  ;rn;rllo 

w m 5 1  

10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom 

het die Here vir hulle 'n vyand geword en het Hy self teen hulle geveg. 

Die volgende voorkoms van die nn is in die sogenaamde Bileam-narratief, Numeri 

24:2. Verder is daar ook twee verwysings (Numeri 27:18 & Deuteronomium 34:9) na die 

nn wat Josua, die opvolger van Moses, bekragtig het. 

Deut 34:9a 



9 En Josua, die seun van Nun, was vol van die Gees van wysheid ... 

Die volgende verwysings na nn kom uit die rigterstydperk. Daar is volgens Wood 

(1976:24-28) vyftien verwysings na die vier rigters wat deur die nn bekragtig word 

(Rigt 3:lO - Otniel, 6:34 - Gideon, 1 1 :29 - Jefta en Simson - l3,25; l4:6,19; l5:l4). 

Rigt 3: 10 

n-nuw~ IWD 5u 17- run1 PYK 7% m u m  pn-nrc nix 7m- 

10 Die Gees van die Here was op hom en hy  het oor Israel geregeer. OtniEl het 

oorlog gemaak teen koning Kusan-Risatajim van MesopotamiE, en die Here het 

horn oorgegee in die mag van Otniel. Hy het vir Kusan-Risatajim verslaan. 

(iii) DIE VERENIGDE MONARGIE 

Wood (1976:25) haal dertien skrifgedeeltes aan waarin daar na nn in hierdie tydperk 

verwys word. Die Hn word in verband gebring met Koning Saul (1 Samuel 10:6,10; 

19:23; 11:6; 16:14), die eerste monarg van Israel. Daama word nn in verband gebring 

met Dawid (1 Samuel 16:13; Psalm 51:lO; 139:7; 143:10,1 Kronieke 28:12 en 2 

Samuel 23:2). Daar is 'n enkele verwysing (1 Kronieke 12:18) na in verband met 

Amassia wat Dawid tydens sy vewolging deur Saul ondersteun. Een vetwysing (Spreke 

1:23) na nn staan ook in verband met Salomo, Dawid se seun. 

Spr 1:23 

23 Wend julle tot my  teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wi l  

ek my woorde aan julle bekend maak (OAV). 



(iv) DIE VERDEELDE MONARGIE 

Wood (1976:26) wys daarop dat 'n verhoogde voorkorns van profetiese boodskappe 

gedurende die tydperk van die verdeelde rnonargie voorgekom het. A1 hierdie profetiese 

woorde kan direk gekoppel word aan 'n nn-bernagtiging. 

2 Kron 15:l 

P T ~ K  nn 195~7 m9;r n u - 1 2  l;r?ru~i 

1 Die Gees van God het oor Asarja seun van Oded gekom. 

en 

2 Kron 20: 14 

14 Toe kom die Gees van die HERE in die midde van die vergadering op 

JahasiEl, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jei-el, die 

seun van Matthja, die Leviet uit die kinders van As& 

Volgens Wood (1976:26) het 'n paar teksvennrysings betrekking op Elia en Elisa se 

rill-bernagtiging (1 Konings l8:l2; 2 Konings 2:9,15,16). Die kleinere skrifprofete soos 

Joel (Joel 2:28-29), Hosea (Hos 9:7) en Miga (Miga 2:7,11; 3:8) rnaak ook melding van 

die n n  (Wood (1976:27). Volgens Wood (1976:27) huldig die groot skrifprofeet Jesaja 

'n eksistensiele nn-teologie. Dit handel oor sekere kenmerke van die m, onder 

andere regspraak, oordeel, wysheid, insig en vrees (Jesaja 4:4;11:2; 28:6). 

Jes 28:6 

nnnh 93-~n m m 5 l  ~9 tun ; r -5u  i ~ s 5  D a m  n n 5 ~  6 

rnYW 
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6 En tot 'n gees van strcrfgerig vir hom wat sit oor die gereg, en tot 'n sterkte 

vir hulle wat die geveg terugdring na die poort toe. 

Volgens Wood (1976:27) verwys Jesaja ook na nn en die se verband met Christus 

(Jesaja 11:242:1;61:1). Hy interpreteer die gedeeltes as direkte Messiaanse 

voorspellings. 

Jes  61:l 

m5tt, o w  1 ~ 3 5  m m* n m  19- 1% m;r3 l1-r~ 1711 1 

m p - n p m ~ ~ n 5 ~  7n-r o~w5 K+ 25-*mv15 ~ 3 n 5  

1 Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om 

'n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dii 

wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, 

vryheid vir dii wat opgesluit is. 

Wood (1976:27) vermeld 'n derde groep n11-tekste wat in Jesaja voorkom. Hierdie 

groep trek 'n duidelike verband tussen die nn en die volk Israel (Jes 32:15; 

44:3;59:21). 

Jes  44:3 

-pt-59 *nn ~ S K  ;1tt,3=59 O+TI~ KDS-59 P~D-~JSK 3 3 

~ ' K ~ K s - ~ Y  TI2121 

3 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die dro& grond. Ek sal my 

Gees uitgiet op jou kinders, my seen op jou nakomelinge. 



Sy vierde groep rill-tekste in Jesaja dui daarop dat IT77 die ware instandhouer van 

die heelal is (Jes W l 6 ;  4O:i',l3; 59:lg). 

Jes  40:7 

PY;I 7-sn 1 3 4  12 ;1m m;1- n n  -3 Y-s 5x1 1-SH tuxq 7 

7 Die gras verdor, die blom verwelk as  die asem van die HERE daarin blaas. 

Voorwaar, die volk is gras [OAV)! (Die Afrikaanse vertaling verskil hier onder andere 

van die KJV.) 

of 

7 The grass withereth, the flower fadeth: because the spirit of the UlRD 

bloweth upon it: surely the people is grass (KJV). 

(v) DIE EKSlLlESE EN NA-EKSILIESE PERIODE 

Wood (1976:28) besklyf die skrifprofeet Esegiel as die illy-profeet by uitstek. Een 

groep teksverse dui aan dat Esegiel deur die n'll bemagtig is (Eseg. 2:2; 3:24; 11 :5). 

Eseg 2:2 

n~ YnttlKl -531-5~ - ~ ' ~ n m  - 5 ~  13'1 nn r ~ m 1 2  

- 5 ~  v - r n  

2 En (die) Gees het in my gekom sodra Hy met my gespreek het, en my op my 

voete laat staan; en ek het Hom gehoor wat met my gespreek het. (OAV) 

of 

2 Terwyl Hy met my praat, kom (die) Gees in my en laat my regop staan. Ek 

het die stem met my hoor praat. (NAV) 



Volgens Wood (1976:28) dui sewe ander teksverse aan dat die nn die profeet onder 

andere kragdadig van plek, posisie en ruimte verplaas het (Eseg 3:12,14; 8:3; 

11:1,24;37:1;43:5). 

Eseg 3: 12 

71x3 7112 5 m  iusn 5 1 ~  -mu uaiuul nn -1ulvnl12 

mpnn m n - -  

12 Die Gees het my  opgetel, en toe hoor ek agter my  die gedreun van 'n groot 

aardbewing en 'n stem: "Die heme1 self moet die magtige verskyning van die 

Here loof?" 

In agt ander teksverse (Esegiel 1 :12,20,21; 10:17; 36:26-27, 37:14; 39:29) rnaak 

Esegiel melding van nn ge'inspireerde handelinge (Wood, 1976:28). 

Eseg 1:12 

12 Die wesens het reg vooruit beweeg in die rigting waarin die Gees dit wou, en 

hulle het nie van koers verander wanneer hulle beweeg nie. 

Volgens Wood (1976:28,29) is daar vyf na-eksiliese velwysings na nn-bemagtigings. 

Twee , Nehemia 9:30 en Sagaria 7:12, verwys na voor-eksiliese profete wat deur die 

Dl? ge'inspireer is. Die ander drie, Haggai 25, Sagaria 12:lO en 14:6 het betrekking op 

die werksaamhede van die nn  in die na-eksiliese periode. 



Neh 9:30 

30 U was geduldig met hulle, baie jare lank, U het hulle gewaarsku deur u 

Gees, deur middel van u profete, maar hulle het n ie geluister nie. Toe het  U 

hulle oorgegee in die mag van heidenvollce, 

Sag 4:6 

d 7  5331~-h 717'-131ilT 1 ~ ~ 5  'h T%'l ]u'? 6 

n l K 3 3  717' 1 n K  'n l l3 -OK 3 n33 K51 5 Y 7 3 K 5  

6 Toe se hy vir my: "Hier i s  die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met 

mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, si2 die Here die Almagtige." 

Wood I6 nie baie klem op die diakroniese inhoudelike ontwikkeling van die nn- 

teologie nie. Dit gaan vir horn in hoofsaak oor die teenwoordigheid van die nn in die 

Ou-Testamentiese tyd. Hy wil vanuit hierdie gedagterigting sy tese dat die nn in die 

Ou Testament die derde (3de) persoon van die goddelike Drie-eenheid is, bewys. 

Wood bou hierdie hele argument rondom die rill-bemagtiging van verskillende groepe 

mense met 'n baie kort verwysing na die rin in die skepping. Die enigste velwysing 

wat kan velwys na 'n diakroniese ontwikkeling van die nn-begrip, is sy stelling ten 

opsigte van die voorkoms van nn  in die skrifprofeet Esegiel se werk (Wood, 1976:28). 



Hieronder volg 'n paar kritiese oprnerkings oor Wood se siening oor die werksaarnhede 

van die nn in die Ou Testament. 

4.4.1.2. IN PAAR KRITIESE OPMERKINGS OOR WOOD SE SIENING VAN nn IN 

DIE OU TESTAMENT 

4.4.1.2.1. DIE BEGRIP nn AS DIE HEILIGE GEES EN DIE SKEPPING 

Volgens Wood (1976:30) ignoreer die meeste navorsers die rol wat die drie persone 

van die goddelike Drie-eenheid tydens die skepping v e ~ u l  het. Volgens hom speel die 

nn, as Heilige Gees, 'n baie belangrike rol in die skepping. Hy bied verskeie 

Bybelverse aan om sy stelling te ondersteun. Vir horn is die belangrikste teksvers 

Genesis 1.2. Volgens Wood (1976:31) gaan die beskrywing van die skeppingswerk van 

nn die volgende ses dae vooraf en daarom is dit baie duidelik dat dit die handelinge 

van die Heilige Gees was. Wood (1976:31) bou sy tese rondorn die woord 

mm?I (sweef / beweeg). Volgens horn dui die Pi'el-deelwoord op 'n voortdurende 

aksie van die nll. 

Wood (1976:31) beweer verder dat die laaste gedeelte van Psalm 33:6 hierdie gedagte 

ondersteun. 

Ps 33:6 

PKX-53 1% nnn WI rmiu m;r9 mm 6 

6 Deur die woord van die Here i s  die hemele gemaak, deur sy bevel a1 die 

hemelliggame . (NAV) 

of 

6 Deur  die Woord van die HERE is die hemele gemaak e n  deur die Cees van sy 

mond hulle hele leer. (OAV) 
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6 By the word of the LORD were the heavens made: and all the host of them by 
the breath of his mouth. 

Volgens Wood dui die eerste gedeelte van die vers op die werk van die Seun (na aan- 

leiding van Johannes1:l-3 is die Woord gelyk aan die Seun). Die tweede gedeelte van 

die vers dui dan op die werk van die Heilige Gees. Die begrip nn word vertaal met die 

"asem" van sy mond, en in 'n afgeleide vorm in Afrikaans met "sy bevel". Deur 'n 

gekombineerde daad van die Seun en die Heilige Gees is al die hemelliggame dus 

geskep. 

Volgens Wood sluit Job 26:13 by bogenoemde tradisie aan. 

Job 26: 13 

13 Deur sy asem word die heme1 helder; sy hand het die vinnige slang 

deurboor. (Die woord word vertaal met asem, maar kan ook gees beteken.) 

Of 

13 By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the 

crooked serpent (KJV) 

Volgens Wood (1976:31) verwys Jesaja 40:12-14 per implikasie na die rol van nn  in 

die skepping van die hemel en die aarde, en Psalm 104:30 verwys na die skepping van 

die dierelewe as 'n handeling van die m. 

Wood is van mening dat nn in al hierdie teksverse die handelende persoon is. Wood 

verskil van ander navorsers deur dit duidelik te stel dat die n n  baie beslis die derde 
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persoon van die goddelike Drie-eenheid is en nie net 'n krag of 'n goddelike 

teenwoordigheid nie (Wood,1976:32). 

Van bogenoemde tekste sal in hoofstuk vyf geeksegetiseer word om te bepaal of nn 

in hierdie dele werklik dui op die Heilige Gees as derde persoon van die goddelike Drie- 

eenheid. 

Samevattend kan gestel word dat Wood (1976:34) dit baie pertinent stel dat dit die 

Heilige Gees is wat die mens skep. Die mens word op die sesde dag geskep en dit val 

binne die skeppingstydperk waarbinne die nn gehandel het. Hierdie gedagterigting 

onderstreep hy verder deur te verklaar dat die pluralis majestatus in Genesis 1:26-27 

daarop dui dat al drie persone van die goddelike Drie-eenheid by die skepping van die 

mens betrokke was: "The father evidently planned man's design, the Son brought His 

constituent elements to existence, and the Holy Spirit gave him the form and nature 

planned." (Wood, 1976:35.) 

4.4.1.2.2. OU-TESTAMENTIESE PERSONE OP WIE DIE nn AS HEILIGE GEES 

GEKOM HET 

Die Heilige Gees het nie net 'n belangrike rol tydens die skepping gespeel nie, maar hy 

het 'n belangrike plek v e ~ u l  in die bemagtiging van Israel se leierskorps (Wood, 

1976:40). Wood beweer dat die rneeste navorsers die standpunt huldig dat die nn 

mense bemagtig het vir 'n sekere Godbedoelde taak en Hom na die suksesvolle 

uitvoering van daardie taak weer aan die mens onttrek het. Die bernagtiging of inwoning 

deur die nn was nooit permanent soos in die Nuwe Testamentiese tyd nie. 



Wood (1976:40) stel die vraag: 'What kind of powers did believers receive on the day 

of Pentecost? What did the Spirit begin to do in and through them that He had not done 

before? Such terms as the following are commonly used of the Spirit's work after 

Pentecost: regeneration, indwelling, sealing, filling, empowering, and baptism. Which, if 

any, of these functions were already carried on in Old Testament time by 1777 (the Holy 

Spirit) and which began only at Pentecost?" Om antwoorde op hierdie vrae te kry tref 

Wood (1976:41) onderskeid tussen die handeling van die nn in vier groepe mense se 

optrede, naamlik: 

(a) die rigters, 

(b) die vakmanne, 

(c) die profete, 

(d) die publieke administrateurs. 

(A) DIE nn EN DIE BEMAGTIGING VAN DIE RIGTERS 

God het verskeie persone geroep vir spesifieke reddingsdade in die geskiedenis van sy 

volk. Die rigters het opgetree as leiers van die volk voordat die monargie sy vaste plek 

in die regeringstelsel van lsrael gekry het. Die nn  bemagtig persone om Israel 

kragdadig deur bo-menslike dade uit die onderdrukking van vyandige volke te verlos 

(Wood, 1976:41). Die rigters (Otniel, Jefta, Gideon, Simson) se bemagtiging was gerig 

op fisiese aktiwiteite in 'n tyd van oorlog. 

Rigt 14:19 

m 5 w  m1? 7'1 l l5pw~ 'TT 717' my 1-5u n5m 19 

mm ~ ~ 3 5  nw5n;r in-1 mr-5n-n~ nyl W'K 

17-2~ n r  5 u ~  BK ~n- I  



19 Die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak, en h y  is  af Askelon 

toe. Daar het hy dertig man doodgeslaan en hulle Here gevat en vir die mans 

gegee wat die raaisel uitgelc? het. Hy was baie kwaad en is  na  sy pa  se huis toe. 

Die nn het die rigters bemagtig vir fisiese kragdade gedurende oorlogstye. 

(B) 

Wood 

nn EN DIE BEMAGTIGING VAN DIE VAKMANNE 

(1976:42) se tweede groep persone wat deur die nn toegerus is vir 'n 

spesifieke taak, was persone wat die een of ander kunstige taak moes verrig. Besaleel 

was die eerste persoon wat deur die Hn toegerus is vir sy taak as tabernakel- 

ambagsrnan (sien paragraaf 4.2.1.2. h ieh ) .  Dawid was die volgende persoon wat deur 

die nn toegerus is vir sy taak as tempelargitek. 

1 Kron 28: 11 - 12 

m9-n9=1 nnrn5 m u  nn2 797 Y ~ N  53 n m m  12 

nns~57 ~975~7 n93 nnr~5 Y ~ D  nnw5;1-53% 

P'iu777 

12 en 'n voorbeeld van alles wat by hom in die gees was: van die voorhowe 

van die huis van die HERE en van a1 die kamers rondom en die skatkamers 

van die huis van God en die skatkamers van die heilige gawes (OAV). 

Die derde persoon wat as arnbagsman deur die nn toegerus is vir sy taak was Hiram. 

Hiram was die arnbagsman wat verantwoordelik was vir die bou van die tempel. Daar is 

geen direkte verwysing in die Bybel dat Hiram deur die i n  toegerus is vir sy taak nie. 

Wood (1976:42) maak egter 'n indirekte afleiding uit die gebruik van die werkwoord 



~519 (vul). Die woord ~52 is in hierdie konteks 'n nif'al (passief) wat daarop dui dat 

Hiram gevul is met iets. Volgens Wood is die enigste logiese iets wat met Hiram kon 

gebeur het, die vullinglbemagtiging deur die m. Hierdie werkwoord u h  is dieselfde 

woord wat gebruik is om aan te dui dat Besaleel deur die nn toegerus is vir sy taak 

met die tabemakel. 

1 Kon 7:12 

12 Hy was die seun van 'n weduvrou uit die stam van Naftali, en sy vader was 'n man 

van Tirus, 'n kopersmid; en hy was vol wysheid en verstand en kennis om allemande 

werk in koper te maak. Hy het toe by koning Salomo gekom en al sy werk uitgevoer 

(OAV). 

Al die persone wat deur die nn bemagtig is vir hulle spesiale taak is toegerus vir die 

uitvoering van 'n spesiale ambag of vaardigheid. Bogenoemde persone is vir 'n ander 

tipe taak toegerus as byvoorbeeld die rigters wat 'n leer moes lei. Besaleel en Hiram 

het met hulle hande gewerk, terwyl Dawid weer met sy verstand gewerk het in die 

ontwerp van die tempel. Hulle toerusting deur die nn het niks te doen gehad met 

verlossing van sonde of enige geestelike konsep (regeneration, indwelling, sealing, 

filling, empowering, and baptism) soos Wood (1976:40) in sy vrae (sien 4.4.1.2.2.) oor 

die werking van die in die Ou Testament gestel het nie. 



Die derde groep persone wat vir 'n spesiale taak deur die rill bernagtig is, is die 

profete. Volgens Wood (1976:43) kan die profete in twee hoofgroepe verdeel word, 

naamlik: 

(i) die wat slegs tydelik deur die nn bernagtig is, en 

(ii) die wat 'n perrnanente bernagting ontvang het. 

(i) PROFETE WAT SLEGS TYDELIK BEMAGTIG IS 

Volgens Wood (1976:43) is hierdie groep profete slegs tydelik deur vir hulle 

godgegewe opdrag deur nn bernagtig - soortgelyk aan die bernagtiging van die 

rigters. Nadat hulle hul taak suksesvol verrig het, het die spesifieke gawe wat hulle 

vir die uitvoer van hulle taak benodig het, opgehou funksioneer. Wood (1976:43) 

noern vyf profete wat so tydelik deur die nn bernagtig is. Die eerste was Asarja. 

Hy is tydelik bernagtig om woorde van bernoediging en raad narnens God te 

spreek. 

2 Kron 15:l-2 

1 Die Cees van God het oor Asarja seun van Oded gekom. 

Die tweede profeet wat so tydelik bernagtig is, is Jagasiel. Die nn bernagtig horn 

en hy lewer ook 'n profetiese woord van raad en bernoediging tot die volk. 

2 Kron 20: 14 



14 Toe kom die Gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet 

Jagasiel seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jeiel, seun van 

Mattanja, uit die nageslag van Asaf, 

Wood (1976:44) verwys na nog drie ander profete wat so tydelik bernagtig is, 

naamlik: 

(i) die profeet Sagaria (nie die latere skrifprofeet nie). Hy word deur die Hn vervul 

en spreek die volk skerp aan. Die volk stenig die profeet in opdrag van die koning. 

2 Kron 24:20 

20 Toe het die Gees van God Sagaria, die seun van die priester Jojada, 

vervul, en die het voor die volk gaan staan en aan hulle ges&: So spreek 

God: Waarom oortree julle die gebooie van die HERE en wil julle nie 

voorspoedig wees nie? Omdat julle die HERE verlaat het, het Hy julle 

verlaat. 



(ii) Die nie-lsraelitiese profeet Bileam. In opdrag van die Moabitiese koning vertrek 

Bileam om Israel te gaan vewloek. Die nn vewul Bileam en in opdrag van God 

seen hy die volk. 

Num 24:2 

P T ~ K  n n  195u ml 

2 Toe Bileam sy oe opslaan en Israel sien soos hy  volgens sy stamme in die 

laer staan, het die Gees van God op hom gekom. 

(iii) Die laaste persoon wat tydelik deur die nn vewul is, is Amasia. Hy was nie 'n 

profeet nie, eerder 'n militaris. Hy word deur die nn  vewul en belowe hulle 

ondersteuning en hulp aan die voortvlugtige Dawid. 

1 Kron 12: 18 (Hebreeus vers 19) 

7nul -rln 75 n~~5tor t  tom 'mu-n~ rtto35 nm 19 

7'75~ 71W 3 71~95 ~ 1 5 ~ 1  75 nl5V ~ 1 %  'to'-73 

-rnm ~ 1 3  mn91 7y-r nh731 

18 Die Gees het Arnasai, die hoof van die dertig, vervul, en hy  het ges&: Vir 

u, Dawid, en met u, seun van Isai, i s  ons. Vrede, vrede vir u, en vrede vir 

die wat u help, want u God help u! Daarop het Dawid hulle opgeneem en 

hulle aangestel as hoofde van die bende. 



Die taak waartoe hierdie vyf persone geroep is, is om 'n profetiese woord namens God 

te spreek. Die nn vetvul hulle tydelik om hierdie taak te volvoer. Ook hierdie nn- 

bemagtiging het niks te doen gehad met enige geestelike konsep nie. 

(ii) PROFETE WAT PERMANENT BEMAGTIG IS 

Wood (1976:45) maak 'n verdere verdeling ten opsigte van die rol van die nn in die 

profetegroep. Daar is volgens horn nie net 'n onderskeid tussen die profete wat net 

tydelik bemagtig is en die wat 'n permanente vewulling ontvang het nie. Hy verdeel die 

laaste afdeling ook nog tussen die profete wat pertinent verklaar dat hulle deur die nn 

bemagtig is en die waaruit dit slegs afgelei kan word omdat hulle self geen aanspraak 

daarop maak nie. 

(a) PROFETE WAT VERKLAAR DAT HULLE BEMAGTIG IS 

Volgens Wood (1976:45) is die negende-eeuse profete, Elia en Elisa, die eerste profete 

wat permanent deur die n n  bemagtig is. As bewys hietvan verwys Wood (1 976:45) na 

die verhaal van Elia wat in die hemel opgeneem is. 

2 Kon 2:9 

75-;rum ;ra ~ K I U  Y W - ~ K - ~ K  i m  1795~1  ~ i m  VY 9 

ow-P KI-'m YW+K ~ D K Y  713~13 np5~ om3 

+K 7 n n X  

9 Net toe hulle deur is, s& Elia vir Elisa: "Wat wil jy h& moet ek vir jou doen 

voordat ek van jou af weggevat word?" Elisa het geantwoord: "Mag daar tog 'n 

dubbele deel van u gees op my kom!" 
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Wood (1976:46) identifiseer nog twee ander profete wat direk verklaar dat hulle deur 

die n n  bemagtig is. Die eerste is die profeet Miga. Wood (1976:46) verwys na die 

gebruik van die perfektum van die werkwoord K% (vul) wat aandui dat die profeet 

iewers in die verlede deur die n n  vewul is en dat hierdie vewulling nou steeds geldig 

is terwyl hy sy geskrif skrywe. 

Miga 323 

;[mx t m n l  m;rq nn-nu n3 9nu5n -31s n51ul 8 

lnrctm 5 u v 5  wto~  2,7995 7 ~ 7 5  

8 Ek, daarenteen, het baie krag, ek het die Gees van die Here, 'n sin vir reg en 

die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak, aan Israel sy oortreding. 

In teenstelling met die ander skrifprofete 16 Esegiel (2:2) baie klem op sy verhouding 

met die rill. 

Eseg 8:3a 

nn n u  u m  wn n r w  rnT1 7? nmn  n5tm 3 

P9?IW;I 1'31 Y 1 K ; I - 1 3  

3a Toe steek Hy iets uit wat die vorm van 'n hand het, en vat my aan die 

kuifhare van my hoof; en (die) Gees het my opgehef tussen die aarde en die 

hemel. 



(b) PROFETE WAT NERENS VERKLAAR DAT HULLE DEUR DIE nn 

BEMAGTIG IS NIE 

Wood (1976:47) plaas die groot skrifprofete (Jesaja, Jeremia, Hosea, Joel, Amos, 

Obadja, Jona, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi) in hierdie 

kategorie - profete wat nerens verklaar dat hulle deur die nn bemagtig is nie. Vier 

van hierdie profete, Jesaja (4:4;11:2;19:14), Hosea (9:7), Haggai (25) en Sagaria (4:6, 

7:12) gebruik die term nn maar dan nie verwysend na hulle eie bemagtiging nie. 

Volgens Wood (1976:47) bevestig die verwysings van twee na-eksiliese profete, 

Sagaria (7:12) en Nehemia (9:30), na die bemagtiging met n n  in die lewe van die 

voor-eksiliese profete. 

Sag 7: 12 

w u  ~ m m - n u 1  m m - n u  ~mwn vnw lnw 0x51 12 

9 ~ - 1  P-I~UT o w m  '1-2 mnx n w r  m- n5w 

nwxr m- nun 5171 7rp 

12 Ook het hulle hul hart soos 'n diamant gemaak, om nie die wet te 

verneem nie en die woorde wat die HERE van die leerskare d e w  sy 

Gees, deur die diens van die vroeere profete gestuur het nie. So het daar 

dan van die HERE van die leerskare 'n groot toorn gekom. 

Net soos in die geval van die rigters en die ambagsmanne wat deur die nn be-magtig 

is, is die profete, beide kategoriee, deur die nn bemagtig om as instrurnente van God 

spesifieke Godbedoelde take te verrig. nn-bernagtiging het ook nie in die profete se 

geval die doel gehad om 'n innerlike hartsverandering rnee te bring nie. Die profete het 



openbaringe van God ontvang en die boodskappe aan die volk oorgedra. Hierdie 

boodskappe moes 'n hartsverandering in die volk se lewe teweeg bring. Die vewulling 

met die nn  het nooit die profete in 'n diepere verhouding met God gebring nie (Wood, 

1976:49). 

(D) nn EN DIE BEMAGTIGING VAN DIE OPENBARE ADMINISTRATEURS 

Wood (1976:49) se vierde groep persone wat deur die ill7 bemagtig is, is die 

openbare administrateurs (leiersfigure anders as rigters en profete). Wood (1976:49) 

beweer dat daar genoegsaam getuienis bestaan wat daarop dui dat hierdie groep 

persone se bemagtiging ook permanent was. As 'n historiese pad deur die Ou 

Testament gevolg word, bring dit 'n mens heel eerste by Moses. 

Num 11:17 

7'59 YWK nm-la n5r~1 ow 7au 9nm-r~ m-ns 17 

17 Ek sal dan &om en daar met jou praat, en Ek sal van die Gees wat op jou 

is, op hulle laat kom. Hulle sal d m  saam met jou die verantwoordelikheid vir 

die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. 

Wood (1976:49) interpreteer hierdie vers as dat God Moses se n11-bemagtiging as 'n 

permanente bemagtiging beskou het en dat die sewentig oudstes van Israel deur 

hierdie handeling ook permanente bemagtiging ontvang het. Die skrifprofeet Jesaja 

maak ook melding van Moses wat deur die nn bemagtig is. 

Jes 63: 10 (Hebreeuse teks vers 11 )  



10 Toe het sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses, en gevra: waar is Hy 

wat sy kudde dwarsdeur die see gebring het saam met hulle herder? Waar is Hy wat sy 

Heilige Gees onder hulle gegee het? 

Die volgende leiersfiguur in die geskiedenis van Israel was Josua wat Moses se 

opvolger was. Volgens Wood (1976:50) moes Moses se opvolger we1 'n permanente 

bemagtiging van nn h6 om Israel te kon lei. 

Num 27: 18 

18 Toe s& die Here vir Moses: "Neem vir Josua seun van Nun, 'n man op wie 

my Gees is, en 1& horn die hande op. 

18 Toe s& die HERE aan Moses: Neem vir j ou  Josua, die seun van Nun, 'n man 

in wie die Gees is; en  1& hom die hand op. (OAV) 

Kronologies beskou, het die rigtettydpelk die eksodustradisie opgevolg. Wood beskou 

egter die rigters as 'n apatte groep persone wat deur die nn bemagtig is (sien hierbo). 

Na die rigters word die eerste lsraelitiese koning, koning Saul, gesalf. Die vestiging van 

Saul se heerskappy kom na die geveg met die Ammoniete by Jabes-Gilead. Ons lees 

egter van 'n rill-bemagtiging. 



1 Sam 11:6 

l n ' l 7 5 K 7  P'l317-nK 1StDtDX 5 1 ~ ~ - 5 9  P 9 7 h - T i l l  n k l 6  

1KD D K  

6 Die Gees van God het  kragtig in Saul gewerk toe hy dit hoor, en  hy het 

woedend geword. 

Die nn  verlaat Saul egter nadat hy die tweede keer as koning vetwerp word. Wood 

(197650) beweer dat hierdie insident 'n bewys daatvan is dat Saul 'n permanente n n -  

bemagtiging etvaar het. Die nn  kon hom net verlaat het as die nn 'n permanente 

plek in sy lewe as koning gehad het. 

1 Sam 16:14 

m;19 ~ K D  ;IYT-H~ innm 5~ nm ;TYD ;rw nm 14 

14 Maar die Gees van die Here het van Saul gewyk, en  'n bose gees wat deur 

die Here gestuur is, het  horn voortdurend ontstel. 

Die volgende openbare leiersfiguur van Israel was koning Dawid. Dawid word 

permanent deur die H n  bemagtig die oomblik wanneer die nn koning Saul verlaat. 

Let op die woorde "van daardie dag af". 

1 Sam 16:13 



13 Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die Gees 

van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het 

Samuel klaargemaak en na  Rama toe teruggegaan. 

Na Dawid se sonde (Batseba-insident) pleit hy by God om nie sy nn van hom af weg 

te neem nie. 

Ps 51:13 

rnn npn-5u 7v-r~ nnl - p 5 n  ' 1 ~ 5 v n - 5 u  13 

13 Moet my  tog nie van U af wegdryf en u Heili-w Gees van my af wegneem 

nie! 

Wood (1976:51) is van mening dat die 717' rill ook die openbare administrateurs 

bemagtig het vir 'n spesifieke diens en nie in verband met 'n persoonlike verhouding 

met God nie. Hulle almal was leiers van God se volk; die 717' rill het hulle toegerus 

om effektief te wees in die taak waarvoor Hy hulle geroep het. Hulle is deur die 717' 

nn bemagtig en nie geestelik vernuwe tot 'n diepere verhouding met God nie. 

4.4.1.3. EVALUASIE VAN WOOD SE INTERPRETASIE 

Wood gee nie ten opsigte van die nn-bemagtiging baie aandag aan 'n spesifieke 

diakroniese ontwikkeling van die rill-teologie nie. Die verskillende werksaamhede van 

die rim is vir hom baie duidelik dieselfde as die werksaamhede van die Heilige Gees in 

die Nuwe Testament en is nie net 'n manifestasie van God nie (Wood, 1976:150). Daar 

is vir hom geen verskil tussen die werksaamhede van die Heilige Gees in die Nuwe 

Testament en die nn in die Ou Testament nie (Wood,1976:150) . Die enigste 



werksaamheid van die Heilige Gees wat uniek aan die Nuwe Testament is, is die doop 

met die Heilige Gees wat mense inlyf in die kerk. 

Wood se siening kan soos volg opgesom word: Wood I6 nie enige klem op 'n 

diakroniese ontwikkeling van 'n n'l%eologie nie. Die rede d a a ~ o o r  is dat die 

werksaamhede van die nn in die Ou Testament nie vir hom (Wood) radikaal verskil 

van die werksaamhede van die Heilige Gees in die Nuwe Testament nie. Vir Wood is 

die nn in die Ou Testament die ekwivalent van die Heilige Gees in die Nuwe 

Testament. Vir hom is die ITn die derde persoon van die goddelike Drie-eenheid; 

daarom die titel van sy werk 'The Holy Spirit in the Old Testament." Aan die einde van 

Hoofstuk 5 sal daar duidelikheid verkry word oor die legitimiteit van Wood se 

interpretasie. 

4.4.2. IN VOELVLUG OOR W. HILDEBRANDT SE nn SIENING 

Hildebrandt (1995:6) 16 'n baie pertinente verband tussen "wind" en "gees" in sy werk 

"An Old Testament Theology of the Spirit of God". Hy begrond hierdie verband op die 

onsigbaarheid en krag van die m. Die belangrike interpretasie van die nn as "lug in 

beweging" kom volgens hom ook na vore in die baie ve~lysings na nn as wind. Hy 

kritiseer Shoemaker (1904:14) wat beweer dat die term ITn nie voor die ballingskap as 

"asem" gebruik is nie. Hildebrandt (19956) beweer dat dit die subjektiewe 

dateringstelsel is wat veroorsaak dat vroee tekste soos Eksodus 15:8 en 2 Samuel 

22:16, wat die term H n  gebruik, buite rekening gelaat word in die diakroniese 

ontwikkeling van die begrip rill. 

Eks 15:8 



8 U wind het gewaai: die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, 

watermassas st01 in die hart van die see. 

of 

8 En dew die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome 

het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf' geword in die hart van die 

see. (OAV) 

Die King James Version, vertaal nn hier as asem: 

8 And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the 

floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of 

the sea. 

Hildebrandt (1995:6) wys verder daarop dat selfs Ugaritiese tekste die stam I l l  gebruik 

as aanduiding van die lewegewende asem ("vital breath"). Vanuit hierdie oorspronklike 

betekenis het die interpretasie van rill as "wind" of "bewegende lug" gegroei. Die 

verandering in 'n mens se asemhaling ("respiration") wat deur emosies en eksteme 

faktore be'invloed word, het aanleiding gegee tot 'n wye verskeidenheid antropologiese 

betekenisvelde, onder andere woede, emosies en depressie. Volgens Hildebrandt 

(1995:6) dui die Wes-Semitiese literatuur daarop dat hulle nn met "asem" en 

"emosies" geassosieer het. Hierdie interpretasie sluit nou aan by bogenoemde siening 

dat die verandering in asemhaling aanleiding gegee het tot 'n verskeidenheid 

antropologiese betekenisvelde. Hildebrandt (1995:7) beweer verder dat die Wes- 

Semiete nn ook gesien het as dit wat lewe moontlik maak. 
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4.4.2.1. n n  AS WIND IN DIE PENTATEUG, PROFETE EN GESKRIFTE 

Volgens Hildebrandt (19958) kom n n  met die betekenis as "wind' ongeveer een 

honderd en dertien tot een honderd en sewentien keer in die Ou Testament voor. rill 

as "wind' word dikwels in kosmologiese en meteorologiese verband gebruik. i7n as 

"wind' is dikwels 'n instrument in die hande van Jahwe om sy goddelike doel te bereik. 

Die eerste verwysing na n n  as "wind' in die Tora (Genesis - Deuteronomium) kom 

volgens Hildebrandt (1995:9) in Genesis 3:8 voor. 

Gen 3% 

m-7 nn 5  132 7 5 m n  D-n5rc m- 5p n n  w n m  8 

137 YY 71n2 m5rc XI- m n  intu"~ P ' I ~  rcmn-I 

8 Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die 

aandwind opkorn, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip 

tussen die borne van die tuin. 

God stuur die nl? om oor die vloed te beweeg en dit is die n n  wat die waters laat 

wegdroog. 

Gen 8: 1 

;lnm;1-53-n~~ m;r-53 n m  m-nrc m5rc mr-11 

m;l l3i~-1 ~ 1 ~ 7 - 5 ~  n n  P-7% 1 1 ~ ~  ;1m2 inn TDK 

1 En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam 

met horn in die ark was; en God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die 

waters gesak het. 



In die stryd tussen Jahwe en die farao van Egipte gebruik God die n n  as goddelike 

instrument om die sprinkaanplaag oor Egipte te bring. 

Eks 10:13 

n n  In m m  n-irn y~u-5u mn-nu 7run D-7 13 

7-7 qpm 75-57-531 u m  nl-7-53 pa  n-T? 

m i m n u  UWI O-T?;T n m  

13 En Moses het sy staf oor Egipteland uitgesteek, en die HERE 'het 'n 

oosteruind in die land gebring, daardie hele dag en die hele nag; toe dit mBre 

word, het die oostewind die sprinkane aangevoer: 

Nadat die farao tot insig kom en pleit dat die sprinkaanplaag moet eindig, gebruik God 

die n n  om die sprinkane in die see in te waai (Eks 10:19). God gebruik ook die 

om die Rietsee te kloof sodat die lsraeliete daar kan deurtrek (Eks 14:21). Hy gebruik 

ook die nn om in die vleisbehoeftes van die lsraeliete te voorsien. 

Num 11:31 

m n n - 5 ~  WDY m-1n n+ru TPT m- nun YDI n m  31 

n-nnm mn;r nn-XD 73 01- 7113 73 nl- 7173 

y l U 7  -19-5~ 

31 Die Here het toe 'n wind gestuur en dit het kwartels van die see se kant af 

aangebring en hulle rondom die kamp laat val, omtrent 'n dagreis ver na alle 

kante toe en omtrent 'n meter diep op die grond. 

Wanneer n n  metafories gebruik word, dui die n n  in verband met die ooste (P"Ip) 

op God se oordeel (Eks 10:13) en in verband met die weste (n') op God se redding. 

(Hildebrandt, 1995:9) 

1 49 



Eks 10:19 

19 Toe laat die Here die wind verander in 'n sterk ruestdnd wat die 

sprinkane opgeskep het en in die Rietsee gegooi het. Daar het nie een enkele 

sprinkaan in die hele Egiptiese gebied oorgebly nie. 

Volgens Hildebrandt (1995:9) gebruik die profete (in die Geskrifte) n n  in samehang 

met byvoeglike naamwoorde soos onder andere kragtig en verwoestend. dikwels is 

nn die meteorologiese instrument wat reen, hael of donkerte voortbring. 

1 Kon 18:45 

45 Toe hulle nog praat, het die lug donker geword van die onweerswolke; die 

wind het opgekom en groot reens het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na 

JisreEl toe gery. 

Die begrip nn is ook deur die profete in 'n metaforiese sin gebruik. 

Jes  7:2 

n11-'1913 1Y'-'SY Y 1 D  1 t Y  

2 Die berig dat die ArameErs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp 

opgeslaan het, het vir Agas, die koning uit die geslag van Dawid, in Jerusalem 



bereik, en hy  en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die borne 

in die bos bewe in wind. 

Die profete gebruik nn ook in 'n figuurlike sin om na God se omvattende oordeel te 

verwys. 

Jer 49:36 

36 Ek laat die vier w i d e  losbreek teen Elam. die w i d e  uit die vier hoeke 

van die hemelruim, Ek verjaag hulle a1 die windrigtings in: daar sal nie 'n nasie 

wees nie of van Elam se vlugtelinge sal daar beland. 

Hildebrandt (1995:lO) verwys ook na die profete se antropologiese gebruik van nn in 

die sin van lewensasem. Die Afrikaanse vertalings (OAV en NAV) van hierdie gedeelte 

vertaal nn egter as Gees van God en daarorn korn Hildebrandt se voorbeeld van die 

antropologiese gebruik van nn nie so goed na vore nie. In die lig hiewan sal daar 

eerder na die King James-Vertaling verwys word om Hildebrandt se voorbeeld beter te 

demonstreer. 

Eseg 37:9 



9 Toe s& die Here vir my: "Praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, 

mens, s& vir die gees: So s& die Here my God: Kom uit die vier windstreke, 

gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe." 

of 

9 Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and 

say to the wind, Thus saith the Lord GOD; Come from the four winds, _O 

breath, and breathe upon these slain, that they may live. 

Die profete, net soos die geskrifte, gebruik ni l  in verband met die ooste (P1'1p ) om 

God se oordeel in werking te stel en die weste (P') om God se redding te bewerkstellig 

(Hildebrandt, 1995:lO) 

Hos 13:15 

15 A1 floreer Efraim ook soos 'n blom tussen die riete, die oostewind sal 

losbreek, 'n storm van die Here sal uit die woestyn kom en Efraim se 

waterbron sal opdroog, sy fontein sal gaan staan. Die storm sal al sy skatte en 

voorrade vernietig. 

Hildebrandt (1995:lO) wys ook daarop dat die profete die term nn gebruik om 

nietigheid en onmag aan te dui - veral ten opsigte van afgode. 

Jes  41:29 

D ~ D I  im nn n;rlwun D ~ K  1 1 ~  n53 17 29 

29 Kyk, hulle is almal niks, hulle werke is niks, wind en nietigheid is hulle gegote 

beelde. 



Die geskrifte gebruik die term as "wind" op dieselfde manier as die Pentateug en 

die profete. 

Ps 18: 11 

t lll-~~-k KT7 7Y'12113-k 2317 1 1  

11 Hy het op 'n gerub geklim en gevlieg; op die vleuels van die wind het Hy 

nadergesweef. 

Hildebrandt (1995:ll) som die gebruik van die term nn  as "wind" soos volg op: God is 

die Skepper van die wind, Hy gebruik die wind as instrument in sy hand om sy 

goddelike doe1 te bereik. Hy gebruik nn as "wind" om sy oordeel te voltrek maar om 

ook sy redding te bewerkstellig. Die term nn as "wind" word ook metafories en 

figuurlik gebruik om die nietigheid van afgode, en van valse profete se woorde en dade 

aan te dui. 

4.4.2.2 nn IN VERHOUDING MET DIE MENS IN DIE PENTATEUG, DIE 

PROFETE EN GESKRIFTE 

Hildebrandt (1995:ll) wys daarop dat as die term nn  in verhouding met die mens 

gebruik word, word dit hoofsaaklik in antropologiese en psigologiese sin gebruik. In 

hierdie voor-koms van die term n'll word dit in verskeie betekenisvelde gebruik. Die 

begrip n'll kan blote asemhaling beteken, maar ook dui op psigologiese en 

emosionele gemoedsgesteldheid. Volgens Hildebrandt (1995:12) moet elke konteks 

versigtig beoordeel word alvorens 'n betekenisveld aan die term nn toegeken kan 

word. 



4.4.2.2.1. n n  EN DIE SKEPPING VAN DIE MENS 

Volgens Hildebrandt (1995:12) is die belangrikste konnotasie van n n  in verhouding 

met die mens, die lewensbeginsel. In hierdie voorkoms word n n  dikwels as 'n 

sinonieme parallelisme saam met Val gebruik, wat met siel, lewe en lewensasem 

vertaal word. 

Jes 26:9 

5ul'2Vi 17~5 PT3 ~7th T9DPVD 

9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek 

U: want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wereld 

geregtigheid. 

Die n n  is God se gawe aan die mens, Hy formeer die mens en blaas lewe in die mens 

in. So word die mens vD1. Die mens het nie nie. Hy is vD1. Hy lewe as vD1. As 

God die nn van die mens en selfs van die dier af wegneem, stetf die mens en ook die 

dier. Mens en dier is lewende wesens deur die n"n rill wat God aan hulle gee 

(inblaas). Jahwe gee aan die mens Sy n n  om lewe te verseker, God is dus nie net die 

Skepper van lewe nie, Hy is ook die eienaar d a a ~ a n  (Hildebrandt, 199313). 

Gen 6: 17 



17 Want kyk, ~k bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die heme1 te 

verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal 

wegstenve. 

Die profete sluit by hierdie gebruik van nn  aan. A s  lewensbeginsel, vorrn nn dikwels 

'n sinoniern vir Val waar God die lewensasem 7DVl aan die mens gee. 

Jes  42:5 

YlK7 Y p l  D7'Dlll P'DV7 KT2 717' 5 ~ 7  1DK-73 5 

72 ~ 3 5 7 5  n111 7% nu5 nntm In1 ; l q ~ ~ ~ ~ ~  

5 So se God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die 

aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die 

aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel. 

of 

5 Thus saith God the LORD, he that created the heavens, and stretched them 

out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that 

giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. 

(KJV) 

In Esegiel se visioen word die doodsbeendere lewend gernaak deur die m. 

Eseg 37:5 

nn 032 u m  YK rnn 7 5 ~ 7  nmsu5 ;rl;rq r-rK m K  73 5 

nnlm 

5 So spreek die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, 

sodat julle lewendig kan word (OAV). 



Volgens Hildebrandt (199513) dui die begrip nn soms ook doodgewone asernhaling 

aan. 

Jer  10: 14 

14 Eke  mens word dom, sonder kennis; e k e  goudsmid staan beskaamd deur 

die gesnede beeld; want sy gegote beeld is 'n leuen, en daar is geen gees in 

hulle nie. 

(Die Afrikaanse verfaling van hierdie vers verduidelik nie die stelling van Hildebrandt 

nie; daarom word die King James Version eerder aangehaal) 

of 

14 Every man is brutish in his knowledge: every founder is confounded by the 

graven image: for his molten image is falsehood, and there is no breath in 

them. 

Die rnetaforiese gebruik van nn deur die profete dui rneerrnale op die oordeel en 

toorn van Jahwe. Jahwe se n7-I voer die straf uit (Hildebrandt, 1995:13). 

Jes 11 :4 



4 Maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagrnoediges van 

die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde s lam met die roede van 

sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak (OAV). 

Die geskrifte interpreteer nn as "lewe" en as "gees" (Hildebrandt 1995:13). Die lengte 

van 'n mens se lewe hang af van die nn se teenwoordigheid in daardie mens se lewe. 

Elke mens se nn is in die hand van Jahwe. 

Job 27:3 

~3 7 1 5 ~  n111 r mnw1 -rlu-53-v 3 

3 So lank as daar lewe in my is, so lank as die asem van God in my is. 

Vir die Ou Testament is die dood die resultaat om sonder nn te wees. 

Ps 78:39 

31w9 ~517517 nn ;rm ~ w 3 - ~ 3  n r q l  39 

39 Hy het daaraan gedink dat hulle maar mense is, wind wat verbywaai en nie 

terugkom nie. 

Die Prediker dui duidelik aan dat die nn aan God behoort, wat na God terugkeer by 

die afsterwe van die mens. 

Pred 12:7 

P+K;I-5% nwn nnm 7 ~ w 3  ylrc;r-+u mu;r 3w.17 

71n3 1 W K  

7 Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees 

na God terugkeer wat dit gegee het. 



4.4.2.3. DIE n n  EN MENSLIKE GEDRAG 

Volgens Hildebrandt (1995:14) is daar 'n ryke verskeidenheid betekenisvelde ten 

opsigte van die fisiese, psigiese en emosionele aspekte van n n  in verhouding met die 

mens. Die interpretasie spruit voort uit die onmiddellike konteks waarbinne die begrip 

n n  gebruik word. Menslike emosies vloei voort uit die n n  en bepaal menslike 

gesindhede en gedrag. Die mens se n n  kan gevul wees met hartseer, bitterheid, 

bekommernis en ontevredenheid. 

Gen 26:35 

n p 5 1  pns-5 "11 n m  y n n l  35 

35 Hulle het baie kommer (bitterheid van gees) in Isak en Rebekka se lewe 

gebring 

of 

35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah (KJV). 

Die mens se n n  kan gevul wees met vrees (Ps 77:3), met jaloesie (Num 5:14), met 

onversetlikheid en onregverdigheid (Deut 2:30), met selfbeheersing (Spr 16:32), met 

gehoorsaamheid (Ps 51 :lo) 

Spr 16:32 

32 'n Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter, 'n mens met 

semheersing (wat sy gees beheer) meer as  iemand wat 'n stad inneem. 

of 

32 Die lankmoedige is beter as  'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 

'n stad inneem (OAV). 



'n Persoon se karakter word dikwels gereflekteer deur die toestand van daardie 

persoon se nn. God gee om vir 'n mens wie se Hn stukkend is. 

Ps 34: 19 

19 Die HERE is  naby die wat gebroke is  van hart, en Hy verlos die wat verslae 

is van gees (OAV). 

4.4.2.3.1. DIE BEGRIP nn EN MENSLIKE EMOSIES 

Volgens Hildebrandt (1995:16) skenk die profete baie aandag aan menslike emosies 

wat deur die nn beheer word. Die profete maak melding van 'n nn van 

neerslagtigheid (depressie), 'n nn van prostitusie (Hos 4:12),'n nn van bitterheid ( 

Jes 54:6) en 'n nn van huwelikstrou (Mal2:15-16). 

1 Kon 2 1 5  

; n~  7nn nr-;ra 7-5~ m m  mtuu 5 ~ - K  1-5~ u m  5 

m5 534 7 1 ~ ~ 1  

5 Daarop kom sy vrou Isebel by  horn en se vir horn: Waarorn is jou gees dan 

SO verbitterd dat j y  geen brood eet nie (OAV)? 

4.4.2.4. DIE BEGRIP nn EN VALSE PROFETE 

Valse profete word duidelik uitgeken aan 'n onreine nn (Hildebrandt, 1995:17). 

Sag 13:2 



rlK;I-lD 1'1VK ;iKDtl;l 

2 Daardie dag, s E  die Here die Almagtige, laat Ek die gedagtenis aan die afgode 

verdwyn uit die land. Daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. Ek gaan 

ook die profete en die gees van onreinheid uit die land verwyder. 

Hildebrandt (1995:18) maak die bewering dat ongeveer een honderd en sewe 

verwysings na lln in die Ou Testament gei'nterpreteer kan word as vewysend na die 

Gees van God (Gees hier met 'n hoofletter). Die lsraeliete het dit wat hulle ervaar en 

beleef het, toegedig aan die werkinge van die nn. Dit is hoe die lsraeliete die vraag na 

die skepping beantwoord het. Dit is ook hoe hulle hulle verlossing van Egipte verklaar 

het en God se teenwoordigheid by hulle ge'interpreteer het. Die uiterlike kenmerke van 

'n goeie leier was vir hulle 'n teken van die innerlike teenwoordigheid van die m. Die 

profetiese periode was vir die lsraeliete 'n tydperk gelaai met die bemagtiging deur die 

nn. 

Hildebrandt (1995:18) maak die opmerking dat die rill-tekste wat na die "Gees"van 

God verwys, 'n duidelike bewys is van die diakroniese ontwikkeling in die interpretasie 

van die manier waarop God Homself en sy mag aan die lsraeliete openbaar. Vir 

Hildebrandt (1995:18, 20, 22 en 26) is daar vier duidelike diakroniese momente in die 

ontwikkeling van 'n nn-teologie as "GeesPvan God. 



Die eerste duidelike tekens van 'n nn-werking is die handelinge van die n n  in en 

tydens die skepping (Hildebrandt, 1995:18). Die eerste teksvers in die Pentateug is 

Genesis 1:2 waar ons lees dat die nn van God oor die waters gesweef het. Die 

verskillende variante in die interpretasie van Genesis 1:2 sal in Hoofstuk 5 bespreek 

word. Volgens Hildebrandt dui nn  hier op God se teenwoordigheid en betrokkenheid 

by die skepping. God skep deur sy Woord en die skeppende mag van sy nn. 

Die profete interpreteer God se onvergelykbaarheid en transendensie met die 

teenwoordigheid van nn. Jahwe is die Skepper wat alles beplan het en deur sy nn 

tot uitvoer gebring het (Hildebrandt,l 995:lg). Daar is volgens Hildebrandt (1 995:lg) 

min spesifieke voorbeelde in die geskrifte van die se aktiwiteite gedurende die 

skepping. 'n Paar teksverse dui die nn egter aan as die agent van die skepping. 

Ps 33:6 

PKX-53 lqD n l l3 l W N  PqnW 717- 1373 6 

6 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en dew die Gees van sy 

mond hul le hele leer (OAV). 

Hier funksioneer die woord ( 7 x 7 )  en gees ( n n )  as 'n sinonieme parallelisme om aan 

te dui dat dit God is wat geskep het. 

Hildebrandt (1995:19) meld dat Job die skepping interpreteer as 'n stryd tussen Jahwe 

aan die een kant en Rahab, die seemonster, aan die ander kant. Jahwe wen die stryd 

deur die teenwoordigheid van sy nn. Die woorde nn en 1' word hier as 'n 



sinonieme parallelisme gebruik om aan te dui dat Jahwe die stryd geheel en al gewen 

het. 

Job 26: 13 

13 Deur sy asem word die heme1 helder; sy hand het die vinnige slang 

deurboor (OAV). 

Die Ou Testament onderstreep die werksaamheid van die n n  in die totstandbrenging 

van die hele fisiese w6reld en elke lewende wese (mens en dier). Alles word deur die 

n i l  in stand gehou (Hildebrandt, l995:2O). 

(ii) ni l  AS DIE GEES VAN GOD IN VERHOUDING MET DIE VOLK VAN GOD 

Hildebrandt (1995:20) gaan van die standpunt uit dat Israel se verlossing uit Egipte 'n 

verlossingsdaad deur die n n  is. Hierdie verlossingsdaad word as 'n narratief 

aangebied (Eks 14) en ook weergegee in poetiese vorm (Eks 15). In beide hierdie 

literatuursoorte is die n n  die agent waardeur Jahwe sy volk verlos. Hildebrandt 

(1995:20) beklemtoon die feit dat hierdie werking van die n i l  nie figuurlik 

ge~nterpreteer moet word nie. Die n n  is hier dinamies aan die werk om Israel te red 

en die Egiptenare te straf. Gevestig as volk van God deur die werking van die m, 

ewaar hulle God se teenwoordigheid, sy bewaring, sy oordeel en herstel deur die 

teenwoordigheid van die nn. 



Israel is God se verbondsvolk. As die verbond in gevaar gestel word, waarsku die 

profete die volk teen 'n dreigende oordeel van God. Die dag van oordeel word 

geassosieer met die teenwoordigheid van die nn. 

Jes 4:4 

n 5 v n  w-nu1 p n n z  nur nu r-ru ym nu 4 

lux nnm Dawn nnx ;rmp n.7. 

4 As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en  die 

bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die Gees van 

strqfgerig en die Gees van uitdelging (OAV). 

Volgens Hildebrandt (1995:21) is God se oordeel en straf nooit die laaste woord wat 

gespreek word nie. Die teenwoordigheid van die n n  bring ook herstel en goddelike 

seen mee. Die nn sal 'n positiewe nuwe respons in die volk se houding teenoor 

Jahwe teweeg bring. 

Eseg 36:27 

P ~ ~ W Y ~  mwn wawm 

27 Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en 

my bepalings gehoorsaam en nakom. 

Die Geskrifte erken volgens Hildebrandt (1995:22) die voortgaande teenwoordigheid 

van die Dn in hulle geledere. Hulle etvaar God se voorsiening en leiding deur die altyd 

teenwoordige Dn. 

Ps 139:7 



7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan 

u teenwoordigheid te ontkom? 

(i i i) nn AS DIE GEES VAN GOD IN VERHOUDING MET DIE LEIERS VAN DIE 

VOLK VAN GOD 

Hildebrandt (1995:22) is van rnening dat die bemagtiging deur die nn pertinent in 

Israel teenwoordig was, selfs nog voordat hulle as 'n nasie gevestig was. Die eerste 

bewyse hielvan is in die lewe van Josef, 'n lsraeliet wat deur sy besondere leierskap 

die onder-koning van Egipte word. Die verbasende is dat dit die Farao is wat Josef se 

besondere vermoe toeskty-f aan die n n  se bemagtiging. Josef het vroeer bely dat hy 

dit nie deur sy eie krag doen nie, maar deur die wysheid van God (Gen 41:16). 

Gen 41:38 

13 n-75u nn ~iuu iu-u ; r r ~  urn1;r 1-73-5u ;rum mu-1 38 

38 Toe s6 die Farao vir sy arnptenare: "Waar kry ons so iernand, 'n man met die 

verstand van 'n god?" (Die NAV interpreteer hierdie gedeelte so, dat Hildebrandt se 

argument verlore gaan; daarom haal ons eerder die OAV aan.) 

of 

38 Daarop het Farao aan sy dienaars gese: Kan ons we1 iemand vind soos 

hierdie man in wie die Gees van Cod is (OAV)? 

Nadat Israel gevestig is as nasie en as volk van God, ontstaan daar 'n dringende nood 

aan 'n leierskorps. Uit hierdie konteks kan die rneerderheid verwysings na die nn- 

bemagtiging verbind word aan 'n persoon wat deur God getaak word om as leier van sy 

volk op te tree (Hildebrandt, 1995:22). Die boek Eksodus verwys n6rens direk na 

Moses se rill-bernagtiging nie. Die oornblik dat daar 'n behoefte ontstaan aan 
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gedeelde leierskap, wys God sewentig leiers aan om Moses by te staan. Hierdie 

sewentig leiers ontvang n71-bemagtiging van God soos Moses dit ervaar het. 

Num 1 l : l7 

17 Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, sal Ek 

afsonder en op hulle 16; en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit 

nie alleen hoef te dra nie (OAV). 

Na Israel se verlossing (die Eksodus) uit Egipte kry hulle die opdrag om God volgens sy 

openbaring te aanbid. Hulle moet 'n tabernakel bou waarin God se magtige 

teenwoordigheid immanent teenwoordig sal wees. Om hierdie "Godshuis" te bou word 

mense deur die nn bemagtig om sekere arnbagstake te verrig soos in Eksodus 31 :3 

wat reeds vroeer aangehaal is. Hildebrandt (1995:23) beweer verder dat dit baie 

duidelik in die Pentateug is dat n71-bemagtiging telkemale plaasvind wanneer een leier 

deur 'n ander leier opgevolg word. 

Deut 34:9 

7-5~ P T ~ K  7wn 7 n ~ - 3  7n3n nn ~ 5 n  p-13 u t v m ~  9 

;~wn-nu 777- 773 v u 3  IWY-~ ~KTY---D 1-54 T Y ~ W - 7  

9 En Josua, die seun van Nun, was vol van die Gees van wyshei& want Moses het 

horn die hande opgele. En die kinders van Israel het na hom geluister en gedoen soos 

die HERE Moses beveel het (OAV). 



Na die verowering van die land word Israel dikwels afvallig van Jahwe en word hulle 

deur vreemde volke aangeval as straf op hulle sonde. Jahwe verhoor telkemale hulle 

noodkrete deur 'n persoon te roep en deur die nn te bemagtig om hulle van die vyand 

te red. Verskeie rigters (Otniel, Gideon, Jefta en Sirnson) tree in hierdie periode op wat 

deur die nn bemagtig is vir hulle reddingstake (Hildebrandt, 1995: 23). Volgens 

Hildebrandt (1995:24) word die nn-bemagtiging van lsraelitiese leiers gedurende die 

verenigde monargie (Saul, Dawid en Salomo) voortgesit. 

As gevolg van die teleurstellende leierskap van die konings gedurende die verdeelde 

monargie (Noord- en Suidryk) plaas die profete hulle hoop op 'n ideale leier in die 

toekoms. Wanneer hierdie leier verskyn, sal die 717' nn horn bemagtig om God se 

volk te regeer soos Jahwe dit van die begin af wou h6 (Hildebrandt, 1995:25). Die 

bernagtiging van die Kneg van die Here (deur die nn) sal horn toerus om geregtigheid 

vir die volk van God te bring. 

Jes 42: 1 

tmwn llh inn inn1 lwm m n  ' m z  n-7anrt 'tur l;r 1 

KIW 0735 

1 Hier is my dienaar, Ek stel hom am. Ek het horn uitverkies, hy geniet my 

guns. Ek laat my Oees op hom kom, hy sal my wil a m  die nasies bekend 

Volgens Hildebrandt (1995:24) berus Israel se toekoms en hoop op die Messiaanse 

dienskneg wat deur God gestuur, gesalf en rill-bemagtig sal word. God neern selfs 

heidenleiers in diens om sy goddelike wil met sy volk te bereik. Koning Kores (Jes 45:l 



e.v.) en Artaxerxes I (Jes 59:19) is instrumente in God se hand wat deur die nn 

bernagtig word om Israel se toekorns en voortbestaan te dien. 

Die geskrifte maak we1 melding van die nn-bemagtiging van Israel se leiers. Koning 

Dawid pleit dat God nie sy n'll aan horn sal onttrek nie, want dit sal die einde van sy 

huis se koningskap beteken (Ps 51 :13). 

'n Ander lsraelitiese leier wat deur die Iln bernagtig is, is Daniel. Hy ontvang 'n 

buitegewone gawe vir staatsadministrasie asook droominterpretasieverrnoens 

(Hildebrandt, 1995:25). 

Dan 4:8 

~ ~ 7 3  w m h  mu--7 5~-17 m p  5u lvx ~ u l  8 

mm mn-rp ~ n 5 n 1  n p " r p  y;r5~-nn 3 - r l * ~ 5 ~  

8 Totdat eindelik Daniel voor my ingekom het, wie se naam Bdtsasar is, na die 

naam van my god, en in wie die gees van die heilige gode is; en ek het hom 

die droom vertel: 

(iv) nn AS DIE GEES VAN GOD IN VERHOUDING MET DIE PROFETE 

Volgens Hildebrandt (1995:26) is daar in die Pentateug baie min verwysings na rill- 

bemagtiging en profesiee. Tog is die profetiese amp alreeds in die Pentateug bekend. 

Die sewentig oudstes word deur die Iln bernagtig en hulle begin profeteer (Num 

11:25). Eldad en Medad profeteer as 'n direkte resultaat van Illy-bemagtiging. 

Num 1 1 :26 



TD -IW;I PUT '1'75~ ' 1 ~ ~ 7  DW nnnx P-WIN--IW ~ K W T  26 

1um-l;l5;ru;1 IKY u 5  nm33 77377 nn;r n;r-59 nlnl 

71llD3 

26 Maar twee manne het in die laer agtergebly: die naam van die een was 

Eldad en die naam van die ander Medad: en die Gees het op hulle gems - hulle 

het behoort by  die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie n a  die tent uitgegaan 

het nie - en hulle het in die laer geprofeteer. 

'n Baie interessante geval is opgeteken in Num 24:2 waar die n n  'n heidense profeet 

bemagtig om Israel te seen in plaas d a a ~ a n  om hulle te vervloek. 

n n  -bemagtiging kom heel algemeen voor in die werke van die vroeere en latere 

profete. Koning Saul word deur die nn bemagtig en hy tree as profeet op 

(Hildebrandt, 1995:267). 

1 Sam 10:6 

 nu W-u5 n x m  D ~ Y  n-xnm 717- n n  7-59 7n5316  

6 Dan sal die Cees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as 

profeet optree en 'n ander mens word. 

In die Elia- en Elisaverhale kom die rill-bemagtiging baie duidelik na vore (1 Kon 

18:12, 2 Kon 2:16). Esegiel is 'n ander profeet wat baie pertinent van 'n H n -  

bemagtiging melding maak (Eseg 2:2; 3:12, 14, 24: 8:3; 11:1, 5, 24; 435). Selfs in die 

eksiliese tydperk is die profetiese woord en nn-bemagtiging onlosmaaklik aan mekaar 

verbind (Hildebrandt, 1995:27). 



4.4.2.6. SAMEVAlTENDE OPMERKING T.O.V. HILDEBRANDT SE DlAKRONlESE 

ONDERSOEK NA 'N n1-I-TEOLOGIE 

Hildebrandt onderskei vier verskillende werkinge van die nn. Die eerste is nn  en die 

skepping. Die tweede is nn en die vestiging van die volk van God. Wat hierby 

ingesluit is, is die feit dat God in die behoeftes van sy volk voorsien deur die Dl? as sy 

handelende agent. Die derde gedeelte is die nn en charismatiese leierskap. God se 

koninkryk word gevestig en uitgebrei deur charismatiese leiers. God bestuur die 

geskiedenis van sy volk en koninkryk deur nn-ge'inspireerde persone wat deur die 

nn bemagtig, gemotiveer en toegerus word vir hulle taak. Vanaf die aartsvader- 

periode tot by Moses, vanaf die verowering van die beloofde land, deur die 

rigtertydperk, die rnonargie tot by die Messiaanse verwagting is die nn die gernene 

deler waardeur God die geskiedenis bestuur. Die vierde gedeelte is die nn en 

profesiee. Deur die nn word profete geroep, gei'nspireer, ruimtelik verplaas en 

gemotiveer vir hulle moeilike taak as spreekbuis van God. 

Hildebrandt is baie sensitief vir die verskillende diakroniese ontwikkelinge van 'n nn- 

teologie. Latere interpretasies van die m, soos sy persoonlikheid en selfs sy 

goddelikheid, word nie op vroeere tekste afgedwing nie; hy laat ruimte vir die 

ontwikkeling in die interpretasie dat die nn God self is, byvoorbeeld in Genesis 1:2. 

Geleidelik ontwikkel die Ou-Testamentiese getuienis oor die nn in so 'n mate dat die 

Ou-Testamentiese Illy-teologie baie na aan die Nuwe Testamentiese teologie van die 

Heilige Gees kom. 



Hildebrandt verklaar egter dat die Ou-Testamentiese siening van die H l l  geen 

duidelike skildering van die Drie-enige God gee nie. Hy is meer gerese~eerd in sy 

siening rakende die werksaamhede van die H n  as duidelike werkinge van die Drie- 

eenheid as byvoorbeeld Wood. 

Hildebrandt (199527) stel dit soos volg: 'Throughout the Old Testament, the Spirit of 

God is featured as the main mover in the Trinity to bring into reality the plans and 

purpose of GodY 

Positief kan egter gemeld word dat hy, anders as Wood, melding maak van 'n 

toekomstige Messiaanse bedeling wat deur H11-bemagtiging toegerus sal word vir 

diens aan sy volk. 

Volgens Fields (1999:103) is Hildebrandt se swakheid die feit dat hy nie genoeg 

aandag skenk aan die inwoning van die nn (Heilige Gees) in persone in die Ou 

Testament nie, en dan veral ten opsigte van hartsverandering en permanente 

bemagtiging deur die nn. Fields maak ook die kritiese opmerking dat Hildebrandt 

geen melding maak van die Triniteit in die Ou Testament nie, behalwe om Genesis 1 :2 

(Hildebrandt,l995:35) as 'n teofanie te sien. Die vraag is egter of Fields nie in sy 

resensie 'n plek en 'n taak vir die nn in die Ou Testament inlees wat daar nie is nie. 

Ook in Hildebrandt se geval sal daar eers na die eksegese van aangehaalde tekste 'n 

evaluering gemaak kan word of sy Hll-siening legitiem is in die verstaan van H n  as 

gelykstaande aan die Heilige Gees van die Nuwe Testament. 



4.4.3. 'N VOELVLUG OOR LLOYD NEVE SE n1%3ENING 

Neve volg in sy boek 'The Spirit of God in the Old Testament" die volgende werkswyse: 

(i) Hy behandel die relevante illy-tekste wat betrekking het op die Ill? van God in 

die vier kronologiese periodes van Israel se geskiedenis. 

(ii) Hy debatteer nie die datums van die verskillende tekste nie, omdat dit nie die 

hoofdoel van van sy boek is nie. Neve (1972:~) stel dit soos volg: "Dating a text to 

a certain period has meant, then, that the spirit concept in that text is dated to the 

same period. " 

(iii) Neve (1972:l) probeer antwoorde vind op vrae soos: 

(a) Wat het die Ou-Testarnentiese skrywers bedoel toe hulle van die nn  van God 

gepraat het? 

(b) Wat wou hulle oor Jahwe en sy handeling s6 deur die nn met horn te 

verbind? 

Neve (1 972:3) se tese is: "In the Old Testament Literature ruach is only used to express 

God's activity as he relates himself to his world, his creation, his people. It was Israel's 

way of describing God, not as he is in himself, but as he communicates to the world his 

power, his life, his anger, his will, his very presence." 

4.4.3.1. nn IN DIE VERSKILLENDE ONTWIKKELINGSFASES VAN ISRAEL SE 

GESKIEDENIS 

Neve (1972:i e.v.) deel Israel se geskiedenis in vier groot dele in: 



4.4.3.1 .l. DIE VROEGSTE TYDPERK (? - 900 vC) 

Die eerste periode (vroegste tydperk) wat Neve (1972:5) identifiseer is 'n periode van 

assimilasie, verandering en konsolidasie. Hierdie tydperk strek van die vroegste 

verhouding tussen God en die mens tot ongeveer die middel van die negende eeu voor 

Christus. lsrael word gedurende hierdie ontwikkelingstydperk maksimaal blootgestel 

aan invloede vanuit die omringende kulture, ook op die interpretasievlak van die nn 

(Neve, 1972:5). Met die vetbondsluiting op Sinai betree Israel 'n nuwe tydvak in die 

Nabye Ooste en die kenmerk van so 'n nuwe tydvak is gewoonlik denke wat rninder 

gekultiveerd is. Volgens Neve (19725) vertoon die interpretasie van die nn juis sulke 

kenmerke gedurende hierdie tydperk. lsrael beweeg van 'n sogenaamde %Ian"- 

gemeenskap na slawemy in Egipte, na 'n semi-nomadiese bestaan in die woestyn en 

dan 'n gevestigde samelewing in Kanaan. 

Gedurende hierdie tydperk beleef hulle die leierskap van die aartsvaders, daama die 

enkele leierskap van Moses, die uitbreiding na die gesag van die oudstes, die instelling 

van die rigters as leiers en die oorgang tot 'n monargie. Volgens Neve (19725) word 

die nn gedurende hierdie tydperk beskryf as 'n charismatiese by uitnemendheid. 

Neve (1972:5) identifiseer die volgende tekste behorende tot hierdie tydperk: Die vroee 

poetiese tekste (Eks 15:8,10; Num 24:2; 2 Sam 22:16; 23:2) en die vroee historiese 

geskrifte (Gen 41 :38; Num 11 :17, 25, 26, 29; Rigt 3:lO; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 9; 

1514; 1 Sam 10:6,10; 11:16; 16:13,14: 19:20,23). 

(0 ASSlMlLASlE 

Volgens Neve (1 972:6) was lsrael uiters blootgestel aan eksterne geloofsinvloede. Daar 

was twee w6reldkonsepte wat 'n invloed op lsrael se illy-vorming kon gehad het: die 
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sogenaamde goddelikewind-konsep wat as 'n boodskapper of helper van die gode 

optree en die tweede, wat nou skakel met wind, die asem van die gode wat 'n 

leweskeppende en instandhoudende vermoe gehad het. Neve (1972:7) beweer dat 

Eksodus 1533-9 en 2 Samuel 22:16 duidelike tekens toon van hierdie assirnilasie. Die 

tweede konsep, naamlik die leweskeppende asem van die gode, kom nie in hierdie 

tydperk van Israel se geskiedenis voor nie. 

Eks 1523 & 10 

P--353 nnm T K Q ~  0-51 m a 2  a x ]  P-a l a w  -p n 1 1 n  8 

P-T'IK P P ~  nmm 1553 P- l a m  'Inn3 n m  10 

8 En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome 

het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die 

see (OAV). 

10 U het met u asem geblaas: die see het hulle oordek; soos lood het hulle 

gesink in die geweldige waters (OAV). 

of 

8 U wind het gewaai: die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, 

watermassas st01 in die hart van die see (NAV). 

10 "U laat u wind waai: die see oordek hulle, hul le sink soos lood in die 

magtige waters (NAV). 

Neve (1972:8) beweer dat nn hier op die goddelike wind as krag van God dui. 

Volgens horn wou die skrywer God se krag aandui en nie net dat dit 'n gewone wind 

was nie. Hierdie vers sal in Hoofstuk 5 eksegeties bespreek word. 



(ii) INNOVASIE 

In teenstelling met die religieuse w6reld waaraan lsrael blootgestel was, was lsrael se 

Jahwistiese godsdiens uniek. Die meeste teksverse uit hierdie tydperk dui daarop dat 

nn 'n buitegewone goddelike krag was wat mense in besit geneem het of 

natuurelemente oorgeneem het wat in opposisie was. Die nn was absoluut onder 

Jahwe se mag en kon op geen manier deur mense bestuur word nie. Die nn het 

onder bestuur van God opgetree en mense se optredes belnvloed. 

Num 24:2 

-m ~ ~ t h  pru 5mtv--n~ KT m-u-n~ mu52 KIU-~ 2 

n-;I~N nn ~ 5 u  

2 en toe hy opkyk en die stamme van Israel langs mekaar sien woon, het die 

Gees van God oor hom gekom. 

Bileam, 'n Mesopotamiese besweerder, word deur die koning van Moab getaak om 

lsrael te ve~loek,  die nn neem hom in besit en dan, onder die bemagtiging van die 

nn, seen hy lsrael in plaas daawan om hulle te vewloek. 

Neve (1972:19) wys ook op die dinamiese bemagtigingseienskap van die nn 

gedurende hierdie tydperk. Die nn het persone bemagtig om as instrumente van God 

se wil op te tree. 

Rigt 6:34 

m n ~  ~ t u - 3  pun m m  u p m  p x - n ~  7 ~ x 5  7m- n m  34 

3 4  Die Gees van die Here het vir Gideon in besit geneem, en hy het die 

ramshoring geblaas en die Abiesriete opgeroep om hom te volg. 



Neve (1972:23) betoog dat die nn-bemagtiging gedurende hierdie tydperk tydelik van 

aard was en dat die n1%eenwoordigheid geen innerlike veranderinge meegebring het 

nie. 

(iii) KONSOLIDASIE 

lsrael het 'n lang ontwikkelingsgeskiedenis vanaf die uittog tot die vestiging van die 

Dawidiese koningshuis. Gedurende hierdie tydperk het hulle verskillende 

leierskapmodelle beleef. Die lsraeliete trek uit Egipte weg onder die leierskap van 

Moses. As die werkslas te veel raak, stel God 'n raad van oudstes aan om Moses te 

help. Volgens Neve (1972:24) beland lsrael in die beloofde land in 'n leierskapskrisis en 

word gewone manne geroep om as leiers en stratee op te tree. Die rigterstydperk duur 

ongeveer een honderd en vyftig jaar. Gedurende die tydperk beleef lsrael ernstige 

morele v e ~ a l  en word dit 'n vereiste om permanensie aan die regeringstrukture te gee. 

In opdrag van God salf Samuel vir Saul as die eerste koning van lsrael. Gedurende 

hierdie konsolidasietydperk speel die nn 'n geweldig belangrike rol as instrument van 

God om aan lsrael se leierskap die nodige mag te gee. Die rol van in hierdie 

tydperk is die gee van charismatiese gawes (rnillit6re vermoens, profesiee, insig en 

wysheid) aan die leiers om as instrumente van God op te tree. 

Num 1 l : l 7  

P;I-5u -nnm 7-5u WN n m - p  n5w otu 7nu -m=l-rl -nm? 17 

7735 ; m ~  ~wn-~57 o m  Nwnx 7nu ~KWIT 

1 7  Ek sal dan &om en daar met jou  praat, en Ek sal van die Gees wat op jou  

is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir 

die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. 

1 Sam 11:6 



lnq i  75s7 n v v - n s  iunm 51~~7-5u n-75s-nil n5sni 6 

'IKn D K  

6 Die Gees van God het kragtig in Saul gewerk toe hy dit hoor, en hy het 

woedend geword. 

1 Sam 1O:lO 

~ 5 u  n5ml m ~ p 5  nw1-5m n m  m u m  nu 1 ~ 3 ~  10 

sxn? n-75~ nn 

10 Hulle het daar in Gibea gekom, en toe hy weer sien, kom 'n groep profete 

hom tegemoet. Die Gees van God het kragtig in hom gewerk, en hy het saam 

met hulle as  profeet opgetree. 

1 Sam 16:13 

m = n n  n5sni iqns mi;lx ins n m i  1ntu;r 1~i;l-ns 5 ~ n u  n p  13 

mm 75-1 5smw n ~ 1  Am ~ 1 x 1  omn '11'1-5s 

13 Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die Gees 

van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het 

Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. 

Neve (1972:28) beweer dat die rol van die n i l  gedurende die einde van hierdie vroee 

tydperk verander het. Hy verwys na twee teksverse, 2 Samuel 23:2 en Genesis 41 :38, 

en beskou hierdie verse as oorgangstekste na die volgende periode in die 

ontwikkelingsgeskiedenis van nil. 

2 Sam 23:2 



2 "Die Gees van die Here het deur my gepraat, ja, sy woord was op my lippe. 

Die sktywer gebruik hier die voorsetsel 3, terwyl die normale voorsetsel 5~ sou wees 

soos dit in die profetiese boeke gebruik word. Volgens Neve (1972:28) dui die 3 op 'n 

vorm van inspirasie "which antedates the prophets". Hy vertaal die voorsetsel dan as: 

"dew my". 

4.4.3.1.2. ELIA TOT BALLINGSKAP (869 - 597 vC) 

Neve (1972:32) beweer dat Elia se onverwagse toetrede tot die koninklike hof in 

Samaria (1 Kon 17:l) 'n nuwe tydperk in lsrael se ontwikkelingsgeskiedenis inlui. 

Volgens horn behoort hierdie periode aan die groot profete wat in Samaria en 

Jerusalem opgetree het. Dit is ook hulle aan wie die nn gedurende hierdie periode 

verbind word. Neve (1972:32) verdeel hierdie tydperk in drie periodes: 

[i] Elia - Elisa se optrede gedurende die koningskap van Agab [8694350vC] 

[ii] Amos en Hosea [Noordryk] en Jesaja en Miga [Suidryk] se optrede [850-722 vC] 

[iii] Jeremia se optrede tot met die val van Jerusalem [700-597 vC] 

Neve (1 972:32) betoog dat "the spirit is never mentioned during the third crisis period at 

the end of the seventh century". Die volgende teksverse wat na rill vennrys, hoort tot 

hierdie periode van Israel se ontwikkelingsgeskiedenis: 1 Konings 18:12; 22:24; 2 

Konings 2:16; Hosea 9:7; 13:15; Jesaja 4:4; 11 :2,15; 3O:l,28; 31 :3; Miga 2:7 en 3:8. 

Neve (1972:33) maak die stelling dat lsrael op geloofsvlak gedurende hierdie periode 'n 

ernstige krisis beleef het. Die afvalligheid het sulke afmetings aangeneem dat die 

lewens van die profete in gevaar was as hulle hulle teen die vergrype uitgespreek het. 



Die profete het egter sonder huiwering hulle geloof in God, wat gebaseer was op die 

Sinai-verbond, verdedig deur profetiese woorde te spreek wat deur die teenwoordigheid 

van die nn ge'inspireer is. 

Koning Agab staan op die vooraand van 'n millitere stlyd teen Sirie. Vier honderd 

profete verseker Agab dat hulle 'n oorwinning teen Sirie sou behaal. Agab voel egter 

nie gerus nie en hy ontbied Miga om te hoor wat hierdie "doemprofeet" voorspel. 

Miga 3:8 

q,y-5 7-375 ;nnx mml m- n n - n ~  n3 nn5n - a K  ~ 5 1 ~ 1 8  

mum 5 s ~ - 5 1  wtl.'~ 

8 Ek, daarenteen, het baie h a g ,  ek het die Gees van die Here,  'n sin vir reg en 

die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak, aan Israel sy oortreding. 

Nadat Miga 'n katastrofiese einde vir Israel geprofeteer het, vind die volgende insident 

plaas. 

1 Kon 22:24 

7n1~ 73'15 -nKn m--nn  mu 

24 Toe kom Sedekia seun van K e n m a  nader en hy s lam vir Miga op die 

kakebeen en se: "Met watter pad is die Gees van die H e r e  van my af weg om 

met jou te praat?" 

Volgens Neve (1972:41) het God deur die bemagtiging met nn die totale beheer oor 

'n profeet se lewe oorgeneem. 

1 Kon 18:12 



'19375 -num Y'IK-u5 ~ w u  5~ 7uwq 7179 n m  7nun 75s ru ;r9m 12 

V I ~  m = n ~  KT 77x11 ram Turn9 u 5 ~  xunu5 

12 A s  ek nou van u af sou weggaan, en die Gees van die Here neem u weg, 

sonder dat ek weet waarheen, en ek gaan vertel vir Agab ek het u gesien, maar 

hy kan u nie kry nie, dan maak hy my beslis dood. En dit terwyl ek die Here 

van my jeug af dien [OAVJ. 

Volgens Neve (1972:43) sluit die profeet Jesaja by hierdie gedagte aan en I6 hy 

besondere klem op God se soewereine mag en besluitneming: "ruach stood ready at 

hand as the prime term for expressing Yahweh's overwhelming power and irresistible 

sovereignity" (Neve, 1972:44). 

Jes 30:28 

28 en sy asem soos 'n oorlopende stroom wat tot by die nek kom - om nasies 

te sif met 'n sif van vernietiging; en 'n toom wat verkeerd stuur, is in die 

kakebene van die volke [OAVJ. 

Neve (1972:465) beweer ook dat Jesaja Rn gebruik as uitdrukking van God se straf. 

Jesaja gryp terug na die eksodus-tradisie in sy  beskrywing van Israel se nuwe eksodus 

vanuit Assirie. 

Jes 11:15 



15 En die HERE sal die seetong van Egipte met die banvloek tref en deur sy 

gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai en dit uitmekaar s lam in sewe 

strome, sodat 'n mens met skoene daardeur kan loop [OAVJ. 

Volgens Neve (1972:52) verwys nn in hierdie periode ook na "Yahweh's mind". 

Jes 30: 1 

73Dn 70151 'ID ~51739 nlt~95 717'-PKI Dq1l1D P-33 77 1 

1 Ellende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van My af kom 

nie, si? die Here, die wat verdrae sluit wat nie volgens m y  wil is nie 

en so sonde op sonde stapel. 

of 

1 Wee die opstandige kinders, spreek die HERE, wat 'n plan uitvoer, maar dit is 

nie uit My nie; wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit m y  Gees nie, om sonde op 

sonde te stapel [OAVJ. 

Neve (197255) maak die stelling dat die bemagtiging deur die charismatiese nn 

gedurende die Dawidiese monargie tot 'n einde gekom het. Jesaja neem egter weer 

hierdie tema op en projekteer dit op die nuwe era. Jesaja profeteer oor die koms van 'n 

nuwe "Dawidiese" heerser. Dit sal die aanbreek wees van 'n tydperk van reg en 

geregtigheid. Hierdie toekomstige heerser sal deur die nn bemagtig en bekragtig 

word. 

Jes 11:2 



nn m m  m u  n n  7193 m3n  nn m;rq n n  T+P ;rm 2 

;1m n ~ ~ - l  n m  

2 Die Gees van die Here sal op horn rus: die Gees wat wysheid en insig gee, 

die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir 

die Here. 

Neve (1972:34) is ook van mening dat daar vanaf 633 vC (die opkoms van Babel as 

wereldmag) tot die val van Jerusalem in 587 vC (die laaste periode van hierdie tydperk) 

geensins na die nn verwys word nie. Volgens Neve (1972:57) word die gawe en 

werking van die n n  gedurende hierdie tydperk geensins in verband gebring met die 

alledaagse lewe van die gewone mens nie. Ook word nn nooi gedurende hierdie 

tydperk beskou as 'n agent van die skepping nie. 

4.4.3.1.3. BALLINGSKAP EN VROEE HERSTEL (587 vC) 

Neve (1972:58) maak die stelling dat Israel se ballingskap hulle "coupe de gracenmoes 

wees, maar die ballingskap het eerder hulle geloofslewe verdiep. Neve (1972:58) 

betoog dat die ballingskap 'n nuwe dimensie aan die verstaan en interpretasie van die 

H n  gegee het. Twee nuwe verstaansdimensies word nou aan die nn toegeken, 

naamlik: 

[i] n n  as die agent van die skepping, en 

[ii] n n  wat die teenwoordigheid van God aandui. 

'n Verdere ontwikkeling is dat daar meer klem geplaas word op die invloed en 

bemagtiging van die n n  op die individu. Die charismatiese bernagtiging van die nn 



wat in die voor-eksiliese tydperk slegs vir die uitverkore enkeling beskore was, word 

nou deur Elihu vir homself toegeeien. 

Job 3223 

8 Maar dit  is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle 

verstandig maak [OAVJ. 

Die profeet Joel maak bekend dat die n i l  op alle rnense, seuns, dogters, ournense en 

jonges, selfs slawe sal kom. 

Joel 2:28 (Hebreeuse teks vers 3:l) 

DYD wxiwx-53-5~ -nil-nx 7 i m ~  13--inx ;rm 3:1 

28 Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, 

julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome 

droom, julle jong mans sal visioene sien. 

Volgens Neve (1972:60) is God deur n n  betrokke by en teenwoordig in die individuele 

gelowige se lewe. 

Psalm 139:7 

m=IK Yrgn mi 7nnn 7% ;~IK 7 

7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan 

u teenwoordigheid te ontkom? 

Neve (1972:60) beweer dat daar gedurende hierdie periode in Israel se geskiedenis 'n 

baie belangrike verskuiwing in die werking van die n i l  plaasvind. Dit word nou vir die 



eerste keer duidelik dat die nn  'n innerlike rnorele en etiese verandering in individue 

en die volk teweeg bring. 

Eseg 36:26 

26 Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle 

liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. 

Eseg 36:27 

m w m  13% ymzwrc nK 9nvwl o q x  lnrc mn-nKl27 

onlwm nnwn 

27 Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte 

leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. 

Tydens die ballingskap is Israel opnuut gekonfronteer deur die vraag: "Wie is die 

Skepper: die gode van die nie-lsraeliete of die God van die lsraeliete? "This made 

absolutely ne-cessary a statement or a restatement of Yahweh's universal dominion." 

(Neve, 1972:62.) Die groot klem op die universiele skeppingstradisie in Deutero-Jesaja 

sowel as in Job en die priesterlike geskrif is die resultaat van hierdie konfrontasie. 

Jes 40: 13 

PKX-53 1% nnn WI n-nw m;r9 m-rx 13 

13 Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom ondenig 

[OAVl? 

of 



13 Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counsellor hath 

taught him [KJV? 

Volgens Neve (1972:73) het die ballingskapsklywers die skeppende krag van God 

dikwels in metaforiese taal en as antropomorfismes beskryf. In Job 26:13 word n77 

vertaal met asem, hier word Dn in 'n antropomorfiese wyse gebruik. 

Neve (1972:68) plaas ook Gen 1:2 in hierdie kategorie en maak die keuse vir die 

vertaling van "Gees van Godnteenoor "magfige wind"op grond van bogenoemde tekste 

se betekenis uit hierdie tydperk . 

In die ballingskap was Israel figuurlik dood. Die profete uit hierdie tydperk ewaar egter 

die leweskeppende werk van die nn. Die Dn was die agent van God waardeur Hy 

nuwe lewe aan sy volk gegee het. 

Eseg 37: 14 

14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle 

vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, di t  gespreek en gedoen 

het, spreek die HERE [OAV. 

Neve (1972:77) maak die stelling dat die lsraeliete God se woede en straf ewaar het 

deur in ballingskap te verkeer. In die ballingskap het God Hom vir die lsraeliete verberg 

(Eseg 39:24) maar dit sal weer verander. God belowe sy teenwoordigheid deur die 

werking van die Dm. ''The use of the spirit to signify the presence of God is extremely 

unusual" (Neve,1972:78). Dit het nooit in die vorige twee periodes gebeur nie en kom 

eers hier tydens die ballingskap na vore as 'n kenmerk van die teologiese begrip nn. 
184 



In hierdie betekenis venrvys R n  dus na die volheid van God se wese, sy 

teenwoordigheid. God is self by sy volk teenwoordig deur die R n .  Dit is deur die nn  

dat God deurlopend by Sy volk teenwoordig is. 

Eseg 39:29 

5m- n-3-5~ n n - n r t  - n 3 ~  m r t  m n  r a  -rlu ~ D K - K ~  29 

717- 'IYN nrt2 

29 En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my Gees 

oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek die Here HERE (OAV). 

4.4.3.1.4. NA BALLINGSKAP (458 vC) 

Neve (1972:79) beweer dat daar nie baie nuwe rill-kenmelke gedurende die na- 

balling- skapperiode ontstaan het nie. Daar het eerder 'n herinterpretasie plaasgevind 

van vroeere kenmerke van die Rll-konsep. Die tekste in die tydperk is nie bloot 

duplikate van die vorige periodes nie maar vertoon 'n baie duidelike ontwikkeling 

(diakroniese verdieping) ten opsigte van die herinterpretasie van die illy-konsep. 

Volgens Neve (1972:80) is Joel 3:l-2 (NAV 2:28-29) 'n herinterpretasie van Numeri 

11 :29 - die belofte van die R n  is nie meer net vir die oudstes, mans, leiers en regters 

nie maar sluit ook jongmans, vroue, kinders en selfs slawe in. Joel se Rll-konsep is 

dus die ware profetiese wat God se woord aan die hele Israel openbaar. 

Neve (1972:84) wys ook op die rol van die charismatiese nn gedurende hierdie 

tydperk wat verskil van die vroeere bemagtiging van die ekstatiese profete. Die kneg 
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van die Here sal anders as die ekstatiese profete "not cry or /iff up his voice, or make ii 

heard in the street" (Neve, 1972:84). 

Jes 42: 1-2 

I+Y an .nn] v m  7nn ?-n2 1 2 - 7 a n ~  ~3 77 1 

KW 0~35  miun 

1 Hier is my dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my 

guns. Ek laat my Gees op horn kom, hy sal my wil aan die nasies bekend 

maak. 

h1;1 y lnx u m w 5 ~  siuq ~ 5 1  ~ Y Y  ~5 2 

2 Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat 

laat hoor nie. 

Volgens Neve (1972:85) is daar tekste (Eks 28: 3; 31.3 & 35:31) vanuit die priesterlike 

bron wat die charismatiese kenmerke van nn drasties uitbrei. Die charismatiese 

bemagtiging deur nn is nie meer beperk tot die uitverkore leiers nie, maar word 

uitgebrei na gewone mense wat as instrumente van God kan optree. 

Volgens Neve (1972:94) dui nn-bemagtiging gedurende hierdie tydpelk ook op God 

se begeleidende wil. 

Psalm 143: 10 

m - n  ym2 m n  m a  TrnY m 5 ~  m ~ - 3  7 n n  mwu5 -1m5 l o  

10 Leer my om u wil te doen, want U is my God! Laat u goeie Gees my op 'n 

gelyk pad lei. 



Gedurende hierdie tydperk word nn  ook op 'n unieke manier gebruik om God se 

intellektuele verrnoe aan te dui. 

Jes 40: 13 

~ " I P  inw W'N mn9 nn-nrc p a  13 

13 Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees? 

of 

13 Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counsellor hath 

taught him (KJV). 

Neve (1972:lOO) beweer dat tekste uit die na-ballingskapperiode ook dui op nn as 

krag van God. 

Sag 4:6 

+'IT3 ~5 1 ~ ~ 5  $3317-$K 717-737 77 113~5 ' 5 ~  lDK'1 TY? 6 

6 Toe s& hy vir my: "Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met 

mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, s& die Here die Almagtige." 

4.4.3.1.5. ESRA TOT DANIEL (458 - 164 vC) 

Met die terugkeer uit die ballingskap, Esra (458 vC) en Nehemia (444 vC), breek daar 

'n nuwe era aan - die rekonstruksie van die verbondsgemeenskap met betrekking tot 

die wet van God. Hierdie reorganisasie ten opsigte van die wet (waarskynlik die 

Pentateug) was nodig om Israel te beskerm teen die vreemde heidense invloed 

waaraan hulle gedurende die ballingskap blootgestel was (Neve, 1972:134). Die 

sentrale rot wat die wet gespeel het, het 'n baie besliste invloed gehad op die rol en 

werking van die nn  gedurende hierdie tydperk. Die invloed van die nn is dus 

merkbaar minder gedurende hierdie tyd. "This is because, in a community organized 
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around the law, there is no longer the anticipation of the direct inspiration of the spirit, 

the unmediated guidance offered by Yahweh's ruach." (Neve, 1972:114.) Die nn het 

dus geen belangrike rol gedurende hierdie tydperk gespeel nie en het maar 'n konsep 

van 'n vroeere era gebly. 

Volgens Neve (1972:114) het die n7-I in hierdie gerekonstrueerde gerneenskap, 

waarvan die kronistiese geskiedsktywing berig, persone gei'nspireer om poetiese taal 

(die manier waarop hulle gepraat bet) te gebruik en nie soseer ten opsigte van die 

inhoud van hulle boodskap nie. 

1 Kron 12:18 

m5t~ -it.'--12 7 ~ ~ 1  7-11 75 ~ - t ~ h m  t ~ u i  - ~ D D Y - ~ K  71~25 nm 18 

D1nql 731105~7q1 7'75~ 7lTU 3 71 ih  ~ 1 5 ~ 1 7 5  Dl5ttl 

71737 'tDKl2 

18 Daarna het die Gees vir Amasai, die leier van die dertig, in besit geneem, en 

hy het ges&: "Vir U, Dawid! By u, seun van Isai! Vrede, vrede vir u, en vrede vir 

hom wat by u staan, want u God help u!" Dawid het hulle toe aanvaar en hulle 

opgeneem onder die leiers van sy bende. 

In die boek Daniel korn die begrip nn vyf keer voor. Volgens Neve (1972:119) is dit 

die charisrnatiese nn wat aan Daniel die spesiale gawe van droorninterpretasie gee. 

Dan 4: 18 



18 "Dit is die droom wat ek, koning Nebukadnesar, gehad het. L-5 dit nou vir 

my  uit, Beltsasar, want geen raadgewer in my koninkryk is  in staat om dit vir 

my uit te 1e nie. Jy is  daartoe in staat, want die gees van die heiliw gode i s  

in jou." 

4.4.3.2. SAMEVA~ING VAN LLOYD NEVE SE SIENING TEN OPSIGTE VAN nn 

Anders as Wood en Hildebrandt, handhaaf Neve 'n baie besliste diakroniese 

ontwikkeling van die Iln-konsep in die Ou Testament. In elkeen van die verskillende 

periodes lig hy die spesifieke karaktereienskappe van die nn uit. Hy dui baie pertinent 

aan dat die invloed van die Iln gedurende die ballingskap 'n groot ontwikkeling 

ondergaan het vanaf die vroeere periodes. Hy wys ook daarop dat daar gedurende die 

Esra-Nehemia-tydperk tot met Daniel, geen nuwe werksaamhede (invloedsfere) van 

die nn-konsep ontwikkel het nie - die kronistiese geskiedskrywing het net die reeds 

bekende werksaamhede van die nn geherinterpreteer. 

Die vraag moet gestel word: Beskou Neve die n n  as 'n onafhanklike entiteit wat 

selfstandig naas God funksioneer? Anders gestel: Is die n n  van die Ou Testament vir 

Neve die Heilige Gees (derde persoon van die goddelike Drie-eenheid) soos God Hom 

in die Nuwe Testament geopenbaar het? 

Neve (1972:124) maak die stelling dat as daar 'n moontlikheid is dat die nn van die 

Ou Testament 'n selfstandige goddelike persoon is, soos die derde persoon van die 

goddelike Drie-eenheid in die Nuwe Testament, behoort dit pertinent in die laaste 

periodes van Israel se ontwikkelingsgeskiedenis te blyk. Neve 1972:124) stel vyf 



vereistes waaraan Ou-Testamentiese Hll-tekste moet voldoen om te bewys dat l l l l  

'n selfstandige persoon van die goddelike Drie-eenheid in die Ou Testament is: 

[i] H n  sal alleen, onafhanklik van God, optree. 

[ii] Werkwoorde en byvoeglike naamwoorde met betrekking tot God sal op 

personifikasie dui. 

[iii] Die begrip H n  is norrnaalweg geklassifiseer as 'n vroulike selfstandige 

naamwoord. lndien daar in die latere periodes van Israel se geskiedenis 'n 

toename daarin is om nn as 'n manlike selfstandige naamwoord te beskou, kan 

dit dui op personifikasie. 

[iv] As daar ook 'n toename van die lidwoord by nn is, kan dit 'n aanduiding van 

personifikasie wees. 

[v] Die gebruik van die persoonlike voornaamwoord hy, sy of dit as 'n surrogaat vir 

n i l  kan dui op personifikasie. 

Neve (1972:125-130) gebruik bogenoemde kriteria om die Hn-tekste in die Ou 

Testament te toets en kom tot die volgende slotsom: 

[i] Net soos die hand van God (Jes 8:3 en 40:l-2) nie onafhanklik kan funksioneer 

nie, kan nn ook nie, en daarom moet H n  gesien word as aanduiding (sinoniem) 

van God self. Neve (1 972: 127) betoog "in almost all of the post-exillic texts the 

spirit is qualified either by the divine name or possessive pronoun; or, it is placed 

in a parallel with mouth, the hand, the breath of Yahweh as if to PRECLUDE 

interpretation as an independent being, acting on its own initiative". 

[ii] Volgens Neve (1972:127) word daar geen ongekwalifiseerde werkwoord gebruik 

wat H n  as 'n selfstandige persoon aandui nie. Die byvoeglike naamwoorde w'lp 



(Jes 63:10, Ps 5 l : l l )  en 31P (Neh 9:20, Ps 143:lO) kan nie op sigself op 

personifikasie of skeiding van God dui nie. 

[iii] Daar is geen aanduiding dat nn as manlike naamwoord in die latere tekste (na- 

ballingskap) gebruik word nie. 

[iv] Volgens Neve (1972:128) word die lidwoord selde in enige periode saam met nn 

gebruik. Die uitsondering is Eseg 1:12 waar nn 'n manlike naamwoord is. 

[v] Die persoonlike voornaamwoord hy, sy of dit word n6rens in die Ou Testament as 

'n surrogaat vir nn gebruik nie. 

Neve (1 972:129) konkludeer sy bevinding soos volg: "there is no personalization of the 

spirit within the limits of the 07, 

Die fin-konsep is dus vir Neve 'n aanduiding van God self en is nie gelykbetekenend 

met die Heilige Gees in die Nuwe Testament nie. 

Neve lewer 'n baie belangrike uitspraak wat deeglik getoets sal word met die 

eksegetisering van geselekteerde tekste uit hierdie afdeling van Hoofstuk 4. Hy verskil 

dus radikaal van Wood en Hildebrandt in sy interpretasie van n'll in die Ou Testament. 

4.5. SAMEVAlTING VAN HOOFSTUK 4 

Uit bogenoemde teoloe se sieninge met betrekking tot die interpretasie van nn in die 

Ou Testament is dit baie duidelik dat daar beslis rekening gehou moet word met die feit 

dat die Ou Testament oor 'n baie lang tydperk heen ontwikkel het. 'n Verdere punt van 

belang is om te onthou dat die gebeure waaroor geskryf word en die dokumentering 

daa~an,  tydsgewys ver van mekaar verwyder is. Neem die skeppingsverhale as 
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voorbeeld. Hierdie verhale word eers gedurende die ballingskap en daama geskryf, 

terwyl die gebeure lank voor hierdie tyd plaasgevind het. 

Daar het beslis 'n ontwikkeling (diakronie) in die handelinge van n n  in die Ou 

Testament plaasgevind. Of dit egter so ontwikkel (diakronies) het dat nn sonder 

kwalifikasie gelyk gestel word aan en gehterpreteer kan word as die Heilige Gees, die 

derde persoon van die Triniteit soos God Hom in die Nuwe Testament openbaar het, is 

'n ope vraag wat na eksegese van bepaalde tekste in Hoofstuk 5 beantwoord sal word. 

Wood (1972:150) rnaak 'n definitiewe keuse vir so 'n gelykstelling. Die werksaamhede 

van die nn is vir horn 'n baie uitdruklike aanduiding dat die nn van die Ou 

Testament die derde persoon van die goddelike Drie-eenheid is en nie net 'n 

manifestasie van God nie (Wood, 1976:150). Vir horn is daar geen verskil tussen die 

werksaamhede van die Heilige Gees in die Nuwe Testament en die nn in die Ou 

Testament nie. Vir Wood (1976:150) is die Hn in die Ou Testament gelyk aan die 

Heilige Gees van die Nuwe Testament. 

Hildebrandt gaan van die standpunt uit dat daar 'n geleidelike ontwikkeling in die Ou- 

Testarnentiese getuienis oor die is, in so 'n mate dat die Ou-Testarnentiese nn- 

teologie baie na aan die Nuwe Testarnentiese teologie van die Heilige Gees kom. 

Hildebrandt verklaar egter dat die Ou-Testamentiese siening van die nn geen 

duidelike skildering van die Drie-enige God gee nie. Sy stelling (1995:27), naamlik 

'Throughout the OT, the Spirit of God is featured as the main mover in the Trinity to 

bring into reality the plans andpupose of God!"som sy totale gedagtegang op. 



Neve (1972:129) maak weer 'n baie bewuste keuse teen so 'n gelykstelling. Hy 

konkludeer sy bevinding soos volg: 'There is no personalization of the spirit within the 

limits of the OT."Die rill-konsep is dus vir Neve 'n aanduiding van God self. 

Hoofstuk 5 van hierdie navorsingstuk sal verskeie tekste, soos deur Wood, Hildebrandt 

en Neve aangehaal is om hulle standpunte te motiveer, eksegeties evalueer om 

sodoende 'n bewuste standpunt te stel in die beantwoording van die vraag: "Is in 

die Ou Testament gelyk aan die Heilige Gees van die Nuwe Testament?" 

5. KRITIES-EKSEGETIESE BEOORDELING VAN m;r* nn- 

TEKSTE IN DIE OU TESTAMENT 

5.1. INLEIDING 

Hierdie navorsingstuk het drie verskillende soorte bronne ondersoek: Ou-Testamen- 

tiese teologie (Hoofstuk 2), semantiese verklarings (Hoofstuk 3) en spesifieke werke 

oor die Gees van God in die Ou Testament (Hoofstuk 4). Die doel was om vas te stel 

watter insigte na vore kom met betrekking tot die verstaan en interpreteer van nn- 
tekste met spesifieke klem op die teologiese verstaansvlak ("Gees"of 'Qeesnvan God). 

In bogenoemde drie hoofstukke is telkens na die onderskeie bronne se tekste verwys 

sonder om enige van hierdie tekste aan deeglike eksegetiese beoordeling te 

onderwerp. Hoofstuk 5 van hierdie studie gaan geselekteerde tekste eksegeties 

beoordeel. lnsigte uit die kritiese beoordeling van die aangehaalde tekste verkry, sal 

daartoe meehelp om 'n eie tese te stel wat 'n antwoord sal gee op die vraag: "Is die 

begrip 717' nn in die Ou Testament die derde Persoon (Heilige Gees) van die 

Triniteit soos die Nuwe Testament die Drie-enige God aan ons openbaar?" 



Die werkswyse wat gevolg gaan word, kan kortliks soos volg gestel word: 

Die geselekteerde tekste sal diakronies ingedeel word volgens die tydskonteks 

waarin hulle ontstaan het. 

Die tekste se HebreeusIArarnese teks sal gegee word. Daaronder sal die 

relevante Afrikaanse Ou Vertaling (1933) weergegee word en indien daar enige 

afwykings is, sal die Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983) en die Engelse King 

James Version (1981) gegee word. 

Die nn-tekste sal in verskillende kategoriee geklassifiseer word, onder andere 

P';T% nn, 717' nn en + suffikse (lste, 2de en 3de persoon) 

Verskeie kornrnentare se eksegese sal gestel word om die verskillende 

argurnente te belig. 

Daar sal ook gepoog word om aan te dui of die sintakties-sernantiese funksie 

van IT11 die is van: 

(0 

(ii) 

(iii) 

'n agent (die persoon of voowerp/objek wat die handeling uitvoer of 

veroorsaak), soos in Genesis 1 :2: "die Gees van God het gesweef op die 

waters': 

'n medium (middel of instrument waardeur God die handeling uitvoer) 

soos in Eksodus 28:3 "Alma1 wat Ek met die gees van wysheid vervul 

het': of 

die patiens (Dreytza,1992:192 - die persoon of saak wat die handeling 

ontvang, beleef of meernaak - belanghebbende persoon). Die patiens 

word bepaal deur 'n werkwoord wat gee of stuur veronderstel met 'n 

rnenslike ontvanger soos in Nurneri 11 :17: " ... en van die Gees wat op jou 

is, sal Ek afsonder en aan hulle geen of 'n werkwoord wat stuur aandui 



met 'n mens geadresseerde opdrag soos in Jesaja 48:16: "En nou het die 

Here HERE my met sy Gees gestuur. " 

(6) 'n Eie beoordeling van die tekste sal gemaak en met die kommentare vergelyk 

word om die tese (soos bo gemeld) te beantwoord, naamlik of nn in die Ou 

Testament verstaan kan word as ekwivalent aan die Heilige Gees soos God sy 

Gees in die Nuwe Testament geopenbaar het. 

Vanwee die omvang en verspreidheid van die nn-tekste in die Ou Testament kan nie 

al die genoemde tekste geeksegetiseer word nie. 'n Samevoeging van tekste sal egter 

plaasvind indien n n  in daardie betrokke gevalle dieselfde inhoud kommunikeer, dan 

sal een van die tekste geeksegetiseer word. Die studie sal egter poog om deur 'n bree 

platvorm tekste 'n geheelbeeld te gee van die "wie" (identiteit) van n n  in die Ou 

Testament. 

5.2. KRITIES-EKSEGETIESE BEOORDELING VAN DIE nn- 

TEKSTE 

Uit Hoofstukke 2, 3 en 4 blyk dit dat die bespreekte bronne die nn  in die 

onderstaande tekste as "Gees" van God (die Heilige Gees) interpreteer. Met "Gees" 

van God word bedoel die eie werksaamhede van 'n onafhanklike goddelike persoon 

wat selfstandig naas God optree. 

Die volgende tekste is vir hierdie studie van belang: Genesis 1:2; 41:38; Eksodus 

1523, 10; 28:3; 31 :3; 35:31: Nurneri 1 1  :17, 25, 26, 29; 24:2; 27:18; Deuteronomium 

34:9; Rigters 3:lO; 6:34; 1 l:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14; 1 Samuel 10:6, 10; 1 l:6; 16:13, 



14; 1 9:2O, 23; 2 Samuel 22:16; 23:2; 1 Konings 18:12; 22:24; 2 Konings 2:16; Jesaja 

4:4; 11:2, 15; 27:8; 30:1, 28; 31:3; 32:15; 34:16; 40:13; 42:l; 44:3; 48:16; 59:21; 61:l; 

63:10,11,14; Esegiel 1:12, 20, 21; 2:2; 3:12, 14, 24; 8:3; 10:17; 11:1, 5, 24; 36:27; 

37:1, 14; 39:29; 43:5; Hosea 9:7; 13:15; Joel 3:l (Afrikaans 2:28); 3:2 (Afrikaans 2:29); 

Miga 2:7; 3:8; Haggai 25; Sagaria 4:6; 6:8; 7:12; Psalm 18:16; 33:6; 51:13 (Afrikaans 

15); 104:30; 139:7; 143:lO; 147:18; Job 4:9; 26:13; 32:8; 33:4; 34:14; Daniel 4:5, 6, 15; 

15:11, 14; Nehemia 9:20, 30; 1 Kronieke 12:19 (Afrikaans 18); 2 Kronieke 15:l; 18:23; 

20:14 en 24:20. 

Bogenoemde tekste, soos aangehaal in Hoofstukke 2, 3 en 4, is 'n bewys d a a ~ a n  dat 

die begrip Rn in al die ontwikkelingsfases van Israel se geskiedenis voorkom. Die 

hoofvraag is of daar 'n diakroniese ontwikkeling in die verstaan en interpreteer van die 

identiteit (die wie) en handelinge van Rn in die Ou Testament voorkom. Om dit te 

bepaal is dit nodig om die rill-tekste in die verskillende ontwikkelingsfases te 

eksegetiseer. 

Wat word verstaan onder die term eksegese? 

Die term eksegese is afkomstig van die woord "exegeornai"wat letterlik beteken om iets 

"te laat uitvloei". Wanneer die term op die geskrewe woord van toepassing gemaak 

word, beteken dit om die teks se betekenis te ontgin. Die selfstandige naamwoord 

eksegese verwys dus na die interpretasie of verduideliking van die teks (Hayes & 

Holladay, 19885). 

Volgens Hayes en Holladay (1988:E-14) word die kompleksiteit van eksegese teweeg 

gebring deur sewe (7) eksterne faktore waarrnee rekening gehou moet word: 



Die eerste faktor waarmee rekening gehou moet word, is die sogenaamde 

derdeparty-perspektief. Hieronder word verstaan dat nie die eksegeet die sender 

of ontvanger is nie, maar we1 'n buitestander wat die teks interpreteer asof hy die 

sender of ontvanger is. 

Die tweede faktor is dat die skrifteks se taal verskil van die van die eksegeet. 

Hierdie gegewe impliseer onmiddellik 'n tweederangse interpretasie van die 

teks. 

Die feit dat daar 'n kulturele gaping tussen die gebeure in die teks en die eksegeet 

bestaan, bring interpretasieprobleme mee. Die eksegeet kan (a) sekere kulturele 

tradisies en gebruike verkeerd interpreteer omdat hy nie vertroud is met die 

spesifieke tradisie nie en (b) die gesamentlike kulturele kommunikasie versaak. 

Die vierde faktor is die historiese gaping - die tydsverloop tussen die gebeure in 

die teks, die optekening daarvan en die eksegetisering daarvan. 

Die ontstaan van geskrifte en die redigering daarvan is 'n verdere faktor waarmee 

die eksegeet rekening moet hou. Talle tekste is die produk van verskillende 

outeurs en het oor 'n tang periode heen tot stand gekom, byvoorbeeld Genesis en 

selfs Jesaja. 

'n Sesde faktor wat eksegese be'invloed, is dat dieselfde teks in verskillende 

genres kan voorkom. 

(vii) Die sewende en finale faktor is die feit dat tekste religieuse tekste kan wees. 

Religieuse tekste het 'n geestelike skopus waarmee rekening gehou moet word. 

Bybelse eksegese is dus gespesialiseerde eksegese. Geen enkele Bybelteks was 

oorspronklik aan die eksegeet gerig nie. Die taal van die Bybel is ook klassiek, dus nie 

'n moderne taal nie. Daar bestaan 'n reuse kulturele gaping tussen die Bybelse kultuur 

en die van die moderne eksegeet. Die historiese gaping tussen Bybeltekste en die 



eksegeet beslaan tussen twintig eeue en drie millenniums. Daar was 'n baie duidelike 

groei in die tot stand bring van die Bybel as geskrewe teks. Die oorspronklike teks van 

die Bybel het verlore gegaan, en dit waaroor ons beskik, is kopiee van die 

oorspronklike. Die Bybel as religieuse geskrif het 'n baie pertinente geestelike 

boodskap wat deur die eksegeet met verantwoordelike eksegese ontsluit moet word. 

Wat positief is, is die feit dat die eksegeet gebruik kan maak van eeue se Bybelstudie 

en interpretasie. Negatief, egter, is die feit dat die Bybel omring is van tradisie en 

tradisionele interpretasies. Hayes en Holladay (1988:17) besklyf hierdie faktor, wat 

reuse-implikasies inhou, soos volg "The exegete is frequently tempted to read the text 

in light of the tradition without any critical judgment or without letting the text speak 

afresh and on its own. To do this is to engage in eisegesis, a "reading into," rather than 

exegesis, a "reading out of. " 

Die vraag wat beantwoord moet word, is of hierdie stelling ook van toepassing is ten 

opsigte van die interpretasie van al die rill-tekste in die Ou Testament. In die 

volgende paragrawe sal indringend na die teologiese rol van nn in die Ou Testament 

gekyk word. 

5.2.1. VROEGSTE PERIODE 

Toe Israel nog uit 'n versameling verskillende "clans" b .an het, voordat die volk 

Israel onder 'n koning gekonsolideer is, is hulle heilsgeskiedenis mondeling van ouers 

na kinders oowertel. Nadat Salomo (965926 vC) , Dawid as koning van Israel 

opgevolg het, het hy sy koningshuis omgevorm sodat dit in ooreenstemming gekom het 

met die standaard van die Egiptiese en omringende koninklyke. Dit het onder andere 

behels dat 'n skrywersgilde gestig is om die tradisies van die volk en koningshuis na te 



vors en as kronieke op te teken. Een van hierdie skrywers het nie net die huidige 

geskiedenis neergepen nie, maar het terug gedelf tot by die oorsprong van die mens. 

Sy historiese lyn loop dus van die skepping af, omvat Abraham en die aartsvaders se 

geskiedenis, die eksodus en die woestynperiode. Hierdie skrywer is bekend as die 

Jahwis (bron J) omdat hy gekies het om God se naam 717' (Jahwe) in sy verhaallyn te 

gebruik (Wes, 1981:66). 

5.2.1.1. BRON J 

Die Jahwis se verhaallyn strek van Genesis 2:4 tot Numeri 24:25. Nie alle stof in hierdie 

dele is sy werk nie, maar hy word beskou as die hoofbron (Sellin, 1970:146). Twee 

tekste in Genesis (Gen 2:7 en 7:22) dateer uit hierdie tydperk, maar in die spesifieke 

gevalle word die Hebreeuse woord 7np1 ("breath of life 1 lewensasem") gebruik en nie 

nn (gees) nie. In die lig van hierdie feit sal geen verdere aandag aan die bespreking 

van hierdie tekste geskenk word nie. 

In die volgende Jahwistiese tekste word die Hebreeuse woord nn gebruik. Die vraag 

wat beantwoord moet word, is die volgende: Wat het die Jahwis met die woord nn 
bedoel? 

lnterpreteer hy nn as asem, die lewensbeginsel, of bedoel hy daarmee God self, of 

dui nn in die Jahwis op die Heilige Gees? 

Gen 6:3 



3 Toe se die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat h y  

ook vlees is: maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar. 

Volgens Skinner (1930:143) word 'n goddelike beperking op die mens se leeftyd van 'n 

honderd en twintig jaar geplaas. nn ("gees'), wat tot die verwysingsw&eld van God 

behoort, staan hier teenoor vlees ( l v z )  - die nietigheid van die mens. Die 

vermenging van die seuns van God met die dogters van die mens bring 'n onnatuurlike 

skepping rnee: reuse. God kan dit nie duld nie en wis die lewe (mens, dier en plant) op 

aarde uit. 

Westermann (1974:506) interpreteer hier as die leweskeppende krag (die leben 

verliehende KraK) van God. 

Wood (1976:52) interpreteer Dn hier as 'n persoon (eie entiteit) wat die mens sou 

verlaat. Hy stel dit dat die mens die gawe van die Heilige Gees wat eers weer in die 

Nuwe Testament herstel sou word, verloor het. 

Volgens Van Selms (1979:lOl) is hierdie kort perikoop (Gen 6:l-4) een van die mees 

raaiselagtige dele in die ganse Bybel. Wie is die seuns van God (vers 2) en die dogters 

van die mens (vers 2)? Die uitdrukking "seuns van God" (P'>%;I-'13) kom ook in 

gewysigde vorm voor in Job 1.6, Psalm 29:l en Psalm 82:6 en in hierdie dele is dit 

telkemale hemelse, bo-menslike wesens. Volgens Van Selms dui die woorde - "Toe se 

die HERE" ( 7 1 7  lnK'1) daarop dat God ingegryp het. Die werkwoord (117') is 'n 

moeilike woord wat baie moeilik verklaar word - Koehler (1958:206) beskryf die woord 

in sy woordeboek as onverklaard. Van Selms kies egter die betekenis van 'bly". 
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Die begrip "My Gees" ('m) rnoet volgens Van Selrns eerder met 'n kleinletter vertaal 

word orndat dit dui op die lewensbeginsel wat God aan die mens gegee het en nie op 

die Heilige Gees nie. Hy wys dan daarop dat hier as 'n sinoniern gebruik word vir 

713L'I in Genesis 2:7. 

Wenharn (1987:141) wys op die ooreenkoms met Genesis 3:22 (lewe vir ewig) en stel 

dit dat die verrnenging van die hernelwesens met die rnensedogters soos die eet van 

die verbode vrugte was. God beperk nou die rnens se lewe tot 'n honderd en twintig 

jaar. n7-I dui in hierdie konteks op die lewensbeginsel -die lewe self. 

Hildebrandt (1995:83) stel die vraag of i7n in hierdie teks net die lewensbeginsel (lewe 

self) is, of sou daar 'n diepere teologiese beginsel, die Heilige Gees self, ter sprake 

wees. Het God die rnens nou oorgegee aan sy eie lot en sy "Gees" (Heilige Gees) van 

die rnens onttrek? Hy stel dit dat God horn aan die mens onttrek het en dat 'n hele 

geslag rnense met die uitsondering van Noag tydens die vloed uitgesterf het. 

EVALUASIE 

Hierdie verhaal van die Jahwis bring talle teologiese vrae na vore. Volgens die navorser 

van hierdie studie het die skrywer van hierdie Bybelse deel 'n baie ou en bekende 

verhaal geneern en dit verwerk om 'n baie belangrike boodskap te kornrnunikeer. Hy 

hewertel die verhaal sodat die arrogansie van die rnens duidelik na vore korn. Die rnens 

het ontaard. In plaas daawan om met een huweliksrnaat tevrede te wees soos Genesis 

2:24 die vereiste stel, het die mens nou soveel vrouens geneern as wat hy wou. Die 

skrywer berei met die vertel van die verhaal die grond voor vir God se respons op die 



rnenslike verheffing. Die skrywer stel hier die rnens se vlees ( W x )  teenoor die gees 

( n n )  wat God aan die rnens gee. n'll word hier verstaan as "gees" in die sin van 

lewende wese. Met vlees ( W 2 )  bedoel die skrywer hier nie net die fisiese sarnestelling 

van die rnens nie, rnaar dat dit op die totale verdowenheid van die rnens dui. nn rnoet 

in hierdie gedeelte verstaan word as die gawe van die lewe aan die rnens. In die 

konteks dui nn nie bloot op die fisiese asernhaling van die rnens nie, rnaar op die 

ornvattende lewe van die mens. Die skrywer plaas hierdie verhaal aan die einde van die 

afwaartse prestasielyn van die mens. Dit wat by Adam begin het, het nou uitgernond in 

hierdie verskriklike verhaal: die rnens wat sy rug gedraai het op die Gewer van die lewe. 

As God sy IT77 aan die rnens onttrek, sterf die rnens. 

Die woord nn rnoet in hierdie konteks dus verstaan word as lewensbeginsel (asern). 

Dit vorm 'n sinoniern met die woord ;l?liU1 wat in Genesis 2:7 gebruik is. Beide 

Afrikaanse vertalings interpreteer die deel asof die Heilige Gees bedoel word, wat nie 

deur die konteks bevestig word nie. Hierdie studie verskil ook radikaal van Wood 

(1976:52) se siening dat nn hier as persoon (eie entiteit) die rnens sou verlaat. nn in 

hierdie deel dui dus nie op die Heilige Gees of op God self nie, rnaar op die gawe van 

die lewe uit God se hand. 

Eks 15:8 

8 En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome 

het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die 

see. 



of 

8 U wind het gewaai: die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, 

watermassas st01 in die hart van die see (NAV). 

Volgens Fensham (1970:81) wys die gebeure van vers 8 op die gebeure by die 

Skelfsee. In poetiese taal word vertel hoe God deur die asem van sy neus (digterlike 

vryheid om die wind te beskryf) die water van die see laat opdam het. Hier, soos in 

Genesis 1 :2, word Jahwe se mag teenoor die water en watervloed gedemonstreer. nn 

word hier geensins ge'interpreteer as die Heilige Gees van God of selfs as aanduiding 

van God self nie. 

Durham (1987:201) wys daarop dat die woord T9N ( I N  - neus) afgelei is van die 

woord wat in die Ou Testament uitsluitlik gebruik word om God se toorn aan te dui. 

veMlys dus na God se woede. Die nn wat die waters opeenhoop, word beskryf as 

die wind van God se toorn (letterlik sy neus). 

Volgens Hildebrandt (1995:20) was nn die aktiewe agent van God waardeur die 

lsraeliete verlos is. nn dui hier nie op die meteorologiese verskynsel "wind"nie, rnaar 

op die "asem" van God - die krag van God wat die Egiptenare verpletter en aan die 

lsraeliete die verlossing skenk. Deur die handeling van God se nn ervaar Israel God 

se teenwoordigheid, beskerming en verlossing. Die handeling van nn in die teks is 

dieselfde as die ingrype van God deur sy regterhand in Eksodus 15:7, 12, 17 en Jesaja 

51 :9-11 en dui dus op God self. Die uitblaas van sy asem is 'n metafoor vir die krag van 

God waardeur hy Israel red. 



EVALUASIE 

Eksodus 15, die lied van Miriam, is 'n lofprysing en danklied oor God, die redder van die 

volk by die Skelfsee. Verse 1 tot 3 stel God aan die leser bekend as die oorwinnaar oor 

Egipte, verse 4 tot 12 beskryf die wonderdade van God se redding, verse 13 tot 17 

beskryf gebeure na die uittog en vers 18 vorm die doksologie. Vanuit die volkerew6reld 

waarin Israel se geskiedenis afspeel, was daar twee konsepte wat die volk se siening 

en interpretasie van nn help vorm het - nn as wind, die boodskappers van die 

gode wat sorns deur die ander volke as 'n selfstandige godheid beskou is, en nn as 

die asern van die gode wat leweskeppend en onderhoudend is. 

Wat bedoel die liedskrywer egter met nn in hierdie deel? Is dit bloot die aanduiding 

van die rneteorologiese element 'kind" wat die skrywer figuurlik die "asem" van God 

noem? 

Uit die konteks blyk dit dat 'n dieper betekenis aangedui word met die woord nn. n n  

moet eerder in hierdie deel as "asem" ge'interpreteer word en nie as "wind" nie. Die 

gebruik van die woord 7 9 K  (neus) bepaal die interpretasie van n n  as asem. Die 

woord neus ( 7 P K  van 7%) kan ook woede en toorn beteken, rnaar God se toom is 

hier egter nie gernik teen die water nie, maar teen die Egiptenare; daarorn moet 7-34 

met neus vertaal word. Die skrywer wou aantoon dat dit die mag van God was wat die 

waters beheer het en nie net 'n gewone wind soos in Eksodus 14 nie. Die skrywer wis 

ook die polemiese gedagte, naamlik dat wind 'n selfstandige god kan wees, uit. D l 7  is 

in verse 8 en 10 nie 'n eie selfstandige entiteit nie. kan in hierdie deel ook nie van 

God geskei word nie. Die skrywer maak gebruik van die uitdrukking F K  nn2l om 



aan te toon dat dit Jahwe se mag is wat die waters beheer en aan Israel die verlossing 

skenk. Hierdie unieke mag van God word in die Ou Testament aangedui as nn. 

Dit is duidelik dat nn  in Eksodus 15:8 nie dui op die Heilige Gees van God of selfs op 

God self ("Gees'? nie, maar word poeties gebruik as aanduiding van 'n goddelike daad 

van redding in die geskiedenis van Israel. nn  is in Eksodus 15:8 'n aanduiding van die 

krag (gees) van God. Hier laat beide die Afrikaanse vertalings reg geskied aan die 

interpretasie van nn  . 

5.2.1.1.1. KONKLUSIE OOR BRON J SE Illy-GEBRUIK 

Bron J interpreteer n n  en 7DtU3 as die lewensbeginsel wat God aan die mens skenk. 

Hy gebruik nn &ens as aanduiding van die Heilige Gees van God - 'n eie 

onafhanklike entiteit nie. nn  word ook nie deur die Jahwis gebruik as aanduiding van 

God self nie. nn  wek die lewe in mens en dier en word gebruik as aanduiding van 

God se krag. 

5.2.1.2. BRON E 

Na koning Salomo se dood (926 vC) het 'n dispuut ontstaan oor wie van Salomo se 

seuns horn as koning moes opvolg. Die verenigde koninkryk skeur in twee, die 

Noordryk (10 stamme) - Israel, en die Suidryk (2 stamme) - Juda. Gedurende die 

periode van Omri (822 vC), koning van Israel (Noordryk), het 'n skrywer na vore gekom 

en die historiese lyn van die Noordryk nagevors. Hierdie skrywer staan bekend as die 

Elohis (bron E) omdat hy verkies het om die Godsnaam P T ~ K  (Elohim) in sy 

verhaallyn te gebruik (West,1981:68). 



Die volgende tekste word aan bron E toegedig: 

Gen 41:38 

13 ~37% nn TUN iu9s 7r3 sstm r-rlu-5s ;rum ~ns-138 

Toe s& die farao vir sy amptenare: "Waar kry ons so iemand, 'n man m e t  die 

verstand van 'n god?" [OAV.] 

of 

38 Daarop h e t  Farao aan sy dienaars ges&: Kan ons we1 iemand vind soos 

hierdie man in wie die Gees van God is [NAVI? 

Skinner (1930:468) stel dit dat dit nie Josef se vermoe was om drome te verklaar wat 

die farao bei'ndruk het nie, maar die insig om met praktiese raad die gevolge van die 

droorn te neutraliseer. Alhoewel die gawe om die drome te interpreteer duidelik gewys 

het op die bemagtiging deur die n n  (gees), dui 0~7% n n  op God as die bron van 

alle wysheid en insig, ook die insig om drome te verklaar. 

Volgens Van Selrns (1 967:213) is wysheid en insig besondere gawes (die vrug) van die 

0'7% nn. Van Selms brei nie verder "it op die identiteit (wie) van die 0'75~ nn 

nie. 

Volgens Westermann (1982:96) gryp vers 38 terug na vers 33 waarin Josef ges8 het: 

"Laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en wyse man en hom aanstel oor 

Egipteland". In die lig hiewan stel Westermann dit dat die farao nie anders kon as om 

juis dit te doen nie. Vers 38 dui dan juis op die gawe van wysheid en interpretasie van 

drome wat Josef van God ontvang het. Volgens Westermann (1982:97) is daar in die 

vers geen sprake van enige spesifieke religieuse mistieke vermoens nie - slegs die 

gaweltalent om drome uit te 18. 



Wood (1976:121) stel dit duidelik dat dit die Heilige Gees is wat aan Josef die vermoe 

gegee het om drome te interpreteer, hoewel slegs die algemene term God of die Here 

gebruik word . Hy stel dit soos volg: "for the prophecy came not in old time by the will of 

man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit". 

Volgens Speiser (1 981 :310) is die wese van die vraag: "Could we find another like him, 

one so endowed with the divine rill ?" Hy beskou nn hier as die Heilige Gees. 

Wenham (1994:394) wys daarop dat hierdie begrip, ~ ' 7 %  nn, Wee (2) maal in 

Genesis voorkom, hier en in Genesis 1:2. Die nn van God bemagtig die kunstige 

Besaleel (Eks 31:3; 35:31), die rigters (Rigt 6:34; 14:6) en die wyse heerser (1 Sam 

1 O:6; 16:l3; Dan 5:l4). Wysheid is dikwels beskou as 'n besondere gawe van die nil. 

Die farao se vraag kan dus gei'nterpreteer word as 'n opdrag om iemand te gaan soek 

wat slim en intelligent is. Sy vraag regverdig sy keuse (Gen 41:39-40) van Josef as 

raadgewer omdat Josef se woorde (Gen 41 :16) laat blyk dat God deur horn spreek. 

Volgens Hildebrandt (1995:22) was die gawe van leierskap baie duidelik teenwoordig in 

Israel se vroegste geskiedenis. Wysheid, insig en die vermoe om drome te interpreteer 

word toegeskryf aan die teenwoordigheid van nn by die betrokke persoon. nn word 

nou verbind aan leiersfigure wat deur hulle spesiale vermoe administratiewe, milit&re of 

juridiese take moet verrig. Genesis 41 :38 is die eerste aanduiding van 'n spesiale gawe 

van nn aan 'n aartsvader en leier in die Ou Testament. Deur die Dm, God self, berei 

Josef die pad vir die redding van sy familie. 



EVALUASIE 

Een van die uitstaande wesenstrekke van die Elohis is sy belangstelling in drome en 

die uitleg daawan. Uit die konteks is dit duidelik dat Josef deur die nn bemagtig is om 

drome te interpreteer. Die farao stel Josef aan op grond van sy bemagtiging deur nn. 

Hierdie bernagtiging deur nn kan beskrywe word as 'n charisrnatiese gawe. Die 

veronderstelling waarvan die farao uitgaan, is dat, as Josef die gawe besit om drome te 

interpreteer, hy ook oor die gawe van adrninistrasie sal beskik, gevolglik stel hy horn in 

sy koninklike hof aan. Die n11-konsep in Genesis 41:38 vettoon die nl%nterpretasie 

van die lsraeliete wat die gawe van wysheid koppel aan die bernagtiging deur God. Hier 

is dit nie die gewone rnenslike vermoe van wysheid en intellek nie, rnaar 'n spesiale 

bernagtiging deur God - nn. Hierdie teks is die enigste wat nn aan een van die 

aartsvaders koppel. Dit blyk ook dat hierdie bernagtiging van Josef permanent was en 

nie slegs tydelik van aard nie. 

Die kornmentare verskaf geen verheldering aangaande die vraag na die identiteit, wie 

en wat, van die P';I$K nn nie. Hulle bespreek die werking van die P ' ; I ~  nn, 

maar dui geensins aan of die ~ ' 7 5 ~  verstaan moet word as die "Geesnvan God 

(Heilige Gees) of as agent van God (God  self^ nie. Hierdie gegewe maak dit moeilik om 

te bepaal wat die betekenis van nn in hierdie deel is. lndien oppewlakkig na hulle 

interpretasie gekyk word, lyk dit asof hulle bedoel dat die nn hier ge'interpreteer moet 

word as aanduiding van God self en is dit dus nie 'n velwysing na die Heilige Gees 

soos Hy in die Nuwe Testament geopenbaar is nie. Die Afrikaanse Bybelvettaling van 

1983 interpreteer die deel as "Gees" van God met die bedoeling Heilige Gees. Die 

Afrikaanse vettaling van 1953 interpreteer die nn nie as aanduiding van God self of 



die Heilige Gees nie. Die 1953-vertaling skep 'n nuwe afgeleide begrip van die 

oorspronklike, naamlik: "die verstand van 'n Pod?". 

Hierdie studie huldig die mening dat die 0'7% nn in hierdie konteks (Genesis 

41:38) nie 'n Ou-Testarnentiese aanduiding van die Heilige Gees (derde Persoon van 

die Triniteit) is nie. Hier dui nn op die bemagtiging van God self en funksioneer nn 

as 'n sinoniem vir God in vers 16. nn se sintakties-semantiese funksie in hierdie 

status constructus-verbinding is die van agent (die persoon of objek wat die handeling 

uitvoer of veroorsaak). Genesis 41 :16 (hieronder) bevestig hierdie siening. 

Gen 4l:l6 

;IS719 P l 5 t ~ - n U  71Y' ~ ' 7 5 ~  "IS753 113~5 7YlPllK 701' 151'1 16 

16 Josef het vir die farao gese: "Nie ek nie! God gee die goeie antwoord vir u." 

Die interpretasie van die farao was dus klaarblyklik: "Waar kry ons iemand anders by 

wie God teenwoordig is." Die swakpunt van die komrnentare, veral ten opsigte van 

nn, is dat hulle gewoon praat van die "Spiri"tf "spiritnvan God en nie die identiteit 

(wie) van n'll verklaar nie. In die lig van Josef se antwoord aan die farao in Genesis 

41:16 (hierbo aangehaal) handhaaf hierdie studie die mening dat nn op 'n spesiale 

gawe wat God aan Josef gegee het dui, naamlik die interpretasie van drome. Dit is deur 

die nn dat God hierdie spesiale gawe aan Josef gee. 

Num 24:2 

~ 3 5 ~ 7  v n l  l1mac5 pto 5uw=nu u v  ~rv-nu o h  uwll 2 

m 5 u  nn 

toe hy opkyk en die stamme van Israel langs mekaar sien woon, het 



die Gees van God oor hom gekom, 

Wood (1976:120) maak die opmerking dat Bileam 'n ab extra-ervaring (mag van buite 

hornself) beleef: hy is op pad om Israel te vervloek. IT77 neern hom in besit en hy seen 

die volk teen sy sin. Die teenwoordigheid van die %ees"van God (Heilige Gees) in die 

Ou Testament word ten nouste verbind aan profesie. Dit is volgens Wood die hooftaak 

van die Heilige Gees, derde Persoon van die Triniteit, om deur rnense met sy volk te 

kornmunikeer. 

Volgens Jagersma (1988:151) is P ' ; I ~  Hn in die Ou Testament die aanduiding van 

die Heilige Gees van God. Die teenwoordigheid is nie permanent nie, maar net vir so 

lank as wat dit nodig sou wees om die taak waartoe die persoon geroep is , af te 

handel. Bileam ontvang nie nou weer 'n woord soos die vorige kere (Numeri 23:5 en 

16) nie, rnaar profeteer nou deur die bemagtiging van die P V ~ K  ITn. 

Davies (1995:266) wys ook daarop dat Bileam in 'n staat van ekstatiese charisma 

geprofeteer het. Die bemagtiging was slegs tydelik van aard. Volgens horn dui ITn op 

die teenwoordigheid van God en sy bekragtiging van Bileam vir die taak waarvoor God 

hom wou gebruik. 

Volgens Hildebrandt (1995:26) neem die Hn vir Bileam in besit en lewer hy twee 

orakels: 'n eienskap wat hoofsaaklik by die profete voorkom, rnanifesteer nou in die 

optrede van die nie-lsraeliet, Bileam. Hildebrandt beskou IT77 in hierdie konteks as die 

I T l l  van profesie. 



Levine (2000:191) interpreteer die ~'7% H n  ook as die gees van profesie. Hier rus 

( l b  ' m l )  die gees op Bileam en profeteer hy deur die bemagtiging van God se 

nn. Bileam is nie meer die heidense voorspeller nie, maar word deur die "gees" 

bemagtig as 'n profeet - 'n instrument van God. 

EVALUASIE 

Numeri 24:2 illustreer 'n baie duidelik omskrewe eienskap van nn gedurende die 

vroee tydperk in die geskiedenis van Israel. nn  word hier as 'n oorweldigende krag 

gesien wat 'n persoon tydelik in besit neem om as instrument in God se raadsplan op te 

tree. Bileam, 'n Mesopotamiese waarsber, word deur die koning van Moab, naamlik 

Balak, gehuur om Israel te ve~loek. Bileam spreek egter deur die beheersing van God 

(Dm) 'n seen oor Israel uit. Uit Hoofstuk 23:5, 12, 16, 17 en 26 is dit duidelik dat God 

self, sonder die inwerking van nn, die bron van Bileam se seen is. Bileam ervaar 'n 

charismatiese bemagtiging deur die n n  (vers 2) en ontvang 'n visioen van God. Iln 
inspireer nie Bileam se woorde van seen soos gedurende die profetiese era nie maar 

bring egter 'n charismatiese entoesiasme na vore. Hierdie teks is die enigste nie- 

eskatologiese Ou-Testamentiese een waarin nn 'n onwillige nie-lsraeliet bemagtig om 

as instrument in God se raadsplan op te tree. 

Die onderhawige studie verskil van Wood (1 976: 120) en Jagersma (1 988: 151) wat 

~'7% Iln in die teks interpreteer as die Heilige Gees en ook van Levine (2000:191) 

wat die P';I% nn interpreteer as die gees van profesie. is in die teks die "gees" 

(krag) van God wat die persoon toerus vir die taak waartoe hy geroep is. 



Die P ' ; I ~ U  D n  bemagtig Bilearn hier met 'n charisrnatiese gees. Hy ontvang 'n 

visioen en begin profeteer soos die ekstatiese profete onder beheer van die D n  

gedoen het. Die Dn vewul hier die sintakties-sernantiese funksie van agent (die 

persoon of objek wat die handeling uitvoer of veroorsaak). Dn is hier dus 'n 

aanduiding van God se bernagtiging (toerusting) deur die Dn (gees) om die taak 

waartoe hy geroep is, uit te voer. 

5.2.1.2.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE DIE rill-GEBRUIK VAN BRON E 

Bron E interpreteer en gebruik as aanduiding van God se teenwoordigheid en die 

charismatiese bernagtiging deur die nn van God. Die handelinge van D n  dui op die 

gee van die vermoe om drorne te interpreteer, persone te beheer en hulle toe te rus vir 

hulle taak. Bron E interpreteer nie as die derde Persoon van die Triniteit nie. 

5.2.1.3. BRON JE 

Daar is geen eie stof van bron E in die eerste elf (1 1) hoofstukke van Genesis nie, maar 

wissel bron J se stof af in die aardsvadergeskiedenis en in dele van die boeke Eksodus 

en Nurneri. Bron E is in 'n groot mate aanvullend tot bron J, rnaar daar kan nie 'n 

duidelik selfstandige Elohistiese verhaal, soos in die geval van bron J, vanuit die 

Pentateug gei'dentifiseer word nie, daarom is dit nodig dat daar sorns van 'n 

gesarnentlike bron JE gepraat word. Die redaksionele bron JE het voor 650 vC. as bron 

ontstaan (West, 1981:69). 

Die onderstaande gedeeltes vloei voort uit die redaksie van bron JE: 

Num ll:li', 25, 26 & 29 



17 Dan sal Ek neerdaal en dam met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, 

sal Ek afsonder en op hulle 1e; en hulle sal jou help om die las van die volk te 

dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. 

en 

Num 1 1 :25 

Inql ~ 5 u  ~ i u ~  nnn-la 5 r w ~  ~ 9 5 ~  m-rr l1u3 m;19 ~ T T  mo- K ~ T  25 

T K ~ Y  nnn ~74x7 ns3 vr m9pt;l PK ~ v m - 5 u  

25 Daarop het die HERE neergedaal in die w o k  en met hom gespreek; en Hy 

het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gel& 

En tenvyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer 

nie. 

Volgens Wood (1976:59) is Moses permanent deur nn bernagtig om as leier van 

Israel op te tree. Hy moes Israel uit Egipte lei. Hy was verantwoordelik vir die logistiese 

ondersteuning van die eksodus. Verder rnoes hy ook die sosiale dispute hanteer en 

regspraak lewer. As Moses slegs vir die verwagte tyd van ongeveer sestien maande die 

take moes hanteer, was dit rnoontlik, rnaar as gevolg van die sonde van die volk word 

die sestien maande veertig jaar (Num 14:34) en rnoes daar perrnanensie wees ten 

opsigte van die nn-bemagtiging. Die sewentig oudstes word deur n n  bernagtig om 

Moses as leier van die volk by te staan en te help. Wood (1976:149) beskou die 

bemagtiging van die sewentig as die werk van die Heilige Gees in die Ou Testament. 

Jagersma (1983:186) interpreteer nie die nn nie. Hy bespreek we1 die gebeure, 

naamlik dat God van die n n  wat op Moses is, neem en dit aan die sewentig oudstes 



gee. Verder wys hy daarop dat die nn permanent by Moses was, maar nie by die 

sewentig nie (vers 25). 

Budd (l984:128) interpreteer die n n  as 'n goddelike bernagtiging (gawe van leierskap) 

wat nodig is om sy volk te regeer. Hierdie bernagtiging is 'n eenrnalige (vers 25) 

charismatiese gebeurtenis met hulle aanstelling as mederegeerders saarn met Moses. 

Ashley (1993:211) stel die vraag of hier verstaan moet word as Moses se gees 

("spirit") of Jahwe se "Gees"("Spirit"). Volgens horn was dit in die rigtetlydperk en vroee 

monargie die algemene siening om rnagtige dade, ook profesie, te interpreteer as God 

se nn  wat mense bemagtig het. In hierdie konteks is die nn dus Moses se gees 

(spirit) in die sin van God se nn wat op hom is. Die bron van die Hn is God self. Dn 

dui dus vir hom op die gawe van regering  counselli ling'^. 

Volgens Hildebrandt (1995:74) bestaan 'n noue verbintenis tussen die wolk en nn. 

Deur die wolk en die nn openbaar God sy wil deur die sewentig (70) oudstes met sy 

nn te bemagtig. Vir Hildebrandt is nn hier die vroee gees van profesie. Die 

waarneembare effek van die n11-bemagtiging, die oudstes wat profeteer, het Jahwe 

se teenwoordigheid by die oudstes bevestig en so die outoriteit van die oudstes 

gevestig. Aan die einde van die Eksodusvethaal word die teenwoordigheid van God 

deur die werking van Dn bevestig. 

Olson (1996:68) bespreek Numeri 11:17 en 25 in dieselfde paragraaf. Hy wys op die 

dubbele betekenis van nn as "windnen as "gees: God werk aktief in die geskiedenis 



van Israel deur die nn. Hy neern van die n'll (gawe van leierskap) wat op Moses is 

en laat dit op die sewentig oudstes kom om hom te help. Die sewentig se bemagtiging 

was tydelik - anders as die permanensie van die bernagtiging van Moses wat op 'n 

deurlopende manier met God gekommunikeer het (Num 12:6-8). Olson (1996:68) gaan 

dan voort deur te wys op die nn as wind wat kwartels van die see af inwaai vir die 

lsraeliete om te eet. Hy konkludeer dan dat hier 'n dubbele werking van nn  voorkom: 

(i) bernagtiging om met Horn te kornmunikeer; en 

(ii) voorsiening van kos vir sy volk. 

EVALUASIE 

Die hele verhaal in Nurneri 11 moet as konteks vir die verstaan van die m- 

bemagtiging gebruik word. Die volk kla oor die toestande gedurende die eksodus, 

Moses kla by God dat hy nie meer kans sien vir die alleen-verantwoordelikheid nie en 

God korn Moses tegemoet met 'n oplossing: gedeelde verantwoordelikheid en die 

voorsiening van vleis, naarnlik kwartels. God se antwoord op Moses se klagte is 

rnerkwaardig: deurdat die verantwoordelikhede verdeel word, word die gawe van rill 

ook gedeel. Uit die konteks is dit nie duidelik of die Illy-bemagtiging 'n innerlike 

verandering by die sewentig oudstes rneegebring het nie. Die bernagtiging deur die 

rill gee aanleiding daartoe dat die oudstes oor die vermoe beskik om saam met 

Moses te regeer. nn  dui hier dus op die gawe van leierskap en regering. Die 

werkwoord nlv (rus, plaas, 16) veronderstel 'n tydelike bemagtiging. Die sewentig 

oudstes begin om te profeteer (vers 25). Wat die inhoud daa~an  was, weet ons nie. Dit 

is egter deur nn-bemagtiging dat hulle profeteer en medeverantwoordelikheid vir die 

volk aanvaar. Niemand besit die rill nie. Die nn behoort tot God se sfeer 



Sornrnige kornrnentare bespreek nie die identiteit ("wie3 van die H n  nie. Hulle 

interpreteer we1 die n n  se handelinge. Vanuit die breer konteks is nn  in 

bogenoemde gevalle die agent van God waardeur Hy die volk lei. Israel het die unieke 

voorreg belewe om deur Jahwe gelei te word. Jahwe lei hulle uit Egipte uit en kies 

individue as leiers van die volk deur wie Hy die lsraeliete bestuur. Jahwe bernagtig 

hierdie persone deur die nn  (sintakties-sernanties as 'patiens'). So word sy teokrasie 

oor die volk bevestig. In die lig hiewan is n n  die agent van God se teenwoordigheid in 

Israel se leierskap. nn is nie 'n onafhanklike entiteit nie, maar dui op God se 

toerusting (krag), die gawe van leiding in die lewens van die leiers. Moses se groot 

droorn is dat die hele volk onder beheer van God se teenwoordigheid sal lewe in 'n 

direkte komrnunikatiewe verhouding. 

Hierdie studie wil dus radikaal verskil van Wood se interpretasie en sy teologie dat nn 

ekwivalent is aan die derde Persoon van die Triniteit. nn  is nie die Heilige Gees in die 

Ou Testament nie. 

5.2.1.3.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN BRON JE SE nn-GEBRUIK 

Bron JE beskou nn as die charisrnatiese gawe van leierskap om Moses byte staan in 

sy taak as leier van die volk. nn dui dus op die spesiale bernagtiging van persone om 

leiding te neem en regspraak te lewer. In bron JE dui nn  nie op die "Gees"van God 

(Heilige Gees) nie, rnaar op "gees" (gawe van leierskap), die krag en toerusting van 

God. 



5.2.2. DEUTERONOMISTIESE GESKIEDSKRYWING 

Die deuteronomistiese geskiedskrywing, 'n hewertelling van Israel se geskiedenis in die 

lig van die ballingskap, omvat die boeke Deuteronomium tot 2 Konings (Schmidt, 

1 995:136). Die deuteronomistiese geskiedskrywing het oor 'n baie lang tydperk van die 

monargie tot in die Babiloniese ballingskap) ontstaan en is gedurende die vyfde eeu 

(450 vC) voor Christus redaksioneel voltooi. Volgens Bosman en Loader (1987:69) 

vorm Josia se heworming en die ballingskap die belangrikste kontekste waarbinne die 

deuteronomistiese geskiedskrywing verstaan moet word. Die ongehoorsaamheid van 

die volk lei tot 'n onafwendbare oordeel (ballingskap); hulle enigste hoop is om tot 

inkeer te kom en dat God dan uitkoms sal bied (Bosman & Loader,1987:69). 

Die volgende tekste in die Samuel-Saulsage word tot hierdie bron gereken: 1 Sam 

10:10, 1 Sam 1 l:6, 1 Sam 19:20, 1 Sam 19:23. Die woord n7-I vertoon dieselfde 

eienskappe in die genoemde tekste en daarom sal daar slegs op enkele tekste gefokus 

word: 

1 Sam 1O:lO 

10 Hulle het daar in Gibea gekom, en toe hy  weer sien, kom 'n groep profete 

hom tegemoet. Die Gees van God het kragtig in hom gewerk, en h y  het saam 

met hulle as profeet opgetree. 



6 En die Gees van God het oor Saul vaardig geword tennryl hy die woorde hoor, en hy 

het baie kwaad geword. 

Volgens Wood (1976:50) is Saul, die eerste koning van Israel, deur nn bemagtig. Die 

konteks van hierdie deel is die lsraeliete se konfrontasie met die Ammoniete. Die 

belangrike woorde hier is ~ ' 7 % - D l l  n h l  - die van God het oor Saul vaardig 

geword (gekom - D h ) .  Saul is deur nn bemagtig om as eerste koning van Israel 

voorspoedig volgens die wil van God te regeer, dit het hy gedoen totdat hy 

ongehoorsaam aan God geword het en D n  van Saul onttrek is. Wood beskou n n  

ook hier as die Heilige Gees in die Ou Testament. 

Van Zyl (1988:151) bespreek nie die identiteit ("wie3 van nn  nie. Hy interpreteer egter 

die handelinge van D n  as dieselfde charismatiese bemagtiging wat die rigters (Rigters 

14:6, 19; 15:14) ervaar het. 

Volgens Brueggemann (1990:84) is die nn-bemagtiging nie 'n geestelike ervaring nie, 

maar 'n bekragtiging om daadwerklik op te tree. In 1 Samuel gaan dit nie oor Saul se 

innerlike besluitnemingsproses nie, maar oor sy beskikbaarheid as instrument van die 

D n .  In 1 Samuel 11 gaan Saul oor tot aksie. Hy roep die manne van Israel op tot die 

geveg - die krag agter Saul se oorwinning oor die Ammoniete is die nn. Die krediet vir 

die oorwinning behoort aan H n  (God, vers 13) tot wie se beskikking Saul is maar 

waaroor hy, Saul, nie beheer het nie. Brueggemann gee ook geen direkte interpretasie 

oor die identiteit ("wie') van n n  nie. Uit sy argumentasie is dit egter duidelik dat hy 

D n  en 717' (vers 13) as sinonieme beskou - die oorwinning is die Here s'n. 



Hildebrandt (1995:26) wys daarop dat Saul deur nn bemagtig word vir sy taak as 

koning van Israel. Die resultaat van die rill-bemagtiging is dat Saul profeteer en dat 

hy verander word. Die charismaties ekstatiese toestand waarin Saul hom na die n n -  

bemagtiging bevind, is 'n duidelike teken dat God by Saul teenwoordig is. Saul se hart 

word deur nn verander. Hierdie verandering moet verstaan word as heldhaftigheid in 

oorlogsituasies. Deur die teenwoordigheid van H n  gee God self die oorwinning oor die 

Arnmoniete. Hildebrandt beskou nn as 'n sinoniern vir God self. 

EVALUASIE 

In Hoofstuk 10 vind die salwing van Saul plaas. Hy sal deur die nn bernagtig word, die 

formule hier, ~ ~ 7 5 ~  nn 1'5~ n k ~ l ,  is dieselfde formule wat gebruik is om die 

bernagtiging van Sirnson in Rigters 14:6 en 9 te beskrywe. Die werkwoord wat hier in 

samehang met nn gebruik word, is n h  (om beheer oor te neem), te oorweldig 

(Koehler & Baumgartner, 1958:116). Dit veronderstel dieselfde tipe bemagtiging. Wat 

hier tot Saul se salwing toegevoeg word, is die gawe van profesie. Beide die gawe van 

profesie en rnillit6re vermoe rnoet gesien word teen die agtergrond van die aanvaarding 

van Saul as die eerste koning van Israel. nn word in hierdie dele gesien as die 

vermoe om militere operasies te beplan en deur te voer asook om as profeet op te tree. 

nn word dus in die dele beskou as die gawe (gees) van toerusting vir die koning om 

as God se aangestelde koning te heers. nn dui nie hier op "Geesnas die Heilige Gees 

van God nie. God ( n n )  is die bron van hierdie gawe en die gawe is die vermoe om as 

milit6re strateeg op te tree en om regverdig oor die volk te regeer. Saul is suksesvol as 

regeerder totdat die n n  horn aan Saul onttrek en Dawid in besit neern. 



Uit die konteks is dit duidelik dat die bron van Saul se reaksies (profesie, woede, 

oproepinstruksies en die uitvoering van 'n milit6re operasie) die Here is. Die agent 

waardeur die Here sy teenwoordigheid bevestig is die nn. Dit is dus uit die konteks 

duidelik dat nn  hier as ekwivalent van die Here (717' ) beskou kan word. Dit dui dus 

nie op die derde Persoon van die Drie-eenheid soos in die Nuwe Testament 

geopenbaar is nie. 

Die ander genoemde tekste, 1 Samuel 10:lO; 19:20 en 23 sluit aan by die hele 

gedagterigting van as agent van die Here se teenwoordigheid. In hierdie gedeeltes 

word nn  in samehang met ~ ' 7 5 ~  (God) gebruik. 

In die volgende aantal tekste (Rigters 3:10, 6:34, 11 :29, 13:25, 14:6, 9, 15:14) word 

nn in samehang met 717' (Here) gebruik en inspireer Illy-individue tot groot dade 

van verlossing in Israel se geskiedenis. 

Rigt 3: 10 

nnn5n5 KYT 5 ~ y r a ' - n ~  DWT m9-nn ~ 5 u  vnl l o  

nlnum IWD 5u 17- Tun? PTK 7% m u m  p x - n ~  n-3 tnll 

10 En die Cees van die HERE het op horn gekom, en h y  het Israel gerig en 

uitgetrek om oorlog te voer; en die HERE het Kusan RisaWm, die koning van 

Aram, in sy hand gegee, sodat hy  die oorhand oor Kusan Risat- gekry het. 

Johnson (1971:36) interpreteer nn soos volg: "the divine spirit is an "extension" of 

Yahweh's personality by which he exercises his influence over the world". 
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Block (1991:154) maak die stelling dat die verstaan van die uitdrukking 717' nn die 

noodsaaklike sleutel is om die boek Rigters te verstaan en die manier waarop Jahwe sy 

teenwoordigheid en werking in die Ou Testament vergestalt. Volgens Block dui die 

uitdrukking 717' nn op die geestelike variasie van die fisiese metafoor 717'-1' 

(hand van die Here). Block stel dit duidelik dat die uitdrukking 717' nn die agent is 

waardeur God sy wil tot volvoering bring, of dit nou tydens die skepping, of in die gee 

van lewe, begeleiding, versorging, openbaring van sy woord, hernuwing van harte of 

beseeling van Israel as sy volk is. Vir Block is die 717' nn 'n eie, onafhanklike 

goddelike entiteit. Die 777' nn is dus 'n verlenging van die Here se persoonlikheid. 

Block beskou die 717' nn in hierdie tekste as die derde Persoon van die Triniteit. 

Volgens Block dui die 777' Hn in die Rigterboek op die beheersing van 'n persoon 

deur die teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees. 

EVALUASIE 

In die Rigterboek neem nn onvewags, sonder enige aankondiging, persone deur God 

gekies in besit. nn bemagtig hulle met 'n charismatiese gees vir die taak waartoe God 

hulle geroep het. Dit is byna asof die inbesitname gewelddadig is. Die werkwoorde wat 

gebruik word, is ook dikwels vreemde woorde, byvoorbeeld in Rigt 6:34 ~ 2 5  ("om te 

klee of te beset1'- militgre term), en in Rigt 13:25 ("om te stamp of te druK'). Hierdie 

werkwoord het altyd in die Ou Testament (vier keer - Gen 41:8, Ps 77:5 en Dan 2:1, 3) 

die betekenis van pla ("to trouble') In Rigters 14:6, 19 en 1514 word die werkwoord 

d7~ - om te beheer ("om te affekteer'/ "to rush upon') gebruik. Hierdie werkwoorde 

onderstreep die kragtige manifestasie van nn. 



Uit bogenoemde komrnentare is dit duidelik dat daar nie eensgesindheid is oor hoe die 

identiteit (%vie3 van die 717' Dn ge'interpreteer moet word nie. Almal is dit eens dat 

die nn 'n agent (sintakties-semantiese funksie in die status constructusverbinding) 

van God is. Almal sien die nn as 'n krag of mag wat van God af uitgaan. Die nn dui 

op God se magtige teenwoordigheid in die mens se lewe. Verder dui nn ook op die 

wyse waarop persone vir hulle godgegewe taak toegerus word. Block gaan egter verder 

as die ander kornmentare en kwalifiseer Dn pertinent as die derde Persoon van die 

Triniteit. 

Die vraag moet onmiddellik gestel word of Block se siening legitiem is. Word die Heilige 

Gees as derde Persoon van die Triniteit alreeds hier, aan die begin van die diakroniese 

pad van Dn se geskiedenis in Israel, ge'impliseer? 

Hierdie studie aanvaar Block se oorhoofse interpretasie, naamlik dat nn op die Here 

se teenwoordigheid dui en die agent is waardeur Hy sy wil tot volvoering bring, rnaar 

verskil radikaal van sy siening dat nn alreeds hier as Heilige Gees ge'impliseer word. 

Waarom verskil hierdie studie van Block? 

Die meeste tekste in hierdie ontwikkelingsfase van Israel se geskiedenis dui daarop dat 

nn ge'interpreteer moet word as 'n krag wat persone in besit neem en hulle bemagtig 

om hulle opgelegde taak volgens God se wil uit te voer. nn is gedurende hierdie 

tydpelk die charismatiese gees wat vir die verbondsvolk sorg en is nie 'n selfstandige 

onafhanklike entiteit nie. Block (1989:27) weerspreek hom deur in 'n artikel oor Dn in 



die boek Esegiel dieselfde argumentasie te voer met die uitsondering van sy laaste 

oprnerking, naamlik dat nn die derde Persoon van die Trininteit is. 

In die Rigterboek werk nn in die persone op 'n kragtige wyse. HI? omklee die 

persoon. nn neem die persoon geheel en al in beslag. Hierdie rill-bemagtiging was 

ook net vir die tydperk geldig wat nodig was om sy opgelegde taak suksesvol af te 

handel. lndien Hn, soos Block hierdie deel interpreteer, die Heilige Gees as persoon 

is wat hom aan die persoon onttrek, sou daar in die Rigterboek werkwoorde in 

sarnehang met n n  gebruik word wat dit irnpliseer, en dit gebeur nie. Hierdie studie 

handhaaf die mening dat die teenwoordigheid van Hn die rnanifestasie is van die 

teenwoordigheid van Jahwe self. 

In die Rigterboek is Hn 'n aanduiding van die magtige teenwoordigheid van die Here 

by individue ten behoewe van sy volk. 

Die volgende tekste, naarnlik 1 Samuel 10:6 (Saul se salwing) en 1 Samuel 16:13 

(Dawid se salwing), sluit by bogenoemde konklusie aan, naarnlik dat Hn, wat hier in 

sarnehang met 717' gebruik word, die aanduiding is van 717' se teenwoordigheid by 

die konings van Israel. Hierdie studie vind noue aansluiting by Bergen (1996:180) se 

interpretasie van Dawid se salwing as 'n simboliese handeling en skrywer hiewan haal 

dit graag aan: "Die olie wat op 'n deurdringende wyse Dawid se hare en vel bevogtig, 

wys heen na die mistieke teenwoordigheid van God. Die tema van hierdie gedeelte 

(1 Sam 16:18; 18:12, 14, 28) is: 'die Here was met Dawid'."Volgens Bergen was dit die 

teenwoordigheid van die Here deur sy Hn (vers 13) wat Dawid beskerm het. Die 

inbesitneming van Dawid was 'n geestelike gebeurtenis. Sy rill-bernagtiging was 
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permanent (vers 14), anders as Saul s'n. Bergen se interpretasie is 'n uitstekende 

interpretasie van die werking en die identiteit (%vie4 van n n  in die Ou Testament. 

Alhoewel hy nie direk s6 dat die n77 'n sinoniem vir God/Here is nie, is dit baie duidelik 

in sy argumentasie, veral ten opsigte van sy verduideliking van die simboliek van die 

olie en ook sy stelling dat Dawid se lewe telkemale gespaar is deur die teenwoordigheid 

van God by Dawid. God is deur sy n n  by Dawid teenwoordig. Uit hierdie 

argumentasie is dit duidelik dat n n  hier nie dui op die Heilige Gees soos ons dit in die 

lig van die Nuwe Testament verstaan nie -hoewe1 n n  hier gelykbetekenend met 717' 

(die Here) of ~ ' 7 5 ~  (God) is. 

Die volgende teksverse is teologies gespmke 'n laagtepunt in die teologiese loci Ou- 

Testamentiese pneumatologie. Hierdie tekste (1 Sam 16:l4, 15) handel oor die 

onttrekking van n n  aan die lewe van Saul. 

1 Sam 16:14 

;TV n m  ;TYY-R~ mnux 5~ nun ;n~ mq nnl14 

14 MAAR die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur 

die HERE gestuur, het hom verskrik. 

of 

14 But the Spirit of the UlRD departed from Saul, and an evil spiritfiom 

the LORD troubled him. 

1 Sam 16:15 



15 Toe si5 die dienaars van Saul vir horn: "Kyk tog, 'n bose gees van God 

verskrik u...." 

Wood (197650) gaan van die standpunt uit dat Saul 'n permanente ve~ulling met n n  

ontvang het en dat, met die onttrekking van God se nn, 'n bose nn Saul in besit 

geneem het. Volgens Wood was hierdie bose nn nie net 'n verkeerde gesindheid of 'n 

skuldige gewete nie. Die parallelisme ~ ' 7 h - n l l  en 7 U l  ~ ' 7 5 K - n l l  bevestig dat 

hier sprake is van 'n werklike Hn.  God het self hierdie bose 7 Y l  P ~ ; ~ ~ K - l l l l  

gestuur (in die sin van toelating van die bose) om Saul te bei'nvloed. 

Volgens McCarter (1980:280) is die bemagtiging deur nn nooit neutraal nie. Die nn 

bemagtig mense met spesiale vermoens of veroorsaak ongelooflike hartseer. In Saul 

se geval treiter 'n bose nn horn nadat die nn  van die HerelGod van horn gewyk het. 

Saul se toestand is teologies en nie psigopaties of selfs psigologies van aard nie. Die 

bose nn is van God en sal sy taak binne die goddelike plan volvoer. Saul is 'n man 

wat deur God verlaat is - %KW m D  717' n l l 1  -die Here se nn het Horn aan 

Saul onttrek. Saul se aanvanklike n11-bemagtiging het horn in staat gestel om as 

koning van Israel te regeer. Die nn-bemagtiging was simbolies van God se 

teenwoordigheid by Saul. Nadat die 717' nn (God se teenwoordigheid) Horn aan 

Saul onttrek het, het Saul se totale heerskappy ontaard. Niemand kan die nn beheer 

of manipuleer nie. 

Van Zyl (1989:22) interpreteer die 1 Sam 16-verhaal soos volg: Saul, die eerste koning 

van Israel, begin sy openbare amp deur die bemagtiging van die i117' Dl? 

(1 Sam 10:1, 6, 9, 10). As gevolg van Saul se ongehoorsaamheid onttrek God ( 7 1 7  
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nn ) Hom aan Saul en word die 717' Dn se plek ingeneem deur 'n 717' nKD 

7YY-nn wat Saul negatief (1 Sam 18:lO-12; 19:9-10) be'invloed. Verbasend is dat 

die 7Yl-nn ook van 777' (Here) kom (2 Sam 24:l). In die konteks van die 

Babiloniese godsdiens was bose geeste en demone verantwoordelik vir rarnpe en 

onheil en as iemand se persoonlike beskermingsgod hom verlaat het, het 'n bose gees 

onrniddellik sy intrek by daardie persoon geneern. Die deuteronomistiese 

geskiedsklywing wou s6 dat alles onder die heerskappy van 717' staan - ook die 

bose gees (7Yl-Dll). God gebruik die bose gees as instrument om Saul te straf vir sy 

ongehoorsaamheid. Van Zyl (1989:23) rnaak die oprnerking dat vers 15 se ~'75~- 

'n sinonieme parallelisme kan wees vir vers 14 se 717' nn, rnaar dit kan ook 

wees dat die sklywer wil s6 dat die bose gees tot die sfeer (lewensw6reld) van God 

behoort, soos Job 1:6 en 2:l die Satan dan ook teken. Van Zyl (1989:23) wys ook 

daarop dat daar 'n ander moontlikheid bestaan, naamlik deur ~'75~ as 'n superlatief 

te beskou: "h verskriklike bose gees". Hy kwalifiseer egter sy stelling deur daarop te 

wys dat dit 'n baie vreemde uitdrukking van die superlatief in Hebreeus sal wees. 

Volgens Bergen (1996:182) is Saul se situasie nog meer angswekkend as net die feit 

dat die 717' nn Horn aan Saul onttrek het. 'n Bose gees van God treiter horn. Hierdie 

bose gees was 'n bo-natuurlike wese wat deur God gestuur is om Saul te straf vir sy 

ongehoorsaamheid aan die Tora. 

Klein (1983:165) maak die enkele oprnerking dat die nn van God Saul verlaat het en 

dat 'n bose nn Saul beset het. Volgens Klein sklyf die Ou Testament dikwels 

versoekinge en slegte gebeure aan God toe (Deut 13:2-4; Amos 3:6; 2 Sam 24:l). 





Die 7 P l - ~ l l  was beslis 'n gees en nie net 'n slegte gemoedstoestand of skuldige 

gewete nie. Die studie sluit aan by die siening van Hildebrandt (1995:122) dat die bose 

gees 'n demoon was wat deur die Satan gestuur is om Saul te treiter. Onmiddellik sal 

die vraag gestel word: "Wat van die constructus (besitter1vewantskap)-verbinding 

"gees van die Here/gees van God" (1 Sam 16:14). Hoe kan die Satan die bose gees 

stuur as die grammatiese konstruksie verwys na die gees 'van Godldie Here" of "die 

Here/God se gees" ? 

Godldie Here het die bose gees gestuur, in die sin van toegelaat om Saul te 

bei'nvloedltreiter nadat Hy sy n n  aan Saul onttrek het. Die Bybelskrywers het alle 

gebeure goed of sleg onder die heerskappy van God geplaas. Amos 3:6 onderstreep 

hierdie teologiese denke: "Sal dam 'n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie 

bewerk het nie? " God het Saul deur die ontrekking van sy nn gestraf vir sy 

ongehoorsaamheid. 

Het die 7 ~ ~ - n ~ ~  Saul beset (internlinnerlik) of net be'invloed (ekstem)? 

As daar na die verskillende werkwoorde (K% - vul, n'v - plaas, - ooweldig, 

~ d 7  - klee) en voorsetsels (nK - met, 5~ - op) gekyk word wat gebruik is om die nn 

se werksaamheid te beskryf en die werkwoorde (nu3  - treiter, 7'7 - was) wat die 

aksie van die bose gees beskryf, volg die konklusie dat die bose gees Saul nie beset 

het nie, maar van tyd tot tyd ekstern be'invloed het. Alhoewel dieselfde werkwoord 

(11D) gebruik word om die onttrekking (1 Sam 16:14) van die 777' nn aan Saul aan 

te dui en ook om die wykinglonttrekking ( 1 Sam 16:23) van die 7P%711 te beskryf 

dui dit slegs aan dat God se "gees" en die bose gees van Saul af weggegaan het. 

229 



Hierdie weggaan kan innerlik wees soos die nn wat Saul beset het en dit kan ook van 

iemand se nabyheidlteenwoordigheid weggaan. Die hooftaak van die bose gees was 

om Saul met vrees te vewul. Die bose gees het ook bepelkte mag oor Saul gehad -as 

Dawid op die her gespeel het, het die bose gees van Saul gewyk (1 Sam 16:23). 

Om saam te vat: 

[i] Die meeste kommentare handhaaf die gedagte dat die bose gees van God af 

kom. 

[ii] Hulle verduidelik nie die hele teologiese denke agter die bose gees van die Here 

of God se bose gees (717' nKI) 7 U l - n l l )  nie. 

[iii] Die "bose gees" is deur God toegelaat om Saul te treiter as straf vir sy 

ongehoorsaamheid. 

[iv] Die 'bose gees" het Saul nie innerlik beset nie, maar horn ekstem van tyd tot tyd 

bei'nvloed. 

God het Hom self (717' n n )  in 1 Sam 16:14 en 15 aan Saul onttrek oor sy sonde. Die 

Satan het onder God se toelatende wil Saul van tyd tot tyd getreiter. nn vewul in die 

konteks die sintakties-semantiese funksie van agent in 1 Samuel 16:14-16. 

Die nn in 1 Samuel 19:9, 2 Samuel 23:2, 1 Konings 18:12; 22:24 en 2 Konings 2:16 

kan ook gelykbetekenend ("as sinoniernq met ~ ' 7 %  / 717' ge'interpreteer word. 



5.2.2.1 KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE nil-GEBRUIK IN DIE DEUTERO- 

NOMlSTlESE GESKIEDSKRYWING 

In die deuteronomistiese geskiedsktywing bemagtig nil-persone om charismatiese 

wonderdade te verrig en dui n i l  op die seenende teenwoordigheid van God self. Die 

handelinge van die nn is om persone ekstaties te bemagtig om bo-menslike dade te 

verrig in belang van die volk van God, soos by die rigters. 'n Verdere handeling van 

n i l  in die deuteronomistiese geskiedsktywing is om die eerste konings van Israel te 

bemagtig vir hulle taak as koning van die Here. n i l  bemagtig hulle om suksesvolle 

militgre operasies uit te voer en om regverdig te regeer. 'n Volgende gebruik van nn 

in die tydperk is om die koms van 'n bose gees aan die n i l  van God te koppel. Hierdie 

bose n i l  is 'n demoon wat Saul ekstem be'invloed om teenproduktief in die koninkryk 

van God te wees. 

n i l  word dus nie deur die deuteronomistiese geskiedsktywing gehtelpreteer as die 

"Geesnvan God (Heilige Gees) nie. In die lig daalvan kan Block se siening, naamlik dat 

n i l  die Heilige Gees is, nie aanvaar word nie. 

5.2.3. DIE PRE-EKSILIESE PROFETE 

In die vroegste tydperke was daar profete wat in Israel opgetree het, onder andere Elia 

(870 vC), Elisa (848 vC), Natan (2 Sam 7:l-17; 12:l-25), Gad (2 Sam 24:12-25), Agija 

(1 Kon 11:29-39) en 'n onbekende profeet van Juda (1 Kon 13:l-32). Sedert die agtste 

eeu voor Christus (785-626 vC) verskyn die sogenaamde skrifprofete - so genoem, nie 

omdat hulle hulle woorde self op skrif gestel het nie maar omdat hulle woorde versamel 

is en onder hulle name uitgegee is. Volgens West (1981:271) is die eerste generasie 



"skrifprofete" Amos (762 vC), Hosea (750 vC), Miga (734 vC), Proto-Jesaja 1-39 (741 

vC) en Jerernia (626 vC). 

Miga 2:7 

~157 1 9 5 5 ~ ~  ~ ~ K - O K  ;[-I;[- n n  1rp;r q7u9-nr ~nn ; r  7 

7% lW'7 PY 139'' 

7 Mag dit gese word, o huis van Jakob: Sou die HERE dun ongeduldig wees? 

Of is dit sy dade? Is my  woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte 

wandel nie (OAV)? 

of 

7 Volk van Jakob, moet daar gevra word: "Is die Gees van die Here kwaad? 

Doen Hy sulke dinge?" Belowe Ek nie goeie dinge vir di6 wat opreg lewe nie 

[NAVI? 

of 

Is dit ges& huis van Jakob, dat die Here kort van gees is ... (Eie vertaling)? 

Hillers (1984:34) begin sy inleiding tot Hoofstuk 2 met hierdie opmerking: 'This passage 

is corrupt or doubtful at so many points that even the general progression of thought is 

uncerfain." Volgens Hillers is dit Miga se opposisie wat sinspeel op die bekende 

uitdrukking, nnK1 'IDn-311 P'9K 7 l K  inn1 O m  (die barmhartige en genadige 

God, lankmoedig, vol liefde en trou) van Eksodus 34:6. 

Volgens Barker en Bailey (1998:66) dui die uitdrukking 717' l l l l  lsp7 'n idioom 

aan. Die valse profete verkondig dat God se geduld geen perke het nie. Miga wys deur 

middel van hierdie idioom dat hulle 'n denkfout maak en God beproef. 
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Andersen en Freedman (2000:llO) wys daarop dat dit in hierdie vers oor 'n retoriese 

vraag gaan, met ander woorde wat nie 'n antwoord verwag nie. Is dit so dat iemand 

ges6 het dat die "gees"van die Here (die Here self) ongeduldig is? 

EVALUASIE 

Volgens die kommentare funksioneer H n  hier as deel van 'n idiomatiese uitdrukking 

en dui die uitdrukking op die psigologiese aspek (geduld) van God se karakter. nn het 

dus in hierdie konteks geen betrekking op die Heilige Gees of selfs op "Gees" as 

manifestasie van God se magtige teenwoordigheid nie. Hierdie studie vereenselwig 

hom met die standpunt van Hillers. 

Die volgende tekste uit Miga en Hosea kommunikeer bloot die feit dat die profeet sy 

roeping van God ontvang het en deur die H n  bemagtig is om te profeteer. 

Miga 3:8 

n u n  5 m w - 5 1  w m  33~)-5 

8 Ek daarenteen is vol hag,  met die Gees van die HERE, en reg en helde- 

moed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en a m  Israel sy sonde. 

Barker en Bailey (1998:116) stel dit dat daar 'n duidelike kontras tussen Miga en die 

valse profete voorkom. Die valse profete is deur hulle eie materiele behoeftes 

ge'inspireer, terwyl Miga vol is van krag (nl>), reg (Pawn) en heldemoed ( 7 T x ) .  Die 



bron van Miga se krag is deur 'n redakteur verklaar as 717 H n .  Die voorsetsel nK 

het hier verklarende betekenis: "dit wil s6". 

Van Leeuwen (1978:189) interpreteer hierdie deel dat die profeet deur die "geesl'van 

God bemagtig is om in ekstatiese geesvewoering te spreek soos in 1 Samuel 10:6 en 

10. 

Hillers (1984:46) interpreteer nn  hier as die charismatiese gawe wat die profeet 

inspireer om teen die valse profete te profeteer. Hy sluit by Barker se interpretasie aan. 

Smith (1984:33) wys daarop dat Miga duidelik die verskil tussen horn en die valse 

profete aantoon; hulle profeteer vir eie gewin, hy profeteer die ware woord van God 

ongeag die konsekwensies. Hy preek sy boodskap omdat hy deur die nn van God 

gestuur is. Hier verstaan Smith nn  as sinoniem ("ekwivalent3 van God self. 

Volgens Limburg (1988:177) dui n n  vir horn die Here self aan - Miga kry sy krag by 

die Here. 

Volgens Barker en Bailey (1998:78) wys vers 8 op die skerp kontras tussen Miga en die 

valse profete. Hy vertaal die toepaslike deel soos volg: "I am f&d M p o w e r  by the 

help of the spirit " 

EVALUASIE 

Die term 717 nn impliseer dat Jahwe die Een is wat die profeet Miga vewul het met 

krag (DD), reg (053tl)n) en heldemoed ( m 1 3 ) .  nn  word hier as medium gebruik in 



die sintakties-semantiese funksie en is dus gees van God in soverre dit die instrument 

aandui waardeur God as bron van die krag (nl3) die profeet bemagtig. Die rol en taak 

van nn in Miga 3:8 dui ook 'n koersverandering aan in die werking van nn. Vir die 

eerste keer word die handelinge van nn in verband gebring met die etiese lewe van 

Israel. Tot hierdie tydstip toe het nn persone bemagtig om buitegewone take (die 

rigters en ekstatiese profete) te verrig en Godsopenbaringe bekend te maak. 

Die volgende tekste uit Jesaja 11:2, 30:l kommunikeer dieselfde inhoud van nn, 

naarnlik dat die "gees" van die Here die kneg van die Here vir sy geroepe taak 

bernagtig. 

Jes 11:2 

nu7 nn n211 7su nn zrn 7~3n nn m9 nn 1.5~ ;rm 2 

717' nNl'1 

2 en op Horn sal die Oees van die HERE rus, die Gees van wysheid en 

verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees 

van die HERE. 

Snijders (1 969:145) m aak die opmerking dat b lome afgekap word en dat koningshuis 

tot 'n val kom - dit het ook met Juda gebeur, maar dit is nie die einde nie. 'n Afgekapte 

boom kan weer uitspruit en lote gee. Die R n  van God is die goddelike energie wat 

lewe kan gee. 

Clements (1980:120) volg 'n ander benadering as die vorige twee kommentatore. Hy 

laat 11:l-9 terug gryp na 10:33-34 waarin die beeld geskep word van 'n woud wat 
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afgekap word - simbool van Israel se swaarkry en ballingskap. Jesaja 11:2 is in die lig 

hielvan 'n orakel van hoop. 'n Nuwe heerser uit die geslag van lsai sal die koningshuis 

van Dawid kom herstel. Die nuwe koning sal ten volle toegerus wees deur die gawes 

van die nn - polities, milit& en administratief. 

Watts (1985:169) wys op die feit dat 11:2 met 'n werkwoord (KS1l - pf + waw) begin. 

Die lyn vanaf 10:34 word dus voortgesit tot in Hoofstuk 12. Die werkwoord dui nie op 

gebeure &ens in die toekoms nie, maar koppel terug na 10:33 en dit wat daarop volg. 

Wat belangriker is as die naam van hierdie koning is die gawes wat hy van die nn sal 

ontvang. Die bemagtiging deur die 717' n n  stel die koning in staat om goed te 

regeer. Hy ontvang die vermoe ( n n )  om goed te regeer deur die toerusting van die 

m, wysheid en verstand (73'31 7nm n n )  om goeie besluite te neem en 'n billike 

beleid in te stel, raad en sterkte (7ll1331 7XY n n )  om 'n goeie diplomaat en strateeg 

te wees, kennis en vrees van die HERE (717' nKl'1 nu1 n n )  om in 'n goeie 

verhouding met die Here te leef. 

Volgens Oswalt (1986:279) was die gawe van die nn aanvanklik konkreet - 

kunstigheid om die tempel te bou (Eks 31:3) of die krag van Simson (Rigt 14:6) om 

roemtyke oorwinnings te behaal. In die latere periode het die gawes meer abstrak 

geraak soos onder andere die gawe van leierskap. Saul en Dawid was albei deur die 

nn toegerus vir hulle taak as konings van Israel. Die leier uit die geslag van lsai sal 

getuig van 'n bo-menslike inspirasie; anders sal daar geen verskil wees tussen hom en 

die regering van Agas nie. 



EVALUASIE 

Die rneeste kornmentatore verwys in die teks na nn  sonder om te kwalifiseer of hulle 

rill as die Heilige Gees ("Gees van God") beskou of as aanduiding van God se 

("gees'? teenwoordigheid by die nuwe koning. Die charisrnatiese bernagtiging van 

konings deur die nn is tydens die regeringsjare van die koningshuis van Dawid 

getermineer - die koning het deur sy geboortereg regeer en nie rneer deur goddelike 

verkiesing nie (Neve, 1972:36). Jes 11.2 hervestig die charismatiese bemagtiging van 

die koning en projekteer dit op die nuwe era. Die nuwe koning sal weer voortkorn uit die 

stomp van lsai (Israel wat in ballingskap verkeer). Die nn-bemagtiging van die nuwe 

heerser sal die kern van sy koningskap uitmaak. Jesaja maak gebruik van ou nn- 
tradisies in sy boodskap van hoop. Die nuwe koning sal charismaties bemagtig word 

om, soos individue van vroeer, instrumente in God se plan te wees. Die skrywer verwys 

dan na Josef se wysheid en verstand (Gen 41:39). Die raad verwys na die oudstes 

(Nurn 11:17) wat deur die nn bernagtig was om Moses te help regeer. Die sterkte 

verwys na fisiese krag en moed en gyp terug na die charisrnatiese leiers gedurende 

die rigtertydperk. Jesaja herinterpreteer die charismatiese bernagtiging van vroeer en 

brei daarop uit. Die bernagtiging sal permanent wees en 'n innerlike verandering sal ook 

plaasvind. 

Volgens Jes 11:2 word die nuwe koning deur die nn  in volle heerlikheid charismaties 

bemagtig. Jahwe is nou weer in werklikheid die heerser omdat Hy sy aardse heerser 

kies en horn deur die nn bemagtig. Vir die eerste keer word die gawe van geloof en 

kennis van God (n'ln' n K l q l  n n )  aan die bemagtiging van die nn toegeskryf. 

Die eskatologiese ryk sal dus gekenmerk word deur die teenwoordigheid van God ("en 



op Horn sal die Gees van die HERE rus" - 717 n n  ;rnn) by die nuwe 

heerser. 

Volgens Jesaja sal hierdie feit so duidelik wees dat die koning se titel "lrnmanuel" sal 

wees. 

Hierdie studie huldig die standpunt dat die rill-bemagtiging verstaan moet word as 

aanduiding dat God self by die nuwe koning se heerskappy betrokke sal wees en dat 

daar in hierdie konteks geen sprake is van as die Heilige Gees soos Hy Hom in die 

Nuwe Testament openbaar nie. Sintakties-semanties verrig n n  hier die funksie van 

agent in die status constructusverbinding. 

Jes 30: 1 
70151 -la u b  7x7 n w 5  ; I ~ - - P U I  n-1110 P-13 ?;1 1 

nuon-5u nuon n m  pa5 - n n  ~ 5 1  ; r m  

1 Wee die opstandige kinders, spreek die HERE, wat 'n plan uitvoer, maar dit is 

n ie  uit My nie; wat 'n verbond sluit, en dit is  n ie  uit my Gees nie, om sonde op 

sonde te stapel (OAV) 

In Jesaja 30:l word n n  in dieselfde betekenis gebruik. Jes 30:l waarsku Israel opnuut 

teen 'n verdrag met Egipte. Die uitdrukking hier "en dit is nie uit my Gees nie" - 

' n n  ~ 5 1 -  is 'n sinonieme parallelisme met die voorafgaande "maar dit is nie uit My 

nie" -'la ~51 .  n n  funksioneer hier dus as sinoniem vir God en is nie 'n aanduiding 

van 'n onafhanklike entiteit (derde Persoon van die Triniteit) nie. Die sintakties- 

sernantiese rol van n n  is die van 'n medium (instrument waardeur God werk). 

Jes 31:3 



5 ~ x 1  ?'I1 7D1 717'1 llll-K51 ltU2 P7'DlDl$K-~51 P'IK P'lW.313 

11'5Y P 5 3  1'11111 1TY 5911 1719 

3 Ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie, en hulle perde is vlees en nie 

gees nie; as die HERE sy hand uitstrek, dan struikel die helper, en wie gehelp 

is, val; en saam gaan hulle alrnal te gronde. 

Volgens Snijders (1969:314) word Egipte as die redder by uitnemendheid gesien en 

alle hoop word op die farao geplaas. il l7 beteken hier "asem"of "geesnvan God en dui 

op die teenstelling tussen God en Egipte. Egipte is deel van die geskape werklikheid en 

sterflik. 

Oswalt (1986:572) wys daarop dat hierdie vers die kontras tussen Egipte en God 

aandui. Vlees (Egipte) kan nie bo lln (God) verhef word nie. 

Watts (1985:409) interpreteer die il l7 as sinoniem vir "met God". Die woorde ltU3 en 

Dl? definieer nie God se wese nie, maar in 7it)z word die totaliteit van Egipte se 

sterflikheid saamgevat. 

EVALUASIE 

Uit die kommentare is dit duidelik dat l l d 7 1  'n sinonieme parallelisrne met 

%-K% vorrn. l l l l  funksioneer hier as 'n sinoniem vir 5~ en dui dus op God self. 

Hierdie studie wil egter die volgende aspekte uitlig: 

(i) Hier word implisiet gestel dat Jahwe gees is, net soos die mens vlees is. 

(ii) Jahwe het nie net 'n lln nie. Jahwe is ook gees. 



(iii) en 5 K  hoott byrnekaar net soos "mensnen "v1ees"byrnekaar hoott. 

(iv) n'll staan teenoor liU3 net soos "Godnteenoor "mensnstaan. 

(v) Jahwe is nn, net soos Hy "God is. 

(vi) Die sinonieme parallelisrne Rn en 5~ s6 dat Rn tot die goddelike gebied 

behoort, dus tot die gebied (sfeer) van Jahwe. Rn behoort geheel en a1 by Hom. 

Hy is die lewebeskikkende sterkte. 

nn dui dus in hierdie teks op God self - Jahwe-in-aksie. Dieselfde interpretasie geld 

vir Rn in Jes 32:15 en Jes 34:16. 

5.2.3.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE rill-GEBRUIK BY PRE-EKSILIESE 

PROFETE 

Die interpretasie en handeling van nn in die pre-eksiliese profete, soos veral in Miga 

en Jesaja, dui 'n nuwe ontwikkeling aan in die verstaan van nn. Die profetiese nn in 

Miga se taak is nie om verlossing te propageer nie, maar juis om die volk se sonde te 

ontbloot. Tot hiertoe is nn ge'interpreteer: 

(i) as die lewensbeginsel, of 

(ii) as die instrument van goddelike kornrnunikasie, of 

(iii) as die bron van charisrnatiese verlossing. 

Nou word nn die eerste keer in verband gebring met die beoordeling van die etiese 

lewe van Israel. Jesaja brei uit op Miga se verstaan van H n  en I6 klern op 'n ander 

nuanse. Vir Jesaja staan nn  in verband met die kornende verlossing deur God, rnaar 

dan ooreenkomstig die suiwering van die volk. Die kornende verlossing word bewerk 
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deur die Messiaanse koning op die troon van Dawid wat deur die nn toegerus is vir sy 

taak. Die nn word nou uitgegiet om 'n nuwe etiese lewe in lsrael te bewerk. 

5.2.4. DIE PROFETE VAN DIE BALLINGSKAP EN TERUGKEER 

Na die verrnyding van die gebruik van by die pre-eksiliese skrifprofete in verband 

met hulle eie roeping en taak as profete, begin 'n nuwe bedeling met Esegiel (593 vC) 

se optrede. Die nn bemagtig sy eie optrede en tree ook op as die aktiewe agent in die 

herstel van lsrael. lsrael was langer as 'n halwe eeu in ballingskap. Ten spyte van die 

beloftes van hoop (Jeremia) en die visioene (Esegiel) is lsrael steeds in ballingskap. 

Talle Jode het hulle hoop om ooit na Jerusalem terug te keer, verloor. 

Gedurende hierdie tydperk (587-539 vC) verskyn 'n profeet, Deutero-Jesaja (40-55), 

met die boodskap dat die tyd van lyding en straf vir Juda verby is (Prinsloo, 

1987(b):98). Deutero-Jesaja se profesie word bewaarheid en die Jode keer terug uit die 

ballingskap (538 - 445vC). Trito-Jesaja (56-66) tree op in 'n tyd van geloofskrisis. Die 

ballinge het teruggekeer na Jerusalem, maar die heilsbeloftes het nog nie in vervulling 

gegaan nie. Trito-Jesaja verseker die volk dat Jahwe die verhewene is - daar is geen 

ander God soos Hy nie. 

Die volgende tekste van Esegiel kommunikeer dieselfde inhoudelike van m, daarom 

geld die opmerkings van die kommentare by Esegiel 11:1, 5 ook vir Esegiel 2:2; 

3:12, 14; 8:3, 24; 11 :1;5 en 24. 

Eseg 11 :5 

n.2 PmnK 13 m;r9 ~ n ~ - m  YnK +K Y a w  777 nn +u 5 m  5 



5 Toe val die Gees van die HERE op my, en Hy se vir my: Spreek, so se die 

HERE: So het julle gespreek, o huis van Israel; e n  wat in julle gees opkom, 

weet ~ k .  

Greenhill (1967:246) interpreteer nn as Jahwe-in-aksie - God self. Die profeet word 

deur nn in besit geneern. "Gees" (in) en hand (7' - 8:l) is vir horn dieselfde 

rnanifestasie van die teenwoordigheid van God. Volgens horn dui die werkwoord 591 - 

"val", op iets wat van bo af korn. In hierdie konteks het die "geesndie profeet kragdadig 

bernagtig om te profeteer. 

Volgens Zirnrnerli (1979:258) is die uitdrukking 777' nn ' 5 ~  59nl - "toe val die 

gees van die Here op my" vreernd aan die inhoudelike van Esegiel. Daar is we1 

ve~vysings na die hand (8:l) van die Here wat op die profeet val of korn. Die "handnen 

"gees" vorm volgens Zirnrnerli 'n sinoniern vir God se eie teenwoordigheid. In die lig 

hiewan stel Zirnrnerli dit dat Hn God self is. Volgens Greenberg (1983:187) bernagtig 

die n77 die profeet vir 'n profesie. 

Maarsingh (1985:141) beskou 717' nn as 'n sinonierne parallelisme met Esegiel 8:l 

se 777' '1% 'I' - "hand van die Here HERE". Vir horn dui as rnetafoor dus op 

God self. 

Hildebrandt (1995:187) is van rnening dat enige vorm van profesie, hetsy rnondeling of 

visioen&, die bernagtiging van nn is. In die konteks dui dit vir horn op Jahwe se 

teenwoordigheid en bernagtiging van die profeet. 



Block (1997:334) beskryf die nn-handeling as 'n beklemtoning van God se 

teenwoordigheid by en sanksie aan die profeet. Wanneer aan nn in die Ou Testament 

gedink word, besktyf nn die goddelike teenwoordigheid op aarde en by die profeet. 

God oefen sy teenwoordigheid en bemiddeling op aarde uit deur sy nn. nn is die 

krag van God wat in mense welksaam is. nn is sy skeppende, lewegewende en 

dinamiese mag. H n  is God self. Wanneer nn handel is dit God self wat handel. 

EVALUASIE 

Die boek Esegiel is by uitnemendheid die boek van die m. nn  kom twee en vyftig 

(52) keer in die boek voor en die hele semantiese veld word gedek. Die gereelde 

voorkoms van nn open 'n nuwe persepsie aangaande die identiteit en handelinge van 

nn . Die boek Esegiel wentel om die drie (3) visioene (Esegiel 1-3, 8-1 1 en 40-48) wat 

Esegiel ontvang het. Die boek Esegiel begin in Hoofstuk 1:4 met 'n teofanie - 'n "wind" 

( n n )  kom uit die noorde en omsluit die vier (4) figure. Die n n  bepaal die rigting van 

hierdie figure (1 :12). 

God beveel Esegiel om te staan. As dit blyk dat hy nie op sy eie kan nie, is dit die 

wat horn oorweldig en optel (2:2). Teen sy wil (3:12) word Esegiel deur die n n  

weggeneem om te gaan profeteer. In Esegiel 8:3 verplaas Jahwe die profeet na 

Jerusalem. In hierdie deel funksioneer die "hand van Jahwe" en die n7-I as sinonieme 

vir mekaar. Beide uitdrukkings dui op die teenwoordigheid en inbesitname deur Jahwe. 

717'-'T' en 717' nn3 vorm 'n sinonieme parallelisme om die handeling van God 

met die profeet te beklemtoon. n77 funksioneer hier as die medium in die sintakties- 

semantiese funksie waardeur God met die profeet werk. Dieselfde verklaring geld ook 

vir Esegiel 37:l. 
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Eseg 37: 1 

7Y337 7lnIl 'lll'P1 712' Ill13 'IKS1'1 717'-1' '55, m97 1 

n v w  K V ~  

1 DIE hand van die HERE was op my, en Hy het my uitgebring deur die Gees 

van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene. 

Volgens Vawter (1991:166) is die uitdrukking "die hand van die Here was op my" 'n 

stilistiese merker wat die moment aandui wanneer die profeet 'n profetiese ekstase 

beleef. Gedurende hierdie ekstatiese moment word die woord op drie verskillende 

maniere gebruik. Drie verskillende Engelse (Afrikaanse) woorde word benodig om die 

handelinge van nn te besklyf. In vers 1 is nn die 'Qeesnvan die Here, in vers 5 is 

rill - "asem" (die lewegewende beginsel) en in vers 9 die meteorologiese element 

"wind" wat die lewensasem in die droe bene inwaai. Vawter (1991:167) wys op die 

verlies van betekenis deur die vertalings. Hier gryp die profeet terug na Genesis 1:2 - 

God self skep en bedwing die waters. Iln is vir Vawter gelykbetekenend met God self. 

Greenhill (1967:19) interpreteer nn as Jahwe-in-aksie (God self). Die profeet word 

deur Iln in besit geneem. nn en 1' is vir horn dieselfde manifestasie van die 

teenwoordigheid van God. Die "hand van die Here" is vir Greenhill die symbolum 

roboris (die simbool van krag) en staan in 'n sinonieme parallelisme met nn. 1' vorm 

ook die instrumenturn operationis (die instrument van aksie). As sinonieme parallelisme 

verkry n7-I hier die ekwivalente betekenis van "band"en dui dit op God self (1967:246). 

Die profeet verkeer in 'n ekstatiese toestand waarin hy 'n visioen sien. Hierdie toestand 

is deur God self (Hn) veroorsaak. 



Volgens Zimmerli (1983:254) is Jahwe self die onderwerp - die handelende persoon. 

Hierdie vers skakel baie nou met Esegiel 40, die inleiding op die groot tempelvisioen. 

Groot ooreenkomste kom voor tussen Esegiel 40 en 37. Selfs die teksgedeelte oor nn  

het 'n sinonieme deel in Hoofstuk 40: 7nv K3'1 717'-'19 '551 7n'7 ("m die 

hand van die HERE op my en H y  het my daarheen gebring"). Volgens Zimmerli 

vorm n n  hier deel van die gebruiklike profetiese taal om aan te toon dat Jahwe self 

die bron van die visioen is. 777' Ill13 skakel ook baie nou met ~ ' 7 5 ~  nn2 in 

Esegiel 1 1 :24 ("gees van God') en dui God self aan. 

Block (1998:372) stel die vraag, naamlik of dit wat Esegiel hier beskryf 'n visioen is of 'n 

oomblik van profetiese ekstatiese bemagtiging. Vanwee die afwesigheid van die werk- 

woord 7Kl ("Sien') dui dit eerder daarop dat Esegiel hier 'n oomblik van profetiese 

ekstase beskryf. Volgens Block (1998:373) dui die uitdrukking "hand van die Here" op 

die totale bemagtiging van Esegiel deur die Here. Die woord nn word tien keer in 

verse 1-14 gebruik. In die konteks van die boek Esegiel het die begrip drie verskillende 

betekenismoontlikhede: 

(i) instrument waardeur die profeet vervoer word (37:l) 

(ii) kompasrigting (37:9c) 

(iii) agent waardeur lewe gewek word (37:5-6) 

Die begrip 717' nn2 skakel met ~ ' 7 5 %  nn3 7Km2 in Esegiel 11 :24 en dui die 

instrument aan waardeur die profeet die visioen sien. Daar is geen aanduiding dat die 

profeet letterlik verplaas is nie. Altes vind plaas in die oomblik van ekstatiese 

bemagtiging. Vir Block is nn  hier 'n aanduiding van Jahwe-in-aksie. 



EVALUASIE: 

Dit is 717' wat die IT77 aksie veroorsaak. Dit is Hy self wat die profeet in besit neern 

en horn deur visioene na ander plekke verplaas. Dit is IT77 wat die profeet inspireer om 

te profeteer. Hier dui H n  nie die Heilige Gees aan nie en stem die studie saarn met 

Greenhill en Block dat H n  in bogenoemde kontekste Jahwe-in-aksie is. 

Esegiel 37 is in twee hoofrnomente verdeel: Deel 1 handel oor die visioen (1-10) en 

deel 2 (1 1-14) handel oor die interpretasie van die visioen. Deur God se bernagtiging 

ervaar Esegiel 'n oornblik van profetiese ekstase en ontvang hy die visioen van hoop vir 

die platgeslane volk. 

Daar is ook 'n alternatiewe verstaan van die teks rnoontlik. In die beredenering van 

hierdie argument is 717' die handelende (717' D m )  en nie die genitief wat in 

sarnehang met staan nie. Die voorsetsel 2 v e ~ u l  dan die funksie van 'n bet 

instrumenti(Van der Merwe eta/., 1997:228). 

Die volgende vertaling is dan 'n rnoontlikheid: 

1 Die hand van die Here was op my, en (hy) (die) Here het my uitgebring in die 

gees en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene. (Eie vertaling) 

Keil (1885:115) is een van die kornrnentatore wat Esegiel 37:l so interpreteer. lndien 

hierdie alternatief gehandhaaf word, is H n  geensins 'n aanduiding van die Heilige 

Gees (derde Persoon van die Triniteit) nie. 



Esegiel 36:27, 37:14 en 42:l is vir baie teoloe die bewys van die teenwoordigheid van 

die Heilige Gees in die Ou Testament. In die lig d a a ~ a n  dat nn in al drie tekste 

dieselfde beteken, hanteer die studie hulle in dieselfde bespreking. 

Eseg 36:27 

27 En Ek sal my Gees in ju ;te gee en sal maak dat julle in my 

insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. 

Eseg 37: 14 

P ~ Y ' T Y  o m n u - 5 ~  nmu mm n n w  ~ 3 2  mn m 1 1 1 4  

m = m ~  -n3win ~ X ' T  m9 *IN--2 

14 Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle 

land laat woon. Dan sal julle besef dat Ek die Here is. Ek het dit 

ges& en Ek sal dit doen," s& die Here. 

Greenhill (1967:724) beskou n n  in hierdie konteks as die Heilige Gees self. Hier word 

die persoon van die Heilige Gees onderskei van die gawes en werking van nn. 

Sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees is mense geestelik dood en kan daar 

nie 'n aktiewe verhouding met God bestaan nie. Hulle leef vir hulleself; hulle steur hulle 

nie aan God se bepalings nie. Die oorsprong van 'n God-gewilde lewe is die werking en 

inspirasie van die Heilige Gees - nn doen dit hier in die lewe van die volk van God. 



Volgens Zimmerli (1983:249) gaan die werking van nn in die Ou Testament altyd 

gepaard met 'n bemagtiging wat persone nuwe dinge (1 Sam 10:6) laat doen. Die nuwe 

ding hier is gehoorsaamheid aan God se bepalings en 'n nuwe toegewyde lewe van die 

volk. n n  is Jahwe-in-aksie. Dit is sy teenwoordigheid wat die volk sal laat lewe. 

Maarsingh (1991:71) interpreteer Esegiel 36:27 as 'n uitbreiding op die gebeure in vers 

26. Jahwe het eers die mens se ou verkeerde leefstyl (35) en wilskrag ( n n  ), dus die 

mens se ingesteldheid, verander en nou plaas Jahwe dit onder die bestuur van sy nn. 

Jahwe red die mens uit sy hopelose toestand. Volgens Maarsingh (1991:86) het n n  

en die suffiks (eerste persoon enkelvoud) meer beteken as om net fisies lewe te gee in 

doodsbeendere - die nn het mense bemagtig om voortaan te lewe (in volheid) soos 

Jahwe dit van hulle venvag het. Volgens Maarsingh is nn hier gelykbetekenend met 

Jahwe self. 

Volgens Greenberg (1997:731) is nn 'n aanduiding van God self. Hy verwys na Psalm 

143:lO ('Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei 

in 'n gelyk land? as ondersteuning vir sy siening. 

Block (1 998:355) beskou vers 26 as 'n herhaling van Esegiel 1 1 :19 ("En Ek sal hulle 

een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle 

vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee") Vers 27 is volgens hom 'n uitbreiding 

op, eintlik 'n verbreding van, vers 26. Israel se status quo (afvalligheid) kan slegs deur 



Jahwe se ingrype verander word. Deur sy ingrype kan die volk voortaan gehoorsaam 

wees aan sy verordeninge. Vir Block is in die twee gedeeltes die magtige 

teenwoordigheid van God self in die midde van die volk. Dit is God self (Dm) wat die 

moraliteit van die volk sal verhoog. 

D n  is die patiens ('@wev), in die sintakties-semantiese funksie, aan die volk waardeur 

Jahwe hulle wil help om aan sy gebooie gehoorsaam te wees. Sy teenwoordigheid, by 

elke persoon van die volk, sal hulle help om in gehoorsaamheid aan Jahwe te kan leef. 

D n  dui dus hier op die teenwoordigheid van Jahwe in die midde van sy volk se lewe. 

Hierdie studie is van mening dat daar hier 'n belangrike teologiese verskuiwing 

plaasvind ten opsigte van die werksaamhede van D n .  D n  is nou besig om die volk 

se etiese en morele lewe te verander. Jahwe gee aan die volk 'n nuwe hart en 'n nuwe 

ingesteldheid (Dm) in Esegiel 36:26. D n  bepaal nou die mens se religieus-sedelike 

gedrag. As dit vemuwe word, sal die volk in Jahwe se gebooie kan wandel. In vers 27 

word die rol wat nn in die lewe van die volk sou speel, uitgestippel. Deur die ingrype 

van D n  sal die volk in staat wees om gehoorsaam te wees. Die resultaat van hierdie 

bemagtiging sal eers in die toekoms waarneembaar wees; dit is dus 'n profesie van 

hoop en belofte vir die volk wat hulle koning, die tempel, die stad Jerusalem en die 

kultus verloor het. Hierdie hele toekomsbelofte word in die raamwerk van die verbond 

geplaas met die uitdrukking in vers 28: "en julle sal vir My 'n volk en Ek sal vir julle 'n 

God wees". 



Dit is slegs deur die teenwoordigheid van Jahwe self dat hierdie religieus-sedelike 

gedrag sal realiseer. Deur die gereformeerde Skrifbeginsel van Skrif-met-Skrif-te- 

vergelyk, toe te pas, word hierdie konklusie deur Esegiel39:29 bevestig. 

Eseg 39:29 

5Kliti' F2-5Y Tll-nK T139iu 1WK DX3 'I9 71Y T ~ D K - K ~ ~  29 

717' '17K DK1 

29 En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my Gees oor die 

huis van Israel uitgegiet het, spreek die Here HERE (OAV). 

of 

29 Ek sal hulle nooit weer verwerp nie; Ek het my Gees uitgestort op Israel," s& 

die Here my God (NAV). 

Alhoewel Hn in Esegiel 39:29 ooreenstem met die interpretasie van nn in Esegiel 

36:27 en 39:29, word die teks afsonderlik geeksegetiseer. nn dui in Esegiel 36, 37 en 

42:l op Jahwe self en nie op 'n personifikasie, 'n hipostase, van Jahwe of die Heilige 

Gees soos Greenhill nn interpreteer nie. 

Volgens Cooper (1994:36) is die uitstorting van nn die teken van die 

verbondsbevestiging, die waarborg van die nuwe lewe, vrede en voorspoed vir die volk. 

Die uitstorting van nn is die uitbreiding van Jahwe se persoonlikheid waardeur Hy sy 

wil in die w&reld volbring. nn is sy skeppende, lewegewende en inspirerende krag. 

Greenhill (1967:773) handhaaf sy standpunt van Esegiel 36:27, naamlik dat rill die 

Heilige Gees is wat oor die volk uitgegiet word om permanent by hulle te wees. 



Eichrodt (1970:529) interpreteer die uitstort van nn as die bevestiging van die 

permanente teenwoordigheid van God by sy volk deur die Hn. Die realisering van 

hierdie belofte I6 egter nog in die toekoms. Vir Eichrodt dui nn op die teenwoordigheid 

van Jahwe. 

Volgens Zimmerli (1983:321) is die kommunikasie van nn in samehang met die 

uitdrukking "Ek sal hulle nooit weer verwerp nie" die finale bevestiging van Jahwe se 

eenheid en solidariteit met die volk. Zimmerli beskou nn hier as die teenwoordigheid 

van Jahwe self. 

Maarsingh (1991:133) is van mening dat Jahwe in vers 23 ("het Ek my aangesig vir 

hulle verberg en hulle in die hand van hul teestanders oorgegee') sy oordeel-uitsprake 

oor Israel aankondig en weer in vers 24 ('my aungesig vir hulk verberg"). In vers 29 

verander die toneel radikaal; nou sal Jahwe deur sy nn permanent in die midde van 

sy volk wees. Die werkwoord 7DW ("uitstort') dui op Jahwe se oo~loedige genade. 

Block ( 1998:488) interpreteer die uitgieting van die nn as 'n teken, 'n seel, van die 

verbond. Dit dui op Jahwe se eienaarskap en bevestig sy teenwoordigheid in hulle 

midde. Dit is Jahwe wat ter wille van sy volk teen Gog opstaan en die ootwinning 

behaal. Volgens Block (1989:48) dui nn op die teenwoordigheid van God op aarde. 

nn is die medium waardeur Jahwe sy wil tot uitvoer bring. nn is die "kragnvan God 

wat in mense werksaam is. Block (1989:49) stel dit soos volg: "The nn can hardly be 

identified as one other than God himself." As nn tot aksie oorgaan, is dit God wat 

handel. 



EVALUASIE 

Vanuit bogenoemde kommentare is dit duidelik dat H n  hier op die teenwoordigheid 

van Jahwe self dui -as handel, is dit Jahwe self wat optree. Hierdie studie verskil 

dus radikaal van Greenhill. D n  is hier in Esegiel 39:29 nie die Heilige Gees (derde 

Persoon van die Triniteit) soos die NuweTestament die Heilige Gees geopenbaar het 

nie. SintaMies-semanties funksioneer D77 hier as die "gawe" aan die volk waardeur 

Jahwe sy teenwoordigheid in Israel se midde bevestig. 

Die werkwoord wat hier gebruik word, naamlik 75v ("uitgief'), is 'n qal profetiese 

perfektum, maar kan ook soos volg gei'nterpreteer word: 'Wanneer ek my gees sal 

uitgier. Die werkwoord verskil van in1 ("gee') in Esegiel 36:27 en 37:14. 75W word 

ook gebruik vir bloed (Gen 9:6), water (Eks 4:9), klei (Lev 14:41), ingewande (2 Sam 

20:lO) en in 'n meer oordragtelike sin, toorn (Jer 10:25). Die werkwoord word in 

verband met D n  gebruik omdat daar gedink word aan die beeld van reen - die 

oorvloedige gee van nuwe lewe deur Jahwe se teenwoordigheid. 

Dl? dui in Esegiel 39:29 op die manifestasie van God se heerlike teenwoordigheid in 

die volk se midde. 

Die volgende aantal tekste kom uit Deutro-Jesaja. Vanwee die feit dat D n  in heelwat 

van die tekste dieselfde betekenis het, sal een teks in die reeks geeksegetiseer word 

en die lyne na die ander tekste deurgetrek word. lndien daar 'n ander gesigspunt is wat 

na vore kom, sal die teks selfstandig bespreek word. 



13 Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees? (NAV) 

Of 

13 Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Horn onderrig? 

(OAV) 

Of 

13 Who hath meted out the spirit of the LORD? Or who was His counsellor that he 

might instruct Him? (Jewish Publication Society Old Testament) 

Of 

13 Who hath directed the Spirit of Jehovah, or being his counsellor hath 

taught him? (New American Version) 

Beuken (1979:41) wys daarop dat 3 X Y  ("raad en kennis') en nn parallel staan. Dit 

gaan dus nie oor iemand wat die Here se nn ("Sy magtige werkende krag'? of sy 

planne bepaal nie, maar daaroor dat niemand dit kan peil (meet) nie. 

Volgens Watts (1987:90) dui die vers nie op die evaluering van God self nie, maar 

handel dit oor sy werkswyse. nn dui hier op God se gedagte, doel, plan, sy motivering 

en implementering van sy besluite. 

Hanson (1995:29) is van mening dat die profeet in hierdie teks die volk uitdaag om 

hulle siening van die realiteit te toets: "Is Yahweh, like the Babylonian patron god 

Marduk, dependent upon the advice of the god of wisdom, Ea?" 



EVALUASIE 

Die werkwoord 137 is 'n pi'el (Koehler & Baumgartner, 1958:1028) en beteken in die 

pi'el ("om iets uit te meet of te weeg'). In die lig hiervan is die Ou Afrikaanse vertaling 

se "bestief' en die Engelse vertalings "directed" nie korrek nie. Die Nuwe Afrikaanse 

vertaling en die Jewish Publication Society Old Testament gebruik die meer korrekte 

weergawe. In hierdie teks word nn  gebruik as 'n sinonieme parallelisme met 

("raad en kennis?, nn  word dus hier gebruik as aanduiding van Jahwe se gedagte, 

kennis en besluite en nie as aanduiding van die Heilige Gees of sinoniem vir God self 

nie. 

Die volgende twee tekste Jesaja 42:l en 44:3 interpreteer nn  dieselfde. 

Jes 42: 1 

tmm 1'55) nn 'nn1 'turn m n  q m z  n-ym ' 7 3  1 

wnl ow5 

1 Hier is my  dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my  

guns. Ek laat m y  Gees op hom kom, hy  sal my  wil aan die nasies 

bekend maak. 

en 

Jes 443 

7 n - 5 ~  inn pru ;IVY-5~ o h  xnr-59 om-~SK '3 3 

~'KSKS-5D TDl3 

3 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droe grond. Ek sal m y  

Gees uitgiet op jou  kinders, my  seen op jou nakomelinge. 



Beuken (1979:108) wys daarop dat die genre van Hoofstuk 42 bepalend is vir die 

verstaan en interpretasie van die teks. Jesaja 42 is volgens hom 'n bekendstellingsteks 

("installatierede'~. Hy gryp terug na die verhaal van Josef in Genesis 41:41. God stel sy 

kneg aan die volk in verdrukking voor. God gee ( I ns  sy aan die kneg want dit is 

deur die nn dat die kneg reg (Dgwn) sal laat geskied. Hy sal nie openbaar wat reg is 

nie, maar sal regverdige toestande deur sy heerskappy skep. Die kneg ontvang deur 

die I777 'n besondere boodskap. 

Watts (1987:119) identifiseer die kneg as Kores. Jahwe het sy eie I7-n op die kneg laat 

korn. 

Volgens Hanson (1995:41) het Jahwe 'n kneg gekies wat 'n spesifieke opdrag moes 

uitvoer. Jahwe self is die bron van die opdrag en toerusting wat die kneg ontvang; 

daarom is die vers in die goddelike eerste persoon. Die kneg word nie aan sy eie 

oordeel en optrede oorgelaat nie. Jahwe se eie nn bemagtig hom. nn is in die Ou 

Testament die krag en wysheid van God wat persone bemagtig om as instrumente in 

God se raadsplan te werk. Deur die bernagtiging van die nn word gewone mense 

magtige uitvoerders van God se wil soos die rigters (Rigters 6:34), Dawid (2 Sam 23:2) 

en Esegiel (Eseg 8:3). 

7 ~ 1 ~ - h  Tn PSK (Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders) vorrn hier 'n sinonieme 

parallelisme met ~ % X K S - ~ Y  TI313 (my seen op jou nakomelinge) en dui dus op 

God se magtige teenwoordigheid. Hier velvul die sintakties-semantiese funksie 

van patiens. Die nn in Jesaja 42:l sluit by hierdie gedagte aan van die seenende 



teenwoordigheid van Jahwe. ill1 dui hier op die "/crag" en "wysheid" van God wat 

persone bemagtig om as instrumente in God se raadsplan te werk. 

EVALUASIE 

Die gebruik van n7-I is van groot belang, die profeet (44:3) besef dat die volk geestelik 

dood sou bly soos in die verlede tensy God se hulle v e ~ u l .  Hier word die 

handeling van nn aan die eties-morele ontwaking van die volk gekoppel. Die 

werkwoord ?ST (uitgiet) word deur 7373 (773) (seenlvermeerder) gekwalifiseer. 

Seeninge is die positiewe krag van die lewe wat vir die lsraeliete vrugbaarheid 

verteenwoordig het. Die gawe van n n  aan die kneg is bedoel om die volk te red. 

Die volgende tekste, naamlik Jes 59:19; 61.1 en 63:lO-11 uit die pen van Trito-Jesaja 

deel dieselfde siening ten opsigte van nn. 

Jes 59: 19 

~ n - - 3  n m - n ~  wnru-mrnm m1 m- nK n m n  XWT 19 

13 7DD1717' Ill1 13 1713 

19 Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here ge&er word. Wanneer 

die teestander aanstorm soos 'n rivier, jaag die Gees van die Here hom op 

loop (NAV). 

Of 

En hulle sal die Naam van die Here wees van die westekant af, en sy 

heerlikheid van die opgang van die son af; want Hy sal kom soos 'n 

saamgeperste stroom wat (deur) die asem van die HERE aangedryf word 

(OAV). 



Of 

So shall they fear the name of the LORD from the west. and His glory from the 

rising of the sun; for distress will come in like a flood, which the breath of the 

LORD driveth (Jewish Publication Society). 

Of 

19 So they shall fear the name of the LORD from the west, and his glory from 

the  rising of the sun; for he wil l  come like a rushing stream, which the wind of 

the LORD drives (Revised Standard Version). 

Watts (1987:286) interpreteer Jesaja 59:19 soos volg: die val van die Persiese mag is 

deur die handeling van God (;11?Iq m) teweeggebring. Hy interpreteer die deel soos 

volg: "he that was the standard-bearer always began the battle by first smiting at the 

enemy. Here then the Snirit of the Lord is the standard-bearer, and strikes the first 

blow. They who go against sin and Satan with the Holy Spirit at their head, are sure to 

win the day". 

Beuken (1989:146) interpreteer Jesaja 59:19b weer as deel van 'n teofanie - "als een 

onstuimige rivier, deur de adem van YHWH". Hy verstaan 722 as ("onstuimig3 afgelei 

van die betekenis "nou" of "saamgepers". Die rivier laat geen ruirnte om die oordeel te 

ontkorn nie. word dan gesien as die agent - die oorspronglbron van die oordeel. 

EVALUASIE 

Uit bogenoemde interpretasie van Jesaja 59:19 blyk dit dat daar nie een-sternmigheid 

is oor hoe die teks ge'interpreteer behoort te word nie. Somrnige interpreteer l l l l  as 

gees, ander weer as asem en nog ander as wind. Die probleem I6 by die woord 7DDI  



van die starn (Dl1 - vlug), in die polel beteken die woord voortdryl ("to drive at'?. 

Sintakties-sernanties vewul nn hier die funksie van die agent en het betrekking op die 

stroorn (771). Hierdie studie ondersteun die interpretasie van Dl] as voortdrywe. In die 

lig hiervan beskryl die profeet 'n teofanie waarin die stroorn en die wind 'n groot rol 

speel, en dit dui dan op windasem van God en nie op "Gees" nie. 

Die tekste Jesaja 61:l en Jesaja 63:14 vertoon dieselfde rill-eienskappe en sal saarn 

hanteer word. 

Jes 61:l 

1 Die Gees van die Here my God het oor my  gekom; die Here het my  gesalf om 

'n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my  gestuur om die 

wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, 

vryheid vir die wat opgesluit is. 

Volgens Beuken ( 1989:197) staan die bernagtiging deur die nn  voorop. Hy herlei 

hierdie gebeure na twee insidente in die verlede toe Jahwe Jesaja gesalf het en horn 

gestuur het. Salf beteken hier "volmag ver1een"en is sirnboliese (rnetaforiese) taal, daar 

het nie werklik 'n salwingsrite plaasgevind nie. Salf het hier die betekenis van Jahwe 

wat naby die profeet is. God het die profeet vir Horn afgesonder. Hy rnaak staat op sy 

diensbaaheid en verseker sy trou aan die profeet. Die "stuur" in bogenoernde vers dui 

op die profeet se aanstelling as profeet van die Here. Beuken verklaar nie die identiteit 

("wie")an nie. 



Koole ( 2001:268) wys daarop dat die profeet homself voorstel as 'n persoon in wie die 

nn van God is. Alhoewel die gawe van (Hn ) aan die volk (Jesaja 44:3) belowe is, 

sal dit eers in die toekoms deur die kneg verwesenlik word. Die spreker verklaar dat 

nn op hom rus. Dit impliseer dat hierdie gawe van Bo kom. Die dubbele gebruik van 

die Godsname dui op die profeet se verbondenheid aan God en beklemt oon die 

opdrag wat hy moet uitvoer. 

EVALUASIE 

Die Septuagint ( x ~ u p a  ~up lou ~ n :  EVE) en die Vulgaat (spiritus Domini super me) laat 

die woord ']'IN weg. Heel waarskynlik is die woord '1% ingevoeg omdat die Jode 

verbied was om die woord 717' uit te spreek. 

Die eskatologiese gerigtheid van Jesaja 61:l-3 blyk uit die opneem van die ou tema 

van die "dag van die Herel'in vers 2. Die salwing waama vers 1 venvys, word meestal 

op konings van toepassing gemaak sodat hier aan 'n koninklike figuur gedink moet 

word. Jesaja 61:l is 'n voortsetting van Jesaja 42:l - die taak van die kneg van die 

Here. Die hooftaak van nn is om nou dit, wat verkeerd en gebroke is, te herstel. 

Wat hierdie teks se interpretasie so moeilik maak, is die feit dat Jesus Christus hierdie 

vers direk na sy doop aanhaal. 

Luk 4: 18 

Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan 

armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep 

en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur. 



Uit hierdie aanhaling van Jesus trek teoloe 'n parallelle lyn met die gebruik van n n  in 

die Ou Testament. Hierdie studie handhaaf egter die standpunt dat die Nuwe 

Testament nie aan teoloe 'n bloudruk verskaf van hoe om die Ou-Testamentiese nl? 

te interpreteer nie. Ou-Testamentiese tekste wat in die Nuwe Testament deur Jesus of 

die apostels aangehaal word, word nie in hulle oorspronklike doel gebruik nie, rnaar 

word geherinterpreteer en in 'n nuwe konteks geplaas. So ontstaan nuwe 

gesaghebbende tekste met hulle eie funksies (Gunneweg, 1978:21-31). 

n n  vervul hier die sintakties-semantiese funksie van agent in die status constructus- 

verbinding. D n  is die manifestasie van Jahwe. H n  in aksie is Jahwe-in-aksie of God 

self. n n  is nie nou meer 'n 'Rrag"wat God se handelinge uitvoer nie, maar is 'n ander 

benaming vir God self omdat God en D n  sinoniem geword het. 

Die tekste Jesaja 63:lO en Jesaja 63:ll vertoon dieselfde rill-eienskappe en sal 

saam hanteer word. Hierdie twee tekste vorrn ook vir baie teoloe die locus classicus vir 

die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die Ou Testament. nn word dan hier 

gekwalifiseer met "heilig". 

Jes 63: 10 

10 Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef, daarom 

het die Here vir hulle 'n vyand geword en het Hy self teen hulle geveg. 

Jes 63: 1 1 



;TW ~IKS -YY n K  nqn P~YD;T ;I-K ~ D Y  7iun n5w--a- ~ T Y  11 

w-rp n n - n ~  n l p x  n m  

11 Toe het sy volk gedink aan die dae van die ou  tyd, van Moses: Waar is Hy  

wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde? Waar 

is Hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het? 

Beuken (1989:lO) beskou die verwoesting van die ternpel as die teologiese konteks vir 

die gebed. Die verhaal van God se weldade aan lsrael word deur narratiewe vertel wat 

konsentries aaneenskakel: God red lsrael - lsrael word opstandig - God straf - God 

dink terug aan die vroeere heilstyd. God se verhouding met lsrael word geskilder deur 

die verhaal van Eksodus 33. God het daar 'n engel beloof (Eks 33:2) om voor Moses en 

die volk uit te trek omdat Hyself nie in die midde van so 'n opstandige volk kon wees 

sonder om hulle te vernietig nie. Die begrip (1) + W'Tp nn is eie aan die taalgebruik 

(tt)'Tp + suffiks) van Trito-Jesaja. Beuken (1989:14) maak die oprnerking dat die 

begrip W'lp (heilige gees) 'n nuwe uitdrukking is om God se persoonlike 

teenwoordigheid in lsrael te bevestig. lsrael se onaanvaarbare gedrag teenoor God, 

soos ook in die verhaal van Eks 33, bring mee dat Hy hulle vyand word. 

Die W'Tp nn van vers 11 vetwys terug na die bemagtiging van Moses; enersyds 

na sy opdrag as charisrnatiese leier, andersyds na sy rol as middelaar in die ontvang 

van die tien gebooie. Die begrip V'I? rill verwys dus na God se persoonlike 

teenwoordigheid in lsrael. 

Beuken (1989:17) interpreteer die woord 3Sp ('bedroe?) in die lig van Eks 33:2-5 - 

God wat nie in die rnidde van lsrael kan wees nie, vanwee hulle opstandigheid. Vir horn 
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gaan dit in die begrip PIT? nie oor die Heilige Gees as bevestiging van die derde 

Persoon van die Triniteit in die Ou Testament nie, maar oor God se teenwoordigheid in 

Israel. 

Oswalt (1 998:601) vertaal vers 10a soos vc )lg: "But they rebelled, and hurt his Hc 

Spirit." Hierdie gedeelte is volgens Oswalt 'n volksklag oor God se onwilligheid om vir sy 

volk in die bres te tree. As Hy oor die mag beskik om met 'n enkele veeg Israel se 

vyande te verdelg, waarom doen Hy nie iets aan sy volk se situasie nie? God antwoord 

hulle dat dit nie oor sy onwilligheid gaan nie, maar oor die volk se houding teenoor Horn 

- hulle noem hulleself sy diensknegte maar tree nie dienooreenkomstig op nie 

(65:8-16). 

Oswalt (1998:607) beskou die 1 (waw) waarmee vers 10 begin as 'n disjunktiewe waw 

("maar') wat wys op die kontras tussen wat God in vers 9 gedoen het en hoe die volk in 

vers 10 daarop gereageer het. Die volk het gerebelleer 71D ("deur en deur geweier om 

te gehoorsaam') en God se heiligheid aangetas, sy liefde beledig, soos die woord 2W 

beteken. Trito-Jesaja verwoord dit met "sy Heilige Gees bedroef". 

Oswalt (1998:608) interpreteer hier en in vers 11 as die derde Persoon van 

die Triniteit soos dit in die Nuwe Testament geopenbaar is. Hy stel dit soos volg: "Here 

he is clearly a person who is capable of being hurt by human behavior." 

EVALUASIE 

Die meeste kommentatore beskou Jesaja 63:lO as 'n duidelike bewys dat nn die 

derde Persoon van die Triniteit in die Ou Testament is. Volgens die meeste 



kommentare kan slegs 'n persoon bedroef word en daarom bevestig die vers hulle 

aansprake dat die nn in die Ou Testament 'n persoon is. Wood (1976:15) huldig ook 

hierdie standpunt. Volgens horn wys die emosie wat die n n  ervaar op die duidelike 

bewys dat n n  as 'n persoon verstaan moet word, naamlik die Heilige Gees - derde 

Persoon van die Triniteit. 

Die vraag is egter of alle relevante inligting rakende die vers verdiskonteer is voordat 

hulle tot hierdie konklusie gekom het? 

Hierdie studie is van mening dat Jesaja 63 'n volksklag is in die vorm van 'n klaaglied 

wat baie herinner aan Psalms 44 en 89. In die voorafgaande dele word van die ver- 

lossingsdade van God in herinnering geroep. 'n Mens sou verwag dat daar nou 'n 

grootse loflied sal weerklink oor God se liefde vir sy volk. In plaas van 'n loflied word 

Israel se sonde en opstandigheid egter ontbloot - die effek daarvan is dat hulle "sy 

Heilige Gees bedroef het". 

Hierdie studie is verder van mening dat Christen-eksegete versigtig behoort te wees om 

'n Nuwe Testamentiese interpretasie (Ef 4:30: "En bedroef nie die Heilige Gees van 

God nie, dew wie julle uerseel is tot die dag van verlossing ") terug te lees in Jesaja 

63:lO. Trito-Jesaja het nie hier die Nuwe Testamentiese Heilige Gees in gedagte gehad 

nie. Die konteks dui eerder daarop dat hy terug dink aan Eksodus 23:20-23: 'Kyk, Ek 

stuur 'n Engel (7853) voorjou uit om j ou  op die pad te bewaar en omjou na die 

plek te bring wat Ek gereedgemaak het 21 Neern j ou  in ag vir Horn en luister na 

sy stew wees nie wederstrewig (lln) teen Horn nie; want H y  sal julle oortreding 

nie vergewe nie, want my Nanm is in Horn 22 Maar as j y  terdee na sy stern 



luister en alles doen Lvat Ek sal sf?, sal Ek die vyand van j ou  vyande en die 

teesstander van jou  tei.standers wees. 23 Want my Engel sal voorjou uit gaan. " 

Die woorde wederstrewiglrebelleer (1713) in Eksodus 23:21 en Jesaja 63:lO het 

dieselfde betekenis. In plaas van n n  het ons in Eksodus 23 7 ~ 5 ~  ("engel"). In 

hierdie tradisie (Deuteronomistiese geskiedskrywing) word "engel" dikwels gesien as 'n 

vriendelike boodskapper van God (2 Sam 14:17, 20; 1 Sam 29:lO) wat persone 

inspireer en help (2 Kon 1 :3, 15; 19:7), wat leiers bemagtig (Rigt 6:ll-24) en teen Israel 

se vyande veg (2 Kon 19:35). Uit hierdie konteks kan nn  hier dieselfde betekenis h6. 

Die vraag is egter of dit is wat Jesaja 63:lO bedoel, naamlik dat nn 'n sinoniem is vir 

153B 7 ~ h 1  in vers 9 ( 'die Engel van sy aangesig het hulle verlos '9 

Eksodus 33 bring 'n ander gesigspunt na vore. God belowe dat Hy sy engel ( 7~513  ) 

saam met Moses sal stuur. Dit is vir Moses onaanvaarbaar en hy pleit by God om self 

(D'IB) saam met hulle te trek. God verhoor Moses se gebed 33:14: "And he said, My 

presence (135' '35) shall go with thee, and I will give thee rest." Die woord (D'IB) is 

presies dieselfde woord wat in Jesaja 63:9 vertaal word met teenwoordigheid 

('hangesig"). 

Die van vers 10 kan nie as 'n sinoniem vir 7~513 in vers 9 gesien word nie, maar 

kan in verband gebring word met "teenwoordigheid/aangesig". In Psalm 51:13, die 

enigste ander plek waar w'lp nn voorkom, vorm nn 'n sinonieme parallelisme met 

D1IB: 



"Moet my tog nie van U ( -p&a, af wegdqf en u Heilige Gees (TiUTp n111) van 

my af wegneern nie! Die inhoud van Eks 33:14 ("I will gwe thee rest")n Jes 63:14 

('the Spirit of the LORD caused him to rest") is dieselfde. Uit hierdie vergelyking 

(teks met teks) is dit duidelik dat Trito-Jesaja die begrip iU'li;l nll l nie beskou het as 

'n onafhanklike persoon van die Triniteit nie, maar dat dit 'n sinoniem is vir God self - 

sy heerlike teenwoordigheid. 

In die lig van bogenoemde stelling moet die vraag gestel word: "Wat word dan met die 

woord 23p ('bedroef? bedoel?" Hierdie studie handhaaf die mening dat die werkwoord 

wat met "bedroef'vertaal word (23p), 'n oorganklike pi'el perfektum-werkwoord is met 

aktiewe invloed op die . Dit is nie 'n onoorganklike werkwoord wat 'n emosie van 

Ill? aandui nie, alhoewel baie kommentatore dikwels 23U as 'n onoorganklike 

werkwoord interpreteer. In die nif'al kan 2%' ge'interpreteer word as "bedroef word 

oor". Strongs (2001) verduidelik dit soos volg: "1  b) Niphal) to be in pain, be pained, 

be grieved", maar in Jesaja 63:lO is 23p 'n pi'el. Nkrens in die Ou Testament het 

23p in die qal, pi'el of hif'il die betekenis van die nif'al nie. 

Die ander tekste waarin 2SD voorkom, byvoorbeeld 1 Konings 1:6 :"And his father 

had not displeased him - 1-1K 1 2 3 ~ - ~ 5 1  (qal) en Job 10:8: "U hande het my 

geformeer -1123Y 7'7' (pi'el) is die hoofbetekenis die van "opponeer" of "formeer" 

volgens die maker se wil. 

Bogenoemde interpretasies kan ook op die welkwoord (23Y) en direkte voowerp iU'13 

n111 in Jes 63:lO van toepassing gemaak word (Van der Menve et a/, 1997:294 
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beskryf voorwerp soos volg: "die entiteit wat die direkte effek van 'n aksie ondergaan'). 

Na die mening van die skrywer van hierdie studie pas die vertaling "opponeer" of 

"teestaan" beter as die tradisionele "bedroef". Trito-Jesaja het nie bedoel dat die "gees 

van God" ontsteld ("bedroer) is nie, maar dat Israel die "gees van God" (God self) 

opponeer ("teesfaan'~ toe hulle teen sy leiding gerebelleer het. Hierdie siening skakel 

die interpretasie van nn  as emosie of gemoedsgesteldheid uit en ook dat nn in die 

teks die locus classicus is as derde Persoon van die Triniteit in die Ou Testament. 

5.2.4.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE nn-GEBRUIK IN DIE EKSlLlESE 

PROFETE 

Met Esegiel se interpretasie van nn  breek daar 'n nuwe verstaansera aan. Die volk se 

opstanding ("resurrection") word deur die bekragtiging van die nn bewerkstellig. God 

self verander Israel se lot. In Deutro-Jesaja word die kneg van die Here deur die nn 

gesalf om die spesiale instrument te wees waardeur Jahwe hoop aan Israel bied. God 

se teenwoordigheid in sy volk se midde sal permanensie verkry deur die H n .  ni l  dui 

op die teenwoordigheid van en inbesitname deur Jahwe. Dit is 717' wat die nn-aksie 

veroorsaak. Dit is sy nn en per implikasie Hy self wat die profete in besit neem. Uit 

bogenoemde evaluasie van tekste uit Esegiel en Deutro-Jesaja dui nn nie die Heilige 

Gees aan nie. 

Hierdie studie is van mening dat daar 'n belangrike teologiese verskuiwing plaasgevind 

het ten opsigte van die werksaamhede van nn. n n  is nou besig om die volk se 

etiese en morele lewe te verander. nn bring 'n nuwe dimensie in die lewe van die volk 

in. Jahwe se teenwoordigheid bevestig sy genade aan die volk. 



nn word ook in Deutro-Jesaja gebruik as aanduiding van Jahwe se gedagtes, kennis 

en besluite. 

Uit Ou-Testamentiese aanhalings van Jesus oor Dn trek teoloe 'n parallelle lyn met 

die gebluik van Dn in die Ou Testament. Hierdie studie handhaaf egter die standpunt 

dat die Nuwe Testament nie aan teoloe 'n bloudruk verskaf van hoe om die Ou- 

Testamentiese D n  te interpreteer nie. 

Om saam te vat: uit die eksiliese profete is dit dus baie duidelik dat Dn nie die Heilige 

Gees (derde Persoon van die Triniteit) is nie. Dn is die manifestasie van Jahwe se 

teenwoordigheid in die lewens van die profete en die volk van God. 

5.2.5. DIE PRIESTERLIKE BRON 

Volgens West (1981:70) word die priesterlike bron maklik van die ander bronne 

onderskei deur die heel pertinente invloed van die priesters op die inhoud en 

denkrigting van die bron. Die priesterlike bron is meer gereseweerd in sy denke oor die 

handelinge van God as byvoorbeeld die Jahwis of Elohis. Menslike ewarings en 

ontmoetings met God word besonder kripties gestel. Dit is genoeg om te s&: "God het 

gesgJ; detail word vermy. West (1981:71) beweer dat die priesterlike bron 'n basiese 

raamwerk voorsien vir die verstaan van die Pentateug. Die priesterlike bron omvat vier 

hoofareas, naamlik [i] die oergeskiedenis van Adam tot Noag, [ii] die sondvloed-verhaal 

en verder, van Noag af tot Abraham, [iii] die aartsvadergeskiedenis van Abraham tot 

Moses en [iv] die Mosai'ese geskiedenis van Moses en verder (West, 1981:71). 

Volgens Sellin (1970:179) vermy die priesterlike bron die Godsnaam 777' en die 

gebruik van antropomorfismes. Sellin (1970:185) beweer dat Deutero-Jesaja, Haggai, 
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Sagaria en Maleagi bekend is met die deuteronomistiese geskiedskrywing rnaar nie 

met die priesterlike bron nie. Net die Kronis vertoon invloede van die priesterlike bron; 

daarorn kan die priesterlike bron se datum van oorsprong met redelike sekerheid gestel 

word as synde gedurende die Babiloniese diaspora in die sesde eeu voor Christus. Die 

priesterlike bron Ie baie klem op God as die Skepper van die heelal en die mens as sy 

verteenwoordiger. Die priesterlike bron beklerntoon in alles God se "kabod" - glorie. 

God is transendent - die rnens kan nie direk met God praat nie, rnaar doen dit deur 'n 

tussenganger - Moses of Aaron. Die volgende teksverse waarin nn voorkom, dateer 

uit hierdie tydperk: Genesis 1:2; Eksodus 31:3; Eksodus 35:31 en Numeri 27:18. 

Gen 1:2 

2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die w6reldvloed, en die Gees 

van God het gesweef op die waters [OAV]. 

of 

2 Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, 

maar die Gees van God het oor die waters gesweef [NAVI. 

of 

2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face 

of the deep. And the Spirit of God moved upon the face o f  the waters [KSVJ. 

Daar bestaan nie eenstemrnigheid oor die interpretasie van ~ ' 7 %  in Gen 1:2 

nie. Sornrnige kornmentatore interpreteer die begrip as "Gees van God". Ander beskou 



dit weer as "gees van God. Sommige interpreteer dit as "wind van G o d  en ander weer 

as "'n magtige stormwind". 

Is die begrip P'h nn die locus classicus in die Ou Testament van die Heilige 

Gees, derde Persoon van die goddelike Triniteit? 

Volgens Scheepers (1960:246-260) dui 1731 l7n daarop dat die vloed die aarde 

bedek het en dat die watewloed nie onskuldige bedoelinge gehad net nie. Op grond 

van ander plekke (Deut 32:10, Ps 107:40, Jes 59:4), waar die twee woorde in 

verhouding met mekaar staan, interpreteer hy die vloed as onheilspellend en 

vreesaanjaend. Scheepers (1960:254) beskou nn as die aktiewe mag wat teenoor die 

vloed staan. Hy grond sy bewering op ooreenkomste in Genesis 1 met die Enuma Elisj 

(Babiloniese skeppingsverhaal). Die participium n9mD interpreteer hy as "n heftige 

waai" van die wind. Teenoor die chaosmagte op aarde staan die wind. Omdat dit aan 

God behoort en deur God bewerk en gebruik word, word dit die ~'7% nn genoern. 

Vir Scheepers is die ~ ' 7 5 ~  nn dus die "windnvan God waarmee God die waters as 

bedreigende mag bestry (Scheepers, 1960:256). 

Neve (1972:64) stel die vraag of nn in verhouding staan tot die chaos in vers 2 of tot 

~'7% in vers 3. Hy is van mening dat Dn in verhouding staan tot 0'75~ en 

interpreteer die ~ ' 7 5 ~  nn as 'gees van G o d  - die lewegewende krag van God 

waardeur God skep. Die ~ ' 7 5 ~  nn is nie vir horn die Heilige Gees, derde Persoon 

van die goddelike Triniteit nie. Hy grond sy interpretasie op ander skeppingstekste wat 

uit dieselfde tydperk voorkom, onder andere Jes 40:13; Ps 33:6 en Job 26:13. 

Bogenoemde tekste beskou Dn as 'n skeppende krag en nie as 'n geskape element 

(wind) nie. 
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Westerrnann (1974:107) vertaal hierdie vers soos volg: "und Gottesturm bewegte sich 

uber der Wasseroberflade". Volgens Westerrnann (1974:147) bestaan vers 2 uit drie (3) 

nominale sinne wat die oertoestand van die skepping aandui. Duisternis en die n n  het 

oor die o e ~ l o e d  gewaak. Die participiurn beskryf nie enige aksielhandeling van nl? 

nie, rnaar dui eerder op die toestand waarin Dl7 verkeer. Volgens Westermann 

(1974:147) is daar ook 'n parallelisme tussen "duisternis" en nn. Die participium is 

volgens horn die bepalende faktor in die vertaling van nl?. lndien n n  as "Gees"van 

God ge'interpreteer word kan die participiurn net vertaal word met "sweef" ("hover'j. 

lndien dit met "wind" vertaal word, kan die participium net ge'interpreteer word as 

"waai". nn se verbinding met ~ ~ 7 5 ~  kornpliseer egter die interpretasie van n n  as 

"wind. Westerrnann (1974:149) interpreteer ~ ' 7 5 ~  egter as 'n adjektief met 

superlatiewe betekenis - "geweldige/magtige" wind. Volgens Westermann (1974:149) 

word hierdie interpretasie gesteun deur die interpretasie van die Targurn Onkelos, 

asook die voorkoms van 'n goddelike "windin die Surneriese tradisie. 

Wood (1976:30) rnaak die oprnerking dat 'n aantal verse na die rol en taak van die 

Heilige Gees gedurende die skepping verwys. Die belangrikste d a a ~ a n  is Gen 1 :2. Hy 

verwys na die woord ngmn (fladder, sweef) 'n pi'el participiurn wat dui op 'n 

voortgesette handeling. Hy interpreteer hierdie deel as die Heilige Gees wat oor die 

waters fladder, sweef of beweeg en die chaos orden. 

Van Selrns (1979:23) rnaak die stelling dat die begrippe woestyn, see en duisternis op 

die onbewoonbaaheid van die aarde vir rnens en dier dui. Van Selrns beweer dat die 

vertaling "en de Geest Gods zweefde over de wateren" onsin is en dat die vertaling 

eerder rnoet wees "en de wind van God zweefde over de wateren". Hy rnotiveer sy 
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stelling met die feit dat wind (Gen 3:8; 2 Sam 5:24, Job 4.15 en Ps 104:4) gewoonlik die 

teofane verskynsels in die Ou Testament voorafgegaan het. Hy interpreteer die derde 

nominale sin verder weg van die eerste twee en verbind dit nouer met vers 3. Die 

besklywing van die chaos word deur die eerste twee nominale sinne hanteer, en vers 

2c dien as inleiding vir dit wat verder in die hoofstuk gaan gebeur. Hy maak dan die 

keuse om vers twee soos volg te interpreteer: "en duisternis bedek die watermassa. 

Maar God se wind bet oor die waters gesweef en God bet ges.4 ...". 

Die New Standard Revised Bible vertaal die deel ook soos Van Selms: "the earth was 

a formless void and darkness covered the face of the deep, while a wind from God 

swept over the face of the waters". 

Speiser (1981 :3-5) huldig dieselfde standpunt as bogenoemde kommentatore. Volgens 

hom is die interpretasie van nn as "Gees" hier buite konteks. Die woord P T ~ K  kan 

besitlik (van God of God s'n) wees of besklywend ("adjectivalq met die betekenis van 

"goddelik", "bo-natuurlik", "ontsettend" ("awesome') Hy maak die keuse om die 

relevante deel soos volg te vertaal: "the earth was a formless wasteland, and darkness 

covered the abyss, while a awesome wind swept over the waters". Die New American 

Bible vertaal die deel ook so behalwe dat hulle "awesome" vervang met die woord 

"mighty". 

Hamilton (1990:l l l )  velwerp die interpretasie van bogenoemde vertalings met 

betrekking tot nn as 'n "wind" van God of storrnwind. Hy grond sy kritiek op die 

volgende: 

[i] Nie een van die ander agtien (18) plekke, waar hierdie deel in die Ou Testament 

voorkom, interpreteer dit as "wind"van God of stormwind soos van Selms en die 

ander nie. 



[ii] Die participium mmn is 'n pi'el-vom van die stam 7m ("hover") fladderl 

sweef. Die nomale interpretasie is soos die woord in Deut 32: l l  voorkom("As 

an eagle stirs up its nest, and hovers over its young'?. Dit is die enigste ander 

teksvers waarin 7m as 'n pi'el-vorm voorkom met die betekenis van 'n voel wat 

haar kleintjie uit die nes jaag en oor die kleintjie fladderlwaak. Hamilton verskil 

egter van mening ten opsigte hiewan en wys op die moontlikheid dat 11Y ("to 

stir up3 eerder vertaal moet word met "to watch over" of "to protect" soos in die 

Ugaritiese "gyr." Die vraag is: sweef die nn oor die water of waak nn oor die 

water? As nn waak, is die voor die hand liggende interpretasie geeslspirit. As 

nn sweef, is wind die interpretasie. 

[iii] Die skepping is woes en leeg, 'n onheilspellende duisternis hang oor die 

vormlose waters, maar alles is onder beheer van die nn (geeslspirit) van God 

wat daaroor waak. 

Hamilton (1990:117) interpreteer vers 2 as die "gees" van God wat oor die waters 

gewaak het. Hebreeus het nie hoofletters om aan te dui of nn hier as "gees" of as 

"Gees" vertaal moet word nie - hy waarsku egter teen "Gees" met 'n hoofletter omdat 

%eesn'n gedwonge trinitariese konsep op Genesis 1 :2 afdwing wat nie legitiem is nie. 

Hildebrandt (1995:32) maak die stelling dat dit uiters belangrik is om enersyds te 

bepaal of die derde nominale sin, naamlik P'nn '15 -5~  n 5 m D  P';I~K n111, die 

chaos beskryf, of andersins, of dit as 'n inleiding vir die skeppende teenwoordigheid 

van God dien. Hy beskou die 1 (waw) voor as 'n adversatiewe waw wat die 

beskrywing van die chaos skei van die normale betekenis van D';I~K nn as "Gees" 



van God. Volgens horn word die woord ~ ~ 7 5 ~  ses en dertig (36) maal in Genesis 1 

vertaal met God en kan dit nie verklaar word as 'n superlatief nie. 

Verder kom die frase, ~ ' 7 5 ~  m, m i e n  (15) keer in die Ou Testament voor en word 

dit nooit met 'n magtige wind vertaal nie. Hildebrandt beweer dat so 'n vertaling vreemd 

is aan die bedoeling van die skrywer. 

EVALUASIE 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat drie sieninge aangaande die interpretasie van 

Pq75K voorkom, naamlik [i] Die "Gees"van God; [ii] die "geesnvan God; en [iii] 

die "windvan God - 'n magtige windlsterk wind. 

Volgens die mening van skrywer van hierdie studie is siening [ii] ("die gees van God '7 

hierbo die korrekte interpretasie van D';I~K in Genesis 1. Die studie maak 

hierdie keuse op grond van die volgende: 

[il 

[ii] 

Genesis 1 is 'n teks uit die hand van die priesterbron wat gedurende die 

ballingskaptydpelk optree. Hy skryf hierdie deel as 'n polemiese geskrif teen die 

Babiloniese beskouing van die Enuma Elisj. 

lndien i n  as "wind vertaal word bly dit 'n ope vraag: "Wat sou die funksie 

wees van die wind om heen en weer oor die waters te waai?" Op hierdie vraag 

blyk daar nie 'n bevredigende antwoord te wees nie. Die interpretasie van nn 
as "wind, omdat dit sintakties met die eerste twee elemente sou skakel, is 

foutief omdat die (1) waw in ~ ' 7 5 ~  nlll In waw van kontras is en dit vers 2c 

van die voorafgaande (vers 2ab) skei. rill word dus nie teruggekoppel aan die 

chaosmagte nie, maar skakel nouer met vers 3: "Die aarde was m s  en k e g ,  
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en duisternis was op die w&-eldvloed, MAAR die gees van God het oor die 

waters geswef." Sommige teoloe wil Hn hier interpreteer as "asem"van God 

en dit dan laat skakel met vers 3:" En God het ges6". Dit is egter baie moeilik om 

"asem" te verbind met die aktiewe participium mmn wat beweging aandui. 

[iii] 0'75~ kan nie as 'n superlatief ('n byvoeglike betekenis van n n  as "magtige") 

beskou word nie, want daar is ngrens in die Ou Testament enige verse wat so 'n 

interpretasie steun nie. Die priesterlike bron sou dit aangedui het as P';I~ 

anders verstaan moes word as sy oorspronklike betekenis in verse 1 en 3. 

[iv] Die participium ngmn is absoluut bepalend vir die interpretasie van die 

0 ~ 7 5 ~  rill. n5mD is 'n pi'el-participium van die stam 7m. Gordon 

(1965:484) vertaal die woord met die begrip "to soar" (hoogvlieg, omhoog vlieg 

of sweef). In Deut 32 : l l  kom die woord weer in die pi'el voor met die betekenis 

van 'n arend wat oor haar kleintjies sweef. Hierdie interpretasie geld ook vir Gen 

1 :2c. 

Die n7-I van God sweef bo die vloed en daarom pas die interpretasie van "gees" 

die beste in hierdie konteks. Die aarde wat woes en leeg was, wat met duisternis 

oordek was, was nie aan die chaosmagte uitgelewer nie - die "geesVvan God 

het sorgsaam bo die vloed gesweef. 

[v] Genesis 1 is ook deur die priesterlike bron in 'n liturgiese raamwerk gegiet - ses 

dae werk en die sewende dag (sabbat) rus. In die lig daarvan kan nn nie met 

wind vertaal word nie en is die beste interpretasie dus gees. 

[vi] Daar is dus geen sprake van 'n stryd tussen God (0'7% n n )  en die vloed nie. 

Die vloed en aarde is grondstowwe wat deur God omgevorm is tot die 

ongelooflike skepping waarbinne ons leef. 



- ~~- 

[vii] 

[viii] 

Dit is God se nn wat oor die waters sweef - dieselfde God van verse 1 en 3. 

P';I~ nn is dus die leweskeppende krag van God waardeur God skep. 

Ill7 is ook hier 'n status constructus-verbinding met 0'7% en vervul die 

sintakties-semantiese funksie van God se agenttydens die skepping. 

Die hoof teologiese vraag moet dus nog beantwoord word: Is die 0'7h van 

vers 2c 'n eie onafhanklike identiteit wat naas God funksioneer? 

Die keuse wat die studie rnaak, is dat die PTI~K nn  in Gen 1 :2 nie dui op 'n persoon 

naas of sonder God nie. Die Ou Testament ken net een belydenis: "Jahwe alleen is 

God" (Deut 6:4 en Jes 43:lO-12). Die P'7h Iln is "Jahwe-in-aksie" en daarom is die 

P';I~K nn in Gen 1:2 die manifestasie van Jahwe se teenwoordigheid as 

Skeppergod tydens die skepping. Die 0'7% nn is dus nie 'n onafhanklike persoon 

soos die Heilige Gees die derde Persoon van die Triniteit in die Nuwe Testament is nie. 

Iln dui op God self - die agent waardeur God by die skepping betrokke is. 

Wood (1976:30 - 31) se interpretasie van nn as aanduiding van die Heilige Gees, 

derde Persoon van die Triniteit kan nie hier gehandhaaf word nie. Hildebrandt 

(1 995:30) se interpretasie dat nn op God se teenwoordigheid en betrokkenheid by die 

skepping dui, is dus in ooreenstemming met dit wat hierbo geformuleer is. Neve se 

siening dat "gees van God" die lewegewende krag van God is waardeur God skep, sluit 

by die interpretasie van Hildebrandt aan. 



Die volgende tekste Eksodus 31:3, 35:31 en Numeri 27:18 kommunikeer dieselfde 

inhoud van nn, naamlik "gees" van God. In die lig van hierdie gegewe sal slegs een 

teks, Eksodus 31 :3, bespreek word. 

Eks 31:3 

mu5n-5x7 n u n  ;1113n31;~n~> ~ ' 7 5 ~  nn m u  u5nui 3 

3 en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en 

kennis en bekwaamheid vir allerhande werk (OAV). 

of 

3 Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en 

verstand enige werk kan doen (NAV) 

Volgens Fretheim (1991:269) verrig Besaleel 'n miniatuur-skeppingsdaad soos die in 

Genesis 1 in die bou van die tabernakel. Die P';T~U nn wat die ambagsmanne gevul 

het, is 'n toonbeeld van die lewende, asemhalende krag wat die projek wil voltooi soos 

met die skepping. Hy bespreek nie die identiteit ("wielJ van die nn nie. 

Fensham (1970:210) se enigste opmerking oor die P';I~K nn is dat beide die 

persone deur die Here met kunstigheid ("wysheid en insig? bemagtig is. 

Volgens Durham (1987:410) word Besaleel op drie (3)  unieke maniere deur die nn 

bemagtig: 

(i) 7D3n> - wysheid is die vermoe om te begryp wat gedoen moet word om Jahwe 

se voorskrifte te eerbiedig; 



(ii) 7 1 l X I l -  insig om die probleme wat met so 'n projek kon ontstaan het, op te 10s; 

en 

(iii) - vaardigheid om voorwerpe te produseer soos die Here dit wou h6. 

Durham (1 987:410) som hierdie deel soos volg op: "In sum, Bezalel is made expert by 

Yahweh himself for every kind of work necessary for fulfilling the instructions given to 

Moses on Sinai. " 

Volgens Hildebrandt (199523) het Israel die oproep ontvang om God volgens sy 

voorskrifte te dien. Hulle moet 'n tabemakel bou, maar niemand beskik oor die kennis 

en vermoe om dit te kan doen nie. God v e t v u l ( ~ h )  sekere persone met die nn om 

die take te verrig. 

EVALUASIE 

Uit die interpretasie van die kommentare is dit dus duidelik, veral uit Durham se 

opmerking, dat D n  en 7 1 7  sinonieme vir mekaar is. Die Hebreeuse tekste vetwys na 

nn, en Durham stel dit dat dit Jahwe self is wat Besaleel bemagtig om as instrument 

op te tree. Die werkwoord wat beide kere hier gebruik word, naamlik K ~ D  (vervul), dui 

daarop dat ill? hier die sintakties-semantiese funksie vervul van 'n medium - die 

instrument waardeur God sy handeling inisieer. 

5.2.5.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE Dl?-GEBRUIK IN DIE 

PRIESTERLIKE BRON 

Uit bogenoemde inligting is dit duidelik dat m? in die priesterlike bron gesien word as 

aanduiding van God se teenwoordigheid ("agent') tydens die skepping, maar ook as 

middel of instrument ("medium') waardeur God mense bemagtig om in sy diens te 
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staan. Die handelinge van nn dui op die beheer van die chaosmagte (Gen 1:2), maar 

ook op die bemagtiging van persone wat deur God toegerus ("vervul') word as 

instrumente in sy raadsplan. 

5.2.6. DIE HERSTEL VAN DIE STAD EN DIE TEMPEL 

Die belangrikste projek na die terugkeer uit die ballingskap was die heropbou van die 

tempel. 'n Mens sou verwag dat die besieling van Deutro- en Trito-Jesaja die volk sou 

aanspoor om hierdie projek dadelik aan te pak, maar dit was nie die geval nie. Baie van 

die volk wat teruggekeer het, was van mening dat hulle al hulle energie en krag moes 

inspan om hulle eie lewens te normaliseer en die stad se ekonomie te stabiliseer. In 

hierdie tyd verskyn twee (2) profete, Haggai en Sagaria, op die toneel wat die volk aan 

hulle taak herinner - die herstel van die tempel en die stadsmuur. Onderstaande 

tekste is vanuit hierdie konteks gesktywe. 

Hag 2:5 

9nm w r a n  mnKr3 m n K  mm-xw Y ~ T - ~ K  5 

W19n-5~ P331n2 n7DY 

5 My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte a m  julle gemaak het, sal Ek 

nakom: my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie! 

Van der Woude (1982:46) is van mening dat die oorspronklike betekenis van vers 4 

deur die term nn voortgesit word. Hier kommunikeer die term nn God se 

teenwoordigheid by die volk. 



Volgens Redditt (1 995:25) vorrn nn 'n parallelisme met vers 4 waarin God belowe: "Ek 

is met jou." Die skrywer rnaak gebruik van bron P (Priesterbron) en wil met die vers die 

volk bernoedig met die versekering dat God by hulle teenwoordig is. 

Keck (1 996:723) wys daarop dat nn hier dui op God se voortdurende teenwoordigheid 

in die midde van sy volk. 

EVALUASIE 

nn v e ~ u l  in hierdie vers die sintakties-sernantiese funksie van agent (die persoon of 

objek wat die handeling uitvoer of veroorsaak). nn dui hier dus op God self - sy 

teenwoordigheid versterk die volk en rnoedig die volk aan om die opgelegde taak te 

volvoer. nn dui nie hier op die "Gees" van God soos in die Nuwe Testament 

geopenbaar is nie. Die werkwoord "b1y"dui op die perrnanensie van die nn. 

Sagaria 4: 6 

n m x  717- TK mm-m 3 n x  ~515-m 

6 Toe s& hy vir my: "Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met 

mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Cees, sc5 die Here die Almagtige." 

Baldwin (1972:120) is van rnening dat die huidige ternpelherbou-program nie deur 'n 

goed beplande operasie (rnilitgre presiesheid soos in 1 Konings 5:13-18) voltooi sal 

word nie, ook nie deur krag soos die vragdraers ( Nehernia 4:lO) nie. Die rnannekrag is 

eenvoudig te rnin vir so 'n groot taak. Die herbouprograrn sal deur God self, sy 

bemagtiging, voltooi word. Hier dien nn as personifikasie van God self. 



Volgens Van der Woude (1984:86) kom nn met God self ooreen, daarom dui "My 

gee$ op die eerste persoon enkelvoud en dien dit as aanduiding van God self. 

Meyers en Meyers (1987:242) huldig die standpunt dat Sagaria 4:6 een van die mees 

aangehaalde teksverse uit die Ou Testament is. Volgens horn is die Joodse tradisie in 

besonder baie lief om hierdie vers te gebruik, veral tydens die fees van die Lig in 

Desembennaande. God se n n  is die simbool van die aktiewe teenwoordigheid van 

God in die geskiedenis van sy volk. God sal self deur sy teenwoordigheid die herbou 

van die tempel verseker. 

EVALUASIE 

In Sagaria 4:6 gaan dit dus oor God se teenwoordigheid. nn  dien as aanduiding van 

God self. n n  word nie gesien as 'n onafhanklike persoon naas of teenoor God nie. 

Sagaria 6:8 en 7:12 kommunikeer dieselfde gegewe, naamlik dat dit die 

teenwoordigheid van God self is wat die sukses van die projek waarborg. nn is dus 

hier die manifestasie van God self. 

5.2.6.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE nn-GEBRUIK BY DIE NA- 

EKSlLlESE PROFETE 

nn is die manifestasie van God self by die na-eksiliese profete. God se perrnanente 

teenwoordigheid word deur middel van die werkwoorde wat in samehang met n n  

staan, gekommunikeer. nn word nie as 'n goddelike persoon uitgebeeld nie, maar as 

personifikasie van God se handelinge. nn is hier nie die Heilige Gees, derde Persoon 

van die goddelike Drie-eenheid nie. Die Ou Testament het in die belydenis van 

Deuteronomium 6:8 nie ruimte vir so 'n gedagte in die Ou Testament nie. 
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5.2.7. DIE KRONlSTlESE GESKIEDWERK 

Die kronistiese geskiedwerk omsluit die boeke 1 en 2 Kronieke, Esra en Nehemia 

(Schmidt, 1995:160). Volgens Bosman (1987:98) strek die kronistiese geskiedwerk van 

Adam tot met die terugkeer uit die ballingskap. Die Kronis se werk dateer waarskynlik 

van die middel (350 vC) van die vierde eeu voor Christus, alhoewel daar baie 

chronologiese probleme in die werk voorkom. Die Kronis het volgens Bosman 

(1 987:98) 'n baie sterk boodskap: dat God ingtyp in die geskiedenis en dat verlossing 

vir alle mense bedoel is. Hy wil die tempel en kultus in Jerusalem legitimeer en is 

daarom negatief ten opsigte van die Noordtyk. Volgens Schmidt (1995:169) is die wet, 

die Dawidiese koningskap, die vergelding van sonde en God se wonderbaarlike ingtype 

in die geskiedenis die teologiese hoofmomente in die Kronis se boodskap. Die 

volgende nn tekste kom in die kronistiese geskiedsktywing voor: 2 Kronieke 15:l en 

24:20. In hierdie tekste word nn in verband gebring met die Godsnaam P975K. 

2 Kronieke 18:23 en 2 Kron 20:14 staan weer in samehang met 717'. In Nehemia 9:20 

en 30 word in samehang met die 3de persoon suffiks gebring. In 1 Kron 12:18 

(Hebreeuse teks 19) word net die woord nn gebruik. 

1 Kron 12: 18 ( 1  9 in die Hebreeuse teks) 

75 nhtit m5tit w-12 7~~1'17'175 ~9wl5w;l  WRY q w ~ ~ - n ~  7 ~ x 5  nnl 19 

'1nm ~ ~ 1 2  m i  ~ 5 3 7 ~  7975~ 71tu 93 71 th  ~ ~ 5 t i t l  

18 Daarna het die Gees vir Amasai, die leier van die dertig, in besit geneem, en 

h y  het gee: "Vir u, Dawid! By u, seun van Isai! Vrede, vrede vir u, en vrede vir 

horn wat by u staan, want u God help u!" Dawid het hulle toe aanvaar en hulle 

opgeneem onder die leiers van sy bende. 



Myers (1973:97) sien in hierdie deel 'n voorloper vir die gedagte van inkarnasie. 

Volgens Roubos (1969:196) is die letterlike vertaling van 'WDSt-nK 7 ~ 3 5  nll1 die 

volgende: "The Spirit clothed himself with Amasai" 

Williamson (1982:108) wys daarop dat hierdie aksie van nn 'n baie kragtige handeling 

was wat duidelik vir die mense rondorn Dawid sigbaar sou wees. Hy brei egter ook nie 

uit op die identiteit ('hie") van die nn nie. 

Volgens Japhet (1993:257) het verskeie persone uit die verskillende stamme tydens 

Saul se regering by Dawid aangesluit. Die idioom 'VDO-nK 7 ~ x 5  n111 kom nog 

twee maal in die Ou Testament voor (Rigters 6:34 en 2 Kron 24:20). In Rigters gee die 

rill-bemagtiging aanleiding daartoe dat Gideon oorgaan tot militkre aksie, maar in 

Kronieke lei hierdie bemagtiging tot profesie. Japhet bespreek die identiteit ("wie') van 

nn geensins nie - sy stel dit net dat Amasia deur die gees beklee ("clothed3 is. 

Thompson (1994:124) sluit by Roubos se vertaling aan: 'WDY-nK 7 ~ 2 5  n n l  - 'The 

Spirit clothed himself with Amasat" Hy bespreek geensins die funksie of die persoon 

van rill nie. 

EVALUASIE 

Die komrnentare bespreek nie die identiteit ('hie3 van nn nie. Dit is egter duidelik dat 

hierdie hele insident deur God ge'inspireer is. nn kan ook hier ge'interpreteer word as 

die kragtige manifestasie van God se teenwoordigheid. Dit pas in by die teologiese 

gedagterigting van die Kronis, naamlik dat God ingryp en dat die Dawidiese koningslyn 



van die Kronis se hoofrnomente is. nn vervul in hierdie konteks die sintakties- 

sernantiese funksie van agent (die persoon of objek wat die handeling uitvoer of 

veroorsaak). 

Neh 9:20 

nnn] PYX n;7m nm-u5 7x11 ~ 5 3 ~ 7 5  nm 7x07 7 n m 2 0  

nun35 ~ 7 5  

20 U het u goeie Gees gegee om hulle te ondemg, U het u manna nie van hulle 

teruggehou nie, U het vir hulle water gegee vir hulle dors. 

Brenernan (1993:168) rnaak die volgende oprnerking oor n n  : 'The idea of the Trinity 

was not revealed in the Old Testament. However, the Old Testament contains many 

references to the activity of God's Spirit " 

Daar is nie baie Skrifplaatse in die kronistiese geskiedskrywing waarin n n  voorkorn 

nie. Die onderhawige studie is van rnening dat die rede hiervoor is dat die gerneenskap 

nou rigied ingerig is rondorn die wet ("law') - daar is rnin ruirnte vir die vrye bernagtiging 

van nn. Hierdie tendens bring ook rnee dat daar baie rnin profetiese orakels gelewer 

word - die amp van die profeet het nou feitlik verdwyn. Gedurende hierdie tydperk 

vervul nn n baie klein rolletjie in die lewens van Israel. Hierdie studie is van rnening 

dat nn  in hierdie tekste na God se voorsiening verwys. nn vervul in Neh 9:20 die 

sintakties-sernantiese funksie van patiens tewyl die volk die ontvanger is en in vers 30 

283 



die funksie van die medium waardeur God werk. Op die spoor van Breneman blyk dit 

dus dat nn  ook hier 'n sinoniem is vir God se teenwoordigheid in die lewens van sy 

volk. 

5.2.7.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE nn-GEBRUIK IN DIE 

KRONlSTlESE GESKIEDSKRYWING 

Vanwee die beperktheid van inligting deur die kommentare konkludeer hierdie studie 

kortliks soos volg: nn funksioneer in die Kronis se werk sintakties-semanties as agent 

en dui op die teenwoordigheid van God self. Die handelinge van nn in die Kronis se 

werk is om persone te bemagtig om gei'nspireerde diskoerse te voer en om die volk in 

die wil van die Here te onderrig. nn velwys egter geensins na die Heilige Gees (derde 

Persoon van die Triniteit) nie. 

5.2.8. DIE nn IN DIE VOLK SE WYSHEIDSLITERATUUR EN LIEDERE 

Volgens Burger (1987:17) het die Psalms oor 'n lang tydperk heen (sewe eeue) 

ontstaan. Verder bestaan die Psalms uit lofliedere, klaagliedere, dankliedere, liedere 

wat die Here se koningskap besing, die sogenaamde koningspsalms, seen- en 

vloekpsalms, oorwinningsliedere en wysheidspsalms. Bosman (1987:41) beskryf die 

boek Spreuke as 'n literere konvensie - Salomo-tipe spreuke. Ook hierdie boek het oor 

'n baie lang tydperk heen ontstaan. Sommige spreuke dateer uit Salomo se tyd 

(10 eeue vC); ander weer uit die na-ballingskap-periode (4e eeu vC). Die hele 

bloemlesing, soos ons dit vandag ken, kon dus eers sy finale vorm in die vierde eeu 

voor Christus gekry het. Sellin (1970:330) is van mening dat dit baie moeilik is om die 

boek Job se finale redaksiedatum te bepaal, maar dat daar duidelike na-eksiliese 

kenmerke voorkom, en dit stem ooreen met die Persiese ryk van die vyfde en vierde 

eeu voor Christus. 

Ps 51:13 



13 Moet my tog nie van U af wegdryf en  u Heilige Gees van my af wegneem 

nie! 

Volgens Weiser (1962:401) demonstreer Psalm 51 die ware wese van opregte berou. 

Die Psalmdigter se sonde word ontbloot en die weg tot vergifnis en herstel in sy 

verhouding met God word duidelik aangedui. Die aanbidder se grootste wens is dat hy 

nie God se teenwoordigheid sal verloor nie, maar dat hy die teenwoordigheid van God 

sal bly geniet en deur die n i l  gelei sal word om sy verhouding met God te herstel. 

Weiser maak geen opmerking oor die identiteit ("wie3 van n i l  nie. 

Anderson (1972(a):389) tipeer Psalm 51 as een van die aandoenlikste Psalms in die 

hele bundel. Die smeking om vernuwing soos in vers 10 "Skep vir my 'n rein hart, o 

God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees" is nie uniek aan Israel nie, dit 

korn oor die hele Semitiese w6reld voor. Die resultaat van 'n nuwe hart en gees is dat 

die volk in staat sal wees om God se bepalings te gehoorsaam. Die psalmis besef dat, 

as God hom nie vemuwe nie, hy maar net weer dieselfde pad van ongehoorsaamheid 

sal volg. Die woord K 1 l  ("skep")~ 'n kenmerk van die priesterlike bron en Deutero- 

Jesaja. Die ondelwerp van die werkwoord is altyd God. Vir die digter gaan dit nie om 'n 

transformasie nie maar om 'n hele nuwe gesindheid. Volgens Anderson dui 15 ("hart3 

op die onverdeelde wit van die mens om God se wil te doen en is nn  hier 'n sinoniem 

vir hart om die opregtheid van die digter te beklemtoon. Om in God se teenwoordigheid 

te wees beteken om die volheid van die lewe te elvaar. Die begrip 7tU'Ip nil1 ("U 

heilige geesws  'n ongewone uitdrukking en kom net hier en in Jes 63:10,11 voor. 
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Anderson is van mening dat W'l3 Hn slegs 'n aanduiding is van die persoonlike 

teenwoordigheid van Jahwe soos ook in Jes 63 die geval is. 

Van Uchelen (1977:87) sluit aan by die gedagterigting van Anderson dat Jahwe se 

persoonlike teenwoordigheid deur v73 Hn aangedui word, en hierdie wete sal die 

digter in staat stel om in die regte verhouding met God te staan. 

EVALUASIE 

Alhoewel Ps 51 :13 vertaal word met "neern u Heilige Gees nie van my weg nie", is dit 

duidelik dat daar nie ooreenkomstig die Heilige Gees (derde Persoon van die Triniteit) 

soos Hy aan ons in die Nuwe Testament geopenbaar is, gedink word nie. w'l3 n n  is 

dus slegs 'n aanduiding van Jahwe se volle teenwoordigheid. v73 word dus 

gelykbetekenend met God. nn beskryl hier nie 'n besondere daad van God nie, maar 

God as sodanig. 7v73 nn staan ook in 'n sinonieme parallelisme met die eerste 

deel van die vers -@ ("U aangesign) en dui dus we1 op God self. W 1 3  ("heiligq is 

'n adjektief wat Hn beskryl en staan teologies teenoor die sonde van die digter met 

die betekenis dat God nie is waar sonde is nie. nn is dus slegs 'n aanduiding van 

Jahwe se volle teenwoordigheid. 

Ps 139:7 

rn2 - p a  ~ I K T  7nm 7% TIK 7 

7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug 

om aan u teenwoordigheid te ontkom? 



Weiser (1962:803) wys op die betekenis van die retoriese vraag: God is oral deur sy 

nn. God se grootheid en alomteenwoordigheid word in hierdie vers gestel. Volgens 

Weiser is God gees en daarom is dit onmoontlik om van God weg te vlug. Hy is deur sy 

rill alomteenwoordig. nn is dus 'n sinoniem vir God self. 

Volgens Dahood (1970:288) dui "from your spirit .. . from your face" op God se 

alomteenwoordigheid. Die digter dui met hierdie vers aan dat dit onmoontlik is om ooit 

van God se teenwoordigheid te ontsnap. rill is dus ook vir horn 'n sinoniem vir God 

self. 

Anderson (1 972(b): 906) is van mening dat nn hier in 'n sinonieme parallelisme met 

P'ID gebruik word. Beide word in verband met Jahwe se teenwoordigheid gebruik. 

Hierdie retoriese vraag veronderstel 'n negatiewe antwoord - God is alomteenwoordig. 

nn dui hier dus op die manifestasie van God self. 

EVALUASIE 

nn ("gees? en P'ID ("aangesig') word as 'n sinonieme parallelisme gebruik wat die 

konstante teenwoordigheid van God aandui. Hier dui nn dus die teenwoordigheid van 

Jahwe aan. nn word nie verstaan as 'n onafhanklike entiteit naas God nie. Die 

sintakties-semantiese funksie van nn is die aanduiding van die patiens. 

Psalm 143:lO en Spreuke 1:23 sluit by Psalm 139:7 aan en dui ook op Jahwe se 

teenwoordigheid. 

Job 33:4 



4 Die Gees van God het my geskape, en  die asem van die Alrnagtige maak my 

lewend. 

Volgens Driver (1921:283) wys Elihu daarop dat dit die n n  is wat horn geskep het en 

horn in die lewe hou. Alhoewel alle mense oor n n  beskik, is hy van mening dat hy 

deur die nn 'n groter mate van insig verkry het as Job. 

Van Selms (1983:115) wys daarop dat wysheid 'n bernagtiging van die R n  is. Hy 

bespreek egter nie die identiteit ('hie? van die n n  nie. 

Heartly (1988:438) is van rnening dat Elihu in dieselfde verhouding gesien moet word 

as Adam, naarnlik as begenadigde skepsel van die Skepper. Hy wys daarop dat die 

n n  dit is waardeur Elihu geskep is en wat horn in die lewe hou - dus God self. 

Volgens Alden (1993:322) wou Elihu hier aantoon dat hy mens is en onder God se 

heerskappy staan. n n  dui vir Aleden op 'n sinoniem vir God. 

EVALUASIE 

Alhoewel die komrnentare nie die nl? in besonderhede bespreek nie, is hierdie studie 

van mening dat h - n l l  en ''TV n n ~ l ~  In sinonieme parallelisme vorm wat in die 

sintakties-sernantiese funksie staan as agent. Hier dui dit nie 'n onafhanklike entiteit 

aan nie, maar dit dui op God self deur wie Elihu se bestaan rnoontlik gemaak is en is 

dus hier die rnanifestasie van God se teenwoordigheid. 



nlm turn 1-r' 75% m~tu m w  mnz 13 

13 Deur sy asem word die heme1 helder; sy hand h e t  die vinnige slang 

deurboor [OAV. 

of 

13 By his spirit h e  hath garnished the heavens; his hand hath formed the 

crooked serpent [KJVJ. 

Volgens Driver ( 1921 :223) beskryi die vers hoedat God se wind ( n n )  na 'n storm die 

wolke wegwaai, die hernelruim verhelder en die vlugtende slang verblysel. Die 

kronkelende slang is hier die rnetafoor vir donkerte. Hier is nn nie die Heilige Gees of 

God self (Gees) nie rnaar dui dit op die rneteorologiese verskynsel "wind". 

Wood interpreteer (1976:23) die I777 hier as die agent in die skeppingsgebeure. nn 

dui dus volgens horn op die handeling van die Heilige Gees, die derde Persoon van die 

Drie-eenheid. Wood stel dit duidelik dat die Heilige Gees hier by die skepping betrokke 

is. 

Van Selrns (1983:48) interpreteer nn en 'l' as 'n sinonierne parallelisme wat dui op 

die skeppingshandelinge van God. Hy vertaal die deel dan soos volg: "God schiep de 

blauwe hemel en bedwong de oerwateren." 

Volgens Hartley (1988:367) het Jahwe deur sy ongelooflike krag die see oorwin en deur 

sy wind ( m )  die hemel helder geblaas - hierdie twee handelinge dernonstreer Jahwe 

se onmeetlike krag. Die bose is oorwin en die vrede is deur God herstel. 
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Hierdie studie ondersteun Van Selms se verklaring, naamlik dat n n  en 7' as 'n 

sinonieme parallelisme gebruik word om op God se skeppingshandelinge te dui. nl? 

word nie hier as 'n afsonderlike entiteit naas Jahwe gesien nie. Wood se interpretasie 

(1976:23) dat Dl? in die skeppingsgebeure op die handeling van die Heilige Gees, die 

derde Persoon van die Drie-eenheid (1976:32) dui, kan in die lig van die eksegese nie 

gehandhaaf word nie. 

5.2.8.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE Dl?-GEBRUIK IN DIE WYSHEIDS- 

LITERATUUR EN LIEDERE 

nn word verskeie kere in die Psalms geinterpreteer as 'QeesVof "asem"van die Here. 

Hierdie gebruik bevestig die persoonlike en aktiewe teenwoordigheid van die Here. In 

sekere gevalle is "U Gees" 'n poetiese manier om van die Here (U) te praat. In die 

wysheidsliteratuur word wysheid, insig en kennis onmiddellik in verband gebring met die 

bemagtiging deur die nn. Slegs in Job maak 'n wyse (Elihu) daarop aanspraak dat die 

oorsprong van sy wysheid in die gesoek moet word en nie in sy rype ouderdom 

nie. Hierdie studie wil egter waarsku teen 'n oo~ereenvoudiging: nn  is nie op alle 

plekke in die wysheidsliteratuur direk gelyk aan wysheid nie. Dit is slegs 'n interpretasie 

van bepaalde tekste. 

n n  word dikwels gebruik as aanduiding van die lewe (lewensbeginsel). n i l  word hier 

nie as 'n afsonderlike entiteit naas Jahwe gesien nie. Wood (1976:23) se interpretasie 

dat n n  in die skeppingsgebeure op die handeling van die Heilige Gees, die derde 

Persoon van die Drie-eenheid dui kan in die lig van die eksegese nie gehandhaaf word 

nie. 
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5.2.9. DIE n n  IN ESKATOLOGIESE EN APOKALIPTIESE TEKSTE 

Is die boek Joel eskatologies of apokalipties? Prinsloo (1987(a):236) definieer 

eskatologie as gebeure wat te make het met die vernuwing van die bestaande orde en 

apokaliptiek as die aanbreek van 'n algeheel nuwe orde. In die lig d a a ~ a n  tipeer hy 

Joel as eskatologies. Daar is nie eenstemmigheid oor die ontstaansdatum van Joel nie, 

maar uit gegewens (Joel 1:9,14,16; 2:14 en 3:18) moet Joel se finale datum na die 

herbou van die tempel (515 vC) geplaas word. Die boek Joel is 'n boek van 

bemoediging vir die moedelose na-eksiliese gemeenskap. Die eerste indrukke wat 'n 

mens van die boek Daniel kty is dat dit 'n boek uit die ballingskap (500 vC) is. 

Gegewens uit die boek dui op vele feitefoute wat hierdie datum diskwalifiseer. In 

Hoofstuk 11 kon gegewens voor wat oor Antiochus Epifanus (1 75-1 64 vC) handel. 

Burden en Prinsloo (1987:214) stel dit dat die boek Daniel volgens die 

Makkabeerhipotese tussen die somer van 166 en Desember 165 vC sy beslag gekty 

het. Die boek Daniel is 'n apokalips wat oor goddelike openbaringe handel. Die 

boodskap van Daniel is dat God altyd en oral in beheer is. 

JOEL 

Joel 2:28 (Hebreeuse teks 3: 1) 

 KT nvrn ~ m l n 3  l~a5n.l nm5n o ~ p r   nun o r n  

28 En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, julle o u  mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. 



29 En ook op die diensknegte e n  op die diensmaagde sal Ek in die dae my 

Gees uit@et. 

Joel 2:28-29 is vir baie teoloe die locus classicus van die pneumatologie in die Ou 

Testament, veral omdat die teks net so in die boek Handelinge (Nuwe Testament) 

gebruik word om die Pinkstergebeure te verhaal. Lukas die sklywer van Handelinge, 

verduidelik die pinkstergebeure met die inleidingsformule: "her gebeur wat God deur 

die profeet Joel gese bet". Was dit die bedoeling van die teks in Joel om die 

pinkstergebeure (uitstorting van die Heilige Gees, derde Persoon van die Triniteit) van 

honderde jare later te profeteer, of het Joel vir die mense in sy tyd (moedelose Judese 

ballinge) 'n boodskap van hoop gehad? 

Allen (1976:97) wys daarop dat God se volk 'n ernstige droogte en sprinkaanplaag 

beleef het, en direk na God se belofte van materiele seen, volg Joel 2:28-32 (3:l-5). 

Hierdie deel is uit drie komponente saamgestel. Die belofte van die n i l  (vers 28-29), 

die kosmiese tekens wat die dag van die Here aankondig (vers 30-31) en die redding 

van God se volk (32). Die eerste twee dele word deur Jahwe aangekondig, die derde 

deur die profeet. 

Die aankondiging van materiele seen (2:l-27) na die katastrofe is die eerste stap in die 

getuienis van God se magtige teenwoordigheid in Israel. Vir die herstelde verbonds- 

gemeenskap wag daar nog heerliker seen. God se magtige teenwoordigheid sal op 'n 



baie duideliker manier vertoon word as deur goeie reen en vrugbare oeste. God se 

teenwoordigheid in lsrael sal duidelik sigbaar wees deur die charisrnatiese 

teenwoordigheid van 'n "gees" van profesie onder die volk. So sal God se belofte van 

sy teenwoordigheid in 2:27 in oorvloed vervul word (En julle sal weet dat Ek in die 

rnidde van Israel is, en dat Ek die HERE julle God is, en niemand anders nie; en 

my uolk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie). 

Verse 28 en 29 neem die belofte van God se teenwoordigheid in vers 27 op en brei in 

besonderhede daarop uit. Hierdie deel - die uitstorting van 'n groter gawe - is volgens 

Allen (1976:98) die geestelike pendulum van die goeie reen en vrugbare oeste. Die 

ontvangers van hierdie gawe is volgens vers 28 ("alle ulees") in hierdie konteks die 

hele volksgemeenskap van Juda. Joel sluit by Esegiel 39:29 aan (En Ek sal my 

aangesig nie meer vir hulk verberg nie, orndat Ek my Gees oor die huis van Israel 

uitgegiet k t ,  spreek die Here HERE). 

Joel sluit ook by Miga 3:8 aan wat stel dat die n i l  God se medium is waardeur Hy sy 

teenwoordigheid in Juda bevestig (Ek daarenteen is vol krag, d t  die Gees van die 

HERE, en reg en heldernoed, om  aan Jakob s y  oortreding te verkondig en aan 

Israel s y  sonde). God sal sy teenwoordigheid in Israel se geskiedenis op 'n baie 

besondere manier bevestig - die charismatiese bemagtiging van elke lid van die 

geloofsgemeenskap. Hierdie bemagtiging deur God (m) is die vetvulling van Moses 

se wens in Num 11:29 (Maar Moses se vir horn Ywer jy  uir my? Ag, as die hele 

volk van die HERE maar projete was, dat die HERE s y  Gees oor hulk mag gee!) 



Allen (1976:lOO) beskou die Hn van Joel nie as 'n selfstandige identiteit van God nie, 

Hn is nie die derde Persoon van die goddelike Triniteit nie. Hy maak die opmerking 

dat Joel 2:28-29 op 'n dinamiese nuwe en heerliker wyse in die Nuwe Testament 

geherinterpreteer word deur Petrus (Hand 2:16-21). Die Pinkstergebeure is vir Petrus 

die realisering van die eskatologiese beloftes van Joel - God wat by Sy volk 

teenwoordig bly. 

Wolff (1977:65) beskou Joel 3:l (Hebreeuse teks, Afrikaanse teks 2:28) as 'n 

oorgangsteks. Die inleidingsformule l3-?nK 7.71 rEn danma ") veronderstel dat 

die voorafgaande beloftes vetwerklik het. Die vetwagting van nog groter seen, 2:27, 

word in 3:l uitgebrei. Jahwe is aan die werk deur die uitstorting van sy n11. Die 

werkwoord 79t0 ("uitgietq dui die uitgiet van water (Eks 4:9), van bloed (Gen 9:6), van 

die hart 

(Ps 62: 9 [a]) of van die siel (1 Sam 1:15) aan met die betekenis om jou denke, wil, 

gevoel en insig openlik te deel met ander. Die Hebreeuse woorde 35 ("hart') en f U 3  

("sieu dui in die Hebreeuse denkwBreld op die staties kognitiewe (bewustheids-) vlak. 

nn dui weer op die aktiewe lewensbelangrike krag en wilskrag. Die mens kan nie nn 

beheer, gee of stuur nie; dit is 'n gawe van God. God gee dit vryelik om mense te laat 

lewe (lewensbeginsel), om mense te bemagtig (charismatiese gawes), om as 

instrumente in sy diens op te tree en mense deur die heilsgeskiedenis te begelei. Die 

Hll van God is die teenoorgestelde van ltltll ('Vlees') van die mens (Jes 31:3). As 

God sy Hn aan die mens onttrek, sterf hy (Ps 51:12-13 [lo-1 11) en is die mens 

onmagtig om volgens God se vereistes te leef (Eseg 11:19-20; 36:26-27). In die lig van 



hierdie gegewens beteken die uitstorting van die die vestiging van 'n nuwe, 

energieke lewe vir die mens deur God se eie teenwoordigheid (Wolff,1977:66). 

Volgens Wolff (1977:66) bedoel Joel met 2:28-29 nie die gawe van die Dn tot nuwe 

gehoorsaamheid nie (Eseg 36:26-27) en ook nie die uitgieting van die nn vir die 

herskepping (Jes 44:3) van God se volk nie. Joel gebruik die begrip 'm-m 7 1 m K  

("My gees uitstorfl om aan te dui dat die volk wat tot 'n nuwe verhouding met God 

geroep is, profete sal wees. Joel het nie nuwe profetiese orakels, ekstatiese profete of 

die bekering van die omringende wQreld in die oog nie. Hy wil met hierdie vers sQ dat 

daar 'n nuwe era (eskatologie) aanbreek - alle lede van God se volk sal in 'n direkte 

kommunikatiewe verhouding met God staan. Die dae van slegs 'n paar verkose 

persone soos onder andere die rigters, profete en konings as spreekbuise vir die volk, 

is verby; almal wat die Here aanroep sal gered word (2:32). Volgens Wolff (1977:69) 

kan 2:28 nie 10s gelees word van 2:32 nie. Vers 32 moet in die lig van vers 28 

ge'interpreteer word - die nn word uitgegiet sodat almal (mans, vroue, kinders, oud, 

jonk, slaaf of vlyman) in 'n oop verhouding met God mag staan. Vir Wolff is die nn 
van God in Joel 2:28-29 [3:1-21 nie 'n eie onafhanklike goddelike entiteit, die Heilige 

Gees as derde Persoon van die Triniteit, nie. 

Prinsloo (1985:80) betoog dat die inleidingsformule 'TnK 7'71 ("wanneer dit alles 

gebeur") die aandag vestig op iets nuuts, op gebeure wat eers na die voorafgaande 

2:18-27 sou aanbreek. Hy som die inhoud van verse 28-32 soos volg op: "2:28-29 

besktyf die uitstorting van die 1777, 2:30-31 beskryf die kosmiese tekens wat gepaard 

gaan met die komende "dag van die Heremen 2:32 vorm die slot en hoogtepunt van die 

perikoop: vir diegene wat op die Here vertrou, is daar uitkoms en redding." 
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Volgens Prinsloo (1985:82) is die eerste belangrike belofte wat die Here uitspreek die 

belofte dat Hy sy Gees sal uitstort. Soos die reen, die materiele gawes, uitgestort sal 

word (Hoofstuk 2), so sal die Here sy Gees nou uitstort. Hy stel die vraag: "Wat word 

bedoel met "Gees" (n i l ) ? "  Prinsloo (1990:76) rig 'n waarskuwing aan eksegete dat 'n 

mens versigtig moet wees om nn reglynig en simplisties met die Heilige Gees (derde 

Persoon van die Triniteit in die Nuwe Testament) gelyk te stel. Hy wys ook daarop dat 

die woord gees (Dm) 'n verskeidenheid betekenisse in die Ou Testament aan-neem. 

Volgens hom kan n n  die betekenis van wind (vgl bv Eksodus 10:13) aanneem; wind 

wat nie net waai nie, maar as 'n krag wat dinge in beweging bring (vgl bv Psalm 1:4; 

Jesaja 17:13; Jeremia 18:17). neem ook soms die betekenis van asem aan. Dit 

neem ook soms die betekenis aan van die "asem" van die Here, en word dan 

hoofsaaklik gebruik om sy kragtige ingtyping en ontsagwekkende teenwoordigheid te 

besklyf (Eksodus 15:8,10; 2 Samuel 16:22 [ Psalm 18:16], Job 4:9; Jesaja 11:15; 

30:28). Die begrip n n  word ook gebruik in verband met die lewensasem, die 

lewenskrag, die gawe van die Here wat mense laat lewe (vgl bv Rigters 15:19; Jesaja 

42:5; Esgegiel 37:4). nn word ook soms gebruik om die gawe van die Here aan te dui 

waardeur buitengewone vermoens en kragte aan mense verleen word (vgl bv Rigters 

6:34), veral wanneer iemand 'n belangrike opdrag van die Here gekry het (vgl bv Esra 

1.1; Jeremia 51:l l). 

Volgens Prinsloo (1990:77) blyk dit dus dat n n  feitlik sonder uitsondering iets met krag 

of vitaliteit te make het. Dit lyk of dit ook in hierdie vers die geval is: die volk verkeer in 

'n noodsituasie as gevolg van die sprinkaanplaag en versengende droogte. Dit het ook 

hulle verhouding met die Here versteur. Nou kom gee die Here vir sy volk die heerlike 



belofte dat Hy sy Hn op hulle sal uitstort (vgl ook in die verband Jesaja 32:15; 44:3; 

59:21; Esegiel 39:29; Sagaria 12:lO). Binne hierdie konteks beteken dit dat die Here 

nuwe lewenskrag aan sy volk gee. Soos Hy nuwe lewe vir die natuur gegee het, so gee 

Hy nou nuwe vitaliteit aan sy volk sodat hulle in 'n nuwe verhouding met Hom kan 

staan. Dit is belangrik om daarop te wys dat die Here sy "Gees" laat kom "op al die 

mense". Die uitdrukking dui nie daarop dat die Here sy "Gees"op alle geskapenes sal 

uitstort nie, maar in hierdie konteks dui dit die hele Judese gemeenskap, sy ganse volk 

aan. Tetwyl die nn in die "ou tyd" slegs op sekere "charismatiese" individue soos 

konings (vgl. I Samuel 10:6) of profete (vgl Jesaja 11:2) gekom het, sal die in die 

nuwe, eskatologiese tyd deel van die hele volk van die Here wees. Hierdeur word die 

woorde van Moses in Numeri 11 :29 bewaarheid: "Ek sou m u  wens dat die hele volk 

van die Here profete was, en dat Hy s y  Gees op aha1 mag E. " 

Die uitwerking van die koms van die Hn is dat daar geprofeteer, drome gedroom en 

visioene gesien sal word. Prinsloo (1990:78) is van mening dat die onderskeid wat 

gemaak word tussen byvoorbeeld die oumense wat drome sal droom en die jongmans 

wat visioene sal sien, bloot retories van aard is. Die uitstorting van die lei 'n nuwe 

heilsera vir Israel in - die verhouding tot die Here is volledig herstel deurdat die hele 

volk in direkte kommunikatiewe verbinding met die Here sal wees. Vir Prinsloo 

(1990:76) is die uitstorting van God se Hn in Joel nie reglynig simplisties met die 

Heilige Gees (derde Persoon van die Triniteit) in die Nuwe Testament nie. Die profeet 

Joel het 'n besondere boodskap van hoop aan die moedelose Judese gemeenskap in 

ballingskap: God sal deur die voortdurend by hulle teenwoordig wees en sy wil aan 

hulle bekend maak sodat hulle ooreenkomstig sy woord kan lewe. 



Van Leeuwen ( 1993:153) sluit by Prinsloo aan: "Soos wat die Here deur die uitgieting 

van reen aan die natuur nuwe lewe skenk, so gee Hy deur die uitstorting van die nll 

nuwe lewenskrag aan sy volk". Die werksterrein van nn in die Ou Testament sluit 

volgens Van Leeuwen die volgende in: [i] goddelike krag wat aan die mens die lewe 

gee (Genesis 6:3), [ii] krag wat die mens bemagtig om groot dade te doen (Rigt 3:10), 

[iii] wysheid en die gawe om kunstige werk te verrig (Eksodus 31:1), [iv] en insig om 

goeie planne te beraam (Jesaja 11 :2). In Joel 2:28-29 gee God sy D n  aan die volk om 

hulle te help om weer in die regte verbondsverhouding met Hom te staan. Die 

bemagtiging deur die nn sal tot 'n profetiese besieling van die ganse volk lei - die 

ballinge sal nou in 'n direkte kommunikatiewe verhouding met God staan. Van Leeuwen 

wys ook daarop dat nn nie direk simplisties gelykgestel kan word aan die Heilige 

Gees (derde Persoon van die Triniteit) van die Nuwe Testament nie. 

Crenshaw (1995:163) vertaal in sy kommentaar op Joel 3:l-2 [2:28-291 soos volg: 

"Afterwards I will endow all of you with my vital force,. . ." Die woord p'lm 7'71 

("afterwards") is vir horn die sleutel tot sy interpretasie. Dit wat volg, sluit aan by die 

seen wat die Here aan sy volk in die vorige gedeelte beloof het - die herstel van die 

landelye, oeste en verlore eer. Crenshaw (1995:164) interpreteer die nn hier as die 

gawe van Jahwe se "vital force" ("Iewenskrag') Hy stel dit duidelik dat die uitstorting 

van die nn niks te make het met gehoorsaamheid of morele transformasie nie, nie 

eers met 'n herskepping soos in Jes 32:15 nie. Die hele Judese gemeenskap word deur 

die D n  ("vital force") bemagtig om as profete op te tree - nie ekstaties soos die 

vroeere ekstatiese profete nie, maar elke lid van die volk sal nou die vermoe besit om 

as individu met God te kan kommunikeer. Hierdie gawe sal as teken dien dat God in die 



midde van hierdie volk teenwoordig is. Vir Crenshaw is die nn dus nie gelyk aan die 

Heilige Gees van die Nuwe Testament nie, maar dui op God se teenwoordigheid in sy 

volk se midde. 

EVALUASIE 

Die meeste kommentatore interpreteer nie die nn van Joel as "Gees van God" - die 

Heilige Gees - nie; tog word dit steeds in die meeste vertalings met 'n hoofletter 

vertaal asof dit in die konteks van Joel bedoel is en verstaan moet word as die Heilige 

Gees. Hierdie studie handhaaf die siening dat die uitstorting van die nn in Joel se 

konteks die bevestiging aan die Judese gerneenskap is dat hulle God se volk is, dat Hy 

hulle nie vergeet het nie en dat hulle deur die nn bemagtig sal word om in 'n nuwe 

direkte kommunikatiewe verhouding met Horn te staan. nn is dus die versekering van 

God se teenwoordigheid by elke individu te midde van die grootste krisis en gevoel van 

moedeloosheid wat hulle kan ervaar. Die nn in Joel is die ware profetiese nn wat 

God se woord aan alle lede van sy volk openbaar - almal gaan direk God se woord 

hoor en nie meer deur 'n tussenganger (profeet) nie. 



8 totdat eindelik Daniel voor my ingekom het, wie se naam Bkltsasar is, na  die 

naam van my god, en in wle die ~ees van die heilige gode is; en ek het hom 

die droom vertel: 

Hartman (1 978:17l) interpreteer die Aramese T'vlTi;, 197%-nn gelykduidend met 

13 ~ ' 7 %  nn soos dit voorkom in Genesis 41 :38. Deur 1'v'f by te voeg wil die 

skrywer dit beklemtoon dat die gawe deur God self gegee is en dat dit nie uit die mens 

na vore kom nie. 

Miller (1994:131) stel dit dat dit God (Dm) is wat deur Daniel werk in die interpretasie 

van die koning se drome. 

Volgens Redditt (1999:78) dui die woord op die charismatiese bemagtiging van 'n 

persoon deur God om hom as instrument in sy diens toe te rus. 

EVALUASIE 

Die sintakties-semantiese funksie van nn in hierdie status constructus-verbinding is 

die van agent Verder dui hier op die teenwoordigheid van God self. nn word dus 

nie in hierdie gedeelte gesien as die derde Persoon van die goddelike Drie-eenheid nie. 

Die ander teksgedeeltes in Daniel, Daniel 4:6 (vers 9 in Afrikaanse teks), Dan 4:15 

(versl8 in Afrikaanse teks) en Daniel 5:11 en 14 word ook soos hierbo verstaan en 

geklassifiseer. 



5.2.9.1. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE rill-GEBRUIK IN DIE ESKATOLO- 

GlESE EN APOKALIPTIESE TEKSTE 

Met die eskatologiese en apokaliptiese uitsig word gei'nterpreteer as die 

teenwoordigheid van God, en die hooftaak van nn is om 'n nuwe vrye komrnuni- 

katiewe verhouding tot stand te bring waarin die hele volk sou deel. nn  is dus die 

versekering van God se teenwoordigheid by elke individu te rnidde van die grootste 

krisis en gevoel van moedeloosheid wat hulle kan ervaar. 

5.3. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE PERSOON EN IDENTI- 

TEIT VAN n i l  IN DIE ou TESTAMENT 

In die samevatting van n n  in die Ou Testament kan die volgende vrae gestel word. 

Antwoorde verkty op hierdie vrae sal lei tot 'n formulering oor die verstaan van nn in 

die Ou Testament. 

Is nn die ekwivalent van die Nuwe Testamentiese Heilige Gees? 

Wie en wat is n n ?  

Is IT77 'n onafhanklike persoon of is n77 maar net 'n manier om oor God se 

werksaamhede, sy wil en krag te praat? 

Is rnaar net 'n verlenging van die teenwoordigheid van God? 

Is nn die uitbreiding van God se persoonlikheid waardeur Hy sy goddelike 

planne volvoer? 

Uit die beoordeling van die nn-tekste in hierdie hoofstuk is dit duidelik dat daar &ens 

in die Ou Testament 'n aanduiding is dat 0'7h Hn en 717 ITn direk gelyk aan 

die Heilige Gees van die Nuwe Testament gestel kan word nie. Wie en wat is nn 
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dan? Bedoel die genitiewe in die frase 0'75~ nn en 717' dat die nn van 

God kom of deur Horn bewerk word? Is nn 'n genitivus auctoris, 'n genitivus 

possesoris of is dit in die eerste plek 'n superlatiewe krag (verdeelde geheel)? 

In die teologiese gebruik van nn kan dit in die reel beskou word dat nn behoorl tot 

die persoonlike besit van Jahwe, soos die Here se hand en sy woord aan Horn behoort. 

Die teenwoordigheid van nn dui op Jahwe se eie teenwoordigheid. In hierdie verband 

kan Jesaja 63:lO en 14 as voorbeeld dien - "Hyself ( letterlik sy aangesig), het hulle 

verlos, en tog is dit sy Hn. In Haggai 2:5 word die teenwoordigheid van Jahwe 

gelykgestel aan die teenwoordigheid van sy nn. Om nie van sy aangesig verwerp te 

word nie, beteken dat sy Hn nie weggeneern word nie - Psalm 51:13. 'n Mens kan die 

teenwoordigheid van Jahwe nie ontvlug nie: Hy is oral (Psalm 139:7-10). 

Alhoewel persoonlike eienskappe aan nn toegedig word, onder andere spreek (2 

Sam 23:2), onderrig (Neh 9:20) en bedroef raak (Jes 63:lO en 14), is dit die taaltegniek 

van personifikasie - die outeurs van die Ou Testament het nie aan die nn gedink as 

'n persoonlike wese onafhanklik van Jahwe nie. nn beskryf dus nie net 'n besondere 

bernagtiging van Jahwe nie, rnaar beskryf God ( D';I~K en 717') as sodanig. Volgens 

Scheepers (1960:214) is nn dus "tegelyk sy asem, sy gemoed, die setel van sy wil en 

denke; dit wat van Hom uitgaan; sy woord vergesel; draer van sy woord is; /ewe in 

mense en dier vewek; wysheid aan mense gee; verskillende vermoens in sy 

geroepenes werk; Israel laat /ewe in die volle sin van die woord en kragtige dinge doen 

in, met en vir sy volk. " 



Dn word gelykbetekenend met God sodat sy Rn in Jesaja 34:16 en Jesaja 63:14 net 

sowel met God (%I P 9 7 h )  of Here (717) vervang kon word. In Psalm 139:7 word 

Rn ("gees') en P'P ("aangesig'? as 'n sinonieme parallelisme gebruik en dui dit die 

teenwoordigheid van Jahwe aan. 

Uit die voorgenoemde bevindinge is dit duidelik dat Rn "GOPIN-AKSIE of God self 

aandui. 

In die lig hiewan kan Scheepers (1960:216, 222), Jonker (1981:124), Vosloo (1983:63 - 

64) en Eichrodt (1967:60) se interpretasie, naamlik dat die P975K Rn, 7 1 7  Dn as 

'n hipostase van God beskou kan word, nie gehandhaaf word nie. Onmiddellik moet die 

vraag gestel word: "Wat word onder hipostase verstaan?" 

Vosloo (1983:62) beroep hom op Scheepers (1960: 16) en Eichrodt (1967:60) en 

besktyf hipostase as "die verpersoonliking van God se werksaamhede en attribute op 

so 'n wyse dat dit die voorkoms van 'n half-persoonlike goddelike Wese k 4 .  Hierdie 

teoloe baseer hulle siening op die definisie van Ringgren (1964:758): "Es bezeichnet 

eine oft nur halb selbstandige gottliche Wesenheit, die eine mehr oder weniger 

durchgefuhrte Personifierung einer Eigenschaft, einer Wirksamkeit oder irgendeines 

Attributes einer hoheren Gottheit darstellt." 

Vanwee teologiese redes kan die term hipostase nie op Rn toegepas word nie. Daar 

is nie plek in die Ou Testament vir sulke denke nie - Deuteronomium 6:4: "Luister, 

Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here." 



5.4. KONKLUSIE TEN OPSIGTE VAN DIE DIAKRONIESE 

ONTWIKKELING VAN nn IN DIE ou TESTAMENT 

'n Belangrike vraag wat aan die orde gestel moet word, is: "Het die begrip nn 'n 

diakroniese ontwikkeling in die Ou Testament ondergaan?" 

Hierdie vraag behoort van twee kante belig te word, naamlik (i) Het daar 'n diakroniese 

ontwikkeling plaasgevind ten opsigte van die verstaan en interpreteer van die identiteit 

(%vie9? van nn? en (ii) Het daar 'n diakroniese ontwikkeling plaasgevind ten opsigte 

van die werksaamhede van nn? 

Op die eerste vraagstelling, naamlik of 'n diakroniese ontwikkeling plaasgevind ten 

opsigte van die verstaan en interpretasie van die identiteit ("wie'? van nn, kan negatief 

en positief geantwoord word. 

Negatief in die sin dat die interpretasie van nn nie ontwikkel het van 'n onpersoonlike 

krag tot die derde Persoon van die goddelike Triniteit nie. In alle tydsfases van Israel se 

geskiedenis word die teologiese verstaan van nn (gees van God) ge'interpreteer as 

Jahwe-in-aksie. Positief kan dit gestel word dat daar 'n onderskeid is tussen die 

genitiewe konstruksies, P';I~ rill en 7l7' till.  

Die frase P V ~ K  nn kom een en twintig (21) keer in die Ou Testament voor. Die 

frase 717 nn word sewe en twintig (27) keer gebruik. 717' nn word meermale 

aangetref waar Israel se verbondstatus bedreig word, soos gedurende die rigtertydperk. 



Die frase ~ ' 7 %  nn kom weer tydens die ekstatieseprofete-era (Samuel) voor. Die 

frase 717' i7n het aanvanklik nie betrekking gehad op die inspirasie van profetiese 

woorde nie, daarom ontbreek die frase in die skrifprofete Amos tot Jeremia. Dit is eers 

in die na-eksiliese tydperk dat die profetiese openbarings ge'interpreteer word as 

komende van die 717' nn. 

Uit die analise in hierdie hoofstuk is dit duidelik dat die sentrale teologiese argument 

van die studie, naamlik dat IT77 in die Ou Testament beklemtoon dat God voortdurend 

besig is om op 'n wonderlike kreatiewe manier die mens se verlossing te bewerk, geldig 

is. 

Op die tweede vraagstelling, naamlik of 'n diakroniese ontwikkeling plaas gevind ten 

opsigte van die werksaamhede van Ill7 kan daar positief geantwoord word: "Die 

werking, handeling en optrede van nn in die Ou Testament verskil we1 van tydperk tot 

tydperk." 

In die vroegste tydperk is nn in 'n antropologiese sin ge'interpreteer, naamlik die 

lewegewende asem wat van God ontvang is, maar ook as 'n goddelike bemagtiging om 

soos in Bileam se geval te profeteer of deur wysheid drome te interpreteer (Josef) of 

leiding te neem (sewentig oudstes wat Moses sou help). 

Gedurende die volgende fase (deuteronomistiese geskiedsklywing) word in 

samehang geplaas met die charismatiese leierskap van die rigters en ekstatiese 

profete soos Elia en Elisa. Gedurende hierdie fase bemagtig die nn persone om as 

militGre leiers op te tree en besondere dade te verrig. 



In die voor-eksiliese tydperk verskuif die handelinge van rill weg van as die 

gewer van die lewensbeginsel, die kornrnunikeerder van die goddelike openbaring en 

die toeruster van die charisrnatiese leiers. Nou I6 nn se hooftaak op die etiese terrein 

van die volk se lewe (Miga 3:8). Na Miga (3:8) se diakroniese verbreding van die 

werking van brei Jesaja (1 1) verder daarop uit deur direk te verbind met God 

se regverdige oordeel (4:4) en die kornende verlossing (32:15) wat God sal bewerk. Vir 

Jesaja (1 1:2) sou die komende verlossing deur die koning wat op die troon van Dawid 

sit, bewerk word. Die nn sal uitgegiet word om 'n nuwe etiese lewe vir Israel te 

verseker. 

Gedurende die ballingskap verbreed die werking van nn nog verder. Die volk sal deur 

die nn opgewek word tot 'n nuwe lewe (Esegiel 36:27 en 37:14) voor die aangesig 

van God. Deutero-Jesaja ontwikkel hierdie tema verder: dit is deur die bernagtiging van 

die D n  dat die kneg van Jahwe die ware vredestyk op aarde sou herstel. Trito-Jesaja 

kondig die permanente teenwoordigheid van God aan deur die teenwoordigheid van 

nn. 

Tydens die terugkeer uit ballingskap is dit deur die nn dat die ternpel herbou (Sag 

4:6) en die verbond herstel word. Die handeling van nn word nou al rneer universeel 

(Nehemia 9:20, 30). Die kronistiese geskiedskrywing dateer ook uit hierdie tydperk, en 

daarom word die klern nou geplaas op gei'nspireerde diskoerse (1 Kronieke 12:19) wat 

deur die DI7 bewerk word. In die laat na-eksiliese tydperk word profesie toenernend 

verdring deur die wet, wysheidsliteratuur en die apokaliptiek. 



Die diakroniese ontwikkeling van nn word ook in die werkwoorde wat in verband met 

nn staan, gesien. Hier kan twee kategoriee onderskei word, naamlik (i) werkwoorde 

waarmee Jahwe se daad in verband met die D n  beskryf word. In die vroegste tydperk 

(Rigters en Samuel), wat ook gedurende die kronistiese geskiedskrywing herhaal word, 

word die woorde (vaardig word) en i ~ &  (klee) rnetafories gebruik om die 

kragtige werking van die n'll te beskryf. Jahwe gee (In]) sy rill, Hy plaas, I6 (OW) 

die D n  op 'n persoon, Hy giet (7W) die nn uit op mense en Hy v e ~ u l  ( ~ h )  

persone met sy nn en (ii) werkwoorde wat die aksielhandeling van nn beskryf. nn 

kom (7'7) op mense, die nn kom (K12) en kom oor ( 7 3 )  'n persoon. Die gees kan 

ook wyk, van rigting verander (71D), van 'n persoon. Die werkwoorde bly (1'7) en rus 

(Dl]) dui weer op die permanensie van nn se teenwoordigheid. In die latere tydperk 

v e ~ u l  (K%) die nn mense. 

5.5. SAMEVAlTENDE KONKLUSIE RAKENDE HOOFSTUK 5 

Hierdie hoofstuk kan soos volg saamgevat word: 

(i) nn dui in die Ou Testament nie op 'n onafhanklike persoon naas of sonder 

Jahwe nie. 

(ii) nn in die Ou Testament is Jahwe-inaksie en dui dus God self aan. 

(iii) Die interpretasie van die identiteit ('$vie1) van nn het nie 'n diakroniese 

ontwikkeling ondergaan nie. 

(iv) Daar is egter 'n diakroniese ontwikkeling ten opsigte van die handelinge van 

nn. nn se handelinge kom ooreen met die eise van elke unieke tydperk. 



(v) n i l  is nie 'n hipostase van God nie rnaar die rnanifestasie van God se 

teenwoordigheid in die geskiedenis van Israel. 

(vi) Dit is duidelik dat die sentrale teologiese argument van die studie, naamlik 

dat n i l  in die Ou Testament beklerntoon dat God Drie-enig voortdurend 

besig is om op 'n wonderlike kreatiewe rnanier die rnens se verlossing te 

bewerk, geldig is. 

(vii) Die analise van die verskillende teksverse dui ook aan dat Wood se siening 

dat n i l  die Heilige Gees in die Ou Testament is, verkeerd is. 

(viii) Hildebrandt se versigtige opsornrning dat die Ou Testarnentiese nn-teologie 

baie na aan die Nuwe Testarnentiese teologie van die Heilige Gees korn, kan 

nie ongekwalifiseerd aanvaar word nie. 

(ix) Scheepers (1 960: 16), Eichrodt (1 967:6O) en Vosloo (1983:62) se siening 

dat n i l  as 'n hipostase beskryf kan word ("die verpersoonliking van God se 

werksaamhede en attribute op so 'n wyse dat dit die voorkoms van 'n half- 

persoonlike goddelike Wese kly"), kan ook nie aanvaar word nie. 

Die begrip n i l  in die Ou Testament is nie die derde Persoon (Heilige Gees) van die 

Triniteit soos die Nuwe Testament die Drie-enige God aan ons openbaar nie! 



6. SAMEVAlTENDE KONKLUSIE 

Die konklusie bevat 'n samevatting van die resultate van die navorsing uit die 

afsonderlike hoofstukke en afdelings van die hoofstukke. Die doel van die navorsing is 

om te bepaal of nn in die Ou Testament ekwivalent ge'interpreteer kan word as die 

Heilige Gees soos God die derde Persoon van die Triniteit in die Nuwe Testament 

geopenbaar het. Die hipotese veronderstel dat nn  in die Ou Testament nie 

ge'interpreteer kan word as ekwivalent aan die Heilige Gees in die Nuwe Testament nie. 

H77 is ook nie 'n onafhanklike entiteit naas of sonder God nie. 

Die staptog was moeilik en lank, maar die bopunt van die berg is bereik. Tennryl ons 

nou rus van ons staptog kan ons oe teruggly oor die roete wat gevolg is. Uit vorige 

hoofstukke is dit duidelik dat 'n diakroniese ontwikkeling in die interpretasie van nn in 

die Ou Testament plaasgevind het. Hierdie ontwikkeling kan kortliks soos volg 

saamgevat word: 

Die vroegste periode het die "gees" ge'interpreteer as die "asem van God" - God self 

wat sy lewensasem in die mens ingeblaas het. Hierdie interpretasie is opgevolg deur 

persone wat op 'n spesiale manier gefunksioneer het. Hulle andersheid in hulle optrede 

is deur die volk ge'interpreteer as 'n spesiale bemagtiging deur nn. Die nn was in die 

oe van die volk niks anders nie as 'n manier om te s6 dat God self die persone, wat 

deur Hom gekies is, bemagtig het. 

Die vroee profete as spreekbuise van God se boodskap is nie deur navorsing of 

empiriese waarneming gerig nie, maar deur die bemagtiging en inspirasie van die nn. 
In die lig van hierdie feit word die profete beskou as "manne van die nn. Tydens die 

optrede van die klassieke profete word die nn  ge'interpreteer as meer as net 'n 

charismatiese krag. Die nn word nou 'n etiese krag wat die volk se verkeerde dade 

beoordeel, maar ook die verlossing bewerkstellig as die volk hulle van hul verkeerde 

weg bekeer. Die volk het nie die etiese rol van die nn verstaan nie, en dit het daartoe 

gelei dat die pre-eksiliese profete, onder andere Jeremia, nn  ("gees') met die 11'1 

( k o r d 3  vervang het as medium van Goddelike openbaring. 



Gedurende die ballingskap, toe die volk geen hoop gehad het nie, verskyn Esegiel op 

die toneel en laat hy die profetiese "gees" herleef - geestelike herlewing deur 

verbondsvernuwing as werking van die m. Deutro-Jesaja interpreteer die terugkeer 

uit die ballingskap as 'n herskeppingsdaad van God deur die werking van die Hn 
("gees'? en die 137 ("woord'). Trito-Jesaja koppel die werking en teenwoordigheid van 

nl? direk aan die lewe van die toekomstige Messias. 

Die Priesterlike tradisie interpreteer die werking van die Hn in terme van kosmologiese 

gebeure soos gedokumenteer in Genesis 1. Die Na-eksiliese profete koppel die herbou 

van die stadsmuur en die tempel aan die kragtige bemagtiging deur die Hn. Israel se 

digters besing die wonderbaarlike werking van die ooreenkomstig 'n innerlike 

teenwoordigheid van God wat 'n hartsverandering by mense teweeg bring om te lewe 

soos God van hulle vereis - hierdie word ge'interpreteer as God se persoonlike 

teen-woordigheid by daardie persoon. 

Die apokaliptiese periode word gekenmerk deur 'n algehele afwesigheid van die 

teenwoordigheid van die m. Die gawe van nn  aan die volk is gesien as 'n spesiale 

teken van die toekomstige bedeling. Die wysheidsgeskrifte het groter klem op die 1x7 

("woorfl-openbaring gel&, maar tog die Hn ge'interpreteer as die medium waardeur 

God Sy teenwoordigheid bevestig. 

Alhoewel die boek Jesaja die Messias skets as die draer van die nn, is daar geen 

aanduiding in die Ou Testament dat die Messias die bemagtiging van die n17 aan 

ander persone sou oordra nie. Tradisie het die eskatologiese gawe van nn  gekoppel 

aan die Messias se optrede en aan die ander kant die bemagtiging van die volk. Die 

direkte verhouding tussen die Messias en die gawe van die "Gees" aan Sy volk ("kerK') 

word slegs duidelik deur die opstanding van Christus uit die dood. Hierdie gegewe, 

naamlik dat die uitstorting van die "Gees" slegs moontlik is deur die dood van Jesus, is 

nooit deur die Ou Testament veronderstel nie. 

Die bevinding waartoe hierdie studie kom, is dat die teologiese begrip Hn in die Ou 

Testament nie ge'interpreteer kan word as die derde Persoon (Heilige Gees) van die 

Triniteit, soos die Nuwe Testament die Drie-enige God aan ons openbaar nie! 



6.1. HOE BEHOORT nn IN DIE ou TESTAMENT VERSTAAN TE 

WORD? 

As nn in die Ou Testament nie ge'interpreteer kan word as die ekwivalent van die 

Heilige Gees (derde Persoon van die Triniteit) nie, hoe behoort nn in die Ou 

Testament dan ge'interpreteer te word? Hierdie studie wil onderstaande punte aan die 

hand doen as sleutel vir die interpretasie van nn in die Ou Testament: 

(1) In die teologiese gebruik van nn in die Ou Testament kan dit in die reel beskou 

word dat n77 tot die persoonlike besit van Jahwe behoort, net soos die Here se 

hand en sy woord aan Hom behoort. Die teenwoordigheid van nn dui dus op 

Jahwe se eie teenwoordigheid. 

(2) Alhoewel persoonlike eienskappe aan nn toegedig word, onder andere spreek 

(2 Sam 23:2), onderrig (Neh 9:20) en bedroef raak (Jes 63:lO en 14), is dit die 

taaltegniek van personifikasie, dus rnetaforiese taal. 

(3) Die outeurs van die Ou Testament het nie aan die nn gedink as 'n persoonlike 

wese (derde Persoon van die Triniteit) onafhanklik van Jahwe nie. Op verskeie 

plekke (Nehemia 9:20) en (Jesaja 28:26) word nn en God as gelykbetekenend 

met rnekaar gebruik - weereens eie aan die meerduidige rnetaforiese 

taalgebruik wat tot vandag toe digterlike taal van enkelduidige wetenskaplike taal 

onderskei. 

(4) nn is dus tegelyk Jahwe se asern, sy gemoed, die setel van sy wil en denke, dit 

wat van Hom uitgaan, sy woord vergesel, draer van sy woord is, lewe in mense 

en diere verwek, wysheid aan mense gee, verskillende vermoens in sy 



geroepenes bewerkstellig, Israel laat lewe in die volle sin van die woord en 

kragtige dinge doen in, met en vir sy volk. 

Dit is duidelik dat nn in die Ou Testament GOD-IN-AKSIE of God self aandui. 

nn in die Ou Testament is die handelende God van Israel, die manifestasie 

van die teenwoordigheid van God en nie bloot 'n sinoniem vir die krag van God 

nie. 

Dieselfde handelinge wat God tot uitvoer bring, kan ook op die van 

toepassing gemaak word. 

Vir die Ou-Testamentiese skrywers het die beginsel gegeld: waar God is, is die 

nn O O ~ .  

REAKSIES OP DIE GEGEWE DAT ni l  IN DIE ou TESTAMENT 

NIE EKWIVALENT GEINTERPRETEER KAN WORD AAN DIE 

HElLlGE GEES (Derde Persoon van die Triniteit) IN DIE NUWE 

TESTAMENT NIE 

lndien nn in die Ou Testament nie ge'interpreteer kan word as die ekwivalent van die 

Heilige Gees (derde Persoon van die Triniteit) nie, hoe moet nn dan ge'interpreteer 

word? 

(i) Sommige kan kies om die debat (dat Hn in die Ou Testament nie direk 

ekwivalent ge'interpreteer kan word aan die Heilige Gees in die Nuwe Testament 

nie) sover as moontlik te ignoreer en voort te gaan om die teologiese gebruik van 

rill te interpreteer asof net die Hebreeuse ekwivalent van die Heilige Gees 

is. 



(ii) 'n Ander moontlikheid is om die gegewe (dat nn in die Ou Testament nie 

ekwivalent ge'interpreteer kan word met die Heilige Gees in die Nuwe Testament 

nie) direk te opponeer. 

(iii) Die derde moontlikheid is om te konsolideer - 'n reaksie wat gebou word op die 

oortuiging dat die tradisie (dat nn in die Ou Testament direk ekwivalent 

geinterpreteer kan word aan die Heilige Gees in die Nuwe Testament) meer 

aanvaarbaar is as die konklusie waartoe hierdie studie kom. 

Nie een van bogenoemde drie reaksies is aanvaarbaar nie; daarom wil hierdie studie 'n 

vierde reaksie voorstel, naamlik die van herposisionering. In die herposisionering van 

die denke ten opsigte van nn in die Ou Testament behoort met die volgende sake 

rekening gehou te word: 

(i) Die volheid en heerlikheid van die werking van God se Gees word slegs deur 

Christus ten volle geopenbaar. 

(ii) Die persoon en werking van rill in die Ou Testament is slegs gedeeltelik onthul, 

maar sal in die koms van die Messias (Nuwe Testament) ten volle onthul word. 

(iii) Slegs deur die openbaring van die Messias sal die versluierde getuienis van nn 

in die Ou Testament tot sy ware reg kom; dan sal dit duidelik word dat nn meer 

is as slegs 'n aanduiding van God se eie teenwoordigheid. 

(iv) In die lig van die Nuwe Testament (terugskouend op die Ou Testament) is dit 

duidelik dat 'n kontinu'iteit voorkom tussen die handelinge van n'll (God-in-aksie) 

in die Ou Testament en die handelinge van die Heilige Gees in die Nuwe 

Testament. Die nuwe (Heilige Gees) is in die oue ( n n )  verseel en in die nuwe 

(Heilige Gees) word die oue ( n n )  geopenbaar. Daar is dus 'n onvolledigheid ten 

opsigte van die verstaan en interpretasie van nn (God-in-aksie) in die Ou 

313 



Testament. Johannes 7:39 is die sleutel tot die korrekte verstaan van n n  in die 

Ou Testament: "Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot 

geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort 

nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie." 

Die Ou Testamentiese belofte soos Esegiel 36: 27: 

n ~ = n p  ]nu 'nn-nu127 

nnltDm m iun  w i o m  13% 'lpnx-mu nu lnlwLtl 

(27: "En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in m y  

insettinge wandel e n  m y  verordeninge onderhou en doen") is dus onvolledig. 

(v) nn was werksaam in die geskiedenis van die volk van God gedurende die 

verskillende tydfases van die Ou Testament, maar n n  se handelinge was 

misterieus, sporadies, teokraties, selektief en in sommige gevalle selfs 

onbeglyplik. 

(vi) Dit is nie net dew Christus dat die n n  in die Ou Testament in volheid geken 

word nie; dit is in Christus dat die persoon van die n n  in besonder geken word. 

(vii) In die koms van Christus het die dag van die nn in sy volheid aangebreek. 

6.3. SLOT 

Die verstaan van nn in die Ou Testament kan in die woorde van Warfield (1988:141) 

beskryf word: "The Old Testament may be likened to a chamber nchly furnished but 

dimly lighted: the introduction of light brings into it nothing which was not in it before; 

but it brings out into clearer view much of what is in it but was only dimly or not at all 

perceived before. The mystery of the Trinity (Holy Spirit) is not revealed in the Old 



Testament but the mystery of the Trinity (Holy Spirit) underlies the Old Testament 

revelation, and here and there almost comes into view. Thus the Old Testament 

revelation of God (Holy Spirit) is not corrected by the fuller revelation which follows it, 

but is only perfected, extended and enlarged." 

Die staptog was moeilik en lank, maar die bopunt van die berg is bereik. Terwyl ons 

nou rus van ons staptog, kan ons oe teruggly oor die roete wat gevolg is; die beginpunt 

I6 byna buite ons gesigsveld, maar die bopunt van die berg openbaar die grenslose 

heerlikheid van die misterie van die nn in die Ou Testament - God self! 

Hierdie studie kom tot die gevolgtrekking dat die nn in die Ou Testament nie 

ekwivalent ge'intetpreteer kan word aan die Heilige Gees (derde Persoon van die 

Triniteit) soos God die Heilige Gees in die Nuwe Testament aan sy kerk openbaar nie. 

Hierdie studie beklemtoon verder dat God Drie-enig voortdurend in die geskiedenis 

(Ou- en Nuwe Testament) besig is om op 'n wonderlik kreatiewe manier die mens se 

verlossing te bewerk. 

SOL1 DEO GLORIA ! 
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