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AAN DIE LESER 

1. Wiseman (1973:359) se datering vir die regeringstydperke 
van Assiriese, Babiloniese en Egiptiese heersers is 
gebruik. 

2. Afrikaanse name vir heersers van Egipte, Assirie en 
Babilonie is soos deur Fensham (1982) gebruik. 

3. Ek gebruik deurgaans Jagersma (1982) se datering van die 
bewindstydperke van die Judese konings. Die rede vir die 
twee alternatiewe datums, byvoorbeeld 715 en 714 v C, is 
omdat daar onsekerheid heers oor die chronologiese stelsel 
wat op daardie tyd in Juda gebruik is om die konings se 
regeringstydperke aan te dui. Ons weet nie of die jaar in 
Juda toe, soos in Babilonie, van lente tot lente (Nisan
Nisan), of van herfs tot herfs (Tisri-Tisri) bereken is 
nie. 

4. Die datum van die deurslaggewende politieke gebeure in 
Juda (587/6 v C) wissel om dieselfde rede. Met erkenning 
hiervan, gebruik ek deurgaans die datum 586 v C. 

5. Aanhalings uit die Ou Testament is uit die Ou Vertaling 
(1953), tensy anders vermeld. 

6. Wat Babiloniese Kronieke en ander Buite-Bybelse literatuur 
betref, gebruik ek tekste en vertalings soos in ANET 
(Pritchard 1969) . 

7. Kilian (1993)- se verwysingstelsel word gebruik. 

Die volgende lyste van afkortings word terwille van maklike 
verwysings ingesluit: 

BYBELBOEKE 

Die afkortings vir die name van Bybelboeke is uit die lys van die 
Navorsingsinstituut vir Teologie en Religie van Unisa geneem: 

Gn 1 Kn 
Eks 2 Kn 
Lv 1 Kr 
Nm 2 Kr 
Dt Esr 
Rgt Neh 
1 Sm Ps 
2 Sm Spr 

Jes 
Jr 
Klgl 
Esg 
Dn 
Am 
Ob 
Sf 

Hg 
Sg 
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As korrektief op die tradisionele opvatting dat geskiedenis 
primer politieke geskiedenis is, word 'n holistiese benadering 
tot die Ballingskaptydperk (586-538 v C) voorgestel om 'n meer 
komprehensiewe beeld van die tyd te vorm. 'n Vierledige 
ondersoek na die Judese volk se situasie in Juda, Babilonie en 
Egipte word aan die hand van die politieke, die sosio-kulturele, 
die godsdienstig-ideologiese en die literere dimensies gedoen. 
Die dimensies word af sonderlik bespreek, en in die laaste 
hoofstuk word 'n poging tot integrering gedoen. 

Die krisis van die Judese volk kom in die volgende tot 
uiting: polities was hulle aan Babilonie onderhorig, met 'n deel 
van die bevolking wat Juda verlaat het. Sosio-kul tureel was 
toestande in dele van Juda haglik, terwyl die ballinge in 
Babilonie verskillende dimensies van lyding ervaar het. Tog het 
sommige in Babilonie en Egipte ekonomies vooruitstrewend geword. 
Godsdienstig-ideologies moes 'n interpretasie vir die politieke 
ramp gesoek word, want die Sionsteologie kon dit nie verklaar 
nie. Dit het gelei tot die opbloei van literere aktiwiteit wat 
in die Ou Testament neerslag gevind het. 



SUMMARY 
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Traditional scholarship tends to regard history as mainly of 
political nature. This dissertation suggests a holistic approach 
towards the history of the Judaean Exile (586-538 BC) . The 
examination of the political, the socio-cultural, the religious
ideological and the literary dimensions are involved. Being 
examined separately, an attempt is made to integrate the 
dimensions in the last chapter. 

The crisis of the Judaean people consists of the following: 
politically the Babylonians were their overlords; some were 
exiled from Judah. Socio-culturally parts of Judah experienced 
disaster; in Babylonia the exiles encountered different 
dimensions of suffering. However, some exiles in Babylonia and 
Egypt became prosperous people. Religious-ideologically various 
interpretations for the political disaster were offered, because 
the Zion theology failed to explain it. This led to a 
flourishing of literary activity which is reflected in the Old 
Testament. 
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HOOFSTUK EEN 

INLEIDING 

1. PROBLEEMSTELLING: HOLISTIESE GESKIEDSKRYWING 

Die ontwikkeling ·in die wetenskap - van geskiedskrywing noop 

verstellings aan die manier waarop 'n geskiedenis van ou Israel 

geskryf word. Narratie\l.e geskiedskrywing (wat Israel betref), 

wat deur historici soos Albright, Bright, Noth, ensovoorts 

beoefen is, het in Westerse historiografie baie lank die botoon 

gevoer. Die tipe geskiedenis was per definisie politieke 

geskiedenis, omdat dit sentreer het om wat beskou word as die 

belangrikste persone binne die samelewing, naamlik die politici. 

Daar is uitsluitlik op konings, vorste, buitelandse politiek en 

veldslae gekonsentreer. Vandag word dit toenemend bevraagteken. 

Dat geskiedenis per definisie politieke geskiedenis sou wees, 

word beskou as 'n oorblyf sel van die fase van annalistiese 

geskiedskrywing toe die geskiedenis horn as't ware aan die hof van 

die konings en vorste afgespeel het (vgl Deist 1987a:4-5). 

Hoewel geskiedskrywing later nie noodwendig vanuit die konings 

of politici se perspektief bedryf is nie, is dit steeds 

merendeels 66r hul gedoen. 

Ook ten opsigte van sekulere geskiedenis is politieke 

geskiedenis in die verlede as die belangrikste afdeling van die 

geskiedenis beskou. Benns en Seldon (1971) se Europe 1939 to the 

present is maar een voorbeeld daarvan. Moontlik is die rede 

daarvoor dat dit die maklikste, en miskien die doeltreffendste, 

is om die politieke struktuur vir die indeling of periodisering 

van die geskiedenis te gebruik. Hoe dit ook al sy, die 

uitoefening van mag deur die regerende.groep in die staat is die 

wesenlike tema. Vanselfsprekend sal 'n geskiedenis sander die 
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politieke dimensie onvolledig wees. Dit is egter net so waar dat 

politieke geskiedenis as die pr1mere benadering 'n baie beperkte, 

eensydige en selfs verwronge beeld van die geskiedenis weerspieel 

wat heelwat sake onaangeraak en onopgelos laat. 

Buite die Ou Testamentiese wetenskap word 'n multi-

dissiplinere benadering tot die geskiedenis geruime tyd reeds 

voorgestaan. Marwick (1976:97-130) en Van Jaarsveld (1974:36-49) 

het die gebruik van hulpwetenskappe in geskiedskrywing onderskryf 

en is van mening dat geskiedenis meer as net politieke geskiedenis 

behels. Die mens van vandag l-eef in 'n totale konteks (polities, 

sosio-kultureel en godsdienstig), en slegs die bestudering van die 

verlede in laasgenoemde se totale konteks bied die wydste 

ervaringsveld om vir die moderne mens enigsins van betekenis te 

wees (Scheffler 1988a:668-669). Die insig wat ander dimensies van 

die geskiedenis vir 'n spesifieke tydperk bring, is dus van die 

allergrootste belang om 'n geheelbeeld te verkry. Van Jaarsveld 

(1974:32-35) waarsku egter teen die indeling van geskiedenis in 

takdissiplines of onderafdelings wat lei tot die moontlikheid dat 

'die geheel van die historiese veld in onderdele verbrokkel' . 

Harrison en Sullivan (1975) toon in A short history of Western 

civilization dat Van Jaarsveld se skeptisisme nie noodwendig 

bewaarheid sal word nie. Hulle gebruik verskeie hulpwetenskappe 

(die ekonomiese, sosiale, godsdienstige, kuns, literatuur, 

natuurwetenskap) om 'n totale, komprehensiewe geskiedenis daar te 

stel. 

Binne die Ou Testamentiese wetenskap kom die opvatting steeds 

voor dat geskiedenis primer politieke geskiedenis is. Selfs ten 

opsigte van een van die jongste (en waarskynlik mees erkende) 

sogenaamde 'klassieke' geskiedenisse van Israel - die van Miller en 

Hayes (1986) - fokus feitlik hoofsaaklik op die politieke dimensie 

van Israel se geskiedenis. Slegs twee enkele bladsye word 

eksplisiet aan 'everyday life in Ancient Palestine' gewy (Miller 

& Hayes 1986:52-53), waar aspekte met betrekking tot die sosio

kulturele dimensie van Israel se geskiedenis bespreek word. Die 

probleem met hierdie bespreking is dat die sosiale lewe benader 
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word asof sosio-kulturele toestande vir die periode van agthonderd 

tot 'n duisend jaar waaroor daar van Israel se politieke 

geskiedenis berig word, stabiel gebly het. Tog moet 'n mens toegee 

dat daar dwarsdeur die boek sosio-kulturele aspekte aan die orde 

kom, maar politieke geskiedenis bly die hoofklem. 

Dat geskiedenis per definisie politieke geskiedenis is, word 

egter vandag ook deur Ou Testamentici bevraagteken en gekritiseer 

(vgl Whitelam 1986:53-55; Herion 1986:3; Deist 1987a; Scheffler 

1988a:669; 1993:908-909). Geskiedskrywing is vandag veral 

geinteresseerd in die mense wat in 'rt bepaalde tydvak geleef het en 

dan veral die mens binne die konteks van die samelewing waarin hul 

geleef het. Hoewel die politieke aspek, soos reeds gese belangrik 

(en in baie opsigte selfs bepalend) is, word alle aspekte van 

menslike lewe as belangrik beskou en staan in dinamiese 

wisselwerking tot mekaar. Ons sou kon se dat daar 'n ontwikkeling 

gekom het van politieke geskiedenis na samelewingsgeskiedenis (vgl 

bv Heyns 1986 vir so n samelewingsgeskiedenis) . Nie net die 

politiek nie, maar die samelewing in sy geheel is nou die objek van 

die geskiedenis. Die lewe van die gewone mens moet nou net soveel 

aandag as die van die elite geniet. 

Die oorbeklemtoning van slegs een dimensie, naamlik die 

politieke, laat nie reg geskied aan 'n ewewigtige, totale beeld 

van die geskiedenis van 'n spesif ieke tydperk, byvoorbeeld die 

Ballingskaptydperk, nie. Hierdie probleem kan aangespreek word 

deur 'n komprehensiewe of samevattende geskiedenis waarin alle 

relevante dimensies die nodige aandag kry. In hierdie verhandeling 

word inderdaad n poging daartoe aangewend. Dit bring ons by die 

doel van hierdie navorsing. 

2. DOEL 

Die doel van hierdie navorsing is om 'n oplossing te vind vir die 

probleem wat in paragraaf 1 geidentifiseer is, en om die 
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geskiedenis van ou Israel in die sesde eeu voor Christus so 

komprehensief en omvattend moontlik weer te gee. Die multi

dissiplinere benadering wat reeds, in sommige gevalle, buite die Ou 

Testamentiese wetenskap toegepas word, gaan dus ook in die Ou 

Testamentiese geskiedskrywing gebruik word. 

In aansluiting by Scheffler (1988a:665-682; 1993:908-927) 

gaan gepoog word om gelyke gewig aan dimensies soos die politieke, 

die sosio-kulturele, die godsdienstig-ideologiese en die literere 

te gee. Hierdie dimensies word nie as absoluut beskou nie, maar 

blyk gepas vir ou Israel se gesk±edenis te wees. Ten opsigte van 

die politieke dimensie word tussen internasionale en binnelandse 

politiek onderskei. Die geskiedenis van die ou Nabye Ooste in 

hierdie tydperk is baie relevant, aangesien Israel vanaf die agtste 

eeu agtereenvolgens deur Assirie, Egipte en Babilonie beheer is. 

Gebeure op die internasionale toneel het die staat Juda direk 

beinvloed. Die binnelandse politiek in Juda, Babilonie en Egipte 

word ook onder oe geneem. 

Die sosio-kulturele dimensie verwys potensieel na die gewone 

lewe van al die mense in Juda, Babilonie en Egipte. Dit handel 

onder meer oor die mense se lewensomstandighede, die ekonomiese 

lewe, die regstelsel, sosiale status, kultuur en opvoeding. 

Geskiedenis gaan nie slegs oor gebeure en mense se handelinge 

nie; dit gaan ook oor hoe en wat mense gedink het - hul denke. 

Die godsdienstig-ideologiese dimensie van Israel se geskiedenis is 

nie suiwer godsdiens nie, want dit sluit alle denke, gesigspunte en 

wereldbeskouings in. Godsdienstige instellings en handelinge hoef 

nie altyd as sulks oorweeg te word nie, maar dit kan ook oorweeg 

word as 'n uitdrukking van godsdienstige denke en gevoelens 

(Scheffler 1994:384). Deur van die godsdienstig-ideologiese 

dimensie te praat, word geimpliseer dat godsdiens nie altyd bloot 

godsdiens is nie. Dit dien dikwels 'n ideologiese belang wat op 

ander dimensies van die geskiedenis reageer. Deist (1984: 79) 

omskryf ideologie as volg: 
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The ideas and manner of thinking characteristic of an individual or 
group, shaped by political, social, religious and other factors 
(conscious, unconscious and subconscious) and providing the frame of 
reference within which he or they judge and act. 

Godsdiens is eintlik deel van 'n volk se kultuur, maar in die lewe 

van die volk van die Ballingskaptydperk het dit s6 'n belangrike 

plek beklee, dat dit 'n aparte bespreking regverdig. 

Die kommunikatiewe of literere dimensie van die geskiedenis 

hoort eintlik ook by die kulturele lewe van 'n volk, maar in die 

Ballingskaptyd (586-538 v C) het_~it_s6 'n groot rol gespeel in die 

geskiedenis van ou Israel, dat dit afsonderlik bespreek word. 

Literere werk wat in ou Israel geproduseer is, het vir 'n groot 

deel daarvan sy neerslag in die Ou Testament gevind. Die 

geskiedenis van ou Israel het nie net die Ou Testament voortgebring 

nie, maar die tradisies wat in die Ou Testament neerslag gevind 

het, het ook 'n groot invloed op die geskiedenis van ou Israel 

uitgeoefen. Die Ou Testament bly een van die belangrikste bronne 

by die bestudering van die geskiedenis van ou Israel. Die 

kommunikatiewe of literere dimensie se belangrikheid spruit dus 

voort uit die feit dat die produksie van literatuur in die 

Ballingskaptydperk geskiedenis uitmaak net soveel as politieke, 

sosio-kulturele en godsdienstige gebeure. Die totstandkoming van 

die teks is geskiedenis. 

Daar word deurgaans in die verhandeling na die Judese volk 

verwys, terwyl antropoloe deesdae verkieslik die term gemeenskap 

gebruik. Ek verkies die term volk, omd~t die mense wat in Juda 

agtergebly het, die wat na Babilonie weggevoer is en die wat 

(vrywilliglik) na Egipte gevlug het, almal relevant is. Ons praat 

dus van verskillende gemeenskappe met 'n gemeenskaplike band. In 

die Ballingskaptyd het die Jode daarin geslaag om 'n volk te bly, 

al het hul nie meer 'n land gehad nie. Hierin het die bewaring van 

hul godsdienstige tradisies 'n deurslaggewende rol gespeel (vgl 

hfst 5, par 1). 'n Meerdimensionele historiografie, wat in hierdie 

studie gevolg word, kan moontlik 'n beter geheeloorsig oor die 

geskiedenis van die Ballingskaptydperk (586-538 v C) bied as 
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andersins. Die gedagte is dus om sover moontlik ewewigtige 

komponente aan al vier genoemde dimensies te gee en sodoende 'n 

meer komprehensiewe geskiedenis daar te stel. Natuurlik kan 

geskiedenis nie in vier dimensies gekompartementaliseer word nie. 

Die onderskeid tussen die vier is eintlik maar 'n geval van 

prosedure. Die verkryging van holistiese insigte moet die einddoel 

wees. Dit word bereik deur die integrering van alle gegewens. Dan 

alleen is 'n globale beskouing van geskiedenis in sy totaliteit 

moontlik (Scheffler 1994:385). 

In die lig van bogenoemde-doelstelling, gaan daar vervolgens 

oorsigtelik aandag geskenk word aan die navorsingsgeskiedenis 

rondom die Ballingskapsperiode, waarna die metodologiese 

oorwegings, die bronne en hipotese aan die beurt sal kom. 

3. NAVORSINGSGESKIEDENIS 

Verskeie publikasies oor die tema (of wat dit as een van die 

onderafdelings beskryf) 'Die Ballingskap' (586-538 v C) het reeds 

verskyn. 

hieronder. 

'n Baie kursoriese oorsig oor navorsingsbronne volg 

Publikasies wat primer die buitelandse politieke geskiedenis 

beskryf, is (onder andere): Schwantes (1965), A short history of 

the ancient Near East; Wiseman, DJ (ed) (1973), Peoples of Old 

Testament times; Hallo and Simpson (1971), The ancient Near East: 

A history. Vir die binnelandse politieke situasie is die volgende 

noodsaaklik: Jagersma ( 1982) , A history of Israel in Old Testament 

times; Bright (1981), A history of Israel; Noth (1960), The 

history of Israel; Deist en Le Roux (1987), Rewolusie en 

reinterpretasie; Ackroyd (1968), Exile and restoration: A study 

of Hebrew thought of the sixth century BC; Ackroyd 1970, Israel 

under Babylonia and Persia; Hayes and Miller (eds) (1977), 

Israelite and Judaean history; Miller and Hayes (1986), A history 

of ancient Israel and Judah. In hierdie navorsing val die klem 

dikwels net op een (gewoonlik die godsdienstige of politieke) van 

die historiese dimensies, of een of meer dimensie word gebruik om 
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'n ander te belig. 

Ten opsigte van die sosio-kulturele dimensie van die 

geskiedenis, kan sekere afleidings uit navorsingsbronne wat in die 

vorige paragraaf genoem is, gemaak word. Dit is veral waar van 

Ackroyd (1970), Israel under Babylonia and Persia. De Vaux (1973), 

Ancient Israel: its life and institutions; Gilbertson (1961), The 

way it was in Bible times en Heaton (1957), Everyday life in Old 

Testament times beskryf elk op hul eie manier die 'life and 

ins ti tut ions' vah 'ancient - Israel' breedvoerig, maar hul 

differensieer nie altyd tussen die spesifieke tydperke van die 

geskiedenis nie. Gebruike en beskouings wat vir 'n spesifieke tyd 

gegeld het, moet juis nie veralgemeen word nie (Scheffler 

1988a:673). Matthews (1991) onderskei wel in Manners and customs 

in the Bible tussen die verskillende historiese tydperke, maar die 

klem val merendeels op die sosiale terrein. Coogan (1974), Life in 

the Diaspora: Jews at Nippur in the 5th century BC gee veral 

insig in die ekonomiese lewe van die ballinge in Babilonie. Wat 

Egipte betref, gee Porten (1968) se Archives from Elephantine: The 

life of an ancient Jewish military colony inligting oor sosio

kulturele aspekte aldaar. Navorsing ten opsigte van die 

argeologie val in hierdie tydperk hoof saaklik op die verwoesting 

van Jerusalem en ander stede, en dra nie wesenlik by tot beter 

insig in sosio-kulturele aspekte nie. Hoewel Mazar (1990) se boek 

Archaeology of the land of the Bible : 10 000- 586 BCE interessante 

inligting gee, verskaf dit te min inligting oor die ballingskap. 

Wat die godsdienstig ideologiese aspek betref, is 

godsdiensgeskiedenisse wat in hierdie studie gebruik word, die 

volgende : Albertz (1994), A history of Israelite religion in the 

Old Testament period; Fohrer (1977), History of Israelite 

religion; Kaufmann (1960), The religion of Israel. Albertz (1994) 

beklemtoon die belangrikheid van 'n meer holistiese benadering tot 

die geskiedenis, en hoewel hy nie heeltemal gelyke gewig aan die 

verskillende dimensies verleen nie, slaag hy myns insiens tog 

daarin om 'n meer omvattende geskiedenis daar te stel. Ackroyd 
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(1968), Exile and restoration: A study of Hebrew thought of the 

sixth century BC verskaf ook waardevolle insig ten opsigte van 

hierdie dimensie. 

Die literere dimensie van die geskiedenis kom onder die aandag 

in Gottwald (1987), The Hebrew Bible a socio-literary 

introduction; Burden en Prinsloo (1987), Tweegesprek met God; 

Fohrer (1984), Introduction to the Old Testament en Rendtorff 

(1986), The Old Testament An Introduction; Ackroyd (1968), Exile 

and restoration : A study of Hebrew thought of the sixth century BC 

en Deist en Le Roux (1987), Rewolusie en Reinterpretasie. 

4. METODOLOGIESE OORWEGINGS 

Die aangewese metode as korrektief op primer politieke geskiedenis, 

is 'n komprehensiewe ofte wel holistiese benadering. Scheffler 

(1993: 909) meen dat daar met 'komprehensiewe' en 'holistiese' 

geskiedskrywing dieselfde saak bedoel word. Sy betoog dat hierdie 

benadering ook op Ou Testamentiese geskiedskrywing van toepassing 

gemaak moet word, is myns insiens baie geregverdig (Scheffler 

1988a:665-682; 1993:908). Soos hierbo aangedui, beveel hy aan dat 

dimensies soos die politieke, sosio-kulturele, godsdienstig

ideologiese en li terere gelyke gewig moet dra, ten einde 'n 

geheelbeeld van die geskiedenis van 'n sekere tydperk te vorm. 

Vergelyk, byvoorbeeld, Le Roux (1995) wat so 'n studie oor die 

'Rigtertyd' gedoen het. Die verskillende dimensies moet nie in 

isolasie ondersoek word nie, maar die onderlinge samehang en 

wisselwerking tussen die dimensies moet bepaal word. Dit sou die 

ideaal wees om die vier dimensies van die begin af geintegreerd aan 

te bied, maar Scheffler beveel tog aan dat, weens praktiese 

oorwegings, elke dimensie eers afsonderlik ondersoek moet word om 

dit dan aan die einde op mekaar te betrek en te integreer 

(Scheffler 1993:910-911). 

Die holistiese benadering is die metode wat in hierdie studie 

gevolg gaan word. Daar gaan gepoog word om, in beginsel, gelyke 

waarde aan die dimensies te verleen, hoewel die praktyk kan laat 
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blyk dat sommige dimensies meer aandag kry. Terselfdertyd word 

erken dat hierdie vier dimensies nie noodwendig die enigste is wat 

'n geheelbeeld kan verskaf nie. Interaksie van die dimensies op 

mekaar gaan deurlopend aangedui word en in die laaste hoof stuk gaan 

gepoog word om, baie oorsigtelik, integrasie te bewerkstellig. 

Daar kan nie aanspraak gemaak word op 'n finale, volledige 

geheelbeeld van die Ballingskaptydperk aan die einde nie, omdat 

alle historiese inligting oor die tydperk nie beskikbaar is nie. 

Daar is, byvoorbeeld, bronne wat miskien nooit opgegrawe is nie. 

Gebeurtenisse waarvan ons eenveudig niks weet nie, vind wel plaas. 

Bronne is beperk. 

5. BRONNE 

Vir 'n sinvolle 'konstruksie' van die geskiedenis van die 

Ballingskaptydperk, maak ons primer van geskrewe materiaal gebruik. 

Die primere bronne wat hier ter sprake is, is hoofsaaklik die 

Bybelboeke van Deuteronomium af tot by 2 Konings (Rut uitgesonder) 

wat in die Ou Testamentiese wetenskap as die Deuteronomistiese 

Geskiedwerk bekend staan, Jeremia, Klaagliedere, Deuterojesaja, 

Esegiel, die Priestergeskrif (die Tetrateug, die eerste vier boeke 

van die Bybel) en Obadja. Hoewel die Bybelse teks as enigste bron 

vir die skryf van 'n geskiedenis van ou Israel onaanvaarbaar is 

(Whitelam 1986:50; Scheffler 1988a:667-668), bly dit die 

belangrikste bron van so 'n geskiedskrywing, aangesien dit self van 

die oudste geskiedskrywing van Israel bevat (Noth 1960: 42-44; 

Miller & Hayes 1986:58-79; Deist 1987b:5-17). Die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk is die enigste van bogenoemde 

Bybeltekste wat tot die genre van geskiedskrywing behoort. Die 

ander genoemde tekste is op sigself nie geskiedskrywing nie, maar 

hul bevat ook belangrike historiese inligting wat op 'n kritiese 

wyse deur die historikus gebruik kan word. Om die Bybel as bron 

van geskiedskrywing te kan gebruik, m6et die teks egter krities 

ondersoek en beoordeel word (Scheffler 1993:915). 

Buite-Bybelse geskrifte word ook in hierdie studie gebruik om 
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historiese inligting te bekom. Ander literatuur uit die ou Nabye 

Ooste moet egter net so krities as die tekste van die Ou Testament 

benader word, omdat die literatuur ook hoofsaaklik oor die 

hooggeplaastes in die samelewing handel en net so min gegewens oor 

die gewone burgers van die land bevat (vgl bv die Assiriese 

koninklike annale - ANET, bll 274-301 - en die Neo-Babiloniese 

kronieke - ANET, bll 302-307, 563-564). Uit die oogpunt van 

holistiese historiografie is dit belangrik dat buite-Bybelse 

literatuur ook godsdienstig en sosiaal relevant is. Vir die 

doeleindes van hierdie onderwerp-is-die Babiloniese skeppingsepos 

(ANET, bll 60-72, 501-503) en die Gilgamesh-epos (ANET, bll 72-

99, 503-507) byvoorbeeld godsdienstig relevant (vgl Gn l:l-2:4a en 

Gn 6). Hierdie literatuur voorsien 'n goeie vergelykingsbasis vir 

die Israelitiese literatuur omdat hulle lig op die geskrifte van 

die Ou Testament of die geskiedenis van Israel kan werp. Literere 

afhanklikheid tussen Ou Testamentiese en buite-Bybelse geskrifte is 

nie 'n voorwaarde vir historiese belang nie, omdat nie alle buite

Bybelse geskrifte noodwendig enige lig op die geskiedenis van 

Israel werp nie. Elke bron moet krities en op meriete beoordeel 

word (Scheffler 1993:917). 

Hoewel dit skaars is, kan argeologiese gegewens ook inligting 

vir die Ballingskaptyd verskaf wat nie in die tekste gegee word 

nie. Dit dra grootliks by tot insigte in die sosio-kulturele 

dimensie, hoewel dit tot dusver hoofsaaklik gebruik is om die 

verwoesting van stede in Juda in die tyd aan te toon. Wat uit die 

vondste afgelei word, het baie meer met die lewensomstandighede en 

leefwyse van die gewone mense te doen, en dit is opsigself 

belangrik (Scheffler 1993:918). Holistiese historiografie baat dus 

grootliks by die insigte van die sogenaamde 'New Archaeology' (vgl 

Dever 1990; Coggins 1990:54-55). Hulle is naamlik in die sosio

kulturele geskiedenis van Palestina geinteresseerd, en nie primer 

daarop uit om die historiese korrektheid van sekere belangrike 

politieke gebeurtenisse te bewys nie, soos wat soms gebeur (vgl bv 

die boek van Keller 1982). 

Dit moet duidelik gestel word dat sekondere literatuur 'n baie 
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belangrike bydrae tot hierdie studie gelewer het (soos na verwys in 

par 3): Die groot bron van kennis wat uit die talle argeologiese, 

Bybelse en historiese boeke en tydskrifte geput is, is met groot 

vrugbaarheid en waardering benut en hopelik voldoende erkenning aan 

gegee. 

'n Kritiese houding word sover moontlik teenoor die primere

sekondere- en ander bronne gehandhaaf, maar die navorser word ook 

soms gedwing om afleidings te maak ter wille van 'n meer volledige 

prentjie van die Ballingskaptyd. Holistiese historiografie is juis 

ook interpretasie. Die 'betrekking' van die dimensies op mekaar is 

'n interpretatiewe stap deur die historikus. Scheffler (1993:910) 

beskou dit nogtans as noodsaaklik omdat belangrike insigte in die 

geskiedenis as geheel andersins verlore sou gaan. 

6. HIPOTESE 

Die hipotese wat hier beredeneer word, is: 

dat 'n holistiese benadering tot die geskiedenis tot gevolg het dat 

'n meer komprehensiewe beeld van die geskiedenis gevorm kan word; 

dat die beeld van die volk van Juda in die Ballingskaptyd, soos 

deur die Ou Testament voorgehou, nie noodwendig met die resultaat 

wat deur 'n holistiese benadering verkry word, gaan ooreenstem nie 

(vgl Le Roux 1995) . 

Die veronderstellings voortspruitend uit die probleemstelling 

en hipotese is die volgende: 

a) daar word aanvaar dat die tekste van die Deuteronomistiese 

Geskiedwerk, Klaagliedere, Jeremia, Esegiel, die Priester

geskrif, Deuterojesaja en Obadja direkte geskrewe bronne van 

informasie oor die Ballingskaptyd is, en dat dit daarom as 

hoofbronne van inligting (uiters omsigtig) gebruik moet word; 

b) buite-Bybelse literatuur soos die Neo-Babiloniese kronieke 

kan ook (uiters omsigtig) gebruik word; 

c) die argeologie en ander bronne het 'n bydrae tot die studie 

te lewer indien dit met groot omsigtigheid hanteer word; 
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d) vir die doel van 'n holistiese geskiedskrywing kan die vier 

historiese dimensies ter wille van ruimte slegs oorsigtelik 

bespreek word. Sekere sake moes dus noodwendig agterwee bly 

(vgl Le Roux 1995). 
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HOOFSTUK TWEE 

DIE AANLOOP TOT DIE BALLINGSKAP 

1. DIE INTERNASIONALE TONEEL 

Gebeure op internasionale gebied tussen ongeveer 721 v C en 586 

v Chet 'n direkte invloed op 9ie_Ba~lingskapsperiode (586 - 538 

v C) gehad. Hierdie twee datums word aan die val van die Noordryk 

en die Suidryk onderskeidelik gekoppel. Om die 

Ballingskapsperiode uiteindelik sinvol te ondersoek, is 

agtergrondkennis oor gebeure in die laaste deel van die agtste 

en die hele sewende eeu voor Christus dus onontbeerlik. Dit is 

veral gebeure in drie moondhede, naamlik Assirie, Egipte en 

Babilonie wat hierdie periode gevorm en 'n beslissende rol in die 

bestemming van die lande van die 'Vrugbare Halfmaan' gespeel het. 

ARABIESE WOES1YN 

····'·===-"''-'-"'-·=· ~-~I 
Die 'Vrugbare Halfmaan' (Deist 1982:4) 
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Ons let vervolgens op die invloed 

uitgeoefen het. 

1.1 Assirie 

Assiriese heersers in hierdie tyd was 

Tiglat-Pileser III (745 - 727 v 

Salmaneser V (727 - 722 v C) 

Sargon II (722 - 705 v C) 

Sanherib (705 - 681 v C) -

Esarhaddon (681 - 669 v C) 

Assurbanipal (669 - 627 v C) 

Assur-etil-ilani (627 - 626 v C) 

Sjin-sjar-isjkun (626 - 612 v C) 

Assur-uballit (612 - 609 v C) 

wat hierdie drie magte 

die volgende: 

C) 

Die Assiriese ryk het in die negende eeu v C 'n beslissende rol 

in die geskiedenis van die ou Nabye Ooste begin speel, sy mag 

gekonsolideer en uitgebrei totdat hy tydens die bewind van 

Assurbanipal (669 - 627 v C) sy hoogtepunt bereik het. Assirie 

se magtige militere masjien en die doeltreffendheid van die ryk 

se administratiewe organisasie het hul in staat gestel om lande 

te verower, nasionale state te oorweldig en in Assiriese 

provinsies te omskep. Inligting oor militere veldslae word veral 

verkry deur inskripsies van die Assiriese konings, veral die 

annale wat die Assiriese veldslae beskryf (ANET, bll 282 - 301). 

Die Assiriers het mense na ver plekke gedeporteer, nuwe 

stede gebou en oues gerestoureer en hul met beide Assiriers en 

mense van lande wat oorwin is, bevolk. Dit het, byvoorbeeld, na 

die val van die Noordryk in 721 v C gebeur. Hulle het 'n 

internasionale vervoernetwerk ontwikkel, versterkte buiteposte 

op strategiese plekke opgerig en militere garnisoene deu~ die 

hele ryk gestasioneer om enige moontlik opstand te onderdruk en 

om die grense van die ryk teen invalle te beskerm. Die klein 

getal nasionale state en stadstate wat nie provinsies geword het 
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nie, is gedwing om Assiriese gesag te erken. Hul konings het 

ondergeskiktes (vasalkonings) van Assirie geword, en moes 

belasting en tribuut aan Assirie betaal (sien par 2.1). Die Neo

Assiriese ryk het vir die eerste keer feitlik die hele Ou Ooste 

onder 'n sterk heerser, naamlik Assurbanipal, verenig (Oded 

1977 :435-436). 

Juda was een van die weinige state in Palestina en Sirie wat 

nie geheel en al deur Assirie onderwerp is nie. Jagersma 

(1982:163) beweer dat 'n belangrike rede daarvoor was dat Juda 

polities en geografies van wei-ning betekenis was. Dit was dan, 

volgens horn, ook die rede waarom Juda as 'n staat 150 jaar langer 

as Israel bly bestaan het, hoewel die meeste van die tyd as 

vasalstaat. Of Jagersma se aannames heeltemal korrek is, is 

seker debatteerbaar. Juda was polities seker nie van kardinale 

belang nie, hoewel politieke faktore soos die Judese konings se 

houdings tog belangrik was (sien bv par 2.1 en 2.2). Ook die 

houdings van die heersers van buitelandse magte was van belang 

vir Juda. Vergelyk byvoorbeeld die gunstige houding van Cyrus 

van Persie teenoor die Judese volk in ballingskap (sien hfst 3 

par 3.3) Op geografiese gebied was Juda, myns insiens, wel van 

belang. Juda se ligging (sien kaart op bl 13) het horn van 

strategiese belang vir Assirie, Babilonie en Egipte gemaak. Juda 

het naamlik op die roete tussen Mesopotamie en Egipte gele, 

gevolglik was hy vasgevang in die leierskapstryd oor Sirie

Palestina. Sirie-Palestina, waarvan Juda 'n belangrike deel 

gevorm het, was ook van groot waarde as gevolg van sy rykdom in 

hout, sy minerale, lang kuslyn langs die Middellandse See en sy 

rykdom in handel (Noth 1960:253). 

n Poging tot gesamentlike weerstand teen Assirie is deur 

Peka van Israel en Resin van Damaskus aangewend. Hul probeer 

Agas van Juda oorhaal om by die anti-Assiriese koalisie aan te 

sluit en dit lei tot die Siro-Efraimitiese oorlog in 733 v C. 

Peka en Resin val Juda binne, maar Agas vra hulp by Tiglat

Pileser III (745-727 v C) van Assirie (2 Kn 15:37; 16:5-10: Jes 

7:1-6). Hierdie gebeure het direk aanleiding gegee tot die val 
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van Damaskus in 732 v C (Noth 1960:259-260). 

Dit en die val van Samaria in 721 v C, nadat Hosea in 724 

v C geweier het om aan Salmaneser V (727-722) tribuut te betaal 

en met Egipte betrekkinge aangeknoop het (2 Kn 17:1-5), het 'n 

fundamentele verandering in die politieke situasie van die ganse 

gebied meegebring. Beide Damaskus en Samaria het politieke 

gebeure in Sirie en Israel gedomineer. Enersyds was hul ' n 

vername mag om die uitbreiding van Assiriese mag te stuit, en 

andersyds was hul sentrums waar aanhitsing teen die Assiriese ryk 

plaasgevind het. Toe die twe-e stede dus Assiriese provinsies 

word, is die moontlikheid vir die daarstel van betekenisvolle 

polities-militere koalisies van Siries-Palestynse state teen die 

verspreiding van die Assiriese ryk, geelimineer (Oded 1977:436; 

Hallo 1971: 136-137). 

Die einde van die koninkryk van Israel na die val van 

Samaria in 721 v C, het sekere gevolge vir Juda gehad. Aan die 

een kant het die val van die Noordryk Judese konings aangemoedig 

om die hoop vir politieke en nasionale hereniging van die hele 

gebied van Israel soos in die verenigde monargie (1000-922 v C) 

te laat herlewe. Aan die ander kant het die Assiriese oorwinning 

oor Israel die grense van die Assiriese ryk tot teenaan Juda 

gebring. Die Assiriese provinsie van Samerina word Juda se 

noordelike buurman en enige poging van Judese konings om hul 

gebied na die noorde uit te brei, sou onmiddellik konflik met 

Assiriese mag beteken (Oded 1977:436-437). 

In Assurbanipal (669 - 627 v C) se laaste jare was die 

Assiriese ryk steeds lewenskragtig. Na sy dood in 627 v C het 

sekere historiese ontwikkelings tot die ineenstorting van die 

Assiriese ryk gelei. Hierdie tydperk van die Assiriese 

geskiedenis is nie vir ons duidelik nie, omdat ons geen bronne 

daaroor het nie. Assurbanipal is deur sy seun Assur-etil-ilani 

(627 - 626 v C) opgevolg, maar hy kon nie die kwaai aanslae van 

die Simmeriers, die Skite en die Meders op die Assiriese ryk die 

hoof bied nie. Hy is vroeg oorlede en sy broer Sjin-sjar-isjkun 

(626 - 612 v C) het oorgeneem en was waarskynl~k koning tot die 
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val van Nineve in 612 v C (Fensham 1982:159). 

Drie groepe semi-nomadiese volke in die Vrugbare Halfmaan 

het 'n betekenisvolle rol in die uiteindelike val van die 

Assiriese ryk gespeel, te wete die Simmeriers, die Skite en die 

Meders. 

Die Simmeriers (moet van die Sumeriers onderskei word) was 

onbeskaafde groepe uit die noorde en het Urartu (Armenie) laat 

in die agste eeu binnegekom en die Urartane verslaan. Sargon II 

(722 705 v C) het teen hulle geveg en waarskynlik in 'n 

veldslag teen hulle omgekom - (Miller & Hayes 1986: 3 82) . Die 

Simmeriers het tussen 706 v c en 637 v C by verskeie geleenthede 

Assirie binnegeval. Hulle het weswaarts beweeg en later die 

koninkryk van Lidie binnegeval, waar die Lidiese koning met die 

hulp van Assurbanipal (669 - 627 v C) hul in ongeveer 663 v C 

verslaan het. In ongeveer 657 v Chet 'n tweede groep Simmeriers 

Lidie weer binnegeval. In 644 v Chet die Lidiese koning in die 

stryd teen die Simmeriers gesneuwel en is die hoofstad, Sardis, 

ingeneem. Daarna is die noordwestelike grens van Assirie 

bedreig, maar 'n tydelike alliansie met Assurbanipal het die saak 

vir eers beredder. In 640 v C is Assirie egter weer vanuit die 

noordweste aangeyal en is Sardis in 637 v C weer deur groepe 

Simmeriers verower. Kort daarna is die Simmeriese bedreiging 

egter deur 'n ander onbeskaafde, semi-nomadiese groep, die Skite, 

afgeweer (Miller & Hayes 1986:382-383). 

Die Skite uit Suid-Rusland het die ou Nabye Ooste binnegeval 

en groot probleme vir die Assiriers veroorsaak (Fensham 

1982:159). Volgens Wiseman (1973:166) is die Skite die Askenas 

wat in Jeremia 51:27 genoem word. Hulle het in die westelike 

deel van Klein-Asie inbeweeg. In die tyd van Esarhaddon (681 -

669 v C) het hul Urartaanse gebied binnegedring. Die Assiriese 

koning het 'n alliansie met hulle gesluit en een van sy dogters 

met 'n Skitiese prins laat trou. Uiteindelik het die Skitiese 

groepe 'n uitgestrekte gebied vanaf Klein-Asie tot by die Iraanse 

plate beset, maar dit het nie Assiriese grondgebied ingesluit 

nie. In die 630's het die Skite die Simmeriers verslaan, en hul 
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uit Klein-Asie verdryf. Na die oorwinning het die Skite 

ooswaarts beweeg, waar hul die Meders teegekom het. Die vierde 

eeuse christen-historikus, Eusebius, se dat die Skite Palestina 

so vroeg as 633 v C bereik het (Miller & Hayes 1986:383). 

Die derde groep, die Indo-Germaanse Meders, was in 

noordwestelike Iran gesentreer, en het uit 'n aantal 

af sonderlike, dog verwante stamme bestaan. Die Mede rs het tydens 

die bewind van Esarhaddon (681 - 669 v C) begin verenig, en 

uiteindelik onder koning Phraortes (647 - 624 v C) 'n formidabele 

vyand van Assirie geword. - Die -Meders se alliansie met 

Nabopolasser (626 - 605 v C) van die Chaldeers het bygedra tot 

die ineenstorting van die Assiriese ryk. Aangesien Nabopolasser 

se uiteindelike oogmerk beheer oor die Assiriese ryk was, het hy 

'n bondgenootskap met die Meders in die berge gesluit. Hul het 

'n uitmuntende ruitery gehad. Assirie is stuk-stuk verower. So, 

byvoorbeeld, is Assur, toe hoofstad van Assirie, in 614 v C deur 

die Babiloniers ( Chaldeers) en die Mede rs ingeneem ( Fensham 

1982:160). Daarna het Nineve die hoofstad geword. 

Na die suide het Egipte begin herlewe en teen die einde van 

die agtste eeu 'n mag met toenemende invloed in die Siro

Palestynse gebied geword. Hulle het opnuut militere ekspedisies 

na Palestina en Sirie onderneem, waarin gepoog is om die 

leierskap te bekom van al die gebiede tussen Egipte en 

Mesopotamie. Omdat Egipte een van die grootmoondhede was wat 

invloed in Sirie-Palestina uitgeoefen het, let ons vervolgenp na 

die opkoms van die Ses-en-Twingtigste Dinastie (664 - 525 v C) 

in Egipte. 

1.2 Egipte 

Egiptiese heersers in die tydperk 721 - 586 v C was die volgende: 

Psammetichus I (664 - 610 v C) 

Nego II (610 - 595 v C) 

Psammetichus II (595 - 589 v C) 

Die totstandkoming van die Ses-en-Twintigste Dinastie (664 - 525 
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v C) in Egipte het tot 'n periode van toenadering tussen Assirie 

en Egipte gelei. Die verbondsalliansie tussen Assirie en die 

eerste regeerders van die dinastie,Psammetichus I (664 - 610 ) 

en Nego I~ (610- 595 v C) het voortgeduur tot aan die einde van 

die Assiriese heerskappy. Namate Assurbanipal (669 - 627 v C) 

meer te doen gekry het met druk uit die noorde en ooste, het 

Egipte meer dominant in Sirie-Palestina geword, veral in die 

tweede helfte van die sewende eeu. In die laat 630's of vroee 

620's het Egipte ook met die Skite in Palestina gebots. Die 

uiteinde was dat 1aasgenoemde- teruggetrek het en blykbaar was 

daar geen verdere botsings met die Egiptenare nie (Miller & Hayes 

1986:383-384; Simpson 1971:293). 

Egipte se belangstelling in Palestina dateer reeds uit die 

laat-Bronstydperk (ong 1500 v C), wat dit 'n eeue-oue verskynsel 

maak. Uit die vorige paragraaf is dit duidelik dat Egipte in 

die 620's weer eens 'n dominante militere mag in Palestina was. 

Die Babiloniese Kronieke en die Bybel (o a 2 Kn 24: 7) maak 

melding van Egiptiese veldtogte oor die Eufraatrivier ter 

ondersteuning van Assirie (Miller & Hayes 1986: 384) . Dit 

impliseer Egiptiese beheer in Sirie-Palestina om s6 vryelik deur 

die gebied te opereer. Uit genoemde twee bronne is dit ook 

duidelik dat die Egiptenare belangrike militere buiteposte by 

Ribla, Karkemis, Haran en moontlik Megiddo (2 Kn 23:29) gehad 

het. Ook dit dui op militere dominansie in die gebied. 

Assiriese beheer is dus geleidelik deur Egiptiese dominansie 

vervang. Juda het in hierdie tyd nooit politieke onafhanklikheid 

geniet nie. Moontlik was hy 'n tyd lank aan beide Assirie en 

Egipte onderdanig, soos moontlik blyk uit Jeremia 2. Uit 

paragraaf 1. 3 sal blyk dat Egipte se invloed in Palestina 

geleidelik vanaf 609 v C afgeneem het, hoewel nie volkome nie. 

1.3 Babilonie 

Babiloniese heersers in die tydperk voor die ballingskap was die 

volgende: 
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Nabopolasser (625 - 605 v C) 

Nebukadnesar II (605 - 562 v C) 

Geslagte lank was Babilonie, in suidelik Mesopotamie, 'n 

probleemgebied vir Assirie. Sanherib (705 - 681 v C) het die 

stad Babilon in 689 v C vernietig, waarna Esarhaddon (681 - 669 

v C) dit herbou en herbevolk het. Volgehoue twis het in 648 

daartoe gelei dat Babilon weer verwoes is. Met Assurbanipal se 

dood in 627 v c, wou die Babiloniers hul onafhanklikheid verkry 

en het betrokke geraak in die stryd om die Assiriese kroon. Die 

toekoms van Babilonie en die- van· die ou Nabye Ooste het by 

Nabopolasser, wat homself in 626 v C koning van Babilonie 

verklaar het, berus (Miller & Hayes 1986:385). 

Die Babiloniese Kronieke toon Nabopolasser nog stewig in 

beheer in Babilonie in 616 v C (ANET, bll 303-305) In daardie 

jaar is hy by die Eufraatrivier verplig om terug te trek voor die 

gekombineerde Assiriese en Egiptiese magte. In 615 v C val hy 

vir Assur, hoofstad van Assirie, aan, maar is weer verplig om te 

vlug. In 612 v Chet Nabopolasser die Assiriese hoofstad Nineve 

(wat intussen vir Assur as hoofstad vervang het) beset. In Haran 

het Assur-uballi t ( 612-609 v C) die laaste Assiriese heerser 

geword. In 610 v C het die Babiloniers, en waarskynlik die 

Meders, vir Haran ingeneem en die Assiriers en Egiptenare gedwing 

om die gebied tydelik te verlaat. Volgens die Babiloniese 

Kronieke (ANET, bl 305) het die Assiriese en Egiptiese Magte in 

609 v C 'n teenaanval geloods, maar hulle het op die ou end 

misluk. Die naam Assur-uballit verskyn nerens verder in die 

Kronieke nie; die Assiriese ryk was op 'n end. Dit het nou 'n 

Babilonies-Egiptiese stryd om die beheer van Sirie-Palestina en 

vir dominansie van die Oos-Mediterreense kusstrook geword (Miller 

& Hayes 1986:387). 

Daar kan gese word dat die ligging van die Siro-Palestynse 

gebied tussen Mesopotamie en Egipte beteken het dat state van die 

gebied, waarvan Juda een was, vasgevang was in die stryd om 

leierskap oor Sirie en Palestina - aanvanklik tussen Assirie en 

Egipte en later tussen Egipte en Babilonie. Belangrik is ook die 

20 



wydverspreide verskynsel eie aan daardie tyd : die herlewing 

dwarsoor die ou Nabye Ooste van nasionalistiese bewegings wat 

uitdrukking gevind het in 'n herlewing van die geestelik

godsdienstige lewe binne nasionale raamwerke (Oded 1977:437). 

In Egipte vind ons dit veral tydens die bewind van die Ses-en

Twintigste Dinastie (664-525 v C), en in Babilonie het die 

verskynsel homself gemanifesteer in die opkoms van die Chaldese 

of Neo-Babiloniese dinastie (625-539 v C) waartoe Nebukadnesar 

II behoort het. Selfs in Assirie was daar 'n herontwaking en 

vooruitgang in kulturele belang~ en-Assurbanipal het 'n enorme 

biblioteek in die hoofstad Nineve opgerig. Dit is eeue later 

deur argeoloe blootgele (Oded 1977:438). 

Dit is duidelik dat die besit van Sirie-Palestina kardinaal 

was in die ou Ooste. Vir 'n mag in Mesopotamie was Sirie

Palestina nie slegs van groot waarde as gevolg van sy rykdom in 

hout ('n baie skaars artikel in die Ooste), sy minerale, sy lang 

kuslyn langs die Middellandse See en sy rykdom in handel nie, 

maar dit was ook die poort tot suid-oos Klein-Asie aan die 

eenkant, en tot Egipte aan die ander kant (Noth 1960:253). 

Vandat die Assiriers die gebied beset het, is sy geskiedenis 

in 'n baie groot mate bepaal deur die aksie en reaksie van groot 

magte wat mekaar opgevolg het. Hierdie magte was te groot vir 

enige betekenisvolle weerstand. Beide die koninkryke van Juda 

en Israel is deur hierdie lot geaffekteer, aangesien hul baie nou 

betrokke was by die geskiedenis van die klein state van Sirie

Palestina, soos Ammon, Moab en Edom. Israel (die Noordryk) se 

periode van politieke onafhanklikheid is nou (721 v C) beeindig, 

terwyl Juda s'n beeindig is met die val van Jerusalem in 586. 

Juda het tot aan die einde van sy geskiedenis tot en met die 

Ballingskap, van vreemde magte afhanklik gebly - behalwe vir een 

kort tussenperiode onder Josia (sien par 2. 3) . Saam met die 

ander Siro-Palestynse state het Israel en Juda nou die betekenis 

van wereldgeskiedenis geleer; het hul ervaar hoe die 

beleidsrigtings van groot wereldmagte hul doen en late in hoe 

mate bepaal. Hul kon nou nie meer onafhanklik besluite neem 
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sonder die wete dat hul land se geskiedenis noodwendig beinvloed 

gaan word deur gebeure op internasionale gebied nie (Noth 

1960:254). Dit is 'n belangrike f aktor in holistiese 

geskiedskrywing. 

2. JUDA EN INTERNASIONALE GEBEURE 

Ons let vervolgens op enkele gebeure van belang wat in 721 -

586 v C in Juda plaasgevind het, en wat noodwendig noodsaaklike 

lig op die Ballingskapsperiode {~86- - 538 v C) werp. 

2.1 Hiskia (715/4 - 697/6 v C) 

Toe Hiskia in 715/4 v C die troon van Juda bestyg, was Juda nie 

alleen 'n vasalstaat van Assirie (sien par 1.1) nie, maar het ook 

kleiner grondgebied as ooit tevore gehad, as gevolg van die Siro

Efraimitiese oorlog (sien par 1.1) waardeur Edom en die 

belangrike hawe van Esion-Geber afgestaan is. Uit 'n ekonomiese 

oogpunt was dit 'n ernstige terugslag, aangesien dit die verlies 

van 'n baie belangrike handelsroete meegebring het. Hiskia en 

sy ondersteuners wou minstens sommige van die verlore mag herwin 

en het teen Assirie gerebelleer. Die revolusie het saamgeval met 

'n godsdienstige hervorming waarna kortliks in 2 Konings 18:4 

verwys word: 

Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die 
heilige boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het, 
stukkend gestamp, .... 

Hierdie hervorming moet in verband met Hiskia se poli tieke 

aspirasies gesien word en ontwikkelings op internasionale vlak 

het dit ook moontlik gemaak (Jagersma 1982:164). Egipte het op 

hierdie stadium sterk na vore getree (sien par 1.2) en Hiskia het 

met Egipte kontak gesoek (Jes 18 :1-6) en wou ook vriendelike 

betrekkinge met Babilonie aanknoop (2 Kn 20:12-19). Tydens die 
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anti-Assiriese opstande wat in 705 v C met Sargon se dood 

veroorsaak is, het ook die Suid-Palestynse state die Assiriese 

heerskappy, nou onder Sanherib, verwerp. Juda het hierdie keer 

nie net 'n suiwer marginale rol gespeel nie, maar was baie aktief 

en het selfs die leiding geneem. Die betaling van tribuut is 

beeindig, en die verhouding van afhanklikheid van die koning 

sodoende laat vaar (Jagersma 1982:164). 

Hiskia se politieke oogmerk met die kultiese hervorming was 

die volgende: met die beeindiging van aanbidding by die hoogtes 

en die gevolglike verheff ing- van . die Jerusalemtempel as die 

enigste aanbiddingsplek tot God, is gepoog om die bande tussen 

die volk van Juda en die huis van Dawid wat in Jerusalem regeer 

het, te versterk. Die koning se gesag moes vergroot word deur 

die konsolidering en versterking van die bande wat tussen die 

koninklike hof, die Jerusalemtempel en die provinsiale dorpe 

bestaan het (Oded 1977 :443). Dit sluit aan by die verskynsel van 

die herlewing van nasionalistiese bewegings in die ou Nabye Ooste 

in daardie tyd (sien paragraaf na 1.3). 

Die langverwagte Assiriese veldtog het in 701 v C begin toe 

Sanherib (705 - 681 v C) na die land van die 'Hatti' opgetrek het 

vir 'n militere veldslag teen Fenisie, Filistea en Juda. Daar 

is 'n groot verskil tussen die Bybel se verslag (2 Kn 19) en die 

Assiriese beskrywing in die Annale van Sanherib oor die uiteinde 

van die veldtog (ANET, bll 287-288). Waarskynlik was die 

Assiriese oorwinning minder absoluut as wat Sanherib self beweer, 

aangesien n6g Assiriese verslae, n6g die Ou Testament se dat 

Hiskia as koning vervang is, wat wel die geval sou wees as die 

oorwinnings was soos deur Sanherib beweer. Nietemin het Hiskia 

swaar verliese gely en groot dele van sy grondgebied verloor en 

moes hy 'n swaar tribuut aan Sanherib betaal. Hiskia het op die 

troon gebly, maar sy gesag is beperk tot die klein stadstaat van 

Jerusalem. Sonder twyfel moes hy weer plek inruim vir die 

amptelike Assiriese staatsgodsdiens in die koninklike heiligdom 

in Jerusalem (Noth 1960 :268-269). So is die deur geopen vir 

vreemde godsdienste waarvoor Manasse, sy seun, heftig gekritiseer 
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is in tradisionele verslae (2 Kn 21:1-18). 

2.2 Manasse (697/6 - 642/l v C) en Amon {642/l - 640/39) 

Die regeringstydperke van Manasse en Amon was op internasionale 

vlak by uitstek 'n tyd van veranderinge. Assiriese mag het 'n 

toppunt bereik en Egipte was duidelik aan die agteruitgaan. Dit 

het 'n merkbare invloed op die situasie in Juda gehad. Tydens 

hul bewind was Juda volkome van Assirie afhanklik, en die konings 

het geen keuse gehad as om 'n-prD-Assiriese beleid te volg nie. 

Pro-Egiptiese of nasionalistiese groepe het dus min kans op 

sukses gehad (Jagersma 1982:166). 

Soos wat Hiskia se suiwering van die tempelkultus gesien 

word as 'n uitdrukking van 'n nasionalistiese herlewingsbeweging 

(sien par 2.1), so word Manasse se afwyking van die nasionale 

kultus gesien as die gevolg van Assiriese onderdrukking (tipiese 

interaksie van politieke en godsdienstig-ideologiese dimensies) . 

Oded (1977:453-454) meen dat 'n mens sou kon aanvaar dat die 

opeenvolging van Hiskia se hervormings, Manasse se sinkretisme 

(2 Kn 21) en uiteindelik Josia se hervormings (sien par 2.3) ook 

'n interne huishoudelike stryd weerspieel wat in Juda plaasgevind 

het tussen die voorstanders van 'n suiwer Israelitiese kultus en 

die wat geneig was tot 'n aanpassing by heidengewoontes. 

Laasgenoemde was geneig tot versoening met 

onderdrukking, insluitende al sy kultiese aspekte. 

Assiriese 

As die 

siening reg is, sou die eerste groep die profete uit die sirkels 

van Jesaja, Sefanja en Jeremia insluit, asook die priesters van 

die Jerusalemtempel. Die tweede groep sou waarskynlik insluit 

lede van die koninklike hof, die meeste van die leiers en prinse, 

priesters van Baal en Astarte en ander Judese kringe wat in noue 

kontak was met die Assiriese administrasie. Di t is mede as 

gevolg van hierdie laaste groepe dat die bewind van Manasse 'n 

tydperk van sinkretisme en internasionale uitruiling geword het, 

en nie as gevolg van Assiriese beleid of praktyk om hul godsdiens 

op ondergeskikte volke af te dwing nie. Die interne stryd van 
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hierdie twee Judese groepe was bloedig: 

En Manasse het ook vreeslik baie onskuldige bleed vergiet totdat hy 
Jerusalem van end tot end daarmee gevul het, behalwe sy sonde 
waarmee hy Juda laat sondig het om te doen wat verkeerd was in die 
oe van die Here (2 Kn 21:16). 

Die wyer internasionale sfeer waaraan Juda nou blootgestel was, 

blyk duidelik hieruit. Die godsdienste van omringende volke (en 

ook interne godsdienste) het nou 'n besliste invloed gehad, en 

het die weg voorberei vir die omstandighede waarin Josia (640 -

609 v C) aan bewind gekom het-: --

2.3 Josia (640/39 - 609/08 v C) 

Toe Josia koning van Juda word, was Assirie se mag in die ou 

Nabye Ooste reeds aan die afneem. In Babilonie het gereelde 

opstande plaasgevind en Assirie se ou vyand, Egipte, het 

geleidelik herlewe (sien par 1. 2) . Gebeure in Juda wat met Josia 

se regering geassosieer word, kan maklik verstaan word in die lig 

van die geleidelike disintegrasie van die Assiriese ryk. Josia 

se kultiese hervorming weerspieel die internasionale politieke 

situasie en was 'n uitdrukking van die nasionalistiese en 

geestelike herlewing wat met die beeindiging van Assiriese 

dominansie gepaard gegaan het (Oded 1977:466-467). 

Juda het homself nou, as't ware by verstek, 'n vry land 

bevind en vir 'n kort tydjie weer onafhanklik van die groot magte 

opgetree. Die kultiese hervormings het saam met hierdie 

hervormings plaasgevind, en was deels ook 'n aspek daarvan. Die 

ontdekking van 'n 'wetboek' (2 Kn 22:8), waarskynlik die basis 

van die boek wat ons as Deuteronomium ken (Jagersma 1982:168), 

het 'n belangrike rol in hierdie verband gespeel. Ten opsigte 

van Josia se hervorming moet 'n mens onderskei tussen die 

suiwering van die kultus en die sentralisering daarvan in 

Jerusalem (Oded 1977:460). In 2 Konings 22 word die suiwering 

van die kultus teen die agtergrond van die ontdekking van die 
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'wetboek' geplaas. Volgens 2 Kronieke 34, daarenteen, was die 

invloed van die boek beperk tot die hernuwing van die verbond 

tussen die volk en God om 'sy gebooie en sy getuienisse en sy 

insettinge' (2 Kr 34:31) te onderhou. Die verskil tussen Konings 

en Kronieke kan toegeskryf word aan verskillende tydperke waarin 

die geskiedwerke saamgestel is: Konings as deel van die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk in die Ballingskaptyd (586 - 538) 

en Kronieke in die vroeg-Hellenistiese tyd (ong 300); Die twee 

werke se teologiese doelwitte verskil, vandaar die verskil in 

waarde wat aan die 'wetboek '-- geheg is. Die Kronistiese 

Geskiedwerk bevat slegs die geskiedenis van die Dawidiese 

dinastie. Die gosdienstige verheerliking van Dawid is opvallend. 

Jahwe se beloftes aan die huis van Dawid en die ewigdurende 

verbond tussen hulle kom telkens ter sprake, soos ook hier in 2 

Kronieke 34 (Fohrer 1984:248). Die teologiese oogmerk van die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk is weer om die politieke gebeure 

van 586 as straf vir die volk se ongehoorsaamheid te interpreteer 

(vgl hfst 5, par 2.2.3). 

Josia het, soos Hiskia (sien par 2.1), gepoog om 'n einde 

aan die Jahwistiese hoogtes ( n-m~ ) te maak en om die kultus in 

Jerusalem te sentraliseer. Dit het die vernietiging van hoogtes 

in dorpe en stede buite Jerusalem behels en aanbidding tot die 

Jerusalemtempel beperk (2 Kn 23) . Jeremia se profesiee suggereer 

dat die hervorming ondersteun is deur die profete, asook deur 

priesters van die Jerusalemtempel (Jr 7:1-15; Jr 11:6). 

Die idee van die sentralisering van die kultus is nie deur 

almal aanvaar nie. Die geestelikes van die verlate Jahwistiese 

heiligdomme was vanself sprekend nie gretig om hul voorregte op 

te se en met die priesterdom van Jerusalem te integreer nie. 

Eersgenoemde geestelikes is Leviete genoem en die naam 

'priesters' is vir laasgenoemde groep en hul afstammelinge 

gereserveer. Die priesters was ook nie bereid om die Leviete te 

ontvang nie, behalwe in 'n minderwaardige hoedanigheid. Die 

hervorming vestig dus 'n priesterlike monopolie in Jerusalem, wat 

nie volkome gesond kon wees nie (Bright 1981: 323) . Hierdie 
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toestand sou ook in die Ballingskapsperiode bestaan (sien hfst 

5, par 1.1.2). 

Die poli tieke dimensie van Josia se hervorming kan nie 

misgekyk word nie. Die sentralisering van die kultus in 

Jerusalem moet gesien word teen die agtergrond van die begeerte 

om verhoudings tussen inwoners van provinsiale stede en die 

sentrale regering in Jerusalem te versterk. Dit is 'n voorbeeld 

van 'n duidelike verband wat daar tussen godsdienstige en 

politieke dimensie kan wees. Josia se hervorming het ook gestrek 

tot buite Juda se grense in gefriecle wat aan die vroeere koninkryk 

van noordelike Israel behoort het (2 Kn 23:4; 2 Kr 34:6-7), en 

wat deel was van Assiriese provinsies waar verbanne mense uit 

ander lande gevestig is. Josia se poging om Farao Nego by 

Megiddo te stuit (2 Kn 23:29), toon dat sy heerskappy noordwaarts 

na Galilea uitgebrei is. Hy het ook sy koninkryk weswaarts 

uitgebrei, na die seekus in die gebied van Filistea, soos blyk 

ui t argeologiese ontdekkings te Mesad-Hashavyahu. Hierdie 

ontdekkings het Hebreeuse inskripsies ingeslui t (Cross 1962: 42-

4 6) . 

Die Babiloniese Kronieke (ANET, bl 305) maak dit duidelik 

dat Nego in 609 v C onderweg was na Haran om Assur-uballit, die 

Assiriese heerser, teen Nabopolasser (625-605 v C) van Babilonie 

te help, maar dit het misluk. Die politieke situasie dui daarop 

dat Egipte en Babilonie geveg het om die reg op erf enis van die 

Assiriese ryk. Josia het die politieke gevolge vir sy koninkryk 

verstaan, sou die Egiptenare die oorwinnaars wees. Dit is 

moontlik dat Josia geglo het dat, deur weerstand teen Farao Nego 

II (610-595 v C) te bied, hy 'n pro-Babiloniese beleid sou 

weerspieel. In ruil daarvoor kon hy verwag dat Babilonie, wat 

ver weg was, sy leierskap oor Juda sou erken na die val van die 

Assiriese ryk en die neerlaag van Egipte. Josia se mislukking 

en dood by Megiddo het Juda egter aan die genade van die 

Egiptenare oorgelaat (Oded 1977:468). Nego het die politieke 

strukture wat Josia opgebou het, vernietig. Die grense van Juda 

is weer herstel soos in die pre-Josiaanse tyd en beperk 
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tot die stadstaat van Jerusalem en die koninkryk van Juda. Nego 

het erkenning van sy soewereiniteit geeis en die provinsies in 

die gebied van die voormalige koninkryk van Israel soos Egiptiese 

provinsies geadministreer. Die state in Sirie-Palestina was weer 

eens van 'n imperiale mag afhanklik. Die vooruitsigte met die 

afname van Assiriese mag het verdwyn (Noth 1960:279-280). Juda 

se kort tydperk van relatiewe onafhanklikheid is finaal beeindig. 

2.4 Joahas (609/08 v C) en Jojakim (609/08 - 598/7 v C) 

Na die afname van Assiriese mag het dit, vir die oomblik altans, 

gelyk asof Nego 'n stewige houvas in Sirie en Palestina verkry 

het. Maatreels deur Nego in Juda getref, bevestig dit: volgens 

die Ou Testament (2 Kn 23:30; 2 Kr 36:1) het die fi~:i·cy (volk 

van die land) Josia se seun Joahas in sy plek koning gemaak. Hy 

was nie Josia se oudste seun nie, en is waarskynlik gekies omdat 

daar verwag is dat hy sy vader se anti-Egiptiese beleid sou 

voortsit. Hy het egter slegs drie maande regeer (609 v C), 

aangesien Nego horn na Ribla ontbied en horn as koning ontslaan het 

(2 Kn 23:31-33). 'n Broer, Eljakim, is deur Nego as koning 

aangewys en Jojakim genoem (2 Kn 23:34). Dit herinner baie aan 

die optrede van die Egiptiese farao's teenoor Kanaanitiese 

stadsheersers in die Amarna-tydperk, toe hierdie heersers as 

Egiptiese vasale gesien kon word (Jagersma 1982:174). Vir 'n 

groot deel van sy bewind van elf jaar (609/08 - 598/7), het 

Joj akim 'n pro-Egiptiese beleid gevolg waarskynlik omdat 

omstandighede horn daartoe gedwing het. Die teenwoordigheid van 

twee Kusiete aan die hof van Jerusalem in Jeremia se tyd, dui 

waarskynlik op aansienlike Egiptiese invloed in Juda. Hierdie 

beleid het egter katastrofale gevolge vir Juda gehad. Jojakim 

en sy hofhouding het die nuwe magsverhoudings in die ou Nabye 

Ooste totaal onderskat. Hul het 6f nie voldoende aandag aan die 

toenemende mag wat 

6f hul het dit 

1982:175). 

Babilonie oor Egipte verkry het, geskenk nie, 

moontlik glad nie opgemerk nie (Jagersma 
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In 606 v C reeds het die Egipties-Babiloniese stryd in 

Babilonie se guns geswaai. In 605 v Chet 'n belissende slag te 

Karkemis plaasgevind, waar Nebukadnesar II (605-562 v C), seun 

van Nabopolasser (625-605 v C), sy troepe tot 'n groot oorwinning 

gelei het. By Hamat in 605 v C is die Egiptenare weer verslaan. 

Die oorblyf sels van die Egiptiese leer is afgemaai terwyl hul 

deur Sirie na Egipte gevlug het. Judese troepe het deel van die 

leer gevorm, wat die Babiloniers se opmars na die weste wou keer 

(Miller & Hayes 1986:403). Vanaf hierdie stadium het 

Nebukadnesar homself as heerser-varr Sirie-Palestina beskou, en 

wou hy die gebied van Egiptiese dominansie bevry (ANET, bl 307). 

'n Mens moet opmerk dat, deur vir Egipte kant te kies of deurdat 

hul aan Egipte onderwerp was, en laasgenoemde die Babiloniers ten 

prooi geval het, was Juda se lot, naamlik ballingskap in 

Babilonie, nou reeds verseel (sien par 2.6). 

2.5 Onderwerping aan Babilonie 

As vasal van Nebukadnesar (605-562 v C), wat intussen koning in 

Babilonie geword . het, moes Joj akim van Juda aan horn tribuut 

betaal. Drie jaar lank het hy dit gedoen, maar toe 'n veldtog 

van Nebukadnesar teen Egipte in 601 v C misluk, het Jojakim na 

sy vroeere pro-Egiptiese beleid teruggekeer en geweier om aan 

Babilonie tribuut te betaal. Nebukadnesar reageer deur troepe 

uit die naburige provinsies na Jerusalem te stuur: 

Toe stuur die Here die bendes van die Chaldeers teen horn en die 
bendes van die Arameers en die bendes van die Moabiete en die bendes 
van die kinders van Ammon - Hy stuur hulle teen Juda om dit te 
verdelg .... (2 Kn 24:2). 

Uit Babiloniese verslae is dit duidelik dat Nebukadnesar tyd 

nodig gehad het om sy leer te herorganiseer (Jagersma 1982:175). 

Eers in die sewende jaar van sy bewind, dit is in 598/7 v C, het 

Nebukadnesar met sy hoofleer na Juda gegaan en die beleg van 

Jerusalem beeindig. Jojakim moes kort voor die beleg of tydens 
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die beleg gesterf het. Ons weet nie of hy 'n natuurlike dood 

gesterf het nie. Daar is geleerdes wat uit Jeremia 35:11 aflei 

dat hy deur aanhangers van die Babiloniese party vermoor is. 

Dit kan wees dat hulle hierdeur gehoop het om 'n meer 

verdraagsame behandeling van die Babiloniers te verkry (Fensham 

1982:164). Sy seun Jojagin (598/7 v C) het nou die moeilike taak 

gehad om die Babiloniers te konfronteer. Op die tweede dag van 

die maand Adar (15/16 Maart) 597 v C het Nebukadnesar Jerusalem 

beset en Jojagin gevange geneem. Jojagin het die beste uitweg 

in die omstandig}J.ede gekies detir onvoorwaardelik aan Nebukadnesar 

oor te gee. S6 het hy 'n sinlose massaslagting voorkom en Juda 

vir die oomblik van ondergang gered. Hierdie optrede van 

Jojagin, wat op eie inisiatief geneem is, mag dalk die rede wees 

vir sy spesiale behandeling in ballingskap (Jagersma 1982:175; 

sien hf st 3, par 2. 2. 3) . Nebukadnesar het 'n deel van die Judese 

bevolking in ballingskap weggevoer (2 Kn 24:14). 

2.6 Die einde van die staat Juda 

Nadat Nebukadnesar in 597 v C vinnig na Babilonie teruggekeer het 

nadat hy die beleg van Jerusalem beeindig het, het daar 'n ses

nasie geslote vergadering in Jerusalem plaasgevind. 

Verteenwoordigers van Moab, Edom, Ammon, Tirus en Sidon het daar 

vergader om moontlike planne te bespreek en strategie te 

koordineer. Die afwesigheid van verteenwoordigers uit Filistea 

dui daarop dat die gebied ender streng Babiloniese beheer was. 

Klaarblyklik het die Transjordaniese en Feniciese ambassadeurs 

die vooruitsigte van 'n verenigde opstand in 597 v C met Sedekia 

(597 - 587 v C), die opvolger van Jojagin, bespreek. Sedekia is 

deur Nebukadnesar koning in die plek van Jojagin gemaak. Die 

opstand moes twee jaar later, in 595 v C, saam met 'n gelyktydige 

rebellie deur state in die ooste wat aan Babilonie ondergeskik 

was, plaasvind. Of Sedekia die byeenkoms geinisieer het en wat 

sy posisie ten opsigte van die beplande rebellie was, is onbekend 

(Miller & Hayes 1986:409-410). Hierdie vergadering het heftige 
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reaksie van Jeremia uitgelok: 

So het die Here vir my gese: Maak vir jou stroppe en jukke, 
en sit dit op jou nek; en stuur dit na die koning van Edom 
en na die koning van Moab en na die koning van die kinders 
van Ammon en na die koning van Tirus en na die koning van 
Sidon deur middel van die gesante wat in Jerusalem gekom het 
na Sedekia, die koning van Juda;.... (Jr 27:2-3) 

Jeremia het op al die volke 'n beroep gedoen om aan Babilonie 

lojaal te bly (Jr 27:7-11). Die anti-Babiloniese sentiment is 

deur baie godsdienstige leie:t:S,--ve~al sommige van die profete, 

gesteun (Jr 27: 9, 16). Die profeet Hananja (Gananja -NAB), 

byvoorbeeld, het in Jerusalem beloof dat die juk van die koning 

van Babilonie binne twee jaar gebreek sal wees en dat koning 

Jojagin en die ballinge van 597 v C sou terugkeer huis toe (Jr 

28: 1-4). Skynbaar het hy sy hoop op die voornemende rebellie 

geplaas en dit as God se wil verkondig. 

In Nebukadnesar se negende en tiende jaar (596 - 595 v C) 

het daar inderdaad probleme in die ooste ontstaan, maar nie een 

van die nasies wat by die geslote vergadering in Jerusalem 

verteenwoordig was, het in 596 594 v C teen Babilonie 

gerebelleer nie (Miller & Hayes 1986:410). In Sedekia se vierde 

jaar (594/3 v C) het hy na Babilonie gereis, ongetwyfeld met 'n 

politieke doel: hy wou Nebukadnesar van Juda se lojaliteit 

verseker in die lig van die opstande (Jr 51:59). 

In Egipte het Psammetichus lT (595 - 589 v C) intussen vir 

Nego 11 (610 - 595 v C) opgevolg. Twee gebeure in sy tyd het 'n 

groot impak op Judese politiek gehad en 'n tweede opstand teen 

Babilonie aangehelp: 

i) Die farao het 'n suksesvolle veldtog teen Nubie 

(Ethiopie) uitgevoer, en 

ii) in 591 v C, kort na sy terugkeer uit Ethiopie, is hy op 'n 

triomftog na Palestina, wat sekerlik ervaar moes gewees het as 

'n seremoniele herhaling van sy aansprake op Sirie-Palestina 

(Miller & Hayes 1986:411). 

" Erens laat in die 590's of vroeg in die 580's v Chet Juda 
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teen Babilonie gerebelleer. Dit word blykbaar gesimboliseer deur 

Sedekia se versuim om sy jaarlikse tribuut te betaal. Hoewel die 

verslag in 2 Konings 24 geen verduideliking vir die opstand gee 

nie, is daar, volgens Miller en Hayes (1986:412), tog twee 

f aktore wat gesien moet word as bydraende oorsake tot Sedekia se 

opstand: 

i) Nebukadnesar het waarskynlik sedert 594 v C nog nie weer in 

Sirie-Palestina verskyn nie; 

ii) Psammetichus se oorwinning in Nubie moes die hoop in Juda 

laat opvlam het, veral onder diegene wat steeds bly glo het dat 

Egipte militere verlossing kon bewerkstellig. Psammetichus se 

besoek aan Palestina en sy triomf tog in die gebied moes ook die 

opstandvure aangeblaas het. 

Daar bestaan geen bewyse dat Juda se opstand enige ander 

land as Egipte betrek het nie. Daar was in die tyd ook nie 'n 

omvattende anti-Babiloniese beweging in enige deel van Sirie

Palestina nie - ook nie in Juda nie. Elemente van die bevolking, 

insluitende Jeremia en sy volgelinge, was baie gekant teen die 

opstand (Miller & Hayes 1986:413). Een van die Lagis-ostraka kan 

geinterpreteer word as dat daar selfs in militere kringe spanning 

was oor wat die mees geskikte houding sou wees om teenoor 

Babilonie in te neem (ANET, bl 322). 

Nebukadnesar, aan die toppunt van sy mag, het gou op die 

opstand gereageer en aan die begin van 587 /6 v C het die 

Babiloniese leer die beleg van Jerusalem begin. 

3. GEVOLGTREKKING 

Die internasionale politieke situasie in 721 - 586 v c en Juda 

se strategiese ligging in die 'Vrugbare Halfmaan' het direk 

daartoe aanleiding gegee dat Juda in hierdie tyd deur 

verskillende magte beinvloed is. Juda het naamlik op die roete 

tussen Mesopotamie en Egipte gele, en was gevolglik vasgevang in 

die leierskapstryd oor Sirie-Palestina. Eers was dit Assirie 

aan wie Hiskia, Manasse en Amon tribuut moes betaal en in Josia 
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se tyd het Egipte 'n dominante militere mag in Palestina geword. 

In Joahas en Jojakim se tyd het Egipte steeds 'n stewige houvas 

in Sirie en Palestina gehad, maar in ongeveer 608 v C het nuwe 

magsverhoudings in die Ou Nabye Ooste ontwikkel. In 606 v Chet 

die Egipties-Babiloniese stryd reeds in Babilonie se guns 

geswaai. 

Vandat die Assiriers die Siro-Palestynse gebied beset het, 

is Juda se geskiedenis dus in 'n baie groot mate deur die aksie 

en reaksie van groot magte wat mekaar opgevolg het, bepaal. Op 

politieke gebied is Juda se ena~hanklikheid in 586 v C finaal 

beeindig en tot aan die einde van sy geskiedenis tot en met die 

ballingskap, het hy van 'n vreemde mag afhanklik gebly en is sy 

verhouding met die mag deur sy optrede teenoor horn bepaal. So, 

byvoorbeeld, is dit moontlik dat Josia geglo het dat 'n pro

Babiloniese beleid (in die Egipties-Babiloniese stryd) sou 

meebring dat Babilonie, wat ver weg was, sy (Josia se) leierskap 

oor Juda sou erken na die val van die Assiriese ryk en die 

neerlaag van Egipte. Josia se voortydige dood in 609/8 v C het 

egter sy volk aan die genade van die Egiptenare oorgelaat. 

Deurdat hul aan Egipte onderwerp was, en laasgenoemde in 605 

vir Babilonie ten prooi geval het, was Juda se lot (ballingskap 

in Babilonie) nou reeds verseel. Dit weerspieel duidelik hoe 

Juda se geskiedenis deur internasionale gebeure bepaal is, en hoe 

die klein staat Juda deel van die wereldgeskiedenis geword het. 

Juda se pro-Egiptiese sentimente in hierdie tyd (vgl Sedekia wat 

op Egiptiese hulp teen Nebukadnesar gehoop het - par 2.6), was 

waarskynlik die rede waarom 'n groep vrywilliglik na Egipte 

gegaan het in die Ballingskapsperiode, veral na die moord op 

Gedalja (hfst 3, par 2.1.2). 

Ook op godsdienstige gebied het gebeure in 721 - 586 v C 'n 

invloed op gebeure in die Ballingskapsperiode gehad. Die 

allesoorheersende betekenis wat aan die tempel in Jerusalem geheg 

is, het sy grondslag in Hiskia (par 2.1) en Josia(par 2.3) se 

godsdienstige hervormings gehad. Deur hierdie hervormings is die 

kultus in Jerusalem gesentraliseer, en was dit die enigste plek 

33 



waar Jahwe aanbid kon word. Daarom was die verlies van hul 

land, Jerusalem en die tempel vir die ballinge uiters traumaties, 

en het hul dit moeilik gevind om Jahwe in 'n vreemde land te 

aanbid (vgl Ps 137) . 

Die gevolgtrekking dat gebeure op internasionale en 

nasionale gebied in die tydperk 721 - 586 v C ongetwyf eld sekere 

invloede op wat in die Ballingskapsperiode gebeur het, gehad het, 

kan dus uit hierdie hoofstuk gemaak word. Dit is dus sinvol om 

gebeure in hierdie tyd in gedagte te hou by die evaluering van 

gebeure op politieke, sosio-kttltureie, godsdienstig-ideologiese 

en literere vlak in die Ballingskapsperiode (586 - 538 v C). 
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HOOFSTUK DRIE 

DIE POLITIEKE DIMENSIE VAN DIE 

BALLINGSKAP 

Gebeure in Juda in 586 v C was slegs die voltrekking van 'n lang 

historiese proses wat reeds in die middel van die agtste eeu voor 

Christus begin het. Die gebeure van 586 v C het nie 'n skielike 

verandering in die historiese situasie van Juda aangedui nie. Soos 

geblyk het uit die vorige hoofstuk, was die oorweldigende ingryping 

van 'n groot buitelandse mag in Israel se geskiedenis lank reeds 'n 

faktor waarmee rekening gehou moes word. Dit is egter duidelik dat 

die val en verwoesting van Jerusalem vir die eerste keer die 

betekenis van die ingryping van s6 'n mag vir Juda uitgespel het. 

S6 belangrik was die gebeurtenis dat 'n mens daarvan kan praat as 

'n beslissende keerpunt in die geskiedenis en godsdiens van Israel 

(Noth 1960:289). In die lig van hierdie belangrike feit, sal die 

politieke aspekte, internasionaal en nasionaal, onder die volgende 

hoofde bespreek word: die val van Jerusalem, die politieke lewe na 

die val, die Neo-Babiloniese ryk wat kwyn en Persie wat na vore 

tree. 

1. DIE VAL VAN JERUSALEM 

1.1 Tersaaklike internasionale faktore 

Nabopolasser (625-605 v C) is in 605 v C deur sy bekwame seun 

Nebukadnesar (605-562 v C) opgevolg. In die Bybel word hy 

Nebukadnesar genoem, maar eintlik is dit Nabu-kudu-usur, wat 

beteken 'Nabu beskerm die grens'. Nebukadnesar was ongetwyfeld die 

vernaamste van die konings wat op die troon van Marduk gesit het 

(Schwantes 1965: 134). Tydens sy bewind het die Neo-Babiloniese ryk 

sy hoogtepunt bereik, en is dit deur energieke bouprojekte 
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gekenmerk. Soos die groot Hammurabi en die Sumeriese heersers oor 

die algemeen, het hy inskripsies oor sy militere bedrywighede 

spaarsamig uitgereik. Vir inligting oor die verskeie ekspedisies 

na Juda wat tot die val van Jerusalem aanleiding gegee het, moet 

ons ons wend tot die Neo-Babiloniese kronieke of tot verslae 

daaroor in die Ou Testament. Die kronieke is Babiloniese verslae 

oor die veldslae van hul konings. Hierdie militere veldtogte het 

genoegsame bevestiging gekry deur die ontdekking van die Lagis

ostraka deur J L Starkey in 1935 in die buitewyke van die antieke 

Lagis (Tel ed-Duweir). In 194~ i~ ~n papirus te Saqqara in Egipte 

gevind wat aandui dat 'n sekere Adon, waarskynlik die prins van 

Askelon, die farao (heel moontlik was dit Apries, die Bybelse 

Hofra) om hulp teen die naderende Babiloniers vra (Schwantes 

1965:135). Dat Jerusalem op 16 Maart 597 v C deur die Babiloniers 

beset is, kan nou met sekerheid uit die Wiseman-tablette bepaal 

word (Wiseman 1956). Nebukadnesar het Jerusalem bestorm en koning 

Jojagin en sy moeder as gyselaars weggevoer (2 Kn 24:15). Die 

feite word deur die Neo-Babiloniese kronieke bevestig. 

Nebukadnesar het toe vir Mattanja, die oom van Jojagin, op die 

troon geplaas, en horn Sedekia genoem. Nege jaar later het Sedekia 

gerebelleer met hoop op hulp van farao Hofra, en die Babiloniese 

leer het weer gekom (sien par 1.4 vir meer besonderhede). Na 'n 

beleg van agtien maande het Jerusalem geval. In 586 v Chet Juda 

tot 'n einde gekom. 

1.2 Politieke partye in Juda 

Verskillende politieke partye het ten tye van die val van Jerusalem 

reeds in Juda bestaan. 

1.2.1 Die nasionalistiese party 

Die nasionalistiese party was die grootste. Hulle was uiters 

patrioties, pro-Egipties en anti-Babilonies. Aanhangers van die 

party was belangrike hofamptenare, die Sadokitiese priesters, die 
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meeste profete en die volk. Hulle houding word in die volgende 

waarskuwing deur die profeet Jeremia weerspieel: 

Julle meet dan nie luister na julle profete en na julle waarseers en 
na julle dromers en na julle goelaars en na julle towenaars nie, wat 
met julle spreek en se: Julle sal die koning van Babel nie dien nie 
(Jr 27: 9) . 

Pasgur, die hoofopsigter van die tempel, het hierdie party se 

sienswyse gehuldig (Jr 2 O : 1- 2) . Hy was 'n verteenwoordiger van die 

status quo en waarskynl ik ' .... an exponent of the royal -temple 

ideology of his day, .... ' (Wessels· 1992: 228) . Die party het 

onafhanklikheid van Babilonie gesoek, en soos reeds aangedui, hulp 

van Egipte. Pasgur se optrede teen die profeet Jeremia in Jeremia 

20: 1-6 is verstaanbaar in die lig van Jeremia se · opponerende 

sentimente (sien par 1.2.2). Jeremia het horn uitgespreek teen die 

kern wat hierdie party onderskryf en gepropageer het, en hy het dit 

gedoen in die hart vanwaar hierdie geloof beoefen is, die tempel. 

Hy is as 'n vyand van die gesagsorde gesien (Wessels 1992:235). 

Volgelinge van die party het by Sedekia aangedring om die 

Babiloniese juk af te werp. Groot druk is op horn uitgeoefen om hul 

saak te ondersteun, maar Sedekia het deurentyd baie getwyfel. Hy 

het, byvoorbeeld, by Jeremia raad gevra oor wat horn te doen staan, 

hoe hy teenoor die Babiloniers moet optree (Jr 38:14-19). Hy was 

geneig om te luister na raad van Jeremia aangaande onderwerping aan 

Babilonie (Jr 27), hoewel hy horn nooit werklik daaraan gesteur het 

nie. Hy het sy pro-Egiptiese ministers gevrees en hul toestemming 

gegee om Jeremia in 'n diep modderput te gooi (Jr 38:4-6). Dit is 

duidelik dat Sedekia, uit Juda se oogpunt, nie die regte koning op 

die regte tyd was nie (Oded 1977:472). Hy het nie die karakter 

openbaar wat die nasionale verval voor die einde van Juda kon keer 

nie. Hy was 'n swak heerser met 'n gebrek aan selfvertroue. Uit 

Babilonie se oogpunt was hy egter 'n goeie regeerder - hy het 

gedoen wat hulle van horn verlang het. 
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1.2.2 Die pro-Babiloniese party 

Daar was ook 'n pro-Babiloniese party klaarblyklik 'n 

minderheidsgroep wat enige opstand sterk afgekeur . het (Le Roux 

1987a:ll4): 

Luister dan nie na die woorde van die profete nie, wat met julle spreek 
en s@: Jul le sal die koning van Babel nie dien nie; want hulle 
profeteer leuens vir julle (Jr 27:14). 

Jeremia was moontlik lid van fiierdie groep wat as landsverraaiers 

gebrandmerk is (Jr 37:13; 38:1-6). Hy het onderwerping aan die 

Babiloniers voorgestaan (Jr 27) en is 'n paar keer in die tronk 

gestop (Jr 37) en byna vermoor toe hy in die diep modderput (Jr 38) 

gegooi is. Die beleid van die pro-Babiloniese party het 

verandering van denke geverg wat radikaal van die van die 

nasionalistiese party verskil het. Die volk moes horn ook aan die 

gesag en soewereinitiet van die vyand (Babilonie) onderwerp. In 

Juda moes hul opvatting die besef laat posvat dat hulle hul vryheid 

sou moes prysgee, en dat hulle hul aan vreemde beheer sou moes 

onderwerp. Geen wonder dus dat hulle, Jeremia inkluis, as 

landsverraaiers gebrandmerk is nie (Wessels 1994: 214) . Verandering 

(ook in denke) veroorsaak altyd weerstand en negatiewe reaksies. 

Hierdie geval was geen uitsondering nie (Wessels 1994:216). Jeremia 

het 'n hoogs kritiese houding teenoor die koning en ander leiers in 

die gemeenskap gehad (vgl Jr 13:13-22; 27-29; 37:11-15; 38:1-

6). Jagersma (1982:176) is van mening dat Jeremia 'n beleid van 

neutraliteit voorgestaan het, omdat hy ten alle koste 'n militere 

botsing met sy katastrofiese gevolge wou vermy. 'n Karakteristieke 

uitdrukking van sy denke in hierdie verband, is sy welbekende brief 

aan die ballinge van 597 v C in Babilonie (Jr 29:4-14) waarin hy 

hul aanmoedig om vrede vir hulself en vir die stad waarin hulle 

woon, te soek. Dit is 'n logiese versoek nadat Jeremia in Jeremia 

27 die volk aangeraai het om hul aan Nebukadnesar te onderwerp. 

Jeremia se profetiese aankondigings (Jr 27) het die gevestigde 
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sosiale stelsel versteur en kon tot geweldige verliese ly. 

Ballingskap sou byvoorbeeld die verlies van hul land tot gevolg he. 

Hul sou nie meer in Jerusalem kon aanbid nie, ensovoorts. Vir 

mense vir wie Jerusalem, die paleis en tempel sekuriteit beteken 

het, sou die beleid van die pro-Babiloniese party katastrofale 

gevolge meebring (Wessels 1994:217-219). Dat dit die standpunt van 

'n minderheidsparty was, is dus begryplik. 

1.3 Voorspel tot die val van Jerusalem 

Die sienswyse van die meerderheidsparty het die status quo vanaf 

597 v C ondraaglik gevind. Hulle het op die regte oomblik gewag om 

die Babiloniese juk af te skud. 'n Eerste poging is in 594 v C 

reeds aangewend. Onderhandelinge met Edom, Ammon, Moab, Tirus, 

Sidon en moontlik ook Egipte, is aangeknoop, maar daar het niks van 

gekom nie (Jagersma 1982: 179) . Dit was op hierdie stadium dat 

Sedekia 'n besoek aan Babilonie gebring het, in die vierde jaar van 

sy regering (Jr 51:59) en waartydens hy Nebukadnesar waarskynlik 

van sy lojaliteit verseker het. 

In 589 v C breek die regte oomblik aan. Farao Apries (589-570 

v C) van Egipte volg Psammetichus II (595-589 v C) op. Hy wou weer 

Egiptiese belange na Sirie en Palestina uitbrei en sou 'n Judese 

rebellie teen Babilonie steun. Dit het nuwe hoop laat ontvlam dat 

die Babiloniese juk met behulp van Egipte afgeskud kon word. 

Sedekia kon nie die geweldige druk van die meerderheidsparty 

weerstaan nie, en rebelleer in die negende jaar van sy regering, 

dit is in 589 v C, teen die Babiloniers. Aanvanklik kon die 

rebellie nie momentum kry nie. Van die state wat Juda in 594 v C 

in 'n anti-Babiloniese koalisie wou betrek, het net Tirus en Ammon 

van die Babiloniese juk ontslae probeer raak. Edom het trouens 

baie verander en 'n pro-Babiloniese gesindheid openbaar (Le Roux 

1987a:ll5; vgl par 1.4). 

Nebukadnesar laat nie op horn wag nie en ruk in 587 v C teen 

Jerusalem op. Dit was die begin van die beleg wat tot die somer 

van 586 v C sou duur. In Brief III van die Lagis-ostraka is 'n 
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belangrike historiese aanmerking: net v66r of na die aanvang van 

die beleg het Sedekia vir Konjahu, seun van Elnatan en 'n 

aanvoerder van die leer (ANET, bl 322), na Egipte na farao Apries 

gestuur om te gaan hulp vra. Teen die somer van 587 v C daag 

hulptroepe uit Egipte op en dwing die Babiloniers om die beleg van 

Jerusalem op te hef. Die Babiloniers het egter gou met die 

Egiptenare klaargespeel en teruggekeer om die beleg van Jerusalem 

voort te sit (Le Roux 1987a:ll5-116). 

Aanvalle op ander Judese stede het ook nou begin, maar hulle 

het waarskynlik nie veel weerstand gebied nie. Lagis en Aseka, in 

die heuwellandskap op die westelike grens van die koninkryk van 

Juda, het hul egter verset: 

.... terwyl die leer van die koning van Babel oorlog voer teen Jerusalem 
en teen al die stede van Juda wat oorgebly het, teen Lagis en teen 
Aseka; want hulle het as versterkte stede oorgebly onder die stede van 
Juda (Jr 34: 7) . 

Die Lagisbriewe wat, soos reeds gemeld, in 1935 en 1938 by Tel-ed

Duweir (die antieke Lagis) ontdek is, verskaf inligting oor die 

laaste dae van die staat Juda. Dit is duidelik uit die 

korrespondensie dat die Judeers deur die Babiloniese 

verdedigingsgordel kon kom en briewe oor en weer dra. Briewe gerig 

aan die kommandant van Lagis, is afkomstig van leiers van 

buiteposte rondom Lagis en handel oor Babiloniese troepebewegings. 

Dit is duidelik dat dit 'n troostelose toestand was. Veral Brief 

VI vertel van die moedeloosheid wat onder die hoe amptenare in 

Jerusalem posgevat het. Die moreel was laag: 

And behold the words of the pr [inces] are not good, [but] to weaken 
our hands [and to sla]cken the hands of the m{en] who are informed 
about them[ . .. And now] my lord, wilt thou not write to them, saying, 
"Why do ye thus [even] in Jerusalem? Behold unto the king and unto 
[his house] are ye doing this thing!" [And,] as Yahweh thy God liveth, 
truly since thy servant read the letters there hath been no [peace] for 
[ thy ser]vant .... (ANET: bl 322). 

Aseka was 'n versterkte stad noord van Lagis en het eerste geval. 

Lagis het daarna geval en is totaal verbrand, soos opgrawings 

getoon het (Noth 1977:286; M~zar 1990:458) 
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1.4 Die val van Jerusalem 

2 Konings 25 bevat 'n beskrywing van die lot van Jerusalem tydens 

en na sy val, op die basis van besonderhede soos opgeteken in 

Jeremia 34:1-7. Jeremia 39:1-10 gee ook verslag van die val van 

Jerusalem. Die twee verslae is baie nou verwant aan mekaar. 

Daarvolgens is Jerusalem beleer vanaf die tiende dag van die tiende 

maand van die negende jaar van Sedekia tot die negende dag van die 

vierde maand van die elfde jaa1 ~~ Kn 25:1-3; Jr 39:1-2). Tesame 

met die kort onderbreking, veroorsaak deur die Egiptiese aanval 

(sien par 1.3), het die stad die vyand vir meer as agtien maande 

trotseer. In die stad het daar toe reeds hongersnood geheers en op 

die negende dag van die vierde maand, dit is in Augustus 586 v C, 

het die Babiloniers 'n gat in die noordelike vestingsmuur gemaak en 

die stad betree (2 Kn 25:3-4; Jr 39:2). 

Sedekia en sy gevolg (soldate) het die nag deur die opening in 

die muur gevlug en ooswaarts in die rigting van Transjordanie 

beweeg. Hy het skynbaar gehoop om skuiling by Baalis, koning van 

Ammon, te vind. Hy is egter naby Jerigo ingehaal en na Ribla, die 

hoofkwartier van die Babiloniers in Juda, geneem. Sy soldate, 

onder andere sy seuns, is daar wreedaardig vermoor, sy oe 

uitgesteek en hy is as gevangene na Babilonie geneem {2 Kn 25:6-7; 

Jr 39: 5-7) . 

'n Hoe Babiloniese offisier, Nebusaradan, het kort daarna in 

Jerusalem gekom om die stad te verwoes. Babiloniese soldate, 

bygestaan deur Edomiete (vgl hul pro-Babiloniese beleid in 1.3), 

het die stad geplunder. Die koninklike paleis, die tempel, ander 

groot geboue en al die huise is aan die brand gesteek (2 Kn 25:9). 

Volgens 2 Konings 25:8 het dit plaasgevind op die sewende dag van 

die vyfde maand 586 v C, ongeveer 'n maand na die besetting en 

waarskynlik op uitdruklike bevel van Nebukadnesar, wat eers by 

Ribla gehaal moes word. Die tempel van Salomo het in vlamme 

41 



opgegaan en daarmee saam vermoedelik die antieke relikwie van die 

ark. Noth (1960:287) argumenteer dat tradisie swyg oor die ark na 

die oorplasing daarvan na die tempel van Salomo. Aangesien ons nie 

bewus is van 'n vroeere plundering van die tempel waartydens die 

ark vernietig kon word nie, is dit waarskynlik in 586 saam met die 

tempel verwoes, aangesien die Babiloniers die tempelskatte in 598 

v c gebuit het, maar niks gese word of hul die ark saamgeneem of 

vernietig het nie (2 Kn 24:13). 

Die stadsmuur is op strategiese plekke verwoes. Opgrawings 

deur Kathleen Kenyon vanaf 1-961 1967 op die suid-oostelike 

heuwel, die vernaamste gebied van die ou Jebusitiese en later van 

die Dawidiese stad wat steeds in die vroee sesde eeu bewoon is, 

bied die duidelikste bewys van die verwoesting van die stadsmure. 

Dit toon ook dat die mure wat Nehemia 'n eeu later herbou het, na 

al le waarskynlikheid 'n ander lyn gevolg het as gevolg van die 

verwoesting in 586 v C (Ackroyd 1970:6). 

Die bevolking is, sonder twyfel, aan wrede behandeling 

blootgestel: 

Die wat deur die swaard verslaan is, is gelukkiger as die wat deur die 
honger verslaan is, wat, deurboor, vergaan het uit gebrek aan 
veldvrugte (Klgl 4:9). 

Blind het hulle deur die stad gewaggel, met bloed bevlek, sodat 'n mens 
hulle klere nie kon aanraak nie (Klgl 4:14). 

Ons vervolgers was vinniger as die arende van die hemel, op die berge 
het hulle ons hewig agtervolg, in die woestyn het hulle ons voorgele 
(Klgl 4:19). 

Vlugtelinge uit Jerusalem is deur Edomiete by kruispaaie 

voorgestaan en of vermoor, of aan die Babiloniers uitgelewer (Ob 

1:14) Die optrede kon die ballingskapsgemeenskap nooit vergeet 

nie: 

Die dag toe j y daarby gestaan het, die dag toe vreemdes sy rykdom 
weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring het en die lot oor 
Jerusalem gewerp het - toe was jy ook soos een van hulle! 
En tog moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie, die 
dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op 
die dag van hulle ondergang nie en nie gespog het op die dag van 
benoudheid nie! (Ob 1:11-12.) 
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As gevolg van die verwoeste stadsmuur, was Jerusalem weerloos teen 

militere aanvalle. 2 Konings 25:11 dui aan dat almal wat in die 

stad agtergebly het, as ballinge weggevoer is (sien par 2.2.1). 

Slegs die arm mense wat niks gehad het nie, die n?icy het in die 

land agtergebly (Jr 39:10). 

Jeremia se posisie was onduidelik. Jeremia 40:1-6 se dat hy 

gevange geneem is saam met ander wat na Babilonie weggevoer sou 

word. In Rama, 'n 'konsentrasiekamp' waar gevangenes tydelik 

aangehou is, is hy egter deur Nebusaradan se toedoen bevry. Daar 

is egter navorsers wat meen dat- hy ba-ie vroeer deur die Babiloniers 

bevry is (Le Roux 1987a:ll8). Hy is in elk geval die keuse gegun 

om na Babilonie te gaan of in Juda agter te bly. Hy het besluit om 

voorlopig in die stad te bly. 

Vol gens 2 Konings 24: 14 en Jeremia 3 9: 10 het net die 'arm 

mense van die land' of ri~il·cy n?i in Juda agter gebly. De Vaux 

(1973:71) is van mening dat hierdie groep nie die arm klasse aandui 

nie, maar dat dit onderskei word van, of gekontrasteer word met, 

die elite, dit wil se die koning of die prins, die koning en sy 

bediendes en die hoofmanne, die priesters en die profete. Hierdie 

boere op die platteland sou dalk die minste geneig wees tot 

politieke onrus - dalk het Nebusaradan ook so geoordeel! Ook die 

kultuspersoneel is gevang: Seraja, die hoofpriester, Sefanja, 

tweede-in-bevel van die priesters, en drie drumpelwagters, wat 

destyds 'n belangrike posisie was (2 Kn 25:18). Hulle het 

heelwaarskynlik die nasionalistiese party ondersteun (sien par 

1.2). Ander hoe amptenare wat gedood is, was: die offisier in 

bevel van die leer, vyf man in vertrouensposisies, die sekretaris 

van die opperbevelhebber en sestig ander mense van hoe aansien (2 

Kn 25:18-19). Die aantal tereggesteldes was opvallend min. 'n 

Mens kan miskien daaruit aflei dat die Babiloniers aanvanklik nie 

voor die voet wou doodmaak nie, maar tog vroegtydig potensiele 

leiers van 'n moontlike rebellie wou uitskakel. Uiteindelik is die 

boonste laag van die bevolking weggevoer of doodgemaak en Juda van 

'n belangrike leierskorps beroof. 
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2. DIE POLITIEKE SITUASIE NA DIE VAL VAN JERUSALEM 

Hierdie aspek van die politieke dimensie word onder die volgende 

hoofde verdeel: in Juda (2 .1), in Babilonie (2. 2), in Egipte 

(2.3), in ander lande (2.4). 

2.1 Die politieke situasie in Juda 

2.1.1 Die agtergeblewe bevolking 

Ons kry 'n duidelike beeld van verwoesting in Juda in die Ou 

Testament: 

En hy het die huis van die Here en die huis van die koning verbrand; 
ook al die huise van Jerusalem, ja, elke groot huis met vuur verbrand 
(2 Kn 25:9). 

Julle het self gesien al die onheil wat Ek oor Jerusalem en oor al die 
stede van Juda gebring het; en kyk, hulle is vandag 'n puinhoop, sender 
dat daar iemand in woon; {Jr 44:2) 

Mensekind, die bewoners van daardie puinhope in die land van Israel 
spreek en se: .... (Esg 33:24) 

Hierdie beeld van verwoestingword deur argeologiese vondse in Juda 

bevestig. Albright (1932:104) meen dat 'n mens van die 'algehele 

verwoesting van Juda' kan praat. Ander argeoloe meen ook dat 

Judese stede vernietig is, stedelike kultuur verval het en die 

bevolking in klein, arm gemeenskappe gewoon het (Kenyon 1960:296; 

Weinberg 1971:84, 96). Dit is slegs in die land van Benjamin, 

noord van Jerusalem (by Tel el-Ful, Mispa, Gibeon) waar nie 

grootskaalse verwoesting deur die Babiloniers aangerig is nie 

(Mazar 1990:460). Albright (1932:87, 110) skat die bevolking wat 

in Juda agtergebly het, op minder as twintigduisend, terwyl 

Harrison (1970:256) dit weer op eenhonderd-en-twintigduisend raam. 

Hoewel ons moet toegee dat Harrison nie in dieselfde asem as 

Albright genoem kan word op hierdie gebied nie, lyk dit nietemin 

asof 'n noukeurige skatting blote bespiegeling sou wees. 

'n Totaal verskillende beeld van die situasie in Juda en van 
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die bevolking wat agtergebly het, kan gevorm word met 'n ander 

interpretasie van bogenoemde Bybelse bronne en op grond van 

addisionele tekste (vgl Janssen 1956:39-42 en Ackroyd (1968:20-31). 

Dit is s6 dat sommige stede (Jerusalem, Lagis, Aseka) en vestings 

vernietig is (sien par 1.3), maar nie alle stede is ontruim nie. 

Van die klein dorpies wat vernietig is, is weer hervestig deur 

diegene wat nie in ballingskap gegaan het nie, en die wat 

aanvanklik voor die Babiloniers na Transjordanie en die Judese 

woestyn gevlug het (Esg 33: 27), en later na hul klein dorpies 

teruggekeer het (Jr 40:10-12). - Uit Esegiel 33 :24 kan selfs aanvaar 

word dat selfs in die vernietigde stede die lewe nie opgehou het 

nie: 

Mensekind, die bewoners van daardie puinhope in die land van Israel 
spreek en se: .... (Esg 33: 24) 

Die deportasie was dus nie algeheel nie, maar beperk tot die leiers 

en lede van die vry professies, soos goudsmede en slotmakers (2 Kn 

24:14). Getalle in die Bybelse bronne van die wat in 597, 586 en 

582 v C verban is, weerspieel die beperkte omvang van die 

deportasies (2 Kn 24:14,16; 25:19; Jr 52:28-30) Aan die wat in 

die land agtergebly het, 'die arm mense wat niks gehad het nie' (Jr 

39:10), is grond gegee wat eers aan die wat verban is en aan die 

koninklike stand, behoort het {Janssen 1956:49-54). 

Lemche (1988:175) dui ook aan dat daar waarskynlik drie 

deportasies was,te wete in 597, 586 en 582 v C. Die een in 597 was 

die omvattendste en hy skat die weggevoerdes op ongeveer 5000 

individue. Die gesamentlike getal van die drie deportasies kan nie 

meer as 10 000 individuele ballinge gewees het nie. Lemche oordeel 

dat dit 10% tot 20% van die bevolking kon gewees het. 

Jeremia 41:5 is hier van belang: 

.... [toe] kom daar manne van Sigem, van Silo en van Samaria, tagtig 
man, met afgeskeerde baard en geskeurde klere, wat hulleself stukkend 
gekerwe het; en spysoffer en wierook was in hulle hand om dit na die 
huis van die Here te bring. 
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Hierdie vers laat die vraag ontstaan of die Babiloniers werklik die 

tempel totaal vernietig het en of die kultus ten volle beeindig is. 

Die vers mag dui op 'n matige herstel van die tempel, of ten minste 

die voortsetting van kultiese aanbidding in Jerusalem. Ek stem 

saam met Janssen (1956:39) dat die boek Klaagliedere die 

katastrofe van die vernietiging van die tempel en die deportasie 

vir die mense van Jerusalem en Juda bevestig: 

Die wee na Sien treur, emdat daar geen feesgangers is nie; al haar 
peerte le woes, haar priesters sug, haar jonkvroue is bedroef~ en sy 
self het dit bitter (Klgl 1 :4) .- · -

Die Here het al die woonplekke van Jakob sender verskoning verslind; 
in sy grimmigheid het Hy die vestings van die dogter van Juda verwoes, 
op die grend gewerp, die keninkryk en sy verste ontheilig (Klgl 2.2). 

Terselfdertyd is .. dit uit Klaagliedere ook duidelik dat Jerusalem en 

Juda wel nog inwoners gehad het. Vir die godsdienstige 

implikasies, sien hoofstuk 5, paragraaf 2.2.2. 

2.1.2 Gedalja 

Die Babiloniese beleid 

Plaaslike administrasie 

bevolking behartig. Die 

was nie 

is selfs 

bestaan 

uitermate onderdrukkend nie. 

deur lede van die plaaslike 

van die pro-Babiloniese party 

daarvoor. 86 is Gedalja, 'n 

Judeer, seun van Ahikam en kleinseun van Safan, as die belangrikste 

bewindhebber in Juda aangestel (2 Kn 25:22). Dit is nie bekend wat 

vir Nebukadnesar laat besluit het dat juis hy geskik was vir die 

(sien par 1.2.2) is dalk die rede 

pos nie. Hy het heel waarskynlik onder Sedekia reeds 'n hoe 

posisie beklee, want daar is in Lagis 'n kleiseelafdruk ontdek met 

die inskripsie 'Behoort aan Gedalja, wat hoof is van die 

huishouding' (Moscati 1951:61). Die meeste geleerdes is dit eens 

dat dit na die Gedalja van 2 Konings 25:22 verwys. Hy is 

ongetwyf eld deur die Babiloniers aangestel omdat hy pro

Babiloni esgesind was (Oded 1977:476). Gedalja se familie figureer 

dikwels in die verhale van die tyd. In die tyd van Josia se 

hervormings was daar 'n Safan wat sekretaris, 'n vername 
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regeringsbeampte, was (2 Kn 22:8-10). Hy het 'n seun met die naam 

Ahikam gehad (2 Kn 22:12) en dit is baie waarskynlik dat hierdie 

Gedalja Ahikam se seun en Safan se kleinseun was. Ander lede van 

dieselfde familie blyk in Jeremia 36: 10-11 Jeremia se ondersteuners 

te wees, en dus heel waarskynlik lede van die pro-Babiloniese 

party. 

Baie Bybelvertalings, byvoorbeeld die Revised Standard 

Version, gee die titel 'goewerneur' aan Gedalja, maar dit is sonder 

tekstuele regverdiging. Daar word nie gese in watter amp hy 

aangestel is nie, maar twee faktoredui daarop dat hy waarskynlik 

koning gemaak is om Sedekia te vervang: 

i) Die feit dat 'n titel nie in die teks (2 Kn 25:22) genoem word 

nie, suggereer dat die eindredakteurs van die Koningsmateriaal nie 

sy ware titel wou openbaar nie. Die rede daarvoor was waarskynlik 

dat hul sou moes erken dat 'n nie-Dawidiet as koning aangestel is. 

ii) Twee tekste in Jeremia 40 - 41 praat van 'die koning' as 

toestande na die val van Jerusalem beskryf word. Di t word die 

beste gesien as verwysings na Gedalja. Jeremia 41: 10 meld die 

koning se dogters by Mispa, wat of sy werklike dogters of die vroue 

van sy hof was. Die tweede teks, Jeremia 41:1, beskryf Ismael as 

een van die 'owerstes van die koning', dit is 'n offisier van 

Gedalja onder wie se gesag hy homself vroeer geplaas het (Jr 40:8). 

Hier blyk 'die koning' Gedalja te wees (Miller & Hayes 1986:421-

423) . 

Indien Gedalja koning gemaak is, sou dit suggereer dat die 

Babiloniers die ou Assiriese beleid gevolg het, waarvolgens 

suidelike Palestina nie by hul provinsiale stelsel ingelyf is nie, 

maar beperkte onafhanklikheid as vasalstaat geniet het (sien par 

2.1.4). S6 sou Gedalja beskou gewees het as opvolger van Sedekia, 

maar nie uit die ou regerende familie nie. Die steun wat Gedalja 

van Jeremia (Jr 40:1-6) en die gewone bevolking in Juda gekry het, 

suggereer. dat 'n groot deel van die agtergeblewe bevolking pereid 

was om 'n nie-Dawidiese monarg te aanvaar. Jeremia het ook in 

Mispa gaan bly. Vir die Babiloniers was dit belangrik dat hy en 

Gedalja moes saamwerk. Gesien die feit dat hy waarskynlik die pro-
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Babiloniese party gesteun het, sou sy teenwoordigheid vir hul as 

waarborg dien dat Gedalja nie onverantwoordelik sou optree nie (Le 

Roux 1987a:120). 

Gedalja se amptelike woning was nie in Jerusalem nie. Die 

rede daarvoor was miskien nie soseer om die rebelse stad te 

degradeer nie, as dat Jerusalem s6 verwoes was dat dit vir die 

oomblik nie as administratiewe sentrum geskik was nie. Gedalja het 

in Mispa, op die noordelike grens van Juda, sy setel gehad. 

Moontlik het die keuse op Mispa geval omdat hy nie so deurgeloop 

het in die stryd van 588 - 586 v- C nie (Noth 1960:288). 'n Mens 

kan egter nie die moontlikheid uitskakel dat die Babiloniers met 

die keuse van Mispa die Judeers daaraan wou herinner dat Jerusalem 

verower is nie. 

Gedalja het egter ook vyande gehad, waarvan ene Ismael, seun 

van Netanja, die grootste was (2 Kn 25:25). Ismael, 'n lid van die 

koninklike familie, het aspirasies geh~d om self die leiersposisie 

in Juda te vul . Die motief daarvoor kon wees dat hy weer 'n 

onafhanklike Judese staat onder 'n Dawidiese heerser wou vestig 

(sien par 2.1.3). Waarskuwings teen Ismael is deur Gedalja in die 

wind geslaan (sy leerowerste het selfs aangebied om Ismael te 

vermoor), en hy onthaal Ismael en tien van sy manskappe. Die 

gasvryheid word wreed beeindig: Gedalja en al die manne by horn, 

Judeers en Babiloniers, is vermoor (Jr 41:2). Moontlik het die 

daad op aanhitsing van Baalis, koning van Ammon, plaasgevind 

(Ginsberg 1950:366). Ismael het egter nie die ondersteuning van 

die Judese volk gehad nie, en terwyl hy besig was om die bevolking 

van Mispa na Ammon weg te voer, is hy oorval. Hy en agt van sy 

aanhangers ontsnap egter, en vlug na Transjordanie om by die 

Ammoniete skuiling te soek (Jr 41:10-15). 

Die bevryde inwoners van Mispa en hul bevryders het 

Nebukadnesar se wraak gevrees en was bang dat sy soldate nie tussen 

skuldiges en onskuldiges sou kon onderskei nie. Teen Jeremia se 

raad in, besluit hul om na Egipte te gaan (Jr 42). Hul neem vir 

Jeremia teen wil en dank saam (Jr 43: 1-7) . In 582 v C het 

Nebukadnesar weer 'n groep mense in ballingskap weggevoer. Ackroyd 
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(1970:16) meen dat dit die gevolg van die moord op Gedalja en die 

Babiloniese troepe mag wees, maar dit kon ook 'n onafhanklike 

handeling wees. 

2.1.3 Die Dawidiese restourasiehoop 

Ismael was 'n lid van die Dawid-familie (of hy het daarop aanspraak 

gemaak) , hoewel dalk nie van onmiddellike regeringsaf stamming nie 

(2 Kn 25: 25; Jr 41: 1) . Hy was waarskynlik 'n afstammeling van 

Elisama, 'n seun van Dawid ~2 Sm 5:16; 1 Kr 3:8; 14:7). Ismael 

het horn aanvanklik aan Gedalja se gesag onderwerp (Jr 40:8-10) en 

is in 'n gesagsposisie geplaas (Jr 41:1). Die Bybelteks (2 Kn 

25:25) bied geen motivering vir Ismael se moord op Gedalja nie, 

maar Miller en Hayes (1986:424) meen ons moet aanvaar dat dit die 

optrede van nasionalistiese patriotte was wat weer 'n onafhanklike 

Judese staat onder 'n Dawidiese heerser wou vestig, met die hulp 

van 'n vreemde monarg, die Ammonitiese koning. Na verdere moorde 

is Ismael en sy mag teengegaan deur Judese offisiere, veral deur 

Johanan, seun van Kareag (Jr 41:11-14). Die Judese bevolking was 

duidelik nie bereid om die ambisies van 'n aspirant Dawidiese 

messias te ondersteun nie. Sonder die simpatie en ondersteuning 

van die algemene bevolking, het Ismael se planne misluk. 

Die Dawidiese monargie van vierhonderd j aar het na die val van 

Jerusalem finaal verdwyn, ten spyte van die hoop daarop en die 

begeerte daarna. Hierdie enkele episode van Ismael was die 

spreekwoordelike laaste strooi, en nooit weer in die Ou 

Testamentiese tydvak sou die Dawidiese monargie op die grondgebied 

van Israel herstel word nie. 

2.1.4 Die politieke stelsel (organisasie) 

Uit 'n politieke oogpunt het die koninkryk van Juda na die val van 

Jerusalem in 586 v C ophou bestaan en het die land 'n integrale 

deel van die Neo-Babiloniese ryk geword. Nerens is daar opgeteken 

hoe die Babiloniers Juda georganiseer het nie. Wat ons wel weet, 
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is dat Nebukadnesar op daardie stadium 'n einde aan Judese 

outonomie gemaak het. Die Neo-Babiloniers was oenskynlik traer as 

die Assiriers om nuwe politieke stelsels in te stel. Nebukadnesar 

het egter in 586 v C gedoen wat hy in 598/7 v C nagelaat het: hy 

het Juda by die provinsiale organisasie van die Neo-Babiloniese ryk 

ingelyf (Noth 1960:287). 

Die kleine Juda is waarskynlik nie as 'n onafhanklike 

provinsie gevestig nie. Dit is waarskynlik by die naburige 

provinsie Samaria (Samerina) ingelyf, sodat die Judeer aan die hoof 

slegs 'n ondergeskikte van die goewerneur van Samaria was - 'n 

vise-goewerneur met beperkte regte (Noth 1960:288-289). Let egter 

hier op die onsekerheid van die presiese status van Gedalja (vgl 

par 2.1.2). Die meeste historici weerspreek Miller en Hayes se 

siening dat Gedalja 'koning' in Sedekia se plek was (sien par 

2 .1. 2) , en meen dat Juda en Benjamin by die provinsie Samaria 

gevoeg is, met Gedalja wat aangestel is om slegs Juda se sake te 

behartig. In s6 'n geval sou hy, soos reeds gese, funksioneer in 

'n posisie ondergeskik aan die goewerneur van Samaria (Alt 

1953:328). 

Later toe Mispa nie meer as administratiewe sentrum gebruik is 

nie, in die Persiese periode (538-322 v C), het die vise-goewerneur 

weer in Jerusalem gewoon. Die grense van die administratiewe 

gebied van Juda was identies met die gebied van die koninkryk in sy 

laaste periode. Dit het die antieke stamgebied van Juda in die 

berge wes van die Jordaan ingesluit, beginnende noord van die stad 

Hebron, asook die voormalige stadstaatgebied van Jerusalem met die 

groter suidelike deel van die ou stamgebied van Benjamin (Noth 

1960:289). Dit is eers in die Persiese periode, in Nehemia se tyd, 

dat Juda tot by Bet-Sur in die suide, 'n selfstandige provinsie 

geword het. 

Die vraag ontstaan of die vasalstate van suidelike Palestina, 

wat bure van die voormalige koninkryk van Juda was, nie ook hul 

politieke onafhanklikheid in die Neo-Babiloniese tydperk verloor 

het nie, sodat, behalwe vir 'n paar Feniciese kusstede, die hele 

Sirie-Palestina in die provinsiale organisasie van die Ryk ingelyf 
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is. Met die val van Jerusalem het die oostelike state van Ammon, 

Moab en Edom nog bestaan en is hul nie geraak deur die katastrof e 

wat die koninkryk van Juda getref het nie. Ons het reeds gesien 

dat Jeremia 40:11 aandui dat baie Judeers na 586 v C na Moab, Edom 

en Ammon gevlug het, ongetwyfeld omdat hul s6 van die Babiloniers 

kon wegvlug (vgl par 1. 4) . Ongelukkig is daar geen spesifieke 

inligting oor omstandighede waaronder die state later mettertyd 

ophou bestaan het nie. Volgens die geskiedskrywer Josefus het 

Nebukadnesar in 582 v C oorlog teen die Moabiete en Ammoniete 

gevoer in 'n veldtog teen Koele-Sirie, en die volke onderwerp (AntJ 

X,9,7). 'n Inskripsie van Nebukadnesar uit die sogenaamde Wadi

Brisa inskripsie doen verslag oor gevegte deur Nebukadnesar in die 

gebied van die Libanongebergte (ANET, bl 307). Ongelukkig weet 

ons nie wanneer die botsings plaasgevind het nie. Dit is egter 

moontlik dat hierdie inskripsie van Nebukadnesar die onderwerping 

van die Moabiete en Ammoniete kan bevestig. Die inligting kan 

egter nie gekontroleer word nie, en dit is onmoontlik om presies 

vas te stel waar die inhoud histories tuishoort. Ons kan dit egter 

nie as onmoontlik beskou nie en dit mag beteken dat die 

onafhanklikheid van hierdie state waarskynlik beeindig is as gevolg 

van 'n opstand teen Babiloniese soewereiniteit (Noth 1960:294). 

Slegs die finale lot van die Edomitiese koninkryk bly duister. Vir 

Juda het die gebeure in Moab, Ammon en, heel moontlik, Edom beteken 

dat hy totaal omring is deur die heerskappy van die vreemde Ryk; 

dat Juda horn nou bevind het in die wereld van Sirie-Palestina binne 

'n vol tooide en samehangende provinsiale stelsel, en dat enige 

poging om die politieke situasie te verander, ondenkbaar was tot 

tyd en wyl die bestaande orde deur historiese gebeure omvergewerp 

sou word (deur 'n ander grootmoondheid dus). 

Hoe belangrik die stamme in Juda ook al vir die geskiedenis 

van Israel gebly het, was dit ook betekenisvol dat ander in lande 

ver van die vaderland gebly het. Hier is veral Babilonie en Egipte 

van belang, waar selfonderhoudende groepe bymekaar gewoon en aan 

die ou tradisies bly vashou het. Verdwaalde indi vidue, wat om 

watter redes ook al die vaderland verlaat het, het gou verlore 
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geraak. Ook indi vidue wat die groep in Egipte en Babilonie verlaat 

het, is gou deur die vreemde omgewing geabsorbeer. Vans elf sprekend 

hoor ons nooit weer van hulle nie. 

2.2 Die politieke situasie in Babilonie 

Nebukadnesar (605-562 v C) se deportasies na Babilonie in 597, 586 

en 582 v c het slegs die getal Judeers en Israeliete wat in die 

Ooste woon, vermeerder; dit het nie die diaspora ingelei nie. 

Babilonie het twee belangrike -oogmerke gehad met die deportasie in 

veral 586 v C: Eerstens wou hul graag Palestynse mili tere 

opposisie teenoor die Babiloniese regering laat afneem sodat die 

Ryk sy westelike eiendom kon konsolideer ter voorbereiding van 'n 

verdere aanval op Egipte. Tweedens het die ballinge Nebukadnesar 

voorsien van broodnodige ambagsmanne vir sy ambisieuse bouprojekte 

in Babilonie (Harrison 1970:255). Onder die bouprojekte het getel 

verskeie tempels in veral Babilon, kanale, mure en die 

prosessielaan na die Isjtar-hek (Schwantes 1965:134-135). Sy trots 

was die grootsheid van die stad Babilon, waarvan die mure 'n gebied 

van ses vierkante myl omvat het. Deur potensiele leiers en 

vaardige ambagslui te deporteer, het die Babiloniers met een 

geleentheid beide oogmerke van hul oorwinnings in Palestina bereik. 

2. 2 .1 Hoeveelheid Judese ballinge en die belangrikheid van die 

groep 

V66r Nebukadnesar was daar in Assirie 'n Israelitiese ballingskap 

wat in die Joodse tradisie as die 'Tien Verlore Stamme' bekend is 

(Oded 1977:481). Hierdie ballingskap dateer uit 733/2 v C toe 

Tiglat-Pileser III (745 - 727 v C) van Assirie Israeliete uit 

Galilea en die oostelike Transjordanie daarheen gedeporteer het. 

Sargon II (722 - 705 v C) se inskripsies dui daarop dat hy 27 290 

uit Samaria gedeporteer het na die val van Samaria in 721 v C 

(ANET, bl 284). Volgens die Ou Testament (2 Kn 17:6) is hierdie 

Samaritaanse ballinge in Assirie en Medie verstrooi. Sanherib het 
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daarop aanspraak gemaak dat hy 200 150 mense uit Juda gedeporteer 

het, soos blyk uit die 'Annale van Sanherib': 

As to Hezekiah, the Jew, he did not submit to my yoke, I laid siege to 
46 of his strong cities, walled forts and to the countless small 
villages in their vicinity, and conquered (them) by means of well
stamped (earth-) ramps .... I drove out (of them) 200 150 people, young 
and old, male and female, horses, mules, donkeys, camels, big and small 
cattle beyond counting, and considered (them) booty (ANET, bl 288). 

Dit is duidelik dat bogenoemde getal 'n kennelik oordrewe aanspraak 

deur Sanherib is. 

Net soos Assiriese gebruik-, het Nebukadnesar die boonste 

leiersklas uit Juda weggevoer. Dit is hoofsaaklik die stedelike 

bevolking van Jerusalem wat na Babilonie gedeporteer is, terwyl die 

boerebevolking agtergebly het (2 Kn 24:14). In soverre 

Nebukadnesar nie die ballinge vervang het met 'n boonste klas nie, 

en nie 'n nuwe onafhanklike organisasie in die klein gebied 

daargestel het nie, het hy die reorganisasie van die bevolking 

onvoltooid gelaat. In hierdie opsig het die posisie van Juda baie 

verskil van die in die provinsies deur Assirie daargestel op die 

grondgebied van die voormalige koninkryk van Israel (Noth 

1960:288). Dit was belangrik vir die toekomstige verloop van 

gebeure, want die Judese bevolking wat in Juda agtergebly het, het 

nie met die Babiloniers vermeng geraak soos die inwoners van die 

voormalige koninkryk van Israel met die Assiriers vermeng geraak 

het nie - vergelyk die ontstaan van die Samaritane. 

Soos reeds gese, is die grootte van die Mesopotamiese diaspora 

in Nebukadnesar se tyd drasties vergroot met die deportasies in die 

tyd van koning Jojagin (597 v C) en Sedekia (586 v C) en 'n 

daaropvolgende ballingskap in 582 v C (Jr 52: 30) . Met die 

belangrikste politieke, ekonomiese, sosiale en godsdienstige leiers 

wat na Babilonie geneem is, het slegs 'die armes van die land' of 

fi~:"J·c37n?i in Juda gebly (2 Kn 24:14) (sien par 1.4 in hierdie 

verband) ·: Oded (1977:481) beweer dat die hoofsentrum van die volk 

van Juda tussen die val van Jerusalem en die terugkeer onder Cyrus, 

dit is vanaf 586-538 in Babilonie om die verbanne koninklike 
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familie gesetel was. Hierdie ballinge, hoewel min in getal, was 

die mense wat Israel se toekoms sou vorm. Hulle het aan Israel se 

geloof nuwe rigting gegee, en ook die impuls voorsien vir die 

uiteindelike herstel van die Joodse gemeenskap in Palestina (Bright 

1981:345). 

In teenstelling met die standpunte van historici soos Oded 

(1977), Bright (1981), Ackroyd (1986) en Janssen (1956) meen Martin 

Noth (1960:296) dat die belangrikheid van hierdie groep (die 

ballinge in Babilonie) nie oorskat moet word nie. Volgens horn het 

die Kroniekskrywer die verloep -van gebeure s6 geskets dat dit 

voorkom asof die ware geskiedenis van Israel na die val van 

Jerusalem by die 'Babiloniese ballingskap' van die Judeers en die 

latere terugkeer van hierdie ballinge na die provinsies van Juda 

gevind moet word. Hierdie beskouing, wat onder die invloed van die 

Kroniekskrywer tradisioneel geword het, is eensydig - aldus Noth 

(Noth 1960:296). Noth erken dat dit ongetwyfeld waar is dat baie 

belangrike ontwikkelings in die lewe en denke van die Babiloniese 

ballinge plaasgevind het, en dat dit wel die hele latere 

geskiedenis van Israel beinvloed het, maar nietemin het die 

Babiloniese groep vir horn bloot 'n buitepos verteenwoordig, terwyl 

Palestina die sentrale arena van Israel se geskiedenis gebly het. 

Die afstammelinge van die ou stamme wat in Juda gebly het, met die 

heilige plek van Jerusalem, het nie slegs numeries die groot massa 

gevorm nie, maar ook die geestelike kern van die volk (Noth 

1960:296). Vir hierdie mense het die gebeure van 586 v C nie die 

einde beteken nie. Skakels met die volk se verlede is hier bewaar; 

so ook die aanbidding in die heilige plek in Jerusalem. Bowe-al 

het die deuteronomiese wet hier bekend gebly en is dit toegepas 

(Noth 1960:292). Hoewel dit hoofsaaklik die leiers en lede van die 

vry professies was wat gedeporteer is en die 'arm mense van die 

land' wat agtergebly het (2 Kn 24:14), beteken dit nie dat die wat 

in Juda agtergebly het, noodwendig minderwaardig was nie. Vergelyk 

De Vaux se siening van wie die 'arm mense van die land' was (sien 

par 1.4), en as dit so is dat die boek Klaagliedere in Palestina sy 

beslag gekry het, is dit 'n indrukwekkende bewys vir die bestaan 
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van 'n gemeenskap in Juda wat in staat was om die betekenis van 

gebeure en hul belangrikheid vir die ontwikkeling van denke deeglik 

te evalueer (sien hfst 6, par 1). Die moontlikheid bestaan verder 

dat ook die Deuteronomistiese Geskiedwerk en Obadja 'n Palestynse 

oorsprong het (sien hfst 6, 1.2 en 4.2). Dit alles in ag genome, 

noop 'n mens om Noth se standpunt met meer respek te beskou. 

Volgens 2 Konings 24:14 is daar in 597 v C 10 000 ballinge na 

Babilonie weggevoer. 'n Meer akkurate skatting van mense wat in 

die genoemde drie deportasies uit Palestina weggevoer is, het in 

Jeremia 52:28-30 behoue gebly~ 

in 597 3023 siele 

in 586 832 siele 

in 582 745 siele 

Dit is 'n totaal van 4 600 mense (siele). Bright (1981:345) beskou 

dit as 'n redelike getal. Janssen (1956:25-39) en Ackroyd 

(1968:20-23) meen dat, hoewel die getal waarskynlik net die mans 

aandui, kan die groottotaal nie meer as drie of vier maal die getal 

wees nie. Harrison (1970:256) se weer die verskil tussen die twee 

bronne kan dalk daaraan toegeskryf word dat die getalle in Konings 

slegs 'n growwe skatting van die weggevoerdes bevat, of dat die 

getalle in Jeremia die werklike getalle van die wat die lang reis 

na Babilonie oorleef het, weerspieel. Lemche (1988:175) meen dat 

die gesamentlike getal nie 10 000 kan oorskry nie. Hoe dit ook al 

sy, die groep ballinge in Babilonie was nie uitermate groot nie. 

2.2.2 Verblyf in Babilonie 

Baie van die ballinge was gespesialiseerde ambagslui (2 Kn 24:16), 

maar die meerderheid (ook ballinge uit ander lande) wat met die 

bouwerk behulpsaam was, was slawe wat as ballinge na Babilonie 

gebring is. Tussen hulle was die Judese ballinge wat in kolonies 

in Babilonie gevestig is, in 'n soort internering. Een van die 

kolonies was Tel-Abib, naby die Kebarrivier (Esg 3:15; Esr 2:59; 

8:17). Die kolonies was in suidelike Mesopotamie, nie ver van 

Babilon af nie. Hul is dus nie tussen die plaaslike bevolking 
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geplaas nie (sien hfst 4, par 1.2). 

Harrison (1970: 261) meen dat die gewone ballinge hardhandig 

behandel is terwyl hul aan die imperiale stede gewerk het om dit te 

verfraai. Die ballinge wat in Juda 'n hoer sosiale status geniet 

het, het 'n aantal voorregte geniet, asook 'n mate van vryheid ten 

opsigte van werkskeuse. In hierdie verband kan 'n mens veral let 

op die behandeling van koning Jojagin (vgl par 2.2.3). Bright 

(1981:345) maak nie 'n onderskeid tussen verskillende klasse 

ballinge nie, en meen dat, hoewel 'n mens nie die ballinge se 

ongerief en vernedering moet m:i..skyk -nie, dit tog wil voorkom asof 

hul lot nie ondraaglik was nie. Volgens horn was hul natuurlik nie 

vry nie, maar beslis nie gevangenes nie. Le Roux (1987a:128) 

huldig dieselfde standpunt. Scheffler (1992:208-221), weer, werp 

meer lig op die verskillende dimensies van lyding wat die ballinge 

tydens die ballingskap ervaar het. Hy maak sy afleiding hieroor 

uit die boek Deuterojesaja (Jes 40-55), wat tydens die ballingskap 

sy beslag gekry het (sien hfst 6, par 7.1). Dat Deuterojesaja 

probeer het om mense in hul uur van nood (lyding) aan te spreek, is 

nie 'n punt wat betwis word nie. Die vier knegliedere moet ook 

gesien word teen die agtergrond van die 'lydingsituasie' van die 

ballingskap (Scheffler 1992 :208). Volgens Scheffler is dit nie 

genoeg om die ballinge se lyding net in die ballingskapsituasie 

(die politieke onderdrukking) en die botsende houdings en reaksies 

onder die ballinge ten opsigte van die radikale nuwe sosio

historiese situasie wat tot die ballingskap gelei het, te soek nie 

(Scheffler 1992:209). Hy maak trouens 'n sterk saak uit dat die 

lyding nie bloot polities, of selfs geestelik, was nie. Die straf 

vir hul sonde (wat as geestelike lyding beskou kan word) kan immers 

verskeie vorms binne die ballingskapsituasie aanneem, byvoorbeeld 

fisies en ekonomies. Scheffler onderskei uiteindelik die volgende 

dimensies van lyding in die ballingskap, soos weerspieel in 

Deuterojesaja (Scheffler 1992:216-218): 

i) polities: vyandigheid tussen Juda en Babilonie, die val van 

Jerusalem en ander stede, beskerming teen vyande (bv Jes 

40:11-12). 
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ii) fisies: beskerming teen vyande (Jes 40:11-12), dors (Jes 

41:17-19), beroof en geplunder, gebonde in kerkers, verborge 

in gevangenisse (Jes 42:22). 

iii) psigologies: vrees, ontsteltenis (Jes 41:13-14; 43:1,5; 44: 

2,8), smart (Jes 53:3,10) 

iv) sosiaal: vernedering (Jes 50:6-9), veragting en verwerping 

deur mense (Jes 53:3). 

v) ekonomies: arm en behoeftig (Jes 40:20), val van Jerusalem en 

ander stede het groot ekonomiese implikasies gehad. 

vi) juridies: veroordeling (Jes 50:9), ongeregtigheid, 

onregve·rdigheid (Jes 53: 11 - geimpliseer) 

vii) religieus: deur God geslaan, verdruk (Jes 44:2) 

viii) geestelik: straf vir sonde (Jes 44:2). 

Hoewel die ballinge in Babilonie uiterlik 'n relatief normale 

lewe kon lei (vgl hfst 4 par 1.2 en 2.2), moet 'n mens die lyding 

in alle lewensfere nie misken nie. Bulle was immers vreemdelinge 

in 'n ver land wat in alle opsigte verskillend van Juda was. 

Sommige van die ballinge was in 595 of 594 v C by woelinge 

betrokke, waarvoor teen sommige leiers opgetree is (Jr 29). Op 'n 

later stadium, na 592 v C, is Jojagin in die gevangenes gesit, 

vermoedelik vir medepligtigheid, of verdagte medepligtigheid, in 

oproerige aksie (2 Kn 25:27-30). Daar het hy gebly tot die einde 

van Nebukadnesar se regering (sien par 2.2.3 oor Jojagin). Of dit 

met gebeure in 5 8 6 v C verband gehou het of nie, en of 'n 

noemenswaardige deel van die ballinge betrokke was, weet ons nie 

(Bright 1985:346). 

Vir sommige van die ballinge moes die lewe in Babilonie meer 

geleenthede ingehou het as Palestina. Met verloop van tyd het baie 

by handel betrokke geraak, en sommige het ryk geword (sien hfst 4 

par 2.2). Hul kon vryelik rondbeweeg en religieuse byeenkomste, 

die sogenaamde Klagefeier (Kaiser 1984:277), het plaasgevind (sien 

verder hfst 5 par 1.2.4). 'n Groot aantal Jode, soos die Judeers 

intussen bekend geword het (Lemche 1988: 1 73) , het in Babilonie 

agtergebly toe hul die geleentheid gebied is om na Palestina terug 
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te keer ( sien par 3) . Hul het 'n herkenbare element van die 

bevolking van Mesopotamie gevorm, en het as die Oostelike Diaspora 

bekend gestaan (Harrison 1970:263). 'n Nuwe geslag het natuurlik 

ook daar ontstaan. 

2.2.3 Jojagin (597 v C) 

Jojagin was 'n besondere individuele balling. Hy het op 

agtienjarige ouderdom sy vader Jojakim as koning van Juda opgevolg 

(2 Kn 24: 6), en was slegs drie--maande lank koning toe hy, saam met 

ander ballinge, in 597 v C deur Nebukadnesar na Babilonie weggevoer 

is (2 Kn 24:15). 'n Duitse ekspedisie het 'n klein groep tekste, 

bestaande uit administratiewe dokumente, in die koninklike paleis 

van Babilonie ontdek. Hierdie tekste dateer vanaf die tiende tot 

die vyf-en-dertigste jaar van Nebukadnesar (605-562 v C) en verskaf 

inligting oor voedselvoorrade wat aan individue verskaf is wat of 

krygsgevangenes of afhanklikes van die koninklike huishouding was. 

In die dokumente word Jojagin se titel gemeld, naamlik 'die koning 

van (die land van) Juda': 

10 ( sila of oil) to ... [Ia] - '-kin, king of Ia [ ... } 
2~ sila (oil) to [ ... so]ns of the king of Judah (Ia-a-bu-du) 
4 sila to 8 men from Judah (Ia-a-hu-da-a-a ... ) (ANET, bl 308). 

Jojagin en sy seuns het dus voedselvoorrade uit die koninklike 

voorraadkamer ontvang. Dit blyk dat Jojagin in die koninklike 

paleis gewoon het met die status van 'n koning-in-ballingskap, 

saam met sy gesin en gevolg in 'n eie huishouding. Hy is dus in 

gemaklike omstandighede gevange gehou. Hierdie gunstige 

omstandighede kon aan horn vergun gewees het of omdat hy horn 

vrywilliglik aan die Babiloniers oorgegee het in 597 v c (vgl hf st 

2 par 2.5) I of omdat Nebukadnesar horn as verbanne koning wou behou 

om druk op Sedekia in Jerusalem ui t te oef en. Sou Sedekia 

moeilikheid veroorsaak, kon Nebukadnesar Jojagin teen horn gebruik 

deur horn (Joj agin) weer as koning in Jerusalem aan te stel 

(Allbright 1961:111). 
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In die ballingskap self is Jojagin beskou as die leier van die 

Joodse gemeenskap. Hulle het hul jare van ballingskap gedateer 

vanaf 'die ballingskap van koning Joj agin' (Esg 1: 2; 33: 21; 

40: 1) . Hulle het Jojagin waarskynlik beskou as die laaste en 

steeds wettige koning van Juda, terwyl Sedekia beskou is as 

afgedwing op Juda deur Nebukadnesar (Jr 28). 

Op 'n sekere datum, na 592 v C, is Jojagin in die gevangenis 

geplaas, vermoedelik vir medepligtigheid, of verdagte 

medepligtigheid, in oproerige aksie (2 Kn 25:27-30). Daar het hy 

tot Nebukadnesar se dood in 562 v C gebly. Amal-Marduk (562-560 v 

C ; die Bybel se Evil-Merodag) wat Nebukadnesar as koning opgevolg 

het, het Jojagin in 561 v C uit die gevangenis na die koninklike 

hof geneem en horn met eerbied behandel, waarskynlik as deel van 'n 

amnestiehandeling. Tog het dit nie die herstel van sy koninklike 

prerogatiewe geimpliseer nie, maar dit was bloot 'n vriendelike, 

suiwer persoonlike gebaar (Noth 1960:283). 

Soos in Juda, het die Dawidiese restourasiehoop ook in 

Babilonie bly voortleef (vgl par 2. 1. 3) . Die li teratuur van 

hierdie periode dui daarop dat die Joodse hoop op bevryding met die 

dinastie van Dawid verbind was, en dat 'n afstammeling uit hierdie 

dinastie op die troon van 'n herstelde Jerusalem sou sit (Jr 23:5; 

Esg 37:24; Jes 11:1; Hg 2:23; Sg 4:6-9 en 6:9-15). Synde 'n 

Dawidiet, is dit baie waarskynlik dat allerlei soort verwagtings en 

hoop van herlewing aan Jojagin se persoon geheg was, onder die wat 

in Juda agtergebly het, asook onder die verstrooide ballinge. Daar 

is dus op sy terugkeer na Juda en sy herstel as koning aldaar 

gehoop, veral nadat hy uit die gevangenis gekom het. Uiteindelik 

is Jojagin egter dood sonder dat enige van die hoop wat op horn 

gevestig is, vervul is (Noth 1960:290). 

Jojagin se seuns, Sealtiel en Sesbassar, asook sy kleinseun 

Serubbabel (seun van Sealtiel) het 'n belangrike rol in die 

ballingsk~p en herstelperiode gespeel. Sesbassar word 'di~ vors 

van Juda' genoem (Esr 1: 8; 5: 14) en volgens Esra 2: 2 was 

Serubbabel die leier van diegene wat na Juda teruggekeer het en is 

hy as goewerneur van Juda aangestel (Hg 1:1). Serubbabel is deur 
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Sagaria as Dawidiese opvolger gesien, en die Dawidiese 

restourasiehoop het, vir 'n tyd lank altans, weer opgevlam. 

2.3 Die politieke situasie in Egipte 

Die Egiptiese diaspora word eers in die Persiese periode (538-322 

v C) merkbaar, hoewel dit duidelik is dat die diaspora vroeer as 

die Persiese oorwinning oor Egipte in 525 v C sy oorsprong gehad 

het. In die Egiptiese diaspora is daar sprake van twee groepe, 

naamlik die in Benede-Egipte en die-in Bo-Egipte. Oor die status 

en lewe van Judeers in die Egiptiese diaspora is selfs minder 

bekend as in die Mesopotamiese (Babiloniese) diaspora. 

2.3.1 Benede-Egipte 

Daar bestaan geen bewyse vir die omstandighede waaronder die 

Egiptiese diaspora sy oorsprong gehad het nie. In Jesaja 11:11 is 

daar sprake van Jode in Egipte, Nubie en Patros en in Jeremia 44:1 

van Jode in Migdol, Tagpanhes, Nof en die land van Patros. Behalwe 

vir die Jode wat gedwing is om na Babilonie te gaan, het ander, en 

sekerlik nie min nie, vrywilliglik die land verlaat om elders 

veiligheid te soek. 'n Groot groep is na Egipte. Jeremia se 

toespraak in Jeremia 44 dateer uit die tyd na die verwoesting van 

die tempel in Jerusalem in 586 v C. Noth (1960:294) meen dat die 

groep in Benede-Egipte onder andere bestaan het uit mense wat na 

die gebeure in Juda in 586 v C daarheen gevlug het uit vrees vir 

die Babiloniers (Jr 42 en 43:7), veral na die moord op Gedalja 

(sien par 2 .1. 2) Migdol, Tagpanhes en Nof was in Benede-Egipte en 

uit Jeremia 46:14 is dit duidelik dat hul versterkte grensvestings 

was wat enige Babiloniese vordering uit die noorde moes dophou. 

Hulle is deur die Egiptenare verwelkom en in grensforte geplaas, 

waarskynlik as huurtroepe (Oded 1977:486). Hierdie groep het eers 

in die Hellenistiese periode (322-63 v C) 'n belangrike en 

betekenisvolle faktor geword. 
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2.3.2 Bo-Egipte 

Jeremia 44:1 verwys ook na Patros, wat in die land van Kus gelee 

was. Kus is een van die name vir Bo-Egipte hoewel dit ook na 

Ethiopie kan verwys. 

die eerste katarak 

Elefantine, 'n eiland aan die onderpunt van 

van die Nylrivier, was die bekendste 

nedersetting in die gebied. Die enigste direkte, eerstehandse 

inligting oor die groep in Bo-Egipte, behalwe vir die materiaal in 

Jeremia 43, 44 en 46, kom van die wettige dokumente en briewe van 

die Elefantine-argiewe (ANET, -bll 491-492; 548-549). Danksy die 

ontdekking van die papiri van Elefantine, het ons duidelike bewys 

vir die bestaan van 'n Judese militere kolonie aldaar tydens die 

Persiese periode. Die Joodse groep is die 'Joodse leer' genoem en 

hul funksie was om die suidelike grens van Egipte te beskerm 

(Porten 1968:28-42). 

Die papiri van Elefantine is uit die vyfde eeu voor Christus 

afkomstig, maar die nedersetting self het vroeer ontstaan, hoewel 

die presiese tyd van sy ontstaan onbekend is. Daar is diegene wat 

beweer dat, aangesien die Jode 'n tempel vir Jahwe (Jahu) in 

Elefantine gehad het, hul v66r die tyd van Josia (640/39-609) se 

hervormings na Egipte geimmigreer het, aangesien die idee van 'n 

verbod op die aanbidding van Jahwe buite Jerusalem baie prominent 

was in sy tyd (sien hf st 2 par 2. 3) . Een van die Elefantine

dokumente dui aan dat die tempel aldaar gebou is v66r Egipte in 525 

v C deur Kambyses van Persie ingeneem is (ANET, bl 492). 

Sommige geleerdes argumenteer dat die mees geskikte tyd vir s6 

'n Joodse immigrasie na Egipte tydens die regering van Manasse 

(697/6-642/1 v C) was (Porten 1968:8-13). Volgens Assurbanipal 

(669-627 v C) se inskripsies, is dit duidelik dat Manasse troepe 

uit Juda saam met die Assiriese koning op sy veldtog na Egipte 

gestuur het: 

During my march {to Egypt) 22 kings from the seashore, the island and 
the mainland, servants who belong to me, brought heavy gifts {t§martu) 
to me and kissed my feet. I made these kings accompany my army over 
the land - as well as {over) the sea-route with their armed forces and 
their ships {respectively) {ANET: 294). 
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In die teks van Silinder C word die name van die twee-en-twintig 

konings genoem, waaronder Manasse van Juda. Volgens hierdie 

veronderstelling is 'n deel van die Joodse kontingent deur die 

Assiriese leer in Egiptiese forte gevestig. 

Addisionele bewyse vir die bestaan van Joodse soldate in 

Egipte v66r die Persiese periode, word gevind in die Brief van 

Aristeas (paragraaf 13) , wat verwys na Jode wat as huursoldate 

gestuur is om die Egiptiese koning Psammetichus te help in sy 

oorlog teen die koning van die Ethiopiers. Dit is moeilik om te 

besluit of daar na Psammetichus I- (664-610 v C) of na Psammetichus 

II (595-589 v C) verwys word (Greenberg 1957:307). Ook Noth 

(1960:295) meen dat die oorsprong van die kolonie ten minste so ver 

terug as die Neo-Babiloniese tydperk (586-539 v C) gesoek moet 

word. Bright (1981:347) meen dat die militere kolonie te 

Elefantine deur een van die farao' s van die Ses-en-Twintigste 

Dinastie gestig is - heel waarskynlik farao Apries (589-570 v C) . 

Of die mense v66r of na 586 v c na Egipte gekom het, is 

onbekend. Die feit dat hulle hulself 'Jode' genoem het, dui daarop 

dat hul oorsprong nie Samaria was nie. Die aard van hul 

sinkretistiese kultus verleen aanneemlikheid aan die teorie dat hul 

uit die omgewing van Bet-el afkomstig is. Nadat die kultus deur 

Josia vernietig is, het dit in Bet-el herlewe en gefloreer tot die 

tweede helfte van die sesde eeu (Bright 1981:347). 

Anders as die Benede-Egiptiese groep, waarvan ons so min weet, 

het hierdie Bo-Egiptiese kolonie na alle waarskynlikheid nie lank 

bestaan nie. Na die vyfde eeu v c hoor ons niks meer daarvan nie, 

terwyl, soos reeds gese, die Benede-Egiptiese groep in die 

Hellenistiese periode (322-63 v C) eers 'n betekenisvolle faktor 

geword het, veral in Alexandrie. 

2.4 Die politieke situasie in ander lande 

Hoewel ons oor geen besonderhede beskik nie, kan ons aanvaar dat 

Jode ook in ander lande as Egipte gaan skuiling soek het. Groot 

getalle het voor die Babiloniers uitgevlug na Moab, Edom en Ammon 
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(Jr 40:11). Hoewel sommige met verloop van tyd teruggekeer het, 

het baie nie. Samaria, Galilea en Transjordanie het waarskynlik 

ook vlugtelinge geherberg (Bright 1981:347). 

Hoewel daar op daardie stadium nog nie 'n Joodse diaspora oor 

die hele aarde was nie, is 'n neiging begin wat nooit permanent 

omgekeer sou word nie. Israel bet begin om onder die nasies 

versprei te raak (Dt 28: 64). Nooit weer sou Israel met enige 

politieke entiteit of geografiese gebied saamval nie. Wat die 

toekoms ookal sou inhou, kon daar geen volkome terugkeer na die 

patroon van die verlede wees ~ie. 

3. DIE NEO-BABILONIESE RYK KWYN EN PERSie TREE NA VORE 

Die Neo-Babiloniese ryk het 'n kortstondige lewe gehad. 

Nebukadnesar se dood in 562 v C, vyf-en -twintig jaar na die val 

van Jerusalem, het die begin van die einde vir die Ryk ingelei. 

Met sy dood was daar alreeds faktore aanwesig wat die groat 

probleme waarmee die Ryk te kampe sou he, aangedui het. Dit het 

ingesluit die buitensporige ekonomiese inflasie wat deels deur 

grootse koninklike bouproj ekte veroorsaak is, druk op handelsroetes 

na Mesopotamie deur Medie, Lidie em Egipte, en 'n gebrek aan 

doel treffende leierskap onder die koninklike familie (Miller & 

Hayes 1986:428). 

Egipte 

589 - 570 

570 - 526 

Konings van die Ballingskaptydperk 

Babilonie 

Apries (Hofra) 605-562 Nebukadnesar 

Amas is 562 -560 Amal - Marduk 

560 - 556 Nergal-sjar-usur 

556 Labashi-Marduk 

556 - 539 Nabonidus 

Na Nebukadnesar het sy seun Amal-Marduk (562 - 560 v C), 'man van 

Marduk', koning geword. Hy het nie oor dieselfde bekwaamheid as sy 
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vader beskik nie en met sy troonsbestyging het die mag van die Ryk 

begin kwyn. Hy is na twee jaar deur sy swaer Nergal-sjar-usur (560 

- 556 v C - waarskynlik die Nergal-sareser van Jr 39:3) vermoor. 

(Fensham 1982:172). 

Die kloof wat ontstaan het tussen die priesters van Marduk in 

Babilon (baie begunstig deur die Chaldese konings) en die Aramese 

geestelikes van die Sinkultus in Ur en Haran, het niks goeds vir 

die toekoms ingehou nie. Toe Nergal-sjar-usur (560-556) in 556 v 

C, na slegs vier jaar op die troon, deur sy seun Labashi-M~rduk 

vervang is, het die priesters ..van die maangod Sin die geleentheid 

aangegryp om hulle belange verder te versterk. Labashi-Marduk is 

vermoor en Nabonidus (556-539 v C) is op die troon geplaas. Hy was 

'n boorling van Haran, waar sy moeder Adda-guppi as hoepriesteres 

van Sin gefunksioneer het. Nabonidus het die Sinkul tus bevorder en 

oral die god se heiligdomme laat opbou. Dit het plaasgevind ten 

koste van die ander gode van Babilonie, veral Marduk (Schwantes 

1965:138). Die binnelandse onrus wat reeds in Babilonie bestaan 

het, is dus in Nabonidus se tyd verder versleg en die land is 

daardeur verlam. 

Om van die probleem weg te kom, het Nabonidus ontvlugting gaan 

soek by Teima in die Arabiese woestyn. Die kroonprins, sy seun 

Bel-sar-usur (die Bybel se Belsassar) het die landsbestuur in die 

hoofstad behartig. Nabonidus se afwesigheid uit ·Babilon het 

beteken dat die jaarlikse nuwejaarsfees, die hoogtepunt van die 

Babiloniese kultiese jaar, vir 'n paar jaar nie kon plaasvind nie. 

Dit het tot toenemende ontevredenheid gelei (Schwantes 1965:138-

139). Toe hy in 539 v C na Babilon terugkeer om die nuwejaarsfees 

te vier, was dit klaar te laat. Cyrus (539-530) van Persie het die 

interne politieke onstabiliteit as 'n gulde geleentheid gesien om 

Babilonie te verower, en hy het met Gubaru, 'n goewerneur van 

Nabonidus, kragte saamgespan. Hierdie daad van verraad het die 

begin van Persiese aggressie weerspieel. 

Dit is duidelik dat die kwynende mag van die Neo-Babiloniese 

ryk die opkoms van 'n energieke Persiese heerser, Cyrus Il (539-530 

v C) aangemoedig het. Hy het sy vader Cambyses I in 559 as 
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heerser van Ansan opgevolg. Hy het die mense van die vasalstaat 

van Medie verenig, en in 549 v C het hy teen sy opperleenheer 

Astyages in opstand gekom. Hy oorwin horn in 'n geveg en word s6 

erfgenaam van die Medo-Persiese ryk. Nabonidus, wat Cyrus nou 

gevrees het, sluit 'n defensiewe alliansie met farao Amasis (570-

526 v C) van Egipte en Croesus (ongeveer 560-547 v C), koning van 

Lidie (Bright 1981:354). In 546 v C val Cyrus egter die magte van 

Croesus aan en oorwin horn. Met die meeste van Klein-Asie tot by 

die Egeiese See nou onder Cyrus se beheer, het die defensiewe 

alliansie met Egipte verbrokke3:: en het Babilonie nou alleen gestaan 

(Harrison 1970:274). 

In 'n geveg te Sippar, het Gubaru die Babiloniese troepe 

gedwing om die Tigrisrivier oor te steek, en laasgenoemde het in 

groot verwarring teruggetrek. Twee dae later, op 12 Oktober 539 v 

C, het die Perse voor die poorte van Babilonie gestaan en die stad 

sonder slag of stoot ingeneem. Danksy twee oorspronklike 

dokumente, die 'Kronieke van Nabonidus' en die 'Cyrussilinder', is 

ons goed ingelig oor die gebeure. Hoewel dit deur twee 

antagoniste, Nabonidus en Cyrus, geskryf is, is daar tog groot 

ooreenkomste. Die bejaarde Nabonidus is gevange geneem, maar kort 

daarna op parool vrygelaat. Daar was geen algemene plundering nie, 

veral die tempels is beskerm. Belsassar moes in 'n 

paleisskermutseling omgekom het, 

daaroor swyg (Schwantes 1965:172). 

hoewel kontemporere dokumente 

Op 29 Oktober het Cyrus Babilon 

triomfantelik binnegegaan, en is hy as bevryder en beskermheer van 

Marduk met ope arms ontvang. 

[To the inhabitants of] Babylon a (joyful) heart is given now 
[They are like prisoners when) the prisons are opened 
[Liberty is restored to] those who were surrounded by oppression 
[All rejoice] to look upon him as king! (ANET, bl 315) 

All the inhabitants of Babylon as well as the entire country of Sumer 
and Akkad, princes and governors (included) bowed to him (Cyrus) and 
kissed his feet, jubilant that he (had received) the kingship, and with 
shining faces. Happily they greeted him as a master through whose help 
they had come (again) to life from death (and) had all been spared 
damage and disaster, and they worshipped his (very) name (ANET, bl 
316) . 

65 



Dit is interessant dat die Persiese koning deur die plaaslike 

bevolking as bevryder beleef is. 'n Mens wonder of dit op interne 

onderdrukking dui. 

Die grootmoedige Cyrus het 'n beleid gevolg wat radikaal van 

die van Assirie en Babilonie verskil het. Dit was sy oortuiging 

dat 'n ryk wat oor s6 'n verskeidenheid van bevolkings en kulture 

geheers het, nie lank sonder die welwillendheid van die onderhorige 

volke sou oorleef het nie. Om dit te bereik, het Cyrus volkome 

godsdiensvryheid binne die grense van sy ryk toegelaat. In 

ooreenstemming met sy beleid,-het hy 'n proklamasie uitgevaardig 

waarvolgens die Jode toegelaat is om na hul geboorteland, 

Palestina, terug te keer as hul dit verkies (Esr 1: 2-4; 2 Kr 

36:23). Diegene wat op die ou end na hul geboorteland terug is, 

was hoegenaamd nie die meerderheid nie, maar hul het sekerlik die 

mees godsdienstige deel van die bevolking, wat vasbeslote was om 

die tradisionele geloof te handhaaf, verteenwoordig (Schwantes 

1965:174). 

Gebeure in Babilonie vanaf 562 v Chet dus 'n radikale invloed 

op die lot van die Judese ballinge gehad. Dit het daartoe gelei 

dat die ballingskap vir die wat wou terugkeer, finaal verby was. 

Dit is 'n sprekende voorbeeld van hoe gebeure op die internasionale 

toneel die geskiedenis van die Joodse volk help vorm en bepaal het. 

Die interaksie tussen internasionale en nasionale geskiedenis kan 

dus, ook in hierdie geval, nie misken word nie, en is ook 'n 

argument ten gunste van die holistiese benadering. 

4. GEVOLGTREKKING 

Die politieke aspekte van die geskiedenis omvat nie alle aspekte 

van menslike bestaan nie. Ten einde dus 'n geheelbeeld van die 

geskiedenis te kry, moet ander historiese aspekte en hul onderlinge 

wisselwerking met mekaar, ook ondersoek word. Sosio-kul turele 

(waaronder ekonomiese), godsdienstig-ideologiese en literere 

aspekte, moet ondersoek word anders word verskeie belangrike 

insigte in die geskiedenis oor die hoof gesien (vgl Scheffler 
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1988a:665). Ons kyk dus baie kernagtig hoe politieke gebeure van 

die Ballingskaptydperk ook ander aspekte raak, en so meehelp om 'n 

meer omvattende geheelbeeld van die geskiedenis van die Ballingskap 

daar te stel (vgl ook hfst 7) . 

Die stryd met Babilonie en die daaropvolgende val van 

Jerusalem (politieke aspek), het verreikende gevolge op ander 

gebiede gehad. Op sosio-kulturele gebied het die grootskaalse 

verwoesting in Juda tot groot ekonomiese ontwrigting gelei. Tydens 

die beleg van Jerusalem was hongersnood in die stad byvoorbeeld aan 

die orde van die dag. Diegenff-wat in Juda agtergebly het, was 

slegs 'die arm mense wat niks gehad het nie'. Daar was dus geen 

koopkrag vir landbouprodukte, ensovoorts nie. Van handel kon daar 

nie sprake wees nie. Tog is die beeld van algehele verwoesting 

waarskynlik onjuis. Ons het gesien dat die lewe op die platteland 

mettertyd genormaliseer het. Lewe het selfs in die vernietigde 

stede voortgegaan (Esg 33:24). Dit is selfs moontlik dat die wat 

in Juda agtergebly het, na die wegvoering van 'n deel van die 

bevolking 'n beter lewe gelei het, want grond wat eers behoort het 

aan die wat weggevoer is, is aan die agterblywendes gegee. In 

Babilonie was daar ook 'n wisselwerking tussen politieke en 

ekonomiese faktore. Sekere ballinge uit Juda is spesifiek 

gedeporteer (polities) omdat hul ambagsmanne was wat met ambisieuse 

bouprojekte in Babilonie behulpsaam kon wees (ekonomies) . Mettertyd 

het van die ballinge by handel in Babilonie betrokke geraak. 

Sommige het selfs ryk geword, en wou gevolglik nie in 538 v C na 

Juda terugkeer nie. In hulle geval het die politieke aspekte dus 

tot positiewe ekonomiese aspekte gelei. 

Die wegvoering van die elite, die leierskorps, (politiek) het 

tot 'n wanbalans in die sosiale status van die bevolking gelei 

(sosio-kultureel) Slegs die 'armes van die land', die boere op 

die platteland, het agtergebly. Miskien was die rede daarvoor ook 

polities van aard: die boere op die platteland was moontlik die 

minste geneig tot politieke onrus, daarom is hulle agtergelaat. 

Die leierskorps sou moontlik meer geneig wees tot 'n rebellie -

vandaar die besluit om hulle na Babilonie weg te voer. 
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Die politieke gebeure van 586 v C het ook op godsdienstige 

gebied. 'n invloed gehad. Met die verlies van Jerusalem en die 

tempel, het die sentralisering van die kultus in Jerusalem tot 'n 

einde gekom. Die ballinge in Babilonie kon Jahwe nie langer in 

Jerusalem aanbid nie. Omdat daar, sover ons weet, nie 'n tempel 

vir die ballinge in Babilonie gebou is nie, het die plekke van 

aanbidding drasties verander. Die verlies van die 'heilige plek' 

het mettertyd die 'heilige boek' in belangrikheid laat toeneem. 

Die ontstaan van die Ou Testament het daardeur momentum gekry. Die 

literere dimensie word dus hier betrek. 

Dit is duidelik uit hierdie hoofstuk dat die politieke gebeure 

van 586 v C 'n beslissende keerpunt in die volk Israel se 

geskiedenis verteenwoordig. In alle opsigte was dit 'n krisistyd. 

Op politieke gebied was hulle hul land kwyt en aan die genade van 

'n vreemde mag oorgegee. Ook op sosio-kulturele, godsdienstig

ideologiese en literere gebied het die politieke gebeure 'n invloed 

uitgeoefen. Dit sal in die volgende hoofstukke al duideliker word. 
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HOOFSTUK VIER 

SOSIO-KULTURELE ASPEKTE VAN DIE 

BALLINGSKAPTYDPERK 

Onder die sosio-kulturele aspek van die geskiedenis verstaan ons 

enige moontlike aspek van die burgerlike lewe. Twee aspekte, 

naamlik die van godsdiens en litBratuurgeskiedenis, ressorteer 

streng gesproke ook onder die hoof stuk, maar om spesif ieke redes 

word twee afsonderlike hoofstukke daaraan gewy (sien hoofstukke 

5 en 6). Omdat godsdiens so 'n belangrike plek in ou Israel se 

lewe inneem (en dan veral in die Ballingskaptydperk) , regverdig 

dit 'n afsonderlike bespreking. Die belangrikheid van die 

godsdienstige lewe in ou Israel word beklemtoon deurdat haas elke 

ander aspek van hul lewe in verband daarmee gestaan het. Ook wat 

die literere aspek van Israel se geskiedenis betref, regverdig 

die onstaansgeskiedenis van die Ou Testament 'n aparte bespreking 

vanwee die sentrale posisie wat dit in die geskiedenis van ou 

Israel beklee. Die Ballingskaptydperk is ook hier besonder 

belangrik, omdat die heilige boek 'n toenemend belangrike rol 

verkry het na die verlies van die land. 

Alle aspekte van die sosio-kulturele lewe van ou Israel word 

nie in hierdie hoof stuk bespreek nie, bloat omdat nie al le 

aspekte noodwendig tydens die Ballingskapsperiode op die 

voorgrond was nie. Geen aspek van menslike lewe was in die 

tydperk (of enige tydperk) onbelangrik nie en die beklemtoning 

van sekere aspekte is noodwendig 'n relatiewe beklemtoning. Daar 

moet ook gemeld word dat navorsing op hierdie gebied gekortwiek 

word deur die beperkte gegewens tot ons beskikking, byvoorbeeld 

argeologiese bronne. 

Na ons mening verg die volgende aspekte besondere aandag: 

lewensomstandighede, die ekonomiese lewe, die regstelsel, sosiale 

status, kultuur en opvoeding. 
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1. LEWENSOMSTANDIGHEDE 

1.1 Die lewe van die bevolking in Juda 

Bybeltekste dui daarop dat lewensomstandighede in Juda na die val 

van Jerusalem in 586 v C haglik was. Die tempel is verbrand en 

Jerusalem sistematies verwoes (2 Kn 25:9-19; Jr 52:13-25; Klgl 

1:4 en 5:18). Stede van Juda, soos Eglon, Lagis, Bet-el, Aseka, 

Bet-Semes en Arad is verwoes. (Jr 34:7; 44:2; Esg 33:24; Klgl 

2:2-5 vgl Oded· 1977: 4 75) . - Die - inwoners van Jerusalem is 

gedeporteer (2 Kn 25:11; Jr 52:15). In Juda is slegs die 'armes 

van die land' deur Nebusaradan as wynboere en landbouers 

agtergelaat (Jr 52:16; 39:10; 2 Kn 25:12). 'n Deel van die 

bevolking van Juda wat agtergebly het, het by Gedalja te Mispa 

aangesluit en na die moord op horn na Egipte gegaan (2 Kn 25:26; 

Jr 41:16; 43:7 - vgl hfst 3, par 2.1.2). Hierdie beeld van 

verwoesting in Juda word, volgens argeoloe soos Albright en 

Kenyon, deur argeologiese bevindinge in Juda bevestig. Albright 

(1932:104; 1949:141-3; 1957:322-323) meen selfs dat 'n mens van 

die algehele verwoesting van Juda kan praat. Kenyon (1960:296) 

en Weinberg (1971:84, 96) stem saam dat die Judese stede verwoes 

is, stedelike kultuur verval het, en die bevolking wat agtergebly 

het, in klein arm gemeenskappe gebly het. Nie alle stede en 

dorpe in Juda is egter tydens die Babiloniese veldtog verwoes 

nie. Stede noord van Jerusalem, in die tradisionele gebied van 

Benjamin, het waarskynlik die vernietiging vrygespring (Mazar 

1990:460). Hul kon selfs op 'n vroee stadium reeds hulself aan 

die Babiloniers oorgegee het (Miller & Hayes 1986:417). Mispa 

was een so 'n stad wat vernietiging vrygespring het, vandaar 

moontlik Gedalja se verblyf aldaar (sien hfst 3, par 2.1.2). 

Tog kan 'n totaal verskillende beeld van die situasie in 

Juda en van die lewenstoestande van die mense wat agtergebly het, 

gevorm word deur 'n verskillende interpretasie van genoemde 

bronne en op grond van addisionele tekste (bv Janssen 1956: 39-42; 

Ackroyd 1968:20-31). Hoewel dit waar is dat veral die versterkte 
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stede, soos Jerusalem en Lagis, en baie vestings verwoes is, was 

al die stede nie verlate nie. Hoewel langsamerhand, is sommige 

van die klein dorpies wat verwoes is, weer herstel deur diegene 

wat nie in ballingskap gegaan het nie, en ook deur die wat 

aanvanklik voor die Babiloniers na Transjordanie en die Judese 

woestyn gevlug het {Esg 33:27) en wat later teruggekeer het {Jr 

40:10-12). Uit Esegiel 33:24 blyk dit dat, selfs in die 

verwoeste stede, die lewe nie heeltemal tot stilstand gekom het 

nie: 

Mensekind, die bewoners van daardie puinhope in die land van Israel 
spreek en se: Abraham was 'n eenling, en tog het hy die land as 
besitting ontvang; maar ens is baie; aan ens is die land as 
besitting gegee! 

Volgens Ackroyd {1970:16-17) is dit nie vergesog om te aanvaar 

dat die gewone bevolking wat die ramp oorleef het, veral die wat 

in verafgelee gebiede gewoon het, gou na hul relatief armsalige 

leefwyse sou terugkeer nie. Sommige van hulle, soos hul 

voorvaders v66r hulle {Rgt 6:2) en hul afstammelinge tydens die 

Joodse Oorlog van 66-73 n C, sou sekerlik gaan skuiling soek het 

in grotte in die gevaarlike valleie in die gebied na die suide 

en suidooste van Jerusalem. Hierdie grot te was gelee in die bar, 

rotsagtige gebied teen die Dooie See, naby Engedi en nie ver van 

die groot rotsfort wat later Masada sou heet nie. Jeremia 40:7 

praat van 'die owerstes van die leers wat in die veld was ... ' en 

wat weer hul verskyning gemaak het toe hulle verneem het dat 

Gedalja aangestel is onder die Babiloniese outoriteit. Gedalja, 

wat in Mi spa gewoon het, het die mense beveel om hul wyn, 

somervrugte en olie in te samel en 'gooi dit in julle bakke, en 

woon in julle stede wat julle in besit kan neem' {Jr 40:10). Die 

verhaal gaan voort: 

.... daarom het al die Jade teruggekom uit al die plekke waarheen hul 
verdryf was, en in die land Juda na Gedalja gekom ... en hulle het 
groat hoeveelhede wyn en somervrugte ingesamel (Jr 40:12). 

Mispa is ongeveer ses myl {nege kilometer) noord van Jerusalem 
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af, en beslis nie ver van d~e veldtog-area af nie. As, soos dit 

trouens blyk, baie of die meeste van die stede deur die 

Babiloniers vernietig is, het selfs dit nie 'n mate van 

herbesetting verhinder nie. As mense in grotte in die heuwels 

om Jerusalem kon bly, kon hulle hulself sekerlik in dorpe en 

stede hervestig (Ackroyd 1968:23-25). Sulke vlugtelinge sou na 

hul huise terugkeer as die geleentheid . horn voordoen, hul 

eenvoudige landbou hervestig, na hul vee omsien en weer soos 

voorheen lewe - eenvoudig en relatief onaangeraak deur die groot 

politieke gebeure. Hul sou eg~erc ongetwyfeld verward gewees het 

oor die verlies van hul land en die oenskynlike onvermoe of 

onbereidwilligheid van God om sy eie te beskerm. 

Aan diegene wat agtergebly het, 'die armes van die land wat 

niks gehad het nie' ( fi~i1·cy nr,i ) , is grond. gegee wat voorheen 

aan diegene wat in ballingskap weggevoer is en aan die koninklike 

stand, behoort het (Janssen 1956:49-54). 

Volgens Janssen (1956:39) bewys die boek Klaagliedere dat 

Jerusalem en Juda wel nog inwoners gehad het. Daar bestaan geen 

duidelike inligting oor die lewensomstandighede waaronder die 

mense hul bevind het nie, maar dit wil blyk dat, in die 

afwesigheid van burgerlike en militere leierskap en die 

verwoesting van die vestings aan die een kant, en die vervolging 

en streng beheer deur die Babiloniers aan die ander kant (Klgl 

5), die Joodse bevolking in Juda in 'n toestand van depressie 

was, gebrek aan vertroue, ekonomiese armoede en poli tieke en 

nasionale onaktiwiteit ondervind het. Hierdie situasie word in 

Klaagliedere weerspieel, maar die vraag ontstaan tog of die boek 

Klaagliedere, wat so nou met hierdie periode verbind word, (sien 

hfst 6, par 1.1), gebruik kan word om toestande in hierdie tyd 

te rekonstrueer. Dit is immers poesie en kan nie bloot letterlik 

vertolk word nie. Klaagliedere moet dus baie krities gebruik 

word in hierdie opsig, .maar daar bestaan min twyfel dat die boek 

wel aandui dat daar nog mense in Jerusalem en Juda was. Die 

bewoording van dele van Klaagliedere dui op die omvang.van die 

ramp en ook spesifiek die sosiale nood wat daar bestaan het: 
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Haar hele bevolking sug, hulle soek brood, 
hulle het hulle waardevolle besittings verruil 
vir kos om aan die lewe te bly. 
Kyk tog, Here, en sien tog raak hoe verag ek is (Klgl 1:11 NAB). 

Die Here het soos 'n vyand geword, 
Hy het Israel vernietig, 
Hy het al die wonings vernietig, 
die vestings verwoes, 
Hy het ellende op ellende oor Juda gebring (Klgl 2:5 NAB; vgl ook 
1:19; 4:4-5,9-10,14,18-19). 

Die vraag wat 'n mens kan vra, is vir watter soort geleenthede 

sulke gedigte geskryf is. Die- motiewe en taal van antieke 

klaagpsalms dui daarop dat dit kan heenwys op hierdie groot 

oomblik van nood en angs (Ackroyd 1970:18). 

Dit wil dus voorkom asof lewensomstandighede in Juda na die 

val van Jerusalem in 586 v C in sommige gebiede haglik was en die 

voortgang van normale lewe onmoontlik gemaak het, veral in 

Jerusalem en na die suide daarvan, byvoorbeeld Lagis. Tog het 

die lewe in ander gebiede mettertyd sy gang gegaan, veral noord 

van Jerusalem in stede soos Mispa en Bet-el. Mense kon daar 'n 

eenvoudige lewensbestaan onder redelike toestande voer. Die lewe 

in Juda het dus nie na 586 v c tot stilstand gekom nie i 

inteendeel, 'n groot deel van die bevolking het hul daaglikse 

lewe voortgesit (vgl par 2.1). 

1.2 Die lewe van die ballinge in Babilonie 

Die room van Juda se politieke, religieuse en intellektuele 

leiers wat in 586 v C na Babilonie gestuur is, het die aantal 

Judeers in die gebied skerp vermeerder. Hulle is daar volgens 

families of beroepe in verskillende kolonies uitgeplaas. Die 

kolonies is op kroongrond gevestig en die ballinge moes daarop 

'n bestaan voer. In die opsig het die Babiloniers radikaal van 

die Assiriers verskil. Laasgenoemde het oorwonne volke laat 

vermeng en doelbewus probeer om hul volkskarakter te vernietig. 

Die Babiloniers het egter die oorwonne volke in af sonderlike 

kolonies geplaas. 86 kon die Judese ballinge hul identi tei t 
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behou en die ramp oorleef (Le Roux 1987a:128). 

Van hierdie kolonies is nou nog aan ons bekend. Aan die 

Kebarri vier, die i:i:::> iill , naby die st ad Nippoer, was Tel Abib 

gelee. Die profeet Esegiel het sedert 597 v C daar gewoon. Noth 

(1960:297) meen dat die naam Tel Abib waarskynlik 'n plaaslike 

pleknaam is wat die ballinge s6 gewysig het om by hul eie 

uitspraak aan te pas. Kasifja was 'n groot priesterkolonie 

waarin baie van die voormalige Jerusalempriesters saamgetrek het 

(Esr 8:17). Nog plekke waar ballinge gewoon het, was Tel Melag, 

Tel Garsa, Kerub, Addan en Inuner tEsr 2: 59; Neh 7: 61) . Jojagin, 

wat in 597 v C na Babilonie weggevoer is, is saam met lede van 

die koningshuis en ander hoe amptenare in die hoof stad Babilon 

gehuisves. 

Babiloniese behandeling van gedeporteerde Jode het 

waarskynlik gevarieer. Baie van die ballinge wat in die opstand 

leiersposisies beklee het, is in kettings in ballingskap 

weggevoer en waarskynlik in die gevangenis gesit of ingeperk. 

Dit was die geval met beide Judese konings - Jojagin (2 Kn 25:27) 

en Sedekia (2 Kn 25:7) - en met ander lede van die koninklike 

familie. Diegene, egter, wat gedeporteer is ten einde die 

opstandige volk t~ verswak, of om dienste aan die oorwinnaars te 

voorsien, is anders behandel (Miller & Hayes 1986:432). 

Babiloniese tekste wat na Jojagin as koning van Juda verwys, meld 

voedselproviand wat aan horn en sy vyf seuns as pensioenbetalings 

voorsien is (sien hfst 3, par 2.2.3 vir aanhaling uit ANET, bl 

308) . Sulke betalings is aan verskillende persone van 

verskillende nasionale agtergronde (selfs Grieke), status en 

professies gemaak. Albright (1961: 111) meen die feit dat Jojagin 

voedselrantsoene ontvang het, suggereer dat hy die status van 'n 

koning-in-ballingskap gehad het, en dat hy in gerieflike 

omstandighede gewoon het. Dit dui nie noodwendig op 

voorkeurbehandeling nie, maar dit weerspieel die menslike 

behandeling wat Jojagin en ander Judese edeles ontvang het. 

Dikwels word gemeen dat die ballinge in die kolonies aan die 

swaarste strawwe blootgestel is en fisies baie gely het. Dit was 
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nie s6 nie. Klaarblyklik was daar geen weerstand teen hulle of 

beperkings op hul voorregte op grond van hul oorsprong of 

godsdiens nie. Hulle is soos die ballinge van enige ander volk 

behandel (Miller & Hayes 1986:432). Hulle was weliswaar nie 

heeltemal vry om te gaan en te doen wat hul wou nie, maar hul was 

beslis ook nie gevangenes wat dwangarbeid moes verrig nie. Hulle 

het oor betreklike bewegingsvryheid beskik, kon huise bou, 

landerye bewerk en handel dryf ( sien par 2. 2) . 'n Mens moet 

egter aanvaar dat alles nie net goed was nie: 

By die riviere van Babel, daar het ens gesit, 
ook geween as ens aan Sien dink (Ps 137:1). 

Hoe sou ens die lied van die Here kan sing 
in 'n vreemde land? (my kursivering - Ps 137:4). 

Scheffler (1992:208-221) plaas meer perspektief op die 

verskillende dimensies van lyding by ballinge soos Deuterojesaja, 

die groot ballingskapsprofeet, dit weerspieel (sien hsft 3, par 

2.2.2 vir meer besonderhede). Dat die ballinge lyding ervaar 

het, hetsy psigologies, geestelik, ekonomies, polities, 

godsdienstig of wat ook al, moet aanvaar word - al het hulle dit 

moontlik grotendeels subj ektief ervaar. Die verblyf in Babilonie 

was nie net goed nie, maar dit was ook nie net sleg nie. 

Deuteroj esaj a weerspieel die toestand teen ongeveer 550 v C. Di t 

is baie moontlik dat dit teen die einde van die ballingskap al 

beter met die ballinge (toe al 'n nuwe geslag) gegaan het. Ons 

moet nie aanvaar dat omstandighede vanaf 586 tot 538 v C 

dieselfde gebly het nie. 

Die voorkoms van die term 'tel' in veskeie kolonies (Tel 

Abib, Tel Melag, ens) sou kon suggereer dat Judeers soms op 

verlate terreine gevestig is, aangesien 'tel' ook 'ruinehoop' 

(dikwels stadsruines) kon beteken. Die Judeers het dus grond 

gekry om te bewerk, terreine om te herbou en op te vestig, en sou 

as huurders arbeid aan die koning moes voorsien, belasting betaal 

en militere diens doen (Miller & Hayes 1986:433). Bybeltekste 

dui daarop dat hul eiendom kon besit (Jr 29:5), selfs slawe (Esr 
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2:65), en baie het redelik vooruitstrewend geword (Esr 1:6; 

2:68-69). Soos vir die ballinge van ander nasies, was 

administratiewe poste ook vir hul beskikbaar. Judeers is ook 

toegelaat om tot prominente en verantwoordelike posisies in 

regeringskringe te vorder. Nehemia het byvoorbeeld goewerneur 

geword (Neh 10:1). 

'n Mens kry die indruk dat die ballinge 'n mate van interne 

outonomie gehad het en dat hul die vryheid geniet het om hul 

gemeenskapslewe te bestuur (Esg 33: 30-33) . Grant ( 1984: 164) sien 

Jojagin, afstammeling uit die-huis van Dawid, as leier van die 

ballinge (die jare is ooreenkomstig sy ballingskap bereken - Esg 

1:2; 33:21; 40:1), en meen dat hy leiding geneem het in 'n 

komitee van oudstes wat na die belange van die ballinge omgesien 

het. Tog, in die afwesigheid van 'n onafhanklike politieke 

sentrum, het die familie en die clan weer die sentrale kenmerke 

van die gemeenskap geword, soos in die Israel van ouds. 

Genealogiese rekords is bewaar (Esr 2:1-61; Neh 7:6-63). Die 

aparte koloniebestaan het gunstige toestande vir die ballinge 

geskep om hul geloof stradisies te bewaar, oor die toekoms te dink 

en heropbouprogramme tot in die fynste besonderhede uit te werk 

(sien hfst 5). 

Die ballinge kon enige tyd vergader, en hul het dit skynbaar 

met graagte gedoen wanneer iemand vir hulle wou sing of met hulle 

wou praat (Esg 33: 30-33) . Die sogenaamde Klagefeier waarvan 

Kaiser praat, was godsdienstige byeenkomste waar Deuterojesaja 

byvoorbeeld die ballinge toegespreek het (Scheffler 1992:208). 

Dit was egter ook te verstane dat hul soos vreemdelinge in die 

nuwe land gevoel het, waar hul by 'n nuwe omgewing moes aanpas. 

Die pragtige geboue en ruim stede van Mesopotamie het sekerlik 

die gewese tempel en die stad Jerusalem, nietig en onbeduidend 

laat lyk. Die oop vlaktes en vrugbare grond het in skerp 

teenstelling gestaan met die klipperige rotse en swak 

landbougrond van Juda. Die algemene voorspoed van die 

kontemporere Mesopotamie moes die ouer ballinge in heimwee laat 

terugdink het aan die vervloe glorie van Juda (Harrison 
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1970:258). Vir minstens 'n groep van die ballinge was ~abilonie 
'n 'vreemde land' (Ps 137:4), 'n 'onrein' land (Esg 4:13), met 

ander woorde, 'n land waar dit onmoontlik was om hul kultus te 

beoefen. Hul kultus was onlosmaaklik verbind met die vaderland 

en, ooreenkomstig die deuteronomiese wet, met die een heilige 

plek in Jerusalem. Daarom het hul na Jerusalem verlang, vir wie 

hul nie kon vergeet nie: 

As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself 
vergeet! 
Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, 
as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie (Ps 137:5-6). 

Soos vroeer gese, moet die onaangename aard van die situasie in 

Babilonie dus nie verontagsaam word nie, en die vroee jare van 

die ballingskap moet nie geidealiseer word nie. Om in 'n vreemde 

land te woon na deportasie, bring noodwendig gesins- en sosiale 

ornwentelings rnee. Soos Scheffler (1992: 208-221), meen ook 

Ackroyd (1970: 23) dat persoonlike lyding en swaarkry aan die orde 

van die dag rnoes gewees het. Dit is egter duidelik dat nie alrnal 

'n heirnwee na Juda gehad het nie, en dat 'n groot aantal ballinge 

nie na Juda wou terugkeer nie (sien hfst 3, par 3). Hul was 

voorspoedig in Babilonie en het di t as hul tweede vaderland 

beskou. 

Die beeld wat van die lewe van die ballinge in Babilonie in 

hierdie paragraaf geskep is, het dus twee pole: sleg - nie sleg 

nie. Die beginjare van die ballingskap was moeilik en het baie 

aanpassings geverg. Mettertyd is 'n nuwe geslag gebore, en hulle 

het geen ander vaderland as Babilonie geken nie. Vir hulle rnoes 

die verblyf in die 'vreernde' land nie so onaangenaarn gewees het 

nie. Dit is die ballinge wat Juda noodgedwonge moes verlaat het, 

wat seer sekerlik die swaarste gekry het. Net so kan 'n mens 

aanvaar dat dit die ballinge was wat dit rnoeilik gevind het om 

hul godsdienstige identiteit in die 'onrein' land te handbaaf, 

wat die graagste na 538 v c na Juda wou terugkeer. 
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2. DIE EKONOMIESE LEWE 

2.1 Die ekonomiese situasie in Juda 

Enige skatting van die situasie in Juda in 586 v C moet die mate 

van verwoesting op beide die stad en sy geboue, asook op die 

ekonomie van die gebied, deeglik in ag neem. Die terugtrekking 

van die kernmag van die Babiloniers - 'n afdeling van die leer 

is by Gedalja te Mispa gelaat (2 Kn 25:25) - sou 'n mate van 

verligting gebring het. Omdat -soldate by oorlogsbuit gebaat het, 

was plundering aan die orde van die dag. 'n Mens moet aanvaar 

dat baie van die mense se besittings Babiloniese oorlogsbuit 

geword het. Die primere ekonomie van die land is waarskynlik tot 

'n suiwer landbou-basis gereduseer (Miller & Hayes 1986:417). 

Die tragedie was egter waarskynlik dat daar nie mense met geld 

oor was om die produkte te koop nie! 

Direk nadat Gedalja aan die bewind geplaas is, het hy stappe 

gedoen om die situasie in die land te normaliseer. Hy het enige 

nuwe konfrontasie met die Babiloniers vermy, en wou ten al le 

koste rus en vrede herstel. Hy het die plattelandse bevolking 

aangemoedig om hul gewone landbou-arbeid voort te sit en hul 

oeste in te samel. Groot hoeveelhede wyn en somervrugte is 

ingesamel (Jr 40:12). Dit het baie bygedra tot die hervestiging 

van sekuriteit. Dit is selfs moontlik dat die plasing van die 

regeringsentrum by Mispa, net noord van die gebied wat die 

kwaaiste verwoes is, doelbewus . gedoen is om herstel te 

bewerkstellig (Ackroyd 1970:15). Gedalja het die Judeers ook 

aangemoedig om in vrede onder Babiloniese bewind te leef (Jr 

40:9). Hierdie stappe was waarskynlik gemik op vinnige 

ekonomiese herstel (Jagersma 1982:183). Ackroyd (1970:10) is 

egter van mening dat hy nie heeltemal suksesvol daarmee was nie. 

Hy vermoed dat ekonomiese herstel baie stadig was en dat baie 

Judese dorpe ylbevolk en verarm gebly het. Moontlik het die 

bevolking dit as 'n sekuriteitsrisiko beskou, of die koopkrag vir 

hul produkte het eenvoudig ontbreek. 
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Soos reeds aangedui, is nie 

Babiloniese veldtog verwoes nie 

kusdorpe het klaarblyklik floreer. 

alle stede en dorpe in die 

(vgl par 1.1) . Galilea en 

Stede noord van Jerusalem, 

in die tradisionele gebied van Benjamin, het waarskynlik 

vernietiging vrygespring. Hul .kon selfs op 'n vroee stadium 

reeds hulself aan die Babiloniers onderwerp het (par 1.2). 'n 

Mens kan jouself voorstel dat die lewe, dus die ekonomie ook, in 

die gebiede taamlik normaal kon voortgegaan het. 

Die deportering van die boonste klasse van Juda het gelei 

tot 'n mate van herverdeling van Judese eiendom en rykdom en dele 

van die laer klasse is daardeur bevoordeel. Diegene wat 

agtergebly het, is toegelaat om grond van die wat in ballingskap 

weggevoer is, in besit te neem (Esg 11:15). Skuldenaars kon 

hulself selfs skielik sonder skuldeisers, aan wie hul iets 

verskuldig was, bevind! Jode uit buurlande soos Moab, Ammon en 

Edom, wat vroeer daarheen gevlug het, het ook nou teruggekeer en 

hul aan Gedalja onderwerp (Jr 40:11-12). 

'n Aspek wat ook die ekonomie van Juda geraak het, het van 

buite sy grense gekom. Albertz (1994:372-373) meld dat naburige 

klein state voordeel uit die afname in die bevolking van Juda en 

die betreklik swak Babiloniese militere teenwoordigheid getrek 

het deur die gebied van Juda van alle kante binne te dring en hul 

politieke en ekonomiese belange te laat geld. Daar is nie 

sekerheid oor wanneer die proses begin het nie. Op die laatste 

in die laat-ballingskapsperiode het die Edomiete die Negev (Am 

1:11-15; Ob 1:19; Esg 35:10; 36:5) en miskien selfs die 

suidelike deel van die heuwellandskap van Juda (vgl Jr 32:44) 

verower. In die periode is die Sj efela dalk ook aan die 

ekspansionistiese Fenciers en Filistyne afgestaan (Ob 1:19; Esg 

2 6 : 2) en Gilead aan die Ammoniete (Jr 4 9 : 1) . 'n Konstante 

konfrontasie met vreemdelinge uit omringende state het 

plaasgevind. Die Judese bevolking moes die vreemdelinge se 

politieke en ekonomiese invloed teensinnig aanvaar, aangesien 

daar geen geleentheid tot vergelding was nie. 

Hoewel die ekonomie van Juda na die val van Jerusalem dus 
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nie volkome tot stilstand gekom het nie, kon daar ook geensins 

van 'n·bloeiende ekonomie sprake gewees het nie. Die politieke 

situasie in Juda het op daardie stadium die toneel oorheers. 

Miller en Hayes (1986:479) is waarskynlik reg as hul verwys na 

ekonomiese armoede en 'n toestand van depressie, soos in 

Klaagliedere weerspieel: 

Haar hele bevolking sug, hulle soek brood, 
hulle het hul kosbaarhede vir voedsel gegee, 
om hulleself te verkwik. Aanskou, Here, 
en merk op dat ek 'n veragte geword het 
(mykursivering; Klgl 1:11). - - -

Ons water drink ans vir geld, ans hout kom teen betaling in. 
Ons vervolgers is op ans nek; ans is afgemat 
sander dat daar rus aan ans gegun word (Klgl 5:4-5). 

2.2 Die ekonomiese situasie van die ballinge in Babilonia 

Dit was die gebruik in Babilonie om ballinge uit alle lande in 

die militere diens op te neem. S6 sou dit ook wees met die 

Judese ballinge in Nebukadnesar se tyd. Ander, weer, sou feitlik 

slawe van die militere personeel wees en nog ander sou iewers 'n 

armoedige bestaan gevoer het. Soos gebruiklik, sou hul vrygelaat 

word om iewers in die Babiloniese ryk hul eie heenkome te vind 

as hul dienste nie meer benodig is nie (Deist 1982:182). Sommige 

ballinge het in armoede bly leef. Ander het egter die beste van 

'n slegte saak gemaak en vermoende mense geword. Esegiel het 

byvoorbeeld sy eie huis besit (Esg 8: 1) . Soos blyk uit paragraaf 

1.2 het die Judeers grond gekry om te bewerk, terreine om te 

herbou en op te vestig en sou hul as huurders aan die koning 

arbeid moes voorsien en belasting betaal. 

Die vooruitstrewende ekonomie van die Neo-Babiloniese ryk 

het feitlik onbeperkte geleenthede gebied vir ondernemende 

individue en die Babiloniers het nie die Judeers verhinder om tot 

prominente en verantwoordelike posisies te vorder nie, selfs in 

regeringskringe (vgl Nehemia wat goewerneur geword het, par 1. 2) . 

Individue wat naby besige handelsentra gebly het, het sekerlik 

gulde geleenthede gehad om rykdom en eiendom te versamel. Iets 
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van die ekonomiese situasie van 'n deel van die ballinge kan uit 

die boek Esra afgelei word: 

En almal wat rondom hulle was, het hul hande versterk met 
silwervoorwerpe, met goud, met goed en vee en kosbare geskenke, 
behalwe alles wat hulle as vrywillige gawe aangebring het (Esr 1:6). 

Ook Esra 2: 68-69 maak melding van duur geskenke wat van die 

ballinge gegee het vir die heroprigting van die tempel in 

Jerusalem. Dit sou sekerlik nie moontlik gewees het as die 

ballinge nie vermoend was nie. 

Uit inskripsies is dit duidelik dat daar by Nippoer 'n 

florerende handelsaak was wat onder die naam Murasju Seuns handel 

gedryf het. Honderde kleitablette is bewys vir 'n uiters 

bedrywige handelslewe. Hierdie versameling dokumente is die 

belangrikste bron van ons kennis van die Babiloniese diaspora in 

die Persiese periode (538-322 v C) en is in 1893 tydens 

opgrawings by die antieke Nippoer ontdek (Coogan 1974:6). Dit 

staan as die Murasju-dokumente bekend, genoem na die hoof van die 

bankfamilie wie se dokumente dit was. Dit werp lig op die lewe 

van die ballinge in Nippoer. Hoewel hierdie dokumente uit die 

Persiese periode dateer, moes Jode reeds in die Babiloniese 

ballingskapstydperk deel van die ekonomiese en sosiale lewe van 

Nippoer gewees het en kan ons die omstandighede dus ook op die 

ballingskap van toepassing maak. 

Die Murasju-dokumente is in Akkadiese spykerskrif geskryf 

en op baie is 'n kort inskrywing in Aramees. Hierdie inskrywings 

bevat 'n kort opsomming van 'n dokument en die naam van die 

persoon met wie die bankfirma besigheid gedoen het. Behalwe 'n 

groot aantal Babiloniese name, was daar ook baie Perse, Meders, 

Egiptenare en Wes - Semiete. Laasgenoemde groep het Jode met 

Bybelse name soos Hanani (Gananja ?), Shabbatai en Jonatan 

ingesluit. Dit is egter 'n probleem om die individue en families 

wat Joods was, te identifiseer. Die feit dat 'n naam in die 

Murasju-dokument ook in die Bybel voorkom, is nie betekenisvol 

nie, want baie van die name wat in Joodse gemeenskappe in 
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verskeie periodes in gebruik was, was nie eksklusief of 

identif iseerbaar Joods nie. By Nippoer het baie Jode name gehad 

wat linguisties as Aramees of Babilonies geidentif iseer kon word. 

Sulke name kan vanselfsprekend nie tot Jode beperk word nie. 

Welbekende voorbeelde uit die Bybel is Ester en Mordegai, wie se 

name afgelei is van die Babiloniese gode Isjtar en Marduk. Ten 

spyte van sulke probleme, meen Coogan (1974:8) egter dat verskeie 

Joodse families tog met sekerheid in die Murasju-dokumente 

geidentif iseer kan word deur linguistiese en genealogiese data 

te kombineer. In· die geval, -is-dit duidelik dat die ballinge 

deel was van die handelswese in Babilonie. 

Ackroyd (1968:32) verskil van Coogan in die sin dat hy van 

mening is dat die feit dat daar Joodse name in die dokumente 

voorkom, niks se vir toestande in die vroee sesde eeu nie, 

aangesien, soos 

dateer. Later 

reeds gese, die dokumente ui t die vyf de eeu 

(Ackroyd 19 7 0 : 2 0) voer Ackroyd aan da t di t 

gevaarlik sou wees om finale gevolgtrekkings omtrent die lewe van 

die ballinge in Babilonie uit die dokumente af te lei. Die 

tablette was besigheidsdokumente, en al wat daaruit afgelei kan 

word, is dat, in die tyd van die dokumente, sommige Jode in 

handel met mense van ander nasionaliteite betrokke was. Min 

af leidings ten opsigte van hul voorspoed en invloed kan gemaak 

word. Al wat dit van die vorige eeu kan se, is dat sommige van 

die ballinge daar gebly het en in besigheidstransaksies betrokke 

was, aldus Ackroyd. 

Transaksies deur Jode aangegaan, sluit, onder andere, die 

volgende in: huur van sekere eiendomme met besproeiingsregte van 

die Murasju-firma vir drie jaar met as betaling, 'n deel van die 

oes plus 'n klein ekstra betaling in die vorm van bulle en ramme 

(Coogan 1974:9). Die grond het nie aan die firma behoort nie. 

Afwesige landhere het as't ware hul grond by die firma bele in 

ruil vir 'n gewaarborgde tarief. Die firma het dus as middelman 

opgetree. 

Nerens is bewys van diskriminasie teen Jode of beperkings 

op hulle op grond van godsdiens of etnisiteit gevind nie. Hulle 
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was betrokke in dieselfde tipe kontraktuele verhoudings teen 

dieselfde tarief as hul nie-Joodse tydgenote te Nippoer. Van 

hulle was skaap- en bokwagters, antler het dadels gekweek en daar 

was ook vissermanne. Van die Jode het selfs belangrike posisies 

by die firma beklee {Coogan 1974:10). Dit is dus duidelik dat 

die Jode teen die vyfde eeu v C ten volle in die ekonomiese lewe 

van hul gemeenskap gein tegreer geraak het. Sodoende het hul 

Jeremia se advies gevolg: 

Ni ks 

Bou huise en woon daarin, en f>lant tuine aan en eet die vrugte 
daarvan; 
neem vroue en verwek seuns en dogters, 
en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, 
dat hulle seuns en dogters baar; 
en vermenigvuldig daar, en moenie verminder nie; .... (Jr 29:5-6) 

definitiefs kan oor die beroepstruktuur van die 

ballingskapslewe gese word nie. Soos reeds aangedui, is daar 

aanduidings dat van die ballinge landbouers was en sommige was 

in die handel betrokke. Ander het uiteindelik ook in 

administratiewe posisies in die imperiale administrasie van 

Babilonie beland. Baie smede en slotmakers het onder die 

ballinge getel (2 Kn 24:14) en hul ou tradisie van vakmanskap het 

sekerlik lewend gebly {Ehrlich 1962:72). Vanselfsprekend het 

ambagsmanne by koninklike projekte betrokke geraak, veral in die 

groot sentra, en hul is uit die koninklike skatkamer betaal. Dit 

was een van die hoofredes waarom juis die mense in ballingskap 

weggevoer is. Van die ballinge wie se beroep kultiese diens 

behels het, dit is priesters, leviete, sangers en tempeldienaars, 

het hul status as kultiese beamptes behou, selfs in die diaspora. 

Hulle was geneig om in sekere plekke te vergader, soos die 

kolonie Kasifja {Esr 8:15-20). 

Dat daar integrasie van die ballinge in die algemeen 

ekonomiese en sosiale lewe plaasgevind het, is dus duidelik. Tog 

het hul daarin geslaag om hul etniese en nasionale identiteit te 

behou {sien hfst 5 vir 'n volledige bespreking). 
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3. DIE REGSTELSEL 

Wette wat in die Ou Testament voorkom, dateer uit verskillende 

tydperke deur die hele geskiedenis van Israel, en dit is nie so 

maklik om die regstelsel van die tydperk te omskryf nie. Sommige 

is so laat as die Ballingskaptydperk (en later) op skrif gestel. 

Op grond van die noue ooreenkoms tussen Israelitiese en ander ou 

Nabye Oosterse regstelsels (Sumeriese, Akkadiese, Hetitiese, 

Assiriese en ook Neo-Babiloniese wette), kan ons aanvaar dat 

Israel minstens die gemene reg met- sy bure gedeel het (Deist 

1982:109). Hierdie wetteversameling weerspieel die 

beskawingspeil van 'n volk. Lewensterreine wat deur wettekodekse 

gereel is, is: 

i) Privaatreg, byvoorbeeld huwelikslewe en aanneming van 

kinders, opleidingsfooie vir opvoeding van kinders, ensovoorts; 

ii) Strafreg, byvoorbeeld oortredings teen die gemeenskap en 

vonnisse; 

iii) Geneeskundige reg, byvoorbeeld onsuksesvolle operasies; 

iv) Handels- en eiendomsreg, byvoorbeeld huisbouwette, lone, 

huur; 

v) Godsdienstige aangeleenthede, byvoorbeeld godslastering, 

heiligskennis, towery. 

Hoewel onvolledig, gee genoemde items 'n goeie idee van die soort 

sake wat al drie - tot vierduisend jaar gelede wetlik gereguleer 

is, dus ook tydens die Ballingskapsperiode. 

Daar is hoofsaaklik twee redes waarom dit problematies is 

om die Ou Testamentiese en ou Nabye Oosterse regstelsels met 

mekaar te vergelyk. Eerstens het ou Nabye Oosterse kodekse te 

make met ou kodekse van gevestige state, terwyl ons in die Ou 

Testament 'n versameling godsdienstige boeke aantref (Eksodus, 

Numeri, Levitikus en Deuteronomium bevat almal wette). Tweedens 

is die grootste deel van die godsdienstige wette van die Ou 

Testament van 'n relatief laat periode. Die Heiligheidskodeks 

in Levitikus 17-26 is byvoorbeeld waarskynlik eers tydens die 

Babiloniese ballingskap op skrif gestel (sien hfst 6, par 6.1 vir 
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bespreking) . Op daardie stadium was Israel sander 'n land en 

koning en dus oak sander 'n staat. Die enigste manier om hul 

identiteit te kon behou was om sterk op hul godsdienstige 

tradisies klem te le. 86 het daar uit die godsdienstige tradisie 

'n hele reeks wette en regulasies gegroei waarmee die 

godsdienstige lewe van die ballinge gereguleer is. Wette het dus 

hul oorsprong in die Israelitiese godsdiens self. Dit is 

belangrik om daarop te let dat die wette nie tydens die 

ballingskap eers 'uitgedink' is nie bestaande gebruike is toe 

slegs gekodifiseer en fyner uitgewerk (Deist 1982:116). Dit is 

seker nie onmoontlik dat daar in hierdie proses wel invloed van 

Babiloniese wette kon wees nie, veral as die omgewing waarin dit 

plaasgevind het, in ag geneem word. 

In hierdie opsig was Israel uniek. Dat ander ou Nabye 

Oosterse wettekodekse nie godsdienstige wette bevat nie, is nie 

'n vanselfsprekende verskil tussen Israel en sy bure nie. Ander 

volke het ook godsdienstige gebruike en gewoontes gehad, maar 

hulle het nooit nodig gehad om dit op skrif te stel nie. 

Tempel di ens het nie by hulle, soos by die Jade tydens die 

Ballingskapsperiode, op 'n stadium opgehou nie. Omdat die 

ballinge aan hul besondere verbondenheid met Jahwe, God van die 

hemel, geglo het, het hulle hul godsdienstige lewe soveel 

ernstiger bejeen in die ballingskap. Soveel so dat daar 'n 

godsdienstige kodeks en wette ontstaan het wat nerens in die ou 

Nabye Ooste geewenaar is nie (Deist 1982:118). 

4. SOSIALE STATUS 

Hoewel slegs 'n relatiewe klein groep Judeers na Babilonie (hfst 

3, par 2.2.1) en Egipte (hfst 3, par 2.3.1 en 2.3.2) is, het dit 

tog gelei tot 'n verandering in die samestelling van die 

bevolking. Die wat na Babilonie gedeporteer is, het die 

leiersgroepe, die grondbesitters, amptenare en priesters 

ingesluit. Ackroyd (1968:23-24) praat selfs van 'n sosiale 

revolusie wat plaasgevind het as gevolg van die 
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('armes van die land') wat nou tot invloedryke posisies verhef 

is. .Hulle was waarskynlik die eiendomlose lede van die 

gemeenskap wat nou grondbesitters of huurders onder Babiloniese 

gesag geword het. Op grond van Bybeltekste moet hulle gesien 

word as diegene wat as wynboere en landbouers gevestig is: 

Maar ui t die armes van die land het die owerste van die lyfwag 
sommige laat agterbly as wynboere en as landbouers (2 Kn 25:12). 

Maar van die arm mense wat niks gehad net nie, het Nebusaradan, die 
owerste van die lyfwag, in die land Juda laat agterbly en aan hulle 
wingerde en landerye in die ty~ ge§Jee (Jr 39:10). 

Dit is die mense wat deur Nebukadnesar aan Gedalja toevertrou is 

(Jr 40: 7) . 

Hoewel die moontlikheid nie uitgesluit kan word dat die 

benaming 'armes van die land' op die lang duur toenemend 'n 

teologiese sowel as 'n sosiale betekenis aangeneem het en die 

vromes beteken het nie, is dit duidelik dat, in die tyd van 

Gedalja, die sosiale betekenis op die voorgrond was (Jagersma 

1982: 184) . 

Ekskursus: - ander perspektiewe 

V66r die na-Ballingskapse periode is die uitdrukking hoofsaaklik in 
2 Konings, Jeremia en Esegiel gebruik. Die 'volk van die land' word 
onderskei van, of gekontrasteer met: i) die koning of die prins (2 
Kn 16:15; Esg 7:27; 45:22); ii) die koning en sy dienaars (Jr 
37:2); iii) leiersfigure en die priesters (Jr 1:18; 34:19; 44:21); 
iv) leiersfigure, priesters en profete (Esg 22 :24-29). Nerens, 
volgens De Vaux (1973:71), word hul met 'n ander sosiale klas 
gekontrasteer nie. 'n Mens kan dus die afleiding maak dat De Vaux 
se siening van die van Jagersma verskil, in die sin dat hy as't ware 
ontken dat die 'armes van die land' of 'die volk van die land' 'n 
sosiale klas of party verteenwoordig. Vir De Vaux is die 'volk van 
die land' die burgers, uitgesluit genoemde groepe. Selfs by die 
terugkeer uit die ballingskap in 538 v C is die uitdrukking steeds 
in die algemene sin gebruik. In Esra en Nehemia verander die 
betekenis egter. Die term word nou in die meervoud gebruik: 'die 
volke van die lande' (Esr 3:3; 10:2; Neh 9:30; 10:28,31). Hier 
dui dit op die nie-Joodse inwoners van Palestina wat die heropbou 
van die land belemmer het, die onderhouding van die sabbat belet 
het, en met wie gemengde huwelike aangegaan is. Dit het dus 'n 
radikaal ander betekenis gekry as die voor-ballingskapse betekenis. 
Die verklaring le in die basiese betekenis van die uitdrukking - die 
gemeenskap van die terugkeer uit Babilonie is nie die 'volk van die 
land' nie, omdat hul nie die politieke status geniet het wat aan die 
Samaritane, Ammoniete en Moabiete toegestaan is nie. Dit is 
laasgenoemde groep wat die 'volk van die land' of 'die lande' is. 
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Die meeste historici, inslui tende Ackroyd en Jagersma, is dus van 

mening dat die 'volk van die land' of die 'armes van die land' 

'n besliste sosiale betekenis het, en dus nou saamhang met die 

sosiale status wat die mense v66r en na die val van Jerusalem 

gehad het. Is De Vaux se siening egter reg, het die begrippe met 

sosiale status weinig te maak, en kom dit nie in hierdie 

paragraaf ter sprake nie. 

Die vraag ontstaan wat die sosiale status van die ballinge 

in Babilonie was. In Juda het hulle die boonste laag van die 

bevolking gevorm - was hulle die grondbesitters. In Babilonie was 

hulle aanvanklik arbeiders, maar mettertyd het hulle ekonomies 

aktief geword, en van die ballinge was teen 538 welvarend en wou 

nie na Juda terugkeer nie. Miskien het hulle daar deel van die 

middelklas gevorm. 

5. KULTUUR 

Joodse lewe in 'n vreemde kultuur het vanselfsprekend gelei tot 

'n mate van kulturele assimilasie, selfs onder die 

konserwatiefste ballinge. Miskien was die mees betekenisvolle 

invloed op die Jode die Aramese taal. Volgens Noth (1960:304) 

was Aramees nie in die begin die gesproke taal in Mesopotamie 

nie. Dit was 'n internasionale taal wat deur koninklike 

amptenare, skrifgeleerdes en handelaars verstaan is, en wat 

geskryf en gelees kon word aan die hand van die eenvoudige, 

alfabetiese skrif. Dit is al taal wat as 'n amptelike taal in 

'n groot deel van die Persiese ryk, Sirie-Palestina en Egipte 

gebruik kon word, omdat dit alreeds so wyd verspreid is. Die 

Babilonies-Joodse gemeenskap het mettertyd Aramees ook as 

gesproke taal aangeneem en ook die vierkantige Aramese skrif vir 

die skryf van die letters van die alfabet. Sodoende het hul die 

ouer tradisie van Hebreeuse skrif laat vaar. 

Nadat die ballingskap 'n aanvang geneem het, het die gebruik 

van Babiloniese name deur Jode in Babilonie en Juda al meer 

algemeen geword. Een groep wat beslis onder druk moes gewees 
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het om vreemde name te aanvaar, is die oorblyf sels van die 

koninklike huis van Juda. Drie prominente lede van die 

koningshuis wat onder die eerste groep was wat in 538 v C na Juda 

teruggekeer het, was Sealtiel en sy seun Serubbabel (Esr 2:2) en 

die se oom Sesbassar (Esr 1:8,11). Ander Babiloniese name onder 

die wat na Juda teruggekeer het, was Bilsan, Mordegai en Mispar 

(Esr 2: 2) . Die moontlikheid dat van die Jode in ballingskap twee 

name gehad het, kan nie uitgesluit word nie: 'n Babiloniese naam 

vir wetsdoeleindes, asook 'n spesifieke Joodse naam. Sonder om 

te beweer dat Ester en Daniel -hi-storiese figure was, en ook met 

die wete dat hul nie met die Ballingskaptydperk geassosieer word 

nie, kan die feit dat hul twee name gehad het, wel 'n gebruik 

reflekteer: Ester word ook as Hadassa voorgestel (Est 2:7) en 

Daniel was ook as Beltsasar bekend (Dn 1: 7) . Daar is selfs 

getuienis wat suggereer dat ten minste 'n paar vaders doelbewus 

vir hul seuns name gegee het wat opsetlik dubbelsinnig was: vir 

'n Jood sou dit Joods klink, maar 'n Babilonier sou weer dink dit 

is Babilonies (Coogan 1974:11). Assimilasie met die vreemde 

kultuur blyk ook uit die volgende inskrywing in 'n seel: 

Behoort aan Jehojishma, dogter van 
Sawas-~ar-usuz (Avigad 1965:228). 

Die vader se naam weerspieel die assimilasie met die Babiloniese 

lewe. Die dogter se naam wat 'Jahu sal hoor' beteken, illustreer 

nie slegs die volgehoue geloof in die nasionale god, Jahwe, nie, 

maar dit reflekteer ook die drang na verlossing en terugkeer na 

Palestina (Avigad 1965:228-230). 

Self die Babiloniese name vir die maande is deur die Jode 

gebruik in plaas van die ou Kanaanities-Hebreeuse name wat in 

Palestina gebruik is (NAB:397): 

Nisan (Maart/April) 

I jar (April/Mei) 

Si wan 

Tammus 

(Mei/Junie) 

(Junie/Julie) 
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Ab (Julie/Augustus) 

Elul (Augustus/September) 

Tisri (September/Oktober) 

Marge swan (Oktober/November). 

Kislef (November/Desember) 

Tebet (Desember/Januarie) 

Sebat (Januarie/Februarie) 

Adar (Februarie/Maart) 

Ook op die gebied van die let~erkunde het beinvloeding van die 

Babiloniese kultuur 'n rol gespeel. Dit is hier waar hul kennis 

gemaak het met die letterkunde van die ou Nabye Ooste. Ons wy 

later 'n hele hoofstuk aan hierdie aspek, en sal in meer 

besonderhede daarop ingaan (sien hfst 6) . 

Onder 'n sekere groep van die ballinge was hierdie invloede 

slegs uiterlik en was die neiging om van die vreemde invloed te 

verskil in sake soos tradisie en geloof en om enige heidense 

kul tus en praktyke te vermy. Miller en Hayes ( 1986: 434) is egter 

van mening dat baie Judeers ongetwyf eld, soos die meeste 

Israeliete wat in 721 v c deur Assiriers weggevoer is, die 

kultuur sodanig geassimileer het dat hulle hul Joodse identiteit 

verloor het, veral na 'n geslag in Babilonie. Hulle het dan ook 

in 538 v c in Babilonie agtergebly. 

6. OPVOEDING 

6.1 Informele opvoeding 

Die Judeers was geensins 'n 'boekvolk' nie en dit is dus nie 

verbasend dat hul literere kultuur minderwaardig was in 

vergelyking met die van die Kanaaniete, die Egiptenare en die 

Babiloniers nie (Heaton 1957:178). 

Informele opvoeding was aan die orde van die dag en die 

gemiddelde kind het nooi t 'n skool bygewoon nie. Die Ou 

Testament het geen woord vir 'skool' nie en daar word eers in 'n 
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baie later periode na professionele onderwysers verwys. Die 

Mosaiese wet het trouens die plig van opvoeding na die ouers in 

die huis gedelegeer: 

En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, 
moet in hou hart wees; en jy moet dit jou 
kinders inskerp en daaroor spreek as jy in 
jou huis sit en as jy op pad is en as jy 
gaan le en as jy opstaan (Dt 6:6-7). 

Wat die seuns geleer het, het hul in die eerste plek by hul 

moeders gekry. Namate die se~n_grootgeword het, het die vader 

die verantwoordelikheid vir die seun se opleiding oorgeneem. Die 

dogter se opleiding was geheel en al in die moeder se hande en 

het hoofsaaklik daaruit bestaan dat sy 'n goeie vrou en moeder 

sou word. Die seuns, weer, het geleer om in die vader se 

voetspore te volg. Die boek Spreuke beklemtoon dikwels die 

belangrikheid van godsdienstige en morele onderrig en ook dit is 

tuis deur die ouers behartig (Heaton 1957:178). 

My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie; 
my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug 
van hulle pad; (Spr 1:10.15). 

Dit sou verkeerd wees om te aanvaar dat onderrig hoofsaaklik uit 

die boeke gedoen is. Oosterse volke het baie van mondelinge 

tradisies gebruik gemaak. Hierdie mondelinge tradisies is deur 

die vader aan die seun oorgedra. Professionele storievertellers 

het die verhale van die nasionale helde van die Hebreers 

oorvertel aan mense wat vir die doel vergader het (Gilbertson 

1961:126). Daar is geen rede waarom bogenoemde informele manier 

van opvoeding nie in die Ballingskapsperiode voortgesit sou kon 

word nie. 

Dit is heel waarskynlik dat slegs 'n klein deel van die 

bevolking geleer is om te lees en skryf. Jesaja (29:12) 

onderskei tussen die geletterdes en die ongeletterdes. Hy praat 

ook van 'n kind wat kon skryf (Jes 10:19). 
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6.2 Sinagogeskool 

Die sinagoge het moontlik 'n instelling van die Hebreeuse 

gods di ens geword tydens die Ballingskapsperiode (hf st 5, par 

1. 2. 4) . Jode in Babilonie het met tertyd ontdek dat daar, behalwe 

die Mosaiese boeke, ook antler dinge was wat die moeite werd was 

om te leer. Nadat die Jode in 538 v C na Palestina teruggekeer 

het, het sinagoges oral ontstaan en openbare skole vir elke 

gemeenskap geword. Die moontlikheid bestaan dus ook dat, as 

sinagoges in Babilonie reeds 'n werklikheid was, dit ook daar as 

skole gebruik kon gewees het. In Palestina, na 538 v C, het alle 

seuns tussen die ouderdom van vyf en ses jaar geleer om te lees, 

te skryf en hul het ook die Skrifte geleer. Dogters het 

waarskynlik nooit na die sinagogeskool gegaan nie (Gilbertson 

1961:127). 

6.3 Stand van volwasse opvoeding in Juda 

Janssen (1956:9-23) probeer aantoon watter dele van die Ou 

Testamentiese materiaal waarskynlik in Palestina hul oorsprong 

gehad het. As hy korrek is ten opsigte van die Palestynse 

oorsprong van die Deuteronomistiese Geskiedwerk, Klaagliedere en 

verskeie profetiese hoofstukke, lewer dit indrukwekkende bewys 

vir die bestaan van 'n gemeenskap in Juda wat in staat was om 

gewigtige en diepgaande waardebepalings oor die betekenis van 

gebeure rondom die val van Jerusalem te maak (sien hfst 6, par 

1. 2 en 2. 2) . As die produksie van let terkunde in Juda self 

tydens die Ballingskapsperiode aan die orde van die dag was, moes 

daar of 'n groter deel van die bevolking gewees het wat opgevoed 

was en gewoond was aan verantwoordelike posisies, of die 

veranderde sosiale toestande moes dit vir sommige wat aan die 

minderbevoorregte groepe behoort het, moontlik gemaak het om hul 

talente te openbaar namate hul nuwe verantwoordelikhede aanvaar 

en volwaardige burgers geword het. Waarskynlik het albei gebeur 

(Ackroyd 1968:29-30). 
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7. EGIPTE: OORKOEPELENDE SOSIO-KULTURELE ASPEKTE 

Daar was twee groepe ballinge in Egipte: in Benede-Egipte, oor 

wie daar baie min inligting beskikbaar is, en in Bo-Egipte, oor 

wie ons meer besonderhede het (hf st 3, par 2. 3) . Die Elefantine

dokumente, afkomstig van die Joodse militere kolonie te 

Elefantine in Bo-Egipte, is ons vernaamste inligtingsbron oor die 

groep. Dit voorsien inligting oor baie fasette van die wetlike 

en godsdienstige toestande wat in die kolonie bestaan het. 

Hoewel die dokumente uit die Per£iese periode dateer, kan dit, 

volgens Miller en Hayes (1986:431-432), ook gebruik word om die 

lewe van die Jode in Egipte tydens die Babiloniese periode te 

rekonstrueer, want dit is moontlik dat die gemeenskap reeds v66r 

die Assiriese periode (agtste eeu v C) ontstaan het, en 

waarskynlik min veranderinge deur die jare getoon het. 

Die Elef antine-papiri bied ook insig in die interne 

verhoudings van die militere kolonie. Van die name van die lede 

van die kolonie is Joods, in die sin dat hul die teoforiese 

element - ia ( ii'- ; 'n kort vorm vir Jahu) , soos in Jedonia, 

bevat, of voorkom in die name van Jode elders (Ehrlich 1962:85). 

Huwelikskontrakte wys dat ondertrouery met Egiptenare plaasgevind 

het. Daar is bewyse van Egiptenare wat lede van die Joodse 

gemeenskap geword het, en sender twyfel het die teenoorgestelde 

ook voorgekom (Miller & Hayes 1986:435). 

Wat die ekonomie betref, was daar sommige Jode wat 

aansienlike rykdom verwerf het. Die Joodse troepe is in 

kompanies versprei met Babiloniese, en later Persiese, 

bevelvoerders. In die Persiese tydperk het Elefantynse Jode die 

karavane wat goedere vanaf Nubie (Ethiopie) en die katarakstreek 

in Egipte vervoer het, waarskynlik as militere vergesel. 

Standaardvoorwerpe wat in Nubie gesoek is, het ebbe- en ander 

hout, ivoor, dierevelle, speserye, volstuisvere, minerale en 

slawe ingesluit (Porten 1968:41). Die produkte is waarskynlik 

in die Babiloniese tydperk reeds voorsien, en moes die 

Elefantynse Jode vanself sprekend daarmee kennis gemaak het. 
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Origens het hul as burgerlikes geleef, soos uit hul kommersiele 

aktiwiteite blyk. Die aktiwiteite word ook in die Elefantine

papiri weerspieel, en sluit in: die aankoop van grond, 

aanbieding van grond as geskenk, reel ings vir die aankoop, 

verkoop en vrylating van slawe, en verskeie soorte lenings op 

rente. Jode het besigheid gedoen met geloofsgenote, sowel as 

vreemdelinge. 

Wat voedsel betref, het die Israeliete tydens hul 

omswerwinge in die woestyn gedink aan 'die visse wat ons in 

Egipte verniet kon eet, aan d±-e komkommers en die waterlemoene 

en die prei en die uie en die knoffel' (Nm 11: 5) . Tydens hul 

latere verblyf in Egipte het hul sekerlik weer van die produkte 

genuttig. Elefantine was bekend as die habitat van die 

'viseters', en hoewel hierdie spesifieke 'viseters' nie Jode was 

nie, het die Jode ongetwyfeld vis geeet - gerooster, gekook of 

gesout (Porten 1968:86). Daar is ook bewyse dat die Jode nie 

slegs komkommer geeet het nie, maar dit ook gekweek het. 

Aangesien sommige van die Elef antynse Jode bokke en skape gehad 

het, kon hul melk, dikmelk en kaas genuttig het. Bokmelk was in 

Israel gewild, dus waarskynlik in Elefantine ook (Porten 

1968:86). 

Ten opsigte van die regstelsel, suggereer kontrakte en 

wetlike dokumente dat daar 'n groot ooreenkoms was tussen die 

praktyke van die Joodse gemeenskap en Egiptiese kul tuur. By 

Elefantine, byvoorbeeld, het 'n vrou blykbaar die reg gehad om 

van haar man te skei. Dit mag egter 'n antieke Israelitiese 

praktyk weerspieel het eerder as die wysiging van Joodse wetlike 

prosedures in 'n vreemde kultuur (Miller & Hayes 1986:435). Die 

Elefantine-dokumente maak ook melding van regspraktyke, 

byvoorbeeld twiste na 'n persoon se dood en selfs beskuldigings 

van diefstal. Vrouens het volle regstatus gehad, wat 'n 

aanduiding van die hoe sosiale posisie van die vrou in die 

kolonie was (Ehrlich 1962:85). 

Kommunikasie in Elefantine, soos in Babilonie (sien par 5), 

kon ook in Aramees plaasgevind het. Aramees was die taal wat ook 
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in administratiewe sake gebruik is en as die diplomatieke lingua 

f ranca gedien het sedert die Assiriese bewind in die agtste eeu 

v C (Porten 1968:57). 

8. GEVOLGTREKKING 

Ons het in hierdie hoof stuk die sosio-kulturele aspekte in Juda, 

Babilonie en Egipte in die Ballingskaptydperk onder oe geneem. 

Dit is duidelik dat die politieke gebeure van die sesde eeu voor 

Christ us noodwendig sosiale en -kulturele konsekwensies gehad het. 

In sommige opsigte het dit tot 'n diep ingrype in mense se lewens 

gelei: die haglike toestande in sommige Judese dorpe en stede 

het tot hongersnood en groot ontwrigting en ongerief gelei. Ook 

op ekonomiese gebied was daar in Juda aanvanklik groot nood. 

Daar was egter ook positiewe verwikkelinge: die eiendomloses het 

eiendom bekom, en hul skuld was skielik nie meer 'n faktor nie. 

Hul sosiale status het gegroei. 

Al het die lewe in Babilonie en ook in Egipte oenskynlik 

normaal voortgegaan, weet ons dat die feit dat hul vreemdelinge 

in die land was, nie sonder opofferings en aanpassings gepaard 

gegaan het nie. Tog het die ballinge daarin geslaag om sosiaal 

en ekonomies geintegreerd te raak, en het van hul, veral in 

Babilonie, baie vooruitstrewend geword. Sommige van die ballinge 

het nie in 538 v C na Juda teruggekeer nie. Kulturele 

beinvloeding in Babilonie het ook in die Ou Testament weerklank 

gevind, byvoorbeeld in die skeppings- en sondvloedverhale. Tog 

het die ballinge in Babilonie daarin geslaag om, as gevolg van 

die aparte koloniebestaan, hul identiteit te handhaaf en hul 

geloofstradisies te bewaar. 86 is hul in staat gestel om die 

ramp van 586 te verwerk en te oorleef. Dit is 'n voorbeeld van 

positiewe interaksie tussen spesifieke sosio-kulturele aspekte 

en die godsdienstig-ideologiese dimensie. Die resul taat en 

omvang hiervan word in die volgende hoofstuk duidelik. 

94 



HOOFSTUK VYF 

DIE GODSDIENSTIG-IDEOLOGIESE DIMENSIE VAN 

DIE BALLINGSKAPTYDPERK 

Die godsdiens van 'n bepaalde volk kan as deel van sy kultuur 

beskou word, en sou dus normaalweg onder die vorige hoofstuk 

ressorteer. Aangesien godsdiens- egter so 'n belangrike plek in 

ou Israel se lewe ingeneem het, oordeel ons dat dit 'n 

afsonderlike bespreking regverdig. Haas elke ander aspek van die 

lewe van ou Israel (politiek, ekonomie, regspraak, ens) staan in 

verband met sy godsdienstige lewe. Dit is veral so omdat 

godsdiens nie in die eerste plek vir hulle oor metaf isiese 

spekulasie gegaan het nie, maar oor die aardse lewe in die lig 

van hulle geloof, dit wil se hulle geskiedenis. 

In baie gevalle is godsdienstige en polities-ideologiese 

beskouings s6 met mekaar verweef dat dit meer korrek is om van 

die godsdienstig-ideologiese dimensie van ou Israel se 

geskiedenis te praat as bloot van die suiwer godsdienstige 

dimensie daarvan (Scheffler 1988b:59). Die bestudering van die 

godsdienstig-ideologiese beskouings binne ou Israel is nie slegs 

die belangrikste aspek van sy godsdiensgeskiedenis nie, maar 

moontlik ook die belangrikste aspek van sy geskiedenis self. In 

Israel was die geloof dat God by uitnemendheid in hul geskiedenis 

ingegryp het, sterk. Alles wat met hulle gebeur het, is binne 

'n religieuse raamwerk geinterpreteer. 'n Politieke gebeurtenis 

soos die ballingskap, was vir hulle nie 'n suiwer politieke 

gebeurtenis nie. Dit het diep denke tot gevolg gehad. Dit gaan 

dus nie slegs oor godsdiensgeskiedenis nie, maar oor die denke 

v~n die mense. Die ballingskapsperiode het 'n waterskeiding in 

die geskiedenis van die Israelitiese godsdiens verteenwoordig. 

Albertz (1994:369) sien dit as volg: 
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.... the period of the exile ... marks a deep rift in the history of 
Israelite religion. With it the previous religion of Israel became 
involved in its most serious crisis, but in it the foundation stone 
for the most farreaching renewal of this religion was also laid (my 
kursivering) . 

Albertz sien juis dit as die regverdiging vir die neiging om nie 

na die ballingskap meer van die geskiedenis van Israel te praat 

nie, maar van Judaisme of vroee Judaisme (Albertz 1994:598). 

Ons gee in hierdie hoof stuk aandag aan Israel se 

godsdienstige instellings en aqn reaksies op teologiese en 

ideologiese gebied soos dit in die Ballingskaptydperk neerslag 

gevind het. 

1. DIE GODSDIENSTIGE INSTELLINGS VAN ISRAEL IN DIE BALLINGSKAP

TYDPERK 

1.1 Godsdienstige instellings in Juda 

1.1.1 Die tempelterrein en kultiese aktiwiteit 

Die algemene indruk wat in 2 Konings geskep word, is dat kultiese 

aktiwi tei t in Juda tot stilstand gekom het na die verwoesting van 

die tempel in Jerusalem in 586 v C. Die tempel is verbrand (2 

Kn 25:9), die koperpilare, afspoelwaentjies en kopersee wat in 

die tempel was, is stukkend gebreek, die koper verwyder en na 

Babel geneem (2 Kn 25:13) Bronsvoorwerpe wat nie in 597 v C 

verwyder is nie, is in 586 v C verwyder (2 Kn 25:14-16). Ook die 

boek Klaagliedere skets 'n treurige beeld: 

En Hy het sy eie omheining socs 'n tuin verniel, sy eie feesplek 
verwoes; die Here het in Sien feestyd en sabbat laat vergeet, en 
in sy grimmige toorn koning en priester verwerp. Die Here het sy 
altaar verwerp, sy heiligdom ontheilig, die mure van haar paleise 
in die hand van die vyand oorgelewer; hulle het gedruis gemaak in 
die huis van die Here socs op 'n feesdag (my kursivering- Klgl 2:6-
7). 

Die indruk dat alles tot stilstand gekom het, is waarskynlik nie 

korrek nie, en die toestand van die terrein bly onseker. Jeremia 
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41:5 dra by tot die onsekerheid: 

.... (toe) kom daar manne van Sigem, van Silo en van Samaria, tagtig 
man, met afgeskeerde baard en geskeurde klere, wat hulleself 
stukkend gekerwe het; en spysoffer en wierook was in hulle hand om 
dit na die huis van die Here te bring. 

Hierdie episode het in die tyd van Gedalja gebeur en suggereer 

dat kultiese aanbidding in Juda voortgesit is in die 

ballingskaptydperk. Kultiese aktiwiteit is dus waarskynlik op 

die tempelterrein in Jerusalem volgehou of dit het in Gedalja se 

tyd herleef. Volgens Miller en Hayes (1986:426) is daar drie 

faktore wat so 'n standpunt ondersteun: 

i) Eerstens is daar geen verwysing na die verwoesting van die 

Jerusalemaltaar in 2 Konings 25:9 nie, en daar word soms 

aanvaar dat dit eenvoudig in posisie gebly het. Daar is 

geen bewyse dat die altaar in die ballingskaptyd doelbewus 

geskend of onteer is, soos wat Josia wel vroeer in Bet-el 

gedoen het (2 Kn 23:15-16) en ook in die tyd van Antioches 

IV Epifanes gebeur het toe die altaar vir vreemde 

godsdienstige praktyke gebruik is (1 Makk 1:54; 4:38) nie. 

Dat di t tegnies geskend is I di t wil se beskadig is I is 

waarskynlik, maar baie faktore kon dit veroorsaak het. 

Ackroyd (1968:26) meen dat dit redelik is om aan te neem 

dat gereelde voorsiening vir herwyding gemaak is. 

ii) Tweedens vooronderstel die kultiese klaagliedere in die 

boek Klaagliedere aanbidding by die terrein van die 

verwoeste heiligdom en stad. 

iii) Derdens het die Perse, toe hul die Babiloniers in 538 v C 

as dominante Nabye Oosterse mag vervang het, die 

tempelskatte teruggeneem Jerusalem toe (Esr 1: 7) . Die 

optrede sou meer sinvol wees as veronderstel word dat hul 

teruggebring is vir gebruik in 'n kultus wat steeds 

volgehou is. 

'n Verdere argument ten gunste van voortgesette kultiese 

aktiwiteit op die tempelterrein is dat die herbou van die tempel 

in die na-ballingskapsperiode skynbaar nie van 'n totaal 
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ongebruikte terrein af geskied het nie. Di t suggereer 'n vroeere 

herstel, 'n opruiming van die terrein, selfs die gebruik van 'n 

altaar - of dit nou die oorspronklike een, 'n geimproviseerde een 

of 'n tydelike een was. Janssen (1956:102-103) vind inderdaad 

bewys vir die bestaan van so 'n altaar in die beginverse van Esra 

3, waar daar van 'n altaar sprake is. Tog blyk dit uit Esra 3:3 

dat hul 'n altaar op die oorspronklike een se plek opgerig het, 

so asof dit nie in gebruik was nie. Miskien kan dit wees dat 

Esra-hulle nie die gebruik van die altaar tydens die ballingskap 

erken het nie, en dit weer opgebou het. Ackroyd (1968:29) meen 

dat dit ondenkbaar is dat 'n terrein so heilig as die van die 

Jerusalemtempel ongebruik gelaa t sou gewees het. Di t, op 

sigself, is voldoende motivering vir die voortgesette gebruik van 

die terrein. Martin Noth (1960:291) sluit horn hierin by Ackroyd 

aan. Die heilige plek in Jerusalem, wat die verbondsark eens tot 

die godsdienstige sentrum van die stamme gemaak het, het intussen 

'n belangrikheid van sy eie verwerf en meer betekenisvol geword. 

Dit het die plek geword waar 'die Here van die leerskare .... 

woon' (Jes 8:18), waar Jahwe 'sy Naam .... laat woon' (Dt 12:11). 

Al het die tempel in vlamme opgegaan, het dit niks verander nie, 

want die heiligheid van die plek was nie aan die tempelgebou 

gekoppel nie. Selfs as 'n ruine het dit steeds 'n heilige plek 

gebly; was dit steeds die 'huis van die Here'. Vandaar die 

voortgesette kultiese aktiwiteit op die tempelterrein waardeur 

die bevolking van die land kontak met die plek van aanbidding 

behou het. Hierdie siening is waarskynlik nie deur al die 

teruggekeerde ballinge gedeel nie, daarom het hulle die tempel 

herbou ( Esr 5) . 

Die sentrale kultus in die ballingskap het oorwegend uit 

klaag- en eredienste bestaan (Albertz 1994:377). Selfs na die 

einde van die ballingskap was dit steeds die gebruik om die 

belangrikste datums van die val van Juda deur vier openbare 

liturgiee van vas per jaar te herdenk: die begin van die beleg 

in die tiende maand, die skending van die muur in die vierde 

maand, die verwoesting van die tempel en paleis in die vyfde 
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maand, en die moord op Gedalja in die sewende maand (Sg 7:2-7; 

8:18-22). Dus het hierdie geleentheidsvorm van aanbidding, wat 

in die voor-ballingskapsperiode nie noodwendig tot 'n vaste plek 

beperk is nie, die element geword wat die gereelde hoofkultus in 

die ballingskapsperiode ondersteun het. Dit het waarskynlik ook 

op die verwoeste tempelterrein plaasgevind: groente- en 

brandoffers kon ook daar gebring word (Jr 41: 5), maar geen diere

offers nie, aangesien die terrein daarvoor kulties rein moes 

wees. Selfs as vreemde lande as kulties onrein beskou is (1 Sm 

26:19; 2 Kn 5:17; Jr 5:19; Ps 137:4), was roudienste ook onder 

die ballinge moontlik. Hulle het dit met die verwoeste heiligdom 

in verband gebring deur die orientering van gebed in die rigting 

van Jerusalem (1 Kn 8:46-51). Ten spyte van die verbintenis met 

die amptelike kultusplek, het die hoofkultus in die ballingskaps

periode verskil van die van die monargie, hoofsaaklik daarin dat 

dit nie meer onder koninklike toesig geskied het nie. Dit het 

dit meer oop gemaak, 'n forum waar verskeie groepe hul eie 

teologiese idees kon lug (Albertz 1994:377). Klaagliedere bevat 

liedere wat tydens s6 'n geleentheid gebruik kon gewees het. 

1.1.2 Die priesters 

Die voortsetting van kultiese aktiwiteit by Mispa (die hoofstad 

van Juda na die val van Jerusalem), Jerusalem en miskien ook 

elders, het priesters vereis. In 2 Konings en Jeremia word niks 

omtrent die toestand van die priesterdom na die verwoesting van 

Jerusalem gese nie, behalwe dat Seraj a, die hoofpriester, en 

Sefanja, die tweede priester, en die drumpelwagters by Ribla deur 

Nebukadnesar gedood is (2 Kn 25:18-21; Jr 52:24-27). Dit kan 

ook wees dat die agtergeblewe priesters, wat Leviete was, nie 

eintlik deur die skrywers van genoemde bronne (wat ballinge was) 

erken is nie, en daar dus nie oor hulle geskryf is nie. Hoe dit 

ook al sy, 2 Konings 25:18-21 suggereer dat die Jerusalemse 

hierargie uitgedun is as gevolg van Babiloniese aksie. Toe die 

hoofstad van Juda van Jerusalem na Mispa geskuif is, is dit 
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moontlik dat die priesterdom by die heiligdom te Mispa groter 

prominensie in Juda gekry het, en selfs die leierskap van die 

Sadokitiese lyn onder Dawid en Salomo vervang het (Miller & Hayes 

1986 :426). Tot op daardie stadium het die Sadokiete die 

vernaamste posisie in die priesterlike gemeenskap beklee, en is 

aan die Leviete 'n sekondere plek in die tempelhierargie gegee. 

Hul het 'tempeldienaars' geword, maar het geen reg tot die 

hoofpriesterdom of die offerfunksies van die priesters gehad nie. 

Na die val van Jerusalem, toe die meeste priesters doodgemaak of 

in bal 1 ingskap weggevoer is ( 2 -Kn -2 5 : 18 - 21) , het daar, soos reeds 

gese, moontlik 'n verandering plaasgevind. Met niemand anders 

om die offers waar te neem nie, is Leviete waarskynlik gebruik 

om die kultuspraktyke in Juda voort te sit (Matthews 1993:182). 

Toe dit vir die verbanne Leviete moontlik geword het om in 

en na 538 v C na Jerusalem terug te keer, kon hul verkies het om 

in ballingskap te bly eerder as om na 'n minderwaardige status 

in Palestina terug te keer (sien par 2.2.5 en 2.2.6). Daar kan 

verwag word dat die Sadokitiese priesters hul posisie as hoof

godsdienstige amptenare behou het. Genoemde Leviete wat in Juda 

agtergebly het en in 586-538 v C leiding in Juda geneem het, kon 

ander idees gehad het (Matthews 1993:183). Hoe dit ook al sy, 

toe die priesters uit Babilonie in Juda aangekom het, moes een 

of ander kompromis met hierdie Leviete aangegaan gewees het, want 

die Bybelteks maak geen melding van konflik tussen die twee 

groepe nie. Gevoelens tussen die g!oepe kon tydens die 

ballingskap selfs verbeter het toe hul moes saamwerk om die wet 

te bewaar (Matthews 1993: 183) . Die belangrikheid wat Esra 

geplaas het op die insluiting van Leviete in sy geselskap van 

terugkerende ballinge (Esr 8:15-20), kan 'n aanduiding daarvan 

wees. Meer agting vir die Leviete word ook in die weergawe van 

die Kroniekskrywer (ong 300 v C geskryf) gevind (sien bv 1 Kr 

23). Dit impliseer dat die Leviete in die na-ballingskaptydperk 

'n baie belangriker rol in die aanbidding gespeel het. Hulle 

het, byvoorbeeld, beheer oor die administrasie van die tempel 

gehad (2 Kr 24:6,11). Heel waarskynlik was die ontwikkeling 'n 
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uitvloeisel van Leviete se posisie tydens die ballingskap. 

Al meld die Bybelteks geen konflik tussen die terugkerende 

en agtergeblewe priesters nie, meen Le Roux (1987a:141-142) dat 

daar wel spanning moes gewees het. Die agtergeblewenes het die 

ballinge as die skuldiges beskou wat hul straf in die vreemde 

moes uitdien, terwyl hulle hulself as die ware volk van Jahwe 

beskou het. Hanson (1979:46-78; 134-202) maak ook melding van 

die konflik tussen die hierokrate, die leier tussen die 

terugkerende ballinge, en die visioeneres, die armes wat in Juda 

agtergebly het. Onder leiding van die Leviete het die aanbidding 

van Jahwe in Jerusalem voortgegaan en het omstandighede in Juda 

mettertyd verbeter. 'n Groep ontnugterdes wat na 586 hul hoop 

op die God van die toekoms geplaas het, het hul veral rondom die 

Leviete, wat as teenstanders van die Sadokiete beskou is, 

geskaar. Hul standpunt word veral in Tritojesaja en Sagaria 9-14 

gevind. Hul het dit op daardie stadium onmoontlik gevind om aan 

die bou van die tempel deel te neem, en dit sou uiteraard tot 

konf lik met die teruggekeerdes aanleiding gegee het (Le Roux 

1987a: 153) . 

1.2 Godsdienstige instellings in Babilonie 

Mense in die ballingskap is toegelaat om ooreenkomstig hul eie 

gewoontes te leef, en het die rituele van hul geloof gehandhaaf. 

In Juda, voor 586 v C, sou die rites, sonder die tempel, 

onmoontlik gelyk het, maar nieteenstaande die traumatiese 

vernietiging van die tempel, het die kultus van die Babiloniese 

ballingskap kragdadig oorleef (Grant 1984:164). Weliswaar moes 

hulle in sommige opsigte noodwendig aanpassings maak, terwyl 

sekere godsdienstige instellings nou in belangrikheid toegeneem 

het. Boeke het ook nou die belangrikheid van die tempel vervang. 

Ten spyte van die integrasie van die ballinge by die algemeen 

ekonomiese en sosiale lewe van die Babiloniers (sien hfst 4, par 

2.2 en 5), het hul tog daarin geslaag om hul etniese, nasionale 
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godsdienstige identiteit te behou. Hierin het praktyke soos 

sabbatsonderhouding, besnydenis en streng voedselwette toenemend 

die tekens van 'n lojale Jood geword en in 'n mate die ballinge 

van die plaaslike kultuur geisoleer. 

1.2.1 Sabbatsonderhouding en Paasfees 

In die afwesigheid van ander godsdienstige vierings, het die 

sabbat of n:i.iU meer prominent geword. Die sabbat het ongetwyfeld 

'n baie vroeer oorsprong gehad -( 2-Kn -4: 23; Jes 1: 13) , maar daar 

word gese dat die verlies van die 'die heilige plek' die 'heilige 

tyd' in belangrikheid laat toeneem het (Ackroyd 1968:35). In 

Esegiel word die belangrikheid van die sabbat dikwels aangestip: 

' ... en hulle meet my wette en my insettinge hou op al my feestye en 
my sabbatte heilig (Esg 44:24). 

Ook Tritojesaja raak dit aan in die na-ballingskapsperiode: 

As jy jou voet terughou van die sabbat -
om nie jou sake op My heilige dag te doen nie, 
en as jy die sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die 
Here hoog hou; 
en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie ... dan sal 
jy jou verlustig in die Here .... (Jes 58:13,14) 

Klem word gele op beide die onderhouding van die sabbat en die 

waarskuwing teen die ontheiliging daarvan (Esg 20:13, 16, 20, 21, 

24) . 

Die grater klem op die onderhouding van die sabbat mag 

daarop dui dat dit 'n nuwe en dieper betekenis as vroeer gehad 

het. Die Priestergeskrif gee byvoorbeeld 'n spesifieke 

interpretasie van die sabbat in verhouding tot die skepping {Gn 

1-2:4). Daar bestaan egter geen bewys dat hierdie interpretasie 

sy oorsprong tydens die ballingskapsperiode gehad het nie, 

aangesien daar geen goeie rede is om te glo dat die 

skeppingsverhaal van Genesis 1 'n algeheel nuwe komposisie van 
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die sesde eeu was nie, of dat die interpretasie van die sabbat 

in Eksodus 20: 8-11 in verhouding tot die skepping uit daardie tyd 

gekom het nie. As 'n mens die skeppingsverhaal egter met die 

Babiloniese skeppingsverhaal vergelyk (waar gode op die sewende 

dag fees vier), dan lyk dit tog moontlik dat Genesis 1 uit 

hierdie tyd kom. Die meeste wat ons egter kan se, is dat, soos 

met ander aspekte van Israel se godsdienstige lewe, dit in die 

tyd opnuut ondersoek en verwerk is (Ackroyd 1968:35). In 

verskeie Bybelgedeeltes wat uit die ballingskap en na-ballingskap 

dateer, blyk dit dat die sabbat figureer as 'n deurslaggewende 

toets van gehoorsaamheid aan die verbond (Jr 17: 19-27), 'n 

ewigdurende 'teken' wat by die skepping ingestel is (Gn 2:2-3) 

dat Israel Israel was (Eks 31:12-17; Esg 20:12-24). Volgens 

Fohrer (1977:312) het die ballinge op die sabbat vergader om te 

aanbid, en s6 het dit nuwe belangrikheid gekry. Hy meen ook dat 

die onderhouding van die sabbat die belangrikste plaasvervanger 

vir die kul tus geword het. Samekomste en die wet het ook 

belangrike plaasvervangers geword. Om die sabbat heilig te hou, 

het 'n beslissende godsdienstige verpligting geword. 

Naas die sabbat, het ook die paasfees ( no~ ) 'n belangrike 

element van 'n aanvullende familiekultus geword (Eks 12: 1-14, 43-

50). Na die verwoesting van die tempel in Jerusalem, kon die 

paasfees nie meer die vorm van 'n pelgrimsfees aanneem nie, 

allermins by die ballinge wat ver van Juda af was. Tydens die 

ballingskap het daar dus 'n teen-ontwikkeling plaasgevind, in die 

sin dat die paasfees of no~ 'n familiefees geword het wat by 

privaathuise kon plaasvind, in plaas van op 'n sentrale plek 

(Albertz 1994:410). In die Priestergeskrif se paasfeeswetgewing 

(Eks 12) wat reeds 'n gevorderde stadium van hierdie ontwikkeling 

verteenwoordig, is die vader van die familie weer vir die 

organisering van die paasfees verantwoordelik (Eks 12:3). Net 

die slag: van die paaslam vind gemeenskaplik plaas (Eks 12:6). 

In teenstelling daarmee word die eintlike paasmaal in die 

familiekring gehou (Eks 12:3-4). Die vernaamste probleme met so 

'n gedesentraliseerde familiepaasfees het ontstaan ten opsigte 
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van die regulering van die aard van die deelnemers en die 

vasstelling van een datum. Daarom kry ons latere wetgewing wat 

hierdie probleme aanspreek (Eks 12:43-50; Nm 9:1-14). Die 

karakter van 'n kwasi-amptelike Israelitiese feesviering kon dus 

behou word, selfs al het die verantwoordelikheid binne die 

familie gele (Albertz 1994:411). 

1.2.2 Die besnydenis (~~) 

Die besnydenis, wat deur Israel se antieke bure beoefen is, 

uitgesonder die Filistyne (2 Sm 1:20), is waarskynlik nie deur 

die Babiloniers beoefen nie. Waarskynlik is dit oorspronk.lik as 

'n inisiasieritueel vir seksuele volwassenheid bedoel (Ackroyd 

1970:30). Dit is moontlik eers gedurende die ballingskap, toe 

dit 'n belydenis geword het, dat dit met geboorte geassosieer is 

(Albertz 1994:407). Volgens die Priestergeskrif moet dit 

uitgevoer word op alle manlike lede van die familie, agt dae na 

geboorte (Gn 17:12; 21:4; Lv 12:3). Afgesien van een of twee 

verhale wat die oorsprong probeer verklaar of wat dit die 

betekenis gee as sou dit 'n nuwe begin kenmerk (Gn 17; Eks 

14:24-26; Jes 5:2-8), word min omtrent die gewoonte in die Bybel 

gese. Soos die onderhouding van die sabbat, het dit ook 'n teken 

van die verbond van Jahwe geword (Gn 17:9-14). Geleerdes soos 

Bright (1981:349) en De Vaux was van mening dat die besnydenis 

die merk van 'n Jood geword het, dat dit verstaan is as sou dit 

toegang tot lidmaatskap van die Joodse gemeenskap verleen, 'the 

distinctive mark of a man who belonged to Israel and to Jahweh' 

(De Vaux 1973:48). Ackroyd (1968:36) se egter dat die aanname 

gemaak word sonder verwysing na enige bewys. Hy maan dat die 

besnydenis, soos die sabbat, 'n antieke rite was en dus ook aan 

herinterpretasie onderworpe. Of die besnydenis in die 

ballingskaptyd veral prominent geword het, is onbekend. Die 

groter prominensie daarvan in die Priestergeskrif is 'n 

aanduiding van die verdere ontwikkeling in interpretasie, maar 

in Jeremia 9 is 'n oordragtelike interpretasie merkbaar, wat 'n 
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aanduiding mag wees van vroeere stadia in die evolusie van die 

gedagtes rondom die ritueel. 

Kyk daar kom dae, spreek die Here, dat Ek besoeking sal doen oar 
almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is: 
.... want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel 
is onbesnede van hart (my kursivering - Jr 9:25-26). 

Sommige antieke volke het die gewoonte van besnydenis laat vaar, 

maar Israel het dit behou en geherinterpreteer. Wanneer dit 

gebeur het, is egter onduidelik Bn die bewyse onvoldoende om te 

beweer dat die ballingskap die tyd van herinterpretasie en 

beklemtoning was (Ackroyd 1968:36). Die feit is egter dat die 

ballinge in Babilonie hul laat besny het, terwyl die Babiloniers 

dit nie gedoen het nie. Die besnydenis het dus gehelp om hulle 

identiteit te handhaaf. 

1.2.3 Voedselwette 

Dat voedselwette Jode van ander volke onderskei, is vandag nog 

so. Baie van die wetgewing aangaande voedsel, rein en onrein, 

is ongetwyfeld baie oud, maar dit is in die wetteversamelings wat 

tydens die ballingskap waarskynlik hul finale beslag gekry het 

(Deuteronomium, Levitikus en Numeri) wat ons die breedvoerigste 

uiteensetting van die wette kry (sien hfst 6, par 6.1). Ackroyd 

(1970: 30) sien dit nie as antieke wette wat as interessante 

relikwiee van die verlede bewaar is nie. Waarskynlik was dit 

eerder 'n antieke praktyk wat nuwe betekenis aangeneem het. Soos 

die besnydenis (par 1.2.2), het die eetgewoontes waarskynlik nou 

vir die eerste keer 'n rol gespeel by die vestiging van 

identiteit. In 'n vreemde land het die ballinge skielik ontdek 

dat hul eetgewoontes, wat hul as vans elf sprekend aanvaar het, hul 

van die Babiloniers onderskei het. Dit was eie aan hul volk; het 

aan hulle hul eie identiteit gegee (Albertz 1994:108) Ons moet 

se dat dit vandag nog kenmerkend van minderhede is om ou 

tradisies as onderskeidende kenmerke van hul besondere identiteit 
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te handhaaf. So sal Duitsers in Namibie, byvoorbeeld, meer 

spesifiek Duitse tradisies handhaaf as in Duitsland self, bloot 

omdat die tradisies hul besondere identiteit weerspieel en 

handhaaf. 

In elk van bogenoemde instellings, naamlik 

sabbatsonderhouding, paasfees, besnydenis en voedselwette, kan 

ons niks meer doen as om te se dat hierdie ontwikkelings wel tot 

die ballingskapsperiode k6n behoort nie. Wat die krisis van die 

ballingskapjare wel kon doen, was om mense se persepsie van hul 

betekenis en belangrikheid op te skerp, soos wat hul probeer het 

om te verstaan wat dit werklik beteken om deel te wees van die 

gemeenskap wat God - soos hulle dit gesien het - bedoel het om 

sy eie spesiale volk te wees (Ackroyd 1970:31). 

1.2.4 Plekke van aanbidding en die vorm wat dit aangeneem het. 

Daar is geen duidelike beeld van die godsdienstige lewe tydens 

die ballingskap in Babilonie nie. Ons weet, byvoorbeeld, niks van 

die bestaan van enige tempel in Babilonie in die tyd nie, terwyl 

daar in Elefantine in Egipte wel 'n Jahwe-tempel was (par 1.3.1). 

Die boek Esegiel verwys na God self wat in die ballingskap vir 

sy volk 'n heiligdom was: 

.... Omdat Ek hulle ver weggedryf het onder die nasies, en omdat Ek 
hulle verstrooi het in die lande en Ek vir hulle 'n kort rukkie 'n 
heiligdom geword het in dle lande waar hulle gekom het - .... (my 
kursivering - Esg 11:16). · 

Volgens Ackroyd (1970:26) mag dit beteken 'hulle het nie 'n 

heiligdom nodig nie, want Ek is by hulle'. Die teenwoordigheid 

van 'n godheid is kardinaal, daarsonder is 'n tempel niks. Dit 

kan ook beteken: 'Ek sal met hulle wees, soos in die Jerusalem

tempel, maar slegs vir 'n kort rukkie of op klein skaal'. Dit 

impliseer 6f 'n tydelike tempel in Babilonie, 6f 'n tempel wat 

slegs 'n skaduwee van die een in Jerusalem was. Uit die na

ballingskaptydperk is daar 'n verwysing na 'die plek Kasifja' 

(Esr 8:17) waarheen Esra mense gestuur het toe hy ontdek het dat 
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hy in sy geselskap, wat op pad na Jerusalem was, geen priesters 

en tempeldienaars uit die Levitiese familie gehad het nie. 

Beteken 'plek' hier eenvoudig standplaas, of het dit ook, soos 

dikwels in die Ou Testament, die betekenis van 'heilige plek, 

heiligdom'? Indien laasgenoemde, was dit moontlik nog 'n ander 

tempel wat in die ballingskapsperiode gebruik is, al was dit nie 

vir volle offeraanbidding nie (Ackroyd 1970:27). 

Terwyl dit uit 'n Bybelteks soos Psalm 137 duidelik is dat 

die ballinge verlang het om in die heiligdom van Jerusalem te 

wees, en dit graag herstel wou sien, moes hul Jahwe eer daar waar 

hul was. Die vraag ontstaan hoe hul dit kon doen sender om die 

offers te bring en te aanbid soos die Deuteronomiese wet van hul 

vereis? Dit word dikwels gesuggereer dat dit in so 'n situasie 

was wat die instelling wat later as die sinagoge bekend sou 

staan, tot stand gekom het (Harrison 1970:267; Miller & Hayes 

1986:434; Albertz 1994:381-382) In Deuteronomium 31:10-11 kry 

ons inligting aangaande 'n praktyk van die lees van die wet elke 

sewe jaar tydens die huttefees. Dit het by die sentrale 

heiligdom geskied. Is dit moontlik dat s6 'n praktyk meer 

wydverspreid was en dat dit ook by ander geleenthede plaasgevind 

het? Later was die sinagoge die vernaamste plek waar die wet 

gelees en uitgele is. Omdat die kultus as gevolg van 

tydsomstandighede op die agtergrond gedruk is, het die gesproke 

en die geskrewe woord dus groter betekenis aangeneem en kenmerke 

van latere sinagoge-aanbidding het duidelik geword: die element 

van die woord het die middelpunt gevorm (die lees van die Skrif, 

belydenis, gebed; Albertz 1994:382). Ackroyd (1970:28) beweer 

dat die sinagoge oorspronklik 'n plek vir onderrig eerder as vir 

aanbidding in die eng sin was (vgl hfst 4, par 6.2). Daarom is 

die sinagoge nie werklik 'n alternatief vir die tempel en sy 

offeraanbidding nie, en het eers baie later, toe die tempel nie 

meer bestaan het nie (70 n C), 'n plaasvervanger geword. Vir die 

sinagoge self is daar geen direkte bewyse beskikbaar tot op 'n 

baie later datum, in die christelike era, en dan ook net buite 

Palestina. Ons kan egter waarskynlik se dat die ballingskapse 
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roudiens ('service of lamentation') een van die bronne is 

waaruit sinagoge - aanbidding ontwikkel het (Albertz 1994:382). 

Van die begin van die ballingskap is opelugbyeenkomste by 

die Kebarkanaal gehou, waartydens die wet gelees en daar 

geleenthede vir belydenis en gebed was (Harrison 1970: 267) . 

Psalm 137 dien ook as aanduiding van moontlike byeenkomste by 

water: 

By die riviere van Babel, daar het ons gesit, 
ook geween as ons aan Sion dink (Ps 137:1). 

Psalm 13 7 : 4 word egter soms as teenspraak van s6 'n aanname 

gesien: 

Hoe sou ons die lied van die Here kan 
sing in 'n vreemde land? 

Hierdie vers impliseer dat aanbidding in 'n situasie soos die 

ballinge s'n, onmoontlik sou wees. 'n Mens wonder egter of 'n 

poetiese uitlating soos die veralgemeen kan word om enigiets te 

bewys (Ackroyd 1968:33). Tog kan dit juis die bevraagtekening 

deur 'n skerp gees wees van 'n bestaande praktyk tydens die 

ballingskap. 

Moontlike huissamekomste om die wet te onderrig, was nog 'n 

moontlikheid: 

En in die sewende jaar, in die vyfde maand, op die tiende van die 
maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom om die Here 
te raadpleeg; en hulle het voor my gaan sit (Esg 20:1). 

Die feit dat 'n groep oudstes egter bymekaarkom om Esegiel se 

raad te vra, kan of kan nie 'n aanduiding wees van 'n handeling 

van aanbidding, byvoorbeeld om die wet te lees, nie (vgl ook Esg 

8: 1 en 14: 1) . Die oudstes wat hier ter sprake is, was nie 

duidelike figure wat daaglikse pligte uitgevoer het nie. Hul was 

eerder verteenwoordigers van die volk aan wie die profetiese 
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boodskap gerig is (Ackroyd 1968:34). 

Hoe dit ook al sy, die ballinge in Babilonie het waarskynlik 

in 'n nie-offerkultuur aanbid, waar gebed, lofprysinge en die 

lees van die wet kenmerkend was (Miller & Hayes 1986:434). Wat 

miskien dui op uitleg van ouer tradisies en profesiee by sulke 

geleenthede, is die erkenning dat daar in die profetiese en 

historiese boeke van die tydperk 'n besonder groot deel is van 

wat ons 'preek'-materiaal kan noem. Esegiel 17, 1 Samuel 12 en 

2 Konings 17 kan as preke beskou word. Die vraag is nou in 

watter konteks hierdie 'preke' -oorspronklik saamgestel en gebruik 

is. Miskien tydens byeenkomste, klein of groot, waar tradisies 

van die verlede, die verhaal van Israel se verbond met Jahwe, die 

verhale van hul helde en die woorde van die profete gelees is, 

geresiteer is en gewys is dat dit steeds betekenisvol is vir 'n 

nuwe geslag. Die gedigte van Deuterojesaja (Jes 40-55) het 

dikwels 'n sterk retoriese toon. Is hulle dalk deur die profeet 

voorgehou by geleentheid waar dit geskik was om te vermaan, te 

waarsku en te bemoedig (Ackroyd 1970:29)? Of het Deuterojesaja 

by godsdienstige samekomste, die sogenaamde Klagefeier, dit aan 

die ballinge voorgehou in hul situasie van lyding (Kaiser 

1984:277)? 

1.2.5 Die priesters in die ballingskap 

'n Groot aantal priesters en Leviete is ook in ballingskap 

weggevoer (Jr 29:1). Hulle het hul status as kultiese amptenare 

behou en was geneig om in sekere plekke, byvoorbeeld die kolonie 

van Kasifja, saam te trek (Esr 8:15-21). Ek vind aansluiting by 

Matthews (1993:181) wat meen dat die priesters ongetwyfeld 

voortgegaan het om in die godsdienstige behoeftes van die mense 

te voorsien, al het hul moontlik nie 'n tempel gehad wat as 

fokuspunt van hul godsdiensaktiwiteite gedien het nie. 'n Nie

offer kultus (sien par 1.2.4) sou min politieke bedreiging vir 

die Babiloniers ingehou het. Een of ander ooreenkoms met die 

Babiloniese, en later Persiese, regering moes bereik gewees het 
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om dit toe te laat. Dat priesters en Leviete teen die einde van 

die periode steeds as iets meer as seremoniele titels bestaan 

het, suggereer dat hul voortgegaan het om 'n aktiewe rol in 

aanbidding te speel . Di t was veral ook die geval na die 

ballingskap. 

Tydens die ballingskap, en ook daarna, het die funksies en 

rol van die priesters egter 'n besliste verandering ondergaan. 

In 'n kultus waar die bring van offers, waarin die priesters 'n 

prominente rol gespeel het, nie meer aan die orde van die dag was 

nie, het die priesters nou '-n belangrike rol gespeel by die 

samekomste waar uit die wet gelees en dit bestudeer is. Hulle 

het baie tyd aan die interpretasie van die wet en die toepassing 

van sy eise spandeer (Harrison 1970:267). Esegiel, die groot 

ballingskapsprofeet, is ook as priester uit Israel weggevoer. 

In Babilonie het sy teks, die boek Esegiel, ontstaan, asook die 

Priestergeskrif van 'n aantal onbekende priesters (sien hfst 6, 

par 5.2 en 6.2). 

Volgens Kaufmann (1960 :448) het die verval van godsdienstige 

selfvertroue na die val van Jerusalem die Israelitiese profesie 

sleg benadeel. Profesie is gevoed deur die eenvoudige geloof in 

die betrokkenheid van Jahwe in Israel se geskiedenis. Toe die 

gevoel van Jahwe se nabyheid na die politieke gebeure van 586 

ondermyn is, het die gees van profesie begin kwyn. Dit was die 

priesterdom, nie die profesie nie, wat later 'n stewige basis vir 

die godsdienstige lewe van die volk kon voorsien. Die 

priesterlike leiding het in die godsdienstige behoefte van die 

tydperk voorsien, en hul rol onder die ballinge kan nouliks 

oorska t word. 

1.3 Godsdienstige instellings in Egipte 

1.3.1 Die tempel 

By Elefantine in Egipte was daar 'n Jahwe- tempel (agora). 

Politieke en godsdienstige oorwegings het tot die suggestie gelei 
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dat die Elefantynse Joodse gemeenskap in die tyd van Manasse 

(697/6-642/1 v C) in ongeveer 650 v C tot stand gekom het, en die 

tempel ook in sy tyd gebou is dus 'n ruk voor die 

ballingskaptydperk. Die feit dat daar 'n tempel was, dui daarop 

dat Egiptiese Jode, ook in die ballingskaptyd, toegelaat is om 

ooreenkomstig die gewoontes en tradisies van hul voorvaders te 

leef. Anders as in Babilonie, was die Jode klaarblyklik ui t vrye 

wil in Egipte - ook die wat in 586 v C daarheen gegaan het (hf st 

3, par 2.3.1). Dit kan moontlik ook verklaar waarom daar wel 'n 

tempel was, maar waarskynlik Hie-in Babilonie nie (par 1.2.4). 

Indien die tempel te Elefantine wel in ongeveer 650 tot stand 

gekom het, was dit v66r die sentralisasie van die kultus in 

Jerusalem onder Josia (hfst 2, par 2.3). Ek verskil dus van 

Porten (1968:116) dat hul hul nie aan die verbod teen die bou van 

'n Jahwe-tempel in 'n vreemde land en Jerusalem as die enigste 

plek van aanbidding gesteur het nie. Behal we die tempel in 

Elefantine, het nog twee of drie ander tempels buiten die een in 

Jerusalem bestaan, naamlik die tempel van Onias by Leontopolis 

in Egipte, die Samaritaanse tempel op die berg Gerisim en miskien 

die Qasr- el - 'Abd van Hyrkanus in Trans j ordanie. Elk van die 

heiligdomme het 'n agtergrond van politieke mededinging, die 

ontevredenheid van die priesters oor sake in Jerusalem, en die 

kenmerkende militere karakter van die plek in gemeen (Porten 

1968:116). Die militere karakter kan waarskynlik daaraan 

toegeskryf word dat Jode klaarblyklik in Egipte as huursoldate 

in die Egiptiese leer diens gedoen het (hfst 3, par 2.3.1 en 

2. 3. 2) . 

Die tempel by Elefantine het strukturele ooreenkoms met die 

een in Jerusalem getoon en in die rigting van Jerusalem gefront. 

Blykbaar was Elef antynse Jode deur Salomo se gebed tydens die 

inwyding van die Jerusalemtempel geinspireer. Daarvolgens sou 

die volgende geld vir diegene wat weggevoer is: 

.... en hulle hul tot U bekeer met hul hele hart en met hul hele 
siel, in die land van hul vyande wat hulle weggevoer het, en hulle 
bid tot U in die rigting van hulle land wat U aan hulle vaders gegee 
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het, van die stad wat U verkies het, en die buis wat ek vir U naam 
gebou bet, wil dan in die hemel, u vaste woonplek, hulle gebed en 
hulle smeking boor en aan hulle hul reg verskaf, ... (my kursivering 
- 1 Kn 8:48-49) 

As Jahwe se aandag deur 'n tydelike behoefte van gebed, gerig in 

die rigting van sy tempel in Jerusalem (Dn 6:11), getrek kon 

word, kon sy teenwoordigheid verseker word deur die oprigting van 

'n tempel wat in die rigting van Jerusalem front. Die God van 

die hemel kon nou ook in Elefantine woon (Porten 1968:121). 

Nadat die tempel in Jerusalem in 586 v C verwoes is, het die 

status van die tempel in Elefantine heelwaarskynlik toegeneem. 

Die Elef antynse tempel het tot in 410 v C bestaan, toe dit na 

Egiptiese aanhitsing vernietig is (Porten 1968:22). 

1.3.2 Sabbat en feeste 

Die gemeenskap te Elef antine het kontak behou met die 

godsdienstige outoriteite in beide Jerusalem en Samaria. Soos 

reeds gese, is hul ooreenkomstig die gewoontes van hul voorvaders 

regeer, en was hul gevolglik van baie tradisionele praktyke 

bewus, insluitend die onderhouding van die sabbat en feeste soos 

die pasga, ook genoem paasfees of no!> en die fees van die 

ongesuurde brode of nl~il lil (Eks 23: 15; Miller & Hayes 1986: 435) . 

By Elef antine is daar geen verwysing na die sabbat in 

privaatkontrakte en publieke briewe en papiri nie, maar dit word 

wel in die ostraka, briewe oor persoonlike aangeleenthede, 

gevind. Hierdie briewe dui aan dat die Elefantynse Jode bewus 

was van die sabbat. Dit is egter moeilik om uit die ostraka af 

te lei in watter mate die onderhouding daarvan algemeen onder 

Elefarttynse Jode was (Porten 1968: 126-127) . Tog se Porten 

(1968: 131) dat die paasfees en die sabbat as vanselfsprekend 

gesien is as 'n algemene kenmerk van die godsdienstige lewe. 

Omdat Jode v66r die ballingskaptydperk reeds in Egipte 

gewoon het, het nie een van genoemde instellings in die tyd eers 

ontstaan nie. Hul was egter vry om ooreenkomstig hul tradisies 
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en gewoontes te leef, en 'n mens kan aanvaar dat dit ook bygedra 

het tot die handhawing van hul identiteit in die vreemde, hoewel 

in 'n mindere mate as in Babilonie (par 1.2). 

2. DIE INVLOED VAN DIE BALLINGSKAP OP TEOLOGIESE DENKE 

Voordat aandag geskenk word aan die hoof reaksies op gebeure in 

die ballingskaptyd, die van Klaagliedere, Jeremia, die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk, Esegiel, die Priestergeskrif en 

Deuteroj esaj a, maak ons 'n paar algemene opmerkings oor die 

reaksies van die gemeenskap, beide in Juda en Babilonie. 86 kan 

ons bepaal wat die godsdienstige reaksie van die gewone mens op 

die gebeure van 586 v C was. Watter invloed het die ingrypende 

politieke gebeure van die tyd op Jahwisme gehad? Ons skenk 

kortliks daaraan aandag, en kyk vervolgens ook na enkele ander 

reaksies in die gemeenskap. 

2.1 Algemene reaksies van die lede van die gemeenskap 

2.1.1 Die posisie van Jahwisme 

Die val van Juda het nie slegs 'n beslissende keerpunt in die 

historiese lewe van die Judese volk beteken nie, dit het ook 'n 

effek op Jahwisme gehad. Meer as enige vorige gebeure het dit 

Jahwisme getransformeer (vgl par 1) . Dit was ook die doodslag 

vir die Sionsteologie, die nasionalistiese teologie. Al hierdie 

aspekte was die gevolg van die verwoesting van die Jerusalem

tempel, die einde van die monargie en die algemene staking van 

offers enersyds, en andersyds die deportasie van 'n deel van die 

bevolking na Babilonie, waar hul verplig was om in 'n land wat 

as onrein beskou is, te bly, en omring is deur vreemde 

godsdienste (Fohrer 1977:307). 

Heel waarskynlik was daar onder die Israeliete in Palestina 

nog altyd twyfel oor Jahwe: 
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Daardie tyd sal Ek Jerusalem met lampe 
deursoek en die mense straf wat in hulle 
selftevredenheid dink : 
die Here doen nie goed of kwaad nie (my kursivering -
Sf 1: 12 NAB ) . 

Die val van Jerusalem het egter die twyfel versterk. Dit het 

gelyk asof gebeure deur 'n blinde noodlot, wat die onskuldige 

tref, beheer is: 

Die vaders het groen druiwe geeet, en die tande van die kinders het 
stomp geword (Jr 31:29; vgl ook Esg 18:2). 

Ander, sonder om doelbewus oor die betekenis van die groot 

gebeure te dink, het eenvoudig voortgegaan met die 

godsdiensbeoefening van die verlede, synde konserwatief in hul 

lewensuitkyk (Ackroyd 1970:31). Hul was bewus van die antieke 

tradisies van hul mense, en sonder enige poging om te 

verduidelik, het hul voortgegaan om Jahwe te aanbid. 

'n Mens moet egter op hierdie stadium reeds ook melding maak 

van diep godsdienstige denke wat by die gelowiges aanwesig was, 

hoewel dit later in die hoofstuk breedvoerig bespreek word. Baie 

van hulle het in Jahwe bly glo, maar hulle het innerlik geworstel 

met alles wat gebeur het; hulle het begin soek na die oorsaak van 

alles. Die vraag het ontstaan of hulle nie nog altyd vir Jahwe 

verkeerd verstaan het nie. Almal het dus nie maar voortgegaan 

met die godsdiensbeoef ening van die verlede sonder om vrae te vra 

nie. Diep godsdienstige denke en 'n soeke na antwoorde op vrae 

het al meer begin posvat, veral by die ballinge in Babilonie 

(Fensham 1982:176), hoewel daar in Juda ook tekens daarvan was 

(vgl par 2.2.2 en 2.2.3). 

Soos in Palestina, het Jahwisme onder die ballinge in 

Babilonie ook behoue gebly; trouens, dit het daar sterker 

posgevat as voorheen. Synde sterk Jahwisties, het hul volhard 

om die aanbidding van slegs een god, naamlik Jahwe, voor te staan 

(monoteisme, wat veral by Deuterojesaja voorkom). Ook hier het 

die ballinge weer eens hul uniekheid weerspieel en radikaal 

verskil van die voormalige Noordryk, wat merendeels eties en 
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godsdienstig deur hul nuwe omgewing geabsorbeer is. Jahwisme in 

Babilonie het s6 'n aantrekkingskrag gehad dat, tydens die 

ballingskap, mense uit ander volke en godsdienste hulself daarmee 

verbind het, heel waarskynlik grotendeels ballinge uit ander 

lande wat in die omgewing van die Judese vestings (kolonies) 

gebly het. Dus, j uis in 'n tyd dat Jahwisme totaal afhanklik was 

van 'n vreemde moondheid, het hy sy krag weerspieel. Dit is juis 

in hierdie tyd dat die gedagte dat Israel na alle nasies gestuur 

word, die idee van Israel se sending, gebore is (Fohrer 1977:311-

312) . 

Aan die ander kant het invloede vanui t die omringende wereld 

ook 'n effek op Jahwisme gehad, hoewel beperk. Hierdie invloede 

was aanvanklik van Babiloniese oorsprong, maar teen die einde van 

die ballingskapsperiode ook van Persiese oorsprong. 'n Voorbeeld 

van Babiloniese invloed op die godsdiens van Israel, is die 

skeppings- en sondvloedverhale in P se weergawes. Persiese 

invloed is veral sigbaar in die sf eer van die kosmologie en die 

geloof in engele en duiwels. Hierdie nuwe elemente het egter met 

Jahwisme saamgesmelt, tot 'n mindere of meerdere mate, terwyl hul 

hul oorspronklike betekenis verloor het (Fohrer 1977:313). 

2.1.2 Die terugkeer na ouer kultusse 

Vir sommige was die ongelukkige gebeure egter 'n bewys dat Jahwe 

hul verlaat het. Die aanbidding van ander gode, onder andere die 

van ouer kultusse, kan dus geredelik verstaan word. Die 

getuienis van, onder andere, Esegiel 8 en Jeremia 44 dui daarop 

dat dit die reaksie was van heelwat lede van die Judese volk -

veral van die agtergeblewenes in Juda. Hulle het hul in die 

besonder gewend tot die ou, bekende godhede van Kanaan. Esegiel 

8 weerspieel waarskynlik die godsdienstige situasie in die 

oorgangsperiode tussen 597 en 586 v C, en kan in 'n mate die 

infiltrasie van Babiloniese kultusse in Jerusalem verteenwoordig 

(Ackroyd 1968:40). Die presiese aard van die kultusse wat hier 

beskryf word, is nie duidelik nie, hoewel Tammus uitdruklik in 
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vers 14 gemeld word. Tammus was welbekend in die Mesopotamiese 

gebied en is met vrugbaarheid verbind (Ackroyd 1970:32). Die 

kl em is op 'Die Here sien ons nie; die Here het ons land 

verlaat' (Esg 8:12; 9:9). 

Jeremia 44 gee 'n duidelike voorbeeld van terugkeer na 'n 

ouer kultus, en in die lig van die noue verband tussen die boeke 

van Jeremia en Deuteronomium, kan ons met redelike sekerheid 

aanneem dat dit as 'n tipiese geval van terugkeer na 'n ouer 

kultus bedoel is (Ackroyd 1968 :40). Die ramp word hier 

toegeskryf aan die verwaarlesing -van die verering van die 

hemelkoningin1
, die versuim om aan haar offers te bring (Jr 

44: 17-19) . Volgens hierdie beskouing was die Deuteronomiese 

hervorming die oorsaak van die katastrofe in 586 v C. Die 

eliminering van nie-Jahwistiese kultusse het bitter gevolge 

gehad, en daarom moes die verontregte gode weer eens gepaai en 

hul kultusse bevorder word (Fohrer 1977:316). 

2.1.3. Aanvaarding van die godsdiens van die oorwinnaars 

As die beskrywing in Esegiel 8 wel gedeeltelik dui op die 

infiltrasie van Babiloniese godsdienstige idees (vgl par 2.1.2), 

dan vind ons alreeds bewys van 'n tweede tipe reaksie, verwant 

aan die eerste. Die verskil is eenvoudig dat die eerste tipe 

reaksie 'n regressie na ouer praktyke verteenwoordig, terwyl die 

tweede die aanvaarding van die vanself sprekende gevolge van die 

Babiloniese oorwinning, naamlik dat die Babiloniese god Marduk 

'n oorwinning oor Jahwe behaal het, verteenwoordig. Marduk was 

dus sterker as Jahwe, en aangesien dit voordelig was om die 

oorwinnende god te aanbid, en die Judeers moontlik kan voordeel 

trek by hul Babiloniese meesters, het van die ballinge ontrou aan 

Jahwisme geraak, hoewel daar geen manier is om die omvang daarvan 

1Ackroyd (1970:38) meen dat die hemelkoningin dalk met die godin Anat 
geidentifiseer kan word. Dit reflekteer 'n lankgevestigde neiging om 'n vroulike 
god naas Jahwe, die god van Israel, te aanbid (Rgt 6:25 en 2 Kn 27:7). Die 
vroulike god, wat miskien veral met vrugbaarheid en kinders baar te doen het, sou 
vanselfsprekend 'n objek van aanbidding vir vroue gewees het. 
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te bepaal nie (Fohrer 1977:311). Die suksesse van die Assiriers 

in die tyd van Tiglat-Pileser (745 - 727 v C) en sy opvolgers het 

daartoe gelei dat koning Agas die Assiriese soewereiniteit en 

godsdiens aanvaar het (2 Kn 16). Dieselfde is waar in die tyd 

van Manasse (697/6 - 642/lv C), toe die onderwerping aan Assirie 

ook in 'n mate godsdienstige aanvaarding beteken het (2 Kn 21). 

'n Mens sou verwag dat dieselfde verskynsel in die Babiloniese 

tyd sou voorkom. 

Ander het di t minstens oorweeg om Babiloniese gode naas 

Jahwe te aanbid en beelde van h-ierdie gode in hul huise op te rig 

(Esg 14:1 - 11). Sinkretisme het dus voorgekom. Daar was ook 

towenaresse wat Babiloniese towerkuns beoefen het: 

Wee die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande 
en sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groat en klein, 
om siele te vang (Esg 13:18). 

Die towenaresse het dit gedoen met diegene wat gekom het om hulle 

te konsulteer. 

Gode het bepaalde gebiede beset, en as 'n mens na 'n ander 

land gaan, val j y onder daardie god se beheer. Met hierdie 

opvatting het die ballinge dus nou onder Marduk geval, en vir 

diegene wat dit aanvaar het, is die Jahwisme verdring. Dit is 

in hierdie tyd dat 'n strenger monoteisme begin ontwikkel (vgl 

par 2.2.7). 

Kaufmann (1960 :441) meen dat die idee dat Israelitiese 

monoteisme bedreig is deur die populere geloof in die 

superioriteit van die Babiloniese gode oor Jahwe, en dat dit die 

hooftaak van die ballingskapsprof ete was om hierdie siening te 

beveg, geen steun in die Bybel het nie. Geen ballingskapsprofeet 

beveg die idee dat die val van Jerusalem aan die vreemde gode 

toegeskryf moet word nie. In die lig van die nasionalistiese 

teologie het die ballinge geglo dat Jahwe nie die stad sou 

vernietig nie; Esegiel het geprofeteer dat hy sou (Esg 22, 23, 

24), so ook Jeremia (Jr 26) en Sefanja (Sf 1). Nie een van die 
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twee groepe het geglo dat enigiemand anders as Jahwe die stad sou 

vernietig nie. In Deuterojesaja vind ons wel protes teen vreemde 

godsdiens en polemiese stellings aangaande die eenwees en 

absoluutheid van Jahwe: 

So se die Here, die Koning van Israel en sy Losser, die Here van die 
leerskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is 
daar geen God nie (Jes 44:6). 

Ackroyd (1968:42) se dat dit nie verstaan moet word as die eerste 

stellings in verband met monoteisme nie, maar as gerig teen 

Babiloniese eise vir hul gode aan die een kant, en die 

aanvaarding van die gode deur die Jode aan die antler kant. 

Hoewel die polemiek van Jesaja 44:9-23 nie op die aard van die 

gode dui nie, is dit gerig teen die absurditeit van beelde. Dit 

is egter duidelik dat die woorde teen die Jode gerig is, en dit 

is redelik genoeg om te aanvaar dat dit minstens gedeeltelik 

handel oor die aanvaarding van Babiloniese gode. Die implikasie 

van die aanbidding van antler gode, hoewel belaglik gemaak deur 

dit as niks minder as hout en klip af te maak nie, word gevind 

in Esegiel 20:32 NAB: 

Wat in julle gedagtes opgekom het, sal nie gebeur nie. Julle dink: 
ans sal socs die antler nasies wees, socs die mense in antler lande, 
ans wil hout en klip dien (my kursivering). 

2.1.4 Die erkenning van goddelike oordeel 

Die idee van 'n godheid wat oordeel en rampe oor sy eie volk 

bring, is 'n baie antieke een in die tradisies van menige volk. 

Dit is daarom nie heeltemal onverwags om die reaksie van 

aanvaarding en berou aan te tref nie. Aanvaarding van die 

profetiese oordeel was 'n belangrike faktor by die bepaling van 

die houding jeens die ramp. Wat profete soos Esegiel (Esg 4,7) 

en Jeremia (Jr 10) voorspel het, het nou realiteit geword. Die 
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gebeure van 586 v C het 'n nuwe impuls verskaf by die verstaan 

van beide die agtste eeuse profete (veral Amos en Hosea) en hul 

opvolgers. Jeremia en Esegiel se profesiee het die gebeure 

oorbrug (Ackroyd 1968:43). Die Deuteronomistiese Geskiedwerk 

aanvaar ook die gebeure as oordeel van Jahwe, en gee selfs die 

rede daarvoor, naamlik die volk se ongehoorsaamheid (par 2.2.3). 

Ook in die boek Klaagliedere is die aanvaarding van die oordeel 

inherent in die materiaal (par 2.2.2). Die ramp is die resultaat 

van goddelike toorn; dit is die gevolg van die volk se 

mislukking: 

Die Here het sy grimmigheid laat uitwoed, sy toorngloed uitgegiet 
en in Sion 'n vuur aangesteek wat die fondamente daarvan verteer het 
(my kursivering - Klgl 4:11). 

Ons het ons aansien verloor, 
daar het ellende oor ons gekom, 
want ons het sonde gedoen (Klgl 5:16 NAB). 

Te midde van die ontsettende oordeel, is daar tog 'n toon van 

bevryding vir die wat op sekere dinge reageer: 

Omdat julle geluister het na die gebod van julle vader Jonadab en 
al sy gebooie gehou en gedoen het net soos hy julle beveel het, 
daarom, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel: 

Daar sal vir Jonadab, die seun van Regab, nooit 'n man ontbreek wat 
altyd voor my aangesig sal staan nie (Jr 35:18-19). 

Hoewel die belof te nie direk met die val van Jerusalem en Juda 

skakel nie, dui dit op die element van bevryding en is dit in 

skerp teenstelling met die absolute oordeel wat vir Juda en sy 

inwoners aangekondig is (sien ook par 2.2.4) 

2.1.5 Die ramp en 'die dag van Jahwe' 

Nou verwant aan die erkenning van goddelike oordeel (par 2.1.4) 

is die verstaan van in die lig van die gebeure van 586 

v c. Vroeere profete, byvoorbeeld Amos in die agtste eeu v C, 
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het 'n groot dag van rampspoed, 'n toekomende :ii:i' ci' verkondig. 

Vergelyk, byvoorbeeld, Amos 5:18 en 20 en Jesaja 2:9-22. Ook 

profete uit 'n later tyd het hierdie begrip gebruik, byvoorbeeld 

die profeet Sefanja, waar die regeringstyd van Josia (640/39-

609/8 v C) as konteks gegee word (Prinsloo 1987b:281): 

En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos 
blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het; en hulle bleed sal 
vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. 
Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag 
van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van 
sy ywer sal d~e hele aarde verteer word; want Hy bring 
vernietiging, ja, 'n verskriklike;-oor die inwoners van die aarde 
(my kursivering - Sfl:l7-18). 

iiiil' Ci' word nie verstaan as 'n enkel voudige gebeure in die 

verlede nie. Die herhaalde gebeure van 'die dag van Jahwe' as 

'n oomblik van oordeel, is nou in die gebeure van 586 v C 

gehistoriseer (Ackroyd 1968:48) Vir sommige van die opvolgers 

van die vroee profete, moes dit dus voorgekom het asof die groot 

dag van oordeel met hierdie gebeure moes aangebreek het. Vir 

sommige wat 586 ervaar het, was dit moontlik om die hand van 

Jahwe in die gebeure te sien. 

U het al my bure uitgenooi 
om hier 'n bloedige fees te vier. 
Op hierdie dag van die Here se toorn 
kan niemand ontvlug of vrykom nie. 
My kinders wat ek met teerheid 
versorg en grootgemaak het, 
is deur my vyande om die lewe gebring (my kursivering - Klgl 2:22 
NAB). 

Vergelyk ook Jeremia 3 O: 8 en Esegiel 3 O: 3 vir die konteks 

waarbinne die ui tdrukking :ii:i' ci' in die ballingskap gebruik is. 

Die erkenning van goddelike oordeel is wat as reg verkondig 

is (sien par 2.1.4), en moes aanvaar word as 'n ware uitdrukking 

van die goddelike wil (Ackroyd 1970:34). 
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2.2 Spesifieke reaksies op gebeure van die sesde eeu 

Die ballingskap was 'n tyd van verwarring waarin groepe met 

botsende teologiese perspektiewe ontstaan het. 'n Groot 

verandering het in Israel se godsopvatting plaasgevind. Jahwe 

kon in die stadium vir hulle 'n vreemde god geword het. Tot op 

die stadium het die Israelitiese geloof in Jahwe 'n historiese 

basis gehad waarin die aartsvadertyd, die uittoggebeure en die 

Dawidiese dinastie die belangrike elemente was (Deist 1985a:78). 

Die nasionalistiese of Sionsteologie (par 2.2.1) het tussen 629 

v C (Josia se tyd) en 597 v C sterk gefunksioneer. In Augustus 

586 v C het Jerusalem egter geval en is die historiese basis 

grondig bevraagteken en het die nasionalistiese teologie feitlik 

in duie gestort. Die land wat aan die aartsvaders beloof was, 

was nou verlore; die intog in Kanaan is nou gekanselleer met die 

verbanning uit die land en die laaste koning in die Dawidiese 

dinastie, naamlik Jojagin, was 'n gevangene in Babel. Boonop is 

Jerusalem ingeneem en die tempel verwoes. Vir die volk was dit 

oneindig moeilik om die slag te bowe te kom en 'n sinvolle 

godsbeskouing was in die omstandighede kwalik moontlik. Die 

verslaendheid onder die volk word duidelik in die boek 

Klaagliedere weerspieel: 

Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was! Sy bet soos 'n 
weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies; die vorstin 
onder die provinsies bet dienspligtig geword (Klgl 1:1). 

Daar moes opnuut na Jahwe gesoek word, en na 'n godsbeskouing 

wat vir die gelowige in hierdie omstandighede sinvol sou wees. 

In hierdie proses het verskeie reaksies na vore getree: 

2.2.1 Die nasionalistiese of Sionsteologie 

Dit sou gepas wees om kortliks te kyk na die meerderheidsgroep 

se teologie en geloofsverwagtings. Die nasionalistiese party, 
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die pro-Egiptiese party, (hfst 3 par 1.2) het hierdie teologie 

aangehang. Volgens hierdie teologie, wat aan die begin van die 

koningstyd sy beslag gekry het, was die Dawidshuis, die tempel 

en die stad Jerusalem onskendbaar. Jahwe se verbond met Dawid was 

onvoorwaardelik. Die volk kan in alle omstandighede op Jahwe se 

beskerming reken: 

Hy sal vir my Naam 'n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon 
bevestig tot in ewigheid (2 Sm 7:13). 

Maar my goedertierenheid sal van-horn nie wyk nie, soos Ek dit 
onttrek het aan Saul wat Ek voor jou aangesig verwyder het. 
En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid 
voor jou; 
jou troon sal vasstaan tot in ewigheid (2 Sm 7:15-16). 

Die verbond sou egter uiteraard spanning met die Mosesverbond, 

wat voorwaardelik was, bring. Volgens laasgenoemde verbond was 

die nakoming van die wet die noodsaaklike voorwaarde vir die rea

lisering van die heil. Hierdie verbondsverpligting is nie deur 

die Dawidsverbond verontagsaam nie, maar dit is ook nie soveel 

beklemtoon nie (Le Roux 1987a:l04) Volgens die Mosesteologie 

was daar 'n noue verband tussen sonde en straf, tussen die 

handeling van die mens en die van Jahwe. Josia se aanvaarding 

van die wetboek (2 Kn 22) het beteken dat hy teruggegaan het tot 

voor die bestaande nasionalistiese teologie en hy het sy 

koningskap aan die Mosesteologie verbind. Die voorwaardelike 

heil wat deur die teologie beklemtoon is, was 'n belangrike 

'korreksie' ten opsigte van die bestaande nasionalistiese 

teologie. Josia se aanvaarding van die Deuteronomiese teologie 

moes die volk leer dat gehoorsaamheid belangrik is vir die 

realisering van heil. Volgens Le Roux (1987a:l06) het die 

deuteronomiese teologie egter eerder die nasionalistiese teologie 

versterk as verdring. Ten spyte van die groot krisis waarin die 

nasionalistiese teologie in 586 v C beland het, het die profete 

die volk aangespoor om op die teologie te bly vertrou. Volgens 

hulle sou al die ballinge spoedig terugkeer en alles normaal 
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voortgaan (vgl Jr 28:2-4). Jeremia se siening het egter hiervan 

verskil (sien par 2.2.4). Anders as die heilsprofete met hul 

blindelingse vertroue in die nasionalistiese teologie en wat 

swaar op die tradisies geleun het, kon Jeremia, wat horn meer op 

geregtigheid beroep het, nie sy standpunt uit die geskiedenis 

bewys nie. Met die gebeure rondom die val, het die 

nasionalistiese teologie egter die volk reddeloos gelaat. Die 

teologie kon die hede nie langer verklaar nie, en geen hoop vir 

die toekoms bied nie. 

2.2.2 Klaagliedere 

Hierdie boek is 'n Palestynse reaksie op die ramp van 586 v C. 

Soos reeds gese, was Israel se nasionale teologie, wat gelowiges 

baie lank versterk en hoop vir die toekoms gegee het, nou kragte-

loos (par 2.2.1). Dit kon die val van Jerusalem nie verklaar 

nie, en dit het geen toekomsperspektief gebied nie. Aanhangers 

van die teologie, dit is die meeste Judeers, was ontnugter en die 

skrywers van die boek Klaagliedere bied 'n insiggewende 

perspektief op die lyding van 'n platgeslane gemeenskap, beide 

teologies en eksistensieel (Le Roux 1987a:l21): 

Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was! 
Sy het soos 'n weduwee geword, 
sy wat magtig was onder die nasies; 
die vorstin onder die provinsies het dienspligtig geword. 
Bitterlik ween sy snags - haar trane oar haar wange! 
Sy het geen trooster onder al haar liefhebbers nie; 
al haar vriende het troueloos teen haar gehandel, 
haar vyande geword. 
Die wee na Sion treur, omdat daar geen feesgangers is nie; 
al haar poorte le woes, haar priesters sug, 
haar jonkvroue is bedroef, 
en sy self het dit bitter (Klgl 1:1,2,4). 

Hierdie verslaendheid word verder weerspieel in Klaagliedere 

1:20; 2:11 en 5:15. 

Daar was lyding op talle gebiede (hfst 4, par 1.1 en 2.1), 

maar die gebroke verhouding met Jahwe het tot die ergste lyding 
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gelei. Die ineenstorting van die teologie en die verwoesting van 

die tempel het tot 'n gevoel van godverlatenheid gelei: 

Die Here het soos 'n vyand geword, 
Hy het Israel verslind, al sy paleise verslind, 
sy vestings verwoes en geklaag en geklag 
by die dogter van Juda vermenigvuldig (Klgl 2:5). 

U het Uself in 'n wolk gehul, 
sodat daar geen gebed kon deurdring nie; 
U het ons 'n uitvaagsel en 'n wegwerpsel onder 
die volke gemaak (my kursivering - Klgl 3:44-45). 

Dit is duidelik dat die nasionalistiese teologie in die donkerste 

ure nie die toets van die krisis kon deurstaan nie. Jahwe het 

hul nasionale interpretasie daarvan verwerp (Le Roux 1987a:l23; 

sien ook par 2.2.3 vir Jeremia se verwerping van die populere 

interpretasie van die teologie) . Uit al vyf liedere in 

Klaagliedere blyk dit dat die ramp as straf vir hul sonde beskou 

is (sluit hiermee aan by par 1.2.4): 

Jerusalem het swaar gesondig, 
daarom het sy 'n voorwerp van afsku geword .... (Klgl 1:8). 

Want die ongeregtigheid van die dogter van my volk was grater as die 
sonde van Sodom .... (Klgl 4:6). 

Die kroon van ons hoof het geval; 
wee ons, dat ons gesondig het (my kursivering - Klgl 5:16). 

Die aard van hul oortredings word nie duidelik uitgespel nie, en 

oor die sonde word slegs in vae en algemene terme gepraat. 

Daarom die oproep in Klaagliedere 3:40 NAB : 

Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek 
en ons tot die Here bekeer, .... 

'n Poging word selfs aangewend om die sonde van die voorouers 

as oorsaak van die ramp voor te hou: 

Ons vaders het gesondig; hulle is daar nie meer nie, 
en ons dra hulle ongeregtighede (Klgl 5:7). 
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Ook die profete en die priesters kry die skuld: 

Dit het gebeur oor die sondes en oortredinge 
van die stad se profete en priesters 
deur wie onskuldige mense 
daar om die lewe gebring is (Klgl 4:13 NAB). 

Dit is dus duidelik dat die volk hulself probeer verontskuldig 

het deur die skuld op antler, byvoorbeeld die voorouers, priesters 

en profete te plaas. Omdat die profete en priesters hul mislei 

het, het hul nie ag geslaan ~p_waarskuwings van profete soos 

Jeremia nie (par 2.2.4) 

Met die sonde is dus wel erns gemaak, en die ramp is 

inderdaad gesien as 'n gevolg van Juda se baie oortredinge. Die 

kragteloosheid van hul teologie, wat hul deur die baie jare gedra 

het, was egter baie verwarrend. Van toekomsperspektief is daar 

in Klaagliedere min sprake. Le Roux (1987a:124) beweer dat 'n 

kenmerk van die vroeere klaagpsalms die klaer se sekerheid is dat 

Jahwe horn sal beskerm: 

Ek hou vas aan u troue liefde, 
oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. 
Ek wil sing tot eer van die Here, 
omdat Hy aan my goed gedoen het (Ps 13:6 NAB). 

Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? 
Vertrou op God! 
Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. 
Hy is my helper en my God! (Ps 42:12 NAB,.) 

In Klaagliedere, daarenteen, word 'n element van onsekerheid 

weerspieel: 

miskien is daar hoop! (my kursivering - Klgl 3:29.) 

Burden (1987:169) heg 'n antler interpretasie daaraan. Hy sien 

Klaagliedere as die begin van 'n nuwe teologie: 'n teologie van 

hoop. Hy is van mening dat die vorm en konsentriese struktuur 

van die liedere in Klaagliedere help met die begin van die 
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forrnulering van die nuwe teologie van hoop: 

Goed is die Here vir die wat op Hom hoop, 
vir die siel wat Hom soek. 
Dit is goed om in stilheid te hoop 
op die hulp van die Here. 
Dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. 
Laat horn eensaam sit en swyg, 
as Hy horn dit opgele het. 
Laat hy sy mond in die stof steek -
miskien is daar hoop! (Klgl 3:25-29) 

Hierdie teologie van hoop is 'n teologie van paradokse, soos uit 

die derde lied blyk: 

( i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

gebede het geen sin rneer nie (3:8,18), rnaar hulle bid tog 

nog (5:19-22). 

Vir Jahwe wat hulle die goeie laat vergeet het, Horn noern 

hulle goed (vgl 3:17 met 3:25-27). 

Hy wat nie hoor nie, hoor wel (3:56) 

Hy wat nie sien nie, sien wel (3:59) 

Dit is die rnoeite werd om te volhard en te bly hoop: 

Maar dit sal ek ter harte neem 
en om die rede bly ek hoop: 
deur die liefde van die Here 
het ons nie vergaan nie; 
daar is geen einde aan sy ontferming nie, 
dit is elke more nuut. 
U trou is groat. 
Ek se vir myself: Die Here is my lewe, daarom 
hoop ek op Hom (Klgl 3:21-24 NAB). 

So gesien, is daar in Klaagliedere wel 'n toekornsperspektief: 

hoop vir die toekorns. 

2.2.3 Deuteronomistiese Geskiedwerk (D) 

Die Deuteronornistiese Geskiedwerk (hierna D) was een van die 

eerste reaksies op die ballingskap, en dit behels 'n groot

skaalse teologiese hersiening van die bestaande geskiedenis van 
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Israel en Juda - die Noordryk en Suidryk. Dit sluit die boeke 

Deuteronomium, Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings 

in. Die Deuteronomiste het in die jare na 561 v C die nasionale 

geskiedenis van hul volk geskryf in die lig van die politieke 

katastrofe van 586 v C (Albertz 1994:388). Agter D le 'n mag der 

menigte vroeere tradisies, maar dit is nie ons huidige doel om 

daarop in te gaan nie. N6g minder wil ons nou vasstel of die 

he le werk die van een indi vi du, 'n interpreteerder van die 

ballingskapsituasie, is en of dit deel vorm van 'n tradisie 

waarvan die hoofoogmerk 'n st-igtelike, didaktiese karakter is 

(Ackroyd 1968:63-64). Ons kan wel nou reeds meld dat D 

waarskynlik van Palestynse oorsprong is (vgl hfst 6, par 2.2). 

Die besef van oordeel was nie in Israel 'n nuwe gedagte nie 

(par 1.2.4). D het veral aandag gegee aan die vraag: Waarom het 

Jahwe Israel verwerp? Die Deuteronomis stel dit onomwonde dat 

die skuld vir die ballingskap nie by Jahwe nie, maar by die gelo

wiges self le (Deist 1985: 76; Albertz 1994: 389) . Hierdie 

perspektief sluit aan by die van Klaagliedere (par 2.2.2) en die 

van Jeremia (par 2.2.4). Tog het die Deuteronomistiese outeurs 

hul in 'n mate van die profete van oordeel gedistansieer, veral 

ten opsigte van die prof ete se siening dat die geskiedenis van 

Israel van die begin af totaal verkeerd verloop het (Jr 3:6-11; 

32:20-36; Esg 16; 20; 23). D wou die skuld en oordeel beperk. 

Nie alles omtrent Israel se geskiedenis was sleg nie: daar was 

goeie tydperke soos die van Josua en die vroee monargie. Alles 

was ook nie sleg en verkeerd nie: daar was die reddende gawe van 

die wet, die keuse van die tempel en die Dawidiese monargie, en 

saam met afvalligheid en oordeel, was daar ook periodes van 

bekering, genade en verlossing (Rgt 2:10-16; 10:6-16; 1 Sm 7:3-

11; 2 Kn 13:4; 14:25-27; 18-20; 22-23). 

D begin in Deuteronomium 1 met 'n af skeidstoespraak van 

Moses waarin hy die Deuteronomiese wet vir Israel aankondig _kort 

voordat die volk die beloofde land ingaan, met 'n terugblik op 

die gebeure van die vroee periode. D maak dus van die begin af 

duidelik wat die mees essensiele grondslag vir die bestaan van 
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Israel is, ooreenkomstig D se teologiese oortuiging: die 

wonderbaarlike ervarings van redding in die vroee periode en die 

goddelike eise wat daarop gebaseer is en wat in die 'wet van 

Moses' neergele is (Albertz 1994:390). Die 'wet van Moses' is 

die norm waardeur die verdere geskiedenis bepaal sal word, aldus 

D. Die boek Deuteronomium vorm duidelik die basis van die 

teologie van die Deuteronomis (Deist 1985a:76). Deur die hele 

geskiedenis het die prof ete die volk gemaan om Jahwe op die regte 

manier te dien. D het egter slegs 'n deel van die Deuteronomiese 

wet as kriterium vir die verdere verloop van die geskiedenis 

geneem. Hierdie 'regte manier' het veral die volgende behels: 

hulle moes by een sentrale heiligdom aanbid (Dt 12), die verbod 

teen vreemde gode en beelde in die Dekaloog (Dt 5:6-10), die 

verbod teen heidenpraktyke soos spesif ieke vorms van waarseery 

(Dt 18:10,14), die verbod teen die offer van kinders (Dt 18:10; 

vgl 12:31) en die teen kultiese prostitusie (1 Kn 14:24; 15:12; 

22: 47) . Dan was daar ook die gebod wat verwant is aan die 

banvloek in die Deuteronomiese oorlogswet (Dt 20:15-17) en die 

verbod op bondgenootskappe en gemengde huwelike wat daarmee 

verband hou (Dt 7:2-5). Ons het dus slegs die gebooie en wette 

wat eksklusiewe Jahwe-aanbidding beveilig (Albertz 1994: 3 90) . 

Miskien was dit juis in die ballingskaptyd nodig omdat 

sinkretisme toe juis herlewe het (par 2. 2. 4) en gemengde huwelike 

met omringende volke na die val van die staat voorgekom het en 

die godsdienstige identiteit van die volk daardeur bedreig is. 

Die Deuteronomis was in die Deuteronomistiese tradisie 

gedrenk, en het die voorwaardelike aspek van die heil verkondig: 

wetsgehoorsaamheid was van kardinale belang. Sender 

wetsbetragting sou heil nie verkry word nie, en verwaarlosing van 

die wet het tot straf gelei (Le Roux 1987a:125). Dit is vanuit 

hierdie perspektief dat die Deuteronomis opnuut na die 

geskiedenis van die konings van Israel (Noordryk) en van Juda 

(Suidryk) gekyk het. Die konings is nie volgens hul politieke 

beleidsrigtings of militere optredes beoordeel nie. Hulle is aan 

'n teologiese beoordeling onderwerp en die maatstaf vir die 
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beoordeling was die sentralisering van die kultus in Jerusalem 

en die gevolglike aanbidding van Jahwe alleen, soos in die boek 

Deuteronomium voorgeskryf. Omdat die meeste konings, veral die 

van die Noordryk, (Manasse word veral uitgesonder) nie die 

beoordeling kon slaag nie, kon die Deuteronomis net tot een 

slotsom kom: die ondergang van Israel en Juda is nie Jahwe se 

skuld nie, maar die van die volk self (Albertz 1994:389; Le Roux 

1987a:126; Deist 1985:76). 

Die hele patroon van di~ geskiedenis word in rebellie en 

vergiffenis uitgebeeld. Soos reeds gese, is die wet die 

fundamentele toets vir Israel se gehoorsaamheid en terselfdertyd 

is dit die werktuig vir goddelike belofte (Ackroyd 1968: 75). 

Dwarsdeur D is die ondertone van belofte aanwesig. Dit is 

wanneer Israel 'n gehoorsame volk is, gehoorsaam aan die wet, dat 

hulle ontvangers van die goddelike beloftes word. Bekering is 

'n deurlopende tema (vgl 1 Sm 7:3; 2 Kn 17:13; Dt 30:1-10). 

Berou is egter 'n voorvereiste vir bekering (kyk veral 1 Sm 12: 19 

en 1 Kn 8: 4 7) . As die ballinge dus hulle verkeerde dade voor God 

bely, en berou daaroor toon en sy wet gehoorsaam, raak hul 

outomaties ontvangers van die goddelik belofte. Dan sal Jahwe 

tot hulle redding kom. Met sy boodskap van God se regverdigheid 

en die noodsaaklikheid van bekering en berou, wil die 

Deuteronomis by die ballinge hoop wek, hoop op die genade van 

God. Hiermee sluit hy ook aan by die teologie van hoop (par 

2.2.2). Die Deuteronomis le sterk klem op die genade van God, 

wat veral in die boek Deuteronomium opgesluit is: 

Die Here julle God is 'n genadige God. Hy sal julle nie in die 
steek laat of om die lewe bring nie. Hy sal nie die verbond vergeet 
wat Hy met 'n eed aan julle voorvaders bevestig het nie. (my 
kursivering - Dt 4:31 NAB; vgl ook Dt 10:14-18; Rgt 2:18) 

Wat dus vir die geslag van die ballingskap belofte inhou, is die 

hoop vir die toekoms wat le in die versekering van die genade van 

God en van die opperheerskappy van die een wat nog nooit die 

129 



neerlaag teen ander gode gely het nie. Soos in sy stryd teen 

BaAl in die Gideonverhaal (soos nou in Rgt 6 vertel), sy stryd 

met Dagon in die land van die Filistyne (1 Sm 5), sy stryd teen 

BaAl by Karmel (1 Kn 18) , so hier ook in sy stryd teen vreemde 

magte wat vir die oomblik sy volk oorwin het, is hy steeds 

oppermagtig. En in sy bereidwilligheid om guns te bewys, is daar 

hoop (Ackroyd 1968:81). 

Herstel word in die vooruitsig gestel (Dt 30:1-6). Die Wet 

van God word as die uitnemende kenmerk van die hersteltydperk 

beklemtoon: 

En die Here jou God sal jou hart besny 
en die hart van jou nageslag, 
om die Here jou God lief te he met jou hele hart en met jou hele 
siel, dat jy kan lewe (Dt 30:6). 

Die Deuteronomis verwag die totstandkoming van 'n gemeenskap 

waarin die Wet van God in die harte van mense leef, eerder as 'n 

politieke koninkryk: 

Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel 
sal sluit, spreek die Here: 
Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle harte; en 
Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees (my 
kursivering - Jr 31:34). 

Dit word algemeen onder Ou Testamentici aanvaar dat Jeremia 

31:31-34 van Deuteronomistiese oorsprong is (Albertz 1994:382-

387; Deist 1985:77). Sien ook paragraaf 2.2.4. 

Die doel van 'n redevoering soos die wat D bevat, is om die 

volk na horn terug te bring, terug na gehoorsaamheid en na die 

handhawing van die wet en getrouheid wat hul op so 'n wyse die 

volk van God maak dat hul die reg het om te ontvang wat hy bied. 

Selfs nou kan hul die uitnodiging hoor om die lewe te kies, 

'sodat jy kan lewe, jy en jou nageslag' en woon in die land, op 

daardie stadium gedeeltelik beset en beheer deur 'n vreemde mag, 

maar wat in die toekoms weer hulle s'n sal wees. Dit word nie 

slegs aangebied as 'n wet om te gehoorsaam nie, maar as 'n 

130 



konfrontasie met die lewende God teenoor wie reaksie moet 

plaasvind (Ackroyd 1968:82). 

D is 'n vertolking van die hele reeks gebeure, 'n verstaan 

van die ramp in terme van goddelike oordeel oor Israel se sonde, 

'n besef dat herstel berus by die doel van God om weer sy volk 

te verkies, en om Dawid se onthalwe hul vir ewig nooit te vergeet 

nie. Die nuwe gemeenskap sal op die patroon van die oue geskep 

word, 'n gemeenskap wat 'n godsdienstige entiteit sal wees, 

volkome in verhouding met Jahwe (Ackroyd 1968: 82; Albertz 

1994: 389) . 

Albertz (1994:399) voeg 'n interessante aspek by. Volgens 

horn was die Deuteronomiste in hul groot historiese werk (D) nie 

net daarop ingestel om teologies die val van die staat in 586 

te verwerk nie. Dit was vir hulle noodsaaklik om aan hul Judese 

tydgenote te toon hoe om, volgens hul sienswyse, uit die krisis 

te kom. Volgens hulle was die enigste manier om dit reg te kry, 

in die lig van die populere sinkretismes wat ender hul f loreer 

het, 'n eksklusiewe Jahwe-aanbidding wat op Jerusalem gefokus is. 

Die beslissende voorwaarde vir 'n nuwe begin was nie, soos vir 

die teoloe van JerD (sien par 2.2.4), 'n omvattende 

godsdienstige en sosiale hernuwing nie, maar die herstel van die 

Jerusalem-staatskultus volgens die model soos deur Josia bepaal. 

Om die rede het hul die verslag van Josia se hervorming van die 

kultus (2 Kn 22:1-23:24) op s6 'n manier weergegee dat dit die 

eintlike doel en klimaks van die Suidryk se geskiedenis vorm 

(Albertz 1994:398-399). 

Vir ons wat die verdere verloop van die geskiedenis van 

Israelitiese godsdiens ken, lyk dit vanselfsprekend dat die 

ballingskap tot 'n end moes kom. Vir die ballinge was dit egter 

nie so vanselfsprekend nie - vir hulle was die toekoms nog oop. 

Sekerlik het die praktyk van die aanvaarding van skuld (par 2.2.2 

en 2.2.4) in die ballingskapse liturgiee, die ontvangs van die 

boodskap van die profete van oordeel (par 2.2.4) en die 

noukeurige verwerking van die mislukte geskiedenis (par 2.2.3) 

die vooronderstellings geskep om die nasionale krisis te oork6m 
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en.bet dit 'n vae hoop vir die voortsetting van die geskiedenis 

van Israel moontlik gemaak. Hierdie dinge bet egter nie outoma

ties op 'n nuwe begin gedui nie. Dit bet eerder 'n verreikende 

verandering in die politieke wereldsituasie en sterk argumente 
ten · opsigte van teologiese vertolking geverg om hierdie nuwe 

begin aan die gang te sit (Albertz 1994:412}. 

Om dit te verstaan, moet ons weer eens die situasie waarin 

die ballinge hul bevind bet, in gedagte hou. Sover ons kennis 

strek, bet hul ni·e materiele nood ervaar nie (hf st 4, par 2. 2) . 

Hul behoeftes was in 'n groot mate psigologies en godsdienstig 
. -- - . -

van aard (vgl hf st 4, par 1. 2) . Wat die psigologiese nood 

betref, dui Psalm 137 op twee faktore: 

i) 'n intense verlange na Jerusalem, hoewel die gevoel na lang 

jare vervaag bet en dit kunsmatig aan die gang gehou moes 

word met selfvervloeking (Ps 137:1-6). 

Mag my tong aan my verhemelte vaskleef 
as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie 
my grootste vreugde bly nie (Ps 137:6 NAB). 

ii) 'n Gevoel van magteloosheid om enigiets te doen om die po
litieke situasie te verander. Dit bet tot uiting gekom in 

'n begeerte na wraak teen die vreemde mag van Babilonie en 

hul eertydse buurvolk Edom (Ps 137:7-9}. 

Uit Esegiel 11:15 en 33:24 blyk dit dat die ballinge passief moes 

aanvaar dat hulle, wat op 'n stadium lede van die hoer klas was 

of daarvan afgestam het, reg op hul eiendom ontse is en dus ook 

leierskap deur die wat in Juda agtergebly het. Uit Esegiel 33: 10 

kan ons aflei hoe die ballinge, nadat hulle in hul aanbidding 

geleer bet om hul foute te erken, onder die skuldlas gely bet 

en hoe hul daardeur verlam is: 

En jy, mensekind, se aan die huis van Israel: 
So het julle gese: Gewis, ons oortredinge en ons 
sondes is op ons, en daardeur teer ons weg -
hoe kan ons dan lewe? 

Die godsdienstige nood bet erger geword namate die ballingskap 
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langer geduur het: die hoopvolle verwagting van 'n spoedige 

terugkeer na hul vaderland het vervaag en Jahwe het vir langer 

as 'n geslag reeds nie terwille van Israel ingegryp en die 

terugkeer bewerkstellig nie. Dit het gelyk asof hy sy volk se 

reg om te lewe, verontagsaarn het (Jes 40:27), hul verlaat het 

(Jes 5 o : 1) en sy st ad vergeet het (Jes 4 9 : 14) . Terwyl die 

Babiloniese gode, hul beelde en sirnbole in grootse prosessies in 

Babilon deur die strate gedra is (Jes 46:1-7) en in die openbaar 

die gerneenskap en wereldgeskiedenis gedornineer het t het di t 

voorgekorn asof Jahwe skynbaar-nie die wil, of die mag, het (Jes 

50:2) om in die geskiedenis in te gryp nie. Terwyl die ballinge 

herhaaldelik in hul persoonlike sfeer die nabyheid van Jahwe kon 

ervaar, het dit gelyk asof hy in die sfeer van politieke 

geskiedenis oor 'n lang tydperk s6 ver van hul af wegbeweeg het 

dat hul op die gebied niks rneer van horn verwag het nie. Die 

rneeste van hulle sou dus tot die gevolgtrekking kon korn dat 

nasionale verwagtinge eenkant geskuif rnoes word en dat hul geluk 

in hul gesinslewe en vordering in hul werk rnoes soek (Albertz 

1994 :413). 

As hierdie psigologiese onsekerheid en godsdienstige 

gelatenheid onder die ballinge in ag geneern word, kan ons 

verstaan dat die rneeste van hulle nie opgernerk het dat daar in 

die rniddel van die sesde eeu (ongeveer 550 v C) 'n verskuiwing 

in politieke mag in die wereldtoneel plaasgevind het nie - of hul 

het onverskillig daaroor gestaan (vgl hf st 3, par 3) . Slegs 

Deuterojesaja en 'n klein profetiese groep in die kolonie van 

Judese ballinge het besef dat hierdie politieke ontwikkelinge 'n 

beslissende nuwe begin sou verteenwoordig. Hul spesif ieke 

teologiese interpretasie van die geskiedenis sou tot aansienlike 

teenkanting van hul rnedegelowiges lei, en hul sou dit met groot 

rnoeite verstaanbaar en aanvaarbaar rnaak (Albertz 1994:414). 

2.2.4 Jeremia 

Jerernia was waarskynlik 'n lid van die rninderheidsparty in Juda, 
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die pro-Babiloniese party (hfst 3, par 1.2.2), en het die volk 

aangemoedig om hul aan die Babiloniers te onderwerp. Na die 

moord op Gedalja (hfst 3, par 2.1.2) is hy teen wil en dank saam 

met 'n groep Judeers na Egipte (Jr 43:1-7). Daar word nie weer 

van horn gehoor nie. 

'n Deuteronomistiese redaksie van die boek Jeremia het in 

die ballingskaptyd (ongeveer 550 v C) plaasgevind (Albertz 

1994:382). Hierdie Jeremia Deuteronomiste (hierna JerD) het hul 

ganse literere en teologiese aktiwiteit aan die bewaring en 

verspreiding van die erfenis -van hierdie groot profeet gewy. 

Hierdie groep teoloe wat die boek geredigeer het, het 'n 

Deuteronomistiese orientering gehad. Hul aktiwiteit was nie tot 

literere werk beperk nie, maar hul wou ook hul tydgenote inlig 

en voorlig. Hul hoarders moes ingelig word omtrent die redes vir 

die katastrofe van 586 v c (Jr 5:19; 9:11-15; 16:10-13). 

Hul moet uit die foute van die verlede leer sodat hul die ware 

oorsaak van hul ellende verstaan, en 'n nuwe begin kan maak. 

(Albertz 1994:383). 

Jeremia was in die Mosesteologie gedrenk (sien par 2.2.1), 

waarvan voorwaardelike heil 'n belangrike kenmerk was. Israel 

moes eers sy verbondsverpligtinge nakom voordat die heil gesmaak 

kon word. Die teologie was vir die meeste Judeers onaanvaarbaar 

in die moeilike tyd voor 586 v C. Jeremia was gevolglik 'n 

eensame man wat op die einde van Jerusalem gewag het (Le Roux 

1987a:l04). Jeremia was egter nie soseer gekant teen die nasio

nalistiese teologie as teen die populere interpretasie daarvan 

nie. Hy het Josia se dood by Meggido (2 Kn 23:29) nie as Jahwe 

se skuld of as 'n teken van swakheid van die Deuteronomiese 

teologie gesien nie. Die gebeure het juis hierdie teologie 

bevestig: indien Jahwe se wil nie nagekom word nie, volg sy 

straf noodwendig (Le Roux 1987a: 111) . Volgens Jeremia se 

teologiese perspektief het die populere nasionalistiese teologie, 

waarvolgens die Dawidshuis, die tempel en die st ad Jerusalem 

onskendbaar was en die onvoorwaardelike heil van Jahwe verkondig 

is, geen heil vir die volk, die koning en die stad ingehou nie 
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(vgl ook gebeure in 597 v c wat Jerernia as straf gesien het) . 

Jerernia se kritiek teen die nasionalistiese teologie het horn in 

onrnin by die volk gebring, soveel so dat hul horn wou verrnoor (Jr 

26:7-9). 

Voor die val van Jerusalem. het Jerernia die volk gewaarsku 

dat hul aan die Babiloniers oorgelewer gaan word as straf vir hul 

sonde: 

Maar julle het na My nie geluister nie, spreek die Here - om My te 
terg met die werk van julle hande, julle tot skade. 
Daarom, so se die Here van die ±ee~skare: Omdat julle na my woorde 
nie geluister bet nie, laat Ek al die geslagte van die Noorde haal, 
... en Nebukadnesar, die koning van Babel, my dienaar; en Ek sal 
hulle bring oor hierdie land en sy inwoners . . . en Ek sal hulle met 
die banvloek tref en hulle maak 'n voorwerp van verbasing en van 
bespotting en ewige puinhope (my kursivering - Jr 25:7-9). 

Jerernia was ten gunste van onderwerping aan die Babiloniers as 

die enigste rnoontlike rnanier om 'n ramp vry te spring (Jr 27). 

Hy raai hul af om na prof ete en waarseers wat die teenoorge

stelde wil, te luister (Jr 27:9). Daarorn kry ons verskeie 

voorbeelde van diegene wat as gevolg van hul lojaliteit op die 

dag van die ramp bevry sal word. As voorbeeld kan ons kyk na die 

geval van die Regabiete (Jr 35) wat as gevolg van hul getrouheid 

aan die gebod van hul vader Jonadab, in teenstelling met die 

gerneenskap in die algerneen, vergoed sou word deur as 'n farnilie 

behoue te bly (Jr 35:19). Hoewel die belofte nie direk met die 

val van Jerusalem en Juda skakel nie, is dit in skerp teenstel

ling met die absolute oordeel wat vir Juda en al sy inwoners 

aangekondig is (Jr 35:17) 

JerD rnoes Jerernia se aankondigings van ramp en teenspoed in 

'n ernstige lig bejeen het vir hul eie hede en toekoms. Anders 

as Jerernia, egter, rnoes hul in die lig van hul nuwe historiese 

situasie, hul tydgenote 'n nuwe perspektief van hoop gee. As dit 

waar was dat hul as gevolg van hul oortredinge, soos deur Jerernia 

geidentifiseer, en wat deur JerD vertolk is as oortredinge van 

die Dekaloog en Deuteronorniese wet, gestraf is en Jahwe se 

oordeel oor Juda nou voltrek is, dan was daar ook hoop dat Jahwe 
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horn weer tot die volk sou keer, hulle sou gehoor gee aan Jeremia 

se oproep om die wet te gehoorsaam (Albertz 1994:384). Volgens 

Jeremia 18:7-10 kan God berou he oor 'n ramp wat hy oor 'n 

ongehoorsame volk bring, mi ts die volk hul van hul verkeerde dade 

bekeer. Gedagtig hieraan, aldus JerD, hang alles finaal daarvan 

af of die Judese gemeenskap na Jeremia in die ballingskap gaan 

luister (Albertz 1994:384). 

Uit die oogpunt van sy Deuteronomistiese interpreteerders, 

was Jeremia se vernaamste eis die nakoming van die eerste en 

tweede gebod: 

Jy mag naas My geen antler gode he nie. 
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak 
van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die 
water onder die aarde is nie (Dt 5:7-8 NAB). 

Afvalligheid van Jahwe, die aanbidding van vreemde gode en 

afgodediens was volgens hulle die hoofoorsake vir die katastrofe 

van 586 v C: 

En as julle se: Waarvoor het die Here onse God ons al hierdie dinge 
aangedoen? antwoord hulle dan: Soos julle My verlaat het en 
vreemde gode in julle land gedien het, so sal julle vreemdes dien 
in 'n land wat julle s'n nie is nie (Jr 5:19). 

Jeremia 7: 13 en 16: 11 dra dieselfde boodskap. Vergelyk ook 

Jeremia 1:16b; 2:20b; 7:6,8; 11:10,17; 16:18; 19:13; 7:30; 

32:34. Deur dit te beklemtoon, het JerD. ook 'n verskynsel van 

daardie tyd aangespreek, naamlik die herlewende sinkretisme van 

die ballingskapsperiode: die aanbidding van die koningin van die 

hemel (Jr 7:18; 44:15-19); 'n verfoeiing in die tempel (Jr 

7:30; 32:34), die 'Molog-offer' by die hoogtes van Tofet (Jr 

7:31; 19:5; 32:35), en steraanbidding (Jr 8:2; 19:13; 32:29). 

Selfs al was hierdie formulerings gemik teen gebruike wat reeds 

onder Assiriese bewind in Juda voorgekom het, kan hulle ook 

verwysings 

Babiloniese 

na private sinkretismes 

bewind voorgekom het. 
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koningin van die hemel het trouens sy ekwivalent 'n eeu later in 

die aanbidding van Anat-Yhw onder die Judeers in Elefantine gehad 

(sien hfst 4, par 7). 'Steraanbidding' op die dakke kan ons laat 

dink aan Babiloniese voortekens en besweringsrituele. Dit is 

moeilik om te oordeel in hoeverre die wyding van kinders ('Molog

offers') nog werklike praktyk was (Albertz 1994:385). 

JerD het die sinkretismes, wat hoofsaaklik in die private 

sfeer floreer het, as 'n ernstige bedreiging beskou. Hier het 

die teoloe nie slegs teen 'n interpretasie van die nasionale 

katastrofe as straf deur gode-wat verwaarloos is as gevolg van 

'n eksklusiewe Jahwe-aanbidding gewraak nie, maar hul het ook 'n 

voortsetting van die oordeel aangekondig, tensy almal hul van 

elke vorm van sinkretisme onthou (Jr 8:3; 19:12). 

Vir JerD moes die ballingskapse Judese gemeenskap beide 

godsdienstige en sosiale gehoorsaamheid aan God bewys voordat 

daar die moontlikheid van 'n nuwe begin kon wees (Albertz 

1994:386). Met hierdie pleidooi vir 'n godsdienstige en sosiale 

hernuwing in Juda, het die Deuteronomistiese interpreteerders van 

Jeremia hul waarskynlik gedistansieer van ander verwagtings van 

verlossing waarvan daar afdoende bewys is in die vroee na

ballingskapsperiode (Hg 1:3-11; 2:15-19), maar wat waarskynlik 

alreeds in die laat-ballingskapsperiode na vore getree het: dat 

dit slegs nodig was om die tempel te herbou en om die offerkultus 

weer te hervat om die veiligheid en die voorspoed van die land 

te verseker. In teenstelling daarmee, kritiseer JerD die vals 

vertroue in die tempel waarteen Jeremia reeds gewaarsku het: 

Vertrou op bedrieglike woorde nie 
- wat se: Die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se 
tempel is dit! (Jr 7:4) 

JerD ontken ook in beginsel dat die offerkultus ooit 'n deel van 

God se oorspronklike bekendmaking van sy wil was (Jr 7:21-23). 

Die kritiese houding van JerD ten opsigte van die tempel en 

die terughouding ten opsigte van die monargie, is opvallend. 

Anders as die skrywers van die Deuteronomistiese Geskiedwerk, het 

137 



hierdie teoloe nie hul hoop op die vrylating van Jojagin deur 

Evil-Merodag (2 Kn 25:27-30) gevestig nie. Vir hulle het hy die 

koning wat deur Jahwe verwerp is, gebly (Jr 22:24-30). In hul 

oe was die monargie onder dieselfde voorwaardelike belofte of ook 

onderworpe aan afkondiging van ramp, nes die volk (Jr 22:1-5). 

Sekerlik word 'n herstel van die monargie in die nuwe tyd van 

verlossing verwag (Jr 17:5; 23:4), maar nerens is daar enige 

verwysing na die verkiesing van die koning of 'n waarborg van die 

volgehoue bestaan van die Dawidiese dinastie nie. Hierdie 

verwagting is afgewater tot die fBrmule 'wat sit op die troon van 

Dawid' (Jr 22:2,4; 17:25). 

Die beloftes wat JerD aan hul tydgenote verkondig het, is 

eerstens tot die volk gerig, nie tot die tempel of die monar

gie nie. Hul is enersyds gerig tot die ballinge in Babilonie, 

wie se terugkeer en hervestiging in die land voorspel is: 

.... en Ek sal my oog op hulle slaan ten 
goede en hulle terugbring in hierdie land; 
en Ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en 
hulle plant en nie uitruk nie (Jr 24:6). 

Andersyds is die beloftes gerig tot diegene wat in Juda agter

gebly bet en wat, ten spyte van die onderdrukking deur die 

naburige volke, 'n ewige tuiste in die land beloof is: . 

. . .. dan sal Ek julle laat woon in hierdie 
plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu 
(Jr 7 :7). 

Die Judese agtergeblewenes is ook God se hulp teen die 

Babiloniese heersers beloof (Jr 42:10-12), asook die herves

tiging van die verlore gebiede in die suide en suidweste (Jr 

32:42-44) en die normalisering en beveiliging van lewe, insluit

ende die monargie en kultus (Jr 17: 25) . Slegs die Egiptiese 

diaspora het onder God se oordeel gebly, as gevolg van hul 

eiegeregtige besluit om die land te verlaat en ook as gevolg van 

hul beoefening van sinkretisme (Jr 24:8; 42-44). Vir JerD was 
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die beslissende vooronderstelling dat daar 'n wil om gehoorsaam 

na Jahwe terug te keer, moet wees (Jr 7:3,5-7; 24:7b; 29:13, 

20) . 

Die sienswyse van JerD was dat die ware skuif na die nuwe 

tyd van verlossing nie deur menslike pogings teweeggebring kon 

word nie, maar slegs deur Jahwe self. Dit is tipies van die 

teologie van die Deuteronomistiese interpreteerders van Jeremia 

dat hul nie 'n eksterne kenmerk in die sentrum van hul belofte 

plaas nie, maar die hernuwing van Israel se verhouding met God. 

Op grond van sy dade van vergif fen is-, sal Jahwe 'n nu we of ewige 

verbond met sy volk sluit: 

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel 
en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit; 
Maar dit is die verbond wat Ek na die dae met die huis van Israel 
sal sluit, spreek die Here: Ek gee my wet in hulle binneste en 
skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle 
sal vir My 'n volk wees . 
. . . . Ken die Here; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder 
hulle, spreek die Here; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe 
en aan hulle sonde nie meer dink nie (my kursivering - Jr 
31:31,33,34). 

Om te verhoed dat hierdie nuwe verbond onmiddellik weer soos die 

oue verbreek word, sal God dit hierdie keer direk in die harte 

van die Israeliete laat wortelskiet (Jr 31:33), of hul 'n gehoor

same wil en lewenswyse in ooreenstemming daarmee gee: 

En Ek sal hulle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee: 
hulle sal My altyd dien vir hulle eie beswil en vir die van hulle 
kinders na hulle (Jr 32:39 NAB). 

Dan sal selfs die veeleisende teologiese werk van oorreding en 

opvoeding waaraan die groep hul gewy het, oorbodig word (Jr 

31: 34) . Sou hierdie groep teoloe hulself reg bewys het ten 

opsigte van hul verwagtings, sou die Israelitiese godsdiensge

skiedenis hier geeindig het. Maar hulle was nie reg nie ~ die 

teologiese stryd is voortgesit (Albertz 1994:387). 
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2.2.s Esegiel 

In 593 v C kry Jeremia 'n geesgenoot in Babilonie: Esegiel, die 

groot ballingskapsprofeet. Naas Jeremia, is Esegiel ook 'n groot 

individuele figuur. Hulle was beide groot profete. Hy is 

waarskynlik in 597 v C saam met 'n groep ballinge na Babilonie 

geneem. In Esegiel 1: 1-24: 27 word die volk se sonde skerp 

veroordeel. Anders as Jeremia, wat die sosiale en morele 

oortredinge beklemtoon, vestig hy die aandag eerder op die 

heiligheid van die tempel en op--die kul tus wat geskend is deur 

die aanbidding van antler gode, die aanvaarding van antler kultusse 

en die voorkoms van vreemde offers, die verwaarlosing van die 

sabbat (sien par 1.2.1), ensovoorts. Dit is alles sake waaraan 

'n priester, soos Esegiel, vanselfsprekend baie waarde sal heg. 

As gevolg hiervan het Israel onrein geword in die oe van Jahwe. 

Soos vir Jeremia, was die oordeel van Jahwe oor Juda en Jerusalem 

vir Esegiel onafwendbaar (sien Jr 21:4-10 en Esg 9:5-10). Deur 

Jerusalem se val wil Esegiel die wee van God teenoor die mens 

regverdig. Hy wil bewys hoe die ramp in die plan en doel van God 

inpas, en hoe die toestand van die volk sodanig is dat enige 

alternatief ondenkbaar is (Ackroyd 1968:105). Jerusalem moet 

vergaan; Israel sal uit die ballinge herskep word. Hierdie idee 

was vir die ballinge vreemd en hulle kon dit nie aanvaar solank 

daar hoop op Jerusalem se oorlewing was nie. Daarom die profeet 

se volgehoue aandrang op die val van Jerusalem (Kaufmann 

1960:427). Waar D en die Priestergeskrif (hierna P) hul beide 

op 'n verbond beroep (die van die uittog en die met Abraham), le 

Esegiel eerder klem op God en wat hy is. 'Ek is die Here' is 'n 

uitdrukking wat kenmerkend is van Esegiel en dit is die absolute 

grondslag van die gebeure, en as sulks die enigste bron van hoop. 

Slegs deur volle vereenselwiging met die ramp van 597 en 586 

word die aanvaarding van die handeling van God moontlik (Ackroyd 

1968:106). 

Esegiel le telkens daarop klem dat dit die wil van God is 

dat die mens moet lewe en nie sterwe nie. Die herstelboodskap 
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van die laaste helfte van die boek voorsien die konteks hiervoor 

deur uiteen te sit wat presies bedoel word met hierdie wil van 

God vir die lewe. In die konteks van die goddelike handeling is 

die moontlikheid van 'n reg geordende lewe aangedui. Esegiel 

vermy die neiging tot morele redevoering (so kenmerkend van D), 

en terselfdertyd vermy hy ook die teenoorgestelde gevaar van 

suggestie dat die herstelde toestand van die mense 'n outomatiese 

gevolg is van die kultus wat deur God gevestig is, en wat as 't 

ware op sigself funksioneer. Wanneer God optree om te herstel, 

is dit die uitdrukking van sy-wil. Die reaksie is egter nooit 

outomaties nie (Ackroyd 1968:109). In die huidige vorm van die 

boek is die element van hoop op herstel reeds in die eerste 

gedeelte van die boek ingeskryf, tussen die orakels van oordeel. 

Diegene wat die oordeel ontvang - en die korrektheid daarvan 

aanvaar en s6 die regverdigheid van God wat dit oor hul gebring 

het, erken - is ontvangers van die belofte. Onderlinge verhou

dings tussen oordeel en belofte baan die weg vir die groter uit

eensetting van belofte en herstel in die tweede gedeelte van die 

boek. (Die hooftemas van herstel word in hoofstukke 40-48 

aangetref.) 

In een of meer van die kolonies het die Sadokiete allerlei 

planne beraam om die gemeenskap weer op te bou en om hul vroeere 

funksies te vervul. Moeilike probleme het egter op hulle gewag: 

die volk was in 'n Palestynse en Babiloniese groep verdeel, hul 

het verskillende beskouings oor die heropbou van die land 

gehuldig en dit het onmoontlik gelyk dat die ballinge ooit sou 

terugkeer. Esegiel, afkomstig uit die opper-, Sadokitiese klas, 

het egter hul ideale vertolk en deur sy bloudruk vir die toekoms 

aan hulle hoop gegee (Le Roux 1987a:l31). Esegiel was dus een van 

die wat Hanson (1979:46-78; 134-202) hierokrate, die leiers 

onder die terugkerende ballinge, genoem het. Hulle was in 

konflik met die visoeneres, die armes wat in Juda agtergebly het. 

Ackroyd (1968:111-117) onderskei drie temas wat in Esegiel se 

toekomsvisie deurentyd voorkom, naamlik tempel, die kultus en 

land en volk. 
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(i) Wat die tempel be~ref, is God se handeling, soos reeds 

gese, gebaseer op wat hyself is. So is die woonplek van God, wat 

sy teenwoordigheid aandui, die kern vir herstel. Die verbonds

formule is hernu in die teenwoordigheid van God in hul midde: 

Ek sal met hulle 'n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, 'n 
verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my 
heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. 
My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees, en hulle sal 
my volk wees (Esg 37:26-27 NAB). 

Dit word na vore gebring in die-gedetailleerde beskrywing van die 

nuwe tempel in Esegiel 40:1-43:12. Dit is God se eie woning, en 

volgens die besonderhede van die beplanning daarvan en die 

organisasie van die land en die volk, nie deur onrein hande 

aangeraak nie. Hierdie visie het ook gevolge gehad vir die 

wetlike posisie van die tempel. Die ou Jerusalemse heiligdom was 

die koning se besitting. Die nuwe tempel sou egter deur die 

Israeliete gebou word (Esg 43:10-12); dit sou nie meer 

koninklike wettiging nodig he nie, maar dit sou geheilig word 

deur die teenwoordigheid van die heerlikheid van Jahwe self (Esg 

43: 1-5) . Daar was geen verdere verwysing na die ark as 'n 

simbool van goddellike teenwoordigheid nie (Albertz 1994:432). 

Volgens Esegiel se rekonstruksie sou die tempel in die middel van 

die land geplaas word (Esg 45: 1-8), want Jahwe se teenwoordigheid 

in die tempel sal tot seen van die hele gemeenskap wees. 

(ii) Die handhawing van reinheid is ook ten opsigte van die 

kultus deurslaggewend. Die omvattende beskrywing van die 

voorskrifte herinner baie aan die in P (vgl par 2.2.6). Daar is 

'n noue verband tussen die twee geskrifte en Ackroyd (1968:113) 

meen dat dit selfs moontlik is dat, in sommige opsigte, die 

Esegielmateriaal verwerk is om met P ooreen te stem 'n 

aanduiding dat hierdie projek vir die kultus invloedryk gebly het 

en s6 onderwerp is aan wysigings wat met latere ontwikkelings 

nodig geblyk het. Besonderhede ten opsigte van offers en 

priesterlike organisasie (bv Esg 43:13-27) soos in P 

konsentreer grotendeels op die handhawing van reinheid. 
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Die kultus, om 'n hoe mate van reinheid te handhaaf, moet 

van enige vorm van staatstoesig losgemaak word. Vanaf die tyd 

van Dawid en Salomo (tiende eeu v C) was dit 'n staatskultus en 

is dit besoedel deur afgodiese aanbidding van die konings en ook 

deur hul grafsuile. Op die wyse het hul die tempel misbruik vir 

selfsugtige doeleindes en om staatsmag te bevorder: 

Hulle en hulle konings sal nie weer my heilige 
Naam oneer aandoen deur afgodery te pleeg en 
die lyke van hulle konings hier te begrawe nie (Esg 43:7b NAB). 

Die nabyheid van die paleis aan die tempel was 'n skending van 

die heilige goddelike naam (Esg 43: 8). Die tempel en die 

koninklike paleis moes dus geskei wees (Albertz 1994:432). Die 

ontbinding van die staatskultus het Esegiel gedwing om na te dink 

oor 'n manier van voorsiening vir die priesters. V66r die 

ballingskap was die priesters koninklike beamptes en is deur die 

staat van lewensmiddele voorsien, afgesien van dele van die 

offers waarop hul tradisioneel geregtig was. Nou moes hulself 

'n bestaan maak. Die priesters en Leviete is elk 'n oppervlak 

van ongeveer sewe-en-sestig vierkante kilometer gegee (Esg 45:1-

8; 48:8-14). Die priesters moes op hul deel van die land bly 

en was waarskynlik selfs toegelaat om vee aan te hou (Esg 45:4). 

Die Leviete kon land besit en selfs landbou beoefen (Esg 45:5). 

Dit was heeltemal in stryd met die ou levitiese wette, wat 

waarskynlik afkomstig is uit die tyd toe die Leviete 'n (rond) 

trekkende priesterlike assosiasie was (Dt 18: 1-8) . Albertz 

(1994:433) is van mening dat die hervormers van die kultus (die 

Esegielskool), met betrekking tot die groep nie-Sadokitiese 

priesterlike af stammelinge wat hul Leviete genoem het, be re id was 

om hulself b6 die antieke wet te verhef omdat die groep geen 

verbintenis meer met die oorspronklike Leviete gehad het nie. 

Al sou die Leviete 'n minderwaardige priesterklas vorm en die 

take verrig wat v66r 586 v C deur vreemdelinge gedoen is, wou die 

hervormers steeds hul lewensmiddele waarborg. Daarom sou die 

reeling geld. 
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Tussen die Sadokitiese en Levitiese priesters het Esegiel 

skerp onderskei (Esg 44:10-31). Soos reeds gemeld, sou die 

Leviete minderwaardige take verrig: poorte bewaak, offerdiere 

slag en die diens van die huis waarneem (dit kon een van die 

redes wees waarom Leviete moontlik sou verkies om na 538 v C in 

Babilonie agter te bly - vgl par 1.1.2). Die Sadokiete was die 

wettige tempelpriesters in beheer van die heiligdom. Hul kon by 

die altaar offer, die volk onderrig, geskille byle en moes sorg 

dat die feesdae en die sabbat reg gevier word (Esg 44:15-27). 

Dit is duidelik dat die priesters ~oor baie mag sou beskik en 

enorme invloed op die volkslewe sou uitoefen. Jahwe sou as't 

ware die nuwe gemeenskap met die hulp van die Sadokitiese 

priesters regeer. 

(iii) 'n Vanselfsprekende uitvloeisel van die handhawing van 

reinheid ten opsigte van die kultus, is die reiniging en 

organisasie van die land en die volk. Die land is gereinig en 

die seen van vrugbaarheid daaraan gegee, beide in algemene terme 

(Esg 36) en met meer spesifieke verwysing na die goddelike mag 

(Esg 47). In 'n ware sin is dit ook 'n nuwe land, 'n land wat 

s6 georganiseer is dat dit beide die herstel van vergane glorie 

en die vestiging van 'n regte verhouding uitdruk. Die stamme 

word vol gens 'n streng hierargie geplaas, in 'n land wat sy 

bevolking georden het met die stamme van Juda en Benjamin, die 

stamme van die Suidryk waar die tempel was, sentraal (Ackroyd 

1968:115). Die twaalf stamme van die land sou herverdeel word 

sodat hul konsentries rondom die tempel en Jerusalem gerangskik 

kon word. Al die stamme sou 'n regverdige aandeel in die land 

verkry. Daarvoor sou die ou stamgrense geignoreer word en 'n 

totaal nuwe herverdeling van die land gemaak word. 
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Die ou stamgrens Esegiel se herverdeling 
van die land 

Dan • 
------ ... J 

I 

! 

'· 
! 

---------------
lssaskar 

. -----setiu10~- - -------

!~~~===~!:.·;c_-_-~====== 
(Le Roux 1987a:l33) 

Met sy radikale herverdeling van die land wou Esegiel 'n 

regverdige besi t van die land bewerkstellig en sorg dat die 

tempel inderdaad 'n middelpunt van die nuwe gemeenskap vorm (Esg 

48:1-29). Die eenheid van die hele volk is belangrik by die her

vestiging. Dit word weerspieel in die simboliese handeling van 

Esegiel met die twee stukke hout wat hy aanmekaar vasgemaak het: 

So spreek die Here Here: Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem, 
wat in die hand van Efraim is, en die stamme van Israel, sy 
bondgenote, en Ek sal hulle by horn voeg, by die stuk van Juda, en 
hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand (Esg 
37:19; vgl oak 37:22). 

Hulle sal dus saam met die voormalige Noordryk 'n verenigde 

koninkryk vorm. 

Hierdie herverdeling van die land was 'n idealistiese 

bloudruk wat in ballingskap uitgedink is en nie die werklikhede 

van Palestina in ag geneem het nie. Die hele raamwerk dui op 'n 

begeerte · om die ou stammestelsel van die rigtertyd (v66r die 

konings) te heraktiveer. 

Esegiel en die priesterlike hervormers het nie aan die 
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koning dieselfde belangrike posisie as in die v66r-ballingskapse 

periode toegeken nie. Esegiel het weliswaar nie die koning 

geheel en al ontken soos Deuterojesaja nie, en 'n sekere 

regverdiging vir sy bestaan in die toekomstige Israel erken. Sy 

funksies is egter merkwaardig ingekort (Albertz 1994: 434) . 

Esegiel wou horn, byvoorbeeld, die reg om te offer, ontse (Esg 

46: 2) . Die toekomstige koning (nou vors of regeerder genoem) sou 

nie meer die bemiddelaar van die kultus wees nie, maar slegs die 

mees senior verteenwoordiger van die leke-gemeenskap: 

En die vors moet tussen hulle ingaan as hulle ingaan; en as hulle 
uitgaan, moet hy saam uitgaan (Esg 46:10). 

Esegiel het ook beoog om die sentralisering van politieke mag te 

beperk deur die hoofstad van die koninklike landgoed te skei. 

Vanaf Dawid se besetting van Jerusalem was die stad die 

persoonlike besitting van die koningshuis en was dit sy sentrale 

magsbasis. Daarenteen was dit Esegiel se siening dat die nuwe 

hoofstad in 'n gebied apart van die koninklike grondgebied moet 

wees, suid van die gebied van die priesters en Leviete, en dat 

dit aan al die stamme van Israel moet behoort (Esg 45:6; 48:15-

18). Die stad moes 'n suiwer sekulere administrasiesentrum wees 

en nie meer deur koninklike beamptes regeer word nie, maar deur 

lede van al die Israelitiese stamme (Albertz 1994:435) 

S6 georganiseer, sal land en volk geskik wees vir die 

posisie wat hul beklee. Reinheid (hoofsaaklik in kultiese terme 

uitgedruk) en regverdigheid (Esg 45:9-12) is die noodsaaklike 

eienskappe van 'n volk waarvan die harte in die verlede s6 

verhard was dat hul nie kon gehoorsaam nie, en wat nou hernu is 

met 'n hart van vlees in plaas van een van klip: 

En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees 
in jul binneste gee; en Ek sal die hart van 
klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart 
van vlees gee (Esg 36:26). 

Die volk het uit die doodsheid van ballingskap herlewe tot die 
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nuutheid van lewe wat van God kom (Esg 37:1-14). Deur die re

organisasie van Israel moet die naam van Jahwe openbaar word. 

Dit is Esegiel se groot besorgdheid. Hy het die ondervindings 

van die ballingskap in 'n wereldkonteks geplaas, en die. gevolge 

van die ballingskap moet dus gesien word teen die agtergrond van 

God se doel. Esegiel glo dat, slegs as gevolg van die 

ballingskap en slegs deur aanvaarding van die verlies van alles 

wat Israel se lewe en aard weerspieel het, kan Jahwe se naam en 

sy aard regverdig word. Die verwoesting self maak dit duidelik: 

'Ek is die Here'. Die herstel verkondig dit ook. Die middel

punt van Esegiel se denke is om die eer van Jahwe in Israel en 

in die hele wereld sigbaar te maak (Ackroyd 1968:117). Esegiel 

se boodskap is nie staties nie, maar ontwikkel soos die 

ballingskap vorder. Sien hoofstuk 6, paragraaf 5.2. 

2.2.6 Die Priestergeskrif (P) 

P, in sy finale vorm, val min of meer saam met die Tetrateug, die 

eerste vier boeke van die Ou Testament. Dit sluit egter ook 

waarskynlik materiaal in wat nou aan die einde van Deuteronomium 

en selfs in die tweede helfte van die boek Josua gevind word 

(Ackroyd 1968:84). Die Deuteronomistiese Geskiedwerk (D) het 

sterk klem daarop gele dat die nuwe gemeenskap wat uit die 

ballinge sou kom, 

( s i en par 2 . 2 . 3 ) . 

'n gemeenskap van die wet van God sou wees 

'n Groep (onbekende) priesters het, tydens die 

ballingskap, die na-ballingskapse gemeenskap as die nuwe volk van 

God vertolk en daarmee as die nuwe verbondsgemeenskap rondom die 

wet van God. Hierdie priestergroep was verantwoordelik vir 'n 

hersiening van die hele wet, dit wil se van die Tetrateug. Vir 

tekste wat as tipies P aangedui word, sien hoofstuk 6, paragraaf 

5.3. 

Soos Esegiel (vgl par 2. 2. 5), wou P, wat ook in die geledere 

van die Sadokitiese priesters ontstaan het, aan die ballinge nuwe 

hoop gee. Ons het reeds gewys (par 2. 2. 5) op die groot 

ooreenkoms tussen sy ontwerp en die van Esegiel: die nuwe Israel 

147 



moet 'n goedgeorganiseerde gemeenskap wees, rondom die tempel 

georden waarin daar orde heers en elke mens en voorwerp sy 

spesifieke plek het (Nm 2). Dit moes ook as waarborg dien dat 

Israel nooit weer in 'n ballingskapsituasie sou beland nie. P 

praat weliswaar nie direk van die val van Jerusalem of van die 

ballinge nie, maar verplaas die ballinge na die woestyntyd (vgl 

Nm 11-14). Soos Israel destyds in 'n oorgangsfase tussen die 

woestyn en die beloofde land was, s6 was die ballinge ook in die 

oorgang tussen die ballingskap en die terugkeer en herbou -

basies dieselfde situasie. In-di~ huidige 'woestynsituasie' sou 

die nuwe tempel, waarin die kultus en personeel ordelik sou 

funksioneer, Israel teen alle vyandelike magte beskerm, soos die 

tent van samekoms in die woestyn. Ook in die geval moes die 

Sadokiete die leiding neem (Le Roux 1987a:134-135). 

In die laaste verwerking van die Tetrateug speel veral drie 

sake 'n prominente rol, te wete die verbond, die priesters en 

die kultus. Wat verbond betref, word klem gele op die 

verbondsverhouding wat daar tussen God en die mens bestaan, 'n 

verhouding waarin God die mens seen en aan horn 'n belofte van 

steun gee. P beklemtoon die verbond met Noag (Gn 9), met Abraham 

(Gn 17) en die verbond van Sinai (Eks 19,34). Die verbond met 

Noag word deur die reenboog bevestig, die met Abraham deur die 

besnydenis en die van Sinai deur die sabbat. Die beklemtoning 

van die sabbat en die besnydenis (sien par 1.2.1 en 1.2.2) gee 

aan gelowiges 'n sigbare teken van God se trou. Die onsigbare 

werk van God word in tekens sigbaar gemaak (Deist 1985a:82). In 

die ballingskapkonteks kommunikeer dit weer eens dat God getrou 

is, ook in hierdie spesifieke omstandighede, en die ballinge kan 

reken op sy belofte van steun. 

Sover dit die priesters aangaan, word die funksie van die 

priesters en hul rol in die kultiese lewe veral in die 

Heiligheidskodeks (Lv 17-26) aangetref. Ackroyd (1968:88) meen 

dat die naam Heiligheidskodeks spruit uit erkenning dat die klem 

in die gedeelte val op 'Wees heilig, want Ek die Here jou God is 

heilig', wat daarop dui dat die afdeling spesiale kenmerke het. 
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Die klem op heiligheid vorm 'n ooreenkoms tussen die gedeelte en 

die boek Esegiel, net soos die ooreenkoms ook linguisties en 

· teologies blyk te wees. Allerlei priesterlike reels en 

regulasies rakende die offers (Lv 17:1-9; 22:17-33) en reinheid 

van die priesters (Lv 21:1-22:16) word in die Tetrateug gevind. 

Volgens Deist ( 1985a: 83) is dit in die na-ballingskapse era 

gekodifiseer. Heel waarskynlik het dit egter maar net neergekom 

op 'n neerskrywe van wat voorheen reeds praktyk was. Die 

skriftelike vaslegging van die reels was belangrik, omdat die 

groep priesterskrywers wou verseker <lat die erediens in die nuwe 

gemeenskap korrek gehou word sodat God se heiligheid nie aangetas 

word nie. Juis hierin le die Priestergeskrif se kommunikasie in 

die ballingskapkonteks vir my: die ballinge wat na Palestina 

terugkeer, sal in 'n geordende gemeenskap leef wat reg laat 

geskied aan die heiligheid van God. Hulle kan dus met groot 

verwagting uitsien na die terugkeer na hul vaderland. Die regte 

priesters moes as priesters optree (d w s uit die geslag van 

Sadok) en daar moes toegesien word dat die offers van versoening 

op die regte manier gebring word (Lv 1-7; Eks 25-31). God praat 

met sy volk deur sy priesters en die volk praat met God deur die 

priesters. 

Met betrekking tot die kultus, 

voorgangers by die erediens of kultus. 

is die priesters die 

Na die ballingskap is 

weer 'n tempel opgerig, maar die priesterskrywers het nie die 

model van die tempel van Salomo vir die inrigting van hul 

erediens geneem nie. Hulle het hul model van die 

woestyntabernakel gekry. Die ui tvoerige beskrywings van die 

tabernakel wat nou in Eksodus 26-27 gekry word, kom waarskynlik 

uit die pen van die groep. Hierdie feit is belangrik (Deist 

1985a:83), want so modelleer die priesters hul gemeenskap op die 

patroon van die voor-koningsera. Hulle het die ideaal van 'n 

Dawidiese ryk laat vaar. Die nuwe gemeenskap wat rondom die Wet 

ontstaan het, is die koninkryk van God. En dit verskil radikaal 

van die konings se koninkryk. Daarom raak die profete (wat so 

'n belangrike rol in die koningstyd gespeel het) se stem stil in 
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hierdie nuwe tyd: God praat nou deur sy wet en met die stem van 

die priesters. 

Soos in D, is daar geen klarigheid oor die uitkoms van die 

ballingskap nie, en word die toekoms nie klinkklaar voorspel nie. 

Oorwinning is God se handeling. Dit berus by horn en wat saak 

maak, is dat Israel 'n geskikte volk sal wees vir wat hy beoog 

(Ackroyd 1968:98). 'n Volk geskik vir sy doel - dit is die 

skakel terug na die heel begin. Daarom het die priesters die 

verhaal van die Tetrateug aangevul met die skeppingsverhaal van 

Genesis l:l-2:4a. ·Hier word die~skepping voorgestel as deur God 

geseen. Daar is geen teken van 'n priesterlike verwerking van 

die sondevalverhaal nie. Die skepping en geloofsgemeenskap van 

verbondskinders was vir hulle in 'n onverbroke verhouding met 

God. Die geloofsgemeenskap van Israel was die heilstyd waarna 

almal uitgesien het. Daarom loop die skepping uit op die vier 

van die sabbat, die grootste teken van God se betrokkenheid by 

die skepping en van sy sorg vir die mense (Deist 1985a:83). 

Die klem op reiniging, versoening, is 'n erkenning van die 

gemeenskap se behoefte. Die geslag van die uittog was nie 'n 

geslag van betroubare mense nie (behalwe vir Josua en Kaleb) . 

Hul uiteindelike sonde was hul twyfel in God se mag om sy wil uit 

te voer en die land Israel vir ewig aan hulle te gee. In die 

beskrywing hiervan le die erkenning van die onsekerheid van die 

ballingskaptyd. Sal die Israel van die ballingskap, anders as 

die Israel van die uittog, genoeg geloof in God se mag he 

(Ackroyd 1968:101)? 

2.2.7 Deuterojesaja 

Daar word van Jesaja 40-55 as Deuterojesaja gepraat om dit van 

Jesaja 1-39 te onderskei. Prinsloo (1987a:98) meen dat 'Deutero

jesaja' eintlik 'n verleentheidsnaam is omdat daar niks van die 

skrywer(s) van Jesaja 40-55 bekend is nie. Deuterojesaja beteken 

'Tweede Jesaja' en dit mag selfs wees dat die skrywer dieselfde 

naam as 'Eerste Jesaja' (Protojesaja) gehad het, wat die 
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assosiasie van Jesaja 40-55 met Protojesaja sou verklaar. Daar 

is ook 'n teorie dat hy 'n 'dissipel' van Jesaja was, 'n lid van 

sy 'skool'. Daar bestaan egter geen bewyse vir genoemde twee 

teoriee nie (Fohrer 1984:375) Wat wel moontlik mag wees, is dat 

assosiasie met Jesaja, wat as die profeet by uitnemendheid beskou 

is, amptelike erkenning van Deuterojesaja se prediking sou 

beteken, van daar die keuse van dieselfde naam (Fohrer 1984:375). 

Deuterojesaja weerspieel die ballingskapsituasie met die 

volk van Juda nie meer, soos in die tyd van Jesaja, in Juda en 

Jerusalem nie, maar weggevoer --na - Babilonie (vgl Jes 40: 2; 

42:14,22; 43:14, ens). Met verloop van tyd het die ballinge so 

gevestig geraak in Babilonie dat baie van hulle hoop laat vaar 

het om ooit weer na Jerusalem terug te keer. Standpunte soos die 

van Esegiel (par 2.2.5) en ander priesters (par 2.2.6) het hul 

aanvanklik bemoedig, maar teleurstellings het die hoop laat 

vervaag. Deuterojesaja se verskyning op die toneel het egter 'n 

nuwe begin gekenmerk. 

Of Deuterojesaja 'n enkeling of 'n groep was, word in 

hoofstuk 6 (par 7.2) ondersoek. Deuterojesaja se aangrypende 

boodskap van verlossing is deur medegelowiges verwerp. Diesulkes 

word as blind en doof beskryf, omdat hul nie die tekens van die 

tyd wou raaksien of na die woord van God wou luister nie (Jes 

42:7,16,18-20,23; 43:8). Dat Jahwe in die verre Medie 'n 

vreemde koning, wat horn nie eers geken het nie (Jes 45:5), sou 

opdrag gee om 'n groot revolusie in wereldpolitiek te lei, bloot 

ter wille van 'n klein kolonie van Judese ballinge, het heeltemal 

onwaarskynlik geklink. Dit het, trouens, teen alle amptelike 

teologiese tradisie ingedruis. Jahwe mag wel vreemde volke en 

konings teen Israel gebruik vir sy dade van oordeel, soos die 

profete weliswaar geleer het (Jes 10; Jr 27:6), maar dat hy 'n 

vreemde koning as sy gesalfde sou kies (Jes 45:1) om Israel te 

red, het geen ondersteuning in die tradisie gehad ~ie. 

Ooreenkomstig die Jerusalemse koningsteologie, kon slegs ;n lid 

van die huis van Dawid die rol vertolk. Die boodskap van 

Deuterojesaja was dus nie net polities ongeloofwaardig nie, dit 
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was ook teologies kontroversieel (Albertz 1994:416). 

Deuteroj esaj a is dus gedwing om sy boodskap met argumente te 

verdedig en om na te dink oor sy teologiese.vooronderstellings 

en oor die gevolge wat dit vir die amptelike Jahwe-godsdiens op 

daardie stadium gehad het. 

Deuterojesaja het sy gehoor herinner aan die lofliedere wat 

eens in die tempel tot God opgegaan het. Hier is Jahwe as die 

magtige skepper van die wereld en die heer van die geskiedenis 

geloof. As hierdie half-vergete lofliedere ernstig bejeen word, 

was die besware teen sy boodskap ongegrond: dit was nie die 

wereldmagte nie, maar Jahwe wat op 'n soewereine manier oor die 

wereldgeskiedenis beers (Jes 40: 12-17); dit was nie vreemde gode 

nie, maar Jahwe wat regeer (Jes 40:18-24); dit was nie 

Babiloniese stergode nie, maar Jahwe wat die lot bepaal (Jes 

40:25-26). Hierdie magte was dus nietig voor die universele mag 

van Jahwe. Maar as Jahwe as die skepper van die wereld alles 

skep en die hele wereld beheer, dan was die opkoms van Cyrus 

sekerlik ook sy inisiatief (Jes 44: 24-28) . God kan ook 'n 

vreemde koning gebruik om sy wil te bereik, en geen mens - nie 

eens 'n teoloog nie - het die reg om dit te ontken nie: 

Ellende wag vir horn wat die Een verwyt wat 
horn gevorrn het, 'n potskerf tussen potskerwe van klei. 
Durf die klei vir die een wat dit vorrn, 
se: 'Wat rnaak jy?' 
Durf wat jy gernaak het, van jou se: 
'Hy kan nie sy hande gebruik nie!' (Jes 45:9 NAB.) 

Deuterojesaja het selfs verder as die bestaande tradisie gegaan: 

Jahwe is nie net die een wat lig en verlossing bewerk nie, hy is 

ook die een wat die donker en rampspoed skep: 

Ek rnaak die lig en skep die danker; 
Ek gee voorspoed en skep rarnpspoed. 
Ek is die Here, 
Ek doen al hierdie dinge (Jes 45:7 NAB). 

Daar is niks wat nie deur horn teweeggebring word nie. 
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In Deuterojesaja is daar geen verbloeming van die oorsake 

van Israel se huidige toestand nie. Dit word bevestig dat dit 

die resultaat is van sonde en mislukking, en daarmee staan 

Deuterojesaja in die tradisie van profete soos Jeremia (par 

2 . 2 . 4) en Esegiel (par 2 . 2 . 5) . Heel aan die begin word die 

boodskap van hoop geskilder teen die agtergrond van mislukking: 

Die uitkoms is hier! 
Die uitkoms is hier! 
Dit, se julle God, moet julle vir my volk se: 
Bring vir Jerusalem die goeie tyding, 
se vir horn sy swaarkry is verbv, 
hy het geboet vir sy sonde, 
hy het van die Here 
die volle straf ontvang 
viral sy sondes (Jes 40:1-2 NAB). 

Die direkte verband tussen God se toorn en die toestand waarin 

Israel verkeer, word telkens duidelik gestel: 

Wie het van Jakob 'n gevangene gemaak, 
wie het vir Israel oorgegee aan die wat buit gemaak het? 
Is dit nie die Here nie, 
Hy teen wie ons gesondig het? 
Ons wou nie sy wil doen nie, 
ons wou nie na sy woord luister nie (Jes 42:24 NAB). 

Die verantwoordelikheid vir hul huidige posisie rus dus op hul 

eie skouers, en die korrektheid van goddelike oordeel word ge

impliseer (Ackroyd 1968:122). 

Deuterojesaja het 'n nuwe boodskap verkondig, en dit het horn 

laat nadink oor die gevolge wat die boodskap vir die amptelike 

en wat as gevolg 

Volgens Albertz 

Jahwe-godsdiens van daardie tyd ingehou het, 

daarvan voortdurende verandering ondergaan het. 

(1994:417) het daar vir die eerste keer in die geskiedenis van 

Israelitiese godsdiens 'n formulering van konsekwente monoteisme 

ontstaan. Monoteisme in Deuteroj esaj a is gegrond in Jahwe se mag 

in die geskiedenis, en nie in, soos die Zoroastristiese godsdiens 

byvoorbeeld, in die skepping van die wereld nie. Ons het dus 

waarskynlik hier 'n ontwikkeling binne Israel (Albertz 1994: 418) . 

Die opkoms van (Jes 41:2-7,25) of die roeping (Jes 45:4) van 
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Cyrus was hier weer eens die beginpunt vir die nadenke. As Jahwe 

vir die meteoriese opkoms van die Persiese koning verantwoordelik 

was, as Jahwe die ganse magskompleks van die Nabye Oosterse 

wereld omkeer om sy klein volkie te bevry, en as hy dan ook in 

die wereldgeskiedenis optree SOOS deur 'n groep profete van Juda 

verkondig,. dan was Jahwe die enigste God werksaam in die 

geskiedenis, en al die gode van die ander volke het 

ondoeltreffend geblyk te wees. Daar is geen God behalwe Jahwe 

nie: 

So se die Here, die koning van Israel, 
sy Verlosser, die Here die Almagtige: 
Ek is die eerste en Ek is die laaste, 
buiten My is daar geen God nie (my kursivering - Jes 44:6 NAB; vgl 
ook Jes 44:8; 45:21). 

Daar is geen ander redder op wie 'n mens kan vertrou nie: 

As 

Ek, Ek is die Here, 
buiten My is daar geen redder nie (Jes 43:11 NAB; vgl Jes 44:8; 
45: 21). 

die eerste en die laaste omsluit hy die 

wereldgeskiedenis (Jes 41:4; 43:10; 44:6). 

ganse 

In teenstelling met die Deuteronomiese en Deuteronomistiese 

teoloe, wil Deuterojesaja nie net die alleen-aanbidding van Jahwe 

deur Israel beveilig nie. Dit word in Deuterojesaja vooronder

stel. Die doel van die ontkenning van alle ander gode maak dit 

eerder vir die klein groep ballinge uit Juda moontlik om in hul 

vreemde omgewing geloof te he in 'n universele historiese hande

ling aan die kant van hul God (Albertz 1994:419) 

In sy nadenke oor die handeling van Jahwe in die 

wereldgeskiedenis wat hul moes verkondig, het Deuteroj esaj a 

verder gegaan as net die stel van monoteisme. Hy het tot die 

gevolgtrekking gekom dat die kennis dat Jahwe alleen God is, 'n 

ef f ek in die geskiedenis sou he op die verloop van die 

verlossingswerk wat Jahwe met Cyrus begin het. Die roeping van 

Cyrus het nie slegs op die bevryding van Israel gefokus nie (Jes 
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45:4), maar ook op die feit dat die koning vir Jahwe, die God van 

Israel, as die enigste God erken (Jes 45: 3, 5) . Al was dit 

weliswaar uiteindelik op grond daarvan dat die hele wereld erken 

dat daar geen ander God as Jahwe is nie: 

Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet 
dat daar buiten My geen God is nie; 
Ek is die Here, daar is geen ander nie (my kursivering - Jes 45:6 
NAB). 

Ons moet verder daarop let dat monoteisme by Deuterojesaja onmis

kenbaar die kenmerk van universalisme toon. In paragraaf 2.2 het 

ons daarop gewys dat die Israelitiese geloof tot met die balling

skap 'n historiese basis gehad het en dat dit nou bevraagteken 

is. Die profetiese kring van Deuterojesaja het juis daarom die 

horison van die geskiedenis, waarop die Godsbeeld gebou is, 

aansienlik verbreed. Die geskiedenis begin nou nie maar net met 

die uittog of met die roeping van die aartsvaders nie. Dit begin 

reeds met die skepping (ooreenkoms met P, vgl par 2.2.6). God 

is nou nie meer net die God van Israel en Juda nie - hy is nou 

God van die hemel en die aarde en hy beheer die geskiedenis van 

die hele aarde. Die volkshistoriese beskouing het dus nou plek 

gemaak vir 'n wereldhistoriese beskouing oor God. 

universeel en kosmies (Deist 1985a:78). 

Dit was nou 

Ouer tradisies, soos die uittogtradisie, het nou 'n 

skeppings-teologiese raamwerk gekry om die universele aard van 

God se dade uit te beeld. Die uittog word nou meer as 'n daad 

wat net vir Israel raak. Jesaja 51 dien as bemoediging aan die 

ballinge deur hul te wys op God se sorg in die verlede. Die 

uittogtradisie word geherinterpreteer, en beelde uit die 

Babiloniese en ander Nabye Oosterse skeppingsverhale en 

voorstellings gebruik om aan die uittog 'n skeppingsraamwerk te 

gee: 

155 



Ontwaak socs in die dae van die voortyd, 
ender die geslagte van lank gelede. 
Is dit nie u wat Rahab neergekap, 
wat die seemonster deurboor het nie? 
Is dit nie u wat die see, 
die waters van die groat wereldvloed drooggemaak het nie, 
wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog 
van die verlostes nie? (Jes 51:9-10) 

86 word die uittog nou deel van die kosmiese geskiedenis, die ge

skiedenis van die hele wereld (Deist 1985a:79). Omdat God se 

skeppingsmag nou deur elke mens gesien kan word,· en bo al le 

twyfel verhewe is, daarom kan geglo word aan God se mag om iets 

tot stand te bring: 

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen; 
dit staan op die punt om te gebeur, 
julle kan dit al sien kom; 
Ek maak in die woestyn 'n pad 
Ek laat in die droe wereld riviere ontspring (Jes 43:19 NAB). 

Jesaja 51:11 moet na aanleiding hiervan gelees word: 

Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer, 
hulle sal juigend in Sien aankom, 
hulle sal altyd straal van blydskap, 
hulle sal vol vreugde en blydskap wees, 
ellende en smart sal verdwyn (Jes 51:11 NAB). 

N6g 'n uittog gaan plaasvind. Die gebeure waardeur die ballinge 

sal terugkeer, is die realiteit van wat in die uittoggebeure 

bekend gemaak is. Zimmerli dui aan dat 'The real Exodus event 

... lies in the future' (Ackroyd 1968: 130) . Daarom sal die 'iets 

nuuts' wat Jahwe in Jesaja 43:14-21 sal doen, 'n hernuwing wees 

van wat hy in die vorige gebeure gedoen het. Laasgenoemde moet 

nie meer onthou word nie, want wat Jahwe nou doen, vervang dit. 

Die nuwe Israel van die na-ballingskapera, is die Israel wat die 

ondervindinge van die ballingskap gehad het, net soos die ou 

Israel die Israel van die uittoggebeure was. Die vertrek uit die 

ballingskap sal 'n herverordening van die eerste vertrek wees; 

die keer nie in die vlug nie, maar met die versekering van God 

se teenwoordigheid: 

156 



Gee pad, gee pad, kom uit uit Babel! 
Moenie aan iets raak wat onrein is nie. 
Korn uit daar! Sorg dat julle rein is, 
julle wat die tempelgereedskap dra. 
Julle hoef nie haastig pad te gee nie, 
julle hoef nie soos vlugtelinge te vertrek nie: 
Die Here gaan voor julle uit, 
die God van Israel kom agter julle aan (Jes 52:11-12 NAB). 

Deuterojesaja se visie van die nuwe Israel verskil radikaal van 

Esegiel en P (vgl par 2.2.5 en 2.2.6). Hy gee geen aanduiding 

van die nuwe land, die tempel of kultus nie. Die nuwe gemeenskap 

word nie in besonderhede beskryf nie en daar is geen omvattende 

regulasies vir die alledaagse lewe nie. Burden (1987:170) meen 

dat Deuteroj esaj a se teologie 'n lydingsteologie genoem kan word. 

Hy word gesteun deur Kaiser (1984:277) wat se dat Deuterojesaja 

die ballinge by sogenaamde Klagefeier (godsdienstige byeenkomste) 

bemoedig het in hul lydingsituasie. Ook Scheffler (1992:208) 

verleen steun aan hierdie gedagte en se dat die feit dat 

Deuterojesaja mense in hul uur van nood en lyding aangespreek 

het, wyd aanvaar word. Deuterojesaja se siening van die nuwe 

gemeenskap is gedrenk in die idee van lyding. Hy heg besondere 

waarde aan die jarelange lyding van die ballingskap en wil s6 

voork6m dat die ballinge in hul eie smart ondergaan en dit as 

sinloos ervaar. Lyding wat in gehoorsaamheid aan Jahwe gedra 

word, is juis vir horn die weg tot hoop en bevryding. S6 raak die 

ballinge se lyding vir hulle sinvol. Die vier sogenaamde 

'lydende knegliedere' (Jes 42:1-9; 49:1-9; 50:4-11; 52:13-

53:12) weerspieel die besondere dimensies van lyding en verleen 

'n besondere perspektief aan sy standpunt (Scheffler 1992:212, 

216 - 219 ; Le Roux 19 8 7 a : 13 8 ) . 

Die vierde kneglied (Jes 52:13 - 53:12) vorm die hoogtepunt 

van die knegliedere omdat die lyding van die kneg en die middel 

om verlossing vir andere te bewerk, die breedvoerigste daarin 

beskryf word. Daar word dikwels bespiegel dat die kneg Deutero

jesaja self is en dat dit sy plaasvervangende lyding is wat in 

Jesaja 53:1-12 beskryf word (Deist 1985b:5; Le Roux 1987a:139). 

Scheffler (1992:218-219) beskou die feit dat die kneg se iden-
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titeit nie absoluut duidelik is nie, nie as 'n struikelblok nie; 

inteendeel, dit plaas meer klem op die funksie van die kneg. 

Deur sy lyding word die lyding van baie (universalisme) verlig. 

Die teks nooi alle mense om instrumenteel in die opheff ing van 

lyding te word (m a w om knegte van Jahwe te word) . Lyding kry 

hier 'n totaal ander dimensie: andere word nou deur lyding 

gedien. Vir die ballinge is die volk se sondes gewoonlik op 'n 

dier geplaas, wat dan vir almal se oortredings sterf (vgl Lv 

16:15-22 oor hoe daar te werk gegaan moes word). Dat 'n mens 

hierdie taak kon verrig, was-'n reaksion@re gedagte. Fohrer 

(1984:375) is versigtiger as Le Roux (1987a:139) wat s@ dat 

Deuterojesaja se siening horn later sy lewe sou kos. Fohrer s@ 

net dat hierdie kneglied mag suggereer dat die profeet voor 538 

v C oorlede is. S Smith (Fohrer 1984: 3 76) bespiegel dat 

Deuteroj esaj a die leier van 'n anti-Babiloniese ondergrondse 

beweging was vir vyf jaar, tot hy deur sy eie mense tereggestel 

is. Hierdie teorie is egter op onvoldoende bewyse baseer. 

As die nuwe volk van God, hervestig in die land, kan hul met 

reg beskryf word as my kneg Jakob, en Israel wat Ek 

uitverkies het!' (Jes 44:1). Hulle sal dan weet dat hulle aan 

God behoort, en hul dienooreenkomstig vernoem: 

Die een sal se: 
'Ek behoort aan die Here,' 
en homself 'n nakomeling van Jakob noem; 
die ander sal op sy hand skryf: 
Die Here s'n 
en homself 'n lid van die volk Israel noem (Jes 44:5 NAB). 

Die glorie en die seen wat aan die verlede behoort het, sal hernu 

word en daar sal geen toekomstige oneer wees vir die volk wat 

Jahwe gered het nie (Jes 45:17). Hierdie dinge word in 'n breer 

konteks geplaas. Soos in Esegiel, waar die nasies getuienisse 

is van wat gebeur het sodat Jahwe verheerlik word, s6 word Jahwe 

se doel ook in Deuterojesaja deur Israel bekend gemaak (Ackroyd 

1968:136). Die toppunt van God se doel is nie in die herstel van 

Israel bereik nie, maar in die uitbreiding van sy reddingskrag 
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tot aan die eindes van die aarde: 

... Ek maak jou 'n lig vir die nasies 
sodat die redding wat Ek bewerk, 
die uithoeke van die aarde sal bereik (my kursivering - Jes 49:6 
NAB.) 

Jahwe se verlossing is dus nie meer eksklusief tot Israel beperk 

nie. Deuterojesaja teken dit as 'n universele daad, dit sou ook 

die wyer kring van nasies insluit (Jes 45:18, 22-25; 55:5) wat 

almal Jahwe moet erken. Die nuwe toeganklikheid tot Jahwe-gods

diens het nie meer, soos vroeer in die ou Jerusalemteologie, deur 

politieke onderwerping plaasgevind nie (Ps 47:4,10), maar 

vrywillig en uit eie oortuiging: die groot uitnodiging na die 

nasies om hul tot horn te keer, kom van Jahwe: 

Korn na My toe dat julle gered kan word, 
almal op die aarde, 
want Ek is God, 
daar is geen ander nie (Jes 45:22 NAB). 

Aangesien die bevryding van Israel, soos deur Jahwe beplan en 

bewerk, hul oortuig dat Jahwe die enigste God en verlosser is 

(Jes 45:20-21), is dit klinkklaar dat hul die nutteloosheid van 

hul gode sal erken, en hul in die toekoms na Jahwe sal keer, al 

het hulle horn voorheen verwerp (Jes 45:23-24). 

Die ballinge behoort dus hul tradisionele siening van die 

nasies te verander. Tradisionele Sionsteologie, wat voor die 

ballingskap hoogty gevier het, was te nasionalisties en in 'n 

groot mate die oorsaak van die ballingskap. Die universalisme 

wat Israel nou moes aanvaar, het vir die ballinge en vir Juda se 

bevryding geen gevaar ingehou nie (Scheffler 1992: 221) . Die 

boodskap van die grootheid en almag van Jahwe moes juis in die 

katastrofale tyd van die ballingskap die ballinge vertroos en 

nuwe hoop vir die toekoms gee. Volgens Burden (1987: 104-105) kan 

daar tereg van Deuterojesaja as 'n boek van vertroosting gepraat 

word, getrou aan die teologie van hoop wat na 586 v C sy beslag 
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gekry het. En wat vir Israel gegeld het, het nou op alle nasies 

betrekking gehad. 

Naas die Deuterojesaja-groep, wat waarskynlik uit die nie

priesterlike personeel van die Jerusalemtempel gekom het, was 

daar ook 'n priesterlike hervormingsgroep wat hul om die 

priester-profeet Esegiel geskaar het. Sy geskrifte het ook 'n 

invloed op die ballinge gehad (Albertz 1994:427). Waar Deutero

jesaja besig was om 'n nuwe begin te aktiveer deur die groot 

boodskap van verlossing te verkondig, was Esegiel besorg oor die 

wyse waarop Israel, nadat hul-die geleentheid gekry het om nuut 

te begin, hulself gaan organiseer sodat die foute van die voor

ballingskapse tydperk nie herhaal word nie. Die belangstelling 

wat die Esegielgroep in die tempel gehad het, bevestig hul 

priesterlike oorsprong, waarskynlik Sadokities (Albertz 

1994:427). Dit kom vreemd voor dat Sadokiete, wie se voorvaders 

leiers van die nasionalistiese-godsdienstige party was en dus 

groot waarde aan die tempel en koningsteologie geheg het, met 

voorstelle vir hervorming van die kultus en die tempel sou kom. 

3. GEVOLGTREKKING 

Die ontwikkeling van denke in enige tydperk kan nie onderneem 

word sender dat die situasie waarin dit gegroei het, in ag geneem 

word nie. Profete en historici, digters en wetgewers werk nie 

in 'n politieke vakuum nie. Die algemen~ situasie moet voort

durend in gedagte gehou word, of die presiese gebeure beskryf kan 

word of nie. Ons het in hierdie hoofstuk verskillende reaksies 

op die politieke gebeure van 586 v C ender oe geneem en in die 

proses aandag gegee aan die teologiese denke van die skrywers van 

Klaagliedere, Jeremia, die Deuteronomistiese Geskiedwerk, 

Deuteroj esaj a, Esegiel en die Priestergeskrif. Die presiese 

interaksie tussen politieke gebeure en teologiese denke is egter 

nie maklik om te bepaal nie. Die impuls van 'n politieke krisis 

- soos in die tyd van die ballingskap - mag wel die denke van 

profete soos Deuterojesaja en Esegiel gestimuleer het, maar daar 
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kan nie met sekerheid gese word dat hul profesie juis die 

resultaat van die politieke gebeure was nie (Ackroyd 1968:13). 

Ek sou se dat denkers tog beslis op gebeure reageer, maar hul 

denke word ook deur eie inset bepaal. Dit is ewe waar dat hul 

waarneming van gebeure ook bepaal word deur hul begrip van die 

aard en doel van die God in wie se naam hul spreek, en daarvoor 

was hul waarskynlik meer afhanklik van 'n volgehoue godsdiens

tige tradisie as van die impulse van die oomblik. Die invloed 

van die groter elemente in die agtergrond - in hierdie geval die 

val van Jerusalem, die einde van die-staat Juda en die monargie, 

die verwoesting van die tempel, die val van die Babiloniese ryk -

kan geredelik gesien word. Maar om die presiese verhouding 

tussen die kleiner insidente van die politieke lewe en die 

gedetailleerde werking van die gedagtes van die denkers van die 

sesde eeu na te speur, is baie meer kompleks. 

Sonder om aanspraak te maak op presiese raakpunte tussen 

denke en politieke gebeure, verwys ek tog kortliks na gevalle van 

interaksie tussen politieke gebeure en godsdienstig-ideologiese 

aspekte. Aanhangers van die nasionalisties-godsdienstige party 

kon die ramp van 586 v C glad nie verstaan nie en hul kon dit 

gevolglik ook nie verklaar nie. In hul stryd om 'n teologiese 

interpretasie vir die politieke katastrofe (die val van 

Jerusalem, die tempel en die monargie) te soek, het die denkers 

van Klaagliedere, Jeremia, die Deuteronomistiese Geskiedwerk, 

Deuteroj esaj a en Esegiel die oorsaak van die ramp aan die 

ongehoorsaamheid van die volk toegeskryf. God het hul sonde en 

mislukking deur die katastrofe van 586 v C gestraf. 

Desnieteenstaande is 'n teologie van hoop in al die genoemde 

geskrifte ingebou, sodat die ballinge en die wat in Juda 

agtergebly het, ten spyte van moeilike en vreemde omstandighede 

in Babilonie en Juda, tog nog altyd troos uit die boodskap van 

die denkers kon put. 'n Vae hoop vir die voorsetting van die 

geskiedenis van Israel moes by hulle posgevat het. 

Die val van die Babiloniese ryk en die opkoms van Cyrus van 

Persie het verreikende veranderinge in die politieke wereld-
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situasie meegebring, en die moontlikheid vir die terugkeer van 

die ballinge versterk. Hierdie gebeure het bygedra tot die 

aanvang van 'n besliste nuwe begin wat die teologiese vertolk

ing van gebeure deur Deuteroj esaj a, Esegiel en die Priester

skrywers (P) betref. Deuterojesaja se aangrypende boodskap van 

verlossing het dit aan die ballinge uitgespel dat Jahwe die 

enigste God is wat in die wereldgeskiedenis werksaam is, en dat 

dit hul troos is. Die boodskap van Jahwe se verlossing is egter 

nie meer eksklusief tot Israel beperk nie. Deuterojesaja 

verkondig dit as '·n universele daad- - dit sou nou ook die wyer 

kring van nasies insluit: dit was nou kosmies en universeel. 

Die boodskap van die grootheid en almag van Jahwe moes juis in 

die katastrofale tyd van die ballingskap die ballinge vertroos 

en nuwe hoop vir die toekoms gee. Dit het hulle sekerlik gehelp 

om die politieke gebeure te verwerk. In hierdie opsig het 'n 

nuwe begin aangebreek. Esegiel en die Priesterskrywers (P) was 

besorg oor die wyse waarop Israel, nadat hul die geleentheid 

gekry het om nuut te begin, hulself gaan organiseer as hul na 

Palestina terugkeer. Hul het dit beoog om dit op so 'n wyse te 

doen dat die f oute van die voor-ballingskapse tydperk nie herhaal 

word nie. Beide het 'n gemeenskap beplan waarin die tempel en 

'n goed georganiseerde kul tus, onder lei ding van Sadoki t iese 

priesters, die sentrum sou vorm. Klem is by beide denkers op 

heiligheid geplaas. Die ballinge wat deur die toedoen van Cyrus 

na Palestina terugkeer, sal dus in 'n geordende gemeenskap leef 

wat reg aan die heiligheid van God laat geskied. 

Die politieke gebeure wat die ballingskap voorafgegaan het, 

het die amptelike Jahwe-godsdiens dus diepliggend geraak. Ook 

ten opsigte hiervan het ons die eeue-oue verskynsel weer gesien, 

naamlik dat verskillende groepe in hul perspektiewe verskil en 

dat dit tot verskillende teologiee aanleiding gee. Daaraan het 

ons breedvoerig aandag geskenk. Die ballingskaptydperk, in die 

besonder, het nie hierdie verskynsel vrygespring nie. Tog het 

die amptelike godsdiens van Israel die verlies van die stad 

Jerusalem, die staat van Israel en die Dawidiese monargie oorkom. 
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Albertz (1994:399-411) meen dat die persoonlike vroomheid of 

godsdienssin van die ballinge grootliks ongeskonde gebly het, en 

dat dit 'n deurslaggewende bydrae gelewer het om die amptelike 

Jahwe-godsdiens, wat 'n groot krisisfase beleef het, te 

ondersteun. 

Die teologiese denke van die sesde eeu het aanleiding gegee 

tot die totstandkoming van 'n groot deel van die Ou Testament, 

soos duidelik geword het uit die bespreking van hierdie hoofstuk. 

Wat ons dus hier vind, is 'n duidelike voorbeeld van die 

interaksie tussen verskillende dimensies: polities, 

godsdienstig-ideologies en liter@r. In hoofstuk sewe sal hierdie 

interaksie in meer besonderhede behandel word. 
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HOOFSTUK SES 

DIE LITEReRE DIMENSIE VAN DIE 

BALLINGSKAPTYDPERK 

Soos die godsdienstige dimensie (hfst 5), sou ook die 

produsering van literere werke eintlik by die kulturele dimensie 

van Israel se geskiedenis (hf&t -4) kon tuishoort. Die sentrale 

posisie wat die ontstaansgeskiedenis Vqn die Ou Testament in die 

geskiedenis van ou Israel beklee, asook die rol van die 

literatuur, regverdig egter 'n afsonderlike bespreking. Daar 

bestaan inderdaad 'n wisselwerking tussen die geskiedenis van ou 

Israel en die Ou Testament: nie alleen het die geskiedenis die 

Ou Testament voortgebring nie, maar die tradisie wat in die Ou 

Testament sy neerslag gevind het, het weer 'n groot invloed op 

die geskiedenis van ou Israel uitgeoefen. 

Dit is nie slegs kanonieke geskrifte van ou Israel wat van 

belang is nie, aangesien nie-kanonieke geskrifte ook 'n rol in 

Israel se geskiedenis gespeel het, en histories beslis nie 

onbelangrik is nie. Buite-bybelse literatuur in die 

Ballingskaptydperk is egter van so 'n beperkte omvang dat dit nie 

hier regtig relevant is nie. Daar is, byvoorbeeld, die Lagis

ostraka, maar dit is briewe en nie regte literatuur nie. 

Met die skryf van die geskiedenis van ou Israel, wil ons nie 

die literatuur in besonderhede ontleed nie. Ons wil eerder die 

geskrifte binne die raamwerk van 'n spesifieke historiese tydvak, 

hier die Ballingskaptyd (586-538 v C), inpas deur te let op 

f aktore SOOS die ontstaantyd, die outeurs, die gehoor of adres 

tot wie dit gerig is en die ideologiese intensie van die geskrif. 

In hoof stuk vyf het die ideologiese intensie oor breere 

ideologies strominge gegaan wat nie tot spesif ieke geskrifte 

beperk hoef te gewees het nie. In hierdie hoofstuk, egter, word 

gevra hoe 'n spesifieke geskrif sy spesifieke situasie aanspreek. 
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Dit gaan dus nie alleen oor breere ideologiese strominge nie, 

maar oor spesifieke probleme en situasies. Literere kenmerke kry 

slegs aandag as dit kenmerkend en uniek aan 'n spesifieke geskrif 

is. Daar word dus nie by elke geskrif aandag aan literere 

kenmerke gewy nie. 

Die tydperk van die Ballingskap het 'n groot invloed op die 

literatuur van ou Israel gehad. Nouer kontak met die Babiloniese 

kultuur en die diaspora het sekerlik meegebring dat mense 

mondelinge tradisies begin versamel en op skrif gestel het. 

Bybelse historiograf ie het in- die Ballingskaptyd ontwikkel en 

opgebloei, en ons sal beslis in hierdie verband aan die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk en die Priestergeskrif aandag gee 

(Hayes & Miller 1977: 485). Ander literere produkte van die 

tydperk is Klaagliedere, enkele gedeeltes van Jeremia, Esegiel, 

Deuterojesaja, Obadja en enkele Psalms. 

1. KLAAGLIEDERE 

1.1 Ontstaantyd 

Die vyf liedere in Klaagliedere voorveronderstel die val van 

Jerusalem in 586 v C. Al die liedere is waarskynlik na 586 

saamgestel, hoewel sommige Ou Testamentici, soos Rudolph, die 

eerste lied uit die eerste besetting van 597 v C dateer (Fohrer 

1984: 298) . Tog suggereer verse uit die hoofstuk dieselfde 

situasie as in Klaagliedere 2-5: 

Die vyand het beslag gele op al haar waardevolle dinge; 
sy rnoes aanskou hoe heidennasies in haar heiligdorn ingaan, 
hulle vir wie U belet het om in U gerneente te korn (Klgl 1:10 NAB). 

Die vyf onafhanklike liedere is na die einde van die ballingskap 

bymekaargebring, op die laatste in die vyfde eeu. Hul is 

versamel :met die praktiese doel om die liedere vir seremoniele 

herdenking van die verwoesting van Jerusalem in een dokument saam 

te vat en op 9 Ab (Julie/Augustus) voor te lees in die sinagoge 
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om die tempelverwoesting te herdenk. 

1.2 Ontstaansituasie 

Volgens 'n ou tradisie het sowel die sinagoge as die kerk Jeremia 

as die skrywer van Klaagliedere beskou. Hierdie beskouing berus 

op 'n dienooreenkomstige interpretasie van 2 Kronieke 35:25 waar 

melding gemaak word van Jeremia wat 'n klaaglied op Josia gedig 

het. Die val van Jerusalem word nie gemeld nie. Jeremia se 

outeurskap word lank reeds bevraagteken. In 1855 het Tenius 

byvoorbeeld reeds daarop gewys dat Jeremia se naam in die 

Hebreeuse teks ontbreek (Burden 1987: 162) . Fohrer ( 1984: 298) wys 

daarop dat Jeremia na die ramp van 586 v C nie geweeklaag het 

nie, maar die volk vermaan het om die lot, deur God s6 bepaal, 

te erken en die Babiloniers te gehoorsaam. 

As Jeremia nie die auteur was nie, wie was dan wel vir 

Klaagliedere verantwoordelik? Navorsers soos Wiesmann en Rudolph 

(Fohrer 1984:299) reken dat een auteur al vyf liedere geskryf 

het. Die bewys daarvoor vind hul, onder andere, in die 

ooreenkomste van taal en inhoud, styl en pastorale doel en die 

basiese teologiese benadering van die liedere. As Klaagliedere 

4: 17-20 die persoonlike ervaring en gedagtes van die digter 

weerspieel, was hy een van die wat tot die bittereinde op 

Jerusalem se bevryding gehoop het. Die stilistiese vorm van die 

liedere suggereer dat hy tot die ontwikkelde boonste laag van die 

bevolking behoort het. Dit beteken nie noodwendig dat hy na 586 

gedeporteer is nie; hy kon deel gewees het van die kring van 

Gedalja. 

Ander navorsers wat die Jeremiaanse outeurskap ontken, soek 

die outeur(s) binne die kring van die profete, die Sionsteoloe, 

staatsprofete of -priesters, die tempelsangers of 'n verwerker 

van die boek Jeremia in ooreenstemming met die prediking van 

Deuteronomium (Burden 1987:162,165). 

Gottwald (1987:546) reken dat, al wat met sekerheid gese kan 

word, is dat hierdie klaagliedere geskryf en saamgestel is deur 
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een of meer mense wat toegang tot en belangstelling in die 

kultus, wat in 'n mindere mate op die terrein van die verwoeste 

tempel voortgesit is, gehad het. Ook hy meen dat die skrywer(s) 

'n profeet, priester of 'n regerings- of privaat lekefiguur 

gewees het. 

Wie was die primere gehoor van die boek Klaagliedere? Was 

die boek 'n Palestynse of 'n Babiloniese reaksie op die 

rampgebeure, met ander woorde, was die agtergeblewe Judeers of 

die ballinge in Babilonie die teikengehoor? Die waarskynlikste 

ant woo rd blyk te wees dat dit hoof saaklik geskryf is om die 

Judeers wat in Juda agtergebly bet, aan te spreek. Navorsers 

soos Gottwald (1987:427), Ackroyd (1968:44), Janssen (1956:65), 

Rudolph en Weiser (Fohrer 1984:298) en Le Roux (1987a:l21-124) 

gee aan Klaagliedere 'n Palestynse oorsprong. Indien dit wel so 

is, kan dit enersyds 'n indrukwekkende bewys wees vir die bestaan 

van 'n gemeenskap in Juda wat in staat was om die betekenis van 

gebeure deeglik te evalueer, maar andersyds kan dit ook 'n roue 

uitdrukking van pyn wees. 

1.3 Inhoudsoorsig 

Hoof stukke 1 - 5 
1:1 - 11 
1:12 - 16 
1:17 - 22 
2:1 - 10 
2:11 - 19 
2:20 - 22 
3:1 - 66 
4:1 - 16 
4:17 - 22 
5:1 - 22 

Strafgerig van Jahwe 
Straf gerig vir die sonde 
Kontras tussen die vriende en Jahwe 
Die vernietiging van die 'staat' en die 'kultus' 
Die einde van Jerusalem se bevoorregting 
Die gerig op 'die dag van die Here' 
Optrede in die uur van nood: hoop op Jahwe 
Kontras tussen 'toe' (glorie) en 'nou ' (ellende} 
Vergelding vir Edom, hoop op heil vir Sion 
Oorheersing deur die vyand, teregstelling van die leiers 

1.4 Literere kenmerke 

Die genre waartoe die boek Klaagliedere behoort, is die van 

klaagliedere. Burden (1987:159) onderskei die volgende soorte 

klaagliedere in die boek Klaagliedere: 
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i) begrafnisliedere {Klgl 1,2,4) i 

ii) '.n klaaglied van die enkeling {Klgl 3) i 

iii) 'n klaaglied van die volk {Klgl 5) . 

Vol gens Ackroyd {1970:47-49) en Burden {1987:160) toon 

hierdie klaagliedere ooreenkomste met ou Nabye Oosterse 

klaagliedere oor die verwoesting van heiligdomme. Hulle haal die 

voorbeeld aan van 'n lang Sumeriese klaaglied by die verwoesting 

van Ur. Die bestaan van sulke vergelykbare materiaal suggereer 

dat ook Israel, in sy aanbidding, bekend was met gewone of 

spesiale vierings om die ervaring -van 'n ramp deur gepaste 

klaagliedere te verhaal. Vergelyk ook moontlike voorbeelde van 

sulke klaagsange, wat na die val van stede en volke verwys, by 

verskillende profete: Jesaja 23 en Esegiel 27 {Tirus); Nahum 

2 en 3 {Nineve); Jeremia 50:2-3, 23-27 en 51:8 {Babilonie). 

Wat die styl betref, is 'n baie opvallende kenmerk die feit 

dat Klaagliedere 1 - 4 alfabetiese akrostika is. Al twee-en

twintig letters van die Hebreeuse alfabet word in opeenvolgende 

orde gebruik. Dit beteken dat elke versreel met die volgende 

letter van die alfabet begin. Akrostika vra baie vernuf van die 

digter, maar die voordeel daarvan is dat dit dien as 'n 

hulpmiddel by memorisering. Alfabetisering dra ook by tot die 

beter verstaan van die betekenis van die liedere, as gevolg van 

bogenoemde funksie {Burden 1987:151). 

Gous {1992:317-339) gee aan die akrostika 'n sielkundige 

funksie. Vir die Judese volk wat, as gevolg van die politieke 

gebeure van 586 groot lyding en onsekerheid ervaar het, was die 

akrostiese vorm 'n ordelike beskrywing van die chaos wat hul 

ervaar het. Dit sou by die volk 'n openheid skep wat hul sou 

voorberei om die bekende geloofsankers wat in duie gestort het, 

te laat vaar en nuwes te oorweeg. 

1.5 Ideologiese intensie 

As gevra word hoe die boek Klaagliedere sy spesifieke situasie 

aanspreek, dan is dit duidelik dat die kragteloosheid van die 
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nasionale teologie van Israel (hfst 5, par 2.2.1), wat gelowiges 

lank versterk en hoop vir die toekoms gegee het, kardinaal was 

hierin. Die teologie kon die val van Jerusalem, die tempel en 

die dinastie nie verklaar nie, en het geen toekomsperspektief 

gebied nie. Die boek Klaagliedere bied 'n insiggewende 

perspektief op die lyding van 'n platgeslane gemeenskap. Dit gee 

uitdrukking aan hul pynlike ervaring van die ramp van 586 v C en 

die betekenis wat die gevolge van die ramp vir hul ingehou het. 

Die ramp word as straf vir hul sonde beskou, hoewel die aard van 

hul oortredinge nie duidelik uitgespel word nie (vgl Klgl 1:8; 

4: 6 i 5: 16) . 

Tog is daar diegene wat in Klaagliedere wel 'n 

toekomsperspektief sien in die vorm van 'n nuwe teologie van 

hoop. Vir die platgeslane gemeenskap is daar tog dus rede om op 

die toekoms te hoop. 

Goed is die Here vir die wat op Hom hoop 
vir die siel wat horn soek. 
Dit is goed om in stilheid te hoop 
op die hulp van die Here. 
Dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. 
Laat horn eensaam sit en swyg, 
as Hy horn dit opgele het. 
Laat hy sy mond in die stof steek -
miskien is daar hoop! (my kursivering - Klgl 3:25-29) 

Die boek Klaagliedere is dus 'n roue uitdrukking van die pyn wat 

die volk na die rampgebeure ervaar het, maar terselfdertyd skemer 

'n gevoel van hoop vir die toekoms deur. Vergelyk hoofstuk 5, 

paragraaf 2.2.2 vir 'n meer volledige bespreking. 

2. DIE DEUTERONOMISTIESE GESKIEDWERK 

In hul huidige vorm het die boeke van Josua tot by Konings, Rut 

uitgesluit, 'n grootliks Deuteronomistiese stempel. Martin Noth 

het in 1943 reeds geargumenteer dat ons nie hier met 'n 

Deuteronomistiese redaksie te doen het nie, maar met 'n 

sistematies beplande geskiedenis. Noth se indrukwekkende en 
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samehangende beskouing is grootliks aanvaar en die term 

'Deuteronomistiese Geskiedenis' het 'n vaste plek in die Ou 

Testamentiese vakwetenskap gekry as 'n aanduiding vir die boeke 

van Josua tot by Konings (Rendtorff 1986: 183-184). Die boek 

Deuteronomium dien as die programmatiese pasaangeer vir wat in 

Josua tot 2 Konings volg. Di t word algemeen aanvaar dat 

Deuteronomium 1:1-4:40 en 'n groot deel, indien nie alles nie, 

van Deuteronomium 29-34 'n Deuteronomistiese Geskiedwerk 

inleiding en -slot is wat eintlik ten doel het om Deuteronomium 

self te omskep in 'n g-root - inleiding tot die hele 

Deuteronomistiese Geskiedwerk-komposisie. Motiewe en idees wat 

in Deuteronomium openbaar gemaak word, word in die daaropvolgende 

boeke fyn uitgewerk (Gottwald 1987:240). Deuteronomium vorm dus 

as 't ware die basis van die daaropvolgende boeke en word daarom 

ook as deel van die Deuteronomistiese Geskiedwerk beskou. 

2.1 Ontstaantyd 

Dit word algemeen aanvaar dat daar van ten minste twee uitgawes 

van die Deuteronomistiese Geskiedwerk sprake moet wees. Groot 

de le van die werk is vol tooi in die j are voor die val van 

Jerusalem in 586 v C - moontlik teen ongeveer 600 v C, 'n rukkie 

voor die eerste wegvoering van ballinge in 597 v C (Anderson 

1978:422). Daar word ook bespiegel dat die uitgawe tot by 2 

Konings 23:25 gestrek het. Die eerste uitgawe van die 

geskiedwerk kon nie met die laaste verse (2 Kn 25:27-30) van die 

huidige boek, wat na die vrylating van koning Jojagin verwys, 

eindig nie. Die rede daarvoor is dat Jojagin eers teen ongeveer 

561 v C vrygelaat is, terwyl die eerste uitgawe reeds teen 

ongeveer 600 v C voltooi is. 

Die datum van die tweede uitgawe, die voltooide werk, is nie 

moeilik om vas te stel nie. Die reeds vermelde verse oor Jojagin 

se vrylating, beteken dat dit nie voor 561 v C kon geskied het 

nie. Die feit dat die herbou van die tempel in Jerusalem nerens 

gemeld word nie, sou kon aandui dat 520 v C moontlik die laaste 
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datum kan wees. Ackroyd (1968: 64-65) argumenteer dat die versuim 

om na die Persiese oorname van die Babiloniese ryk in 538 v C te 

verwys, selfs nog meer beslissend kan wees. Wat die outeur(s) 

se beskouing van wat in Juda gebeur het, ookal kon wees, is dit 

redelik om te aanvaar dat s6 'n belangrike politieke verandering 

nouliks ongemeld sou verbygegaan het. 

Hoewel die Deuteronomistiese Geskiedwerk kennelik ouer 

materiaal bevat en 'n aantal tradisies uit versillende tydperke 

herbewerk is, kom ons dus tot die gevolgtrekking dat die tweede 

redaksie, die finale werk, in die·Ballingskaptydperk voltooi is: 

nie lank na 561 v C nie, en in elk geval v66r 520 v C. Vir die 

doeleinde van hierdie studie word dus gekonsentreer op die tweede 

redaksie tydens die ballingskap of die funksionering van die boek 

as geheel tydens die ballingskap. 

2.2 Ontstaansituasie 

Na alle waarskynlikheid het kringe tradisionaliste in die 

Noordryk 'n onderrigstyl ontwikkel wat die betekenis van 

gehoorsaamheid aan die verbond met Jahwe, soos uitgedruk in ou 

wette rakende sosiale geregtigheid en godsdienstigheid, 

beklemtoon het. Hierdie tradisionaliste staan as Deuteronomiste 

bekend, omdat hul werk die duidelikste in die boek Deuteronomium 

weerspieel word (Gottwald 1987: 138). Na die val van die Noordryk 

in 721 v C is die Deuteronomiese tradisies deur simpatiseerders 

in die suide bewaar. In 622 v c was dit 'n groot dryfkrag agter 

die hervormingspogings van Josia. Toe die pogings egter misluk, 

het Deuteronomiste 'n groot aantal tradisies versamel ten einde 

die koers van die monargiee in Israel te interpreteer uit die oog 

van die verbondslojaliteit en ongehoorsaamheid. Dit is hierdie 

tradisies wat in die Deuteronomistiese Geskiedwerk verskyn. 

Volgens Gottwald (1987:139) het hierdie Deuteronomiste tydens_die 

ballingskap 'n tweede en finale hersiening van hul geskiedenis 

onderneem. 'n Mens maak dus die afleiding dat meer as een 

persoon betrokke was by die samestelling van hierdie komplekse 
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werk. 

Fohrer {1984:236-237) meen ook dat daar in terme van twee 

outeurs gedink moet word, of aan 'n outeur en 'n byvoeger. Sy 

outeur sou die hoofdeel, die eerste uitgawe van die boek, kort 

na 622 v c voltooi het, terwyl die byvoeger dit verleng en 

gedurende die Ballingskap voltooi het. 

Hoeveel outeurs of redakteurs nou ook al betrokke was, is 

Ou Testamentici dit eens dat ons nie hier te make kan he met 'n 

oorspronklike outeur{s) wat onafhanklik van enigiemand anders sy 

{hul) werk voltooi het nie. Die interkonneksies van 

Deuteronomiese taal en denke met ander Ou Testamentiese werke 

soos Jeremia en Hosea, suggereer dat die outeur {s) binne 'n 

tradisie gestaan het; tot 'n verwante of dieselfde skool behoort 

het {Ackroyd 1968:64). Ons sluit dus hier aan by Gottwald se 

siening van 'n Deuteronomistiese skool of -groep. 

Die plek van oorsprong van die Deuteronomistiese Geskiedwerk 

is belangrik in die bepaling wie die primere gehoor is tot wie 

die werk gespreek het. Die meeste geleerdes dui Palestina as die 

waarskynlike plek van oorsprong aan. Vir Gottwald (1987:299) het 

die werk in die eerste plek 'n vervalle, maar hervormde Judese 

staat aangespreek, en daarna eers groepe staatlose Jode na die 

val van Juda. Ackroyd (1968:65) meld dat Martin Noth dieselfde 

mening toegedaan is. Noth argumenteer dat die bronne vir die 

werk die geredelikste in Palestina beskikbaar was met die 

veronderstelling dat hulle deur die 'voorlopige regering' van 

Gedalja oorgeneem en beskikbaar gestel is. 

Janssen (1956: 65 vv) argumenteer ook ten gunste van 'n 

Palestynse oorsprong, omdat die toesprake sowel in Jeremia as die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk gekenmerk word deur 'n vertrekpunt 

vanuit die wet en uit die neiging tot afgodspraktyke. 

Laasgenoemde verwys na Kanaanitiese kultusse, en dis relevant tot 

die situasie in Palestina, eerder as tot die versoeking van 

verering van Babiloniese afgode, wat in Deuterojesaja wel ter 

sprake kom. Janssen wys ook daarop dat die klem in die latere 

verhale in 2 Konings eerder op die verwoesting van Juda as op die 
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ballingskap is. Die situasie van die in Juda eerder as die in 

Babilonie word oorweeg. Daar is bykans geen melding van die 

idees van die ballinge nie, en die enigste verwysing na die 

ballinge in 1 Konings 8 (verse 46-53) is uit die oogpunt van 'n 

samesteller in Palestina: 

.... en hulle aan 'n vyand oorgee en hulle veroweraars hulle as 
gevangenes wegvoer na die land van die vyand, ver of naby, .... (1 Kn 
8 :46). 

Ook Le Roux (1987a:l24-127) beskou die Deuteronomistiese 

Geskiedwerk as 'n Palestynse reaksie op die ramp wat die Judese 

volk in 586 v C getref het. Dit lyk dus korrek om die verslane 

Judese volk in Palestina as die primere gehoor van hierdie 

literere werk te sien. Eers later sou dit ook vir die ballinge 

in Babilonie betekenis he. 

2.3 Inhoudsoorsig 

In die inhoudsoorsig word veral klem gele op gedeeltes uit die tweede redaksie 

tydens die ballingskap. 

Deuteronomium: 

1:1-4:40 
29:1-29 
30:1-20 
31:1-29 
32:44-47 
34:1-12 

Josua: 

1:3-9 
1:12-18 

8:30-35 
10:16-43 
11:10-20 

22:1-8 
23:1-16 
24 

Rigters: 

Inleidingstoespraak van Moses 
Vernuwing van die verbond van God 
Belofte van velossing in geval van berou 
Opsommingstoespraak van Moses 
Opsommingstoespraak van Moses 
Dood en begrafnis van Moses 

Jahwe se bevel om die Jordaan oar te steek 
Stamme oos van die Jordaan verbind hul aan 
gehoorsaamheid 
Altaar gebou op die berg Ebal 
Verslane konings en stede in die suide 
Oorwonne stede in die noorde; terugblik op die 
oorwinning 
Ontslag van die stamme oos van die Jordaan 
Josua se afskeidstoespraak 

Deuteronomistiese hersiening van Josua se afskeidstoespraak (Fohrer 
1984:203). 

2:6-3:6 Inleidingsredevoering oar die rigters 
'n Raamwerk waarin die individuele komplekse gesetel is, en wat, deur veelvuldige 
herhaling, hul in 'n groat geheel vorm, is met die tweede redaksie tot stand 
gebring. Die raamwerk omvat die volgende verse: 

3: 12-lSa, 30 
4:1a, 2, 3a, 23-24 + 5:3lb 
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6:1, 6b + 8:27b, 28, 33-35 
10:6-lOa, 16 + 11:33b 
13:1 + 15:20 

Fohrer (1984:213) meen dat die vermanende uitbreidings in Rigters 6:7-10 en 
Rigters lO:lOb-15, asook Gideon se weiering van die koningskap in Rigters 8:22-23 
ook tot die redaksie mag behoort. 

1 Samuel: 

4:18b 
2:22-36 
7:1-17 

12 

2 Samuel: 

5:4-5 
7 

1 Konings: 

Verwysings 
8:46-53 
9:6-9 

Chronologiese aantekeninge 
Dreigement teen die huis van Eli 
Israel se bekering en Samuel se oorwinning oor 
die Filistyne 
Samuel se afskeidsredevoering 

Chronologiese aantekeninge 
Die profesie van Natan 

na die ballingskap dateer uit die tweede redaksie. 
Salomo se gebed 
God verskyn aan Salomo 

2 Konings: 

17:19 
20:17-19 
21:2-16 
23:26-30 
23:31-24:9 
24:10-25:30 

Juda oortree soos Israel 
Hiskia voorspel die ballingskap 
Rede vir die val van Juda 
Josia se dood 
Babiloniers verslaan die Egiptenare 
Die val van Juda 

2.4 Ideologiese intensie 

Die vernaamste dryfkrag van die Deuteronomistiese Geskiedwerk is 

om te wys hoe die monargie, verenig en verdeel, onder die 

verpligting van gehoorsaamheid aan die Wet van Moses staan. 

Aangesien die Wet herhaaldelik oortree is, het die Noordryk geval 

en die Suidryk het dieselfde lot in die gesig gestaar (eerste 

uitgawe). Na die val van Juda is die Deuteronomistiese 

Geskiedwerk uitgebrei om die val van Juda te verhaal (2 Kn 23 :26-

25 :30), en betekenisvolle ideologiese hersienings is gemaak om 

die mislukking van Josia se hervormings te verklaar (tweede 

uitgawe) . Die basiese verklaring vir die vraag na die val van 

Juda was dat die sonde van Manasse, 'n voorganger van Josia, s6 

groot was dat dit die prysenswaardige pogings van Josia, wat 

slegs die einde van die staat vertraag het, oorskadu het (2 Kn 

21:2-15; 22:15-20; 23:25-27). Manasse was natuurlik nie die 

enigste skuldige nie; daar was talle ander konings wat afgodiese 
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praktyke beoefen het, en wat tot die gebeure aanleiding gegee het 

(vgl 2 Kn 21:20-21). Saam met Gottwald (1987:299-300) beklemtoon 

Fohrer (1984:237) die verwoesting van Israel en Juda as die bewys 

van vroeere sonde en as die oordeel wa t deur die profete 

verkondig is. 

Gelowiges moes sekerlik in hul benarde situasie gedink het 

dat alle hoop op die belof te 'van Jahwe en die toekoms van Juda 

nou verlore was. Die feit dat gebeure tot in die ballingskap 

opgedateer is, asook die relatief gunstige toestand van koning 

Jojagin se aanhouding in Babi1onie (vgl hfst 3, par 2.2.3), dui 

aan dat die hersiening van die werk bedoel was om die val van 

beide koninkryke te verklaar ten einde die staatlose Judeers tuis 

(Palestina) en later in ballingskap voor te berei op volgehoue 

gebondenheid aan hul godsdienstig-kulturele identiteit (Gottwald 

1987:300). Die gebeure van die verlede bepaal die verpligtings 

van die hede. Die geskiedenis moet 'n les en waarskuwing vir die 

huidige geslag, wat met nuwe besluite gekonfronteer is, wees. 

Daaruit kon gelowiges in hul situasie moed skep en hoopvol wees. 

Bekering is 'n deurlopende tema (vgl 1 Sm 7:3; 2 Kn 17:13; 

Dt 30:1-10), maar berou is 'n voorvereiste vir bekering (vgl 

veral 1 Sm 12: 19 en 1 Kn 8: 47). As die gelowiges dus hul 

verkeerde dade voor God bely, en berou daaroor toon en sy wet 

gehoorsaam, raak hul outomaties ontvangers van die goddelike 

belofte. Dan sal Jahwe tot hul redding kom. S6 word hoop by die 

platgeslane gemeenskap gewek. 

Die Deuteronomistiese Geskiedwerk is 'n vertolking van die 

hele reeks gebeure: 'n verstaan van die ramp in terme van 

goddelike oordeel oor Israel se sonde, en ook 'n besef dat 

herstel berus by die doel van God om weer sy volk te verkies, en 

om Dawid se onthalwe vir ewig nooit te vergeet nie. Die nuwe 

gemeenskap sal op die patroon van die oue geskep word, 'n 

gemeenskap wat 'n godsdienstige entiteit sal wees, volkome in 

verhouding met Jahwe (Ackroyd 1968: 82; Albertz 1994: 389) . 

Vergelyk ook hoofstuk 5, paragraaf 2.2.3. 
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3. DELE UIT DIE BOEK JEREMIA 

Jeremia se optrede het, met onderbrekings, meer as vier dekades 

geduur: vanaf sy roeping in die dertiende jaar van Josia (Jr 1: 2 

en 25:3), dit is in 627/6 v C, tot na die moord op Gedalja toe 

hy na Egipte gevlug het (sien hfst 3, par 2.1.2). Sy optrede kan 

in vier periodes verdeel word, waarvan die laaste twee relevant 

is vir die Ballingskaptydperk: die derde periode strek vanaf die 

troonsbestyging van Sedekia in 597 v C tot die tyd wat volg direk 

na die val van Jerusalem in 586 v- C, en die vierde periode vanaf 

Jeremia se vertrek na Egipte na die dood van Gedalja tot met sy 

eie dood - volgens tradisie 'n martelaarsdood in Egipte (Fohrer 

1984:392). Hy was die eerste van die bekende profete wat in 

werklikheid die ramp van 586 ervaar het. Hy het trouens ook die 

eerste besetting van Jerusalem in 597 ervaar. Tog is dit 

duidelik dat die meeste van die Jeremia-materiaal hoof saaklik op 

die jare wat tot die gebeure gelei het, gerig is. Dit gaan hier 

dus slegs om dele uit die boek Jeremia. 

3.1 Ontstaantyd 

Soos die Deuteronomistiese Geskiedwerk (par 2.1) en die 

Priestergeskrif (par 6.1), is die boek Jeremia ook 'n komplekse 

versameling met voor-ballingskapse wortels. Die samestelling van 

die boek was 'n lang en komplekse proses wat nie in besonderhede 

ontleed kan word nie. Fohrer (1984:400) meen dat dit in die 

ballingskaptydperk kon begin het. Die werk van verskeie 

redakteurs was oor 'n lang tydperk betrokke. Albertz (1994:382) 

maak melding van 'n Deuteronomistiese redaksie van die boek 

Jeremia wat in die ballingskaptyd (ongeveer 550 v C) plaasgevind 

het. Hierdie groep teoloe wat die boek geredigeer het, het 'n 

Deuteronomistiese orientering gehad (vgl hfst 5, par 2.2.4). 

Dat die teks in die derde eeu voor Christus nog nie f inaal 

vasgestel is nie, word bewys deur die gereelde herhaling van 

verse of groepe verse in verskeie dele van die boek en deur die 
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teks van die Septuaginta wat bykans 'n agtste korter is. Die 

Jeremia-fragmente van Qumran, waarvan sommige die Masoretiese 

teks of 'n voorafgaande stadium verteenwoordig en ander weer die 

korter teks van die Hebreeuse prototipe van die Septuaginta 

(LXX), wys dat die twee tipes tekste naas mekaar bestaan het 

(Fohrer 1984:400). 

3.2 Onstaansituasie 

Wessels (1987: 115) meen 'Dit s0u--meer korrek wees om te se die 

boek handel oor Jeremia as om te aanvaar dat hy die boek sy 

beslag laat kry het.' Daar word deesdae baie klem gele op 'n 

Jeremiaanse-tradisiestroom, wat die profeet se eie werk insluit. 

Ons ontmoet ongetwyfeld die outentieke Jeremia in die boek, maar 

na alle waarskynlikheid is die materiaal bewaar en bymekaar gesit 

deur oorlewendes van die val van Jerusalem wat gereeld die 

profeet se woorde en dade gelees, geevalueer en verwerk het as 

een wat hul in hul gewysigde lewenstoestande kon onderrig 

(Gottwald 1987: 398) . Hoewel die meeste Ou Testamentici hul 

uitgangspunt deel, word dit tog deur sommige, byvoorbeeld Robert 

Carroll, bevraagteken. Hy ontken dat 'n historiese Jeremia in 

die boek Jeremia gevind kan word, en se dat al die materiaal in 

die boek deur die tradisie (verskillende ideologiee) , en nie deur 

die geskiedenis nie, geskep is (Carroll 1986:588). 

Tradisioneel is die prosaverhale van Jeremia 26-45 aan 

Barug, vertroueling en biograaf van die profeet se boekrol, 

toegeskryf. Die standpunt word vandag nie meer so geredelik 

aanvaar nie. Volgens Gottwald (1987:399) is 'n belangrike rede 

vir 'n veranderde siening die waarneming dat die verhale nie 

soseer die 'lewe van die profeet' weerspieel nie, maar dat dit 

eerder die plaaslike teenkanting teen sy prediking verduidelik 

en die vervulling van sy oordeelswoorde in die finale val ,van 

Jerusalem bekragtig. Ook Wessels (1987: 139) meen dat die verhale 

in Jeremia 26-45 nie 'n historiese biografie is nie, maar 'n 

genre. 'n Algemene opvatting is dat die rol van Barug in hierdie 

177 



hoofstukke, deur die tradisie aan horn toegeken is (vgl Carroll 

1986:665,666,722). Die kwessie van die outeurskap van die boek 

Jeremia lewer dus nog steeds probleme vir navorsers op en sal in 

die toekoms sekerlik 'n navorsingsveld bly. 

Dit is duidelik dat 'n groot deel van die gehoor tot wie die 

boek Jeremia gespreek het, die Judeers was wat deur die 

katastrofe van 597 v C (eerste wegvoering van die ballinge na 

Babilonie) en daarna getref is. So, byvoorbeeld, is Jeremia 29 

'n boodskap wat Jeremia aan die ballinge van 597 in Babilonie 

gestuur het. Jeremia 30-31, die sogenaamde 'boek van 

vertroosting', behoort, in sy huidige vorm, duidelik tot die 

tydperk na 586 v C en wil die ballinge vertroos (Ackroyd 

1968:59) Jeremia 31:38-40 weerspieel ook 'n situasie na die val 

van Jerusalem: 

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat die stad vir die Here herbou 
sal word, van die taring van Hananeel af tot by die Hoekpoort (Jr 
31: 38) . 

Die tema van verlossing en hoop in die boek Jeremia, laat 

Rendtorff (1986:206) die gevolgtrekking maak dat diegene wat die 

gebeure van 597 v C en daarna ervaar het, 'n groot deel van die 

gehoor vorm. 

3.3 Inhoudsoorsig 

Gedeeltes in Jeremia wat direk na die ballingskap verwys, is, 
onder andere, Jeremia 26-45 en 50-52. Ander hoofstukke word in 
die oorsig slegs gemeld. 

Hoofstukke 
1 
2-25 

Hoofstukke 
26 
27 
28 
29 
30-31 
32 
33 
34 
35 

1-25: 
Opskrif en roeping van Jeremia 
Oordeel teen sy eie volk 

26-45: 
Tempelrede 
Jeremia se raad aan die ballinge 
Jeremia in konflik met 'n valse profeet 
Jeremia se brief aan die ballinge 
''n Klein troosboekie' 
'n Grondtransaksie van Jeremia 
Vrede en voorspoed in die nuwe era 
Beleering van Jerusalem 
Getrouheid van die Regabiete 
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36 
37-38 
39:1-40:6 
40:7-41:18 
42:1-43:7 
43:8-13 
44 
45 

Die boekrol 
Beleering van Jerusalem 
Val van Jerusalem en vrylating van Jeremia 
Moord op Gedalja, en ander moorde 
Die toekoms le in Juda 
Jeremia profeteer in Egipte oar Egipte 
Preek teen afgodspraktyke in Egipte 
'n Woord aan Barug 

Hoofstukke 
46-49 

Hoofstukke 
50-51 

46-49: 

52 

Oordeel teen vreemde volke 
50-52: 

Profesie teen Babel 
Historiese slot, gebaseer op 2 Konings 
24:18-25:30 

Ons het reeds gesien dat 'n Deuteronomistiese redaksie van die 

boek Jeremia in die ballingskaptyd plaasgevind het (hfst 5, par 

2.2.4). Thiel (1970) het hierdie redaksie dwarsdeur die boek in 

detail ondersoek, maar vir 'n oorsig vir hierdie studie is soveel 

besonderhede onvanpas. Die volgende gedeel tes van JerD is 

saamgestel soos uiteengesit deur Paterson (1962:540-1), Carroll 

(1986:41) en Mowinckel (Smend 1981:158-9): 

JerD 

1:1-14 
3:6-18 
7:1-8:3 
11:1-14 
12:14-17 
13:1-14 
14:11-16 
16:1-13 
17:19-27 
18:1-12 
19:1-13 
21:1-10 

22:1-5 

23:1-8 

24 
25:1-29 

27 
28:8-9 
30-31 

32:1-2, 
6-16, 
24,44 

34:1-22 
35:1-19 
42:10-22 
44 

Jeremia word tot profeet geroep 
Oproep tot bekering, beloftes van herstel 
Tempelrede 
Rede teen verbondsverbreking 
Dreiging en belofte aan die buurvolke 
Die binnegordel as beeld van Juda 
Oorlog, hongersnood en pes 
Jeremia as gerigsprediker 
Sabbatsheiliging 
Gelykenis van die pottebakker 
Rede in die Hinnomdal 
Antwoord aan Sedekia oar die verowering van 
Jerusalem 
Teen die koning van Juda oar reg en 
geregtigheid 
Dreiging aan die herders: belofte van nuwe 
herders 
Twee mandjies vye 
Aankondiging van die gerig deur Babel en oar 
Babel 
Redes vir die juk van die koning van Babel 
Teen valse prof ete 
Beloftes: die lot van Israel en Juda sal 
verander 
Gebed van Jeremia, goddelike antwoord en grondtransaksie 

Dreigrede na die woordverbreking aan die slawe 
Regabiete 
Godsrede oar die voorneme om na Egipte te trek 
Slotrede in Egipte teen afgodsdiens 
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3.4 Ideologiese intensie 

Jeremia het beide oordeel en heil aan die volk verkondig. Soos 

wat die situasie verander het, het Jeremia se boodskap (soos wat 

dit in verskillende dele van die boek wat sy naam dra, voorkom) 

ook verander. V66r die ballingskap was hy 'n doemprofeet en het 

hy die volk gewaarsku dat hul aan die Babiloniers oorgelewer gaan 

word as straf vir hul ongehoorsaamheid (Jr 25:7-9). Hul moet 

besef dat hul in 'n besondere verhouding met God staan, wat 

verantwoordelikheid en gehoorsaamheid vereis. 

Na die ballingskap van 597 het Jeremia by verskillende 

geleenthede die hoop op terugkeer na die vaderland gewek. Met 

die vergelyking van die ballinge van 597 in Jeremia 24 met 'n 

mandjie 'goeie vye' en die van 586 met 'n mandjie 'slegte vye', 

wou Jeremia waarskynlik vir Sedekia waarsku om nie sy hoop op 'n 

rebellie teen die Neo-Babiloniese ryk te vestig nie. Die hoop 

sou net so ontydig as 'slegte vye' wees. Die wat reeds in 

ballingskap was, die 'goeie vye', sou leer om Jahwe te gehoorsaam 

en hulle kon verwag om eendag na Palestina terug te keer 

(Gottwald 1987:400). Hy het verder in 'n brief aan die ballinge 

(Jr 29:1-14) vir hulle aangemoedig om hulle eers in Babilonie te 

vestig en 'n normale lewe te lei. Na sewentig jaar sou hulle kon 

verwag om terug te keer. 86 is die ballinge se hoop op terugkeer 

wakker gehou. 

Kort na die ballingskap van 586 v C het hy hoop by die 

Gedaljagroep in Palestina gesoek. Dit is in hierdie tyd dat hy 

sy lossingsreg uitgeoefen het deur 'n stuk grond in sy tuisdorp 

Anatot van sy neef Hanameel (Ganamel NAB) te koop (Jr 32:8-9). 

Om eiendom onder sulke omstandighede (die beleg van Jerusalem was 

nog aan die gang) te koop, klink onlogies. Jeremia het dit egter 

vertolk as 'n teken van die toekomstige hernuwing van sosio

ekonomiese lewe in Juda: 

.... Daar sal weer huise en gronde en wingerde 
in hierdie land gekoop word (Jr. 32:15). 
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Dit kon dui op die ballinge wat later sou terugkeer, maar dit kon 

ook dien as bemoediging vir die wat in Juda agtergebly het 

(Gottwald 1987:401). 

Ook die 'klein troosboekie' (Jr 30-31) sou dien om vir die 

volk hoop vir di·e toekoms te gee. Of die gedeel te net die werk 

van Jeremia is (ons het reeds in hfst 5, par 2.2.4 daarop gewys 

dat Jr 31:31-34 die werk van JerD is), is debatteerbaar. Feit is 

dat dit die mense in neerdrukkende omstandighede getroos en hoop 

gegee het vir die toekoms. Vergelyk hoofstuk 5, paragraaf 2.2.4 

vir meer besonderhede. 

4 • DIE BOEK OBADJA 

4.1 Ontstaantyd 

Die boek Obadja handel veral oor Edom se straf vanwee sy ontroue 

optrede teen Jerusalem in 586 v C. Die meeste Ou Testamentici 

plaas dan ook die boek na die val van Jerusalem in 586 v C 

(Gottwald 1987: 511; Fohrer 1984: 439; Le Roux 1987c: 251) . 

Hierdie gebeurtenis weerspieel 'n redelike konteks vir die 

dreigemente teen Edom in verse 16-18. Die passie waarmee Obadja 

die gebeure beskryf en die presiese detail wat hy gee, dui daarop 

dat hy 'n ooggetuie van die gebeure was, en dat hy sy boodskap 

kort daarna gepredik het (Fohrer 1984:440; Le Roux 1987c:252). 

Die woorde in verse 19-21, wat as 'n latere byvoegsel beskou moet 

word, kondig die besetting van Palestynse gebied wes van die 

Jordaan aan. Dit dui op 'n uitbreiding van die Judese 

grondgebied en moet uit die na-ballingskaptyd dateer (Fohrer 

1984:440). 

4.2 Ontstaansituasie 

Die boek Obadja ·het waarskynlik 'n Palestynse oorsprong. Obadja 

was moontlik 'n kultusprofeet wat saam met die bevolking in Juda 

agtergebly het na die Babiloniese deportasie (Fohrer 1984:440). 
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Dit beteken dat sy primere gehoor die agtergeblewenes in Juda 

was. 

4.3 Inhoudsoorsig 

la 
lb 
2-9 
10-14, lSb 
lSa, 16-21 

Opskrif 
Inleiding 
Vernietiging van Edom 
Rede vir vernietinging 
Die dag van Jahwe 

4.4 Ideologiese intensie 

Obadja se boodskap spreek 'n moedelose Judese volk aan. Hulle 

lyding was ondraaglik: hulle het selfregering prysgegee, 

volkstrots verloor, vernedering gesmaak, 'n deel van die 

bevolking is weggevoer en die agtergeblewenes is ontnugter. Die 

Edomiete se ontroue optrede teen Jerusalem in hierdie tyd, toe 

hul aan strooptogte saam met die Babiloniers deelgeneem het, het 

baie Judeers laat wonder of Jahwe hierdie saak ongestraf sal laat 

verbygaan. Obadja vertroos die volk met die gedagte dat Jahwe 

in beheer van die wereld is I en dat hy Edom gaan straf. Die 'dag 

van Jahwe' sal weer kom en dan sal die nasies wat Juda laat ly 

het, gestraf word (vv 15a, 16-21). Jahwe sal sy volk weer na 

Jerusalem laat terugkeer en hul grondgebied selfs vergroot (vv 

19-21) . 

5. DIE BOEK ESEGieL 

5.1 Ontstaantyd 

Volgens die boek wat na horn vernoem is, is Esegiel tydens die 

eerste deportasie in 597 v C saam met ander ballinge na 'n 

kolonie (Tel Abib) by die Kebarrivier geneem (Esg 1:1; 3:15). 

Die begin van Esegiel se optrede word in Esegiel 1:1-12 

opgeteken. Daar is egter van meer as een datum sprake: 
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In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die 
maand .... (Esg 1:1) 

Op die vyfde van die maand - di t was die vyfde j aar van die 
ballingskap van koning Jojagin - .... (Esg 1:2) 

Die datum in vers 2 is duidelik: die vyfde j aar van die 

ballingskap van koning Joj agin is tog 593 v C. Waarna verwys die 

dertigste jaar in vers 1 egter? Ackroyd (1970:71) reken dat die 

eenvoudigste verklaring daarvoor sou wees dat dit 'n skrywer was 

wat opgemerk het dat Jeremia van sewentig jaar van ballingskap 

praat (Jr 25:12; 29:10), terwyl-Esegiel van veertig jaar praat 

(Esg 4:6) en dat hy die twee syfers op s6 'n wyse wou 

rekonsilieer. 

Fohrer (1984:406-407) meen dat daar geen bewys ten gunste 

van 'n ander datum as die wat in die boek Esegiel gesuggereer 

word, is nie. Genoemde datums is eg en oorspronklik en op die 

jaar van koning Jojagin se deportasie gebaseer. Die taalgebruik 

is die van die periode rondom 600 v c en die literere affiniteit 

met ander Ou Testamentiese boeke, tesame met die vorige en 

kontemporere historiese gebeure wat voorveronderstel word, dui 

op die vroee ballingskapsperiode. 

Daar word dus algemeen aanvaar dat die aanvangsdatum van 

Esegiel se bediening 593 v C was. Volgens die laaste datum wat 

in sy boek aangegee is, het sy bediening tot 572/71 v C geduur: 

En in die sewe-en-twintigste jaar, in die eerste maand, op die 
eerste van die maand, het die woord van die Here tot my gekom en 
gese: .... (Esg 29:17) 

Die ontstaantyd van die boek Esegiel val dus binne die tydperk 

593 (die jare v66r die eintlike ballingskap) en 571 v C (die 

vroee ballingskapsjare). 

5.2 Ontstaansituasie 

Volgens die konserwatiewe siening van die outeurskap van die boek 

Esegiel, is die boek net van een outeur, naamlik Esegiel, 
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afkomstig. 'n Besonder hegte eenheid en hegte vorm het so 'n 

siening ondersteun. Redes vir s6 'n standpunt is, onder andere, 

dat 'n samehangende verhaal in die boek aangebied word en dat die 

samestellende dele logies op mekaar volg, en ook dat 'n 

konsekwente beeld van Esegiel deurgaans in die boek geskets word: 

opregtheid, eksentrisiteit, 'n priestelike voorliefde vir 

simboliek en puntenerigheid oor detail word aangetref (Le Roux 

1987b: 186) . 

Kritiek teen so 'n konserwatiewe siening van die eenheid en 

outeurskap van die boek het gou--gevolg, maar dit het nie veel 

veld gewen nie. Meer konserwatiewe standpunte is weer gehuldig, 

en veral Walter Zimmerli het 'n waardevolle perspektief op die 

ontstaan van die boek gegee (Le Roux 1987b:187-189) Volgens 

Zimmerli was daar drie fases ter sprake: 

i) die eerste was die mondelinge fase, waar die leiers gereeld 

in Esegiel se huis byeengekom het om na horn te luister (Esg 8:1; 

11:25; 14:1 e v; 20:1 e v); 

ii) die tweede fase was skriftelik (vgl Esg 43:11), en hoewel 

Esegiel hierin 'n leidende rol gespeel het, het veral die 'skool 

van Esegiel' 'n belangrike bydrae gelewer. Waarskynlik het hul 

gereeld na sy huis gegaan en oor sy woorde nagedink, die 

mondelinge eenhede neergeskryf en dit mettertyd van kommentaar 

voorsien; 

iii) tydens die derde fase is die individuele eenhede saamgevoeg 

en het die huidige boek ontstaan. 

Esegiel was dus aanvanklik self vir die totstandkoming van 

die boek verantwoordelik toe hy sy woorde op skrif gestel het. 

Later is die taak deur die 'Esegielskool', wat sekere byvoegings 

gemaak het en vir die boek in sy finale vorm verantwoordelik was, 

voortgesit. 

Moderne bestudering van die boek Esegiel het twyf el laat 

ontstaan oor die plek van Esegiel se optrede, en dus oor wie sy 

primere gehoor was. Daar is teoriee wat Esegiel se bedrywigheid 

tot slegs Palestina beperk, terwyl ander dit in beide Palestina 

en Babilonie plaas (Fohrer 1984: 406; Le Roux 1987b: 183-184) . 
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Dit wil egter tog voorkom asof die meeste geleerdes Babilonie as 

sy plek van optrede aanvaar, en dus die Judese ballinge as sy 

primere gehoor sien {Miller & Hayes 1986: 431; Gottwald 1987: 427; 

Fohrer 1984:407) Esegiel het op die gemeente in die ballingskap 

gekonsentreer. Hy het sy sending gesien as dat hy die Judese 

ballinge moet bedien. Hy moes hul hoop op Jerusalem se bevryding 

vernietig, en hul angs oor die stad se verwoesting versag. Sy 

prediking was hoofsaaklik vir hul ore bedoel, en hy het onder 

hulle as hul profeet gearbei. 

Dit is interessant om daarop te let hoe sy konteks in die 

ballingskap verander het: 

593-586 v C: in die tyd was hy reeds in Babilonie, en 
verkondig hy onheil teen Jerusalem (Esg 1-24) 

586 v C kort na die val van Jerusalem en sy vrou se 
dood (Esg 24:15-27) verkondig hy oordeel oor die nasies, 
maar terselftertyd is dit heilsverkondiging van 
Juda/Jerusalem (Esg 25-32) 

571 v C nou was die ballinge al moedeloos omdat hul nag nie vry was 
nie, en verkondig Esegiel sy bloudruk vir die toekoms aan 
hulle (Esg 40-48). Dit vorm ook 'n deel van die 
heilsverkondiging (Esg 33-48) 

In Esegiel 25-32 tref ons die nasies as deel van die profeet se 

gehoor aan. Hy het naamlik teen die Ammoniete, die Moabiete, 

Edomiete, Filistyne en teen Tirus geprofeteer. Oordeel teen 

hierdie nasies het egter vir Israel heil ingehou, en vorm eintlik 

deel van die heilsverkondiging {Le Roux 1987b:178). 

5.3 Inhoudsoorsig 

Hoofstukke 1 - 24 

Hoofstukke 25 - 32 
25:1-17 

26:1-21 
27:1-36 
28:1-24 

29:1-31:18 
32:1-16 
32:17-32 

Hoofstukke 33-48 
33:1-20 
33:21-33 
34:1-31 
35:1-15 
36:1-38 

Roepingsvisioen en oordeelsprofesiee teen 
Juda-Jerusalem 
Profesiee teen vreemde nasies 
Profesie teen Ammon, Moab, Edom en 
Filistea 
Prof esie teen Tirus 
Treurlied oor Tirus 
Treurlied oor koning van Tirus en 
prof esie teen Sidon 
Profesiee teen Egipte 
Treurlied oor farao 
Treurlied oor farao en volk 
Heilsverkondiging 
Esegiel as wagter aangestel 
Berig oor Jerusalem se val 
Jahwe as herder 
Profesie teen die bergland Seir 
Heil vir die berge van Israel 
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37:1-14 
37:15-28 

38:1-39:22 

39:23-29 

40:1-48:35 

Visioen in verband met die droe bene 
Simboliese handeling: hereniging Noord
en Suidryk 
Gog, die laaste vyand v66r die aanbreek 
van die heilstyd 
Die versameling van Israel en uitstorting 
van die gees 
Visioen in verband met die nuwe tempel en 
die nuwe land 

5.4 Literere kenmerke 

Sake wat uniek is aan die boek Esegiel, is die visioenbeskrywings 

en simboliese handelinge. Vier groot visioenbeskrywings word in 

die boek aangetref. Elk begin met die mededeling dat die gees 

Esegiel in besit geneem en horn grootse dinge laat sien of selfs 

weggevoer het. Esegiel se wegvoering na ander stede, byvoorbeeld 

na Jerusalem en weer terug na Babilonie (Esg 8:3; 11:24; 43:5), 

is besonder kenmerkend. Die vier visioenbeskrywings kom voor in 

Esegiel 1: 1-3: 15 (troonvisioen) , 8: 1-11: 25 (visioen van toestande 

in die tempel); 37:1-14 (visioen in verband met die droe bene); 

40:1-45:35 (visioen in verband met die nuwe tempel en die nuwe 

land) . 

'n Groot aantal simboliese handelinge kom ook in die boek 

Esegiel voor (vgl Esg 3:16; 4:1-3, 4-8, 9-17; 5:1-17; 12:1-

11,17-20; 21:11-12, 23-29; 24:1-14, 15-24; 24:25-27; 33:21-

22; 37:15-28). Telkens word die opdrag van Jahwe vermeld, maar 

byna nooit word 'n beskrywing van die uitvoering van die 

handeling gegee nie. Die volk het nie altyd Esegiel se 

simboliese handelinge verstaan nie. 

5.5 Ideologiese intensie 

Di t was vir Esegiel belangrik om die ballinge, wat na Juda 

terugverlang het, te bevry van hul afhanklikheid van die bestaan 

van Jerusalem en die tempel. Hy wou hul vertroue in die 

onskendbaarheid van die plekke vernietig. 

Om dit te bereik, verkondig hy die allervreeslikste oordeel 

oor Juda en Jerusalem (Esg 1:1-24:27). 86 wou hy 'n teoretiese 
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en pastorale basis vir die ballingskapsgemeente le om die 

praktiese betekenis van die val van Juda en Jerusalem in 586 

te verwerk en hul dus voor te berei vir die toekomstige opbou van 

Palestynse Jodedom, gebaseer op 'n totale bekering tot Jahwe se 

wil (Gottwald 1987:482). Hy le klem op persoonlike bekering (Esg 

33:11-16), sodat hul gereed sou wees om Jahwe in die toekoms in 

die nuwe land te dien en te aanbid. 

Hy poog om die wat alle hoop op terugkeer na die vaderland 

verloor het, te troos, en om die wat na Jahwe wou terugkeer, in 

die regte rigting te lei. Die-hele gedeelte in verband met die 

heilsverkondiging (Esg 33-48) is juis daarop gemik. 'n Herstel

boodskap is reeds aanwesig en voorwaardelike optimisme kon nou 

seevier: verlossing vir die getroues, maar dood vir die 

goddelose. Esegiel koester 'n toekomsvisie: hy sien uit na 'n 

herenigde Israelitiese koninkryk in 'n florerende Palestina (Esg 

36-37) en na Jahwe se terugkeer na 'n herboude tempel (Esg 40-

48). Waar Deuterojesaja besig was om 'n nuwe begin te aktiveer 

deur die groot boodskap van verlossing te verkondig (hfst 5, par 

2.2.7), was Esegiel besorg oor die wyse waarop Israel, nadat hul 

die geleentheid gekry het om nuut te begin, hulself gaan 

organiseer sodat die f oute van die voor-ballingskapse tydperk nie 

herhaal word nie (Esg 40-48) . Met hierdie bloudruk vir die 

toekoms, ken die ballinge die terugkeer visualiseer. Dat die 

herverdeling van die land 'n idealistiese bloudruk was wat in die 

ballingskap uitgedink is en nie die werklikhede van Palestina in 

ag geneem het nie, het op die stadium nie vir hul saak gemaak 

nie. Al wat vir hulle belangrik was, is dat die verhouding met 

Jahwe weer herstel sal word en dat hy weer in die tempel te midde 

van sy volk sal kom woon. Dit het hul verblyf in Babilonie 

draaglik gemaak, omdat hul nou verseker was dat dit net tydelik 

was. 

6. DIE PRIESTERGESKRIF 

Die priesterlike beskouing van Israel se geskiedenis kom voor in 
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'n groot blok materiaal wat min of meer in die Bybelboeke 

Genesis, Eksodus, Levitikus en Numeri aangetref word. Die term 

'Priestergeskrif' is gebaseer op die belang wat die werk in 

kultiese en rituele instellings en priesterlike regulasies het. 

Dit weerspieel 'n formele styl, 'n kenmerkende taalgebruik, 'n 

voorliefde vir geslagsregisters en getalle, 'n belangstelling in 

kultiese en priesterlike sake en klem op kultiese reinheid en 

heiligheid (Fohrer 1984:179). 

6.1 Ontstaantyd 

Daar was 'n tyd wat geglo is dat die priesterlike materiaal die 

oudste deel van die Pentateug was, en dat alle antler literere 

bronne daarop gebou is (Anderson 1978:422). Die beskouing het 

egter intussen verander, hoewel die eerste indruk van geleerdes 

tog gedeeltelik reg was. Soos in die geval van die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk (sien par 2.1), bevat die 

Priestergeskrif kennelik ouer materiaal en 'n aantal tradisies 

uit verskillende tydperke wat herbewerk is. Dit geld veral 

verskeie kultiese wette en rituele. Weer eens is ons 

belangstelling egter nie by die materiaal soos dit vroeer bestaan 

het nie. Ons belang le by die finale vorm. Daar word vandag 

algemeen aanvaar dat die werk in sy finale vorm, ten opsigte van 

styl en teologiese beskouing, die beste by die ballingskapse en 

vroee na-ballingskapse gemeenskappe pas, met antler woorde in die 

sesde en vyfde eeue voor Christus. Gottwald (1987: 139) dui 

ongeveer 550 v c tot 450 v c aan. Jagersma (1982: 191) se dat dit 

lyk asof die katastrofe van 586 v C 'n stimulus verskaf het om 

'n groot deel van die materiaal wat beskikbaar was, te versamel 

en neer te skryf. 86 sou dit vir die nageslag beskikbaar bly. 

Dit is veral ten opsigte van die Heiligheidskodeks (Lv 17-

26) dat so 'n datum 'n sterk moontlikheid is. 'n Rede vir s6 'n 

afleiding is die noue verbintenis (tema van heiligheid) met 

Esegiel (sien hfst 5, par 2.2.5): 

188 



Heilig meet julle wees, want Ek, die Here julle God, is 
heilig (Lv 19:2). 

Die vermanende slotboodskap van Levitikus 26 voorsien waarskynlik 

ook 'n ballingskapsituasie: 

Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek 
hulle nie en het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek 'n einde aan 
hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek 
is die Here hulle God (my kursivering - Lv 26:44). 

Ons kan dus die gevolgtrekking maak dat die priesterlike 

tradisies, soos in die Priestergeskrif weerspieel, nie binne een 

geslag sy oorsprong gehad het nie. Dit is die eindproduk van 

baie geslagte van tempelgebruik. Waardevolle lig word op die 

pre-monargiese tydperk gewerp, maar die oorwig van materiaal in 

die geskrif is 'n getuienis van die opkoms van 'n sterker 

priesterlike tradisie in die laat monargiese, ballingskapse en 

na-ballingskapse Israel (Gottwald 1987:140). Dit lyk dus veilig 

om hierdie literere produk in die Ballingskap- tot na 

Ballingskaptydperk te plaas. 

6.2 Ontstaansituasie 

Dit word wyd aanvaar dat die verbanne Sadokitiese priesters van 

die Jerusalemtempel, wat hul nou in Babilonie bevind het, vir die 

samestelling van die Priestergeskrif verantwoordelik was. Die 

priesterlike tradisie, in mondelinge en geskrewe vorm, was tot 

hulle beskikking en hul het dit op skrif gestel (Anderson 

1978:423; Ackroyd 1968:85; Le Roux 1987a:134). Te midde van 

die krisis van die ballingskap het die priesterlike outeur(s) 

probeer verstaan hoekom Israel misluk het, en deur 'n 

rekonstruksie van die Mosaiese periode te voorsien, het hy (hul) 

'n program voorsien wat die volk moet volg wanneer hulle na hul 

land terugkeer om hul 'ewigdurende besitting' op te eis. Daarom 

vertel die Priestergeskrif dan ook die geskiedenis van Israel op 

'n ander manier as wat, byvoorbeeld, in die tyd van die Jahwis 

189 



(ong 950 v C) gepas was (Anderson 1978:434). 

Soos hierbo aangedui, was die Babiloniese diaspora die plek 

van oorsprong van die Priestergeskrif. Volgens Fohrer (1984:185) 

volg dit hoof saaklik uit die waarneming dat die Priestergeskrif 

die wet was wat Esra met die toestemming van die Persiese koning 

na Jerusalem geneem bet na 538 v c (Esr 7:1-10), en wat die basis 

van Esra se hervorming was. Hy het die wet aan die gemeenskap 

in Jerusalem opgele (Neh 8-9) en hulle het dit nagevolg. Dit 

blyk duidelik uit die voorskrif oor die huttefees wat nagekom is: 

Sewe dae lank moet julle offers aan die Here bring. Op die agtste 
dag moet julle weer 'n gewyde byeenkoms hou. Niemand mag dan werk 
nie (Lv 23:36 NAB; vgl ook 23:40). 

Hulle het sewe dae lank feesgevier, en op die agtste dag was 
daar die gebruiklike samekoms (Neh 8:19 NAB). 

Dit wil dus voorkom asof die na-ballingskapse gemeenskap 

uiteindelik deel van die primere gehoor van die Priestergeskif 

was. Dit word deur die ideologiese intensie van die geskrif 

bevestig (kyk par 6.4). Dit beteken egter hoegenaamd nie dat die 

ballingskapsgemeenskap nie ook deel van die gehoor was nie. 

Binne die ballingskapsituasie het die Priestergeskrif probeer om 

te kompenseer vir die afwesigheid van die tempel. Die kultus, 

die wet, die boek, het nou in die sentrum gestaan, want dit kon 

sonder die tempel beoefen word. Die Judese ballinge in Babilonie 

het dus net so deel van die gehoor van die Priestergeskrif gevorm 

as die ballinge wat later na Jerusalem teruggekeer het. 

6.3 Inhoudsoorsig 

Genesis 
1:1 - 2:4a 
5 
6:9 - 8:22 
9:1-17 
10:1-7, 22-23, 31-32 
11:10-27, 31-32 

12:4b-5 
13:6,llb-12a 
16:1a, 3, 15-16 
17 

Skepping 
Nakomelinge van Adam 
Sondvloed 
Verbond met Noag 
Lys van nasies 
Geslagsregister van Sem, Tera, 
Abraham 
Vertrek van Abraham en Lot 
Abraham en Lot skei van mekaar 
Geboorte van Ismael 
Verbond met Abraham; Isak se 
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geboorte voorspel 
Verwoesting van die stede 
Geboorte en besnydenis van Isak 
Dood van Sara; haar begrafnis 
Dood van Abraham; sy begrafnis 
Geslagsregister van Ismael 
Geslagsregister van Isak 

19:29 
21:2b-5 
23 
25:7-10 
25:12-17 
25:19-20 
26:34-35; 
29:28b-29 
30:4a,9b 
31:18b; 

27:46-28:9 Jakob na Paddan-Aram gestuur 

33:18a 

35:6a,9-13,15 
35:22b-26 
35:27-29 

Jakob trou met Ragel 
Bilha en Silpa 
Jakob se terugkeer en aankoms by 
Sigem 
Jakob word geseen en hernoem 
Jakob se seuns 
Jakob te Hebron; Isak se dood, sy 
begrafnis 

36:1-2a, 4-8 Esau migreer na Seir (Edom) 
36:40-43 Stamhoofde van Esau 
37:1-2 Jakob en Josef 
46:6-7 Jakob se vertrek na Egipte 
47:5b-6a, 7-11; Jakob en sy seuns in Egipte 
48:3-7; 49:la, 28b-33; 
50:12-13 

Eksodus 
1:7, 13-14 
2:23a-25; 6:2-7:7 
7:8-13 
7:14-9:12; 11:9-10 
12:1-20,28,40-51; 13:1-2 

16 
19:1 
24:15b-18a; 31:18a 
25:1-31:17 

34:29-35 
35-40 

Levitikus 
1-7 
8-10 
11-15 
16 
17-26 
27 

Numeri 
1:1-10:10 

10:11-28 
13:1-14:45 

15 
16-17 

18 

19 
20: la, 2-13 

20:22-29 

22:1 

Onderdrukking in Egipte 
Roeping van Moses 
Onderhandelinge met Farao 
Plae oar Egipte 
Feesviering en vertrek van die 
Israeliete 
Kwartels en manna 
Aankoms by Sinai 
Jahwe en Moses ontmoet op Sinai 
Bepalings wat die kultus instel 
( 'Tabernakel') 
Moses klim van Sinai af. 
Voer die instruksies in 25-31 
uit 

Voorskrifte vir offers 
Die eerste priesters en offers 
Wette aangaande reinheid 
Ritueel vir die Versoendag 
Heiligheidskodeks 
Voorskrifte aangaande gelof tes 

Voorskrifte aangaande Leviete en 
laerorde 
Optog uit die woestyn Sinai 
Verkenning buite die land 
(Kaleb) 
Verskeie _wet_1:e 
OproEfr van Korag en sy 
volgelinge 
Regte en pligte van die 
priesters en Leviete 
Voorskrifte aangaande reiniging 
'n Wonder-fontein; straf van 

Moses en Aaron 
Dood van Aaron; aanwysing van 
sy opvolger 
Roete na die Jordaanvallei 
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26 

27 

28-30 

31 
33:1-49 
33:50-34:29 

35 
36 

Deuteronomium 
4:41-43 
34:1,7-9 

Josua 
13: 1-33 

14:1-15 
15:1-63 
16:1-10 
17:1-18 
18:1-28 
19:1-9 
19:10-51 

6.4 Literere kenm.erke 

Organisasie en telling van die 
volk 
Wette aangaande erfenis; 
aanstelling van Josua 
Wette aangaande offers en 
geloftes 
Veldtog taan die Midianiete 
Lys van staanplekke 
Instruksies .vir die besetting 
van Kanaan 
Levitiese stede en vrystede 
Aanvulling tot die wette oor 
erf enis 

Vrystede oos van die Jordaan 
Dood van Moses 

(Fohrer 1984:179-180) 

Verdeling van die land oos van die 
Jordaan 
Kaleb ontvang Hebron 
Juda se erfdeel 
Efraim se erfdeel 
Manasse se erfdeel 
Benjamin se erfdeel 
Stam van Simeon 
Erfdele van Sebulon, Issaskar, 
Naftali en Dan 

(Ackroyd 1968:63) 

Die taal en styl van die Priestergeskrif is so kenmerkend en 

uniek dat dit die eerste individuele laag van die Pentateug is 

wat geidentifiseer en onderskei is. Die 

weerspieel 'n formele styl, 'n kenmerkende 

voorliefde vir geslagsregisters en getalle, 'n 

kultiese reinheid en heiligheid, 'n 

Priestergeskrif 

taalgebruik, 'n 

belangstelling in 

vermyding van 

antropomorf ismes (vermensliking) . 

woordeskat is: 

Voorbeelde van kenmerkende 

'Wees vrugbaar en vermeerder .... ' i:iii ii£> ( Gn 1 : 2 8) 

' .... volgens hulle afstamming .... ; cni?in? (Gn 10: 32) 

' .... ewige verbond .... ' _ c?iy 1'1!.i:i? ( Gn 1 7 :.7) , ens. 

Die formele styl van die Priesterskrywer word gestempel deur 'n 

groot aantal vaste f ormules wat aan die begin en die einde van 

eenhede op groot skaal herhaal word. Voorbeelde van sulke vaste 

formules is: 

'Dit is die stamboom van Adam.' (Gn 5:1) 
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'Dit is die stamboom van die seuns van Noag.' (Gn 10:1) 

Die metodiese en presiese styl is baie opvallend in 'n oorwig van 

voorskrifte en wette en in 'n groot aantal stam- en topografiese 

lyste (Gottwald 1987:471). 

Dit alles maak die 

Priestergeskrif uniek. 

6.5 Ideologiese intensie 

taalgebruik en styl van die 

Tydens die ballingskap het die volk 'n nuwe verstaan van die 

gemeenskap gesoek. Hierdie gemeenskap het hul steeds gebind, ten 

spyte van die nasionale katastrofe van 586 v C. Namate hulle hul 

skriftelike tradisies ondersoek het, is hul daaraan herinner dat 

die verbondsgemeenskap sy oorsprong gehad het op 'n tydstip toe 

Israel nie 'n volk was en geen koning gehad het nie, behalwe 

Jahwe self. Na hierdie antieke teokrasie het die Sadokitiese 

priesterskrywers probeer terugkeer (Anderson 1978:436). 

Die Priestergeskrif wou, soos Esegiel (par 5.5), aan die 

moedelose ballinge nuwe hoop gee. Hulle was besorg oor die wyse 

waarop Israel, nadat hulle die geleentheid gekry het om nuut te 

begin, hulself gaan organiseer sodat die foute van die voor

ballingskapse tydperk nie herhaal word nie. Daaruit kon die 

ballinge moed skap en het dit hul sekerlik hoop vir die toekoms 

gegee. Die priesterskrywers het die na-ballingskapse gemeenskap 

as die nuwe volk van God vertolk en daarmee as die nuwe 

verbondsgemeenskap rondom die wet van God. Met die oog hierop 

was die voorsiening van die hele wet, die Tetrateug, 

deurslaggewend. Die hoofdoel van die hersienings en 

reinterpretasies soos dit in die geskrif voorkom, was om die 

funksie van hierdie geskrif vir _,n nuwe tyd ui t te druk (Jagersma 

1982:191). 86 sou dit vir die na-ballingskapse gemeenskap 

betekenis he en vir die nageslag bewaar word. Sien hoofstuk 5, 

paragraaf 2.2.6 vir verdere bespreking. 
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7. DEUTEROJESAJA 

So vroeg as 1783 reeds is die siening dat Jesaja 40-66 van 'n 

ballingskapsprofeet afkomstig is, uitgespreek. Duhm het in 1892 

die teorie sterk voorgestaan, hoewel hy dit tot Jesaja 40-55 

beperk, en Jesaja 56-66 aan 'n later periode toegeskryf het 

(Fohrer 1984:374). Duhm se siening het grootliks byval gevind 

en kan as feitlik universeel beskou word. 

Faktore wat so 'n siening motiveer, is: 

i) Jerusalem en die tempel is verwoes (Jes 44:26-28; 

52: 9) . 

51:3; 

ii) Die volk in ballingskap in Babilonie gaan agteruit (Jes 

42:22,24) 

iii) Babilonie (en nie Assirie nie) word met verwoesting bedreig 

(Jes 47; 48:14). 

iv) Kores het reeds met sy oorwinningstog begin (Jes 41:2-3,25; 

44:28; 45:1-3). 

Daarby moet 

teologiese 

Protojesaja 

1984: 375) . 

die verskil in 

milieu almal 

(Jes 1-39) in 

7.1 Ontstaantyd 

woordeskat, styl en die 

totaal verskillend van 

berekening gebring word 

uni eke 

die in 

(Fohrer 

Deuteroj esaj a se prediking val binne die laaste deel van die 

Babiloniese ballingskap toe die Babiloniese ryk met verwoesting 

bedreig is en Cyrus alreeds 'n prominente figuur was, moontlik 

as gevolg van sy oorwinning oor Croesus, koning van Lidie in 546 

v C, of as gevolg van sy vroeere oorwinnings in noord-Babilonie 

kort daarna. Cyrus (die Bybelse ~ores) se oorwinningsveldtog 

word in werklikheid in Jesaja 41:2-3, 25 genoem. Hy word as die 

bevryder van onderdrukte volke gesien en Deuteroj esaj a verwag van 

horn dat hy die gedeporteerde Judeers sal bevry, dat hul na 

Jerusalem sal terugkeer en dat die tempel herbou sal word. Jahwe 

het Kores (Cyrus) immers geroep en horn sy 'gesalfde' genoem (Jes 
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45:1). Buiten genoemde faktore, is dit moeilik om die spreuke 

van Deuterojesaja meer presies te dateer. Ons kan dus slegs se 

dat sy prediking gedateer kan word tussen die begin van Cyrus se 

oorwinningsloopbaan in 546 v C en die val van Babilon in 538 v 

c. 

7.2 Ontstaansituasie 

In teenstelling met al die onafhanklike profetiese boeke, is daar 

geen titel wat die naam van die profeet en die periode van sy 

aktiwiteit meld nie. Aangesien hy anoniem is, word na horn as 

Deuterojesaja (Tweede Jesaja) verwys. Allerlei spekulasies 

bestaan waarom hy Deuterojesaja genoem is, byvoorbeeld dat hy 

dieselfde naam as sy voorganger gehad het, of dat hy 'n 

'dissipel' van Jesaja was, 'n lid van sy 'skool'. Daar bestaan 

egter geen bewyse wat s6 'n aanname regverdig nie (Fohrer 

1984:375). Verder is Jesaja later as die profeet by 

uitnemendheid beskou, sodat assosiasie met sy boek amptelike 

erkenning van Deuterojesaja se prediking, wat dikwels betwis is, 

beteken het (Fohrer 1984:375). 

Prins loo ( 1987a: 101-102) meld drie standpunte oor outeurskap 

wat in die jongste navorsing gehuldig word: 

i) Deuterojesaja is 'n versameling van eenhede wat oorspronklik 

in mondelinge vorm onafhanklik bestaan en 6f willekeurig naas 

mekaar geplaas is, 6f op grond van inhoud gerangskik is. 

ii) Dit is die produk van een outeur wat as 'n eenheid geskryf 

is. 

iii) 'n Derde standpunt neem 'n tussenposisie in: die grootste 

gedeelte is van een outeur afkomstig, maar daar word toegegee dat 

Deuterojesaja 'n ingewikkelde orrtstaansgeskiedenis gehad het, en 

dat sommige dele eers later bygevoeg is. Volgens Prinsloo het 

die standpunt die laaste tyd die meeste aandag geniet. 

Onder navorsers is daar nie volkome ooreenstemming oor die 

plek van die profeet se optrede nie. Moontlikhede wat genoem 

word, is Libanon (o g v Jes 45:11 en 49:12), Egipte en Palestina. 
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Smart (1965:23) plaas horn in Palestina omdat daar min 

belangstelling in Babilonie is en min definitiewe bewyse, volgens 

horn, wat horn daar plaas. 

Tog is die meeste navorsers ten gunste van 'n Babiloniese 

omgewing, wat dan die Judeers in ballingskap Deuterojesaja se 

primere gehoor maak. Ackroyd (1968:120) meen dat die geweldige 

klem op die verlossing uit ballingskap, die terugkeer na die land 

en die paralelle met die Ui t tog so 'n siening sou versterk. 

Fohrer (1984:376) merk op dat Deuterojesaja bekend is met die 

situasie in Babilonie. Sy styl is, byvoorbeeld, deur die 

eerstepersoon liedere (himnes) van Isj tar en die Babiloniese 

koninklike inskripsies beinvloed (vgl Jes 49:1-6; 50:4-9). Die 

meeste van sy uitinge, gestempel deur kenmerke van mondelinge 

verklarings, is tot die ballinge gerig. Sommige is antwoorde op 

hul besware wat direk tot horn gerig moes gewees het (Fohrer 

1984:376). Scheffler (1992:208) maak melding van godsdienstige 

byeenkomste, die sogenaamde Klagefeier, waar Deuterojesaja met 

die ballinge gekommunikeer het, en waar sulke besware geopper sou 

kon gewees het 

Rendtorf f (1986:193) sluit hierby aan. Volgens horn is 

Deuterojesaja se hoofdoel reeds in die proloog (Jes 40:1-11) 

geformuleer: om vir sy gehoor te verkondig dat hul 'gedwonge 

arbeid' op 'n end is, dat Jahwe hul deur die wildernis na 

Jerusalem sal bring, en dat Hy die wat uit ballingskap bevry is, 

soos 'n herder sal lei. Dit word in die epiloog (Jes 55:8-13) 

bevestig. 

4.3 Inhoudsoorsig 

Hoofstukke 40-48 
40:1-11 

40:12-31 
41:1-20 
41:21-29 
42:1-9 
42:10-17 
42:18-25 
43:1-14 

Deuterojesaja s~ vraee aktiwiteit 
Proloog: God se vertroostende woord aan 
Si on 
Israel se onvergelyklike God 
God se versekering aan Israel 
God se uitdaging aan valse gode 
Eerste kneglied: die kneg se sorg 
Lof vir God se almagtige bevryding 
Israel misluk om by dissipline te baat 
Jahwe die enigste Verlosser 
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43:15-28 
44:1-8 
44:9-20 
44:21-28 
45:1-7 
45:8-19 
45:20-46:13 
47:1-15 
48:1-11 
48:12-22 

Hoofstukke 49-55 
49:1-7 
49:8-50:3 
50:4-11 

51:1-23 
52:1-12 
52: 13-53: 12 
54:1-10 
54:11-17 
55:1-13 

Uittog uit Babilon 
Jahwe die enigste God 
Die dwaasheid van afgodediens 
Jahwe die bevryder van Israel 
Volmag aan Cyrus 
Jahwe die skepper 
Waardeloosheid van Babiloniese afgode 
Oordeel oor Babilon 
Profesie aangaande nuwe dinge 
Jahwe sal Israel bevry 
Deuterojesaja se latere aktiwi tei t 
Tweede kneglied: 'n lig vir die nasies 
Die herstel van Sion beloof 
Derde kneglied: gehoorsaamheid van die 
kneg 
Trooswoorde aan Sion 
God sal Sion uit gevangenskap bevry 
Vierde kneglied: -die-lydende kneg 
Jahwe se ewige liefde vir Israel 
Die nuwe Jerusalem 
'n Uitnodiging tot genade vir almal 

(Scheffler 1992:211} 

7.4 Literere kenmerke 

Soos by Klaagliedere (par 1.4), is Nabye Oosterse invloed ook by 

Deuteroj esaj a merkbaar. Sy styl is deur die eerstepersoon 

liedere (himnes) van Isjtar en die Babiloniese koninklike 

inskripsies beinvloed (vgl Jes 49:1-6; 50:4-9). In Jesaja 45:7 

is hy besig met die kontroversie van Persiese dualisme: 

Ek maak die lig en skep die donker; 
Ek gee voorspoed 
en skep rampspoed. 
Ek is die Here, 
Ek doen al hierdie dinge (NAB) . 

Spesifieke literatuursoorte kom gereeld in Deuterojesaja voor. 

Die wat die meeste voorkom, is die heilstoesegging en 

heilsbelofte (bv Jes 41:17-20; 42:14-17 en Jes 41:8-13, 4-16; 

54:4-6), die dispuut- en gerigsredes (bv Jes 44:24-28 en 43:22-

28) en die lofliedere of himnes (bv Jes 42:10-13). Die tekste 

verskil van die meeste ander prof etiese geskrif te daarin dat hul 

nie veroordelend is nie, maar eerder oorredend en vertroostend. 

Die verskillende literatuursoorte is funksioneel ten opsigte van 

die ideologiese intensie van die boek: die primere funksie van 

die heilstoesegging en -belofte is om die volk in ballingskap te 

vertroos. Dit en die dispuutredes en regsgedinge wil die volk 
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oortuig dat Jahwe die situasie beheer en die enigste Here is, 

ondanks die ballingskap {Prinsloo 1987a:l01). 

7.5 Ideologiese intensie 

Dit word algemeen aanvaar dat die jarelange ballingskap met 

lyding gepaard gegaan het {vgl Scheffler 1992: 208-223) . Die 

vraag ontstaan hoe die boek Deuterojesaja hierdie lydingsituasie 

aanspreek. Deuterojesaja se teologie word 'n lydingsteologie 

genoem, wat impliseer dat hy - mense in hul uur van nood 

aangespreek het {Burden 1987:170). Hy heg besondere waarde aan 

die ballinge se jarelange lyding en wil s6 voork6m dat hulle in 

hul eie smart ondergaan, en dit as sinloos ervaar {Le Roux 

1987a:l38). Lyding wat in gehoorsaamheid aan Jahwe gedra word, 

is juis vir horn die weg tot hoop en bevryding. 86 raak die 

ballinge se lyding vir hul sinvol. Die vier sogenaamde 'lydende 

knegliedere' {Jes 42:1-9; 49:1-9; 50:4-11; 52:3-53:12) 

weerspieel die besondere dimensies van lyding en verleen 'n 

besondere perspektief aan sy standpunt {Scheffler 1992:212, 216-

219; Le Roux 1987a:l38). Soos aangedui in paragraaf 7.4, help 

die verskillende literatuursoorte om die volk in hul lyding in 

ballingskap te vertroos {heilstoestande en heilsbeloftes) . 

Deuterojesaja wil ook die ballinge oortuig dat Jahwe steeds hul 

situasie, al is dit een van lyding, beheer en dat hy die enigste 

God is (dispuutredes en regsgedinge) . Hierdie boodskap van die 

grootheid en almag van Jahwe moes juis in die katastrofale tyd 

van die ballingskap die ballinge vertroos en nuwe hoop vir die 

toekoms gee. In die opsig kan daar tereg van Deuterojesaja as 

'n boek van vertroosting gepraat word, getrou aan die teologie 

van hoop wat na 586 v C sy beslag gekry het (Burden 1987:104-

105). Vergelyk hoofstuk 5, paragraaf 2.2.7 vir 'n vollediger 

bespreking. 
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8. PSALMS 

Die opskrifte van die psalms, wat almal sekonder is, verklap geen 

inligting oor wie die ware outeurs daarvan is of presies wanneer 

dit geskryf is nie. As deel van Israel se aanbidding, mag hulle 

deur eeue gebruik en geinterpreteer gewees het om die behoef tes 

van verskillende situasies aan te spreek. Ons kan aanneem dat 

diegene wat die ramp van 586 v C ervaar het, of hul nou in Juda 

of in die ballingskap was, hul in nood deur antieke psalms, soos 

ook die liedere in Klaagliedere, -uitgedruk het. Hier en daar kan 

'n mens in sulke psalms 'n direkte verwysing na die situasie van 

'n spesifieke tyd, byvoorbeeld die ballingskap, bespeur. Dit 

moet ook onseker wees, omdat dit inderdaad so is dat ander en 

latere rampgeleenthede waarskynlik ook die finale vorming en 

bewoording van so 'n psalm kon beinvloed (Ackroyd 1970:39). 

Vir die doeleindes van hierdie studie, gaan ons poog om die 

psamls wat uit die ballingskaptydperk dateer, te identifiseer, 

en dan gaan ons spesif iek meer klem le op die kommunikasie van 

elk in die konteks van die ballingskap. In watter mate was die 

psalms 'n reaksie op die krisis van 586; hoe het hulle die 

situasie aangespreek? Fohrer ( 1984: 293) maak melding van 'n 

opname wat toon dat 4, 5 % van die psalms waarskynlik hul 

oorsprong in die ballingskaptyd of ballingskap- tot na

ballingskaptyd het. 

8.1 Psalm 9 

Die literere vorm (Gattung) van die psalm is die van individuele 

danksegging. Die skrywer is dankbaar vir die groat verlossing 

uit die land van die vyand: 

Die vyand het omgekom - puinhope vir ewig; 
ook die stede wat U verwoes het; 
hulle gedagtenis, ja, die het vergaan (Ps 9:7). 

Waarskynlik dateer die psalm uit die ballingskap- tot na-
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ballingskaptydperk toe die Babiloniese ryk reeds aan die kwyn was 

(Fohrer 1984:286). Die skrywer kon horn verlekker in die vyand 

se agteruitgang (Ps 9:16) en kon reeds die verlossing van Jahwe 

vooruitsien en horn daarvoor dank. So het die skrywer sy gehoor, 

die platgeslane Judese volk, bemoedig in hul moeilike 

omstandighede. Hy het hul aangemoedig om op die Here te vertrou, 

en horn te dank vir die groot verlossing wat naby was: 

So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting 
in tyd van benoudheid. 
En hulle wat u Naam ken, sal op- U-ver-trou, omdat U die wat U soek, 
nie verlaat nie, Here!(Ps 9:10-11) 

Die psalm toon ooreenkoms met Klaagliedere 3, en het ook 'n 

neiging tot didaktisisme. Dit is in die kultus gebruik. 

8.2 Psalm 60 

Die afleiding dat hierdie psalm eksilies is, word gemaak uit 

verse soos die volgende: 

0 God, U het ons verstoot, ons vanmekaar geskeur; 
U was toornig; herstel ons! 
U het die land laat bewe, dit gekloof; 
genees sy breuke, want dit wankel! (my kursivering - Ps 60:4-5) 

Dit sluit aan by die gedagte dat God se motief vir die ramp van 

586 v C was om die volk se ongehoorsaamheid te straf (sien hf st 

5, par 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.7). Die ballingskap 

was nie Jahwe se skuld nie, maar die gelowiges s'n. Vandaar God 

se toornigheid (Ps 60:4). Die moontlikheid bestaan dus dat die 

psalm geskryf is net na die val van Jerusalem in 586 v C. 

Die Gattung van hierdie psalm is 'n klaaglied van die volk 

en dit is in die kultus gebruik (Fohrer 1984:288). Dit wil 

voorkom asof die gelowiges wat in Juda agtergebly het, die 

primere gehoor van die psalm was. Die Judese ballinge in 

Babilonie kon egter ook die klaagliedere aangehef het as hul 

gepeins het oor die ramp wat hul getref het. Dit het die volk 
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dus die geleentheid gebied om in hul krisissituasie hul sonde te 

oordink, maar om ook hoop vir die toekoms te koester. Hulle meet 

hul tot Jahwe wend om hulp teen die vyand, want 'n mens se hulp 

beteken niks (Ps 60:13). 

Met God aan ens kant sal ens oorwin, 
Hy self sal ens vyand vertrap (Ps 60:14 NAB). 

Uit hierdie boodskap kan die verslane volk troos put, en kan hul 

die toekoms met moed ingaan. 

8.3 Psalm 74 

Die inhoud van die psalm weerspieel duidelik 'n situasie 

soortgelyk aan die in Jerusalem na die verwoesting van die 

tempel. 

Korn loop tog deur die plek 
wat so lank al in puin le, 
die heiligdom wat die vyand 
so totaal verwoes het. 

·Hulle het u heiligdom 
aan die brand gesteek, 
die woonplek van u Naam 
tot op die grand afgebreek (my kursivering - Ps 74:3,7 NAB). 

Dit is dus baie waarskynlik dat die psalm tydens die ballingskap 

of dan in die vroeg na-ballingskaptydperk ontstaan het. Ackroyd 

( 1970: 4 0) maan egter teen die af lei ding dat Psalm 74 sonder 

twyfel in die tyd gedateer word. Ouer psalms, wat miskien 

oorspronklik met 'n ander rampsituasie verbind kan word, kon 

opnuut en selfs toe meer betekenisvol gebruik word om die 

behoeftes van aanbidders in 'n oomblik van rampsoed aan te 

spreek. In sy huidige vorm weerspieel hy egter die nood van die 

volk in die ballingskaptyd. Ook hierdie psalm is 'n klaaglied 

van die volk wat in die kul tus gebruik is. Dit is asof die 

skrywer(s) sy woede teen God openbaar: 
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Waarom help U ons nie? 
Waarom lig U nie u hand op 
en vernietig die vyand nie? (Ps 74:11 NAB) 

Die volk kon hulle in hul situasie met die gevoel vereenselwig. 

Hul voel van God verlate (Ps 74:9), maar hy is van altyd af hul 

koning, en hy sal vir hul redding bring (Ps 74:12). Die verslane 

volk kan dus steeds hoop vir die toekoms he: hul redding sal nie 

van mense kom nie, maar van Jahwe. 

8.4 Psalm 102 

Hierdie psalm is 'n klaaglied van 'n individu. Dit is 'n 

persoonlike, nie-kultiese lied, en dateer waarskynlik uit die 

ballingskaptyd: 

Ons, u dienaars, 
het elke klip van Sion lief, 
ons is bewoe oor sy puin . 
. . . . want die Here gaan Sion weer opbou 
wanneer Hy in sy mag verskyn (my kursivering - Ps 102:15,17 NAB). 

Die skrywer se primere gehoor is waarskynlik diegene wat in Juda 

agtergebly het. Hulle sou hul wel deeglik met sy f isiese 

toestand (Ps 102: 5-6), asook sy gevoel van verlatenheid (Ps 

102:7-8) kon vereenselwig. In die uitdrukking van sy nood, sou 

hulle hul eie nood raaksien. Ten spyte van sy benarde situasie, 

bly sy hoop op die Here: 

U sal ingryp en U oor Sion ontferm, 
want die bestemde tyd het aangebreek, 
die tyd om horn genadig te wees. 
Ons nageslag sal die land bly bewoon, 
ons nakomelinge sal veilig voor U woon (Ps 102:14,29 NAB). 

Ook in die hoop van die skrywer kon die volk deel. Alles was nie 

verlore nie, want Jahwe sal vir ewig bly (Ps 102:27) Hulle sal 

die land bly bewoon, en dit stem hul hoopvol. Dit gee hul die 

krag om hul onmiddellike situasie te verdra. 
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8.5 Psalm 123 

Fohrer (1984:292) plaas hierdie psalm ook in die ballingskaptyd 

as gevolg van die historiese situasie wat daarin gesuggereer 

word. Die volk word deur die vyand (die oorwinnaars) verag en 

verneder (Ps 123 :3-4); ook word hulle gespot. Die situasie 

waarin hul verkeer, pas in by omstandighede wat na die val van 

Juda en Jerusalem kon heers. Die Gattung is weer eens 'n 

klaaglied van die volk wat in die kultus gefunksioneer het. Dit 

is 'n noodroep om hulp tot Jahwe~ Die skrywer(s) is moedeloos 

en neerslagtig: 

Ontferm U oor ons, Here, 
ontferm U oor ons, 
want ons het meer as genoeg van veragting gehad, 
meer as genoeg spot 
van oormoedige mense, 
veragting van hovaardiges (Ps 123:3-4 NAB). 

Dit vat die gemoedstoestand van die volk saam na die ramp wat hul 

getref het. Die noodroep van die skrywer(s) is ook die noodroep 

van die volk. Hulle kon hul daarmee identifiseer, 'n uitdrukking 

van hul eie behoeftes daarin vind. In 'n sekere sin moes die 

erkenning dat almal dieselfde nood en behoeftes ervaar, ook vir 

hul tot troos gewees het, ten spyte van die neerdrukkende 

omstandighede. 

8.6 Psalm 137 

Hoewel die meeste geleerdes die ontstaantyd van Psalm 137 in die 

na-ballingskaptyd plaas (vgl Fohrer 1984:292; Rendtorff 

1986:249; Burger 1987:17), wil ek daarvan verskil en beweer dat 

dit 'n eksiliese psalm is. Die rede wat bogenoemde vir hul 

standpunt aanvoer, is dat Psalm 137 die ballingskap 

vooronderstel. Dit is so dat daar terugskouend na die tydperk 

in Babilonie gekyk word (vgl veral vv 1-3). Kyk 'n mens egter 

na vers 8, wil di t voorkom asof die tyd van ballingskap in 
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Babilonie nog nie verby is nie: 

Oat jy verwoes sal word, Babel, is seker, 
Gelukkig is die man wat jou terugbetaal 
Vir wat jy ens aangedoen het! (NAB) 

In hierdie vers is daar nog geen aanduiding van die Perse se 

oorwinning oor Babilonie in 538 v c nie. Dit is juis op grond 

van hierdie gebrek aan inligting dat ek Psalm 137 liefs in die 

laat-ballingskaptyd sou wou plaas (na 550 v C) . Die ballinge was 

reeds lank genoeg in die vreemd~ land_ om met heimwee na Jerusalem 

te hunker, maar die bevryding was nog nie 'n realiteit nie. 

S6 gesien, is Babilonie die plek van oorsprong van hierdie 

psalm en is die ballinge aldaar die primere gehoor. Die Gattung 

van die psalm is 'n nie-kultiese klaaglied van die volk (Fohrer 

1984:292). Dit is 'n uitdrukking van persoonlike gevoelens. 'n 

Deel van die volk dink met heimwee terug aan Jerusalem waar hul 

Jahwe met Sionsliedere kon vereer. Di t is egter ook met 

bitterheid dat hul aan die verraad van Edom dink (v 7, vgl ook 

par 4). Na Babilonie se dag van vergelding word reikhalsend 

uitgesien (vv 8-9) . Dit is duidelik dat Psalm 137 die gevoelens 

weerspieel van diegene wat verlang het om na Juda terug te keer 

en nie met die Babiloniers geintegreer het nie. 

9. GEVOLGTREKKING 

Die produksie van literere werke geskied· nie in 'n vakuum nie. 

In die Ballingskapsperiode het dit ook nie gebeur nie; dit het 

in wisselwerking met die ander dimensies van die geskiedenis van 

hierdie tydperk geskied. Die poli tieke aspekte van die sesde eeu 

(sien hfst 3) het 'n klimaat geskep waarin die produksie van 

literere werke floreer het. Uit die oogpunt van aanhangers van 

die meerderheidsparty, die nasionalisties-godsdienstige party, 

was die poli tieke ka tastrofe van 586 v c onverklaarbaar. 'n 

Teologiese interpretasie moes dit verklaar, en in die proses het 

dit gelei tot die ontstaan van boeke soos Klaagliedere, 
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Deuterojesaja en Esegiel, terwyl grootskaalse hersienings 

aangebring is in die Deuteronomistiese Geskiedwerk en dele van 

die boek Jeremia. 

Die val van die Babiloniese ryk in 538 v C en die opkoms van 

Cyrus van Persie het verreikende veranderinge in die politieke 

wereldsituasie meegebring. Dit het ook die moontlikheid van die 

terugkeer van Judese ballinge na Palestina versterk. Dit het die 

hoop op 'n nuwe begin sterk laat posvat, wat weer gelei het tot 

die ontstaan van boeke soos Deuterojesaja, Esegiel en die finale 

vorm van die Priestergeskrif.- Deuterojesaja het hul jarelange 

lyding in die ballingskap as sinvol geinterpreteer en ook 'n 

aangrypende boodskap van verlossing verkondig: Jahwe is die 

enigste god wat in die wereldgeskiedenis werksaam is, en dit is 

die ballinge se troos; hul hoop op 'n nuwe begin, 'n nuwe 

toekoms. Esegiel en die Priesterskrywers het ook die nuwe begin 

as tema. Hul was besorg oor die wyse waarop Israel hulself gaan 

organiseer as hul eers in Palestina terug is. Hierdie besinning 

oor die organisasie in die nuwe toekoms, het gelei tot die 

produksie van die boek Esegiel en die Priestergeskrif soos ons 

dit vandag ken. 

Die sosio-kulturele aspekte van die tyd het ook 'n invloed 

op die produksie van literere werke gehad. Die toestand van 

uiterste ellende in veral Jerusalem, vorm 'n belangrike tema in 

die boek Klaagliedere. Toestande van, byvoorbeeld, hongersnood 

en fisiese lyding het die skrywer (s) van die boek genoop om 

daaroor te skryf. Ook in Deuterojesaja is daar sprake van 

verskillende dimensies van lyding (sien hf st 5, par 2. 2. 7) . 

Sosio-kulturele toestande het ook die skrywers van eksiliese 

psalms hul gevoelens in veral klaagliedere van die volk laat 

uitdruk. 

verlig. 

Jahwe word gevra om veral hul geestelike lyding te 

Soos in hoofstuk 5 breedvoerig uiteengesit, het ons gesien 

dat die teologiese denke van die sesde eeu tot die totstandkoming 

van 'n groot deel van die Ou Testament aanleiding gegee het. 'n 

Sprekende voorbeeld dus van die interaksie tussen die 
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godsdienstig-ideologiese en die literere dimensie. 'n Teologiese 

interpretasie dat sonde die oorsaak van die ramp is, lei tot 'n 

hersiening van die geskiedenis van Israel en Juda en die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk is die eindproduk. Ook die boek 

Klaagliedere weerspieel hierdie teologiese interpretasie, maar 

bevat terselfdertyd 'n nuwe 'teologie van hoop' . Esegiel 

voorsien 'n bloudruk vir die nuwe toekoms waarop die ballinge 

wag, en die Priestergeskrif wil nuwe hoop wek deur 'n goed 

georganiseerde kultus in die vooruitsig te stel. Deuterojesaja 

sou met sy lydingsteologie -nuwe -hoop en 'n totaal ander 

toekomsvisie as laasgenoemde twee geskrifte aan die volk skenk. 

Sy teologie maak die ballinge se lyding vir hulle sinvol. 

Die literere dimensie verryk die 

Ballingskaptydperk op 'n besondere manier. 

geskiedenis van die 

Dit is egter duidelik 

dat dit in interaksie met die ander dimensies van die geskiedenis 

plaasgevind het. In hoofstuk 7 gee ons 'n meer volledige 

integrasie weer van die verskillende historiese dimensies. 
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HOOFSTUK SEWE 

INTEGRASIE VAN HISTORIESE DIMENSIES 

1. INLEIDING 

Die hipotese wat in hierdie ....studie beredeneer word, is dat 'n 

holistiese benadering tot die geskiedenis van die 

Ballingskaptydperk (586-538 v C) 'n meer komprehensiewe of 

samevattende beeld van die geskiedenis van die tydperk tot gevolg 

het. Daar is gepoog om aan die vier historiese dimensies 

(politieke, sosio-kulturele, godsdienstig-ideologiese en literere) 

gelyke waarde te verleen. Hoewel elke dimensie eers afsonderlik 

ondersoek is, het die behoefte om gegewens geintegreerd aan te 

bied, voortdurend bestaan. Dit het gou duidelik geword dat, deur 

byvoorbeeld die politieke situasie in isolasie te bespreek, 'n baie 

eensydige en beperkte beeld van die Judese ballingskap tot gevolg 

het. Ek het ongetwyfeld gevind dat, wanneer ek na 'n spesifieke 

hoof stuk moes teruggaan nadat die geskiedenis vanuit die ander 

dimensies bestudeer is, my visie op die spesifieke tema verbreed 

het en ek 'n meer samevattende beeld van die tydperk kon vorm. Die 

interaksie tussen die verskillende historiese dimensies verplig die 

student van die Ballingskaptyd om integrerend te werk te gaan as 

enige noemenswaardige 'bevindinge' gemaak kan word. 

Sonder om aanspraak op volledigheid te maak, word enkele 

voorbeelde van die geintegreerde gegewens wat in die studie na vore 

gekom het, in hierdie hoofstuk uitgelig. In sommige gevalle is dit 

integrasie tussen net twee dimensies, maar in andere is daar weer 

interaksie tussen al vier dimensies. 

Om praktiese redes word die verskillende dimensies onder die 

volgende hoofde geintegreer: 
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i) Juda tydens en na die val van Jerusalem. 

ii) Babilonie: 'n nuwe tuiste. 

iii) Persie: 'n opkomende wereldmag. 

iv) Egipte: nog 'n heenkome vir Judeers. 

2. JUDA TYDENS EN Na DIE VAL VAN JERUSALEM 

Poli tieke gebeure op internasionale en nasionale terrein het 

daartoe gelei dat die staat Juda in 586 v C deur Babiloniese 

magte ingeneem en oorwin is. -Jerusalem is verwoes, die tempel 

verbrand en die Dawidiese dinastie is beeindig met die wegvoering 

van koning Jojagin na Babilonie (politieke dimensie). Hierdie 

gebeure op politieke vlak het verreikende gevolge vir die gewone 

burgers van Juda ingehou. Hoewel ons gevind het dat die Bybelse 

beeld van totale verwoesting nie 'n getroue beeld van die ware 

toestand in Juda was nie, het die deel van die volk wat in Juda 

agtergebly het, beslis nie in gemaklike omstandighede bly 

voortleef nie. Sommige kon selfs, soos hul afstammelinge tydens 

die Joodse Oorlog van 66-73 n C, in die grotte in die gevaarlike 

valleie in die gebied na die suide en suid-ooste van Jerusalem 

gaan skuiling soek het, om weer na 'n normale woonplek terug te 

keer toe hul verneem het van Gedalja se aanstelling ender die 

Babiloniese outoriteit. Dit is 'n duidelike voorbeeld van 

interaksie tussen die politieke en sosio-kulturele dimensies. 

Die deportering van die boonste klasse van Juda 

( leiersgroepe, grondbesi tters, amptenare, priesters, ens) na 

Babilonie (politieke dimensie), het tot 'n mate van herverdeling 

van Judese eiendom en rykdom gelei, en dele van die laer klasse, 

die gewone burgers, is daardeur bevoordeel (sosio-kul turele 

dimensie). Die deel van die bevolking wat agtergebly het, is 

naamlik toegelaat om grond van die wat weggevoer is, in besit te 

neem (Esg 11:15). 'n Mens kan dus die afleiding maak dat sommige 

tog ekonomies beter af was as v66r die val van Jerusalem. Daar 

moet egter gewaak word teen 'n persepsie van 'n bloeiende 

ekonomie in Juda net na 586 v c, want die politieke situasie het 
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op daardie stadium die toneel oorheers (interaksie tussen 

politieke en sosio-kulturele dimensies). 

Die val van die staat Juda (poli tieke dimensie) het 'n 

transformerende effek op Jahwisme gehad (godsdienstig-ideologiese 

dimensie) . So het die verwoesting van die tempel waarskynlik tot 

beperkte kultiese aktiwiteit op die tempelterrein gelei. Die 

ramp wat Juda getref het, was die doodslag vir die Sionsteologie, 

die nasionalistiese teologie wat die val van Jerusalem, die 

verwoesting van die tempel en die beeindiging van die 

Dawidsdinastie nie kon verklaar -nie- (godsdienstig-ideologies) . 

Die boek Klaagliedere, 'n Palestynse reaksie op die ramp 

( li terere dimensie) , . bied 'n insiggewende perspektief op die 

lyding en verslaentheid van 'n platgeslane gemeenskap ( interaksie 

tussen politieke, godsdienstig-ideologiese, sosio-kulturele en 

literere dimensies). 

Twyfel oor Jahwe het by sommige posgevat, terwyl die wat 

meer konserwatief in hul lewensuitkyk was, voortgegaan het om 

Jahwe te aanbid. Vir sommige het die politieke gebeure van 586 

v C bewys dat Jahwe hul verlaat het. Die gevolg is dat hul ander 

gode aanbid het, onder andere die van ouer kultusse (Esg 8, Jr 

44). Dit was veral waar van sommige wat in Juda agtergebly het. 

Hulle het hul veral tot ou, bekende godhede van Kanaan gewend 

(vgl hfst 5, par 2.1.2; interaksie tussen politieke en 

godsdienstig-ideologiese dimensies) 

Politieke gebeure van 586 v C het 'n beter begrip vir die 

profetiese oordele van profete soos Esegiel (Esg 4, 7) en Jeremia 

(Jr 10) laat posvat. Goddelike oordeel is nou erken 

(godsdienstig-ideologies) Die outeur(s) van die 

Deuteronomistiese Geskiedwerk het in die jare na 561 v C die 

nasionale geskiedenis van hul volk geskryf (literer) in die lig 

van die politieke katastrofe van 586 v C. Die outeur(s) het 

veral aandag gegee aan die vraag: Waarom het Jahwe Israel 

verwerp? Hy (hul) kom tot die gevolgtrekking dat dit nie Jahwe 

se skuld is nie, maar die gelowiges s'n. Die politieke gebeure 

is die manier waarop Jahwe die volk se sonde, hul 
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ongehoorsaamheid, straf. Hier is die politieke, godsdienstig

ideologiese en li terere dimensies duidelik in interaksie met 

mekaar. Ook die boeke Klaagliedere en Jeremia sluit hierby aan. 

Die ramp is die resultaat van goddelike toorn; dit is die gevolg 

van die volk se mislukking. 

Nou verwant aan die erkenning van goddelike oordeel, is die 

verstaan van nm'C~ (godsdienstig-ideologies) in die lig van 

die politieke gebeure van 586 v C. Die 'dag van Jahwe' is nie 

as 'n enkelvoudige gebeure in die verlede verstaan nie. Die 

herhaalde gebeure van :nil' C1' - as 'n oomblik van oordeel is nou 

in die politieke gebeure van 586 v C gehistoriseer. Vir sommige 

van die opvolgers van die vroee profete moes dit dus voorgekom 

het asof die groot dag van oordeel met hierdie gebeure moes 

aangebreek het (interaksie tussen poli tieke en godsdienstig

ideologiese dimensie) . 

Gedeel tes van die boek Jeremia dateer ui t die Ballingskaptyd 

(literere dimensie). Die sogenaamde 'boek van vertroosting' (Jr 

30-31) is 'n reaksie op die politieke gebeure van 586 v C 

(politieke dimensie) wat die volk wil vertroos met 'n boodskap 

van verlossing en hoop (godsdienstig-ideologiese dimensie) . 

Jeremia se uitoefening van sy lossingsreg (Jr 32:8-9) te 

midde van benarde politieke omstandighede (die beleg van 

Jerusalem was nog aan die gang) kan vertolk word as 'n teken van 

die toekomstige hernuwing van die sosio-ekonomiese lewe in Juda 

(sosio-kul tureel - vgl Jr 32: 15) . Dit alles het hoop en vertroue 

in 'n nuwe toekoms in Juda versterk (poli tieke en sosio-kul turele 

dimensies in interaksie) . 

3. BABILONie: 'N NUWE TUISTE 

In teenstelling met die indruk wat soms geskep word, is slegs 'n 

relatiewe klein groep Judeers in 586 v C na Babilonie gedeporteer 

(hfst 3, par 2.2.1) Dit was Babiloniese beleid om die ballinge 

in afsonderlike kolonies te plaas (politieke dimensie). In die 

opsig het die Babiloniers radikaal van die Assiriers verskil, en 
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dit het vir die ballinge besliste voordele ingehou. Deur hul nie 

doelbewus met enige ander volk te laat vermeng en hul 

volkskarakter te probeer vernietig nie, is die ballinge in staat 

gestel om hul identiteit te handhaaf (sosio-kultureel en 

godsdienstig-ideologies) en die ramp te oorleef. Gunstige 

toestande om hul geloofstradisies te bewaar, is ook sodoende 

geskep. Vir die ballinge was Babilonie 'n 'vreemde land' (Ps 

137:4), 'n 'onrein' land (Esg 4:13), met ander woorde 'n land 

waar dit onmoontlik was om hul kultus te beoefen, veral sender 

'n tempel. Tog het hul daarin geslaag om hul geloofstradisies 

in 'n groot mate te bewaar, danksy die feit dat hul in aparte 

kolonies gewoon het en ook betreklike bewegingsvryheid geniet het 

sodat hul te enige tyd godsdienstige byeenkomste, soos die 

Klagefeier, kon bywoon (duidelike interaksie tussen politieke, 

godsdienstig-ideologiese en sosio-kulturele dimensies). 

In Babilonie is die ballinge toegelaat om huise te bou, 

eiendomme te besit, landerye te bewerk en handel te dryf (sosio

kultureel). Van hulle het redelik vooruitstrewend geword (vgl 

Esr 1:6; 2:68-69). Die vooruitstrewende ekonomie van die Neo-

Babiloniese ryk het feitlik onbeperkte geleenthede vir 

ondernemende indi vidue gebied, en die Babiloniers het die Judeers 

nie verbied om die geleenthede te benut nie (politieke dimensie). 

Dit mag dan ook 'n belangrike rede wees waarom alle ballinge nie 

na 538 v C na Juda teruggekeer het nie (interaksie tussen sosio

kul turele en poli tieke dimensies) . Dit is duidelik dat daar 

integrasie van die ballinge in die algemeen ekonomiese en sosiale 

lewe in Babilonie was. Dit maak dit des te meer merkwaardig dat 

hul daarin geslaag het om hul etniese en nasionaal-godsdienstige 

identiteit te behou (godsdienstig-ideologies). 

Tog moet die indruk dat dit met die ballinge in Babilonie 

net goed gegaan het, vermy word. Hulle moes passief aanvaar dat 

hulle, wat op 'n stadium lede van die hoer klas was of daarvan 

afgestam het, reg op hul eiendom in Juda ontse is en dus ook 

leierskap deur die wat in Juda agtergebly het. Hul het 'n gevoel 

van magteloosheid ervaar om enigiets te doen om die politieke 
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situasie te verander. Hoewel die ballinge nie aan swaar strawwe 

blootgestel is nie, het hul tog in meer as een opsig gely (vgl 

Scheffler 1992:208-221). Hierdie sosio-kulturele en 

godsdienstig-ideologiese aspek het Deuterojesaja hulle in hul uur 

van lyding laat aanspreek. Hy verkondig aan hulle 'n boodskap 

van verlossing, soos vervat in die boek Deuterojesaja (interaksie 

tussen politieke, sosio-kulturele, godsdienstig-ideologiese en 

literere dimensies). 

Een van die doeltreffendste maniere waardeur die ballinge 

hul identiteit kon behou, was um sterk op hul godsdienstige 

tradisies klem te le (godsdienstig-ideologies) . 86 het daar uit 

die godsdienstige tradisie 'n hele reeks wette en regulasies 

gegroei waarmee die godsdienstige lewe van die ballinge 

gereguleer is. Wette (sosio-kultureel: regstelsel) het dus hul 

oorsprong in die Israelitiese godsdiens self. Die wette is in 

die Ballingskaptyd in die finale vorm van die Priestergeskrif 

opgeteken (interaksie tussen sosio-kulturele, godsdienstig

ideologiese en literere dimensies). 

Dit is egter nie alle ballinge wat hul nasionale identiteit 

behou het nie. Van hulle het s6 met die Babiloniese kul tuur 

geassimileer dat hulle hul Joodse identiteit verloor en in 538 

in Babilonie agtergebly het (sosio-kultureel). Kulturele 

beinvloeding het wel plaasgevind ten opsigte van die Aramese taal 

en ook Babiloniese name vir die maande. Ook op die gebied van 

die letterkunde het beinvloeding van die Babiloniese kultuur 'n 

rol gespeel (literere dimensie). Die Babiloniese skeppings- en 

sondvloedverhaal word in 'n mate in die boek Genesis 

(Priestergeskrif) weerspieel (interaksie tussen sosio-kulturele, 

politieke en literere dimensies). 

Die feit dat die ballinge in Babilonie ver weg was van die 

heiligdom in Jerusalem, hoewel nou verwoes (politieke dimensie), 

het meegebring dat die geskrewe en gesproke woord al groter 

betekenis gekry het (literer). Die woord het nou die middelpunt 

geword, en kenmerke van latere sinagoge-aanbidding het al 

duideliker geword (godsdienstig-ideologies) . Boeke het die 
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belangrikheid van die tempel vervang. Die politieke besluit om 

'n aantal priesters en Leviete ook na Babilonie weg te voer, het 

die voordeel gehad dat hul kon voortgaan om in die ballinge se 

godsdienstige behoeftes te voorsien. Hul rol het egter nou 

verander omdat daar nie 'n tempel was nie. Dit was nou 'n nie

offerkultus en die priesters het nou 'n belangrike rol gespeel 

by samekomste waar uit die wet gelees en dit bestudeer is. Baie 

tyd is aan die interpretasie van die wet en die toepassing van 

sy eise spandeer (godsdienstig-ideologies). Esegiel, die groot 

ballingskapsprofeet, is as priester uit Juda weggevoer. Sy teks, 

die boek Esegiel, het in Babilonie sy oorsprong gehad, asook die 

finale vorm van die Priestergeskrif van 'n aantal onbekende 

priesters (duidelike interaksie tussen politieke, godsdienstig

ideologiese en literere dimensies). 

Jahwisme het, soos in Juda, ook in Babilonie behoue gebly. 

Tydens die ballingskap het mense uit ander volke en godsdienste 

hulself daarmee verbind (godsdienstig-ideologies) . Waarskynlik 

was dit grotendeels ballinge uit ander lande wat in die omgewing 

van die Joodse kolonies gebly het (politieke dimensie). 

Omgekeerde beinvloeding het egter ook plaasgevind: invloede 

vanuit die omringende wereld (politiek) het ook 'n beperkte effek 

op Jahwisme gehad. Die invloede was aanvanklik van Babiloniese 

oorsprong (vgl skeppings- en sondvloedverhaal), maar teen die 

einde van die periode ook van Persiese oorsprong (kosmologie en 

geloof in engele en duiwels; interaksie tussen poli tieke en 

godsdienstig-ideologiese dimensies) . 

Nog 'n voorbeeld van bogenoemde twee dimensies is die 

praktyk van die aanvaarding van die godsdiens van die oorwinnaars 

wat ook voorgekom het. Die Babiloniese oorwinning oor Juda 

(poli tiek) het beteken dat, vir sommige, die Babiloniese god 

Marduk 'n oorwinning oar Jahwe behaal het . Marduk was dus 

sterker a.s Jahwe, en dit was vir hul voordelig om die oorwinn.ende 

god te aanbid. S6 raak hul ontrou aan Jahwisme (godsdienstig

ideologies) . Ander het dit minstens oorweeg om Babiloniese gode 

naas Jahwe te aanbid. Sinkretisme het dus voorgekom 'n 
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uitvloeisel van die interaksie tussen politieke en godsdienstig

ideologiese dimensies. 

4. PERSie: 'N OPKOMENDE WeRELDMAG 

Die Neo-Babiloniese ryk het 'n kortstondige lewe gehad. 

Nebukadnesar se dood in 562 v C, vyf-en-twintig jaar na die val 

van Jerusalem, het die begin van die einde vir die Ryk ingelei. 

Die kwynende mag van die Neo-Babiloniese ryk het die opkoms van 

'n nuwe wereldmag, Persie, in-die m±ddel van die sesde eeu (ong 

550 v C) tot gevolg gehad. 'n Verreikende verandering het nou 

in die politieke wereldsituasie plaasgevind (poli tieke dimensie) . 

Vir die Judese ballinge was dit in meer as een opsig 'n positiewe 

verwikkeling, veral omdat dit die moontlikheid vir die terugkeer 

van die ballinge na Palestina versterk het. 

Namate die ballingskap langer geduur het, het die 

godsdienstige nood van die ballinge erger geword (godsdienstig

ideologies). Die hoopvolle verwagting van 'n spoedige terugkeer 

na Juda het vervaag en dit het vir die volk gelyk asof Jahwe sy 

volk se reg om te lewe, verontagsaam het (Jes 40:7). 

hulle voorgekom asof hy hul verlaat het (Jes 50:1) 

Dit het vir 

en sy stad 

vergeet het. Dit het geskyn asof Jahwe nie die wil of die mag 

het (Jes 50:2) om in die geskiedenis in te gryp nie. Om die rede 

was dit aanvanklik slegs 'n klein groepie wat besef het dat die 

opkoms van Persie 'n beslissende nuwe begin sou verteenwoordig 

(polities en godsdienstig-ideologies) . Deuteroj esaj a en sy 

volgelinge was deel van die groepie. 

Deuterojesaja se spesifieke teologiese interpretasie van die 

geskiedenis van die tyd sou tot aansienlike teenkanting van 

medegelowiges lei (godsdienstig-ideologies en li terer) . Hy 

verkondig dat Jahwe in die verre Medie (Persie) 'n vreemde 

koning, wat horn nie eers geken het nie (Jes 45:5), sou opdrag gee 

om 'n groot revolusie in wereldpolitiek te lei (politieke 

dimensie) , bloot ter wille van 'n klein kolonie van Judese 

ballinge. Dat Jahwe 'n vreemde koning as sy gesalfde sou kies 
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(Jes 45:1) om Israel te red, het teen alle amptelike tradisies 

ingedruis (godsdienstig-ideologies) . Ooreenkomstig die 

Jerusalemse koningsteologie, kon slegs 'n lid van die huis van 

Dawid die rol vertolk. Deuterojesaja se boodskap was dus nie net 

polities ongeloofwaardig nie, dit was ook teologies 

kontroversieel. 

Volgens Deuteroj esaj a was Jahwe se verlossing nie meer 

eksklusief tot Israel beperk nie; dit was nou 'n universele daad 

wat ook die wyer kring van nasies ingesluit het. Hierdie 

universalisme wat die ballinge nou moes aanvaar (godsdienstig

ideologies) , het vir die ballinge en vir Juda se bevryding geen 

gevaar ingehou nie (politiek). Die boodskap van die grootheid 

en die almag van Jahwe, moes juis in die katastrofale tyd van die 

ballingskap die ballinge vertroos en nuwe hoop gee. Deuterojesaja 

aktiveer 'n nuwe begin deur 'n groot boodskap van verlossing. 

Politieke gebeure op die wereldtoneel stimuleer 'n nuwe boodskap 

van verlossing (soos opgeteken in die boek Deuterojesaja) wat die 

ballinge hoopvol stem vir die nabye toekoms (duidelike interaksie 

tussen politieke, godsdienstig-ideologiese en literere 

dimensies) . 

Aangesien die ontstaantyd van die boek Esegiel (593-571) 

v66r die opkoms van Persie aangedui word (li terere dimensie) , kan 

ons nie se dat die politieke gebeure van die middel van die sesde 

eeu tot Esegiel se herstelboodskap aanleiding gegee het nie 

(godsdienstig-ideologies) . Tog het Esegiel die ballinge se 

terugkeer voorsien (politieke dimensie), en washy besorg oor die 

wyse waarop hulle hulself gaan organiseer as hul eers terug is 

in hul vaderland (godsdienstig-ideologies) . Die Priestergeskrif, 

waarvan die ontstaantyd van die finale vorm as ongeveer 550 v C . 
aangedui word (literer), kan egter moontlik verbind word met die 

opkoms van Persie en die aanbreek van 'n nuwe begin. Beide 

Esegiel en die Priestergeskrif het 'n gemeenskap beplan waarin 

die tempel en 'n goed georganiseerde kultus onder leiding van 

die Sadokitiese priesters die sentrum sou vorm (godsdienstig

ideologies) . Op die manier wou hul aan die ballinge nuwe hoop 
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gee (weer eens interaksie tussen politieke, godsdienstig

ideo]ogiese en literere dimensies). 

S. :SGIPTE: 'n ANDER HEENKOME VIR JUDEeRS 

I~ die Egiptiese diaspora is daar sprake van twee groep Jode, 

naamlik die in Benede-Egipte en die in Bo-Egipte. Anders as die 

Babiloniese diaspora, is die Judeers wat veral na Benede-Egipte 

gekom het, nie daarheen weggevoer nie, maar het hul waarskynlik 

ui t hul eie daarheen gevlug uiL_vrees vir die Babiloniers (Jr 42 

en 43: 7) , veral na die moord op Gedalja. Nerens word verneem dat 

enigeen van die twee groepe na Palestina teruggekeer het nie. 

Daar bestaan dus 'n sterk vermoede dat hul in Egipte aangebly het 

(politieke dimensie). 

Die Elefantini-papiri maak dit duidelik dat daar sosio

kul turele assimilasie tussen die Bo-Egiptenare-groep en die 

Egiptenare plaasgevind het. Daar was, byvoorbeeld, ondertrouery 

na weerskante toe. Wat die ekonomie betref, was daar sommige 

Jode wat aansienlike rykdom verwerf het. Ten opsigte van die 

regstelsel, suggereer kontrakte en wetlike dokumente dat daar 'n 

groot ooreenkoms tussen die praktyke van die Joodse gemeenskap 

en Egiptiese kultuur was. Interaksie tussen politieke en sosio

kulturele dimensies is dus duidelik. 

By Elefantine in Egipte was daar 'n Jahwe-tempel, wat daarop 

dui dat die Egiptiese Jode toegelaat is om ooreenkomstig die 

gewoontes en tradisies van hul voorvaders te leef. Hulle het die 

sabbat onderhou en f eeste soos die pasga en die fees van die 

ongesuurde brode gevier (godsdienstig-ideologies) . Dit het 

bygedra tot die handhawing van hul identiteit in die vreemde, 

hoewel in 'n mindere mate as in Babilonie. Daar kan aanvaar word 

dat sommige van die Egiptiese Jode hul godsdienstige identiteit 

prysgegee het namate hul sosio-kultureel en godsdienstig met die 

Egiptenare geassimileer het. Dit sou permanente verblyf in 

Egipte meebring (interaksie tussen godsdienstig-ideologiese, 

sosio-kulturele en politieke dimensies). 
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6. LAASTE OPMERKINGS 

'n Blote politieke ondersoek na die Judese ballingskap, sou tot 

uiters beperkte gevolgtrekkings aangaande die Ballingskaptydperk 

(586-538 v C) kon lei. Die lewe van gewone mense sou in so 'n 

geval geen aandag geniet nie. Dit beteken egter nie dat die 

politieke dimensie nie belangrik is nie, want die lewe van die 

gewone mens word ook daardeur geraak. Die internasionale en 

nasionale politiek van die dag het 'n ingrypende invloed op ander 

dimensies van die geskiedeni~ gehad, soos ons hierbo probeer 

aantoon het. Daarom bly dit sinvol om geskiedskrywing met die 

poli tieke geskiedenis te begin. Die sosio-kul turele aspekte 

belig die lewe van gewone mense in 'n baie groter mate, hoewel 

dit vanselfsprekend in interaksie met die politieke faktore 

geskied. Die gevolgtrekking wat ons uit die studie kan maak, is 

dat die gewone mense wa t in Juda agtergebly het, in 'n mate 

mettertyd met hul gewone lewenswyse kon voortgaan, en dat sommige 

selfs 'n beter lewe kon lei. Op godsdienstig-ideologiese gebied 

het hul egter 'n krisistyd beleef. Groot opofferings en 

aanpassings het op hul gewag: die kultus soos hul dit geken het, 

het verdwyn na die verwoesting van die tempel. Hul 

nasionalistiese teologie, die Sionsteologie, het hul weerloos 

gelaat en kon die politieke gebeure nie verklaar nie. Tog het 

diep godsdienstige denke en 'n soeke na antwoorde op vrae oor 

politieke gebeure ook plaasgevind. Die Deuteronomistiese 

Geskiedwerk en Klaagliedere is bewys hiervan. Dit alles sou nie 

deel van die komprehensiewe beeld van die Ballingskaptydperk 

gevorm het as ons, soos in die verlede, net op poli tieke 

geskiedenis gekonsentreer het nie. 

In Babilonie is die ballinge nie mishandel nie. Dit het uit 

die politieke en sosio-kulturele aspekte duidelik geword. Van 

hulle het selfs vooruitstrewend geword. Dat hul egter ook 

verskillende dimensies van lyding ervaar het, het ook uit die 

studie geblyk. Ook in Babilonie het diep godsdienstige denke en 

'n soeke na antwoorde op vrae oor die politieke gebeure al meer 
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begin posvat, en het nuwe teologiese interpretasies die lig 

gesien. Di t het weer gelei tot li terere produkte. 'n Groot deel 

van die Ou Testament het in die Ballingskaptyd beslag gekry. 

Weer eens sou die godsdienstig-ideologiese en literere insigte 

nie bekend gewees het by die skryf van 'n uitsluitlik politieke 

geskiedenis nie. 

Die Ballingskaptydperk was vir die Judese volk 'n krisistyd. 

Polities was hul sonder 'n staat en onder beheer van 'n vreemde 

wereldmoondheid. Hul teologie was in 'n krisis, want die 

Sionsteologie kon die poltieke gebeure van 586 v C nie verklaar 

nie. Tog het die Judese volk die krisis in 'n groot mate verwerk 

deur aanpassings en herinterpretasies op verskillende terreine. 

Die Judese ballingskap verteenwoordig, myns insiens, in meer as 

een opsig 'n wa terskeiding in die geskiedenis van ou Israel. Die 

holistiese benadering slaag by uitstek daarin om dit te belig. 
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