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HOOFSTUKl 

PROBLEEMSTELLING EN WERKSWYSE 

1 Inleiding 

Verskeie geleerdes het hulle al besig gehou met die teenstrydige uitsprake wat in die 

boek Prediker voorkom. In die vroee dekades van hierdie eeu het geleerdes van die 

standpunt uitgegaan <lat die boek 6f verskeie redaksies beleef het, 6f <lat antler skrywers 

toevoegings tot die boek gemaak het. Volgens hierdie geleerdes het diegene wat 

spreuke of sinne toegevoeg of die boek redaksioneel hersien het, een doel nagestreef: 

hulle wou die oorspronklike skrywer se skeptisisme en pessimisme versag. 

In 1940 het Robert Gordis die mening in 'n artikel uitgespreek <lat die spreuke wat in 

die boek Prediker voorkom en wat tradisionele waarhede verkondig, aanhalings is. Vol

gens horn behoort die tradisionele spreuke dus nie aan latere redaktore toegeskryf te 

word nie. Die skrywer van die boek Prediker het self hierdie spreuke aangehaal - dit 

is nie toegevoeg nie. Om hierdie aanhalings egter te identifiseer, is nie 'n maklike taak 

nie, want die skrywer van die boek het ook sy eie spreuke op die patroon van die ouer 

wysheidspreuke geskep. 

Hierdie standpunt van Gordis is nie algemeen aanvaar nie. Hy was vir etlike dekades 

die enigste geleerde wat hierdie standpunt gehuldig het. Met die opbloei van navorsing 

oor die Israelitiese wysheid gedurende die sewentigerjare, het geleerdes egter met nuwe 

oe ook na Gordis se standpunt begin kyk. Tans is <lit nie meer vreemd om in artikels, 

monografiee en kommentare te lees van moontlike aanhalings in die boek Prediker nie. 

As voorbeeld kan hier verwys word na 'n onlangse artikel van Antoon Schoors (1993) 

waarin hy 'n saak uitmaak <lat die skrywer in Prediker 7:23-29 van aanhalings gebruik 

maak wanneer hy oor die vrou skryf. Christian Klein (1993) hou in sy vormhistoriese 

studie van die boek Prediker ook rekening met aanhalings, terwyl Roland Murphy 

(1992) en Izak Spangenberg (1993) in hulle onderskeie kommentare ook die kwessie 

van aanhalings aanroer. 

2 'n Voorbeeld: Prediker 4:4-6 

Prediker 4:4-6 is 'n kort gedeelte in die boek en is 'n ideale eenheid om die twee 

sieninge wat gehuldig word, naamlik (1) redaksionele verwerkings/toevoegings en (2) 

aanhalings, te illustreer. 

Die gedeelte lui soos volg in Biblia Hebraica Stuttgartensia: 
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:itp,~~ri 71io/~-i,~ nl$! '~!r,~·nl$ ·~~ 'l'.1'~11 4 

mir1~ tti•wnl'.t~i? K'::T ·~ 
:mi rnyii i,::i:i :ir·cl - : ·.· ·.· ·.· -

:1if~·nl$ i,;il't! r1;·nl$ p:;m ''l;lf0 s 
:JJii rny·p '~Y. c:~~IJ Ki,~~ 111J1 ~:;> Ki,~ ::i11' 6 

Die Afrikaanse vertaling (1933/53 Bybelvertaling) Jui so: 

4 Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid 

by die werk naywer is van die een teenoor die ander. 

Ook dit is tevergeefs en 'n gejaag na wind. 

5 Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 

6 Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en gejaag na wind. 

George Barton (1908:115) se die volgende van vers 5: 'This is no doubt a current 

proverb, which is here quoted. It is out of harmony with the context, and was probably 

added by the Hokma glossator.' 

Jastrow (1919:214) se in sy boek dat vers 5 eerder 'n siniese refleksie is op die gedagte 

dat selfs eerlike arbeid wat deur die mens gedoen word, aangespoor word bloot deur 

die begeerte om sy naaste te oortref. Dit het die spreekwoord-kommentator genoop om 

'n poputere spreekwoord by te voeg om sodoende die voortreflikheid van arbeid oor 

luiheid te illustreer - presies wat die Prediker nie bedoel het nie. Hy !ewer soos volg 

kommentaar (Jastrow 1919:81): 

Almost in direct contradiction to the thought of Koheleth is another 

insertion which we find in the fourth chapter, where he concludes that 

endeavor of a man to outstrip his neighbor is likewise 'vanity and chas

ing after wind.' The saying that follows (4:5) 'The fool folds his hands 

and consumes his own flesh' is entirely out of the picture, whereas the 

next verse that a 'handful of quiet is better than two handfuls in toil and 

chasing after wind,' is fully in keeping with the context. 

Selfs so onlangs soos 1978 het 'n kommentaarskrywer die siening verdedig dat vers 5 

'n toevoeging is. Vergelyk Aarre Lauha (1978:85): 'Da er [der Spruch] somit den 

Standpunkt der Schulweisheit widerspiegelt und im Widerspruch zur voraufgehenden 

Aussage Kohelets steht, muss man ihn als korrigierende Glosse bewerten ... ' 
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Hierteenoor neem Roland Murphy (1992:38) soos volg standpunt in: 

This verse [ v 5] seems to be a traditional saying in favor of diligence 

over laziness( ... ). Prov 6:10 and 24:33 are similar ('folding of hands'), 

and warnings against laziness are frequent in wisdom teaching (Prov 

10:4; 13:4; 19:15; 20:13; 21:25). The saying therefore goes in a direc

tion contrary to v 4, which scored the futile rivalry in human activity. 

But it is not to be deleted as co"ective editorial gloss (my kursifering). 

Whybray (1989a:84) maak die volgende opmerking in sy kommentaar: 'In every 

respect - language, form, and theme - this verse is indistinguishable from many 

sayings in Proverbs. Nothing in it suggests that it is Qoheleth 's work, and the com

mentaries agree that it is a qotation.' Whybray se stelling is ietwat oordrewe gestel, 

want daar is kommentaarskrywers wat van mening is dat vers 5 'n toevoeging en nie 'n 

aanhaling is nie. 

3 Ander hipoteses 

In die voorafgaande gedeelte is twee teenoorstaande sienings oor die teenstrydighede in 

die boek Prediker kortliks uiteengesit. Daar bestaan egter ook antler sienings oor die 

teenstrydighede in die boek. Loader (1979) is byvoorbeeld van mening dat die boek 

deurspek is met 'polfae spanningstrukture', terwyl Michael Fox (1989) die standpunt 

huldig dat die teenstrydighede verband hou met die absurditeit wat die skrywer in die 

!ewe waarneem. Hy vergelyk die boek Prediker met die Albert Camus se boek Le 

Mythe de Sisyphe (= Die mite van Sisifus) waarin die !ewe as absurd voorgehou word. 

TA Perry (1993) het onlangs 'n variasie op 'n ou hipotese voorgestel. Volgens horn 

kan 'n mens twee stemme in die boek uitwys. Hy noem hulle 'The Presenter = P' en 

'Kohelet = K'. Volgens horn voer die twee karakters eintlik 'n debat in die boek. 

Ter illustrasie wys ek kortliks uit hoe bovermelde drie geleerdes Prediker 4:4-6 lees. 

3.1 Polere spanningstrukture {Loader) 

Volgens Loader (1979:91) het ons in hierdie drie verse (Pred 4:4-6) met twee po!ere 

spanningstrukture te doen. Eerstens word luiheid (v 5) teenoor arbeid (v 4) gestel en 

blyk dit dan dat arbeid 'n relatiewe voorkeur bo luiheid het. Oor vers 5 maak hy die 

volgende opmerking (Loader 1979:91): 
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It is a saying that condemns laziness ( ... ) by showing its effect and asso

ciating it with fools. This means that the opposite of laziness (labour) is 

valued positively. Now this stichos is again a typical chokmatic proverb 

... General hokma often criticizes laziness shlllJllY and praises diligence. 

By using this chokmatic saying on the same level as his own negative 

verdict, Qohelet introduces the element of relativity. 

Arbeid word egter in vers 4 ook met naywer in verband gebring. Arbeid word 

inderwaarheid teenoor naywer gestel. Die voorkeur wat arbeid bo luiheid het, word 

sodoende ondermyn - daarom eindig die gedeelte met 'n beter-spreuk waarin gestel 

word dat 'een handvol rus beter is as twee vuiste vol moeite en gejaag na wind' (v 6). 

Loader hou rekening met die feit dat vers 5 'n tipiese wysheidspreuk is, maar gebruik 

nie die term 'aanhaling' nie. Hy meen dat die skrywer we! sekere wysheidsgenres 

(Gattungen) gebruik en deur middel daarvan sy argumente voer, maar die genres is sy 

eie skeppings (vgl Loader 1979:28). 

3.2 Die teenstrydighede hou verband met die ervaring van absurditeit (Fox) 

Om Fox se benadering te begryp, moet 'n mens kennis neem van sy definiering van die 

begrip 'absurditeit'. Hy stel dit as volg (Fox 1989:31): 

The essence of the absurd is a disparity between two phenomena that are 

supposed to be joined by a link of harmony or causality but are actually 

disjunct or even conflicting. The absurd is irrational, an affront to 

reason, in the broad sense of the human faculty that seeks and discovers 

order in the world about us. The quality of absurdity does not inhere in 

a being, act, or event in and of itself ( ... ), but rather in the tension 

between a certain reality and a framework of expectations. 

Dinge, gebeure en handelinge is dus nie inherent absurd nie, maar kom vir ons absurd 

voor omdat dit nie klop met ons denkraamwerk nie. Die denkraamwerk waarmee die 

skrywer van die boek Prediker gewerk het, het horn daartoe gebring om alles in die 

!ewe as absurd te sien. 

Volgens Fox (1989:145) protesteer die skrywer van die boek nie teen die dogmatiese 

vergeldingsleer nie. Ook beveg hy dit nie deur dit te ontken nie. Die spanning wat ons 

in die boek raaklees, hou verband met twee sieninge wat beide deur die Prediker 

onderskryf word. In Fox se eie woorde: 'The tension is between two beliefs, both of 
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which Qohelet presents as equally his own, and neither of which he ascribes to another 

form of wisdom' (1989:145). 

Fox hou dus ook nie rekening met aanhalings nie. Net soos Loader meen hy dat alles in 

die boek uit die skrywer se pen kom, maar anders as Loader meen hy dat daar nie 

sprake is van 'n reaksie op, of protes teen die verstarde wysheid is nie. Sy siening laat 

horn soos volg kommentaar !ewer op Prediker 4:4-6: Vers 5 en 6 is twee 

komplementere spreuke. Die eerste een (v 5) veroordeel luiheid en die tweede (v 6) 

buitengewone werkywer. 

Die spreuke vu! mekaar aan en weerspreek mekaar geensins nie. Hy stel dit so (Fox 

1989:202): 

Verse 5 may well be a conventional proverb, which Qohelet answers by 

one of his own in v. 6 (thus Gordis), but the second proverb does not 

invalidate the first. A fool destroys himself through laziness ... while the 

toiler destroys himself through his strivings and the attendant vexation. 

3.3 Twee karakters wat debateer (Perry) 

In 1993 verskyn Perry se boek waarin hy erken dat daar we! verskillende gesigspunte in 

die boek is, maar dat hierdie verskille eerder dialoe tussen wysheidleermeesters is. 

Perry (1993:xv) identifiseer twee karakters, naamlik P = 'Presenter' en K = 
'Kohelet'. Deur middel van die teks van die boek Prediker probeer Perry aantoon dat 

daar 'n debat is tussen die Prediker, (hy is die 'man van ondervinding' en Pis die 'man 

van geloof). In Perry se voorbeeld word die Prediker se woorde in donker letters 

gedruk, terwyl die 'presenter' of aanbieder se woorde kursief gedruk is. 

Ter illustrasie haal ek Perry se siening van Prediker 4:4-6 aan (1993:96). 

4 I consider that all effort and achievement arise from envy of 

one's neighbor, and this too is therefore vanity and a chasing 

after the wind. 

5 'The fool folds his arms 

and eats away at his own flesh.' 

6 'Better one handful with repose 

than two fistfuls with effort and 

chasing after wind.' 



9 

Hy lewer soos volg kommentaar (Perry 1993:98): 

The 'all' argument forces theological considerations; if indeed all deeds 

are evil in their very principle, then this must point to a defect in their 

manufacture, so to speak. The subject has subtly shifted from the victims 

to the perpetrators, to what men do as opposed to what is done, and for 

the first time K impigns the motives of our deeds. 

'P' gebruik in vers 5 'n bekend-klinkende spreuk om te reageer op die ernstige 

implikasie dat die mens se motiewe eintlik boos is. Hierdie spreuk is ook 'n sterk argu

ment teen 'K' se nastrewing van genot. Deur jouself van arbeid te weerhou en jou arms 

te vou, eet jy jou vlees op, en is dit die teenoorgestelde van vrolike eet en drink, en 

ironies genoeg, om op die wyse jou arbeid te geniet. 

'P' impliseer dat jaloerse kompetisie voordele inhou. Dit ontmoedig luiheid en spoor 'n 

persoon aan om vir homself te sorg (Perry 1993:98). Perry (1993:98) meld dat verse 5 

en 6 spreuke met 'n wysheidsperspektief mag wees. Beide beskryf die bose uiterste van 

vlyt. Die spreuke is egter teenstrydig. 

4 Motivering van ondersoek 

Navorsingsoorsigte wat voor 1982 gepubliseer is, vermeld geensins die kwessie van 

aanhalings in die boek Prediker nie (vgl Breton 1973; Beentjes 1980). Dit is 'n saak 

wat slegs onlangs in die blikveld van navorsers kom staan het nadat twee navorsers 

Michael FoX: (1980) en Norman Whybray (1981) weer aandag daaraan gegee het. Fox 

(1980) het deur middel van sy navorsing probeer aantoon dat dit nie moontlik is om 

aanhalings in die boek uit te wys nie. Whybray (1981), daarenteen, het die aanhalings

hipotese ondersteun en ook kriteria geformuleer deur middel waarvan die aanhalings 

gei:dentifiseer kan word. Die navorsingsoorsigte wat na 1982 gepubliseer is, verwys 

pertinent na die kwessie van aanhalings as 'n navorsingstema wat in die laaste jare weer 

op die voorgrond getree het. 

So wys James Crenshaw (1983:45-48) daarop dat daar (volgens horn) vier dominante 

hipoteses bestaan oor die kwessie van teenstrydighede in die boek Prediker: (1) die 

redaksionele verwerkingshipotese, (2) die aanhalingshipotese, (3) die hipotese dat dit 

verband hou met die teenstrydighede in die !ewe self, en ( 4) die hipotese dat dit 

voortvloei uit die skrywer se poging om die lewe in sy totaliteit te oorskou. Roland 
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Murphy maak ook gewag van die aanhalings in sy navorsingsoorsig en se dan die vol

gende (1993:130): 

In one way or another the issue of 'quotations' enters into the discussion 

of structure. This is not a new question, but it has stirred up new debate 

(Fox 1980; Whybray 1981)... This whole issue of quotations is 

obviously a delicate one. Two problems immediately surface: are we 

dealing with a real quotation, and what judgement does the context sug

gest for Qoheleth's use of it (approval, modification, disapproval)? In a 

sense the second question is at heart of the matter. One may not be able 

to prove that there is a quotation in fact. But the sequence and expression 

of thought in the context is the only index to Qoheleth's reaction to some 

instances of traditional wisdom. 

Die finale woord oor aanhalings is die boek Prediker is nog nie gespreek nie (vgl 

Spangenberg 1991). Die gesprek daaroor is grootliks nog aan die gang. Hierdie studie 

wil daarom die geskiedenis van die debat boekstaaf, die sinvolheid van die hipotese 

beoordeel en 'n oordeel vel oor die bydrae wat dit !ewer tot die verstaan van die boek. 

5 Werkswyse 

Aangesien dit 'n onbegonne taak is om in 'n verhandeling al die moontlike aanhalings 

in die boek Prediker te bespreek, sal hierdie studie slegs drie hoofstukke in die boek 

onder die loep neem: Prediker 9-11. Alvorens hierdie hoofstukke bestudeer en ontleed 

gaan word (hfst 5), sal daar eers na die Prediker se verhouding tot antler 

wysheidsgeskrifte gekyk word (hfst 2); daarna sal 'n hoofstuk gewy word aan die 

histories-kritiese studie van die boek (hfst 3) en laastens volg 'n hoofstuk oor die ge

skiedenis van die navorsing oor aanhalings in die boek (hfst 4). 

'n Hoofstuk oor die boek as wysheidsgeskrif (hf st 2) en sy verhouding tot antler 

wysheidgeskrifte is ook noodsaaklik, want hoe wysheid gedefinieer en beskryf word, 

beinvloed grootliks jou lees en interpretasie daarvan. 

Die rede vir 'n afsonderlike hoofstuk oor die histories-kritiese metodes (hfst 3) hang 

saam met die feit dat die histories-kritiese paradigrna 'n dominante paradigma in die 

navorsingsgeskiedenis van die Ou Testament is. Heelwat navorsing oor die boek 

gedurende hierdie eeu is onder hierdie paradigma gedoen. Die ontdekking van aanha

lings in die boek hang grootliks saam met die navorsing wat onder hierdie paradigma 

gedoen is. 
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Die hoofstuk wat handel oor die navorsingsgeskiedenis van aanhalings in die boek (hfst 

4), benoclig eintlik geen motivering nie. Sonder kennis van die navorsingsgeskiedenis 

kan 'n mens baie maklik simplistiese afleidings maak, of dinge aan navorsers toedig 

waarvoor hulle eintlik nie ouerskap kan aanvaar nie. 

Die slothoofstuk (hfst 6) kyk kortliks na enkele vertalings van Prediker 4:4-6 en 

pro beer die vraag beantwoord of 'n identifisering van die aanhaling in vers 5 nie dalk 

lesers kan help om die perikoop beter te verstaan nie. 

Vir die doe! van die identifisering van aanhalings word (tensy anders vermeld) Biblia 

Hebraica Stuttganensia saam met die ou Afrikaanse Bybelvertaling 1933/1953 gebruik. 



HOOFSTUK2 

DIE BOEK PREDIKER SE PLEK BINNE DIE WYSHEIDSONTWIKKELING 

EN SY VERHOUDING TOT ANDER \VYSHEIDSGESKRIFTE 

1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word die boek Prediker se verhouding tot ander wysheidgeskrifte 

bespreek. Om vas te stel of die Prediker we! uit ouer wysheidsmateriaal aanhaal, kyk 

ons in hierdie hoofstuk na hoe die wysheid in Israel ontstaan het en wat die boek 

Prediker se verhouding tot ander wysheidsgeskrifte was. 

Eerstens is dit nodig om te bepaal wat presies met wysheid bedoel word. 

2 Wysheid, wysheidskole en wysheidsontwikkeling 

2.1 Wat is wysheid? 

Loader (1989:684) wys daarop dat die wysheid 'n bepaalde perspektief was waarmee al 

die wysheidsleermeesters van die ou Nabye Oosterse kulture na die werklikheid gekyk 

het. Die wysheidsleraars het hulle in die wereld probeer orienteer. Hulle vra onder 

andere na die aard en betekenis van die !ewe en die wereld. Daarna stel hulle riglyne 

op oor hoe mens moet !ewe. Wysheid beteken dus die soeke na samehang en sin in die 

wereld en die !ewe. Wysheid beteken dat die mens die orde wat God in die wereld 

geplaas het, leer ken en in ooreenstemming daarmee !ewe. In die wysheid erken die 

mens dat God die Skepper is van die orde in die wereld en daarom is alle wysheid 

godsdienstig van aard. Die erkenning van die Here is die beginpunt van alle wysheid, 

en op sy beurt bring die wysheid die mens in die regte verhouding met God. 

Die wysheidsleraars maak indirek op goddelike gesag aanspraak vir hulle leer. As die 

orde deur God ingestel en in stand gehou word, is die wysheid 'n poging om in 

ooreenstemming met sy wil te !ewe. Daarom staan God agter al hulle voorskrifte en 

nadenke. Omdat die mense probeer om die orde te ontdek en in ooreenstemming 

daarmee wil !ewe, impliseer dit dat die mens in st'lllt is om so iets te kan doen. Die 

wysheidleraars stel riglyne op aan die hand waarvan die mense dan by die skep

pingsorde kan inskakel en daarvolgens kan !ewe. Die mense kan God se bedoeling in 

die !ewe raaksien. Deur die wysheidsgeskrifte van Ou Israel loop die gedagte van god

delike gesag en menslike kennis hand aan hand. Daar is dus sprake van 'n 
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godsdienstige sy sowel as 'n intellektuele sy (Loader 1989:689). 

Die wysheidsleermeesters het hierdie insigte met antler gedeel m die vorm van 

wysheidsgeskrifte. Hulle gee die insigte soms in die vorm van spreuke weer: 

Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; 

wie horn besig hou met nuttelose dinge, word brandarm. 

(Spreuke 28: 19) 

Die wysheidsleermeesters wou met hulle onderrig die wereld vir almal voorspoedig 

maak. As mense die wysheidsleermeesters se goeie raad volg, sal die lewe vir hulle 

voorspoedig wees en sal hulle geluk ervaar. Diegene wat nie luister nie sal die gevolge 

moet dra. Daar is verskeie spreuke wat hierdie onderrig illustreer. Vergelyk die vol

gende een: 

Wie 'n eerbare lewe lei, sal hulp ontvang; 

wie 'n oneerlike lewe lei, sal onverwags tot 'n val kom. 

(Spreuke 28: 18) 

Die wysheidsleermeesters het ook gesag hoog aangeslaan. Dit is belangrik om na gesag 

te luister, want gesag is deur God daar gestel en help ook om orde te skep. 

Loader (1986:105) som dit so op: 

As mens die wysheidsreels nakom, erken jy die gesag van God en skakel 

jy dus in by sy orde; jy is 'n wyse mens en jy word daarvoor beloon met 

sukses en welvaart. As jy die reels misken, weerstaan jy die gesag van 

God en versteur jy sy orde; jy is 'n dwaas en word vergeld met misluk

king en teenspoed. God self is dus in die laaste instansie die een wat die 

vergelding toepas. 
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Skematies kan dit op die volgende manier voorgestel word (Loader 1986: 105): 

1-------------------.GO,u-----------------..... 
! 

I: 
Wyse daad Dwase daad 

J. l 
Harmonie Versteuring 

J l 
Sukses Mislukking 

2.2 Waar is wysheid beoefen? 

Eerstens moet ons onsself afvra wat die lewenskonteks van die wysheid was. Met ander 

woorde waar is die wysheid geleer en waarvoor is dit aangewend? Van die wysheid is 

aangewend in die koninklike hof en staan ook volgens Loader bekend as die 

'hofwysheid'. Hierdie wysheid gee inligting aan 'n leerling oor hoe om op te tree in 

die teenwoordigheid van 'n koning en sy amptenare (Loader 1989:686). 

Wysheid kon ook benut gewees het in 'n skool. Uit die deutero-kanonieke boek Die 

wysheid van Jesus Sirag weet ons dat daar in die tweede eeu vC sulke skole bestaan 

het. Miskien was die Prediker 'n leraar in so 'n wysheidskool. 

Wysheid kon ook in gesinsverband voorkom waar die vader sy seuns moes onderrig oor 

verantwoordelike optrede in die !ewe. Hierdie familiewysheid is die oudste wysheid, 

want nog voor die koms van die koningskap, met ander woorde voor 1000 vC, het die 

Israeliete hulle lewens probeer inrig volgens bepaalde wetmatighede. Hierdie tipe 

wysheid bevat alledaagse raad en leiding aan kinders (Loader 1989:687). 

Met die koms van die koningskap bet daar 'n nuwe godsdienstige en kulturele tydvak in 

Israel aangebreek. Die koning het raadgewers en administratiewe beamptes nodig gehad 

en miskien het wysheidsskole vir hierdie doe! tot stand gekom. Loader (1989:687) voe! 
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dat Salomo ook waarskynlik iets met die wysheidsbeweging te doene gehad het, omdat 

hy vir sy wysheid bekend was (vgl I Kon 4:29-34). 

Daar was gedurende Salomo se regeringstydperk ook goeie betrekkinge met Egipte (vgl 

I Kon 3: 1; 9: 16; 10:28). Egipte het volgens Loader (1989:687) in daardie tyd reeds 'n 

gevestigde wysheidstradisie gehad en die invloed daarvan kan ook in Israel aangetoon 

word, vergelyk die Egiptiese geskrif: Die leer van Amen-em-ope (Loader 1989:687). 

In die sewende eeu vC, in die tyd van koning Hiskia, vind ons weer 'n belangrike 

aanduiding van die bestaan van wysheidsleraars aan die koninklike hof. In Spreuke 

25:1 staan dat die manne van Hiskia spreuke van Salomo versamel het. Dit dui daarop 

dat die wysheid hoog geag was sodat dit geslagte later nog steeds in omgang was. Die 

koninklike amptenary het die spreuke in bundels versamel en so het die 

wysheidsbeweging verbonde geraak met die nasionale belang van Israel (Loader 

1989:687). 

Loader (1989:687) se die wysheidsbeweging het voortbestaan tot aan die einde van die 

koningstyd, maar het egter nie daar op gehou nie, want al was Israel in ballingskap 

weggevoer, het die wysheidsbeweging voortbestaan. In die ballingskap- en na

ballingskaptyd is net meer teologies besin oor die grondgedagtes van die beweging. 

Omvattende leersisteme is ontwerp en teoricii oor die sin van die !ewe is opgestel. Hier

die soort wysheid word onder andere in die boek Prediker aangetref. Die 

wysheidsleraars het mekaar soms krities goopponeer en was dus nie altyd met mekaar 

eens nie. 

Die Israelitiese wysheidsbeweging is dee! van 'n intemasionale stroming. Talle 

ooreenkomste word tussen die oud-Oosterse oorlewerings en die Israelitiese literatuur 

gevind. Literere style soos lyste, onderwerpe soos die lyding van die onskuldiges, en 

veronderstellings (bv die wereldorde) word gevind (Loader 1989:687). 

2.3 Die ontwikkeling van die wysheid in Israel 

Die Egiptiese en Babiloniese wysheid is ouer as die Hebreeuse wysheid en kultuur van 

Israel. Gordis (1968:14) se dat die Ou en Middel Egiptiese ryke en die eerste 

Babiloniese ryk ouer as die Hebreeuse nasie is. Die Israelitiese kultuur het eers in die 

tweede helfte van die tweede millenium vC ontstaan. Die vestiging van 'n 

gesentraliseerde monargie in die dae van Dawid en Salomo het die basis gevorm vir die 
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kweking van 'n nasionale kultuur en beskawing. 

Volgens Gordis (1968: 14) was daar in die dae van die eerste tempel 'n aktiewe, 

intellektuele !ewe in Israel. Die Israelitiese wysheid het egter nie in die tydperk van die 

eerste tempel ontstaan nie, maar rofweg eers van die vyfde tot die tweede eeue vC. 

Volgens Gordis (1968:22) was die ontwikkeling van wysheid op hierdie tyd nie per 

toeval nie, maar is dit die tydperk na die Babiloniese ballingskap. Baie van die Joodse 

gevangenes in Babilonie was opgeneem in die omliggende Babiloniese streke, maar het 

nie geswig voor hulle vreemde omgewing nie. Hulle het verryk na hulle eie land terug

gekeer. 

Die drie strominge van die Joodse kulturele !ewe in die dae van die eerste tempel het 

verreikende veranderinge ondergaan (Gordis 1968:24-25). Die Wet het 'n nuwe fase 

betree wat interpretasie en groei betref. 'n Fundamentele rewolusie het in die mens se 

denke plaasgevind. Die ou Semitiese uitkyk, wat deur die Israeliete gedeel was, het 

verdwyn en die familie, stam en volk is nou in die middel van hulle denke geplaas. 

Vrae soos: watter kwaliteite word benodig om sukses te behaal? Hoe kan hulle respek

tabel optree sodat hulle aansien kan geniet? word gevra. Dit het nou die sentrale ele

ment geword in die religieuse-kulturele patroon. 

Soos die geval in Egipte en Babilonie, was die hoof aspek van die Israelitiese wysheid, 

die praktiese onderrig en nie net die oordrag van feite nie. Daar was klem gele op per

soonlike kwaliteite en wat om te verrny indien 'n persoon sukses wil bereik. 

Die Israelitiese wysheid was nie 'n enkelvoudige verskynsel nie. Daar was heelwat 

ontwikkelinge en veranderinge. Wysheidsopvattings is verskillend vertolk en die leraars 

het verskillend gereageer op die inhoud daarvan. Die eerste fase in die wys

heidsontwikkeling is die soepelfase of die onproblematiese fase (Loader 1989:668). 

Hierdie wysheid het gewoonlik gehandel oor gewone sake en bevat dikwels nie eens 'n 

verwysing na God nie. Hier het dit gegaan oor die gevolge van 'n spesifieke optrede. 

As jy vanaand vroeg gaan slaap, dan sal jy more verkwik opstaan. Daar word nie 

rekening gehou met die feit dat jy dalk nie tot ruste kan kom of dalk deur nagmerries 

gepla kan word deur die nag nie. Dit is die tipe raad wat 'n ouer byvoorbeeld aan sy 

kind sou gee. Met ander woorde daar word slegs aan konkrete situasies gedink. 

Die verstarde fase volg op die soepel fase (Loader 1989:668). Die konkrete dade word 

nie meer beoordeel aan die hand van die vraag of hulle in bepaalde omstandighede 
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gepas het nie. Hier word die Idem verplaas vanaf die optredes van mense na tipes 

mense. Daar is dus verskillende menssoorte byvoorbeeld goddeloses, regverdiges, 

wyses en dwases. Die mensdom kan dus net in die een of ander klas val. Of hy is 

dwaas of hy is wys. Daarom kan alles wat goed is met die wyse of regverdige geas

sosieer word en alles wat boos of sondig is, met die dwase. Hierdie siening hang dus 

saam met wat jou houding is en daarvolgens sal jy beloning of straf ontvang. 

Die logiese gevolg van hierdie siening het tot probleme gelei. As die goeie of wyse 

mense dan beloning ontvang, dan moet die dwases straf ontvang. Die logiese 

gevolgtrekking is dan dat die mense met wie dit nie so goed gaan nie, vergeld word vir 

hulle <lade - hulle word gestraf omdat hulle gesondig het. So 'n persoon word onmid

dellik veroordeel sonder dat daar na vorige omstandighede gekyk word. 

Daar was ook 'n derde fase naamlik die reaksionere fase, waartoe die boeke Job en 

Prediker behoort. Die boeke Job en Prediker het nie beswaar teen die samehang van 

daad en gevolg op die regte tyd nie, maar wanneer daar omstandighede kom wat nie 

met die dogma ooreenstem nie, dan is die wysheid in 'n hoek. 

Die reaksie van die Prediker op die leer van vergelding 1s soos volg: Die 

vergeldingsleer werk nie. Die mens is hulpeloos omdat sy goeie <lade nie beloon word 

nie. Geluk en hartseer sa1 jou tref wanneer God daaroor besluit en geen menslike 

poging sal dit kan verander nie. 

Job en Prediker het 'n probleem ingesien dat mense we! kan ly al het hulle in 

ooreenstemming met die wysheidsreels gelewe. Die Prediker se probleem is dat hy nie 

tot 'n bevredigende oplossing kan kom nie. Hoe moet die mens nou lewe? Dit maak nie 

saak of jy goed doen of kwaad nie - een en dieselfde lot tref almal. Al probeer die 

mens sinvol !ewe, kom dit alles tot niks. Hier ontstaan 'n krisis. Die me~se is 

gefrustreerd. Die Prediker teken protes aan. Wat baat wysheid die mens as wysheid self 

magteloos is? 

Om die boek Prediker se verhouding tot ander wysheidsgeskrifte te bepaal is dit nodig 

om eers na die historiese agtergrond van die boek te kyk. 

3 Die historiese agtergrond van die boek Prediker 

Die boek Prediker is een van die jongste boeke van die Ou Testament. Die taa1 waarin 
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die boek geskryf is, is een van die vemaamste aanduiders van 'n laat ontstaanstyd. Vol

gens Whybray (1989b:242) is die boek uniek in die sin dat die skrywer self geskryf bet 

en sy denke neergepen bet op 'n manier wat baie ooreenkom met die Griekse eerder as 

die ouer ou Nabye Oosterse tradisie. 

3.1 Outeurskap 

Vroeer is dit aanvaar dat koning Salomo (wat in die tiende eeu vC geleef bet) die ou

teur van die boek Prediker is. Hierdie siening bet gekom van die outeur se belydenis: 

'Ek, Prediker, seun van Dawid, was koning oor Israel in Jerusalem' (1: 12) en die titel 

van die boek (1:1): 'Die woorde van Prediker, seun van Dawid, koning in Jerusalem.' 

Salomo was tradisioneel bekend as 'n man van wyse woorde, en alhoewel sy naam 

nerens in die boek verskyn nie, is hierdie identifikasie eenvoudig aanvaar. Nie een van 

koning Dawid se seuns, behalwe Salomo was immers koning oor Israel nie. 

Verder, ook die feit dat die koning 'n luukse leefwyse gehad bet soos wat daar beskryf 

word in Prediker 1: 12-2:26, wil dit ook lyk of dit geen antler koning as juis Salomo 

kon wees nie, omdat soveel rykdom geen antler Israelitiese koning beskore was nie (vgl 

Whybray 1989a:4). 

Dit staan egter soos 'n paal bo water dat hierdie toedigting aan koning Salomo, fiksie 

is. Dit is 'n Ou-Testamentiese tradisie om wysheidsgeskrifte aan Salomo toe te dig, 

vanwee sy bekendheid as wyse koning (1 Kon 3). Ander boeke wat ook aan horn 

toegedig is, is die boek Spreuke en 'n deutero-kanonieke geskrif Die wysheid van 

Salomo. 

3.2 I>atering 

Die boek is waarskynlik eeue nli die tyd van Salomo geskrywe en heel moontlik in die 

derde eeu vC. Die Hebreeus waarin die boek Prediker geskryf is, is 'n belangrike 

leidraad tot die datering daarvan. Whybray (1989a:4) noem drie hoofredes vir die date

ring: (1) die Hebreeus waarin die boek geskryf is; (2) die styl van argumentasie in die 

boek en (3) die plek van die boek in die denkgeskiedenis ('history of thought'). Vol

gens Whybray (1989a:4) is elkeen van hierdie oorwegings voldoende om te bewys dat 

die boek Prediker van die laaste Ou-Testamentiese geskrifte is. 

Daar kan nie met presiesheid vasgestel word wanneer die boek Prediker geskryf is nie, 
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maar Whybray (1989a:l0) voe! dat die boek tydens die Ptolomese periode (320-198 

vC) tot stand gekom het. Die boek Prediker is die werk van 'n persoon wat in die laat 

na-ballingskapse tydperk geleef het. 

Die ou waardes van die Israelitise samelewing het onder die invloed van die Hellenisme 

en ook die Ptolomese handelsondernemings verdwyn. 

Die boek kon egter ook nie later as die tweede eeu vC geskryf gewees het nie, omdat 

afskrifte van die boek by die Qumrangrotte gevind is. 'n Datum in die middel derde 

eeu vC lyk die waarskynlikste. 

Volgens Barton (1908:22) het geleerdes soos Delitzsch (1875) die boek Prediker in die 

Persiese periode geplaas terwyl Wildeboer (1898) dit plaas in die Griekse periode (tus

sen 330-lOOvC) wat dan ook in die algemeen aanvaar word. 

Gorssen (1970:40) som dit so op: Barton (1908:54-56) en Podechard (1912:59-65) het 

gevind dat daar deur Ben Sira van die boek Prediker gebruik gemaak is en stel dan 'n 

datum voor dat die boek Predikerten minste voor 190 vC geskryf is. 

Daar is fragmente van die boek Prediker by Qumran ontdek waarvan die oudste frag

ment uit die middel van die tweede eeu vC dateer. 

Eksegete stem saam dat die boek Prediker sy ontstaan sou gehad het voor die Mak

kabeertyd omdat die boek nie sy weg sou kon maak gedurende of na die periode nie, 

vanwee sy inhoud. 

Volgens Gordis (1968:68) kan ons die boek llrens tussen 300 vC en 250 vC dateer. 

3.3 Ontstaansplek 

Daar was pogings om te bewys dat die boek in 'n Joodse gemeenskap buite Palestina 

tot stand gekom het. Een so 'n gemeenskap het in Egipte bestaan. Weerstoestande wat 

beskryf word (12:2), dui egter op Palestina en nie op Egipte nie. Daar is talle antler 

voorbeelde soos die huis se beskrywing (10:18) en die oes- en saaityd in (11:4) wat ook 

eerder by Palestina pas. 

Geleerdes, soos onder andere Hertzberg (1957:45) is van mening dat die skrywer 'n 
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Palestynse Jood was wat in Jerusalem gewoon het. Podechard (1912:123) meen ook dat 

die boek in Jerusalem geskryf is. Hy baseer sy standpunt op Prediker 8:10. Van der 

Ploeg (1953:12) ondersteun hierdie siening. Hy benadruk die feit dat die boek Prediker 

se inhoud baie ortodoks is. 

Weiser (1963:270-271) spreek horn weer uit ten gunste van Alexandrie. Hy bemerk 'n 

Egiptiese invloed op die Prediker se verwysings na die dood. Verwysings na seehandel 

dui op 'n bekendheid met die groot hawe van Alexandrie en dat die werk dus daar die 

Jig gesien het. Gordis (1968:67) stem egter nie hiermee saam nie. Hy se '... the 

absense of any knowledge of Greek rule out the likelihood that the author was an 

Alexandrian Jew.' 

Gordis (1968:68) som so op: Die boek Prediker is in Hebreeus geskyf deur 'n Jood wat 

in Jerusalem gewoon het, wat Aramees geken het, maar geen Grieks nie, alhoewel hy 

met Griekse gebruike bekend was. Die datum van die boek val in die middel van die 

derde eeu vC. 

4 Die boek Prediker se verhouding tot ander wysheidsgeskrifte 

Die boek Prediker staan saam met die boeke Job en Spreuke as Israelitiese 

wysheidsliteratuur bekend. Hierdie boeke is nie geskiedskrywing nie en word geken

merk deur die feit dat die waarnemings daarin verband hou met die herkenning van 

orde in die natuur en samelewing. 

Volgens Spangenberg (1993:7) het die wysheidsleermeesters hulle dit ten doe! gestel 

om insig en begrip van die werklikheid te bekom en dan daarvolgens te !ewe. Hierdie 

insig en begrip het hulle dan ook aan ander mense meegedeel in die vorm van 

wysheidsgeskrifte. 

Die wysheidsleermeesters het ingesien dat daar 'n bepaalde orde is, en wanneer die 

mens dan daarvolgens !ewe, gaan dit met horn goed, maar indien hy teen die orde 

handel, gaan dit met horn sleg. Om die goeie van die !ewe te ervaar moet die mens vol

gens die orde handel. Om op te som, die mense wat wys optree, kan beloning verwag 

en vir dwase optrede wag daar straf. 

As daar noukeurig op die inhoud van die boek Prediker gelet word, sal daar gesien 

word dat die inhoud van die boek die sentrale leerstellings van die tradisionele wysheid 
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bevraagteken. Vergelyk Spreuke 11:19 met Prediker 9:1 

Die lewe le voor vir wie by die reg bly, 

die dood wag vir wie aanhou kwaad doen. 

In my lewe wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien: 

'n regverdige gaan onder al doen hy reg, 

'n goddelose geniet 'n lang lewe, al doen hy verkeerd. 

4.1 Die agtergrond van die Prediker se wysheid 

(Spreuke 11: 19) 

(Prediker 9: l) 

Volgens Loader (1986:8-9) beklee die boek Prediker 'n unieke plek in die ontwikkeling 

van die Israelitiese wysheid. Die Israelitiese wysheid het deur dieselfde fases ontwikkel 

as die Egiptiese en Mesopotamiese wysheid. 

Daar kan drie fases onderskei word (vgl Loader 1986:10): (1) 'n sterk waardering vir 

die verhouding tussen aksie en die regte tyd vir aksie; (2) 'n verlies van die sin van 

tydelike toepaslikheid sodat die dogmatiese stelsel ontstaan; en (3) 'n protes teen hier

die verstardheid. 

Daar is egter 'n groot tydsgaping tussen die wysheidliteratuur van die Ou Testament en 

die tekste van die omliggende kulture. 

Vir die Prediker is die verstarde wysheid 'n groot probleem. Hy dra kennis van die 

wysheid wat leer dat op goeie gedrag daar beloning sa1 volg, maar wanneer hy die leer

stellings toepas, sien hy dan dat dit in die lewe anders toegaan. Daarom kan hy net 

uitroep: 'Alles kom tot niks!' Wat is die mens se lewe dan op aarde werd? Of die 

mens goed doen of kwaad, die lewe hou vir horn geen voordeel in nie. Hierdie besef 

frustreer die Prediker geweldig. 

Volgens Weeks (1994:6) het Adolf Erman in 1924 parallelle uitgewys tussen Spreuke 

22:17-23:10 en die Egiptiese Onderwysing van Amenenwpe afdeling xiii. Moontlik was 

daar 'n Jood wat in Egipte gewoon het en bekend was met die Onderwysing van 

Amenenwpe wat in daardie tyd as 'n skoolboek gebruik is. Die Jood het die boek ver

werk tot 'n Hebreeuse boek wat aanvaarbaar was vir die Jode. Hierdie boek was toe 
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opgeneem deur die samestellers van die boek Spreuke. Geen ander vergelykbare ver

wantskap met ander tekste is ontdek nie, maar strukturele ooreenkomste en parallelle 

word herken en word gebruik om te wys dat die skrywers van die boek Spreuke we! 

bekend was met ander vreemde wysheidmateriaal. 

Dit is egter nie 'n maklike taak om presies vas te stel wat die verhouding was tussen 

Israelitiese en nie-Israelitiese materiaal nie. Daar kan verkeie verklarings wees vir die 

ooreenkomste met ander wysheidsmateriaal. Direkte of indirekte afhanklikheid kan 

egter nooit met sekerheid vasgestel word nie. 

4.2 Die verwantskap tussen Prediker en die Griekse denke 

As daar na 'n moontlike ontstaansdatum van die boek Prediker gekyk word, lyk 

Griekse invloed moontlik. Volgens Crenshaw (1988:51) het Lohfink (1980) veronder

stel dat daar in die private skole in Grieks geleer is, terwyl daar in die tempelskole in 

Hebreeus onderrig is. Lohfink se argument is dat die Prediker 'n kompromis aangegaan 

het: hy wil die Hebreeuse wysheid uitbrei met 'n inset deur die Griekse filosowe soos 

Homerus, Plato en Aristotoles. 

Volgens Gordis (1968:51) word die skeptiese en nie-tradisionele karakter van die boek 

algemeen aanvaar as 'n bewys dat die boek geskryf is na die beleg van Alexander die 

Grote. Verskeie pogings is aangewend om bronne vir die Prediker se denke op te spoor 

in die Griekse filosofie. Daar was 'n voorstel dat Prediker 3:1-9 'n invloed van 

Heraclitus verraai, of dat Prediker 7: 19 'n eggo van Euripides is. 

Stavleu (1989: 125) se daar was ernstige pogings aangewend om aan te dui dat die 

Griekse wysheidskole 'n invloed op die Prediker sou gehad het. 

Eerstens is daar 'n verwantskap tussen die Prediker se beskrywings en gebeurtenisse en 

idees van die Stoisyne. Vergelyk Stavleu (1989:125-126) se opmerking: 

De Stoa leert namelijk de 'wederkeer' van de dingen. Men gelooft in een 

periodiek ontstaan en vergaan van de verschijningsvormen van de 

wereld. Er kan echter op gewezen worden, dat het in het geval van 

Prediker om iets anders gaat. Hier gaat het niet om een periodiek ont

staan en vergaan van de verschijningsvormen van deze wereld, maar om 

het menselijk handelen, dat, volgens Prediker, altijd hetzelfde blijft. 
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Volgens Stavleu het Barton (1908) we! later ingesien dat die visie van die Stolsyne 

onversoenbaar is met die inhoud van die boek Prediker. Die mens is nie in staat om die 

toekoms in te sien nie. 

Volgens Gordis (1968:52) aanvaar die Sto!syne die beginsel van determinisme, maar 

hulle dee! beslis nie die Prediker se oortuiging dat die mens plesier bo alles moet stel 

nie. Die Stolsyne leer dat die wyse man, die een is wat gelei word deur rede, maar die 

dwaas is irrasioneel (McNeil 1904:49-50). Die boek Prediker openbaar 'n invloed van 

die 'spotredes' (diatribes) van die siniese Stolsynse skole. Volgens Gordis (1968:52) 

kan literere spore van 'spotredes' gevind word. Van hierdie spore is die gebruik van 

antiteses, retoriese vrae, die gebruik van aanhalings, die herhaling van woorde en 

frases en die gebruik van konkrete illustrasies om 'n punt te maak. Om die waarheid te 

se, het al hierdie elemente 'n geskiedenis dat hulle lankal gebruik word in die Bybelse 

en Oosterse wysheidliteratuur. Gordis (1968:52-53) wys daarop dat die hoofkenmerke 

van die Stolsynse siniese spotredes ontbreek. Hierdie kenmerke was onder andere die 

gebruik van dialoog en die retoriese gebruik van die imperatief. Volgens Stavleu 

(1989: 126) is die ooreenkomste te gering om te bewys dat die Prediker afhanklik van 

die skool was. 

Gordis (1968:53) wys daarop dat die Prediker se standpunt veel nader aan Aristippus 

van Sirene was, alhoewel daar geen bewys is vir direkte afhanklikheid nie. Die luk

raakte ooreenstemming met een of twee idees is egter nie genoeg bewys dat daar enige 

verwantskap is nie. 

Daar is ten slotte ook 'n poging aangewend om die boek Prediker te vergelyk met 

Theognis, 'n Griekse digter uit die sesde eeu vC. As die werk met die boek Prediker 

vergelyk word, val daar ooreenkomste op. Beide skrywers werk met dieselfde pro

bleme. Theognis kla oor die vinnige verbygaan van die jeug en die treurigheid van die 

ouderdom. Die Prediker het ook 'n klagte daaroor. Daar kan egter nie van 'n direkte 

afhanklikheid sprake wees nie, aangesien dit 'n universele klagte is. 

4.3 Egiptiese wysheid 

Die Egiptiese wysheid het 'n sterk godsdienstige vorm. Die god Atum reel die skepping 

en die !ewe. 'n Wyse man wil homself in hierdie goddelike orde integreer en leef dan 

so dat hy die regte ding op die regte tyd doen. 
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'n Egiptiese passasie sl!: 'kos is goed op 'n behoorlike tyd; slaap is goed wanneer 

iemand moeg is.' Hieruit kan afgelei word dat regte en verkeerde dade van tyd en 

omstandighede afhang. Die mens se <lade kan dus diensooreenkomstig aangepas word. 

As hierdie voorskrifte neergeskryf word, word hulle eintlike verhouding met die werk

likheid verswak (Loader 1986:9). As die wyse dit onmoontlik vind om met hierdie ou 

voorskrifte te !ewe in ooreenstemming met nuwe omstandighede, versteen hierdie 

wysheid tot 'n abstrakte klipharde sisteem. 

'n Voorbeeld hiervan word in Die Leer van Anii aangetref, waar Anii vir sy seun 'n 

stelsel voorhou wat geleer kan word, maar nie in die praktyk toegepas kan word nie. 

Met ander woorde sy seun moet blindelings soos 'n dier optree en dinge aanvaar wat hy 

nie kan verstaan nie. Dit word dan verstarde wysheid genoem. 

Volgens Crenshaw (1988:51) het die Prediker se carpe diem uitroepe ooreenkomste met 

die advies van die Die lied van die harpspeler (vgl Fox 1985). In die lied van die 

harpspeler gaan dit oor die kom en gaan van generasies. Daar word ook melding 

gemaak van die feit dat niemand al ooit uit die dood teruggekeer het nie. Die slot

gedeelte roep die mens op om sy !ewe te geniet. Dit wil egter lyk of die oproep om die 

!ewe te geniet universeel was en dui nie daarop dat hier van ontleding sprake is nie. 

Die Prediker se besorgdheid oor die dood, herinner aan Die dialoog tussen 'n man en 

sy siel. Die koninklike testamentvorm korrespondeer weer met die literere tipe byvoor

beeld die instruksies soos aangetref in Merikare. 

Die Prediker is egter nie bedoel as 'n geskrif vir 'n opvolger nie, en die koninklike fik

sie word laat vaar na Prediker 2. 

Crenshaw (1988:51) wys daarop dat die Prediker tematiese ooreenkomste het met laat 

Egiptiese tekste soos Papirus Insinger en Die ondenvysing van Onkhsheshonqy. Beide 

Insinger en die Prediker wys op die verborge God en die goddelike bepaling van die 

noodlot, terwyl die Prediker en Onkhsheshonqy die mens aanraai om sy brood op die 

water te we:rp want daar is 'n belofte van beloning. 

Gordis (1968:57) se dat die Egiptiese wysheid deeglik bestudeer is, om te bepaal of die 

Prediker wel van Egiptiese literatuur gebruik gemaak het. Die Israelitiese wysheid is 
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egter dee! van die groter geheel van Oosterse wysheid, en daarom kan daar verwag 

word dat die Prediker we! van sekere literere gebruike en gesigspunte sal gebruik as 

antler skrywers in dieselfde belangstellingsveld. 

Die algemene ooreenkoms van idees is egter onvoldoende om enige afbanklikheid te 

bewys, behalwe wanneer daar 'n ongewone inhoud of vorm voorkom. Van die 

aangevoerde parallelle met die Egiptiese wysheid is nie genoeg rede om te bewys dat 

die Prediker direk bekend was met die Egiptiese lettt,'l'kunde, of dat die Prediker ooit na 

Egipte gereis het. Sy verwysings na reenval en sy verwysing na die Jerusalem tempel 

veronderstel egter 'n Palestynse agtergrond. 

4.4 Mesopotamiese wysheid 

In die Mesopotamiese wysheid word ook die idee van 'n lewens- en wereldorde 

aangetref. Vir hulle was dit ook belangrik om die regte daad op die regte tyd te verrig. 

In hierdie wysheid gaan dit ook oor die korrekte daad op die regte tyd. Wanneer die 

skriftelike wysheid nie !anger in verband met die werklikheid van die situasie gebring 

kan word nie, kom 'n dogmatiese sisteem tot stand, daarom se Loader (1986:9) dat 'n 

krisis volg want die sisteem kan die !ewe nie bevredigend verklaar nie. 

Stavleu (1989:129-130) betoog dat daar 'n Oos-Semitiese be1nvloeding kon wees. In 

Sigem is 'n spykerskriftablet gevind wat uit die vyftiende eeu vC dateer. Die 

Babiloniese wysheidstradisie het al vroeg die land Kanaan bereik. 

'n Assiriese teks wat bewaar gebly het, dra die titel Die beraadslaging van 'n pessimis. 

Hierdie teks handel oor die verganklikheid van die mens en vertoon 'n ooreenkoms met 

die inhoud van die boek Prediker. 'n Ander ooreenkoms is ook die oproep om God te 

vrees. Tog kan hier nie van 'n direkte afbanklikheid gepraat word nie. 

'n Ander parallel is Die Babiloniese koningspiei!l. Hierdie teks het sy ontstaan tussen 

1000 en 700 vC gehad. In hierdie teks word die strawwe gemeld wat die koning en sy 

dienaars kan verwag wanneer hulle die burgers van die land onregverdig behandel. 

Straf kan ook verwag word wanneer belasting onregverdig gehef word of 'n onreg

matige inname van stad of streek. Prediker wys ook op die swakhede van die menslike 

regstelsel. Die Babiloniese teks sowel as die boek Prediker benadruk die taak van die 

koning om die reg te beskerm. Die koning moet na die ervare mense luister. Daar is 

ook die ooreenkoms in die geloof dat dit sleg met die land sal gaan as die koning horn 
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nie by die regstelsel hou nie. Maar hier kan daar ook nie van 'n direkte afhanklikheid 

sprake wees nie. 

'n Treffende ooreenkoms word ook gevind wanneer die Gilgamesj epos met die boek 

Prediker vergelyk word. Die vrou Siduri raai Gilgamesj aan dat hy sy !ewe met sy vrou 

moet geniet, mooi klere moet dra en smaaklike kos eet. Dit herinner sterk aan die 

Prediker se positiewe advies in Prediker 9:7-9. Maar hier is daar egter 'n verskil, in die 

epos moet die mense hulle !ewe geniet omdat die gode dit so wil he, maar in die boek 

Prediker moet mense die !ewe geniet terwyl hulle nog kan, as die dood eers gekom het, 

is die !ewe verby. By Prediker is God in 'n groot mate die gewer van lewensvreugde. 

Die Prediker ontbreek egter een ding - die verwysing na die plesier wat Gilgamesj 

van sy kind sal he. Die Gilgamesj epos bet ook die temas soos die dood, die !ewe se 

kortstondigheid, die belangrikheid van 'n naam en die gedagtenis aan 'n persoon na sy 

dood. 

In Ek sal die heer van wysheid prys onderskryf ook die gedagte dat goddelike besluite 

verborge is vir die mensdom. Hierdie gedagte word ook in Prediker 3:11, 8:12-14 en 

8: 17 aangetref. 

Die boek Prediker kan egter nie direk verbind word met Mesopotamiese tekste nie, 

maar kan we! as 'n besonderse stuk Semitiese literatuur beskou word. 

5 Samevatting 

Wanneer ons na die omgewing (die ou Nabye Ooste) kyk waarin die boek Prediker tot 

stand gekom het, wil dit amper vanselfsprekend lyk dat tekste uit daardie omgewing die 

skrywer van die boek moes beinvloed het. Die ooreenkomste is egter van so aard dat 

ons nie van literere afhanklikheid kan praat nie. Die wysheid raak universele probleme 

aan. Alie mense se lewens is kortstondig en korruptheid en boosheid word oral in die 

samelewing aangetref. Dit is net logies dat die Prediker daaroor sou skryf. 



HOOFSTUK3 

IDSTORIES-KRITIESE METODES EN DIE BOEK PREDIKER 

1 Inleiding 

Voordat mense deesdae 'n boek lees, kyk hulle dikwels eerste na die boek se titel, die 

outeur en die datum van publikasie. Hierdie inligting verskyn gewoonlik op 'n titel

blad. Die inligting wat op die titelblad is, is belangrik omdat ons daaruit kan aflei wie 

die outeur was. Shakespeare se werke sal beslis anders gelees word as Wilbur Smith se 

werke. Uit die publikasiedatum sal ons kan aflei in watter era die werk tot stand gekom 

het. Ongelukkig het manuskripte wat saam die Bybel uitmaak, geen titelbladsy, geen 

aanduiding wie die werklike outeur was, asook geen publikasiedatum nie. Selfs die 

bronne wat deur die Bybelse skrywers gebruik was, is onbekend (Van Dyk 1987:5). 

Bybelboeke moet elkeen verstaan word volgens sy sty! en inhoud en daarom is dit 

noodsaaklik dat die Bybelboeke van mekaar onderskei moet word. Bybelboeke wat ge

skiedbeskrywings bevat, soos Kronieke en Konings, sal heeltemal anders benader word 

as 'n boek soos Psalms. 

Volgens Hayes en Holladay (1982:14-18) is daar sewe faktore wat in gedagte gehou 

behoort te word, wanneer daar eksegese gedoen word. 

1 Die Bybel was nie oorspronklik geadresseer aan modeme lesers nie. Modeme 

lesers was ook nie oorspronklik betrokke as ontvangers van daardie brief of 

boodskap nie. Paulus se briewe was byvoorbeeld aan die gelowiges in Rome, 

Korinte of Galate gerig. Ons lees vandag pos wat aan iemand anders gerig was. 

2 Die Bybel was ook nie in 'n modeme taa1 geskryf nie, maar in Bybelse 

Hebreeus, Aramees en Grieks. Alie modeme interpreteerdes het dus 'n taal

probleem wat oorkom moet word. 

3 Verder is daar ook 'n kulturele gaping. Die Bybelse vertellings speel af in 'n 

Meditereense of Palestynse omgewing. Daar was van slawe gebruik gemaak met 

sekere gebruike, die paaie was rof en daar was van pakesels of ander diere 

gebruik gemaak. Reise het lank geduur as mense te voet moes loop. 

Godsdienstige instellinge was anders as wat ons dit vandag ken. Daar was geen 

elektrisiteit nie en huise het anders gelyk. Kortom alles was anders as wat ons 

dit vandag ken. 

4 Daar is ook 'n geweldige historiese gaping. Die w~reld van vandag verskil van 
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twee tot drie millenia van die Bybelse tye. Bybelse tradisies het oor 12 eeue 

ontwikkel. Die Bybel se materiaal het oor 'n baie Jang tyd hulle ontstaan gehad. 

5 Die groei van tradisies en bydraes tot dokumente kan duidelik in die Bybel 

gesien word. Omdat ons nie weet wie 'n enkele boek geskryf het nie, kan ons 

nie van sekere outeurs praat nie. As Amos as voorbeeld geneem word, kan daar 

vier tipes materiaal onderskei word. (a) 'n Opskrif waarin daar persoonlike 

gegewens van die profeet verskyn (1:1). (b) Die boek bestaan uit orakels wat 

toegeskryf word aan die profeet (1:2-6:14; 8:4-14; 9:5-15). (c) Sommige 

materiaal is biografies en praat van die profeet in die derde persoon (7:10-17). 

( d) Ander materiaal is outobiografies, waar die profeet na homself verwys in die 

eerste persoon (7:1-9; 8:1-3; 9:1-4). 

6 Die meeste dokumente van die Ou en Nuwe Testament is kopiee wat gemaak is 

lank nadat die oorspronklike dokumente geskryf is. Fragmente wat in die Qum

rangrotte ontdek is, wys op opmerklike verskille van die standaard Hebreeuse 

tekste. Die Bybel is ook in talle ander tale soos onder andere Siries, Latyn en 

Kopties vertaal. Die eerste vyf boeke van die Bybel bestaan ook in 'n baie vroee 

Hebreeuse teks wat as die Samaritaanse Pentateug bekend is. Hierdie teks wyk 

ook plek-plek af van die standaard Hebreeuse teks. Tekstuele studies in een of 

ander vorm is onontbeerlik vir Bybelse eksegese. 

7 Die Bybel is as heilige Skrif omring deur allerlei tradisies en interpretasies. Die 

eksegeet is dan in die versoeking om die teks in Jig van die tradisie te lees. 

Verskeie pogings is aangewend om metodes te ontwikkel oor hoe om 'n teks te 

benader en probleme op te los. 

2 Literfil'e kritiek 

2.1 Definisie 

Die boeke van die Ou Testament is nie oorspronklike werke nie en 'n werklike outeur 

ontbreek geheel en al. Hierdie boeke is versamelings en is hersienings van vroee 

tradisies. Daar kan dus glad nie bewys word dat hierdie boeke 'n werk uit een stuk is 

nie (vgl Kaiser & Kiimmel 1981:11). 

Liter~re-kritiek probeer om die oorspronklike teks te bepaal asook wat die oor

spronklike inhoud van die toegevoegde bronne is. Hierdie metode fokus hoofsaaklik op 

bron- of dokumentanalises, en het sy ontstaan in die agtiende eeu gehad. 
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Bybelse interpreteerders was bewus daarvan dat sekere gedeeltes moeilik lees. Hierdie 

gedeeltes soos onder andere die Pentateug, was 'n samestelling van verskillende 

dokumente. Die poging om tussen hierdie bronne te onderskei, het gelei tot bronne

kritiek (source criticism) (Hayes & Holladay 1982:73). 

Labuschagne (1986: 102) beskou literere kritiek as die tegnieke wat nodig is om literere 

analise van 'n teks of 'n geskrif te doen om agter te kom hoe die teks inmekaarsteek. 

Literere kritiek kyk na tekens of daar meervoudige outeurskap was en probeer ook om 

agter te kom hoe die teks gegroei het (Barton 1984:21). 

2.2 Prediker literer-krities gelees 

Vir die meeste lesers het die skrywer van die boek 'n baie pessimistiese uitkyk op die 

!ewe gehad. Ander lesers beskou die boek weer as die literere produk van 'n wel

varende persoon wat uit verveeldheid menslike aktiwiteite dopgehou het en toe riglyne 

neergele het oor hoe om die !ewe aangenaam te maak. 

Volgens Murphy (1982:331) het die beskouing dat Salomo die skrywer van die boek 

Prediker is 'n sekere aura geskep. Die boek Prediker is gesien as dee! van 'n 

Salomoniese korpus wat uit drie boeke bestaan het: Spreuke, Prediker en Hooglied. In 

die boek Spreuke leer hy die mens hoe om deugsaam te !ewe. In die boek Prediker leer 

hy die mens dat alles in die !ewe van verbygaande aard is. In die boek Hooglied word 

die liefde tussen man en vrou beskryf. 

Tydens die lees van die boek Prediker het geleerdes agtergekom dat die boek heelwat 

skeptiese gedeeltes (vgl Pr 3: 19) en op ander plekke weer baie ortodokse dele (vgl Pr 

12: 13) bevat. 

Die bewering dat dieselfde lot een en alma! tref (Pr 9:2) is eintlik die teenoorgestelde 

as die basiese leer van die Ou Testament - naamlik dat God regverdig oor die aarde 

heers. 

As daar dan na die slotverse (Pr 12:9-14) van die boek Prediker gekyk word, dan pas 

die laaste paar verse nie by die res van die boek nie. Daarin staan dat God oor elkeen 

'n oordeel sal bring wat by sy dade pas. Met ander woorde die mense se dade raak God 

we!. 
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Barton (1984:63) wys daarop dat vroee geleerdes 'n hipotese ontwikkel het wat die 

'aanvullingshipotese' (supplementary hypothesis) genoem kan word om die 

teenstrydighede in die boek Prediker te verklaar. Dit kom daarop neer dat addisionele 

materiaal tot die basiese teks toegevoeg is. 

Siegfried (1898) was van mening dat die boek Prediker 'n baie skeptiese boek was en 

dat Jode en Christene dit nooit as kanoniek sou aanvaar het nie. Volgens horn het die 

boek ses hersienings ondergaan. Elk hersiening kan redelik akkuraat bepaal word, want 

die klem wissel telkens. Hierdie sienings kan aan sekere groepe in die na-ballingskapse 

samelewing toegeskryf word. 

McNeile (1904) het probeer om drie hoof stadiums in die redaksie van die Boek 

Prediker uit te wys. Die eerste redaktor was 'n skrifgeleerde of 'n iryse man wat in 

die wysheidskool van die na-ballingskapse tydperk. Hierdie eerste redaktor het die 

Prediker se pessimisme probeer versag deur 'n paar onskadelike spreuke in te voeg. 

Byvoorbeeld Prediker 4:5; Prediker 4:9-12 en 8:1. Die redaktor voeg dan kommentaar 

by wat in stryd is met die oorspronklike materiaal. 

Prediker 4:4-5 

K'iJ ':;> i1~~~i:l 1i1~:;>·?f 1'11:!1 ?!iJ?·?f·1'11$ '+l\ '1'1'~11 4 

:1Jl1 l"l~:Vi~ ?:tv il!"C~ ,i1Y.1.i'~ W'W1'11$~j? 
:;1~~-1'11$ ?~"K1 ,,.i;·1'11$ p:;m ''9fiJ s 

4 Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid 

by die werk naywer is van die een teenoor die antler. Ook dit is 

tevergeefs en 'n ·gejaag na wind. 

5 Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 

Prediker 8:1-3 

:K~~~ 1'~' T'>'1 1'~' 1'~~ 011$ 1'1~~~ 1~1 1;i!1 !l!.i' ,~, C~~Vf '~ 1 
:c•;:i?~ l"IY,:lo/ 1'11~"! ?Y1 1i~o/ 1?~-,~ '+l! 2 

:i1~~: re~: 1~l!-?f ':;> Y1 1~1~ ib~ti-?1$ 17.ti ,,~,~ ?t1~1;1·?15 3 

1 Wie is soos die wyse, en wie weet die verklaring van dinge? 

Die wysheid van die mens verhelder sy gesig en die hardheid van sy 
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gesig word daardeur verander. 

2 Ek se: Neem die bevel van die koning in ag, 

en we! ter wille van die eed by God. 

3 Haas jou nie om van horn af weg te gaan nie; 

laat jou nie in met 'n slegte saak nie, want alles wat hy wil, doen hy. 

'n Tweede redaktor het probeer om die Prediker se aanvaarding binne die wys

heidstradisie te red asook sy godsdienstige ortodoksie. Hierdie redaktor voeg 

teologiese materiaal in soos Prediker 11:9b en 12:1a, waar die Prediker mense aanraai 

om die !ewe te geniet terwyl hulle nog jonk is. 

Prediker 11:9-12:1 

1.p1im~ ·~·:p. 1~? 1~·~·1 1•.p11?:~ im~ n~~ 9 

1·r:1.1 'l'.n~~11~? ·;:i11~ i?.ri1 
:1::1,~l;l~ O'i!?~i;l 1~'+; i11?,1r?~·?y ':;> Y"!1 

:?~o miq~ri1 mi?~ri·•:;i 91~~1;1 i1~1 i:;i~ri11~'?1;1 oy:;i igo1 10 
1'.\)"'11M~ '~':P, 1'1$")1J"11l$ 1~p 1 

i1~1v ·~; n<~~·x? ,~~ iy 
:nm cry~ •?·rl'.! i~x·n ,~~ o·~~ 1y·~i!1 

9 Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in 

die dae van jou jonkheid; en wandel in die wee van jou hart en in die 

aanskouing van jou oe, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die 

gerig sal bring. 

10 En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, 

want die jeug en die jonkheid is nietigheid. 

1 En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die 

ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal s~: Ek het daar 

geen behae in nie 

'n Finale redaktor het die inleidingstitel Prediker I: 1 bygevoeg en moontlik ook die 

biografiese nota in Prediker 12:9-10: 

0~0·1115 mtri1;1? i1y o~IJ 11?v1' il~v~ i.r.i~1 9 

:il~"!ri o·7~11' 1P.r:i iw.r:i1 n~1 
:11~1:1 •1.~1 if' :i1~1 r~1J·•1.~1 xi11'7 11?vv tttp,:p. 10 
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9 En behalwe dat die Prediker 'n wyse was, het hy die volk nog kennis 

geleer en het baie oorweeg en ondersoek; hy het baie spreuke ondersoek. 

10 Die Prediker het gesoek om welvallige woorde te vind en wat reg 

geskrywe is - woorde van waarheid. 

Maar watter tipe boek was Prediker? Vir geleerdes soos McNeil (1904) is die 

teenstrydighede in die boek Prediker so groot dat die werk kwalik as die werk van een 

outeur beskou kan word, daarom vra hy: is dit moontlik dat een persoon 'n werk kan 

skryf wat soveel skeptiese opmerkings bevat? Moontlik kan een persoon self 

teenstrydighede spreuke geskryf het, soos daar onder andere in Spreuke 26:4-5 

voorkom: 

4 Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, 

sodat jy ook nie net soos hy word nie. 

5 Antwoord 'n dwaas na sy sotheid, 

sodat hy nie wys is in sy eie oe nie. 

Die vraag bestaan watter verse of gedeeltes uitgesonder moet word as latere by

voegings. Dit is egter baie moeilik omdat daar eerstens bepaal moet word waaruit die 

oorspronklike werk bestaan het. 

Barton (1908:28) gee 'n ander uiteensetting van die aanvullings deur latere skrywers: 

1 Die oorspronklike geskrif (Ql) is deur 'n pessirnistiese outeur geskryf en 'n 

mens kan aflei dat hy onder Sto1synse invloed gestaan het. Die volgende verse 

kan aan horn toegeken word: 1:3-2:12; 2:14b-24; 3:1-9, 12, 15, 16, 18-21; 

4:1-4, 6-8, 13, 16; 5:10-12, 13-17; 6:1-7; 7:1b-4, 15, 26-28; 8:9, 10, 14, 16, 

17; 9:2, 3, 5, 6; 10:5-7. 

2 'n Sadduseer (Q2) het toe die volgende gedeeltes bygevoeg: 2:22; 5:18-19; 

7:14; 8:15; 9:4,7-10; 10:19; 11:7, 8a, 9a; 12:1b-7a. 

3 'n Wyse glossator (Q3), was toe verantwoordelik vir 2:13-14a; 4:5; 6:8, 9a; 

7:11, 12, 19; 8:1; 9:13-18; 10:1-3, 12-15. 

4 'n Tweede, vrome glossator (Q4) werk toe 2:24b-26a; 3:11, 13, 14, 17; 5:1-2, 
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4-6, 7b-8; 6:10-12; 7:13, 17, 23-25, 29; 8:2-8, 11, 13; 9:1; 11:5, 9b; 12:la, 

7b by. 

5 Nog 'n glossator (Q5) was verantwoordelik vir 4:9-12, 5:3, 7a, 9, 12; 7:1a, 5, 

6a, 7-10, 18, 20-22; 9:11; 10:4, 8-11, 16-18, 20; 11:1-4, 6. 

6 Aan hierdie saamgestelde werk word daar toe 'n epiloog (El) 12:9, 10 gevoeg. 

7 'n Tweede epiloog-skrywer (E2) skryf daarna 12:11-12. 

8 'n Eerste uitgewer (Rl) was verantwoordelik vir 1:1en12:8. 

9 Die tweede uitgewer (R2) voeg toe ten slotte 12: 13-14 by. 

Holm-Nielsen (1974:169) meen dat die Pediker 'n wyse man was wat tydens sy !ewe 

aantekeninge gemaak het van sy waarnemings. Dit was glad nie bedoel om bekend 

gemaak te word nie. Na sy dood het van sy volgelinge of dalk leerlinge die versameling 

geneem en omraam met die woorde •Alles is ydelheid ~ die Prediker'. Daama het 

hulle 'n epiloog bygevoeg wat as 'n 'herinnering aan 'n geliefde meester' moes <lien. 

Hierdie was die eerste hersiening van die werk. 

Galling (1932:279) is van mening dat Prediker 1:2 nie oorspronklik bedoel was as die 

opskrif van die boek nie, maar slegs as die outeur se eie inleiding tot sy eerste tesis 

naamlik Prediker 1 :2-11. Hy dink egter dat die redaktors die sin misverstaan het as 'n 

opsomming van alles wat die Prediker geskryf het en daarom die sin herhaal het aan die 

einde van die versameling. 

In die gedeelte 12:9-10 word die Prediker as leermeester en versamelaar van wysheid

spreuke voorgehou, in vers 11 word daar in spreukvorm vertel dat die woorde van die 

wyse manne gesag dra omdat hulle deur God geinspireer is. In vers 12 volg daar 'n 

vermaning dat baie studie vermoeiend is. 

Prediker 12:12-14 

im::i ·~f illfv~ i.!1'1 12 

:io/~ l'1i~; ililltl ltl'i'1 l"i?. 1'1:! ililltl 0'"')~9 l'1i(1)~ 
Y~~~ ;~ti ,~1 'JiC 13 
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ii~tli i•11~:m·111ti xi• c•n?1ti1·11x 
: T : • ·.·: T: • VI T '.' 

:C1Mil"?~ ill"'~ 
TT T T '•' • 

tl~~i';l:f M:;I': C•iJ?~J;I il~~~·?;i·1115 ':;l 14 

:Y1"Cl:(1 :litl"CI:( c?~r?;i ?y 

12 En buitendien, my seun, wees gewaarsku; aan baie boeke maak kom 

geen einde nie en baie studie is vennoeiing van die vlees. 

13 Die hoofsaak van alles wat gehoor is: Vrees God en hou sy gebooie; 

want dit geld vir alle mense. 

14 Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge 

dinge, goed of sleg. 

Zapletal (1905:73) was van mening dat hierdie woorde deur die Prediker self geskryf 

was, moontlik was hierdie woorde afkomstig van 'n tweede redaktor en bedoel as 'n 

tweede epiloog. Hy kon die lering en prediking van die Prediker te onortodoks gevind 

het en wou die geskrif 'n meer ortodokse einde gee. Hitzig (1847:217) en Wildeboer 

(1898:166) stel voor dat die noem van die spreuke wat opgestel is deur die Prediker in 

vers 9 moontlik 'n verwysing is na die boek Spreuke. 

Daar bestaan egter ook 'n moontlikheid dat 'n redaktor dalk die Prediker kon 

geidentifiseer het met Salomo. 

3 Vormkritiek 

3.1 Deflnisie 

Annandale (197la:l) skryf in haar artikel dat die woord Formgeschichte vir die eerste 

keer deur Martin Dibelius in sy boek Die Formgeschichte des Evangeliums gebruik is. 

Gunkel het egter die benaming Gattungsforschung gebruik. (Dit beteken die bestu

dering van verskillende literere vonne). Die waarde van hierdie benadering is dat elke 

vonn histories geplaas word. Sekere literere vonne het op sekere tye hulle ontstaan 

gehad en het met die tyd weer verdwyn. Briewe en groetes is da1k van die enigste 

vorme wat nie noemenswaardige veranderinge ondergaan het nie. 

Hayes en Holladay (1982:83) se dat vonnkritiek op kleiner literere gedeeltes of 

perikope fokus. In genre-analise word die vonn, inhoud en funksie van 'n sekere een

heid ondersoek. Vonnanalise ondersoek die verband tussen literere genres, hulle 
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spesifieke sosiale omstandighede en hulle kulturele agtergronde. 

Volgens Schoors (1986:143) beoog die vormkritiese metode om die literere genres in 'n 

teks te identifiseer. Barton (1984:31) meen egter dat hierdie metode nie net aangewend 

is om insig in die Bybelse teks te verkry nie, maar ook as 'n hulpmiddel om die sosiale 

leefwyse te rekonstrueer. 

Barton (1984:32) se definisie van 'n genre of Gattung is dat die literere stuk 'n kon

vensionele patroon het. Dit kan herken word deur middel van sekere kriteria soos onder 

andere die styl, vorm, die toonaard en sintaktiese of grammatiese strukture wat gebruik 

word in 'n sekere samelewing en binne spesifieke kontekste. 

Volgens Schoors (1986: 145) kan profetiese orakels of dankliedere as genres geklas

sifiseer word. Tekste met dieselfde genre behoort dus ook inhoudelik verwant te wees. 

Bepaalde gedagtes word dus in 'n bepaalde vorm by 'n sekere geleentheid uitgespreek. 

Baie Bybelboeke het 'n sekere styl soos onder andere die boek Jeremia. 

Literere vorme is egter nie staties nie. Dikwels word een literere vorm met 'n ander 

een vermeng. Annandale (1971a:14) gebruik kultiese psalms as voorbeeld. Hierdie 

psalms was altyd geassosieer met kultiese handelinge, soos die uitsprake van priesters. 

Tydens die verwoesting van die tempel in 587 vC is baie van die psalms moontlik 

vergeet. Die wat behoue gebly het, het dee! van die Psalmboekversameling geword en 

het 'n ander literere vorm aangeneem. 

Elke literere vorm het egter ook 'n bepaalde lewenskonteks - die sogenaamde Sitz im 

Leben. 'n Brief wat geskryf word, word gerig aan 'n persoon wat aan die skrywer 

bekend is, of aan 'n bepaalde groep. 'n Spreker spreek 'n bepaalde gehoor toe. Die 

wyse waarop die groep aangespreek word, of die brief geskryf word, sal bepaal of dit 

formeel of informeel is. Die Sitz im Leben kan help om die verband tussen literere 

vorme en die sosiale konteks vas te stel. 

3.2 Prediker vormkrities gelees 

Dit is moeilik om aan die boek Prediker 'n enkele genre toe te ken. Volgens Murphy 

(1981:129) het geleerdes die boek Prediker 'n 'koninklike testament' genoem. 

Alhoewel daar koninklike fiksie in Prediker 1:12-2:11 voorkom, kan die res van die 

boek nie met koninklike testamente soos die Egiptiese geskrifte, Die instruksie van 
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Merikare en Die instruksie van Amenemhet vergelyk word nie. 

In die boek Prediker kom 'n paar spreuke voor en daarom het dit die belangstelling van 

die vormkritici gewek. Volgens Barton (1984:67) het geleerdes soos onder andere 

Galling (1932) gese dat die Prediker self verantwoordelik was vir die spreuke in sy 

boek. Sy mening is dus dat die Prediker 'n groot hoeveelheid spreuke gedig het, som

mige konserwatief en ander weer redelik radikaal. Die spreuke het hy dan weer op 'n 

latere stadium bymekaar gemaak en op die wyse 'n bloemlesing geskep. 

Ellermeier (1967:49) se dat die boek Prediker hoofsaaklik uit spreuke bestaan en 

daarom kan die genre as 'n masjal beskryf word. 

Murphy (1981:130) het die boek in verskillende subgenres ingedeel: 'Wysheidspreuk' 

(Prediker 7:1 vv; 9:17 vv); en 'Die bevel en verbod'. 'Die bevel en verbod' word weer 

onderverdeel in 'instruksie' en 'refleksie'. Die refleksie is kenmerkend van die boek 

Prediker. Voorbeelde van refleksie word aangetref in Prediker 1:16-17; 2:1,15; 3:17. 

Prediker 1 : 16-17 

'T:l~Q1il1 'T:l71·F1 il~i'.I ·~~ 1bK?. ·~?·cy ·~~ '1:11~"! 16 

ilKi •:i?, c?1111i•·?!i 'l!l? il'il·i111K·?::i ?!i il!):Jn 
T T • ' I "'r T l - TI TT V ""I T T l T 

:1l!i11 il~:;>IJ ii~")!:! 

'T:l¥1~ m?:;i~1111??.1il rin1 il~:;>IJ 1l!i1? ·~? il~1;11$1 11 

:mi 'fi'Jrl1 K1il i'l!°C~~ 

16 Ek het met myself gespreek en gese: 

K yk, ek het groot en altyd groter wysheid bo almal verwerf bo almal wat 

wat voor my in Jerusalem gewees het, en my hart het baie kennis en 

wysheid gesien. 

17 Maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onver

standigheid en dwaasheid te leer ken, het ek gesien dat dit ook 'n gejaag 

na wind is. 

Ander voorbeelde is: 'Ek het my hart daarop gerig' (Pr 1:13, 17; 8:16); 'Ek het 

gesien' (1:14; 2:14, 24); 'Ek weet' (Pr 1:17; 3:12, 14) en retoriese vrae (Pr 2:2, 12, 

15, 19, 22, 25). 
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Refleksie sal volgens Murphy (1981: 130) spreuke insluit asook moontlike aanhalings 

wat in die boek voorkom. In Prediker 9:13-16 kom daar 'n voorbeeldvertelling 

(example story) voor. 

Prediker 9: 13-16 

:•7M M':"I :i7i1ll til.l!V:i nnn :il.l::>n 'Il'Mi :"l~"Cl 13 
T"' ' T : ·.·T• -- T:T • • T • 

i'll)M ::1~91 '?ii~ 17~ v'?~·1t;1 ti~ i'I~ C'~~l.'.!1 :"l~~i? 1'Y 14 

:c•'(-,~ C'!i~ 0'7~ :i~;1 
C~IJ li191,) W'~ i'I; M~~1 15 

w·~o-111$ ,~! M~ 011$1 in~:;>IJ:t 1'YO"l'11$ M,:"1"1'1'1,)l 

:M,:"ill P197Ptl 
:i;11:t P197Ptl n~:;>IJ1 :i1,::i~1,l :i~:;>IJ :i;i1' '~1$ '1'11~1$1 16 

:C'~Wl Cl'M i•i::iil 
T : ' T •• TT I 

13 Ook het ek dit as wysheid gesien onder die son, en dit was groot in my 

oog: 

14 daar was 'n klein stadjie en min manne daarin, en 'n groot koning het 

daarteen gekom en dit omsingel en groot beleeringswerke daarteen 

gebou. 

15 En daarin is 'n arm wyse man gevind; die het die stad deur sy wysheid 

gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie. 

16 Toe het ek gese: wysheid is beter as heldekrag; maar die wysheid van 

die arme word verag, en na sy woorde word nie geluister nie. 

Johnson (1973:273) se in sy tesis dat spreuke 'n belangrike literere kategorie in die Ou 

Testament is. Spreuke word in heelwat Bybelboeke aangetref. Spreuke kom voor in 

Esegiel 16:44; 1Samuel10:12; Jeremia 31:30 en dan ook in die boek Spreuke. 

Esegiel 16:44 

Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: 

Soos die moeder, so haar dogter. 

Jeremia31:29 

In die dae sa1 hulle nie meer se nie: 
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Die vaders het groen druiwe geeet, en die tande van die !cinders het stomp 

geword. 

Volgens Johnson (1973:272) is daar heelwat spreuke in die boek Prediker en met die 

uitsondering van Prediker 10:16,17 behoort al die spreuke in die boek Prediker aan een 

van drie genres te wete: spreuke, morele uitsprake (moral sentences) of paranetiese 

spreuke (paraenetic sayings). 

'n Morele uitspraak is 'n etiese rig! yn en word nie imperatief gebruik nie. Dit is met 

ander woorde nie 'n bevel nie. 'n Paranetiese bevel dring aan op 'n goeie lewenswyse 

en 'n slegte lewenswyse word afgeraai. 

Johnson (1973:272) tel een en twintig spreuke in die boek Prediker. Dit sluit onder 

andere die volgende in: 

Prediker 1 : 18 

Want by baie wysheid is baie verdriet, 

en wie kennis vermeerder, vermeerder smart. 

Prediker 10:9 

Wie klippe uitbreek, kan horn daarmee seermaak; 

wie hout klowe, kan daardeur in gevaar kom. 

Prediker 10: 11 

As die slang byt voor die beswering, 

baat die besweerder nie. 
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Van die spreuke is eenvoudige eenhede soos: 

Prediker 3: 20b 

... alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug. 

Prediker 4:12b 

... en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. 

Daar is ook meer ingewikkelde eenhede wat parallelisme bevat: 

Prediker 10:2 

Die hart van die wyse is na regs, 

maar die hart van die dwaas is na links. 

Prediker 10: 8 

Wie 'n kuil grawe, kan self daarin val; 

en een wie 'n muur afbreek, 'n slang kan horn byt. 

Prediker 10:20 

,,~l! ??.i?r;i·?~ '9~~~1" ''111'.I~~ ??.i?r;i·?~ 17~ '9~1~~ c~ 
:i:n ,,~,_ c·~~:p;:i ?:z~~ ?ip;:i·1115 1•?i• c~~~;:i 9;y ':i> 

Vloek die koning selfs in jou gedagte nie, 

en vloek in jou slaapkamer die ryke nie; 
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want die voels van die heme! sou die geluid kon wegvoer, 

en die gevleueldes die woord te kenne gee. 

Daar is ook spreuke in die boek Prediker wat onderskeidelik repetisie (Pr 11 :3-4); 

paradoks (Pr I: 15 en 18) en kontras (Pr 10: 2) bevat. 

Prediker 11:3-4 

iv•i; f11'$v·?y o;i; o•:;iirp iM7~:-ol:( 3 

J1!l~~ 01:(1 01i1~ f!l ?1e:·ol:(1 
:Mi:i; Clo/ f!lv 71!!~;' CJ1i'l;l 

:ittp: M~ CJ':;!)!~ :"11$11 Y1.T: M~ IJli i~lli 4 

3 As die wolke vol reen is, giet hulle dit uit op die aarde; 

en as 'n boom na die suide of na die noorde val, 

op die plek waar die boom val, daar bly dit l~. 

4 Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie, 

en wie na die wolke ky k, sal nie oes nie. 

Prediker 1:15 en 18 

15 Wat krom is, kan nie reguit word nie, 

en wat ontbreek, kan nie getel word nie. 

18 Want by baie wysheid is baie verdriet, 

en wie kennis vermeerder, vermeerder smart. 

Prediker 10:2 

:17Mb!U? ?•c., ::i?i 1l'?.)'' o;,n ::i? 
: ' • : •• : • ' T T •• 

Die hart van die wyse is na regs, 

maar die hart van die dwase, is na links. 
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Johnson (1973:273) tel dertig morele uitsprake in die boek Prediker. 

Prediker 2: 14 

i?1n i~n:;i ?•t;i:prq w;x.,~ ,,~'!l c~r:rv 
:c?~-n~ n1p: ir:r~ i1"1.i?7P~ ·~ire~ '1'1lt71':1 

Die wyse het oe in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duistemis. 

Maar ek het ook ingesien dat een en dieselfde lot hulle almal tref. 

Van die ander morele uitsprake is te vinde in: Prediker 2:14; 4:6, 9, 13; 7:4, 6, 7, 11, 

12; 8:5; 9:4b; 9:17, 18a; 10:18, 11:7. 

Ons kan sien dat Johnson en Murphy se klassifikasie van die genres in die boek 

Prediker naastenby ooreenstem. Beide onderskei spreuke, instruksies of anders gestel 

paranetiese bevele. 

Die Prediker maak heelwat gebruik van die 'beter as' (1'~ ::rn::i) konstruksies. Johnson 

(1973:273) ~ dat die Prediker se hand in hierdie konstruksies duidelik sigbaar is. Dit is 

bewys dat die terminologie in hierdie gedeeltes 'n kenmerk van die Prediker was. 

Morele uitsprake met redenerings is nie baie algemeen nie. Johnson (1973:274) wys uit 

dat die Prediker spreuke uit die konvensionele wysheid geneem bet, en hulle verander 

bet sodat hulle pas by sy doeleindes. Somtyds aanvaar die Prediker die spreuke as 

geldig (Pr 4:9) terwyl by op ander plekke hulle verwerp (Pr 7:5). 

Prediker 4:9 

1~1:\ i!J~v"l1.' C'.~~Ll C':;11tl 
:c?~~:;i :l1tl ,~~ c1;11(·w~. 

Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle 

arbeid. 

Prediker 7:5 



42 

Dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse as om te luister na die 

lied van die dwase. 

Paranetiese spreuke is byvoorbeeld Pr 10:20; 11:1-2; 

Prediker 11 : 1-2 

:~31$~~1;1 Cl'~~tl :iir·~ Cl~~tl ·~~·?y '9~i;t? nip~ 1 

:l'll$i;l"?y i'iJ?'l i'i';i;i~"i'i~ Y1.!J K~ '~ i'i~i~~? Cl~1 i'iJ?i1~7 p7,JJ"ll) 2 

1 Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy <lit 

vind. 

2 Gee 'n dee! aan sewe, ja, ook aan agt; want jy weet nie watter onheil 

daar op die aarde sa1 wees nie. 

Loader (1979:18-28) wys ook 'n aantal Gattungen uit wat hy onderskei. Hy se <lat die 

Prediker sy refleksies gevorm het deur gebruik te maak van'n verskeidenheid tipiese 

hokmatiese Gattungen. Loader stem grootliks met Murphy saam, maar wys op 'n 

groter verskeidenheid Gattungen. Hy onderskei die volgende soorte: 

1 Die Gattung 'koninklike fiksie' 

Hierdie Gattung word deur talle geleerdes erken. Loretz (1964:161) voer aan <lat hier

die koninklike fiksie deur die hele boek voorkom. Hy se <lat die eerste persoon amper 

dwarsdeur die boek opereer. Von Rad (1970:292-293) stem ook met hierdie siening 

saam. Ellermeier (1967:40-42) se egter <lat die koninklike fiksie beperk word tot 

Prediker 1:12-2:11. Sy rede is <lat as die hele boek wel koninklike fiksie was, sou die 

fiksie in die eerste perikoop verskyn het, wat egter nie die geval is nie. Behalwe die 

opskrif in Prediker 1: 1, verskyn die fiksie nerens anders as in Prediker 1: 12-2: 11 nie. 

Die inligting in Prediker 1: 12-2: 11 is ongetwyfeld koninklike fiksie. Salomo was 

sonder twyfel 'n uitsonderlike koning. Vergelyk 1 Konings 4:29 'En God het aan 

Salomo wysheid gegee en 'n baie groot verstand en 'n ruimte van insig soos die sand 

wat aan die seestrand le. ' 
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Vergelyk bogenoemde dan met Prediker 1:16. 'Ek het met myself gespreek en gese: 

"Kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo alma! wat voor my oor 

Jerusalem gewees het, en my hart het al baie wysheid en kennis gesien".' 

Daarby was Salomo ook baie welgesteld, en het baie vee en besittings gehad. Vergelyk 

1 Konings 4:21-26. 

Verder was Salomo heerser oor al die koninkryke van die Eufraat af tot 

by die land van die Filistyne, en tot by die grens van Egipte; hulle het 

belasting aangebring en Salomo gedien al die dae van sy lewe. En 

Salomo se voedsel vir een dag was dertig kor fynmeel en sestig kor 

meel; tien vetgemaakte beeste en twintig veldbeeste en honderd stuks 

kleinvee behalwe die takbokke en gemsbokke en gestippelde takbokke en 

vetgemaakte ganse ... Verder het Salomo veertigduisend krippe gehad vir 

sy trekperde, en twaalfduisend ryperde ... 

Prediker 2:7-9 vertel ook van die groot rykdom. 

Ek het slawe en slavinne gekoop en ook die verkry wat in my huis 

gebore is; ek het ook 'n groot besitting van beeste en kleinvee gehad 

meer as alma! wat voor my in Jerusalem gewees het. Ek het ook vir my 

silwer en goud versamel, en 'n eiendom van konings en provinsies; ek 

het vir my sangers en sangeresse verskaf en die genoeens van die 

mensekinders: lieflinge in menigte. En ek het groot en altyd groter 

geword bo alma! wat voor my in Jerusalem gewees het; ook het my 

wysheid by my gebly. 

2 Die waarheidspreuk 

Hier word 'n stelling as 'n feit of algemene waarheid uitgedruk. Volgens Loader 

(1979:20) word waarheidspreuke aangetref in 1:14; 2:1; 2:11; 2:17; 2:19; 2:21, 23, 

26; 3:19; 4:4, 8, 16; 5:9; 6:2, 9; 7:6; 8:10, 14; 11:8, 11. 

Enkele aanhalings is soos volg: 

Prediker 1 : 14 
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Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles 

tevergeefs en 'n gejaag na wind. 

Prediker 2: 11 

111ti~7 'T:l71,)J!;1 ?7?)!~1 '1': 1il>;;1 ·~~?,)·?~~ ·~~ 'l'.1'~~1 
:!U~tf10 111Jtl y1ii;i: l'~1 IJ1i 111Y"')1 ?~ij ;·:;,0 l"l~i'.11 

Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die 

moeitevolle arbeid wat ek verrig het • en kyk, dit was alles tevergeefs en 'n 

gejaag na wind. 

Hierdie waarspreuke kom ook dikwels in paralelle voor: Prediker 1:18, 5:9; 11:3 is 

voorbeelde waar dit as sinonieme gebruik word. 

Prediker 1 : 18 

Want by baie wysheid is baie verdriet, 

en wie kennis vermeerder, vermeerder smart. 

Prediker 5:9 

99# Y~~:·M~ 99# ltlM 
:?~:;i nrc~ nt51::ii;i M~ 11~:;i~ ::i:::r1<-•l,)1 

Hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie, 

en wie rykdom lief het, nie van inkomste nie, ook dit is dan tevergeefs. 

Prediker 5: 11 is 'n voorbeeld waar 'n antitese voorkom. 

?~M~ l"l;!"')0"C~1 l:lY7?"C~ i:;iYv 11~~ l"l~1117? 
:yl!U•? ,, IJ'¥1,) 13~·~ ,,~l!? :v;,01 
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Soet is die slaap van 'n arbeider, of hy min of baie eet; 

maar die oorversadiging van die ryke laat horn nie toe om te slaap nie. 

Prediker 7: 19 is 'n sogenaamde sintetiese parallel. 

Wees nie haastig met in jou gees om jou te vererg nie, 

want ergernis rus in die boesem van die dwase. 

Prediker 1:15; 4:12; 5:2; 8:4; 9:4; 11:3-4 is tipiese spreekwoorde (maxims). 

Prediker 1 : 15 

Daarom het ek in my hart ges&: Dieselfde wat die dwaas tref, sal ook my tref; 

waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek dat 

dit ook tevergeefs is. 

Prediker 5:2 

Want soos die droom kom deur baie drukte, so is die gepraat van die dwaas 

deur baie woorde. 

3 Die 'beter-as' -spreuk (i'~ :m') 

Hierdie tipe spreuk kom heelwat in die boek Prediker voor. 'X is beter as Y

konstruksie' word in Prediker 4:3, 6, 9, 14; 5:4; 6:3, 9; 9:16, 18 aangetref. In 

Prediker 7:1-3 is daar vier en in 7:5 is daar een. In Prediker 7:8 is daar twee 'beter

as' -spreuke. 

Prediker 4:3 
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en gelukkig bo hulle altwee horn wat nog nie gewees het en die verkeerde werk 

wat onder son plaasvind, nie gesien het nie. 

Prediker 5:4 

Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie. 

Prediker 7: 1-3 

:ii7v:i Ci•l;) 1l°!~tl Ci'1 ::J.i'O ll?,'l;) CV/ ::J.i'O 1 

i1tl~l;l n·~·?1$ n~?l;l ?~w,,,~·?1$ n~?? ::ii-o 2 

:i:i?·?l$ T.!'I' 'lJtil c1iso·?~ 'Jio K~i1 i;i~~ 
:::i7. ::i~·~ c·~~ :ti~··:;i ptt~l;l o:sz~ ::ii-o 3 

1 'n Goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die 

geboortedag. 

2 Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van 

maaltyd; want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende 

kan dit ter harte neem. 

3 Om verdrietig te wees is beter as om te lag; want as die gesig droewig 

is, gaan dit goed met die hart. 

4 Die vergelyking 

In Prediker 2:13 is daar 'n vergelyking waarin die voordeel van wysheid bo dwaasheid 

vergelyk word met die voordeel van Jig bo duisternis. 

Prediker 2 : 13 

Wei het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid soos die 

Jig die voorkeur het, bo die duisternis. 
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Ander voorbeelde van vergelyk:ings is Prediker 7:6; 7:12; 9:12 en 11:5. 

Prediker 7:6 

Want soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot, so is die gelag van 'n 

dwaas ... 

5 Die metafoor 

Volgens Loader (1979:23) word hierdie term gebruik om 'n sterk vergelyk:ing te bes

kryf waar beeld en werklikheid geidentifiseer word sonder 'n voorsetsel. 
' 

Prediker 7: 1 

'n Goeie naam is beter as goeie olie en die sterfdag is beter as die geboortedag. 

Die olie in bogenoemde gedeelte is 'n metafoor vir die !ewe (Loader 1979:23). 

6 Die gelykenis 

In Prediker 9:14-15 word daar 'n gelykenis aangetref. Kommentatore word al baie lank 

deur hierdie gedeelte gepla. 

Prediker 9:14-15 

::ttfM ~:;!91 ?11; "l!?I?. O'?WM~~ tll?lf ::t~ C'f!11~1 ;i~~i? 1'Y 14 

:c•'?i~ C'11llf 0'?.3? ;i1~~ 
C~IJ li19~ tU'~ ::t~ M;~~ 15 

:Mmll 1~9~LI tU'~i;l"111$ 1;1! M~ C"!l$1 111~:;>JJ:t 1'Yi;l"111$ M~:i·ti1p~~ 

14 en daar was 'n klein stadjie en min manne daarin, en 'n groot koning het 

daarteen gekom en dit omsingel en groot beleeringswerke daarteen 
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gebou. 

15 En daarin is 'n arm wyse man gevind; die het die stad deur sy wysheid 

gered, maar geen mens het aan horn gedink nie. 

Talle geleerdes soos onder andere Zapletal (1905) en Barton (1908) dink dat hierdie 'n 

verwysing is na 'n historiese gebeurtenis. Galling (1932), Zimmerli (1962) en 

Hertzberg (1957) vind hier geen verwysing na 'n historiese verwysing nie. Loader 

(1979:24) meen hier is eerder 'n gelykenis voor hande. 

7 Die allegorie 

Die allegorie is 'n uitbreiding van 'n metafoor. Dit kan vergelyk word met 'n gelykenis 

wat 'n uitbreiding van die vergelyking is. Die HAT (1965:42) verduidelik dit as volg: 

'Sinnebeeldige voorstelling van 'n abstrakte begrip; verhalende beskrywing van 'n 

onderwe!Jl onder die skyn van 'n ander wat daarmee suggestiewe ooreenkomste het.' 

In die boek Prediker word 'n allegorie in Prediker l 2:3-4a aangetref. 

?•nil 'tLilM ln'l!ll'1il1 l'1'lil '1~·tLi lYT"tLi 01•:a 3 
"T'•' ··:- : :•: ·-- ••; '-T".' -

:l'11l1Ml l'11M'1il l:ltLini U::!Y.~ '::l l'11ln°Wil l?t::i:n 
'\.""! T T ; T : ••' • ": - : T 

il~q~ti ?ij? ?t>~~ j?lW~ o•.ri?1 l1~~! 4 

3 die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne 

krom word en die malers die werk staak omdat hulle te min geword het, 

en die wat deur die vensters kyk, verduister word, 

4a en die deur na die straat gesluit word, terwyl die geruis van die meul 

verswak; ... 

8 Die waameming 

Waamemings word dikwels in die Prediker aangetref en word gevolg deur 'n 

gevolgtrekking. Die Prediker doen verslag van alles wat hy sien en !ewer dan kom

mentaar daarop. 

Waamemings word aangetref in Prediker 1:13-14, 17; 2:12-14, 24; 3:14, 16, 22; 4:1, 

4, 7, 15; 6:1; 5:12, 17; 6:1; 7:15, 25; 8:9-10, 16-17; 9:11, 13; 10:5. 
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Prediker 1: 13-14 

c·~~tl ni::tJJ il~).'.~ i~1:1·?~ ?;; il~~~~ iin?1 tiii!7 •:;i.7·n15 'T:l.tl~l 13 

:i:i ni~).'.7 011$0 ·~:t 7 c•;:ii;>~ T.tl~ Y1 T'.tY I ~1i1 
:i::t1i n1n,1 ?~ti ?ju il~iJl tlill,?~tl ni::t.!'11~).'.~;; c•f1.').'.~0·?~·nl$ '1'.l'i:t1 14 

13 En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te 

speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God 

aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. 

14 Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit 

was all es tevergeefs en 'n gejaag na wind. 

9 Die selfgesprek/monoloog 

Die Prediker gesels 'n paar keer met homself in die boek. Voorbeelde hiervan word in 

Prediker 1:16, 2:1, 15a; 15d; 3:17, 18, 7:23 aangetref. 

Prediker 2: 1 

Ek het in my hart gesll: nou ja, ek sa1 jou met vreugde op die proef stel; geniet 

dan die goeie! Maar kyk, ook dit was tevergeefs. 

Prediker 3: 17 

c•;:ii;>l!v tist!?: Y~1;;i·nz:s1 r·1~1:1·nz:s •:;i.7~ ·~l:l 'J:l'1~1$ 
:c~ il~).'.~0·?~ ?r1 r!?1:r?~? n:it·~ 

Ek het in my hart gese: God sal regverdige en die goddelose oordeel, want 

daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. 

10 Die wee-uitroep 

Loader (1979:26) onderskei twee tipes in onderskeidelik Prediker 10:16 en 10:17. 

Prediker 10:16 
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Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die m6re vroeg 

maaltyd hou. 

'n Seen word in Prediker 10: 17 aangetref. 

Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte 

tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie. 

11 Antiloog 

In Prediker 7:16 en 17 kom daar twee spreuke voor wat lyk asof hulle mekaar weer

spreek. 

:c~111i1;1 :i~? im• c~i:rz;i1;1-?l$1 mnri P'"!¥ •;:ir;i-?1$ 16 

:;t;iv M1:>~ 111!l.i;i :i~? ?~9 •;:ir;i-?1$! :i:r1ri Y~11;1-?l$ 11 

16 Wees nie alte regverdig en hou jou nie buitengewoon wys nie, waarom 

sou jy jouself te gronde rig? 

17 Wees nie alte goddeloos, en wees nie dwaas nie: waarom sou jy sterwe 

voor jou tyd? 

12 Die retoriese vraag 

Retoriese vrae kom ook dikwels in die boek Prediker voor. Voorbeelde hiervan word 

aangetref in Prediker 2:2, 15, 19, 25; 3:9, 21, 22; 4:8, 11; 5:5, 10, 15; 6:8 (twee 

keer); 7: 13, 17; 8: 1 (twee keer); 8:4, 7; 10: 10, 14. 

Prediker 5:5 

M'i'.1 :"IH~ ':;l 11$?~v ·~'? 1~1(11-?1$1 '91~~-111$ M't;iq'? '9'~"111$ m1;1-?l$ 
:1•1.~ :i~~~-111$ ?:;ii:r1 1?1p-?ll c•;:i1:>~;;i 'J'li?: :i~? 
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Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en se nie 

voor die gesant van God: Dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig 

word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? 

13 Die vermaning 

Die Prediker gebruik gewoonlik die jussief of die imperatief. Vermanings word 

aangetref in 4:17, 5:la,b, 5:3a,b; 5:5; 5:7; 7:9, 10, 14, 16, 17, 21, 8:2, 3; 9:7, 8, 9, 

10; 10:4, 20, 11:1, 2, 6; 11:8-12:1. 

Hierdie vermaning word gewoonlik gemotiveer. Vergelyk byvoorbeeld Prediker 5: 1 

C';:l~~V ·~~'? i:t1 lt''.;iM7 iv~;·i,15 9~'?1 9'~·i,y i,v:;IT;l"'l5 
:C'\!l!i~ 9'".l.:t1 ''~: l;i·i,y f'Wv"'i i"l.1)151 C'~~:;i C';:l~~V ':;> 

Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring 

voor die aangesig van God nie; want God is in die hemel en jy op die aarde. 

Daarom moet jou woorde min wees. 

Barton (1984:67-68) voe! egter dat die meeste van die spreuke ou spreuke is, met geen 

spesifieke outeur nie, wat elkeen 'n eie interessante voorgeskiedenis het. Die 

teenstrydighede wat daar tussen hulle bestaan kan die bewys wees dat daar verskillende 

denkstrome bestaan het in die Israelitiese wysheid. As die Prediker die spreuke dan net 

bloot versamel het, sal dit dan nie op die verwarde denke van die Prediker dui nie, 

maar dit kan egter steeds die basis vonn vir enige literer-kritiese hipotese wat daar be

staan oor die veelvoudige resensies van die boek. 

'n Mens kan egter wonder of Prediker nie dalk op dieselfde wyse saamgestel is as 

Spreuke 10-22 nie - waarin daar geen eenheid of tema is nie - met ander woorde 'n 

bloemlesing van oorspronklike onafhanklike spreuke. 

Maar die teendeel is egter ook waar - daar is 'n duidelike tema in die boek Prediker 

- die teenwoordigheid van God en die verganklikheid van die menslike bestaan. 

4 Redaksiekritiek 

4.1. I>ef"nrlsie 
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Redaksiekritiek fokus hoofsaaklik op die hersieningsfases wat uiteindelik gelei het tot 

die finale geskrewe gedeelte of boek (Hayes & Holladay 1982:101). 

Volgens Hayes en Holladay (1982:101) veronderstel redaksiekritiek die insigte en per

spektiewe van die tradisiekritiek en vormkritiek. Kaiser en Kiimmel (1981:12) som 

redaksiekritiek so op: 'Insofar as literary criticism also determines the prevailing view

point of the text, it passes over into redaction criticism; insofar as it takes into account 

the historico-temporal aspect, it becomes redaction history.' Die resultate van literere 

kritiek word die doel van redaksiekritiek. 

Die term redaksiekritiek word min gebruik en het sy ontstaan in 1950 gehad. Dit was 

eers hoofsaaklik op Nuwe-Testamentiese tekste toegepas en eers later op die Ou Testa

ment. 

Annandale (197lb:97) verduidelik dat 'n redaktor iemand is wat 'n bepaalde skrif

gedeelte verbeter of wysig. Sy werk verskil van die van 'n outeur of skrywer, wat iets 

nuuts skep. Sy ~ verder dat die term lank terug in 'n verkleinerende sin gebruik is. 

Redaktore, het die Bybelse geleerdes g~, het toevoeginge aan groot werke gemaak en 

het ook hulle eie onvanpaste kommentaar ingevoeg, en op hierdie wyse die teks ver

draai. Die studie van die literere vorm het 'n deeglike herwaardering van die ver

wantskap tussen die skrywer en die redaktor meegebring. 

Jare lange navorsing op die Pentateug het daarop gedui dat daar redaksionele by

werkings was. Die uitkyk in die Kronieke boeke verskil ook heelwat van die stories en 

tradisies in die boeke Samuel en Konings. Koning Dawid word byvoorbeeld meer 

realisties uitgebeeld in l en 2 Samuel as in l Kronieke, waar Dawid idealisties uit

gebeeld word. 

Volgens Beuken (1986: 173) besef die redaksie-kritiek dat die materiaal wat in die 

Bybel aangetref word, van verskillende historiese herkomste is en dat die materiaal van 

uiteenlopende aard is. Daar is materiaal soos verhale, preke, gebede, geslagslyste 

ensovoorts. 

4.2 Prediker redaksiekrities gelees 

McNeil (1904:21) meen dat die boek Prediker strydig was met die ortodoks Joodse 



53 

denke. Die boek Prediker was so heterodoks dat dit nooit eens in die kanon opgeneem 

sou word, as dit nie vir die onbekende bewonderaar was wat dit geredigeer het en op 

die Salomoniese outeurskap klem gele het nie. 

Die opmerking in Prediker 1:12,: 'Ek, Prediker, was koning oor Israel in Jerusalem', 

het die redaktor in staat gestel om Prediker I : 1 die voorwoord te maak wat die gedeelte 

inlei met: "Die woorde van die Prediker, die seun van Dawid, die koning van Israel, 

die koning in Jerusalem".' Daarna som die redaktor die hooftemas op, waar hy van die 

Prediker in die derde persoon praat en dikwels die uitdrukking 'all es kom tot niks' 

gebruik. 

Laaste het die redaktor die epiloog (Pr 12: 9-14) aangeheg en weer die derde persoon 

gebruik om na die outeur te verwys. Hier le die redaktor weer klem op die wysheid van 

die skrywer en dat hy, die Prediker, van versamelde spreuke gebruik gemaak het en die 

woorde is deur God geinspireer (vgl Pr 12:11). 

McNeil (1904:22) erken dat so 'n geskrif 'n groot beroering sou veroorsaak het, as die 

vermoede korrek is dat die skrywer 'n hoe posisie in die samelewing bek:lee het. In 

stede daarvan om die geskrif uit te gooi, is daar eerder pogings aangewend om dit te 

verbeter. Wyse manne was getref deur die aard van die boek en die toeskrywing aan 

Salomo, die vader van die wyses, en deur die verwysing na spreuke in Prediker 12:9-

10. Hierdie wyses wou die geskrif verryk deur die toevoeging van spreuke. Van hierdie 

toevoegings kon gesuggereer wees deur die Prediker se woorde. Hierdie toevoegings 

kon die woorde van die oorspronklike geskrif gekorrigeer of verbeter het. 

'n Voorbeeld hiervan kan in Prediker 4:4-6 gevind word: 
.. 

K'i'.1 ':;> n~~~tl i;i~:;i·?~ 111$1 ?~)!·?~·l'll$ '~l!! '1)'~11 4 

:i:ni 111Y11 ?~v nrci~ ljl3?."!.~ lti•~·11tt~i7 
:ii~~-nl$ ?;iK1 i·1~·nl$ p:;m ?•i;>:pti s 

:JJli l11Y11 ?~)! Cl~~~!] Ki;il?l,l l11J1 9~ Ki;.7? !li1' 6 

4 Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid 

by die werk naywer is van die een teenoor die antler. Ook dit is 

tevergeefs en 'n gejaag na wind. 

5 Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 
6 Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en gejaag na wind. 
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Die Prediker kla in vers 4 en 6 dat suksesvolle arbeid jaloesie uitlok, vreedsame 

armoede is daarom beter as onrustige rykdom. Die 'wyse' het toe as 'n korreksie 'n 

spreukwoord oor luiheid ingevoeg. 

Hierdie spreekwoorde van wereldse wysheid, is volgens McNeil (1904:24) wel in 

ooreenstemming met die religieuse denke van daardie tyd, alhoewel nie godsdienstig in 

die ware sin van die woord nie. Hierdie spreekwoorde help om die proloog en die 

epiloog te ondersteun wat die redaktor tot die Prediker se werk bygevoeg het. 

Die boek Prediker het egter ook stellings bevat wat nie binne die raarnwerk van die 

ortodok Joodse godsdienstige leerstellings geval het nie. 'n Vroom Jood, een van die 

Hasidim, het byvoegings gemaak wat eerstens gesentreer het rondom die vrees en 

gehoorsaam wees aan God en tweedens die sekerheid dat God die wat Hom nie gevrees 

en gehoorsaam het nie, gaan oordeel. 

Prediker 2:24-26 

1?~~~ ::111' 1!11~~-11~ i11$1\l1 i1.J;1~1 ?~M-.;t C11$~ :!1tl"T'I:! 24 

:M'i1 C'i1?Mi1 i•~ '~ 'lM '11'Mi i1~"0J 
'''tlT- 0 ''T 0 'T -

:·~~!;) r1n tllm~ 'l';)i ?~M~ '!;) ':P 25 

M1?1n'?1 i11Jl?W1 11ll11 i1~:;>1J f.rl~ ,,~'ii'? :i1w;; C11$7 ':P 26 
i1!"0~ c•::i?~o ·~~? :i11,7 m:i? C1l:;>?1 'J1C~? l~tY f.N 

:mi 11iyi1 ?:i:i - ; '•' -~ 

24 Dit is nie 'n goed wat in die mens kleef dat h y eet en drink en sy siel die 

goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook 

kom uit die hand van God. 

25 Want wie kan eet en geniet sonder Hom? 

26 Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid 

en kennis en vreugde, maar aan die sondaar le hy die taak op om 

bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat wel

gevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is tevergeefs en 'n gejaag 

na wind. 

Die Prediker se dat die mens sy lewe moet geniet. God laat dit egter toe, maar die 

Hasid het die ortodokse stelling ingevoeg dat God wysheid, kennis en vreugde gee as 
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beloning, maar die sondaar sal dit wat hy versamel het verloor, deurdat alles aan die 

vromes gegee sa1 word. 

McNeil (1904:24) se in 'n voetnota dat die frase 'dit is tevergeefs en 'n gejaag na 

wind' 'n latere byvoeging is. Dit is betekenisloos as dit tesame met die woorde van die 

Prediker of die Hasid gelees word. McNeil se dat hierdie en 'n soortgelyke byvoeging 

in Prediker 7: 6 skynbaar die enigste gevalle is van invoegings nadat die boek Prediker 

voltooi is. 

Prediker 3: 14-15 

C'{1Y7 il',i;t: K'il C'iJ?~i;J ii~~: i~~-?~ '~ 'zm; 14 

:i'~!f?l;l 'K!~~ :i~~ c•;:i?~o1 i~~? 1·~ '3~1;)' 9·~1:i7 J'~ i·?~ 
:91·9·111$ tUj?.~~ C'iJ?~v1 :i;i;J i:t;> 111'~? i~~l K':i i:t;> :i;o~·:iiJ 15 

14 Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan; daar kan 

niks bygevoeg word en daar kan niks van weggeneem word nie; en God 

het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. 

15 Alles wat is, was reeds; en wat sal wees, was alreeds; en God soek weer 

op wat verbygegaan het. 

Die Prediker bepeins die ewige en onveranderlike werk van God. Die Hasid sien egter 

niks daarmee verkeerd nie en voeg die gedeelte in dat God dit so gemaak het dat die 

mense moet vrees voor sy aangesig. 

Prediker 3: 16-18 

Y~"!v :i~~ ~~~~1' c1p~ !U~~u 111Jtl '1'.1'1:(111Y1 16 

:l7~1i;I :i~~ i''!~u C1i'~' 

c·i!?~v ~-s~: :v~v?"1ll$1 i''"!~u·nis •:ti?;i ·~~ '1:11~1$ 11 

:c~ :i~~~1:1·?~ ?i1 T!fi:r·?~? ey··~ 
c•;:i?~o ci:t? c11$v ·~ l'1"1~1-?i •:ti?;i ·~1:1 '1:11~1$ 1s 

:c:::i? :i~iJ :i~v;i·c:::i~ mK1?1 

16 Verder het ek ook gesien onder die son die plek van die gereg - daar was 

onreg, en die plek van geregtigheid - daar was onreg. 

17 Ek het in my hart gese: God sa1 die regverdige en die goddelose oordeel, 
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want dafl:r is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. 

18 Ek het in my hart gese: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat 

God hulle kan beproef en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee 

IS. 

Die Prediker kla dat die goddelose die regverdige oorweldig, maar God laat dit toe 

sodat die mense kan sien wat hulle werklik is. Die Hasid verklaar egter dat God eendag 

sal oordeel want daar is 'n tyd vir alles. 

Ander voorbeelde van die Hasid se invoegings word gevind in Prediker 4: 17-5:6; 

7:15-18; 7:26; 7:28-29; 8:2b, 3ab,5,6, 8:11-13; 11:9b, 12:1a. 

Wanneer Barton (1984:69) Prediker 4:7-12 lees kan hy sien wat die 'wysheidsredaktor' 

gedoen het. Barton onderskei verse 7-8 as die oorspronklike gedeelte en dat 9-12 deur 

'n eerste redaktor bygevoeg is. Barton lees ter wille van die illustrasie van redaksiek

ritiek die betrokke gedeelte so. 

Prediker 4:7-12 

:Wi'.lWil nnn ?::iil ilKiK1 'JK '1'1:JW1 7 •.•7- -• ·.·~· ·~:~·T •-, •:•; 

i?T~ nis1 P! c~ '~W r~1 11Jl$ w:. s 
i~ Y~~n:rK~ 1'1'ltC~ i?~~-7~7 l"i?. 1'~1 

il1itll;' '~~)"111'! i11101?i ?~~ '~~ I '7;'7i 
:K1il Y1 J:~Y1 ?~p il!"C~ 

i;'~ 11Jl'!lJ"ll;' C'.)~tl C':;lit:l 9 

:c?~~~ :iii:! ,~~ cry?·w:. 
ii:;iq·nl'! C'i?~ 11Jl'!O i?ll:·ci:t ·~ 10 

:ii'.l'i?~? ·~w 1'~1 ?i!!~;' 11Jl'!O i?'i:t1 
:CIJ'. 'lJ'~ 11Jto!?i cry? CIJ1 C')~ i::i~~:·ci:t c~ 11 

i"IH ,,??P: C'.)~tl 11Jl'!O i!lj?J;l'."Cl:t1 12 

:j?~'. ili.tll?:;I K~ ttt7~7?tl t:lint1l 

7 En weer het ek vergeefse moeite gesien onder die son: 

8 Daar is een allenig sonder 'n tweede, ook het hy geen seun of broer nie; 

tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie, sy oe kry ook nie 

genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel 

gebrek lei aan die goeie? Ook dit is tevergeefs en 'n verkeerde saak. 
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9 Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle 

moeitevolle arbeid. 

10 Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val 

sonder dat daar 'n tweede is om horn op te tel. 

11 Verder, as twee bymekaar le, kry hulle warm; maar hoe kan een allenig 

warm word? 

12 En as iemand die een aanval, kan altwee horn teestand hied; en 'n 

driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. 

In verse 7 en 8 maak die Prediker 'n Stelling wat kenmerkend van horn is - dit is nut

teloos om moeitevolle arbeid te verrig as daar niemand is om die vrugte daarvan te pluk 

nie. 

In verse 9-12 wat aan 'n eerste redaktor toegeskryf word, le hierdie redaktor se klem 

nie in die feit dat dit doelloos is om alleen te wees en daar niemand is vir wie jou werk 

iets kan beteken nie, maar in die feit dat as daar twee mense is, dan is daar wel be

loning - laste word gedeel, hulle maak mekaar warm en help met die verdediging 

wanneer een aangeval word. 

Met die byvoeging van verse 9-12 deur die redaktor wil hy he die lesers moet die hele 

gedeelte as 'n eenheid lees en nie net as 'n betekenislose mening nie - dat die skrywer 

ons herinner dat om alleen te wees 'n euwel is en dat om geselskap te he baie goed is. 

Barton (1984:70) se al die ander invoegings is met 'n doel gemaak. Hulle korrigeer die 

Prediker se pessirnisme en skeptisisme. Redaksiekritiek maak dit duidelik dat dieselfde 

woorde 'n ander betekenis kan he as dit in 'n ander konteks staan. As die leser dan let 

op die redaktor se werk dan kan mens naastenby vasstel hoe die oorspronklike werk 

daar uitgesien het. 

As Barton (1984:70) aanvaar dat daar na McNeil (1904) se mening na 'n tweede redak

tor 'gesoek' word, word die tweede redaktor se bydraes gevind in die gedeeltes wat die 

sekulere wysheid verander het in godsdienstige wysheid. 

Hierdie veranderings wat die tweede redaktor in die teks aangebring het, kan die beste 

gesien word in die Prediker 11:9-12:14 wat die afsluiting van die boek Prediker is. As 

die klein gedeeltes wat waarskynlik die tweede redaktor s'n is, verwyder word, sal ons 

vind dat die oorspronklike teks 'n dramatiese wending aanneem. Die byvoegings 11 :9b, 
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11: 1 Ob en 12: 1 a is in kursief gedruk en die teks moet dus daarsonder gelees word. 

'9tiiim~ 'Z?:;i ;~? '9~'~'1 '9'tiii7:~ iin~ n~~ 9 

'9'rY. ·~,~~, ;~? •;111~ i?.r11 
:"~~IP~ C'iJ':i~iJ ;ir:;i; i1?~-?~·?!i '~ Y11 

'91.~~7;) mn i:;nm1 '9i177;l c![;i ii;i;:i1 10 

:?:i;i minwm mi?•;i·•J ... " .. - - : : -- . 
i1JiliJ ·~; iK":i;·ib 1Vfll 1![ '9'ti1in~ '~':;i '9'1$1iJ"1ll$ i":JT, 1 

:f~IJ c::;i~ •?·1·~ i~l(l'I ivtll c·~~ iy•;::q 

9 Verbly jou, o jongeling, in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in 

die dae van jou jonkheid; en wandel in die wee van jou hart en in die 

aanskouing van jou oe; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in 

die gerig sal bring. 

10 En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, 

want die jeug en die jonkheid is nietigheid. 

1 En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die 

ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal se: Ek het daar 

geen behae in nie ... 

Met die invoeging van die tweede redaktor se halwe verse, word die gedeelte 

verander. Hier bet ons dan 'n aanduiding van die kortstondigheid van die mens se lewe 

en dat dit alles sa1 eindig met die goddelike oordeel. Geniet jou lewe, maar onthou God 

se oordeel wag! 

S Samevatting 

Ten slotte moet ek net daarop wys dat die lite~re kritiek en die vormkritiek, in die 

geval van die boek Prediker baie na aan mekaar le. Literere kritiek werk met die 

gedagte van toegevoegde spreuke. Vormkritiek wys weer die verskillende 

wysheidsgenres uit, maar vel nie 'n oordeel of dit toegevoeg is of nie. Redaksiekritiek 

werk egter ook met toevoegings, maar in hierdie geval gaan dit om meer as net 

toegevoegde spreuke. Dit gaan ook om allerlei ander toevoegings wat die oorspronklike 

skrywer se bedoeling in 'n and er rigting stuur. 



HOOFSTUK4 

DIE NA VORSINGSGESKIEDENIS VAN AANHALINGS IN DIE BOEK 

PREDIKER 

1 Inleiding 

In die voorafgaande hoofstuk is die bydraes van die histories-kritiese studie van die 

boek Prediker bespreek. Diegene wat 'n vonnkritiese studie van die boek Prediker 

gemaak het, het uitgewys dat daar verskillende wysheidsgenres in die boek aangetref 

word. Diegene wat 'n literer-kritiese asook diegene wat 'n redaksie-kritiese studie van 

die boek gemaak het, het allerlei toevoegings in die boek uitgewys. In die vroee 

dekades van hierdie eeu was dit 'n algemene verklaring vir die teenstrydighede wat in 

die boek voorkom. Die kommentare wat in hierdie jare geskryf is, het byna deur die 

bank hierdie oplossing verkondig (vgl McNeil [1904], Barton [1908], Volz [1911] en 

Jastrow [1919)). Robert Gordis (1939/40) het egter in die veertiger jare met 'n nuwe 

verklaring vorendag gekom: die boek Pediker is nie deurspek met toevoegings nie, 

maar met aanhalings. 

In hierdie hoofstuk word Gordis se sienings kortliks bespreek asook die reaksie wat sy 

hipotese ontlok het. 

2 Die standpunt van Robert Gordis 

In sy artikel bespreek Gordis die aanhalings in die wysheidsliteratuur. Die 

wysheidsleermeesters het hulle besig gehou met die onderrig van mense. Hulle het 

klem gele op die belangrikheid van morele en godsdienstige waardes (1939/1940: 123). 

Die Prediker was 'n wysheidsleermeester en dus geskool in die tradisionele wysheid. 

Ons kan daarom spreuke verwag wat aangehaal sal word, net soos in die werke van 

ander wysheidsleenneesters. 

In die Akkadiese, Sumeriese en Egiptiese literatuur en ook in die Ou Testament word 

daar aanhalings gevind. Omdat die aanhalings dikwels sonder 'n inleidingsfonnule 

voorkom, word die aanhalings misgekyk (Gordis 1968:95). 

In Prediker 4:8 lees ons: 
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;?·1·~ "1$1 p c~ ·~w 1'~1 iol'.! ~:. 
i~ Y:;l~J:nb i'1'itC~ i?~~-?~7 fj?. 1'~1 

i1:ti~l;l ·w~~-112'.! i11m~, ?~~ ·~I'.! 1 '1,)7, 
:Mm Y1 l:~Y1 ?~v i1!"C~ 

Daar is een allenig sonder 'n tweede, ook het hy geen seun of broer nie; 

tog is daar geen einde aan sy moeitevolle arbeid nie, sy oe kry ook nie genoeg 

van rykdom nie. 

Vir wie tog vennoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? 

Ook dit is tevergeefs en 'n verkeerde saak. 

Hier is 'n voorbeeld van 'n moontlike aanhaling waar daar geen uiterlike tekens is dat 

dit 'n aanhaling is nie. Soortgelyke voorbeelde kom ook voor in die Rabbynse en Ou

Testamentiese literatuur. 

Gordis ( 1968: 99-108) onderskei vier kategoriee aanhalings in die boek Prediker. Sy 

kategoriee soos van toepassing op die boek Prediker word hier weergegee. 

Kategorle 1 

Die eenvoudigste tipe is 'n aanhaling waarmee die outeur saamstem. 'n Voorbeeld hier

van is Prediker 10: 18. 

Prediker 10:16-20 

:i?;;IM' ij?.~:;l 1:1~1 ill; 1:P.7~'# f"!l'.! 1?·•~ 16 

~?;;IM' 11)l~ 1'.1~1 C'"'!ln·J~ 1:P.7~'# fi.2$ 1'1.~1$ 17 
:'J:l~:;i Mi;i1 i11i::i; 

:11:~t1 ~i;i1: c:1;. m?~w~i i1i.i?~ti 1~· c:t1?;~:;i 1s 
:?~ti"112$ i1~~: ~~~t11 C'~IJ n~w; r:1 CIJ'( C'f!.''Y vin~'? 19 

i·w~ ??.i?r;i·?1$ ;~~~l;l '1.11J~, ??.i?r;i·?1$ 1?lef ;;n~~ c~ 20 

:i:t1 1'~: C'~1ftl ?)l:;ii ?iji'tl"112$ 1'7i• C'.~~l'.I ~iy '~ 

16 Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die more 

vroeg maaltyd hou. 

17 Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die 

regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie. 
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18 Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, 

en deur slapheid van die hande lek die huis. 

19 Vir plesier maak hulle maaltyd klaar, 

en die wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles. 

20 Vloek die koning selfs in jou gedagtes nie, 

en vloek in jou slaapkamer die ryke nie; 

want die voels van die heme! sou die geluid kon wegvoer, 

en die gevleueldes die woord te kenne gee. 

Dit is egter moeilik vir Gordis om te onderskei of die Prediker hierdie soort spreuke 

aanhaal en of hy dit self geformuleer het. 

Kategorie 2 

Net soos met ander wysheidboeke (Spreuke en Ben Sira) teken die Prediker kon

vensionele spreuke aan. Somtyds lyk <lit of Prediker sy argument ondersteun met 'n 

spreuk, een gedeelte is geskik, terwyl die res van die spreuk, alhoewel dit irrelevant is, 

aangehaal word ter wille van volledigheid. Dit is 'n letterkundige prakty k onder al die 

wysheidsleermeesters en kom ook voor in die Egiptiese wysheidsliteratuur. 'n Voor

beeld hiervan is Prediker 5:2. 

Prediker 4: 17-5:6 

11t1~ ibl1'7 :iii~i o•::i?1;1:;i 11'i!-?1$ i7.ti ,~~~ 17~1 ib!1i 11 

:Y111ifl7Jt;'? O'Y!i' 01'1!1"'~ n;t o•?•Q:pti 
o•:,?1;1:;i ·~~7 111K'~i:i';i1vl;l;·?1:.t 1~71 1';1"?i ?v;t;r?l:.t 1 

:O't,\li~ 1'111 ~·::i: l;ll"?i f11$v"?i :"1.7;11$1 O'l;l~;; o•:,?l;lti '~ 
:0'!11 J1~ ?•Q:p ?ij.'1 J~~y J1~ Oi?tfti K~ ·~ 2 

111!1 0•?•9:p;; nm J'l!I ·~ i?J'?W7 11J1$1;1"?1$ c•:,?K7. 11.~ 1'11:1 i~~~ 3 

:ol;IU 1'11'1"11!1K 
•• - • • •• "I 

K'::i :i~~f!i ·~ 11571;lv ·~~'? i1;11t1'1"?1:.t111~:r111$ K't;itf'? ,-;i-111$100-?1:.t s 
:1•1.~ :iw~-111$ ?;ii:ii 1?ip·?r c•::i?~:;i 'J"Ii?: :i~? 

:K1; c•:,?l;l:;J"111$ ·~ :"li!!tl 0'!11~ c•71t)111i?J?tf J1:t ·~ 6 

17 Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, 

want om nader te kom en te hoor, 
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is beter as dat dwase 'n slagoffer bring; 

want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. 

I Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord 

uitbring voor die aangesig van God nie; want God is in die heme! en jy 

op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. 

2 Want soos die droom kom deur baie drukte, 

so is die gepraat van die dwaas deur baie woorde. 

3 As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, 

want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe. 

4 Dit is beter dat jy nie belowe nie as jy belowe en nie betaal nie. 

5 Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en 

s~ nie voor 'n gesant van God: Dit was 'n vergissing nie. Waarom moet 

God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? 

6 Want soos daar drome is, so is daar ook nietige woord in menigte, maar 

vrees God. 

McNeil (1904:25) het die hele gedeelte van Prediker 4:17-5:6 uitgelig as die werk van 

'n Hasid kommentator: 

This is the only section of the Hasid's work which does not immediately 

correct Koheleth. It inculcates sincerity in sacrificing, reticence in 

prayer, and the strict performance of vows, ending with the all-important 

command 'fear thou God'. 

Barton (1908:45) aanvaar dat die hele gedeelte behalwe Prediker 5:2 en 6a uit die pen 

van die oorspronklike skrywer kom. Gordis (1939/1940:131) voel egter dat daar geen 

oortuigende rede is om die egtheid van die gedeelte in twyfel te trek nie. 

Kategorie3 

Die gebruik van spreukaanhalings as 'n teks waarop die skrywer kommentaar (vanuit sy 

gesigspunt) !ewer, is 'n opvallende sty! van die Prediker. 

Prediker 7:1-4 is 'n versameling van sewe wysheidsuitsprake wat die tradisionele 

wysheid verwoord. Hierdie spreuke word saamgebind deur middel van die 'beter as' 

(~ ::m:i) openingswoord. Elke spreuk word versterk deur 'n aanmerking wat al die 

eienskappe van die Prediker se sty! en gesigspunt dra. 
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'n Voorbeeld is Prediker 7:1-4 

:1i?v:i 01•1';) 111~u 01•1 ::i1t1 1~~1';) o~ ::i1t1 1 

:iti~m 11•:;r?1$ ~?I';) ?~w,,,~·?1$ 11~?? ::i1t1 2 

:t11;i·?1$ i.tl' '1Jl11 011$i;I"?~ ~10 Mi:i 1~~~ 
:::i7. ::!!:''~ o·~~ :z1~··;;i pn~I';) o:z~ ::i1t1 3 

::in~fV 11•::i:i o•?•o::i ::i?i ?::iM 11•::i:i o·~::in ::i? 4 
T ; • •• l • ' : •• : •,• •• •• : ' T -i •• 

I 'n Goeie naam is beter as goeie olie, 

en die sterfdag beter as die geboortedag. 

2 Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van 

maaltyd; want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende 

ktm dit ter harte neem. 

3 Om verdrietig te wees, is beter as om te lag; 

want as die gesig droewig is, gaan <lit goed met die hart. 

4 Die hart van die wyse manne is in die klaaghuis, 

maar die hart van die dwase in die huis van vreugde. 

Daar is verskeie voorbeelde in die boek Prediker waar 'n spreuk as teks gebruik word 

met 'n ironiese opmerking daarna. 

In Spreuke 24:21 word politieke opstand afgeraai met die volgende woorde: 

My Seun, vrees die Here en die koning, 

laat jou nie in met oproerige mense nie. 

Die Prediker stem hiermee saam in Prediker 8:2 waarin hy die idee herhaal maar met 

sy tong in die kies. 

Ek se, neem die bevel van die koning in ag, en we! ter wille van die eed by 

God. 

Hy voeg dan Prediker 8:3-4 hierby: 
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:il~~: l"ll~: ,~t:1·?~ ':;> ll1 ,~,; 1b~{l·?15 1?.r:i ,,~~I;) ?ti~.T;1·?15 3 
:il~~{l"il~ 1?·i~K' 'I;), J1t17~ 17.~·i~1 i~l':I~ 4 

3 Haas jou nie om van horn af weg te gaan nie; 

laat jou nie in met 'n slegte saak nie, 

want alles wat hy wil, doen hy. 

4 Want die woord van die koning is magtig, 

en wie kan vir horn se: wat doen u? 

Gordis (1939/1940:136-137) kan egter nie onderskei of bogenoemde 'teksspreuke' aan

halings van ander wysheidsskrywers is of oorspronklike spreuke van Prediker nie, 

'espedally since gnomic literature is particularly apt to swallow up the individual in the 

anonymity of the mass.' 

Kategorie 4 

Die Prediker maak ook gebruik van kontrasterende spreuke. Dit is 'n algemene feit dat 

spreuke mekaar soms weerspreek. Die Prediker haal 'n spreuk aan en vervolg dan met 

'n ander spreuk met 'n teenstrydige betekenis om sy beswaar aan te teken. Die Prediker 

gebruik hierdie spreuke om sy eie oogmerke te bereik. 

So 'n voorbeeld tref ons aan in Prediker 4:4-6: 

il~~!Pll 11i~:;i·?f 11~1 ?~;r?f-111$ '~!':! '1'.l'W't1 4 

iilY."!.~ W'W1115~i? K'1'.I ':;> 
:mi 11in, ?~il ilrci 

- I ~ \" '." • 

:11~;-111$ ?;i"K1 i·1~·11l$ p~!'M ?•t;i=iJu s 
:1Ji1 11iY")i ?~~ C~~~IJ K~rpl;l 111J~ '):;) K~I? ~1t1 6 

4 Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid 

by die werk naywer is van die een teenoor die ander. Ook dit is 

tevergeefs en 'n gejaag na wind. 

5 Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 

6 Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en 'n gejaag na 

wind. 

Die Vulgaat en Ibn Ezra voeg egter ('hy se') na vers 5 in. Hiervolgens is vers 6 dan die 
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rede wat die dwaas aanvoer vir sy houding. Verse 5 en 6 word so weergegee: 

5 Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 

6 Hy s2: Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en 'n gejaag 

na wind. 

Gordis (1939/1940:235) meen dat hierdie invoeging die weerspreking wat tussen die 

twee verse bestaan, uitstryk. Voorts wek dit die indruk dat die Prediker 'n voorstander 

is van harde werk en dit is hoogs onwaarskynlik. 

Die Prediker le baie klem op die nut van wysheid, maar besef dat slegs 'n klein bietjie 

dwaasheid alle wysheid tot niet kan maak. In Prediker 9: 16, 18 vind ons die volgende 

opmerking: 

il"\1:1~7.l il~i'O i111tl '~1$ '1:11~1$1 16 

:C'Y~~~ er!'.! 1'"!111 il;lT~ 1~97,)tl 11~:;>01 
:il;r)tt i111tl 1i!l5~ 1Ql$ N;i1n1 :l"\i? '7f7.l il~:;>Q il:t1tl 18 

16 Toe bet ek gese: Wysheid is beter as heldekrag; maar die wysheid van 

die arme word verag, en na sy woorde word nie geluister nie 

18 Wysheid is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie 

dinge. 

Volgens Gordis (1939/1940:236) is hierdie aanhaling Prediker se eie standpunt. Hy 

verskaf egter nie redes vir sy standpunt nie. 

3 Die standpunt van Diethelm Michel 

Michel (1979:102) dee! antler kommentatore se gesigspunt dat daar teenstellende idees 

in die boek Prediker voorkom, maar die redes wat die ouer eksegete hiervoor 

aangevoer bet, is volgens horn ongegrond. Die ouer eksegete het van die veronderstell

ing uitgegaan dat redaktore aan die boek woorde en selfs spreuke toegevoeg bet om die 

pessimistiese toon daarvan te versag. Hy konsentreer op Prediker 8:2-9 en 7:11-14 om 

sy siening te illustreer. 

Prediker 8:2-5 is volgens horn 'n aanhaling van vroee wysheidsmateriaal waarop die 

die outeur dan reageer in verse 6-9. 
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:c•::i?t1 l'1Jl,:lo/ 111~1 ?:iz1 ii~o/ 1?~-·~ '~ll 2 

:il~~: rsr;i: ,~ll·?~ ·~ Y1 i:rtf 'lb~.ri-?13 17..ti i·1~i';l ?r.if1;1·?13 3 

:il~~.tl-ill;l i?·i1;1M~ 'i';l, flt>?~ 17~-i~'f ,~ll~ 4 

:C~IJ :i 7. Yi.'. t>~o/i';l1 l'lY.1 Y1 i:n Yi.'. M? i11~l';l i~itl1 5 

:i'?i? ilfi C11$v l'1!l1"'~ t>~o/i';l, l'1Y, 111;. l'~IJ·?~? '~ 6 

:i? ,,~: 'i';l il~.~: ,~ll~ ·~ il':~~~·i11;1 :izi.' ,lr~-·~ 1 

111.l~LI Ci'f Titi1f~ r~1 r:ni:;i·11~ Mi?:;>? r:nif ti'?W C'!.1$ l'~ 8 

:r?i?f·11~ YWi. ti?,1;1;·M?1 il~IJ1fl;'l~ l'11J1?o/l';l r~1 
ilt~~ i~ll i1~~1;1·?~7 •:;1?·11~ 111111 '.1?~1 il!"?~-11~ 9 

:i? Yi? C11$f C11$iJ til;i~ i~l'.l l'1Y. 117~,LI l'11J1'1 

2 Ek s~: Neem die bevel van die koning in ag, en wel ter wille van die eed 

by God. 

3 Haas jou nie om van hom af weg te gaan nie; en laat jou nie in met 'n 

slegte saak nie, want alles wat hy wil, doen hy. 

4 Want die woord van die laming is magtig, en wie kan vir hom se: wat 

doen u? 

5 Hy wat die gebod onderhou, sal geen kwaad ondervind nie; en die hart 

van 'n MrySe sal die tyd en die regterlike beslissing be/ewe. 

6 Want vir elke cling is daar 'n tyd en 'n beslissing; want die boosheid van 

die mens druk swaar op horn. 

7 Want hy weet nie wat sa1 wees nie; want hoe sal dit wees- wie kan horn 

dit te kenne gee? 

8 Daar is geen mens wat heerskappy het oor die wind om die wind tee te 

hou nie, en niemand het mag oor die dag van die dood nie, en daar is 

geen vrystelling in die oorlog nie; so sa1 ook die goddeloosheid horn wat 

clit begaan, nie red nie. 

9 Dit alles het ek gesien deurdat ek my hart gerig het op elke werk wat 

onder die son gedoen word, in 'n tyd waarin die een mens heers oor die 

ander tot sy ongeluk. 

In Prediker 7:11-14 beskou hy verse 11 en 12 as aanhalings waarop die outeur in verse 

13 en 14 reageer: 

:117~,LI ,~-,7 i.u~1 il'?q~·cy il~:;>IJ il:titi 11 

:iJ'7.Y.~ i1~1J1;1 il~:;>IJLI l'1ll"! tiiJ;1"1 '19,~LI ?;f il~:;>IJLI ?;f '~ 12 
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:in1v ,~!!! ~ lW..ti? ?:;i1• 'I'.' •:;i c•;:i?~;;i i'IW)J'.~·n15 i'I~"! 13 

i1Mi i'l)1i Ci'Jl J11:!J i'l'i'I i'IJil:! Ci'::! 14 
•• 1 t T : : .,.,., T : 

c•;:i?~;;i i'lo/J? il!"nl'llit? i1rn15 c~ 
:il~lM~ ,,,~lt C1!$v M~~: M~~ n1:;i1·?i 

11 Wysheid is net so goed as die eifdeel en 'n voordeel vir die wat die son 

sien. 

12 Want wysheid is 'n beskutting, geld is 'n beskutting; maar die voordeel 

van kennis is: die wysheid hou die besitter daarvan in die /ewe. 

13 Aanskou die werk van God, want wie kan reguit maak wat Hy krom 

gemaakhet? 

14 Wees goedsmoeds op die dag van voorspoed, en ook op die dag van 

onheil, bedink dan: Ook hierdie dag het God gemaak net soos daardie, 

daarom dat die mens na sy dood niks meer sa1 ontdek nie. 

Ongelukkig het Michel nie !criteria vir die onderskeiding en identifisering van aanhal

ings geformuleer nie. 

4 Die standpunt van Norman Whybray 

Whybray (1981 :437) het 'n aantal !criteria opgestel om die ouer wysheidspreuke in die 

boek Prediker te kan onderskei: 

1 Die wysheidspreuke moet sin maak onafhanklik van die konteks waarin 

hulle staan; 

2 die vorme moet ooreenkom met die vorme van die spreuke in die boek 

Spreuke; 

3 die temas moet ooreenkom met die temas in die boek Spreuke; en 

4 die taa1 moet nie dieselfde eienskappe vertoon as die taa1 waarin die boek 

Prediker geskryf is nie. 

Volgens Whybray (1981:437-438) se ondersoek is daar ten minste veertig spreuke wat 

aan die eerste twee !criteria voldoen, met ander woorde, hulle maak sin op hulle eie en 

die vorm is parallel aan die spreuke in die boek Spreuke. Verskeie van die veertig 

spreuke kon egter nie aan die laaste twee !criteria voldoen nie. 

In 'n voetnota noem Whybray (1981:437-438) slegs die volgende agt en dertig spreuke: 



68 

Prediker 1 :4, Sb, 15, 18; 2: 14a; 4:5, 6, 9, 11, 13, 17; 5:2, 9a; 7: 1, 2a, 3, 4, 5, 6a, 7, 

8, 9; 8:1b, 4, 8; 9:4b, 17, 18; 10:2, 8, 9, 11, 12, 19; 11:1, 4. Volgens horn is daar 

slegs agt wat voldoen aan al vier kriteria en wat dus geklassfiseer kan word as aanhal

ings. Hierdie agt is 2:14a; 4:5, 6; 7:5, 6a; 9:17; 10:2 en 10:12. 

In hierdie agt gedeeltes met die uitsondering van 4:6 word slegs een woord vir 'dwaas' 

gebruik, naamlik ?•o:::>. Al die verse gebruik 'dwaas of dwase' terwyl Spreuke 

daarenteen nie minder nie as vyf verskillende woorde vir 'dwaas' (, 11i?•o:::>, ?o:::>, m?:::io 
11?iM , rn??m) gebruik. 

Die voorbeelde wat Whybray noem en bespreek, is alma! voorbeelde van spreuke waar

van die temas kenmerkend is van die onderrig wat in Spreuke 10-29 voorkom. Hierdie 

spreuke se taal is ook die van 'n vrociire periode en daarom kom Whybray tot die slot

som dat hulle ouer spreuke is wat die Prediker (as aanhalings) ingesluit het in sy boek. 

'n Moontlike rede kan wees dat die Prediker met van die spreuke saamstem en hulle 

met goedkeuring ingesluit het in sy werk. Whybray (1981:438-445) ondersoek die agt 

gedeeltes waarin spreuke voorkom, op grond van hulle vorm, tema, taal en of hulle 

werklik op hulle eie bene kan staan. 

(i) Prediker 2:14a 

Die wyse het oe in sy hoof, 

maar die dwaas wandel in die duisternis. 

Hierdie is 'n antitetiese spreuk waarin die onderwerp van elke sinsdeel eerste geplaas 

word. Die tema handel oor die wyse en die dwaas en die gevolge van hulle 

ingesteldheid. Hierdie tema kom dikwels voor in Spreuke en word gewoonlik uitgedruk 

deur middel van 'n metafoor vir lewenswandel. Vandaar die woorde 'loop'; 'wee' en 

'struikel'. Al die woorde kom voor in klassieke Hebreeus. Daar is geen spoor van laat

Hebreeuse woorde nie. Die struktuur van die spreuk kom ook in die boek Spreuke 

voor. Vergelyk Spreuke 12:15 
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Die weg van die dwaas is reg in sy eie oe, 

maar die wyse luister na raad. 

(ii) Prediker 4:5 

Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 

Hierdie spreuk is 'n sintetiese parallel wat uit twee dele bestaan en hierdie vorm word 

in Spreuke 20:8 aangetref: 

'n Koning wat op die regterstoel sit, 

wan met sy oe uit alles wat sleg is. 

Dat luiheid tot verval lei, is 'n tema wat dikwels in die boek Spreuke aangetref word. 

Die huidige konteks, waarin daar sprake is van frustrasie van arbeid, is weer 'n ken

merk van die Prediker. Elke woord kom voor in klassieke Hebreeus. Die uitdrukking: 

'om hande te vou' (''!~·nl$ i':;i'n) verskyn slegs in Spreuke 6:10 en 24:33 waar dit 'n 

beeld van luiheid voorstel. Die uitdrukking 'eet sy eie vlees op' (i1~~-nl$ ?:;i'N) dui 

waarskynlik daarop dat wie nie werk nie, ook nie voedsel het nie en dan gebrek ly. 

Hierdie spreuk (Pr 4:5) is volgens Whybray (1981:440) ook 'n voorbeeld van 'n aan

haling van vroee wysheid. 

(iii) Prediker 4:6 

Ben handvol rus is beter 

as altwee vuiste vol moeite en 'n gejaag na wind. 

Die woorde 'gejaag na wind' (IJ~1 n~Y'1) is 'n geliefde uitdrukking van die Prediker. As 

die woorde weggelaat word, bevorder dit die metrum en parallellisme. Hierdie is 'n 

'beter-as' spreuk. Al die moeite om rykdom te verkry, is nie die arbeid werd nie. In 

Spreuke kom soortgelyke spreuke voor. Vergelyk Spreuke 14:30 
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'n Rustige hart is die lewe vir die vlees 

maar die hartsog 'n verrotting vir die gebeente. 

Spreuke 15:16, 17; 15:8, 9 en 29:6 verkies ook eerder 'n gemiddelde inkomste met 

regverdigheid bo rykdom en moeilikheid. 

Al die woorde kom in klassieke Hebreeus voor. 'Een handvol' (9~ lb1:') verskyn ook in 

1 Konings 17:12. 'Twee vuiste' (c:~~IJ) verskyn eenmaal in Spreuke en wel in Spreuke 

30:4 en nog in vyf Ou-Testamentiese gedeeltes en n~rens elders in die boek Prediker 

nie. 'Twee vuiste vol' (c:~~IJ l{?i\)) verskyn in Eksodus 9:8 en Levitikus 16: 12. 

'Rustigheid' (11JJ~) verskyn drie maal in Prediker maar ook in Spreuke 29:9. 

Whybray (1981:441) voel dat die byvoeging van die finale woorde vir horn 'n aandui

ding is dat hi er van 'n aanhaling sprake is. 

(iv) Prediker 7:5 

Dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse, 

as dat 'n mens luister na die lied van dwase. 

Spreuke 21 :9 

Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon, 

as by 'n twisgierige vrou in 'n gemeenskaplike huis. 

Al die woorde in hierdie gedeelte kom in klassieke Hebreeus voor. Die woord vir 

'berisping' of 'bestraffing' (11~~) kom n~rens elders in die boek Prediker voor nie, 

maar drie keer in Spreuke en 'n paar keer in antler boeke van die Ou Testament. 

(v) Prediker 7:6a: 
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Want soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot, 

so is die gelag van 'n dwaas. 

Hier moet die eerste woord 'want' ('::>) weggelaat word. Die vergelyking van twee 

dinge, uitgedruk as selfstandige naamwoorde, kom baie in Spreuke voor. 'n Woordspel 

word hier gevind 0'1'1?0 = doringtakke; i•1;i0 = pot. 

Die nutteloosheid van dwase word in hulle lag geopenbaar en hulle spreke word met 

dorings vergelyk in Spreuke 26:9: 

Soos 'n doring 'wat in die hand van 'n dronkaard geraak het, 

so is die spreuk in die mood van die dwase. 

Daar word heelwat verwysings in Spreuke gevind oor die lee gebabbel van die dwase. 

Byvoorbeeld Spreuke 10:14; 14:3, 7; 15:2, 14; 18:6, 7. 

Die konteks dui vir Whybray (1981:442) daarop dat hierdie gedeelte 'n aanhaling is, 

ten spyte daarvan dat die woordjie ':::> aan die begin van die vers staan en dat hierdie 

vers nie 'n vervolg is op vers 5 nie. Vers 5 verwys na die lied van die dwase en vers 6 

na die gelag. 

Die laaste twee verse is albei aanhalings en het oorspronklik onafhanklik van mekaar 

ontstaan. Die laaste gedeelte van vers 6 'dit is dan ook tevergeefs' (?~~ :iro~1) is 'n 

kenmerklike kommentaar van die Prediker. Omdat die gedeelte nie deel van die 

metriese reel is nie, lyk dit asof die Prediker 'n ouer spreuk aanhaal en weer net kom

mentaar lewer aan die einde van die aanhaling. 

Die taa1 het geen besondere ooreenkoms met die van die boek Prediker nie. i•1;i0 ( = 

pot) kom 'n paar keer in die Ou Testament voor, maar nie een keer in die boek Spreuke 

nie. 0'1'1?0 ( = dorings) alhoewel redelik skaars, kom in ouer boeke soos Hosea 2:8 en 

Amos 4:2 voor. vn~ (= lag) is 'n woord wat baie in die Ou Testament voorkom, word 
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drie keer in die boek Spreuk:e gevind, maar slegs hier in die boek Prediker. 

(vi) Prediker 9: 17 

Woorde van wyse manne, wat rustig aangehoor word, 

is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwase. 

As hierdie spreuk reg oorgelewer is, is hierdie spreuk, dieselfde soort as die van 

Spreuke 17:10: 

'n Berisping gaan by 'n verstandige dieper in 

as om 'n dwaas honderd maal te slaan. 

Die voortreflikheid van die wyse met sy kalm toespraak is 'n tema wat gereeld in die 

boek Spreuke voorkom. Die woordjie 1llJ~ ( = kalm, stil) word in 'n soortgelyke 

konteks in Spreuk:e 29:9 gevind. 

Het 'n wyse man met 'n sot 'n regspraak 

dan gaan die sot te kere en lag, sonder bedaring. 

Die onmiddellike storie wat voorafgaan, handel oor die arme man waama die mense 

nie wou luister nie (Pr 9:14-16). Die verse gee die Prediker se eie beskouing. Die verse 

verskil van die strekking van hierdie spreuk, daarom beskou Whybray (1981:443) hier

die gedeelte ook as 'n spreuk. 

?w'l'.) ( = regeerder) verskyn vyf keer in die boek Spreuke en slegs twee keer in die 

boek Prediker (9:17 en 10:5) waar die woord t1'1r~ ook vir 'regeerder' gebruik word. 

Daar is dus geen ooreenkoms met die taa1 van die boek Prediker nie. 

(vii) Prediker 10:2 
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Die hart van die wyse is na regs, 

maar die hart van 'n dwaas is na links. 

Hierdie tipe spreuk kan vergelyk word met 'n hele paar spreuke soos byvoorbeeld 

Spreuke 10:16 

Wat die regverdige verwerf, is vir die !ewe, 

die inkomste van die goddelose is tot sonde. 

Hierdie tema waarin die bestemmings van die wyse en die dwase gekontrasteer word, is 

kenmerkend van Spreuke. Die optimisme van hierdie ouer spreuk word genegeer deur 

die pessimistiese kommentaar van die Prediker in vers 15: 'dwaasheid weeg swaarder 

as wysheid, as eer'. 

Die Hebreeus in hierdie teks is klassieke Hebreeus. Daar is weinig ooreenkomste met 

die taa1 van die boek Prediker. 

(viii) Prediker 10:12 

Die woorde uit die mond van die wyse is aangenaam, 

maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. 

Dieselfde soort parallelisme kom in Spreuke 10:7 voor: 

Die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seen, 

maar die naam van die goddelose vergaan. 

Die tema oor die belangrikheid van wyse spreke en die gevolge van wyse en dwase 

praatjies is kenmerkend van die boek Spreuke. 
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Soos in die geval van Prediker 7:5, 9:17 en 10:2 word die optimisme van hierdie 

spreuk in kontras gestel met die Prediker se verwysing in 9: 17 na die 'ag slaan' op die 

wyse manse woorde. In Prediker 10:12 word verwys na die 'aangename woorde van 

die wyse', terwyl ons in Prediker 9:17 gelees het dat daar glad nie na die wyse man 

geluister is nie. 

Die aanhalings wat Gordis en Whybray identifiseer kan soos volg getabuleer word. 

GORDIS WHYBRAY 

2:13 

2:14 2:14a 

4:5 

4:6 4:6 

4:9 

4:12 

5:1 

5:2 

5:9 

7:2a 

7:3 

7:4 

7:5 

7:6a 

7:7 

8:2 

8:3 

8:4 

8:12 

8:13 

9:4 

9:16a 

9:17 

9:18a 

10:2 

10:12 
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11:1 

11:3 
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Slegs in twee gevalle (Pr 2:14 en 4:6) stem Gordis en Whybray dus ooreen. Whybray 

(1981:450-451) beklemtoon dat die volgende in gedagte gehou moet word: 

1 Die feit dat die Prediker spreuke aanhaal uit 'n vroee periode dui daarop dat die 

Prediker homself as 'n wysheidsskrywer in die Israelitiese tradisie beskou; 

2 Die Prediker se doe! waarom hy aanhalings aanhaal, was nie om te demonstreer 

dat hulle vals was nie, maar juis omdat die Prediker met hulle waarheid saam

stem; 

3 Die Prediker se goedkeuring was van 'n onderskeidende aard. Hy het in die 

kontras gesien hoe wysheid en dwaasheid van mekaar verskil, nie die 

optimistiese leer dat die mens vry is om wysheid te kies om sukses te behaal 

nie, maar eerder die pessimistiese een dat die dwaasheid gewoonlik die wysheid 

oorheers, daarom is die !ewe betekenisloos. 

Die aanhalings wat die Prediker gemaak het uit vroee literatuur het te doen met die 

alledaagse !ewe, met ander woorde hulle handel oor temas soos wysheid en dwaasheid, 

arbeid en luiheid, sukses en mislukking. Hierdie spreuke verteenwoordig die leer van 

ouer wysheid soos dit aangetref word in Spreuke 10-29. 

Spangenberg (1991:34) sluit sy artikel af deur te se dat wysheidsspreuke een van 'n 

paar wysheidsgenres is wat in in die Prediker onderskei kan word (vgl ook Loader 

1979:18-28). Wat Whybray egter nie in gedagte hou nie is die feit dat daar in die boek 

Prediker meer aanhalings kan voorkom, waarin die taal wel ooreenkom met die van die 

boek Prediker. 

Dit is egter noodsaaklik dat die leser aanvaar dat die boek Prediker proteswysheid bevat 

en dat die wysheid in die boek tot die kritiese fase in die ontwikkeling van die wysheid 

behoort. 

S Die standpunt van Michael Fox 
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In 1980 verskyn Fox se artikel waarin hy ook die identifikasie van aanhalings in Ou

Testamentiese literatuur bespreek. Hy benader die probleem van die aard en 

identifikasie van aanhalings deur na Gordis se !criteria te kyk. Fox (1980:416) se <lit is 

waar <lat aanhalings in die Bybel dikwels 'n inleidingsformule ontbreek, maar <lat die 

herkenning van 'n aanhaling 'n belangrike eksegetiese hulpmiddel is. Die hulpmiddel 

moet net korrek aangewend word, daarom is <lit vir Fox so belangrik <lat daar !criteria 

moet wees, wanneer daar besluit moet word of 'n gedeelte 'n aanhaling bevat of nie. 

Sonder !criteria kan die hipotese van aanhalings maklik misbruik word. 

Gordis (1968:96) het aanhalings gedefinieer as: ' ... woorde wat nie met die huidige 

sentimente van die skrywer van die literere produksie waarin hulle gevind word, 

ooreenstem nie, maar ingelei word deur die outeur om die standpunt van 'n ander per

soon oor te dra'. 

Fox (1980:417) voe! <lat 'n aanhaling nie geidentifiseer kan word sonder om dit te 

onderskei van die huidige sentimente van die outeur nie. Hy stel 'n ander definisie 

voor: 'Aanhalings is woorde wat of (1) geneem is uit 'n ander bron, maar gebruik word 

as die spreker se woorde of (2) beteken om verstaan te word as woorde wat aan 'n 

spreker behoort, maar anders as die "primere spreker" .' 

In die eerste tipe aanhaling stem die outeur saarn met die idee, daarom gaan die 

identifikasie van hierdie soort aanhaling nie ons verstaan van die gedeelte verander nie. 

Gordis (1968:101) verduidelik in sy tweede kategorie (sien bladsy 61 van die ver

handeling) dat <lit somtyds lyk of die Prediker sy argument ondersteun met 'n spreuk 

waarvan slegs een gedeelte geskik is, terwyl die res van die spreuk (alhoewel dit 

irrelevant is) aangehaal word ter wille van volledigheid. Fox (1980:417) se <lat as slegs 

een gedeelte van 'n aanhaling relevant is vir die skrywer se oogmerk, mag ons dit aan

vaar <lat die skrywer ten minste nie verskil met die irrelevante gedeelte van die aanhal

ing nie. 

Dit wil lyk of die Prediker in 2:13-14 en 8:12-13 tradisionele leermeesters aanhaal 

waarmee hy nie saarnstem nie en dat hy hulle sienings verwerp. 

Prediker 2: 13-14 
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17.i:i 1~1i~ ?•t;if!:l1 i!UM-,~ 1'~'Y. Cl~IJV 14 

:ci?:rnl$ :i1.r~ iJJJ$ :i1.rr.o~ ·~irci~ '1:1!t'1;1 

13 Wei het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, 

socs die Jig die voorkeur het ho die duistemis. 

14 Die ~se het oi! in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duistemis. 

Maar ek het 66k ingesien dat een en dieselfde lot hulle alma! tref. 

Prediker 8:12-13 

i~~ '~l$ :l!.i'"CI~ '~ i? 1'!~~~ 11lt7? Yi :"l~'Y M;i'n i~~ 12 

:1'l!>?~ ~Mi" i!UM Cl':"l~M:"I 'Mi•? ~il!l":"l':"I' 
TT : ' : • ••• ""l • ?IT " : ': '.": • 

?;.~ Cl'~; 1'!~!·M~1 Y~"!? :i~n··M~ ~it!1 13 

:C':"l~M 'l!>?~ Mi' Ul'M i!UM • n ••; ' ' ••T '•' •• '.' -s 

12 Aangesien 'n sondaar honderd maal kwaad doen en hy lank lewe -

alhoewel ek weet dat <lit goed sal gaan met die wat God vrees, 

13 omdat hulle voor sy aangesig vrees, en dit nie goed sal gaan met die 

goddelose, en hy die dae nie sal verleng socs 'n skaduwee nie, omdat hy 

nie voor die aangesig van God vrees nie. 

Prediker 2:13-14a en Prediker 8:12b-13 mag inderdaad aanhalings wees, maar hulle 

word nie so gemerk nie. Daar is 'n betekenisvolle verskil tussen gemerkte en 

ongemerkte aanhalings. Wanneer 'n spreker woorde merk op 'n manier as 'n aanhaling, 

dan wys hy daarmee dat dit wat volg nie sy eie werk is nie. Daarmee stel hy dan 'n 

opsetlike afstand tussen horn en die aangehaalde werk, moontlik omdat hy nie met die 

woorde saamstem nie. Die skrywer kan ook aanhaal met die doel om sy eie redenasie te 

motiveer of te ondersteun. 

Die merk van 'n aanhaling dui nie opsigself hoe die spreker daarmee in verband staan 

nie, maar deur die merk daarvan maak die spreker ons bedag op 'n moontlike verskil 

(Fox 1980:418). 

Fox (1980:418) stel voor dat Prediker 2:13-14 anders vertaal moet word. 

13 Ek sien dat wysheid 'n voordeel/voorkeur het bo dwaasheid socs die lig 

oor die duisternis, soos daar gese word: 
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14 die wyse het oe in sy hoof, maar die dwaas wandel in die duisternis, 

allwewel ek gedink het dat een en dieselfde lot alma! tref. 

Die Prediker se verhouding met die idees kan maklik omgekeer word deur slegs die 

aanhalingsfrases te verander. 

Whybray (1989b:57) se dat hier 'n bevestiging voorkom wat gebasseer kan word op 

ondervinding (vers 13) wat dan ondersteun word deur 'n aanhaling van 'n vroee 

wysheidspreuk (vers 14a), maar dan word die sin drasties verander deur 'n nuwe oor

weging (vers 14b). Volgens Whybray (1989:437-439) kan vers 14a as 'n aanhaling be

skou word omdat hierdie tema oor duistemis verskeie kere in die boek Spreuke 

voorkom. 

Fox het probeer om kriteria saam te stel sodat aanhalings onderskei kan word. Sy 

kriteria is egter net 'n basiese riglyn. 

Somtyds word daar in 'n teksgedeelte aangehaal, soos byvoorbeeld: 'n profeet haal God 

aan. Hier is die aanhaling baie duidelik en verwar die aanhaling nie die leser nie. Daar 

is egter ook gevalle waar gedeeltes soos aanhalings lyk, maar nie aanhalings is nie, en 

daar is ook gevalle waar die inhoud van 'n gedeelte nie beslissend genoeg is om te 

bepaal of 'n aanhaling moontlik is nie. Daarom is dit noodsaaklik dat daar formele aan

wysers vir aanhalings vasgestel word (Fox 1980:421). 

Eerstens moet daar tussen die twee literere gebruike onderskei word, wat albei aanha

lings genoem word: naamlik aanhalings vanuit 'n ander bron wat nou aangehaal word 

in die outeur se eie woorde maar op so 'n wyse dat dit lyk asof dit sy eie denke is, en 

ander aanhalings wat herken moet word as 'hier praat 'n ander persoon nou' soos 

byvoorbeeld waar 'n profeet God se woorde aanhaal. Hiedie tipe aanhaling sal ter ver

duideliking attributiewe aanhalings genoem word. 

Vir laasgenoemde geval moet daar kriteria vasgestel word, want al word daar aanhal

ings geidentifiseer, sa1 dit slegs die verstaan van die teks verbeter en nie die teks funda

menteel verander nie. Byvoorbeeld: 'liewer laat as nooit', hier weet die leser dat daar 

'n spreukwoord aangehaal word. In Prediker 4:12 staan: 
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en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. 

Ons weet dat dit 'n spreekwoordelike aanhalings is, maar omdat die Prediker hierdie 

woorde nie aan ander opdra nie, beskou ons die spreuk as een wat hy self geformuleer 

het. Met ander woorde, hoe belangriker die betekenis van die gedeelte vir die leser is 

om te verstaan dat sekere woorde aangehaal is, hoe duideliker moet die skrywer wys 

dat dit we! 'n aanhaling is. 

Om attributiewe aanhalings te onderskei, (met ander woorde om aanhalings te herken 

wat deur 'n ander spreker gese word), moet daar volgens Fox (1980:421-423) op die 

volgende gelet word: 

Daar moet 'n duidelike werkwoord wees wat 'n aanhaling inlei. Werkwoorde soos 

'praat', 'se•, 'vertel', ensovoorts - sodat lesers sal weet dat 'n ander persoon aan die 

woord is. Ongelukkig word nie elke aangehaalde sin duidelik gemerk nie, maar ander 

maniere kom ook voor soos in 'n voorbeeld wat Gordis (1939/1940:167) gebruik het. 

Psalm 22:8-9 

:Tz7X'1 ~Jr'~; il~~:;i ~i·t:i~~ •? ~lY'(~ ·~'1·?~ 8 

:1:.i r~~ '::> ~il?.·~~ m117~; i11il;·?l$ ?1 9 

8 Alma! wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die 

hoof en se: 
9 Laat dit aan die Here oor! Laat Hy horn red, laat Hy horn bevry: Hy het 

mos behae in horn! 

Hier is daar twee gedeeltes wat deur die Psalmis se vyande uitgespreek word en word 

gemerk 'spot met my' c•? uy'(~) en 'steek die lip uit' (il~~:;i ~i·i:i~~). 

Die aanhalings word verder gemerk deur die verandering van persoon en getal: die 

tweede persoon enkelvoud in vers 9a en die derde persoon enkelvoud in vers 9b het 

hulle voorafgegaan in die eerste persoon enkelvoud in vers 8 sodat die veranderde per

spektief duidelik aangedui word (Fox 1980:422). 

Daar is ook 'n onderwerp anders as die spreker aan wie hierdie spreke opgedra kan 

word - 'alma! wat my sien' ('~'1·?~). 



80 

Om saam te vat: Bo en behalwe die primere spreker moet daar ook 'n ander spreker 

wees naby die aanhaling sodat die leser die spreker kan identifiseer wat aangehaal 

word. Daar moet ook 'n werkwoord of selfstandige naamwoord wees sodat 'n aanha

ling geidentifiseer kan word. Die oorgang na die aanhaling word woonlik aangedui 

deur taalkundige veranderinge. Daar is selde geen korrelasie tussen die aanhaling en die 

gedeelte waarin die aanhaling voorkom, wat die persoon, geslag en getal betref nie. 

Somtyds word die identifiserende werkwoord weggelaat soos in 1 Samuel 1 :20: Ek 

verwys na Gordis (1939/1940:183-184) se vertaling: 

Hannah conceived and gave birth to a son and called him Samuel, 

for (she said), I have asked the Lord for him. 

In die 1933/53 vertaling is daar ook het .sy gese in die teks ingevoeg. 

En by die wisseling van die jaar bet Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en 

horn Samuel genoem; want het .sy gese, ek bet horn van die HERE gebid. 

Hierdie drie maniere is egter nie die enigstes om aanhalings te identifiseer nie, maar 

wel die belangrikstes. As daar geen aanduiding is dat daar 'n aanhaling is nie, moet 

daar van die veronderstelling uitgegaan word, dat daar geen aanhaling is nie, of ten 

minste dat die aanhaling die outeur se eie gesigspunt weerspieel (Fox 1980:427). 

As Fox (1980: 426-427) dan sy eie kriteria toepas, ontdek hy dat daar geen aanhalings 

in die boek Prediker is nie. Afgesien van die outeur is daar geen duidelik identifiseer

bare spreker nie. 

Fox (1980:427) stel dan voor dat as 'n gedeelte klaarblyklik 'n aanhaling is en daar 

geen aanduiding dat dit wel een is nie, moet lesers hulleself afvra waarom dit soos 'n 

aanhaling lyk. Op die manier kan daar ander kriteria ontwikkel word. Wat wou die 

outeur bereik deur nie die aanhaling aan te dui nie? 

Fox (1980:428) sluit af deur te se dat die identifisering van aanhalings 'n belangrike 

hulpmiddel in eksegese is, maar as die hipotese op losse skroewe rus, mag dit 'n mid

del word om alle problematiese gevalle kunsmatig te elimineer. 
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6 Samevatting 

Uit die voorafgaande hoofstukke blyk dit dus dat daar eintlik twee dominante hipoteses 

is: (1) redaksionele bywerkings/toevoegings en (2) aanhalings deur die skrywer. In die 

vroee dekades van hierdie eeu was die meeste geleerdes van mening dat daar toevoeg

ings tot die boek Prediker gemaak is. Robert Gordis het egter hierdie standpunt be

vraagteken en 'n nuwe hipotese voorgedra. Uit hierdie hoofstuk het dit geblyk dat daar 

twee geleerdes is wat Gordis se siening ondersteun, naamlik Diethelm Michel en 

Norman Whybray. Michael Fox het egter 'n hele aantal besware teen die aanha

lingshipotese ingebring. 

In die volgende hoofstuk volg 'n eksegetiese studie van Prediker 9-11. Op grond hier

van wil ek bepaal of daar we! aanhalings in die boek voorkom en of die aanha

lingshipotese ons kan help om die boek beter te verstaan. 



HOOFSTUK5 

'N STUDIE VAN PREDIKER 9-11 MET DIE OOG OP MOONTLIKE 

AANHALINGS 

1 Prediker 9:1-10 

c•iJ?~v i::;i cv"1.:t~1 c'l.''.it1r11 c•p•1iri ,~~ 
c1lSv 17"1.l' rl'.! i1l$?w-c~ i11wt5·c~ 

:Ci1'l!l? ?°!li1 ·.· .. : . -
11JI$ i1jj?I.' ?·::i? ,~~:;> ?"!lri 2 

M~W1?1 i1i1W1?1 J1W1? 37~1?1 P'"!i? 
MJT Ul'M i!UM?i M:lf?i 
- '' ... " "I '"I- I - '" - I 

:Mi• i1iZ1JIU i!UM:l YJIU3i1 MtfM!l JiW!l 
.. T T l ·,• -;.- T: • • 01 • • 

?"!11? 11JI$ i11i?I.'"':;> !U~~ri nr:ii::i i1~~~-,~~ ?~:;i 371 i1! 3 

,'1t!t51 C\)'".IJ:;i C:t:t ?;i n1?';iii11 Y'l"M?.~ c1isv··~:;i J?. 0~1 
:c•nwi1-?M ... - ... 

linw;i iu:. c·~r:iri-?f ?1$ io~: ,~~ 'I.'"':;> 4 

:n~ri i1:."!t5v·w Jiw M1i1 •r:i J?:;i'?·•:;i 
i1~1M?? C'Y1i' C~'l'.! C'JYP.ri1 1n~!~ c•;;1i• c·~r:iri •:;i 5 

:c1:;>T n:;i~~ •:;i i;~ C\J? 1iY"l'l'.!1 
i111l$ i:t:;> C.til$m·c~ C.tll$?W"C~ C.ti:tr!t5 c~ 6 

:iu~~ri nr:ii::i i1~~~-,~~ ?~:;i c'(iY'? i;y cv?·rl'.! P?IJl 
;~·:. Jiw·J ?:;i i1.!J~, i~i;i? i11J??W:;i ?~~ 1?. 1 

:;·~:m-nl$ c•iJ?~v i1l1 i:t:;> ':;> 
:i9~;:?t5 ;,M.,·?17 WV/1 c·~:t? ;•1;:;i 1'i;i: nv.·?;:;i s 

;?:;iv '".IJ '~;-?f J;l:;iril$-,~~ i1~WCY C'~lJ ill'.!") 9 

i?:;iv ·~; ?"!l !U~~ri nr:ii::i ; 1r1.t11 ,~~ 
:!U~~ri nr:ii::i ?~~ i1~t5-,~~ i?~~~, c·~r:ii ii??IJ M1i1 •:;i 

i1~~ itl~f nifU~1? i1~ Mll?T:I i~~ ?°!l 10 

?iM';I i1~:;>1J1 1lii1 liJ,IJ1 i1~~~ l'l'.! ':;> 
c :i1~~ 1'im i1~t5 ,~~ 

1 Want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer 

deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die 

hand van God is, liefde sowel as haat; die mens weet niks van wat vir 

horn voorle nie. 

2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en 
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die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir horn offer 

en vir horn wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir horn 

wat sweer en vir horn wat bang is vir 'n eed. 

3 Dit is 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en 

dieselfde lot alma! tref, en ook die hart van die mensekinders vol 

boosheid is, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle !ewe; en 

daarna gaan dit na die dooies toe. 

4 Want solank as iemand by al die lewendes hoort, is daar hoop; want 'n 

lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. 

5 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet 

glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis 

word vergeet. 

6 Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het Janka! verdwyn, 

en hulle het vir ewig geen dee! meer aan alles wat gebeur onder die son 

me. 

7 Gaan dan heen, eetjou brood met vreugde, en drinkjou wyn met met 'n 

vrolike hart, want God het Janka! behae in jou werke. 

8 Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. 

9 Geniet die !ewe met die vrou wat jy liethet, al die dae van jou nietige 

!ewe wat Hy jou gegee het onder die son - al jou nietige dae; want dit 

is jou deel aan die !ewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder 

die son. 

10 Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is 

geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy 

heengaan nie. 

1.1 Atbakening van die perikoop 

Daar bestaan 'n meningsverskil onder die kommentatore oor die kwessie of Prediker 

9:1-10 'n selfstandige eenheid vorm. Geleerdes soos Spangenberg (1993:134), Loader 

(1979:101-104), Whybray (1989a:139) huldig die mening dat 9:1-10 we! selfstandig is, 

maar ander soos Odeberg (1929) en Strobel (1963), is geneig om hierdie gedeelte as 'n 

onderafdeling van 'n groter perikoop te neem. 

Hertzberg (1957) neem weer Prediker 9:1 as die begin van 'n nuwe gedeelte, binne die 

perikoop wat hy aangee as 8: 10-9: 10. 

In vers 1 verklaar die Prediker dat hy 'n nuwe besinning begin: 'Weer het ek onder die 

son gesien .. .' By vers 11 is daar weer 'n waamemingsformule wat aandui dat 'n nuwe 
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gedeelte volg: 'Dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer 

deurgrond ... .' Die gedeelte in Prediker 8:16-17 handel oor die onnaspeurlikheid van 

God se dade. In Prediker 9:11 en 'verder handel oor die tema 'die waardeloosheid van 

wysheid.' Prediker 9:1-10 handel oor die afwesigheid van vergelding en as uitvloeisel 

daarvan volg 'n vreugdesoproep. 

Ogden (1987:158) is ook van mening dat hierdie gedeelte by 9:1 begin, maar hy eindig 

hierdie gedeelte eers by 9:16. Hy onderskei vier eenhede: 9:1-6, 7-10, 11-12, 13-16. 

Loader (1979: 107) onderskei in hierdie gedeelte drie onderafdelings te wete verse 1-2 

waarin die Prediker die mense se lot waarneem. Verse 3-6 bevat die gevolgtrekkings 

waartoe die Prediker gekom het, en in verse 7-10 raai hy (die Prediker) mense aan om 

hulle lewens te geniet omdat hulle nie weet wat daar op hulle wag nie. 

Gordis (1968:292) beskou 8:10-9:3 as 'n eenheid. My standpunt sluit aan by die eerste 

groep wat 9:-1-10 as 'n eenheid beskou. In die gedeelte kan daar wel onderafdelings 

onderskei word. 

1.2 Aanhaling(s) in Prediker 9:1-10 

Die Prediker het daarmee geworstel om agter te kom wat daar vir die mense wag, maar 

hy het agtergekom dat God s6 beheer uitoefen dat die mense nie agter kan kom of daar 

vir hulle beloning of vergelding wag nie. Die Prediker kom tot die slotsom dat 'alles 

is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose' (v 

2). Dit is egter onseker of die Prediker van God se liefde of haat praat, of van die mens 

se eie lief de en haat. Ek is egter oortuig dat hier van God se liefde of haat vir die mens 

ter sprake is, aangesien die mens nie weet of daar vir horn vergelding of beloning wag 

nie. Of jy nou goed of kwaad doen, jy sal nooit nou al kan weet wat God vir jou in 

gedagte het nie. 

Die einde van die mense se !ewe is die dood. Die feit dat almal na die dooies gaan, 

beteken dat die mens aansluit by die reeds gestorwenes en in die doderyk is daar geen 

denke of aktiwiteite nie. Hier tussen die ander dooies maak dit nie saak hoe jy op aarde 

gelewe het nie, want geen een dra kennis daarvan nie. Jy is dood. 

Tydens die mens se !ewe op aarde, word daar dan tereg gevra, waarom hulle 'n voor

beeldige !ewe moet lei? As daar dan geen beloning wag nie, wat is die nut van 'n goeie 

!ewe? Dit is moontlik dat hierdie gedeelte van vers 3b nie deur die Prediker self 

geskryf is nie, maar eintlik deur 'n redaktor wat wil verduidelik - omdat al die mense 
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wesenlik vol boosheid is, daarom laat God alma! een en dieselfde lot tref. 

Spangenberg (1993:137) meen egter dat die woord van vers 3b we! uit die Prediker se 

pen kom. In Prediker 8: 11 spreek die Prediker 'n soortgelyke gedagte uit: 

il"\vl? il~"!v i1~~7;) c~i;i~ il~~~Tl$ i~l'.\ 
:l1"! 11iti~7 c::;i~ c1is:;i·•;p. :i? iot?~ l;i·i,~ 

Omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, 

daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. 

Vers 4 is waarskynlik 'n aanbaling wat die Prediker aanbaal ter ondersteuning van sy 

siening. Solank as die mens !ewe is daar hoop. Die vers het 'n optimistiese ondertoon. 

Die lewende is beter daaraan toe as die dooies, want die lewendes het nog hoop. Al is 

daar dan geen vergelding nie, het die mens net een !ewe en moet hy daarvan die beste 

maak. ' 'n Lewende hond is beter as 'n dooie leeu'. Die hond was in die Israelitiese tyd 

'n veragtelike dier, terwyl die leeu in daardie tyd al bekend was as die 'koning van die 

diere.' Al is die lewende net 'n veragtelike slaaf, dan is hy steeds beter as selfs die 

magtigste, maar dooie koning! 

Gordis (1968:305) s~ dat die tweede helfte van vers 4 die stempel dra van 'n popul~re 

spreekwoord. Indien dit so aanvaar word, sal vers 5 die Prediker se kommentaar 

daarop wees. Gordis (1968:305) meen egter dat dit min verskil sal maak of vers 4 'n 

aanbaling van die Prediker is, of 'n aanvaarde spreekwoord van daardie tyd. Daar is 

egter geen bewys dat hierdie 'n aanbaling is nie, en daar is ook geen inleidingformule 

nie. Gordis (1968:137) wys daarop dat aanbalings 'n rol speel in die sogenaamde 

Babiloniese Kohelet. Die skrywer gebruik 'n aanbaling as vertrekpunt. Dit word dan 

opgevolg met 6f 'n weerlegging van die inhoud, 6f 'n bespreking daarvan. 

2 Prediker 9:11-12 

•:.i tz77;)1Ui1·11n11 il'Mii •z.otz7 11 
• V \I • • • Tl • : • 

il~IJ'?7Pti C'"'!ill~';i M~1 Ti1~tl C'?R7 M~ 
,~ c·~~~7 M~ c~1 Cl'.J? C'1,);>Q? M~ c~1 

:c?~-111$ i11it Y~~l 11lt':P llJ C'Y-!"7 M~ c~1 
111y·11l$ c1is:;i 111~.·iot~ c~ •:p 12 

iln i11t1r1?:ti c•~IJ~~~ c·~1~ 
i1~111Y.'? c1is:;i ·~:;i c·i;i~~· cti;> "'~ 11iTQl'.\ti C'"'!'¥;11 

:C'MJ;l!;l C::;t'lz~ i,i!lT:l~i 
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11 Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges 

en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse 

of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die selfstandiges nie; 

want tyd en lotsgeval tref hulle alma!. 

12 Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in 

die gevaarlike net, en soos die voels wat gevang word in die vangnet -

soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil as dit 

hulle skielik oorval. 

2.1 Atbakening van die perikoop 

Hierdie klein eenheid word ingelei deur die Prediker waar hy meld dat hy opgemerk 

het dat alles onvoorspelbaar is en dat die dood skielik op 'n mens afkom sonder dat die 

mens beheer daaroor kan he. Hierdie gedeelte is 'n poetiese teks. Die Prediker vertel 

hier van 'n vyftal dinge wat hy gesien het wat bewys dat die mens geen beheer het oor 

sy suksesse in sy lewe nie. Weer eens is daar 'n hoer mag wat die mens se lot bepaal: 

- dit is nie die vinnigste wat die resies wen nie; 

- dit is nie die sterkstes wat die oorlog wen nie; 

- dit is nie die met wysheid wat kos het om te eet nie; 

- dit is nie die verstandiges wat ryk word nie; 

- dit is nie die wat kennis het, met wie dit goed gaan nie. 

Die Prediker sluit dan af met 'n opmerking dat die mens nie oor sy eie lot beskik nie. 

Soos visse en voels wat skielik in 'n net of wip gevang word, so skielik kan die dood 

oor iemand kom. Die mens is totaal onvoorbereid daarop. 

Die Prediker se eerste waameming het te doen met fisieke vaardighede soos spoed (vin

nig) en sterk en die tweede met intellektuele vaardighede soos wysheid, rykdom en ver

standigheid. 

Volgens die ou Israelitiese wysheid lei wyse optrede tot sukses. Vergelyk Spreuke 

10:4. 

Hy word arm wat met 'n trae hand werk, 

maar die hand van die vlytiges maak ryk. 
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Hier in Prediker 9: 11 wys die Prediker daarop dat sy waarnemings die teendeel bewys. 

Die Prediker tree hier dus in argument met die ouer wysheidsleermeesters. In vers 12 

wys die Prediker daarop dat die mens geen voorkennis van sy dood bet nie. Nie net die 

dood kan 'n mens onverhoeds betrap nie, ander onheile kan 'n mens ook tref. Die 

wysheidsleermeesters was egter daarvan bewus dat sukses en voorspoed nie altyd out

omaties kom nie. In Spreuke 21:31 staan: 

Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, 

maar die oorwinning is deur die Here. 

Die bostaande spreuk in Spreuke 21:31 se klem val op sukses want dit is die Here wat 

die oorwinning gee. Al is die mens hoe goed voor berei vir die geveg/oorlog - sy 

kennis en liggaarnlike fiksheid sal horn niks baat, as dit nie so beskik was nie. 

2.2 Aanhaling(s) in Prediker 9:11-12 

In hierdie gedeelte is daar klaarblyklik nie 'n aanhaling nie. 

3 Prediker 9:13-10:1 

:•?~ M'0 :i711~l lz.77;l~t'l 111Jtt :i~:;>IJ 'l'.l'Wi m-o~ 13 

::1-t!K J~91 ,,,~ 1?1\l O'?WM~l "lV? ::i~ 0'~11'.!1 :'l~!:'i? 1'Y 14 

:o•'?.,~ 0'"!1?~ o·?~ :i~~l 
O~IJ l~t;>l;'l lz.i'~ ::I~ M~~ 15 

IV·~o·~ 1;l! M? C11$11~:;>1J~ i•yo·1115 Mi:i·"?l;'l~ 
:M~:'lt'I p;l!?~i'.I 

:i;n~ Pt?~i:l 1l~:;>IJ1 :i1~:i~l,l :i~:;>IJ :i~i" •;1$ '1:11~1$1 16 

:c•y~~; 01·~ 1'1~1~ 

:c•?•t;i:p~ ?vti!) 1lj?.~tl;'l c·~~~ 1l1J~~ o'l;'l~".! '1.:f"! 11 

::'l~it'I :i~l" 1~~; 11Jl$ M'91M1 :1)7 •7,:pl;'l :i~:;>IJ :'1~1" 18 

r:iv.11 ~~ !l'~: lz.i•~:t: n1~ ·:;i~:ir 1 

:"~~ n~?:pt;i i1:i~l.l :i~:plJ~ 1R': 

13 Ook bet ek dit as wysheid gesien onder die son, en dit was groot in my 

oog: 
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14 daar was 'n klein stadjie en min manne daarin, en 'n groot koning het 

daarteen gekom en dit omsingel en groot beleeringswerke daarteen 

gebou. 

15 En daarin is 'n arm wyse man gevind; die het die stad deur sy wysheid 

gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie. 

16 Toe het ek gese: Wysheid is beter as heldekrag; maar die wysheid van 

die arme word verag, en na sy woorde word daar nie geluister nie. 

17 Woorde van wyse manne wat rustig aan gehoor word, is beter as die 

geskreeu van 'n heerser onder die dwase. 

18 Wysheid is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie 

dinge. 

l Dooie vliee laat die salf van die apteker stink en bederwe; 'n bietjie 

dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer. 

3.1 Atbakening van die perikoop 

Die meeste kommentaarskrywers aanvaar 9:13 as die begin van 'n nuwe gedeelte maar 

verskil waar die gedeelte eindig. Volgens Fox (1989:261) eindig hierdie gedeelte by 

10:3, maar volgens Ogden (1982:166) eindig hierdie gedeelte by 9:16. Loader 

(1979:59) verdeel die gedeelte in twee strofes, naamlik: 'n waarneming (9:13-15) en 'n 

gevolgtrekking (9:16-10:1). Die afleidings wat die Prediker maak in 9:16-10:1 hou 

direk verband met die verhaaltjie in 9:13-15. 

In vers 13 is daar twee woorde waarop die Prediker baie klem le. Dit is 'wysheid' en 

'groot'. In vers 14 gebruik die Prediker die woord 'groot' twee maal en 'wysheid' in 

die daaropvolgende verse viermaal. 

Vers 13: wysheid en groot 

Vers 14: groot (koning) en groot (beleeringswerke) 

Vers 15: wyse (man) en (deur) wysheid (gered) 

Vers 16: Wysheid (beter as heldekrag) en wysheid (verag) 

Terna 

IDustrasie 

Slotsom 

In vers 13 noem die Prediker iets wat hy gesien het. Dit wat hy gesien het, het 'n groot 

indruk op horn gemaak. In vers 14 vertel die Prediker van 'n magtige koning wat 'n 

klein stadjie met min mense daarin beset het. Die implikasie is dat die stad maar swak 

was, en horn nie self kon verdedig het nie. Binne in die stad was daar 'n arm wyse man 

wat die stad deur sy wysheid gered het, maar niemand het aan horn gedink nie. Hierdie 

gedeelte !ewer verstaansprobleme op. In vers 14 blyk dit asof die koning reeds sy 

beleeringswerke teen die stad gebou het, hoe het die wyse man dan die stad gered? 
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Spangenberg (1993: 145) stel voor dat daar 'n wysiging in vers 15 aangebring moet 

word. Die ann man bet nie die stad deur sy wysheid gered nie, maar kon die stad deur 

sy wysheid red. Het die redding van die stad werklik plaasgevind, of sou die redding 

moontlik kon plaasvind? Vers 16 lees: ' ... wysheid is beter as heldekrag; maar die 

wysheid van die anne word verag en na sy woorde word nie geluister nie'. 

Daarin wil dit blyk of die man die stad sou kon gered het, maar sy woorde is verag. As 

die stad dan wel deur 'n ann man gered is, waarom betoog Prediker dan dat wysheid 

geminag word, sodra die woord van 'n ann man kom? 

Fox (1989:262-263) fokus op die vraag of die ann man daarin geslaag het om die stad 

te red en later vergete geraak het, en of die man die stad kon gered het, maar 

geignoreer was deur die mense wat sy wysheid geminag het omdat hy ann was? 

Fox (1989:263) neem die werkwoord as indikatief - die man het die stad gered. Fox 

meen verder dat die gedagte dat die man die stad sou kon gered het, baie onoortuigend 

klink. Mens sou dan wonder hoe die Prediker dit weet? 

3.2 Aanbaling(s) in Prediker 9:13-10:1 

In die gedeelte 9:16-10:1 word daar twee prosasinne (9:16 en 18) en twee spreuke 

(9:17 en 10:1) aangetref. Volgens Spangenberg (1993:145) begin elkeen van die twee 

prosasinne met 'n aanhaling wat die ouer leermeesters se standpunt verwoord in ver

band met voortreflikheid van die wysheid. Die twee aanhalings is op dieselfde manier 

gestruktureer en is eintlik twee parallelle sinne. 

Wysheid is beter as heldekrag; 

wysheid is beter as oorlogswapens. 

Die inhoud van hierdie spreuk stem inhoudelik ooreen met Spreuke 21:22. 

'n Wyse man kan selfs 'n stad vol dapper verdedigers oorwin 

en die vesting waarop hulle vertrou, laat val. 
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Volgens Spangenberg (1993: 146) is ouer kommentaarskrywers geneig om hierdie 

gedeelte as 'n latere toevoeging te beskou, omdat die inhoud baie positief is. In vers 16 

verklaar die Prediker 'ek het gesien' terwyl daar in vers 17 geen uiterlike teken is van 

'n aanhaling nie. In vers 18, wat volgens Whybray (1981:449) die Prediker se eie 

bewoording bevat, lees ons: 'die wysheid is beter as oorlogswapens, maar net een 

sondaar kan alles wat goed is bederf'. Die Hebreeuse teks lees 'sondaar' maar die 

vertalers het 'n tekswysiging aanvaar wat gegrond is op die Siriese vertaling (Pesjitta) 

dat daar eerder 'misstap' moet staan. Hiermee vloei die vers baie mooi aaneen met 10:1 

waarin daar staan: 'dooie vliee laat die salf van die apteker stink en bederwe; 'n bietjie 

dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer'. 

Dit wil lyk of die Prediker in 'n tweestryd gewikkel is met die wysheidleermeesters. 

Die leermeesters se wie nie sterk is nie, moet slim wees, maar die Prediker se, die wat 

slim is, moet net nie arm wees nie, want dan baat sy wysheid horn niks nie. 

Gordis (1939/40:139) is van mening dat die spreuk in vers 18 die Prediker se eie 

komposisie is. Hier spreek die Prediker sy eie mening uit. Die spreuk in vers 16, 

waarmee die Prediker verskil, kan dalk 'n aanhaling wees, of meer waarskynlik 'n her

formulering deur die Prediker van die konvensionele wysheidsleer. Whybray 

(1981:437) beskou verse 17 en 18 as moontlike aanhalings en Michel (1988:160) sien 

vers 17 as die enigste aanhaling. 

McNeil (1904:23) beskou vers 17 en 18 asook 10:1 as wysheidspreuke wat tot die 

Prediker se fabel toegevoeg is. 

Jastrow (1919:233) glo nie 'n kommentator sou die geleentheid laat verbygaan om 

spreuke aan te haal wat die voordele van wysheid beklemtoon nie. Spreuke wat maklik 

in die boek Spreuke kon voorkom word in vers 17 tot vers l 0: l ingevoeg. Die vroom 

kommentator het die frase 'een sondaar bederf baie dinge ingevoeg' - alhoewel hier

die frase waarskynlik beter by vers 10:2 sou inpas. 

My mening is dat die Prediker waarskynlik verse 17 en 18 self geformuleer het, met 

inagneming van bekende spreuke van daardie tyd. 

4 Prediker 10:2-7 

:i?M~fU? ?•o:.i :i?i 1~·~·? c:in :::i? 2 
: • • I ••I ' • TT •• 

iQIJ t:17 ~7."il ?~~;:i~:;i Tn~-c~1 3 
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2 Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van 'n dwaas is na links. 

3 Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand; en hy se 

aan elkeen dat hy 'n dwaas is. 

4 As die toom van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, 

want bedaardheid voorkom groot foute. 

5 Daar is verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat 

van die maghebber uitgaan: 

6 die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die ryke moet in die 

vemedering sit. 

7 Ek het slawe te perd gesien en vorste wat soos slawe op die grond loop. 

4.1 Atbakening van die perikoop 

Oor die afgrensing van hierdie gedeelte is daar byna geen eenstemmigheid onder die 

kommentaarskrywers nie. Hierdie afdeling bestaan uit 'n aantal onafhanklike gedagtes 

wat min of meer dieselfde vorm het as die spreuke in die boek Spreuke. Daar kan nie 

'n aaneenlopende struktuur in die gedeelte gevind word nie. Dit is egter ook opmerklik 

dat die woorde wat so kenmerkend van die Prediker is, glad nie in hierdie gedeelte 

voorkom nie. Woorde soos 'sinloos' en 'alles kom tot niks', kom glad nie voor nie. 

Kommentaarskrywers hanteer hierdie gedeelte (Pr 10:2-7) as 'n eenheid alhoewel die 

gedeelte uit 'n klomp losstaande spreuke opgebou is. Fox (1989:265-272) onderskei 

losstaande eenhede, te wete: 10:2-3; 10:4-7; 10:8-11; 10:12-15; 10:16-20. Whybray 

(1989a: 150) stem saam dat die gedeelte uit losstaande onafhanklike gedeeltes bestaan, 

maar hy sluit sy gedeelte af by 11 :6. Spangenberg (1993:147) beskou 10:2-7 as 'n 

samehangende eenheid waarin hy dan weer drie gedeeltes onderskei. Verse 2-3 handel 

oor die teenstelling tussen die wyse en die dwase, vers 4 is 'n wysheidverbod wat 

handel oor die optrede van 'n regeerder, terwyl verse 5-7 vertel van 'n teenstrydigheid 

wat die Prediker waargeneem het. Die Prediker is inderdaad hier besig om met die ouer 

wysheidsleermeesters te argumenteer oor hulle siening van wysheid. 

4.2 Aanhaling(s) in Prediker 10:2-7 
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As mens in ag neem dat die Prediker met ouer wysheidsleermeesters argumenteer dan 

haal die Prediker van hulle spreuke aan en !ewer daarop kommentaar. Dit is moontlik 

dat dit in hierdie hoofstuk ook gedoen word. Dit is ongelukkig moeilik om te bepaal 

watter spreuke aanhalings is, en watter kommentaar is. 

As ons die 'spreuke' in Prediker mooi bekyk, lyk dit asof hulle in die boek Spreuke 

kon gestaan het, en word die gedagte ook gelyk gestel aan spreuke in die boek Spreuke. 

Prediker 10:2 

Die hart van die wyse is na regs, 

maar die hart van 'n dwaas is na links. 

Vergelyk hiermee dan 'n spreuk uit Spreuke 14:16. (Hierdie spreuk word uit die Nuwe 

Afrikaanse vertaling aangehaal omdat die vertaling bet er na vore kom). 

Wie wysheid het, is versigtig en vermy die kwaad; 

wie wysheid kortkom, is roekeloos en selfversekerd. 

In Prediker I 0:2 is die woorde links en regs ter sprake. Hier word eintlik bedoel dat die 

wyse korrek optree, terwyl die dwaas verkeerd is. Wyses kan 'n saak reg insien, daar

volgens optree en op hierdie wyse dan sukses behaal in sy optredes. Die Prediker het 

reeds in Prediker 2: 14 gese : 

Die wyse het oe in sy hoof, 

maar die dwaas wandel in die duistemis ... 

In vers 2 is daar in die Hebreeuse teks geen werkwoord nie, maar staan daar net soos in 

die ou Afrikaanse Vertaling: 'die hart van die wyse is na regs (sy regter hand) ... die 

hart van 'n dwaas is na links (na sy linker hand).' Volgens Whybray (1989a:l51) is die 

gedagte van links en regs in die antieke tyd 'n goeie of 'n slegte geluk aangedui. 
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Whybray (1981 :444) beskou vers 2 as 'n antitetiese parallel wat uit nominale sinsdele 

bestaan. Heelwat voorbeelde hiervan word in die boek Spreuke aangetref. Vergelyk 

Spreuke 10: 16: 

Wat die regverdige verwerf, is vir die lewe; 

die inkomste van die goddelose is tot sonde. 

As ons na Whybray se kriteria vir aanhalings kyk (vgl hfst 4 van die verhandeling), is 

die tema van die kontras tussen die lot van die wyse en die dwase kenmerkend van die 

boek Spreuke. Whybray (1981:444) se die optimisme van hierdie ouer spreuk word 

genegeer deur die pessimistiese kommentaar van die Prediker in sy vorige vers: 

'dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer.' Die taalgebruik is normale klassieke 

Hebreeus en het nie ooreenkomste met die taa1 van die boek Prediker nie. Whybray 

beskou hierdie vers dus as 'n aanhaling. 

Volgens Spangenberg (1993:149) het die waarheid vir die ouer leermeesters vasgestaan 

en vers 2 weerspieel hierdie oortuiging, daarom kan <lit nie as die Prediker se siening 

voorgehou word nie. Die Prediker staan immers skepties teenoor die gedagte <lat die 

mens met wysheid sukses kan behaal en <lat die wyses weet hoe om op te tree. 

Prediker 10:3 

i1;1i;r tl? i 1;m ?~9ti~:P i1.1~-c~1 
:K~i'l ?~9 ?'::>? 1~1$1 

Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand; 

en hy ~ aan elkeen <lat hy 'n dwaas is. 

Spreuke 17:28 

Selfs 'n sot sa1 as hy swyg, vir wys gereken word; 

as hy sy lippe toehou, vir verstandig. 

Whybray (1981:445) beskou vers 3 as 'n eie formulering van die Prediker, waarin hy 

die spreuk wat hy aangehaal het in vers 2, ondersteun en goedkeur. Spangenberg 
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(1993: 149) se dat vers 3 as 'n motivering tot vers 2 toegevoeg is. Dit kraak die dwaas 

af, en maak horn belaglik. Die dwaas demonstreer oral waar hy gaan sy ware identiteit. 

Vers 4 lyk ook asof dit in die boek Spreuke tuis hoort. Ibn Ezra het opgemerk dat hier

die vers terugwys na die onderwerp van Prediker 9:17. Na 'n 'soft-spoken wise man' 

in teenstelling met 'n 'shouting ruler' (Fox 1989:266). 

Whybray (1989a:l51) se dat die Prediker hier advies gee in die vermanende vorm, soos 

'n leermeester aan sy leerling. Die Prediker kon egter hier ook in sy eie woorde 'n 

algemene tema van die wysheidsliteratuur aanhaal, om sy punt te illustreer wat hy maak 

in die tweede helfte van die vers. 

'n Leerling wat in die wysheidskole onderrig word, moet weet hoe om op te tree wan

neer 'n heerser sy humeur verloor. Omdat wyses ook verstandig is en 'n voorbeeld 

moet stel aan ander, is dit nodig dat hulle reg moet optree. Volgens Spangenberg 

(1993:149) is die vermoe om kalmte te behou te midde van provokasie en wanneer 

ander hulle humeure verloor, hoog deur die ouer leermeesters aangeslaan en as 'n be

sondere wysheidsdeug beskou. Vergelyk Spreuke 15:1 en 4 

1 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, 

maar 'n krenkende woord laat die toom opkom. 

4 Sagtheid van tong is 'n lewensboom, 

maar valsheid daarin is verbreking in die gees. 

Jastrow (1919:233) beskou verse 2 en 3 as toevoegings waarin hy die voordele van 

wysheid besing. McNeil (1904:23) stem met hierdie gedagte saam. Gordis (1968:315) 

se dat die spreuke in 10:2 tot 11 :6 duidelik aan 'n wysheidsleermeester toegeskryf moet 

word. Hy gee egter geen redes vir hierdie siening nie. Daar moet egter bygevoeg word 

dat selfs 'n onortodokse wysheidsleermeester soos die Prediker ook sy leerlinge sou 

waarsku teen dwaasheid. Hierdie tema word deur alle wysheidsleermeesters hanteer. 

5 Prediker 10:8-11 
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8 Wie 'n kuil grawe, kan self daarin val; en een wat 'n muur atbreek, 'n 

slang kan horn pik. 

9 Wie klippe uitbreek, kan horn daannee seermaak; wie hout klowe, kan 

daardeur in gevaar kom. 

10 As die yster stomp geword het, en die mens sy snykant nie geslyp het 

nie, moet hy die kragte meer inspan; maar wysheid is voordelig om iets 

te laat beantwoord. 

11 As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie. 

5.1 Atbakening van die perikoop 

Kommentaarskrywers soos Spangenberg (1993:151) en Ogden (1980:34) aanvaar dat 

10:8-11 'n samehangende eenheid is. Verse 8 en 9 bestaan elkeen uit twee parallelle 

sinne. Elkeen van hierdie sinne begin met 'n werkwoorde: grawe; atbreek; atbreek; 

kap. Daama volg die voorwerp waarop die handeling toegespits word: 'n sloot; 'n 

muur; klippe; bout. Na elke selfstandige naamwoord volg daar weer 'n werkwoord wat 

die moontlike gevolge aandui en 'n voorsetselkonstruksie. 

5.2 Aanhaling(s) in Prediker 10:8-11 

Gordis (1939/1940:132) beskou verse 8 en 9 as aanhalings. McNeil (1904:23) s~ dat 

die vier spreuke in Prediker 10:8-11 moontlik toegevoeg is, omdat daar nie 'n verband 

is tussen die voorafgaande woorde van die Prediker nie. Jastrow (1919:234) stem met 

hierdie gedagte saam en ~: 

Our maxim commentator again steps in and adds a further series of ten wise 

sayings (verses 8-14, 15 and 18) which have no connection whatsoever with the 

thought and philosophy of Koheleth. 

Barton (1908:171) ~ dat hierdie vers geen verbinding met die vorige vers het nie. 

Hierdie vers word ook in 'n vorm aangetref wat min of meer ooreen met Psalm 7: 16: 
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Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol; 

maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. 

Daar moet egter ook gekyk word of daar nie spreuke in die boek Prediker voorkom wat 

die argumente van die skrywer so onderbreek dat die gedeelte dan geen sin maak nie. 

McNeil (1904:46) beskou Prediker 10:8-14a as Hokma-kommentaar. 

6 Prediker 10:12-15 
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12 Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 

'n dwaas verslind homself. 

13 Die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy 

mond is skadelike onverstandigheid. 

14 En die dwaas gebruik baie woorde; maar die mens weet nie wat daar sal 

gebeur nie; en wat na horn sal wees, wie kan horn dit te kenne gee? 

15 Die inspanning van die dwaas vermoei horn, omdat hy nie eens weet om 

na die stad te gaan nie. 

6.1 Afbakening van die perikoop' 

Hierdie verse handel al vier oor die dwaas se doen en late en ons kan dus hierdie 

gedeelte as 'n samehangende eenheid beskou of dan 'n onderafdeling van 'n groter een

heid. Hierdie gedeelte handel oor spreke van die dwaas. Die dwaas gebruik baie 

woorde, alles wat die dwaas s! is dwaas en skadelik. Die lippe van die dwaas verslind 

homself. Die woorde soos 'mond', 'woorde' en 'weet' word keer op keer herhaal. Die 

gedeelte wys terug na 10:2 en 3 waar die wysheid aangeprys word. 

6.2 Aanhaling(s) in Prediker 10:12-15 

In vers 12 vind ons 'n antitiese spreuk wat na alle waarskynlikheid 'n aanhaling is. Die 

spreuk verkondig die bekende standpunt van die ouer wysheidsleermeesters dat 'n 

dwaas aanmekaar nonsens praat. Wyses spreek woorde van wysheid en bring geluk en 

lewe, terwyl die dwaas se woorde ongeluk en dood bring. Vergelyk Spreuke 10: 11: 
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Die mond van die regverdige is 'n fontein van !ewe, 

maar die mond van die goddelose verberg geweld. 

Volgens Spangenberg (1993:155) het die Prediker hier 'n spreuk aangehaal. Vers 14a 

tipeer die dwaas. Wanneer hy sy mond oopmaak, se hy net 'n klomp sinlose woorde. 

Hy praat nonsens. Niemand moet ag slaan op wat hy se nie. Vers 14b is 'n prosasin 

wat byna woordeliks ooreenstem met Prediker 8:7. 

:1~ 1'l' 'l'.) 1'1nKl'.) il'il' 1tl7Ki il'il"tU"ill'.) 01Kil Y1'"K":l 
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Want hy weet nie wat sal wees nie; want hoe sal dit wees - wie kan horn dit te 

kenne gee? 

Hierdie kan moontlik 'n invoeging wees, maar met geen doe! nie. 

Prediker 10:15 is 'n nagedagte wat aansluit by verse 12-14a. Vers 15 lyk ook asof dit 

kan vervolg op 10:3. Die dwaas wandel op die weg sy verstand ontbreek en hy se aan 

alma! dat hy 'n dwaas is, omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie. Dit is 

egter nie seker oor wat die Prediker in hierdie gedeelte wil se nie. Barton (1908: 171-

173) meen dat verse 12, 13, 14a en 15 latere toevoegings is, omdat dit die tradisionele 

standpunt van die ouer leermeesters verkondig. Die woorde van die wyses is beter as 

die woorde van dwase. 

Spangenberg (1993:157) meen egter dat die betrokke spreuke nie latere toevoegings is 

nie, maar aanhalings uit ouer wysheidsmateriaal of ten minste spreuke wat deur die 

Prediker self geformuleer is en wat die tradisionele standpunt van die wyses verwoord. 

As hierdie gedeelte oppervlakkig gelees word, klink dit of die Prediker die ouer 

leermeesters se standpunt onderskryf, maar uit vers 14b, wat 'n aanhaling uit 'n vroee 

gedeelte is, is dit duidelik dat hy met die ouer leermeesters argumenteer. 

Prediker 8:7 

Want hy weet nie wat sal wees; want hoe sal dit wees - wie kan horn dit te 

kenne gee? 
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Die ouer leermeesters se lering was dat as jy na wyse woorde luister, dan sal jy geluk 

ervaar, luister jy egter na die dwase, wag daar net moeilikheid en dood op jou. 

Spreuke 13: 3 

Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; 

wie sy lippe wyd oopmaak, vir horn is daar ondergang. 

Spreuke 10:20 

Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer; 

die hart van die goddelose is min werd. 

Barton (1908:172-173) beskou verse 4 tot 20 as toevoegings deur die Hokma-redaktor. 

Jastrow (1919:84-85) onderskei nege spreekwoorde in Prediker 10:8-15 wat in geheel 

ooreenkom met die styl van die boek Spreuke. Hierdie spreuke handel oor wysheid ter

wyl antler beskou kan word as praktiese wysheid. Hierdie spreuke onderbreek die 

konteks van die gedeelte geheel en al. Jastrow (1919:84-85) stel dit as volg: 

The sayings so manifestly interrupt the context that, unless we remove them 

altogether, we cannot follow the argument of Koheleth, which is concerned with 

the vanity to be found in govermental affairs. 

7 Prediker 10:16-20 
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16 Wee jou, o land, as jou Ironing 'n kind is, en as jou vorste in die m6re 

vroeg maaltyd hou. 

17 Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die 

regte tyd maaltyd hou, soos manne en nie soos drinkers nie. 

18 Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, en deur slapheid van die 

hande lek die huis. 

19 Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die lewe vrolik, 

en die geld verskaf alles. 

20 Vloek die koning selfs in jou gedagte nie, en vloek in jou slaapkamer die 

ryke nie; want die voels van die heme! sou die geluid kon wegvoer, en 

die gevleueldes die woord te kenne gee. 

7.1 Afbakening van die perikoop 

Whybray (1989a:156) neem 10:1 tot 11:6 as 'n perikoop alhoewel hy onafhanklike 

gedeeltes daarin identifiseer. Heelwat van hierdie gedeeltes bevat spreuke wat lyk asof 

<lit uit die boek Spreuke kon kom. Beek (1984:120) beskou 10:16-20 as 'n 

samehangende eenheid onder die opskrif 'selfbeheersing'. Hy se <lat die inhoud 

gedeeltelik aansluit by die voorafgaande verse, maar <lat <lit egter oor 'n nuwe onder

werp handel. In verse 16, 17 en 20 is daar van 'n koning sprake. Loader (1986:122) 

neem hierdie perikoop as 10:15b-20. Van Deursen (1988:149) beaam ook <lat 10:16-20 

'n eenheid is. Ogden (1987:176) meen <lat hier vier losstaande spreuke is, naamlik 

verse 16-17, 18, 19 en 20. 

7.2 Aanhaling(s) in Prediker 10:16-20 

Kommentaarskrywers soos onder andere (Ogden 1987) stem saam <lat hierdie verse 

verskil van die voorafgaande gedeeltes. Hierdie verse het die voorkoms van spreuke en 

kon maklik in die boek Spreuke gestaan het. 

Spreuke 19:12 handel ook oor 'n koning. 

Die grimmigheid van 'n koning is soos die gegrom van 'n jong leeu, 

maar sy welgevalle is soos dou op die plante. 

Vers 16 begin met 'n wee-uitroep en volg met 'n saligspreking in vers 17. Saligsprek

ing word dikwels in die boek Spreuke aangetref vergelyk Spreuke 8:32: 
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Luister clan nou na my, seuns; want gelukkig is hulle wat my wee bewaar. 

Die wee-uitroep is egter meer kenmerkend van profetiese literatuur. 

In Spreuke 31:4-5 tref ons die gedagte aan dat konings nie hulle aan dronkenskap moet 

skuldig maak nie. 

4 Die konings, o Lemuel, die konings moet nie wyn drink nie, en die vor

ste moet nie sterk drank begeer nie. ; 

5 anders drink h y en vergeet die insettinge en verdraai die reg van al die 

ellendiges. 

Barton (1908:174) wys daarop dat vers 16 eintlik op vers 5 moes vervolg. In vers 5 het 

die Prediker opmerkings gemaak oor regeerders, maar die redaktor het invoegings 

gemaak. Opmerkings oor die regeerders word in vers 16 hervat. 

Volgens Spangenberg (1993:159) is daar kommentaarskrywers wat vers 15b tussen die 

twee dele van vers 16 wil inskuif. So 'n invoeging sal 'n parallelisme laat ontstaan. 

ip~ 1:(17~~ T"11$ 17"'1'.t 16 

i•y-;15 ~?? n~-1(~ ,~~ 1s 
,;;ii(~ 1j?°~~ 1~1~1 16 

il;i;il(~ ny~ 1~1~1 c•11n·1~ 1:(17~~ r"!.1$ 1'1.~tt 17 

'J:l'~ M~! n1i::q~ 

16a Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, 

15b omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie, 

16b en as jou vorste in die more vroeg maaltyd hou. 

17 Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die 

regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers nie. 

Volgens Spangenberg (1993:159) is hierdie wysiging aantreklik, maar word nie gereg-
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verdig deur manuskripte nie. Daar is kommentaarskrywers soos McNeil en Barton wat 

egter van mening is dat vers 17c 'n latere toevoeging is. As hierdie gedeelte dan weg

gelaat word, ontstaan daar dan ook 'n suiwer parallelisme tussen 'wee jou' - en 

'gelukkig is jy' -uitroepe. Elkeen bestaan dan uit twee dele. (Hier is vers 15b dan nie na 

16a ingevoeg nie). Daar bestaan egter ook geen regverdiging vir hierdie weglating in 

die manuskripte nie. 

In vers 18 kom die kwessie oor luiheid ter sprake. Luiheid as tema was ook baie gewild 

by die ou wysheidsleermeesters as daar na Spreuke gekyk word. 

Spreuke 10:4 

Hy word arm wat met 'n trae hand werk, 

maar die hand van die vlytiges maak ryk. 

Spreuke 19:15 

Luiheid laat in 'n diep slaap val, 

en een wat traag is, moet hongerly. 

Spreuke 20:4 

In die herfs ploeg die luiaard nie; 

en verlang hy iets in die ploegtyd, dan is daar niks nie. 

Vers 18 is waarskynlik 'n aanhaling en beklemtoon die feit dat luiheid mens niks in die 

sak bring nie. Jou verkeerde daad bring 'n negatiewe gevolg. Ellende wag op jou! 

In vers 19 gaan dit oor die plesier wat geld mens bring. Volgens Whybray (1989a:157) 

het Lauha (1978) voorgestel dat hierdie moontlik 'n aanhaling uit 'n 'drinklied' mag 

wees. lndien we!, sou dit die heersende stemming reflekteer waarin geld belangrik is en 

iets is waarmee jy te koop kan loop. 
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Dit kan egter volgens Whybray (1989a:l57) ook 'n siniese aanmerking wees van die 

Prediker waarin hy die lesers waarsku teen die gedagte dat rykdom geluk kan bring. 

Whybray se voorts dat die voorstel dat hierdie vers kommentaar op vers 16-17 is, 

onbewese is. 

Die raad wat die Prediker in vers 20 gee, kom ooreen met die mag van konings soos 

die Prediker dit stel in Prediker 8: 2-4. 

2 Ek se: Neem die beval van die koning in ag, en we! ter wille van die eed 

by God. 

3 Haas jou nie om van horn af weg te gaan nie; 

laat jou nie in met 'n slegte saak nie, want alles wat hy wil, doen hy. 

4 Want die woord van die koning is magtig, en wie kan vir horn se: Wat 

doen u? 

Om sleg van 'n koning te praat, kan skadelik wees, omdat die mure ore het. Mense 

moet oppas wat hulle dink of se, want self iets het altyd die vermoe om uit te kom en 

dan is daar groot moeilikheid. Die gedagte hang weer saam met die idee dat mens 

liewer nie te veel moet praat nie, want onbewustelik en in 'n onbewaakte oomblik kan 

iets uitkom wat liewer geheim moes gebly het. 

8 Prediker 11:1-6 

:ill$~7il1:1 o·~~tl :i.,~··:;i o:~tt '~l!-;:'t' ;i;ii;r? n?~ 1 

:rwv-;i :iin :i;~,,..:i~ Y1n ib •:;i :i~;~o/? 0~1 :iir~~7 v?i:nti 2 
iv'i: f"'.\1$\)"'i 0~~ O'~Jl\) iM'(~:·oi:i 3 

JiE>lil 01:11 Oi,iil 'f'Y. ;;9;·01:11 
:M,:i~ o~ T'Y.v ;;s~~ oii'l;l 

:,ilj?' Mi;! O'~Jl::J i1l$.,1 Y1T°'. Mi;! IJ,, ,~~ 4 
:itS7.~tt ll?::J~ o~~:;i IJ,,v i11·:i~ n;• ;~·~ ,~"Iii s 
:;~0·11is :i~~: ,~"! o·;:i~~v :i~~~·11is Y1n M~ :i~~ 

ii: M~T;I·;~ :1")~?1 ilf!!"111$ Yi! ,i?°lil 6 
il!"iM i1!0 ,~:;>". i1! '~ Yi.i' ';~'~ ':;> 

:O'~itl 11Jl$:;> 0\)'~o/"01:11 

1 Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit 

vind. 

2 Gee 'n dee! aan sewe, ja ook aan agt; want jy weet nie watter onheil 
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daar op die aarde sal wees nie. 

3 As die wolke vol reen is, giet hulle dit uit op die aarde; en as 'n boom 

val na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, 

daar bly hy Ie. 

4 Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie; en wie na die wolke kyk sal nie 

oes nie. 

5 Soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die 

skoot van 'n swanger vrou is nie, net so weet jy nie die werk van God 

wat alles doen nie. 

6 Saai jou saad in die more, en laat teen die aand jou hand nie rus nie; 

want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of 

altwee saam goed sal wees nie. 

8.1 Atbakening van die perikoop 

Die meeste kommentaarskrywers soos Fox (1989), Ogden (1987) en Loader (1986) 

aanvaar dat 11:1-6 'n samehangende eenheid is. Ogden (1987:183) se dat die tema en 

onderwerp van die vorige hoofstuk (Pred 10) verskil. In 11:1-6 vind ons verwysings na 

natuurelemente soos water, wind, wolke, reen, borne en aarde. Kwessies soos seker

heid en onsekerheid speel ook 'n rol. Hierdie perikoop val mooi uiteen in drie dele, 

naamlik 11 : 1-2, 3-4 en 5-6. 

8.2 Aanhaling(s) in Prediker 11:1-6 

Barton ( 1908: 181) se Prediker 11 : 1-12: 8 be vat die Prediker se finale advies. Hierdie 

gedeelte is opgebou uit 'n klomp spreuke wat alma! handel oor sekerheid en onseker

heid. 

Die eerste twee verse is in die imperatief geskrywe. Die twee verse !ewer ook gram

matikaal 'n paar probleme op en word dikwels verskillend geinterpreteer. Ogden 

(1987:184) se dat vers la soos 'n tradisionele spreuk lyk waarvan daar 'n vergelykbare 

Arabiese voorbeeld is: 'Doen goed, gooi/werp ('cast') jou brood op die water, en 

eendag sal jy beloning ontvang.' Die moontlikheid dat die Islamitiese spreuk sy oor

sprong by die Prediker gehad het (of andersom) en of beide aan 'n gemeenskaplike 

bron ontleen het, is moeilik om te bepaal. 

'Werp jou brood op die water' is 'n bekende Afrikaanse spreukwoord en beteken om 

goed te doen aan antler sonder om beloning te verwag. Dit blyk dus of hier 'n oproep 

om barmhartigheid is. Die Afrikaanse spreukwoord het wel sy oorsprong in die boek 
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Prediker. 

Volgens (Why bray 1989a: 158) word hierdie verse metafories verstaan as 'n aanbe

veling vir die welgesteldes sodat hulle armes finansieel ondersteun. Hulle moet hulle 

rykdom met antler deel en wanneer hulle self eendag hulp nodig het, sal hulle beloning 

ontvang. Volgens Whybray is die laaste reel van vers 2 die sleutel tot die verstaan van 

die vers - 'want jy weet nie watter onheil daar op aarde sal wees nie'. 

Hierdie twee verse vorm 'n antiloog (twee weersprekende gedagtes). Vers 1 raai jou 

aan om jou brood op die water te werp en 'n kans te waag terwyl vers 2 jou aanraai om 

nie risiko's te loop nie en deeglik voorsorg te tref teen moontlike rampe. Mens ken nie 

die toekoms nie, en weet nie wat vorentoe op jou wag nie. 

Verse 1 en 2 moet egter in samehang met verse 3 en 4 gelees word, en hierin se die 

Prediker dat die mens nie die regte omstandighede kan bepaal nie. Soos Spangenberg 

(1993:164) dit stel: 'As 'n mens moes wag vir die regte omstandighede voordat hy 

handel, sal hy dalk nooit tot aksie oorgaan nie.' Sekere dinge in die !ewe is we! voor

spelbaar. Wolke wat oorloop van die water, sal uitreen. En as 'n boom omval, sal hy 

bly 1~ waar dit te lande gekom het. Daar is ook onvoorspelbare dinge soos die wind se 

rigting kan mens nie altyd voorspel nie. Wie dan bly wag op beter en meer idealer 

toestande mag dalk bly wag totdat dit te laat is. Dan is daar groot spyt. 

Von Loewenclau (1986:331) beskou vers 4 as 'n aanhaling van 'n landboukundige reel. 

Dit is dus nie 'n ouer wysheidsspreuk nie. 

Gordis (1939/40:130-132) het verse 1 en 4 as aanhalings beskou, maar hy het later 

daarop gewys dat die Prediker vers 1 met goedkeuring aanhaal. Daar is 'n noue ver

band is tussen verse 3 en 4 omdat daar 'n chiasme aangetref word. Dit is egter moont

lik dat die Prediker self hierdie verse geformuleer het. 

vers 3a wolke wind (geimpliseer) vers 3b 

vers 4a >< wind wolke vers 4b 

Volgens Spangenberg (1993:164) beklemtoon hierdie chiasme nie net die teenstelling 

wat vervat is in hierdie twee verse nie, maar ook die teenstelling tussen die ouer 

wysheidsleermeesters en die Prediker. Die ouer wysheidsleermeesters se onderrig word 

gekenmerk deur sekerheid terwyl die Prediker se lering gekenmerk word deur onseker-
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heid. Volgens die ouer wysheidsleermeesters volg beloning op 'n goeie daad, en op 'n 

slegte daad, slegte gevolge. Prediker se daar is min dinge waarvan die mens seker kan 

wees. Die mens is aan God se beskikking uitgelewer. Die gedagtes hier kom min of 

meer ooreen wat hy reeds in Prediker 9: 11-12 gese het. Die visse en die voels ken nie 

hulle tyd nie en mensekinders word ook in die net van onheil verstrik. 

Whybray (1981:438) het ook eers gedink dat verse 1 en 4 aanhalings is. Wanneer hy 

egter sy kriteria vir aanhalings daarop toe pas, voldoen hulle egter nie daaraan nie. Hy 

was derhalwe nie bereid om hulle as sulks te klassifiseer nie. 

Hierdie gedeelte kan in drie dele verdeel word: verse 1-2; 3-4 en 5-6. Verse 1 en 2 

vorm 'n antiloog. Vers 1 raai die leser aan om 'n risiko te neem, wat moontlik vir jou 

positiewe gevolge kan inhou. Vers 2 raai die leser aan om liewer nie kanse te waag 

me. 

In Spreuke 26:4-5 word ook 'n antiloog aangetref. 

4 Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, 

sodat jy nie net soos hy word nie. 

5 Antwoord 'n dwaas na sy sotheid, 

sodat hy nie wys is in sy eie oe nie. 

9 <ievolgtrekking 

Prediker 9-11 as 'n steekproef gebruik omdat hoofstuk 10 verskeie kort spreuke bevat 

wat ooreenstem met spreuke uit die boek Spreuke. Verse 7-10 van hoofstuk 11 is nie in 

berekening gebring nie omdat dit baie duidelik dee! vorm van die volgende perikoop 

(Pr 11:7-12:8). 

Die studie het ten doe! gehad om nie maar net vae ooreenstemmings uit te wys nie, 

maar om woordelikse aanhalings te probeer identifiseer. Uit die ondersoek het dit 

geblyk dat daar we! aanhalings in Prediker 9-11 voorkom. Die volgende verse is as 

aanhalings geidentifiseer: 9:4, 16a, 17, 18a; 10:2, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18; 11:1. Die 

kriteria wat Whybray geformuleer het, was uiters geskik om ouer spreuke te 
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identifiseer. Hierdie !criteria is egter nie so streng toegepas nie, daarom is daar we! 'n 

aantal aanhalings uitgewys wat hy nie self as aanhalings geldentifiseer bet nie. 

Die resultate van die ondersoek is slegs voorlopig. Om 'n finale oordeel te kan vel oor 

aanhalings, sal die hele boek ondersoek moet word. So 'n studie behoort die 

gepubliseerde proefskrif van Klein (1994) in aanmerking te neem. In sy vormkritiese 

studie bet hy verskeie spreuke en aanhalings geldentifiseer. Oor 9:4b se hy byvoor

beeld: "Dass in 9,4b ein Sprichwortzitat vorliegt, ist nahezu unbezweifelt, und das mit 

Recht" (Klein 1994:83) en oor 10:4: "Koh 10:4 ist ein Mahnwort, wie es auch in den 

Proverbien stehen konnte" (Klein 1994:88). Nog 'n voorbeeld is die dubbele spreuk in 

10:8-9. Hiervan se hy: "Ein Blick in andere biblischer Biicher Spruchsammlung des 

Anch-Scheschonki erweist, dass zumindest in Sa und 9a algemein bekannte 

Sprichworter des Alten Orients vorliegen" (Klein 1994:92). 

Hierdie studie bet hoofsaaklik die boek Spreuke gebruik as vergelykingsmateriaal. In 'n 

meer omvattende studie sa1 ook na verskeie buite-Bybelse wysheidsgeskrifte gekyk 

moet word, want Prediker staan in die wysheidstradisie en hierdie tradisie was nie net 

tot Israel beperk nie. 



HOOFSTUK6 

RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK EN 'N VERGELYKING VAN VERSKIL

LENDE BYBELVERTALINGS 

In die voorafgaande hoofstuk is uitgewys dat daar wel aanhalings in Prediker 9: 1-11 :8 

voorkom. Ons kan onsself nou afvra of 'n tipografiese uitwys van die aanhalings nie 

dalk lesers kan help om die boek beter te verstaan nie. Die nuwe Afrikaanse vertaling 

van die Bybel (1983) het meer as 'n dekade gelede verskyn. Stander (1995:147) is van 

mening dat daar heelwat gebreke in die vertaling is en wel om die volgende redes: Die 

ontwikkeling op die terrein van Bybelvertaling bet verskuif vanaf die metodiek van 

vertaling na die wyse waarop die teks aangebied word. Nuwe konsepte bet in die 

wereld van die boekdrukkuns, kommunikasiekunde en boekuitgewery ontwikkel wat 

groot implikasies vir Bybelvertaling inhou. Die boodskap van die geskrewe teks word 

nie net deur die woorde oorgedra nie, maar die uitleg daarvan kan ook die boodskap 

wat oorgedra word, bepaal. Gewoonlik word hiema as die newe-linguistiese tekens 

verwys (Botha 1990:91). 

Stander (1995:148) vergelyk hierdie tekens met 'n persoon wat aansoek doen om 'n 

betrekking. Die persoon wat aansoek doen, sa1 dit netjies tik, goeie skoon gehalte 

papier gebruik en sorg dra dat daar geen grammatikale of spelfoute in die aansoek 

voorkom nie. Die voorkoms van hierdie aansoek gaan meer verraai as net die blote 

inhoud daarvan. Net so sal 'n verliefde meisie eerder 'n brief in haar eie handskrif 

skryf as deur middel van 'n tikmasjien. Sy kan selfs van geparfumeerde papier gebruik 

maak. Daarenteen sal 'n persoon wat aansoek doen om 'n betrekking beslis nie van 

geparfumeerde papier gebruik maak nie. 

Boodskappe word dus nie-verbaal oorgedra deur uiterlike tekens. Nie-verbale tekens is 

verder ook handige hulpmiddels wat die lees van 'n teks kan vergemaklik. Dit is 

daarom belangrik dat die teks self visueel aantreklik aangebied moet word. Die 

voorkoms van die teks word met ander woorde s6 aangebied dat dit die inhoud daarvan 

ondersteun. Met ander woorde as inligting suksesvol oorgedra wil word, hang dit nie 

net af van die aard van die inhoud nie, maar ook van die wyse waarop dit aangebied 

word. 

Bybelvertalings word gewoonlik op 'n baie netjiese wyse aangebied. Elke bladsy eindig 

byvoorbeeld op presies dieselfde basislyn. Dit vertoon byvoorbeeld baie netjies, maar 

talle kere begin 'n nuwe perikoop aan die onderkant van die bladsy en word dan voort

gesit op die volgende bladsy. Dit is egter in stryd met die basiese beginsels van effek-
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tiewe kommunikasie. 

In verskeie Bybelvertalings word van Genesis 1: 1 tot Openbaring 22:21 net van een let

tertipe en een lettergrootte gebruik gemaak. Die Afrikaanse vertaling van 1933 het 

egter soms van kursiewe druk gebruik gemaak. Gewone lesers weet egter nie altyd 

waarom hierdie woorde kursief gedruk is nie. Gewone boeke maak van kursiewe druk 

gebruik wanneer 'n saak belemtoon word, 6f wanneer aanhalings uitgelig word, 6f om 

woorde wat van 'n vreemde taa1 afkomstig is, uit te wys. Die ou Afrikaanse vertaling 

gebruik egter kursivering wanneer hulle in die vertaling woorde invoer wat nie in die 

oorspronklike teks staan nie. Hierdie gebruik word egter nerens verduidelik nie, en 

slegs iemand wat die oorspronklike tale ken, sal weet waaroor dit gaan. Vergelyk 

byvoorbeeld Kolossense 1: 19 

Want dit bet die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sal woon. 

Omdat die newe-linguistiese tekens so 'n geweldige belangrike rol speel by die oordrag 

van betekenis is dit noodsaaklik dat vertalers van die Bybel leesbaarheid en verstaan

baarheid in gedagte moet hou. Daarby kan die teks ook meer interessant aangebied 

word. 

Ter wille van die argument kyk ons hoe 'n aantal Bybelvertalings Prediker 4:4-6 

aanbied. 

1933/53 Afrikaanse Bybelvertaling: 

4 Verder bet ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bek

waamheid by die werk naywer is van die een teenoor die ander. 

Ook dit is tevergeefs en 'n gejaag na wind. 

5 Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. 

6 Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en 'n gejaag 

na wind. 

Catholic Bible 

4 Then I saw that all toil and skillful work is the rivalry of one man 

for another. This also is vanity and a chase after wind. 

5 'The fool folds his arms 

and comsumes his own flesh'. 

6 Better is one handful with tranquility 
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than two with toil and a chase after wind! 

New International Version of the Holy Bible 

4 And I saw that all labor and all achievement spring from man's 

envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after 

wind. 

5 The fool folds his hands 

and ruins himself. 

6 Better ond handful with tranquility 

than two handfuls with toil and chasing after wind. 

Revised Version 

4 Then I saw all labour and every skilful work, that for this a man 

is envied of his neighbour. This is 

5 also vanity and a striving after wind. The fool foldeth his hands 

together, and eateth his own 

6 flesh. Better is an (sic) handful with quietness, than two handfuls 

with labour and striving after wind. 

Authorised version 

4 Again I considered all travail, and every right work, that for this 

a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation 

of spirit. 

5 * The fool foldeth his hands together, and eateth his own flesh. 

6 * Better is an (sic) handful with quietness, than both the hands 

full with travail and vexation of spirit. 

*Prov. 6:10, 24:33 *Prov 15:16, 16:8 

Jerusalem Bible 

4 I see that all effort and all achievement spring from men's mutual 

jealousy. This, too, is vanity and chasing after the wind. 

5 The fool folds his arms 

and eats his own flesh away. 
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6 Better one handful of repose 

than two hands full of effort. 

Die Bibel 

4 lch sah an Arbeit und Geschichtlichkeit in alien sachen: da neidet 

einer den andem. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. 

5 Ein Narr schlagt die Finger ineinander und verzehrt sich selbst. 

6 Es ist besser eine Hand voll mit Ruhe denn beide Fauste voll mit 

Miihe und Haschen nach Wind. 

Groot Nieuws Bijbel 

4 Ik zag ook dat de mens alleen maar zwoegt en tobt en sukses wil 

behalen, omdat hij jaloers is op een 

5 ander. Ook dat is zinloos, het najagen van wind. Het is waar: een 

dwaas zit met z'n handen over 

6 elkaar en ruineert zo zichzelf. Maar toch: beter een beetje rust, 

dan veel gezwoeg en jachtig gejaag. 

Uit bogenoemde voorbeelde lees die Catholic Bible, die Authorised Version en die 

Jerusalem Bible die gemaklikste. Indien aanhalings uitgewys word en verwysings 

word gegee waar soortgelyke spreuke voorkom, maak dit die gedeelte net meer ver

staanbaar. As daar byvoorbeeld na die Jerusalem Bible gekyk word, lees die teks baie 

makliker en 'n mens kan gou snap of daar 'n aanhaling voorkom of nie. Indien ons die 

tipografie van die Bybel op die ou Afrikaanse vertaling van Prediker 10:1-20 van 

toepassing sou maak, sou dit soos volg lyk: 

1 Dooie vliee laat die salf van die apteker stink en bederwe, 'n 

bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer. 

2 Die hart van die wyse is na regs, 

maar die hart van 'n dwaas is na links. 

3 Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand; en 

hy sa aan elkeen dat hy 'n dwaas is. 

4 As die toom van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos 

nie, want bedaardheid voorkom groot foute. 



111 

5 Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwal

ing wat van die maghebber uitgaan: 

6 die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die rykes moet in 

die vemedering sit. 

7 Ek het slawe te perd gesien en vorste wat soos slawe op die grond 

loop. 

8 Wie 'n kuil grawe val, kan daarin val; 

en een wat 'n muur afbreek, 'n slang kan horn byt. 

9 Wie klippe uitbreek, kan horn daarmee seermaak; 

wie bout klowe, kan daardeur in gevaar kom. 

10 As die yster stomp geword bet, en 'n mens die snykant nie geslyp 

het nie, moet hy sy kragte meer inspan; maar wysheid is voor

delig om iets te laat beantwoord. 

11 As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie. 

12 Die woorde uit die mood van 'n wyse is aangenaam, 

maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. 

13 Die begin van die woorde van sy mood is dwaasheid, en die 

einde van 'n dwaas verslind homself. 

14 En die dwaas gebruik baie woorde; maar die die mens weet nie 

wat daar sal gebeur nie; en wat na horn sa1 wees, wie kan horn 

dit te kenne gee? 

15 Die inspanning van die dwaas vermoei horn, 

omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie. 

16 Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die 

mllre vroeg maaltyd hou. 

17 Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste 

op die regte tyd maaltyd hou soos manne en nie soos drinkers 

me. 

18 Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, 

en deur slapheid van die hande lek die huis. 

19 Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die !ewe 
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vrolik, en geld verskaf alles. 

20 Vloek die koning selfs in jou gedagte nie, 

en vloek in jou slaapkamer die ryke nie; 

want die voels van die heme! sou die geluid kon wegvoer, 

en die gevleueldes die woord te kenne gee. 

'n Mens sou we! kon argumenteer of die vertalers van die Jerusalem Bible die regte 

aanhalings geidentifiseer het. Wat egter uitstaan, is dat die leser bewus gemaak word 

van die feit dat die skrywer van die boek Prediker ouer spreuke in sy werk aanhaal en 

daarop reageer. 

Fox (1980:416) het sy artikel begin met die woorde dat aanhalings dikwels in literatuur 

voorkom. In ou letterkundige werke ontbreek daar aanhalingstekens of merkers wat die 

woorde wat volg as 'n aanhaling identifiseer. Die identifisering van aanhalings dwing 

die leser wel om die betrokke gedeelte op 'n bepaalde manier te interpreteer. Sommige 

mense mag wel beswaar hierteen aanteken, maar dan moet ons tog wel in ag neem dat 

geen vertaling neutraal is nie. 'n Vertaling hoe neutraal ookal is reeds 'n stuk inter

pretasie. 

Selfs ander gedeeltes in die Bybel behoort interessanter te lees indien van ander let

tertipes gebruik gemaak word. Vergelyk byvoorbeeld Genesis 1: 1-4 

1 In die begin het God die heme! en die aarde geskape. 

2 En die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die 

wereldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 

3 En God het ge~: Laat daar lig wees! En daar was Jig. 

4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak 

tussen Jig en die duisternis. 

In bostaande gedeelte is God se bevel uitgelig en is die leser bewus gemaak van die feit 

dat Genesis 1 die ontstaan van die wereld voorhou as die resultaat van 'n aantal bevele 

van God. 

Die nuwe Afrikaanse vertaling het we! 'n mate van strukturering in die poetiese 

gedeeltes van die Bybel toegepas. Volgens Stander (1995: 154) wil dit egter voorkom of 

dit gedoen is sander 'n besondere sensitiwiteit vir die inhoud of vir retoriese merkers 

wat binne die teks gelee is. Dit lyk dikwels of die tradisionele versindelings van die 

Bybel 'n groter gewig gedra het in die bepalings van die struktuur van die teks as and er 
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merkers. 

Vertalers moet oorreed word om weg te beweeg van 'n letterlike vertaling, omdat 

semantiese analises nie aan die leser oorgelaat kan word nie (Stander 1995: 158). Om 'n 

teks te struktureer, vra goeie kennis van die taa1 waarin die gedeelte geskryf is asook 

van die retoriek wat die skrywer benut het. As aanhalings ook uitgelig word, kan <lit 

hydra om die argument van 'n skrywer te snap. Strukturering en 'n tipografies

goedversorgde teks kan as hulpmiddels <lien om die boodskap van die teks effektief oor 

te dra. 

Navorsing sal egter nog gedoen moet word om te bepaal watter betekenis verskillende 

lesersgroepe toeken aan newe-linguistiese tekens ten einde te verseker <lat die regte 

boodskap op die mees effektiewe wyse moontlik oorgedra word. Daar wag dus nuwe 

uitdaging op Bybelvertalers - spesifiek ook wat die boek Prediker en die aanhalings 

daarin betref. 
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