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Perspektiefi
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ABSTRACT
The concept ’berit’ in a few Psalms of Lament: A perspective.
Concerning the understanding o f ’herit’, a century o f research has been unable to
exhaust the fu ll dimension o f possibilities which are covered by all the relevant Old
Testament texts. Against the background o f a defined hypothesis, an analysis was made
o f Psalms 25, 55, 74 and 83 with a literary-historical text approach to portray a few
research results. The hypothesis reads as follows: The concept ’berit’portrays no unifortn
content and meaning within the corpus o f the so-called psalms o f lament and could
accordingly not contribute to the debate connected to the origin, development and date
o f ’berit’. The study contributes to the nature o f the term as fa r as its variegation is
illu.strated for a post-exilic functioning date.
1

INLEIDING

Die uitgangspunt van hierdie studie is om ’n perspektief op die begrip ’berit’ vanuit
die fonngeschichtliche corpus van die sogenaamde klaagpsalms te bring. ’Berit’ kom
21 keer in 13 psalms voor^, waarvan vier psalms met sekerheid as sogenaam de
klaagpsalms getipeer kan word^.
Burden^ het in 1970 reeds in navorsingsresultate laat blyk dat "covenantal
term s in the Psalms... need a careful study in the future". Sedertdien het enkele
studies verskyn w aarin die begrip se reikwydte gedeeltelik of ten voile in die
Psalmboek aangespreek is^.
Die Psalmboek reflekteer ’n konsentraat van die teologie wat in oud-Israel
beoefen is. As geloofsgetuienisse van individue en die gem eenskap wil hierdie
liedere wat uit die lewe kom, na die lewe terugwys®. Die boek dien daarom as
geloofsinspirasie vir die moderne gelowige in baie van sy lewensfasette en ervarings.
Vir ’n sinvolle ondersoek en ’n bewerkbare corpus rondom ‘berit’ is ’n afgegrensde
studieveld binne die Psalmboek dus noodsaaklik. Die klaagpsalms bied ’n aktuele
en bewerkbare navorsingsveld.
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Die begrip ‘berit’ kom met die uitsondering van Psalm 44, vyf keer binne
die fon7igeschichtliche corpus van die sogenaamde klaagpsalms voor (25:10,14; 55:21;
74:20 an 83:6).
Elkeen van hierdie psalms vertoon ’n poetiese selfstandigheid waarin elke
psalm digter met ’n eie styl, vorm an inhoud aan sy gedagtes gee. Psalm 25 is ’n
akrostikon met die herhaling van bepaalde sleuteiwoorda as die varnaamste iiterêre
kenmerk. In Psalm 55 word eweneens goedgekosa Leitworte herhaal, maar dia taks
sal eerdar vir sy tekskritiese problematiek en die opvallende aantal hapax legomena
en Sonderforme onthou word. Psalm 74 se eiendomlikhaid is gelea in die antiteses
en inclusio-vorme. asook die besondere opbou van die taks sa struktuur. Psalm 83
kan as ’n digterlik vry-saamgestelde psalm tipeer word om dat historiese gegewens
en gaykta tradisies doelbewus tar wille van ’n poëtiese of literêre funksionering
aangewend word.
2

H IPOTESE

Dia perspektief wat hierdie navorsing op die begrip ’berit’ wil weergee, word vanuit
’n bepaalde omlynde hipotese verdedig. Hierdie hipotese word soos volg varwoord:
Die begrip ’berit’ het nie ’n eenduidige beeld o f betekenis binne die corpus
van die sogenaamde klaagpsalms nie en kan as sodanig nie ’n beduidende bydrae tot die ontstaans-, ontwikkelings- en dateringsdebat van ’berit’
lewer nie. Die studie lewer wel ’n bydrae in soverre die aard van die
begrip se veelkleuriglieid rondom die reikwydte van ’n ná-eksiliese
funksioneringsdatum geïllustreer word.
3

SINTAKSIS, STYL EN METRUM

Sonder om inhoudelike aspakte as primêra uitgangspunt te neem, bly dit opvalland
dat dia gadiffaransieerde baald wat ’berit’ vanuit die gekose corpus projektaer, uit ’n
sintaktiese analisa w aarneem baar is. In al vyf gevalle verskyn ’b arit’ saam met
afso n d e rlik e w erkw oorde binne verskillenda sin sk o n stru k sies w at soos volg
saamgestel is:
25:10

25:14 D y n in V
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lIT in n

CVir h u lle w at sy ’b a r i t ’ en sy
getuianisse bewaar")
("en sy ’berit’ is om hulle bekend te
maak")
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55:21

("hy het sy ’berit’ ontheilig”)

74:20

DDH

83:6

i m D ’’ rr>n3 ?|'’‘7y

("aanskou die ’berit"')
(" te e n jo u h e t h u lle ’n ’b e r i t ’
gesluit”)

Binne sintagm atiese verband word ’berit’ se geskakeerdheid met die verskillende
begrippe
("bewaar"), VT’ ("bekendtnaak"),
("ontheilig"), DD3 ("aanskou")
en m i3 ("sny/sluit") toegelig. Elkeen van hierdie werkwoorde gee uitdrukking aan
die vorm en inhoud wat ’berit’ reflekteer.
Binne sy onm iddellike konteks verskyn die begrip voorts as dee! van ’n
relatiewe bysin (25:10), ’n doelsin (25:14), ’n stelsin (55:21), ’n bevelsin (74:20) en ’n
redegew ende sin (83:6). G ram m aties word dit verbind met die partikel V + ’n
partisipium (25:10), die partikel ^ + ’n infinitief (25:14), met ’n werkwoord (55:21)
en im peratief (74:20) afsonderlik asook met die partikel 'JV + ’n werkwoord (83:6).
W aar ’berit’ in twee gevalle saam met werkwoorde alleen verskyn, kom die begrip
sintakties sowel ná (55) as vóór (83) die werkwoorde voor.
A! vier psalms bevat ’n legio van stylfigure wat nie net poëtiese skoonheid
bewerk nie, maar wat tot ’n bepaalde gestalte van die inhoud en tem a in elke psalm
bydra. Die stilistiese eie-aard bevestig telkens die selfstandige karakter van elke
psalm.
G een versreël waarin ’berit’ voorkom, kan met sekerheid as ’n parallelisme gei'dentifiseer word nie. Slegs in Psalm 55 en 83 bestaan die moontlikheid dat
’berit’, as deel van die tweede hemistige, ’n sintetiese of verklarende uitbreiding op
die voorafgaande hemistige mag wees. In beide gevalle bly dit egter ’n twyfelagtige
moontlikheid.
Die metrum van die stiges waarin ’berit’ verskyn is eweneens te onseker
om ’n definitiew e afleiding d aa ru it te m aak. D ie m e triese p a tro n e w at wel
gei'dentifiseer word, sluit die volgende in: 4 + 3 (25:10), 3 + 2 (25:14; 55:20), 4 + 4
(74:20) en 3 + 3 (83:6). U it hierdie gegewens kan bloot die variasie waarvan die
gekonstateerde hipotese melding maak, bevestig word.
4

G EY K TE TRADISIES, M OTIEWE EN BEELDE

Voordat die gevarieerdheid van ’berit’ se semantiese inhoud aan die orde kom, is dit
belangrik om ’n oorsigtelike beeld van die geykte tradisies, motiewe en beelde wat
tot die ryke verstaan en betekenisinhoud daarvan bydra, te gee.
’n D eurlopende tem a binne die corpus van die O u-Testam entiese klaagISSN 0257-8891 = SKRIF EN KERK Jrg 15(2) 1994

282

psalms is die worsteling wat die bidder(s) ervaar vanwee ’n bedreigde situasie wat
ontstaan. Binne hierdie studie gee die sonde (Ps 25), ellende (Ps 25), ’n voormalige
vriend (Ps 55) of die goddelose/vyand (Pss 25, 55, 74 en 83) tot so ’n situasie
aanleiding. A1 vier psalms waarin ’berit’ voorkom, beskrywe die dinamiek van en
polariteit in hierdie worsteling binne die raamwerk van die G od-ek/ons-vyand(e)
driehoeksverhouding.
Die vernaam ste tradisiem ateriaal met ’n bondige aanduiding van die
funksie wat dit vervul, kan soos volg saamgevat word:
Uit die Pentateug word die volgende geidentifiseer:
D euteronom ium en deuteronom isties-geykte term inologie uit Israel se
heilsgeskiedenis (veral Eksodus 32-34) gee erkenning aan Jahwe se mag
en spreek die vertroue in sy heilskrag en trou uit. H ierdie terminologie
herinner voorts aan die inhoud en verantw oordelikhede van die Sinai’berit’ en openbaar terselfdertyd die diepte en inhoud van ’n godvrugtige
lewe (Ps 25).
Sinspelings op die lot van Korag, D atan en A biram (Num 16) uit die
A artsv a d e rg e sk ie d e n is asook die to rin g van B a b e l-m o tie f uit die
Oergeskiedenis benadruk die mag van God en die effek van sy goddelike
oordeel. Dit aksentueer sy sigbare en verrassende oordeel oor die onreg
en wandade van die vyand (Ps 55).
Die kombinasie van elem ente en bedekte motiewe uit die Skeppings- en
U ittogtradisies saam met die Chaoskampf-moÚQÍ wil God se koning- en
heerskap himnies na vore bring. Sy mag en onoorw inlikheid oor alle
chaosmagte word daardeur verwoord en die daarstelling van sy skeppingsen reddingsmag bevestig die klaer(s) se vertroue in Hom (Ps 74).
Alhoewel dit nie in die Pentateug voorkom nie, beklemtoon die Gideonen Sisera/Jabin episodes uit die Rigtersverhale Jahwe se reddingsmag oor
die vyand en dit bevestig die volk se vertroue in hul God (Ps 83).
D ie S ionstradisie funksioneer op ’n besondere m anier binne hierdie
corpus:
In Psalm 74 vervul die Sionstradisie ’n dubbele funksie waarin selfs ’n
mate van ontwikkeling te bespeur is. Met betrekking tot die tempelvernietiging en daaropvolgende gebeure benadruk dit die volk se geloofs283
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krisis deur hul teleurstelling, droefheid en uitsigloosheid na vore te bring.
Met betrekking tot die uitverkiesingsmotief (74:2) bewerk dit venroosting
deur die sekerheid van God se bemoeienis met sy volk te benadruk. Die
koningskapmotief van Sion (74:12) beklemtoon die vastigheid van God se
troii. Dit is onw ankeibaar soos wat sy heerskappy oor die skepping en
geskiedenis vasstaan.
’n Sionsmotief in Psalm 55:19a wil die grootheid van God se mag oor tyd
en ruim te himnies proklam eer. Sy onbeperkte mag as regter en koning
kom daarm ee na vore sodat die ”ek" se vertroue geprojekteer word in die
uitsprake dat God hom sal red, maar die vyand sal vernietig.
Elem ente uit die kulties-priesteriike tradisiem ateriaal is veral in Psalms 25 en 55
w aarneem baar. ’n Afsonderlike ontleding van elke psalm se Sitz im Lehen het
hierdie psalms se kultiese betrokkenheid met redelike sekerheid bevestig. Die
teenw oordigheid van die fornigeschichtliche gebedseiem ente in elkeen piaas ’n
stempel op hierdie gevolgtrekking.
Die gebedsatm osfeer en diepte van die "ek" se Godsverhouding word in
Psalm 25 deur die "vroomheid" van die ellendige bew erkstellig. Die
motief van Jahwe se Naam (25:11; 74:10,18,21; 83:17,18) bring telkens die
identiteit en teenwoordigheid van God met die "ek" se kultiese aktiwiteite
in verband terwyl die profeties-ontleend e (?) U)lD-motief (25:2,3,20;
83:18) aangewend word om tot die ge'impliseerde heil van die bidder by te
dra en die vertroue in God te versterk.
Verskeie kulties-priesteriike begrippe in Psalm 55:14-15,19,21-22 en 23
veronderstel ’n priesterlike interpretasie van die krisisgebeure asook die
psalmdigter se noue verbintenis met die kultus of priesterkringe.
Alhoewel geeneen van die psalms as wysheidspsalm tipeer sou kon word nie, is
enkele wysheidsmotiewe en interpretasies tog sigbaar.
Sowel Psalm 25 as 55 re fle k te e r g rond lig g en d e k en m erk e van die
wysheidsgeykte vergeldingsdogma (Tun-Ergehen-Zusammenhang). Daarin
lê opgesluit dat die regverdige se goeie dade van Godsvrees (25:12ev) en
G o d sv e rtro u e (55:23ev) to t v o o rsp o ed , heil en d ie se k e rh e id van
gebedsverhoring lei, m aar dat die vyand se onregsdade op beskam ing
(25:3) en die dood (55:16,24; 83:10ev) uitloop.
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Die pad/weë- en onderrig-motiewe asook under wysheidsgeykte himniese
karakteriserings in Psalm 25 het ’n dubbele funksie. D idakties wii dit
wysheid onderrig om te sê dat diegene wat Jahwe se weë bewandel op sy
heii kan reken. I limnies word God se goedheid beskrywe om daarm ee die
hoop en vertroue in Hom uit te spreek.
Verskeie beelde en motiewe wat die psalms met die taal van verskeie profetiese
boeke deel, is opvallend. Dit beteken nie noodw endig dat die psalms van die
profeteboeke afhanklik is nie, m aar dat hierdie geykte taal gem ene besit is. Die
volgende beelde word aangetref:
D ie o n tv lu g tin g in die w oestyn druk die "ek” se so ek e na veilige
afsondering weg van sy krisis af uit (Ps 55).
Die bedreigde stad is die sosiale ruimte wat onrus en wanorde suggereer
(Ps 55).
Die beeld van die duif funksioneer om vinnige ontvlugting uit te beeld (Ps
55).
V erskeie profeties-geykte natu u rb eeld e kom in Psalm 83 voor. Die
"tolbos" bring die vyand se skadelose skrikwekkendheid na vore terwyl die
"k a f hul snelle verganklikheid voor God se m T uitbeeld. Die "vuur" en
"storm" word voorts metafore om God se toorn tot uitdrukking te bring.
Die opstapeling van die profeties-geykte regs- en skuldbegrippe in Psalm
55 het eweneens ’n tweerlei funksie. Eerstens beklemtoon dit die vyand se
onreg en skuld teenoor die "ek" en tweedens help dit om die spanning in
die ek-vyand verhouding in die psalm te laat opbou.
Enkele ander motiewe wat uit hierdie klaagpsalms na vore kom is:
die herder-kudde-motief wat sowel die nabyheid en toegeneentheid tussen
God en sy volk (74:1) as sy solidariteit met Israel (83:13) uitdruk.
die stryd/straf-m otief (74:22) wat aangewend word om God as regter in
die noodsituasie in te roep. Daarmee word sy heilsmag erken en vertroue
in Hom uitgespreek.
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die o phef van die hoof-m otief (83:3) w at ’n iiouding van tro tsh eid ,
arrogansie en seliTiewustheid onder die vyand verwoord.
’n Vóór-Jerusaiemse Kanaanitiese tradisie (83:19) slcilder die universele
heeriii<heid van Jahwe as die enigste "Eijon" oor die heie aarde.
Met hierdie vernaam ste geyicte tradisies, motiewe en beelde as agtergrond, is die
tafel vir die blootlegging van die gedifferensieerde en geskakeerde betekenisinhoud
van ’berit’ binne die kiaagpsaims gedek.
5

RELASIONELE TIPERING

Die diversiteit van ’berit’ in die kiaagpsaims word van aanvang af duidelik wanneer
dit in term e van ’n inter-reiasionele wisselwerking en dinamiek beskrywe word. In
Psalm 25 bring die begrip dimensies van die relasie tussen God en mens na vore
terwyl Psalm 83 dieselfde funksie in terme van ’n tussenmenslike verhouding vervul.
Psalms 55 en 74 projekteer egter nie so ’n duideiike beeld ten opsigte van hierdie
v erh o u d in g sd e fin isie nie. In Psalm 55 is die su b je k te van die re la sio n e le
verhoudings onseker. ’n Meervoudige interpretasie vanuit die konteks is inderdaad
moontlik sodat sowel ’n God-mens as mens-mens verhouding by die aanhoor van die
begrip veronderstel kan word. Psalm 74 is in hierdie verband ewe gekompliseerd.
Alhoewel hierdie ondersoek aan ’n God-mens verhouding voorkeur verleen, m eet
dit nie uitgesluit word nie dat ’berit’ binne hierdie psalm ook as aanduiding vir een
van die subjekte in die God-mens verhouding geinterpreteer kan word.
6

TRADISIE-HISTORIESE TIPERING

Vanuit ’n historiese vraagstelling en ’n traditionsgeschichtliche interpretasie blyk dit
dat slegs tw ee psalm s (Pss 25 en 74) met redelike w aarskynlikheid teen die
a g te rg ro n d van h isto rie se g estaltes van O u -T e sta m e n tie se ’b e r it’-sluitings
g ein terp rete er kan word. Die vaagheid en algem ene aard van term inologiese
form ulerings en trad isie-in te rp re tasies m aak dit feitlik onm oontlik om enige
historiese gestalte van ’n Ou-Testam entiese ’berit’-sluiting by Psalms 55 en 83'^ te
identifiseer. Alhoewel laasgenoemde verskeie historiese gegewens bevat, toon die
voorafgaande analise aan dat hierdie historiese informasie vir die vasstelling van die
psalm se historiese Sitz im Lehen irrelevant is. D ie psalm dien hom self as ’n
poetiese skepping aan waarin die psalmdigter(s) die geskiedenis met behulp van
literêre tegnieke tot ’n eie interpretasie omvorm.
In Psalm 25 dra die ooreenkom ste in motiewe met Eksodus 32-34 asook
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die deuteronomisties-geykte heilsterminologie daartoe by om ’berit’ (25:10,14) teen
die agtergrond van die Sinai-’berii’ te verstaan. H iertoe iewer Jahw e se ’berit’hernuwing met Israel, sy liefde wat in sy trou, genade en ontferming sigbaar word,
die tem a van sondevergifnis, die bekendmaking van Jahwe se "weg" asook ’n hele
aantal ander heilsgeschichtlidie begrippe afdoende bewys. Binne die konteks en taal
van die wysheidsterminologie is dit derhalwe nie vergesog om die afleiding te maak
dat ’n wysheidsleraar die Sinai-"berii" in Psalm 25 herinterpreteer nie.
Psalm 74 reflekteer die krisis en teleurstelling wat die tempelvernietiging
in die Godsvolk se teologie veroorsaak. Die onvocrw aardelikheid van die heil
waarin die onskendbaarheid van die tempel, koningshuis en stad vervat is, lê in dié
Sionsteologie ingebed. Hierdie teologie het in G od se ’berit’ met Dawid (2 Sam
7:13,15-16) gestalte gekry en behoort teen daardie agtergrond verstaan te word.
Die aanwesigheid van die Sionstradisie en kombinasie van assosiasies met
die Dawid-’b e rit’ bevestig dat die vyand se vernietigingsw erk die G odsvolk se
verstaan van die Sionsteologie aan skerwe laat ruk het. In hierdie omstandighede
vra die volk God om die beloftes van die Dawid-’berit’ in herinnering te roep, want
die tempel is vernietig, Jahwe se Naam het daardeur in gedrang gekom en die ander
beloftes van die Dawid-’berit’ lê aan skerwe: van God se uitverkiesingsliefde is daar
geen sprake nie (1-2), sy koning- en heerskap word nie deur die volk ervaar nie (911) en sy ’berit’-genoot (Israel) rus nie van sy vyande nie. Met redelike oortuiging
kan die afleiding dus gemaak word dat die psalm ’n eksilies/ná-eksiliese herinterpretasie van die Dawid-’berit’ is®.
A lhoew el dit nie m oontlik is om in Psalm 55 d efin itief ’n historiese
gestalte van ’n O u-Testam entiese ’berit’-sluiting aan te wys nie, lei die oorwig van
kulties-priesterlike terminologie waarin ’berit’ omhul is tot die gevolgtrekking dat
die begrip waarskynlik ’n priesterlik e in te rp retasie van ’n b ep aald e historiesgefikseerde ’berit’-sluiting mag wees. Die vae suggesties dat die inhoud van ’berit’
□‘•"n (16,23-24) en DiVliJ (19,21) veronderstel, rig tog ’n verleidelike uitdaging aan
die eksegeet om ten minste die vraag te stel of hierdie teks nie ’n herinterpretasie
van die Levi-’b erit’ (D t 33:8-9) bevat nie? ’n Positiewe antwoord hierop sou die
eksegeet ten minste nie heeltemal woordeloos laat nie.
7

SEM AN TIESETIPERING

V anuit ’n literêre benadering tot die teks is dit belangrik om die betekenisinhoud
van ’berit’ aan die funksie te koppel wat die begrip binne sy literêre konteks vervul.
H iervolgens kan die diversiteit van interpretasie-m oontlikhede binne die klaagpsalms soos volg uiteengesit word:
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Psalm 25
In die aanloop tot die "ek" se gebed om sondevergifnis (11) druk ’berit’ in
vers 10 die verantwoordelikheid van Jahwe se ’berit’-genoot uit om getrou
en gehoorsaam op God se weg te wandel.
As instrum entele duider in vers 14 is ’berit’ die aanduiding van God se
w ilsopenbaring. M et sy didak tiese en openbaringsfunksie w ord dit
duidelik dat ’berit’ Jaiiwe se weë bekendmaak en onderrig. Dit verkry ’n
verdere himniese funksie deurdat Jahwe se
DID (8) en nOXT IDIl
(10) daardeur verheeriik word.
Psalm 55
As die eerste van drie moontlike interpretasies druk
(21) ’n
geskonde heilsverbintenis tussen God en die "ek" se vyand uit. Deur sy
onregsdade wii die vyand nie vir God voihardend dien nie. D aardeur
skend en minag hy ’n heilsverbintenis wat aan horn "lewe" en "vrede" kan
bied.
Vanweë sy sm aad en hoogm oed (15,22) w eier die "ek" se voorm alige
vriend en huidige vyand sy genoot se vredestoenadering(e). Daarom kan
’berit’ ook op ’n geskonde vriendskapsverbintenis dui waarin die vyand ’n
band of alliansie van onderlinge vertroue verbreek.
’Berit’ kan ook die Chiffre van ’n algemene paradigm atiese verhoudingsband wees. In onderskeid van en in kontras met die
bring die psalm
by die klimaks van die krisisbeskrywing (21-22) die insig na vore d at ’n
vyand hom in sy verbintenis m et enigeen as ontrou bewys. D ie VV/T
("goddelose") of
("vyand") is daarom nie betroubaar nie.
Psalm 74

D eur die gebedsopdrag dat God die ’berit’ moet aanskou (20) funksioneer
die begrip as ’n w aarborgsertifikaat wat die Godsvolk aan Hom voorlê.
Dit dra die karakter van ’n belofte en weerspieel die volk se vertroue op
God se woord in ’n reedsbestaande verhouding. Die begrip impliseer God
se h e ils to e tre d e en fu n k sio n ee r d aa ro m v e rtro o ste n d b in n e hulle
krisissituasie.
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Die doelbewuste vae iraditionsgeschichtliche verwerking van die psalm se
tradisies - waaronder die verwysing na ’berit’ - maak ’berit’ die Chiffre van
’n algem ene God-m ens verhouding. Dit is ’n simbool van veiligheid en
sekuriteit wat in die verhouding van ’n ’berit’-genoot met G od opgesluit lê.
D ie m oontlikheid d at die p artik el V as gram m atik aie aanduiding ’n
konkrete objek veronderstel (Jes 5:30) en d at die w erkw oord DD3 as
kultiese term (Am 5:22) hierdie afleiding o n d ersteu n , an tisip e er die
gevoigtrekking dat ’berit’ die uitdrukking vir die Godsvolk self word. In
hulle krississituasie word God gevra om sy Godsvolk aan te sien. F L
Hossfeld voer aan dat voorbeelde uit die Qumran-tekste hierdie suggestie
bevestig*^.
Psalm 83

In Psalm 83:6 gee ’b e r it’ u itd ru k k in g aan d ie k o m p ilasie van alle
vyandelike haat te en o o r sowel G od as sy volk. D it funksioneer as ’n
tussenmenslike téén-verhouding teenoor ’n G od-m ens relasie en dra die
karakter van ’n sameswering. O m dat hierdie ’berit’ ten doel het om die
Naam van Israel en by implikasie Jahwe se Naam te vernietig, verwoord
dit die indringing van ’n reedsbestaande Jahwe-Israel verhouding en die
bevraagtekening van Jahwe as God.
H ierdie sam evatting bevestig die veelkleurigheid van ’b erit’ se betekenisinhoud
binne die afgebakende corpus van die klaagpsalms.
8

’B E R ir - ’N SENTRALE TEMA?

Dit is slags in Psalm 83 waar ’berit’ direk tot die sentrale tema van die krisis in die
psalm bydra. Die ’berit’ wat tussen die verskiliende volke tot stand gekom het, is ’n
bedreiging vir die volk se bestaan en bewerk spanning in hul Godsverhouding. In
Psalm 55 is die ontheiliging van die ’b e rit’ as new e-tem a slegs g ed eeltelik ’n
bydraende faktor tot die sentrale tema van die "ek" se krisis, terwyl die begrip in die
oorblywende twee psalms heilsassosiasies wek wat die opheffing van die spanning en
krisis impliseer. Om dus van ’n uitgewerkte ’berit’-teologie in die klaagpsalms te
praat is ’n ooroptimistiese formulering. Die begrip speel wel ’n belangrike rol binne
die teologie van elke psalm, maar is in die meerderheid van gevalle nie ’n sentrale
tem a nie.
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9

CATERING

G eeneen van die bestudeerde psalms se historiese Sitz iin Leben kan met sekerheid
vasgestel word nie. Gevolglik is dit feitiik onmoontlik om die ontstaansdatum van
elke psalm te bepaal. ’n Aantal literêre en taalkundige argumente wat soms met
in houdelike aspekte gekom bineer word, bevestig dat die Endgestalt van elke
klaagpsalm aan ’n ná-eksiiiese funksioneringsdatum verbind kan word. Dit blyk
h ie ru it d at ’b e r it’ in die klaagpsalm s m et redelike sekerheid ’n ná-eksiliese
funksionering reflekteer en dat Psalms 25, 55, 74 en 83 as ná-eksiliese tekste ontleed
kan word.
10

GEVOLGTREKKINGS EN V ERD ERE NAVORSING-SUGGESTIES

Die voorafgaande analise stel die navorser in staat om ten slotte die volgende
gevolgtrekkings en suggesties ten opsigte van die begrip ’berit’ in die klaagpsalms te
maak:
’B erit’ reflekteer nie ’n eenduidige en uniforme beeld vanuit die form gescliichtliclie corpus van die sogenaamde klaagpsalms nie. Die resultate
van sintaktiese, metriese en stilistiese ontledings bevestig hierdie hipotese.
D ie veelkleurigheid en gedifferensieerdheid van ’b e rit’ se sem antiese
inhoud word deur sowel diakroniese as sinkroniese gesigspunte op die
bestudeerde tekste geverifieer.
Geykte tradisies, motiewe en beelde wat tot ’berit’ se betekenisinhoud
bydra, funksioneer hoofsaaklik om die grootheid van God se heilsmag te
skilder, die bidder(s) se vertroue op Horn te versterk en sy heil himnies te
antisipeer.
Dit is nie moontlik om ’berit’ vanuit die klaagpsalms te dateer ten einde ’n
bepaalde oorsprong(sdatum) daaraan toe te ken nie. Slegs die begrip se
funksionering en inhoud kan vanuit hierdie ná-eksilies gedateerde tekste
bevestig word. Dit lewer dus hoogstens ’n bydrae tot die dateringsdebat in
soverre die profiel van die begrip binne hierdie tydsepog blootgelê word.
Binne die corpus van die ná-eksiliese klaagpsalms moet daar versigtig oor
’n ’b e rit’- of "verbonds'-teologie geredeneer word. Alhoewel ’b erit’ ’n
belangrike motief in elke psalm is, bevat geen klaagpsalm ’n uitgewerkte
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’berit’-teologie nie. Slegs in Psalm 83 maak dit deel van die psalm se
sentrale tema uit.
Bogenoemde navorsingsresultate is in lyn met die gevolgtrekkings van J W H Bos'O
en F L H ossfeld’^ wat in soortgelyke studies verbande tussen ’berit’ en bepaalde
aspekte van die psalms ondersoek. Hierdie navorsing gee egter inhoud aan ’berit’ se
b etek en isin h o u d vanuit die klaagpsalm s en verskil ook van die b ogenoem de
eksegete se navorsingsdoel en afgegrensde studievelde. D it dui voorts aan dat
’berit’ nie net in term e van één verstaansmodel geïnterpreteer moet word nie^^.
Die ope vraag waarmee hierdie studie afsluit en wat die weg en uitdaging
vir v o o rtg ese tte navorsing baan, is of ’b e rit’ nie van aanvang a f in die O uT estam en tiese geskiedenis en lite ra tu u r ’n begrip is wat ’n gedifferensieerde
betekenisinhoud wil projekteer nie. Om vas te stel of M Noth^^ en J Barr^"* se
bewerings oor ’n veranderde betekenisinhoud van ’berit’ in latere Ou-Testamentiese
tekste waar is, moet dit in breër verband binne die Psalmboek en die Ou Testament
bestudeer word. O m dat die begrip so ’n sentrale en opsigtelike begrip binne die
christelike kanon is, is die voortgaande bestudering van ’berit’ onafwendbaar.
In die lig van die voorafgaande navorsingsresuitate bestaan daar dus
g enoeg m otifering om die volgende h ip o te se as bew ese byd rae to t die OuTestamentiese wetenskap aan te bied:
Die begrip ’berit’ het nie ’n eenduidige beeld o f betekenis binne die corpus
van die sogenaamde klaagpsalms nie en kan as sodanig nie ’n beduidende bydrae tot die ontstaans-, ontwikkelings- en dateringsdehat van ’berit’
lewer nie. Die studie lewer wel ’n bydrae in soverre die aard van die
begrip se veelkleurigheid random die reikwydte van ’n ná-eksiliese
funksioneringsdatum geiílustreer word.
NOTAS:
1

H ierdie artikel gee ’n samevatting van ’n proefskrif wat onder leiding van
P rofessor W S Prinsloo, D ep a rtem e n t O u T estam en t, U n iv ersiteit van
Pretoria, voltooi is.

2

V ergelyk Psalm s 25:10,14; 44:18; 50:5,16; 55:21; 74:20; 78:10,37; 83:6;
89:4,29,35,40; 103:18; 105:8,10; 106:45; 11:5,9 en 132:12.

3

D it sluit Psalms 25, 55, 74 en 83 in. Psalm 44 wat deur talle eksegete as ’n
sogenaamde klaaglied aangedui word - vergelyk onder andere H Gunkel & J
Begrich, Einleitung in die Psalmen. Die Gattungen der religidsen Lyrik Israels,
G ottingen 1933, 117; H C Leupold, The Psalms, L ondon 1959, 344; P C
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Craigie, Psalms I - 50, Texas 1983, 331 en K Seybold, Die Psalmen. Eine
Einfiifirung, Stuttgart 19912, 98ev, is nie vir hierdie navorsing oorweeg nie
omdat die samestelling van die psalm uit ’n waarskynlii^e "danklied" (1-9) en
’n "klaaglied" (10-27) aan die psalm ’n uitsonderlike Garru/j^'iproblematiek
verleen. N A van Uchelen, Psalmen 41 - 80, Nijkerk 1977, 21 meen tereg
"deze psalm b e sta a t uit v ersch illen d e lite ra ire vorm en". Om h ierd ie
p ro b ie m a tie k te verm y en n a v o rs in g s re s u lta te aa n ’n e e n d u id ig e
G attungscorpus te verbind, is Psalm 44 vir die doe! van hierdie studie
weggelaat.
4

Vergelyk J J Burden, A Study o f terminology describing treaty relationships
between Israel and her neighbours during the Israelite monarchy, Stellenbosch
1970, 188.

5

J W H Bos, Psalms and Sinai Covenant, Michigan 1977, ondersoek slegs die
"Sinai Covenant" in die psalms. S J de Beer, The Davidic Covenant in the
Psalms: A Methodological Investigation, Pretoria 1989, ontleed die "Davidic
covenant" in dieselfde corpus met ’n hoofsaaklike toespitsing op Psalms 89 en
132. H J Kraus, Theologie der Psalmen X V /III, Neukirchen 1979, 65-71, gee
in sy T eologie op die psalm s aandag aan die begrip met geselekteerde
psalmverwysing. ’n Sistematiese ontleding van al die psalms word nie gegee
nie. F L Hossfeld, "Bundestheologie der Psalmen", in; Der Neue Bund im
Alten (Hrsg E Zenger), Freiburg 1993, 169-176, se analise van ’berit’ in die
Psalmboek is die bevredigendste navorsing tot op hede. Desnieteenstaande
ontbreek Psalms 55 en 83 by hom sonder enige motivering.
Binne die Suid-Afrikaanse konteks is die invloed van "berit" sigbaar in enkele
psalmontledings van F C Fensham, "Psalm 21 - A Covenant Song", Z4W '77
(1965), 193-202 en P J Nel, "Psalm 132 and Covenant Theology", in: Text and
Context: Old T estam ent and Sem itic Studies fo r F C F ensham (E d W
Claassen), Stellenbosch 1988, 183-191.

6

B Strole, "Psalmen - Lieder der Verfolgten", Bibel und Kirche 35 (1982), 42.

7

S Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship I, New York 1962, 197 en B
Duhm, Die Psalmen, Tubingen, 1899, xx, sal waarskynlik hiervan verskil.
Beide wil die psalm teen ’n bepaalde historiese agtergrond lees.

8

M et hierdie navorsingsresultaat word die vraag gestel of die sogenaamde
Dawid-’berit’ in die Psalmboek slegs tot Psalms 89 en 132 beperk m eet word.
Vergelyk die proefskrif van De Beer, a w, 1989, daaroor.

9

F L Hossfeld, a w, 175.

10

Bos, a w, 238, toets die bestaan van A Weiser se teorie oor ’n sogenaamde
verbondsfees as hernuwing van die Sinai-’berit’ aan die hand van ’berit’ se
voorkom s in psalm s m et ’n duidelike Sinai-’b e rit’ verwysing. Alhoewel
Psalms 55 en 83 nie deel van haar bestudeerde corpus uitmaak nie, is een van
haar gevolgtrekkings dat "the word ‘covenant’ in the psalms reveals the wide
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spectrum of ways in which berith was understood in early Israel, i.e. as
relationship, as commandment, and as promise or grant."
11

Hossfeld, a w, 169, ondersoek die begrip ’berit’ in die Psalmboek, maar laat
na om P.salms 55 en 83 by sy ondersoek te betrek. Hy konkludeer deur te sê:
"D ie P sa lm e n b ie te n ein d if f e r e n z ie r te s B ild u n te r s c h ie d lic h e r
Bundestheologien.”

12

D aarm ee word gepolemiseer teen standpunte wat ’berit’ net in term e van ’n
regsbegrip wil v erk la ar of die b etek en isin h o u d d aarv an to t ’n enkele
verstaanskategorie (bv as verpligting) beperk.

13

M Noth, The Laws in the Pentateuch and Other Studies, Philadelphia 1967, 93,
sê "that in the late Old Testament literature the word "covenant" was emptied
of all its meaning."

14

J B a rr, "Som e s e m a n tic n o te s on th e C o v e n a n t", in: B eitrage zur
alttestamentliche Theologie - Festschrift W Zimmerli (Hrsg H D onner), 1977,
35, bew eer dat "the semantics of ’berit’ were changing in late biblical and
early post-biblical times", terwyl E Zenger, D erNeue Bund im Alten, Freiburg
1993, 39, van mening is dat "die Berit-Theologie der spatalttestam entlichen
Literatur fast eine tabula rasa" is.
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