DIE B E N A M IN G „K IN D V A N DIE L A N D ” IN D IE O U T E ST A 
M EN T
D ie w oord ’ézráh, in die Afrikaanse Bybelvertaling meestal weergegee
deur die omskrywing „kind van die land” o f „w at in die land gebore is”
kom slegs sestien keer voor in die O u Testament as Psalm 3 7 :35, waarvan
die lesing twyfelagtig1) is buite rekening gelaat word. D ie verspreiding
van die gebruik van die begrip ’ézráh binne die Bybelboeke is opvallend;
die veelvuldigste kom dit voor in Levitikus, nie minder as 7 keer nie
n.l. in 16:29, 17:15, 18:26, 19:34, 23:42, 24:16, 24:22. Ses van hierdie
sewe gevalle staan in wat gewoonlik genoem word die Heiligheidswet,
Lev. 17-26. Driemaal word die benaming gebruik in Exodus en wel
aldrie kere in C ap. 12 nl. in vss. 19, 48, 49. In Num eri kom dit viermaal
voor, drie van die vier gevalle is in Cap. 15. Eenkeer verskyn dit in
Josu a 8:33 en eenmaal in Esegiël 47:22. Die gebruik van die benaming
’èzra h is dus in hoofsaak beperk tot drie van die boeke van die Tora,
Exodus, Levitikus en Numeri en dan nog wel tot sekere strata van die
Pentateuch die Priesterkodeks, die Heiligheidswet en daarby dan Esegiël
wat sterk ooreenkoms vertoon met P. O p die verwantskap tussen die
Heiligheidswet met die profeet uit die ballingskap asook met die Priester
kodeks is meermale gewys2) en die gevolgtrekking lê voor die hand dat die
uitdrukking ’èzraK ’n bepaald priesterlike benaming is afkomstig uit
dieselfde gedagteklimaat3).
In vyftien van die sestien voorkomende
gevalle word die ’êzráh genoem saam met sy komplement die gër, die
vreemdeling; net in Lev. 23:42 word die gër nie direk daarmee verbind
nie. Tussen die plekke waar die benaming aangewend word bestaan
daar ook weer ’n onderlinge verband, so bv. in Ex. 12 waar gehandel word
oo r die instelling van die Paasfees, waar die benaming driekeer verskyn
in vs. 19, 48 en 49 en in N um 9, waar in vs. 14 die ’èzr áh genoem word,
word gehandel oor die viering ook van die Paasfees in die woestyn Sinai
in die tweede jaar nadat Israel uitgetrek het uit Egipte.
D ie uitdrukking ’èzrah. word in die Griekse vertaling meestal weerge
gee deur autochtön maar in vier van die sestien gevalle met enchörios nl.
in Ex. 12:49, Lev. 18:26, 24:22 en Num. 15:29.
Gesenius-Bubl lei die begrip ’èzrah af van die stam zrh. II en vertaal
dit met Eingeborener, Landeskind; Brown, Driver en Briggs van ’n stam
zrh en gee as betekenis: a native (one arising from the soil) free tribesman,
wat dan ontwikkel tot: a native Israelite, meestal kollektief gebruik,
Köhler eweeens van ’n stam zrh, wat dan verklaar „Gegensatz immer gër
der Nichteinheimische” , dus die een wat in die land gebore is, die inboor*) cf. B H K app.crit. aso o k die LX X -lesing en verder.
H . J. K raus, Psalm en in Biblischer K om m entar, 1958, p. 287.
H ans Sch m idt, D ie Psalmen, H A T , 1934, p . 70.
2) O tto E issfeld t, Einleitung in das A lte T estam en t2, 1956 p. 285.
C u rt Kuhl, D ie Entstehung des A lten T estam en ts, 1953, p. 105.
R o b e rt H . Pfeiffer, Introduction to the O ld Testam en t, 1953, p. 241v.
3) cf. A . B ertholet, D ie Stellung der Israeliten und der Ju d en zu den Frem den, 1896,
p. 110 en 160, gër en ’zrag “ ist eine beliebte N ebeneinanderstellung in P .”
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ling, so in Ex. 12:19 en 48 en Num . 9:14, terwyl in die ander plekke die
’èzrah „der (am O rt, im Stam m ) Einheimische, Vollbürger” is, „native
o f the place, citizen posessing the full civic rights.” O ok Bertholet4)
verklaar die ’èzrah „ist der im Lande Geborene, Autochtone, den der Ger
bei seiner Ankunftvorfindet” . D ie getuienis blyk eensluidend te wees
dat die ’èzrah die een is wat in die land gebore is, die ingeborene o f die
inboorling, die een wat voile burgerreg het in die land en dan verder die
volbloed-Israeliet in teenstelling met die vreemdeling, die gër.
K om ons by die verskillende tekste waarin die woord ’èzrah verskyn
dan stoot ons dikwels op vreemde gevolgtrekkings. So lees ons in Ex. 12:
19 as volg: Sewe dae lank mag suurdeeg nie geyind word in julle huise
nie, want elkeen wat iets gesuurds eet, daardie persoon m oet uitgeroei
word uit die vergadering van Israel o f hy vreemdeling en o f hy ’èzrah
(baggër u b é ’èzrah.) van die land is. D ie veronderstelde historiese situasie is dat Israel in Egipte is, wat egter weerspreek word deur die onderskeiding tussen ger e n ’èzrah. W ant in Lev. 19:34 val Israel onder die
kategorie gërim (vreemdelinge) in Egipte, alhoewel hulle in die land
daar gebore is. D ie eintlike ’ézráh is in Egipte die Egiptenaar. Dit is
duidelik dat die uitspraak hier reeds rekening hou met die vestiging in
Kanaán. D er Gegensatz von Fremdlinge und Einheimischen konnte
sich erst ausbilden, als Israel in Palástina als Herr au f eignem Grund und
Boden sass5). Hierdie anachronisme blyk ewe-eens uit vs. 17 waar daar
staan— want op daardie selfde dag het ek julle leërs uit Egipteland uitgelei.
D ie perfectum h ó së’ ti word deur die L X X weggewerk wat met die futurum
exaxö weergegee word. Eers in vs. 37 word verhaal van die uittrek uit
Egipte mee begin. D ie preposisie b é by gër en ’èzrah „dient zur Specifica
tion des vorangehen kl6)” .
O ok in Ex. 12:48, 49 veronderstel reeds die vestiging in Kanaan.
D aar staan: A s ’n vreemdeling (gër) by jou vertoef en hy pasga vir
Jahwe wil vier, sal al wat manlik is wat aan hom behoort besny word en
dan mag hy nader om te vier, hy sal wees soos die ’èzrah van die land.
Geen onbesnedene mag daarvan eet nie. Een wet sal geld vir die ’ezráh
en vir die vreemdeling wat vertoef in jou midde. In die perikoop 43-51
word gehandel oor die deelnemers aan die pasga en die plek en wyse van
viering. O m dat die pasga voor alles geld as religieuse gemeenskapsm aal is daarvan uitgesluit die uitlander, bèn nëkar, die volks- en landvreemde, wat ’n ander god vereer, en oo k die vir geld gekoopte slaaf
voor die besnydenis (in teenstelling met die in die huis gebore slaaf),
Ig. behoort by Israel, het die besnydenis ondergaan en vorm so deel van
die kultusgemeenskap en neem deel aan die pasga. Verder is uitgesluit
die tósáb en die sákïr, die bywoner en die dagloner. D ie gër kry deel
4) D ie Stellung . . . p. 160.
5) G . Beer en K . G alling, E xo d u s, H A T , 1939 p. 67. cf. B. Baentsch, E x o d u s in H K A T ,
1903, p. 99.
6) B a e n ts c h . . . p. 99. cf. G esen ius Kautzsch, H ebrew G ram m ar, 1910, par. 119i en
C . B rockelm ann, H ebraische Syntax, 1956, p ar. 106g.
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aan die pasga na die besnydenis ondergaan te hê, en vorm so dan met die
manlikbesnedenes wat aan hom behoort, ’n eie grootheid binne die
Israelitiese kultusgemeenskap. D ie so verworwe religieuse gemeenskap
deur die verbondsteken van die besnydenis deurkruis die volks- o f rasteenstelling. Die religieuse binding is sterker as die band van bloed.
Opvallend is dit dat die besnede gër met sy familie as afsonderlike familieidentiteit geld en nie deel vorm van die gesin van die heer in wie se diens
hy staan nie. Burgerlik mag hy agterstaan by die Israeliet van geboorte
maar godsdienstig-kulties word hy gelykgestel met die ’ézráh, die in die
land geborene. Hierdie gelykwaardigheid van gêr en ’ézráK ten opsigte
van die pasga word dan in vs. 49 tot algemeen geldende voorskrif verhef nl.
een wet sal geld vir die ’ézráh en vir die gêr7). Binne die kring van die hei
lige gemeente word geen vreemde elemente geduld nie.
O o k in Lev. 16:29, die enigste teks in Lev. buite die Heiligheidswet,
word enerlei voorskrif gegee vir die ’ézráh en die gër. D it lui: En (dit)
sal vir julle wees tot ’n ewigdurende insetting; in die sewende maand op
die tiende van die maand moet julle julle verootm oedig en geen werk
doen nie, die 'èzrafi en die vreemdeling wat in julle midde vertoef. Hier
die vers vorm die aanvang van die passage 29-34a, cf. hierby Lev. 23:26,
waar die bepalinge gegee word vir die G root Versoendag. Beide die
ingeborene en die vreemdeling word die vastegebod en die werkverbod
op die dag opgelê. O m slegs die werkverbod te laat slaan op die vreem
deling en vir die ’ézráK beide van krag te m aak8) skyn ’n willekeurige interpretasie te wees en in stryd met die opvatting van die Priesterkodeks—
Een wet vir ’èzrah. en gër.
Binne die Heiligheidswet word die naam ’èzrah ses keer gebruik,
vyfkeer saam met sy komplement gër en in Lev. 23:42 daarsonder. Die
eerste keer kom dit voor in die bepalings in Lev. 17. Daar staan in vs.
15— Elkeen wat ’n dooie o f verskeurde dier eet, b á ’ èzrah úbaggër, moet
sy klere was en hom bad in w ater; onrein sal hy wees tot die aand en dan
rein. Eweas in Ex. 12:19 staan hier die spesifiserende preposisie b è.
Die motivering van hierdie bepaling vind ons in D eut. 14:21 waar staan:
Julle mag geen dooie dier eet nie, aan die vreemdeling, gër, wat in jou
poorte is kan jy dit gee dat hy dit eet o f jy kan dit aan die uitlander ver
koop, want ’n heilige volk is jy vir Jahwe, jou G od. N ou verwant hier
aan is die voorskrif in die Bondsboek Ex. 22:30 (A V . vs. 31 )— Heilige
mense m oet julle wees vir my en vleis wat in die veld verskeur is mag julle
nie eet nie, vir die honde moet julle dit gooi. Binne hierdie voorskrifte
kan ons ’n bepaalde ontwikkelingslyn waar neem. In die Bondsboek
word menslike verbruik geheel verbied; in D eut, word reeds rekening
gehou met die aanwesigheid van gërim onder Israel, dog in godsdienstigkultiese opsig is die gër nog verskillend van die Israeliet, terwyl in Lev.
17:15 eweas in Ex. 12:49 die verpligtinge van die gër en die ’èzrah eners is.
7) cf. B erth olet, D ie Stellung . . . p. 167.
8) cf. A lfred Bertholet, Leviticus in K H C A T , 1901, p. 56.
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D ie skenking van die n ébëla aan die gër word in Deut. aanbeveel as daad
van barmhartigheid. Tog het ons in Lev. 17:15 nie ’n toelating tot die
eet van ’n dooie dier te sien nie, dog veeleer dat reiniging na die vergryp
m aklik versoenbaar is en hiervan sou die arme gebruik kon maak cf.
Ex. 2 1 :34. V ir die priester is die verbod absoluut, Lev. 22:8.
In die paranetiese slot van C ap. 18 tref ons weer die teenstelling
gër en ’ézráh aan. D aar staan: M aar julle, julle m oet onderhou my insettinge en verordeninge, en nie een van hierdie gruwels doen nie, die
’èzrah en die gër wat in julle midde vertoef. In Cap. 19 word ’n verskeidenheid van sedelik-religieuse voorskrifte gegee; in vs. 33 lees on s: En
as ’n vreemdeling by jou in julle land vertoef, mag jy hom nie onderdruk
nie; soos die ’èzrah. onder julle m oet die vreemdeling wat by julle vertoef
vir julle wees. Jy m oet hom liefhê so os jouself, want vreemdelinge was
julle in Egipteland, ek is Jahwe, julle G od. Die sosiale beskerming wat
die èzrah geniet word hier uitgebrei tot die vreemdeling. Die motivering
is dieselfde as wat ons aantref in Ex. 22:20 (AV. vs. 21), 23:9, Deut.
10:19— Israel was ook vreemdelinge in Egipteland.
In Lev. 23:42, 43 word gehandel oor die deelnemers aan die Loofhuttefees. D aar lees on s: In loofhutte moet julle woon sewe dae lank,
kol ha ’èzrah b èjisr§’ël moet woon in loofhutte sodat julle geslagte weet
dat ek die Israeliete in loofhutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipteland
uitgelei het. Ek is Jahwe julle G od. In hierdie vers word die gërim nie
genoem nie en skyn uitgesluit te wees van die fees. D ie afleiding wat
verm oedelik gemaak moet word is dat die ’èzrah om dat hy grondbesitter
is, die materiaal vir die vervaardiging van die hut beskikbaar het. W at
verder opval is dit dat tot nadere kwalifisering van die ’èzrah daar staan
b éjisrá’ël. Deut. 16:14, 31:12 en Sag. 14:16-19 is deelname deur die gër
wel m oontlik. Bertholet9) vermoed dat gër uitgeval het uit die teks.
Nog tweemaal word in die Heiligheidswet gewaag van ingeborene en
vreemdeling. In Lev. 24:16 staan: W ie die naam van Jahwe laster moet
sekerlik gedood word, seer seker m oet die hele vergadering hom stenig,
kaggër ká ’èzrah, as hy die naam laster sal gedood word. En in 24:22 -Een
reg m oet daar wees vir julle, kaggër, k á ’èzrah sal wees. Ek is Jahwe,
julle G od. D ie verbod tot lastering van die naam van Jahwe word ook
uitgebrei tot die vreemdeling en in vs. 22 word weer as algemeen geldend,
eenselfde reg voorgeskryf vir beide kategorieë.
In N um eri tref ons die benaming driekeer aan. In 9:14 staan: A s
by julle ’n vreemdeling vertoef, wat pasga vir Jahwe wil vier, volgens die
insetting van die pasga en sy reg m oet hy dit vier. Een insetting sal daar
wees vir julle en vir die vreemdeling en vir die ’èzrah van die land.
W at hier in die besonder opval is die indeling in drie klasse nl.
Israel as gehele volk, die vreemdeling en die ’ézráh. van die land, lákém
w élaggër u lé ’èzrah. cf. Ex. 12:48v.
8) Bertholet, D ie Stellung . . . p . 172, aso o k Berth olet Leviticus p. 83.
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In N um . 15 word die ’èzrah driemaal genoem. In 15:13 staan daar
-Elke ’èzrah sal aldus handel as hy ’n vuuroffer aanbied tot ’n lieflike reuk
vir Jahwe. N ou word reeds vanaf vs. 3 uitvoerige voorskrifte gegee wat
die Israeliete m oet doen by die bereiding van ’n vuuroffer vir Jahwe:
in vs. 13 word gesê dat die ’èzrah net so sal handel en in vs. 14 die gër
ook m oet doen soos wat Israel doen.
In N um . 15:29, 30 lees on s: Die ’èzrah10) onder die Israeliete en vir
die vreemdeling wat vertoef in julle midde, een wet sal geld vir julle by
die doen van ’n onopsetlike sonde. D ie persoon wat iets moedswilligs
doen min ha ’èzrah ümin haggër, hy smaad Jahwe en daardie persoon moet
uitgeroei word uit die midde van sy volk. In die perikoop 22-31 word
gehandel oor die versoening van onopsetlike vergrype, eers die geval van
die vergadering as geheel, daarna die geval van die enkeling vs. 27 en in
vs. 29, 30 is weer sprake van die ’èzrah en die gër.
In Josua word slegs in 8:33 gerep van die ingeborene. Daar staan:
Geheel Israel en sy oudstes, die opsieners en sy regters het weerskante van
die ark gestaan, teenoor die Levitiese priesters wat die verbondsark van
Jahwe gedra het, kaggër ká ’èzrah., die een helfte aan die kant van die berg
Gerisim en die ander helfte aan die kant van die berg Ebal, net soos
M oses die kneg van Jahwe beveel het om die volk Israel vooraf te
seën.
H oedat die opstelling van die volk plaasvind is nie duidelik nie
Blykens die eerste gedeelte van die passage staan die volk links en regs
van die ark op die berg Ebal, vs. 32. Verderaan in die perikoop staan
die een helfte aan die kant van die berg Gerisim en die ander helfte aan die
kant van die berg Ebal. Daar, saam met die volk, vind ’èzrah en gër plek.
De G ro o t11) merk by vs. 33 op dat „het stuk in dezen vorm niet uit den
tijd van Jozua kan dateeren. D at blijkt trouwens ook uit de uitdrukking
„zo o vreemdelingen als burgers in vs. 33, want in Jozu a’s dagen konden de
Israelieten zich moeilik burgers noemen.”
N og een plek word die ’èzrah genoem. In Esegiël 4 7 :22 lees on s: En
julle m oet dit as erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdelinge wat
in julle m idde vertoef, wat onder julle kinders verwek het; hulle sal vir
julle wees k é ’èzrah onder die Israeliete; saam met julle moet hulle ’n
erfdeel kry onder die stamme van Israel.
D ie verblyf in die land van Babel het die sosiale onderskeid tussen
gebore Israeliete en vreemdelinge op die agtergrond gedring. In die
vreemde land Es. 20:38 was beide groepe vreemdelinge. W at tot dusver
skeiding gemaak het val nou weg. By die verdeling van die land in die
tyd van herstel sal die gërim ook grondbesitters wees. Tog sou ons
m oet aanneem dat die gërim wat Esegiël in die oog het besnede is, dus deel
vorm van die kultusgemeenskap om so deel te kan kry aan die burgerliksosiale voorregte. Sonder die besnydenis sou hulle geen deel kan hê
aan Israel nie.
10) C asu s pen dens cf. G esenius Kautzsch, H ebrew G ram m ar, par. 143c.
n ) Jo h . de G ro o t, Jozua, T u . 1931, p. 99.
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U it die gegewe oorsig van die tekste waarin die benaming ’èzrah
voorkom blyk dit dat dit veral die priesterskrywer is wat hom hiervan
bedien. A l die genoemde plekke in Exodus, Levitikus en Numeri maak
deel uit van die Priesterkodex; die meeste kom dit voor in Levitikus en
dan nog meer in die besonder binne die Heiligheidswet. O p die verwantskap tussen P en Esegiël het ons reeds gewys en dit is dan ook heel begryplik dat juis Esegiël, van al die profete die enigste is wat hierdie bena
ming aanwend. N ou word die betrokke perikoop in Jo su a waarin die
begrip ’èzrah voorkom gewoonlik toegeskryf aan die Deuteronomis,
m aar ons sou tog wel rekening daarmee kan hou, dat die uitdrukking
kaggër ka èzrah, juis omrede van die eienaardige plek waar dit staan in
Jo s. 8:33, van die priesterhand afkom stig kan wees. Dan sou al die
tekste binne dieselfde kader saamgevat kan word. K öh ler12) onderskei eintlik twee betekenisse van ‘èzrah, die eerste die wat in die land gebore is
sien hy in Ex. 12:19, 48 en Num. 9:14 en die tweede betekenis van „in 
heem se” o f „volburger” ken hy dan toe aan die ’èzrah waar dit in die
resterende tekste voorkom . N ou is die oorspronklike betekenis van
’èzrah blykens die stam zrh. een wat deur die land voortgebring is, die
inboorling. So gesien slaan dit op die oorspronklike bewoners van
Kanaán. Die Kanaániete was in die eerste plek die ’èzrah. N a die vesti
ging in Kanaán met die daaropvolgende proses van assimilasie tussen
Israel en die vroeëre bewoners en die inheemswording van Israel in
Kanaán het die begrip ’n wyer betekenis verkry sodat dit ingesluit het die
afstammelinge van die oorspronklike inwoners van die land maar netsowel
die Israeliete wat in die land gebore en getoë was. M et die uitbreiding en
oorheersing van Israel op die duur en die verdwyning van die oorspronklike inboorlinge het ’èzrah aanduiding geword van die in die land gebore
Israeliete. Tog skemer die oorspronklike woordbetekenis nog deur op
verskillende plekke, die sterkste nog lyk ons in die Numeritekste bv. 9:14
waar heel duidelik onderskei word tussen Israeliete, ’èzrah en gër, maar
ook op ander plekke bv. Lev. 23:24 waar staan kol ha ’èzrah b é jisrá’ ël en
Esegiël 47:22 waar ons lees k é ’èzrah (hier sonder lidw oord) bibenej
jisrá’ël. The ger is assigned the judicial standing o f an ’èzrah, not o f
a true Israelite.13) D at veral P gebruik maak van hierdie benaming vind
wellig sy verklaring daarin dat die gehele betekenisverskuiwings-proses
in sy tyd reeds voltrek is en dat die benaming ’èzrah toe reeds so inburger
was dat dit die gebore Israeliet adekwaat kon beskryf, sonder vrees dat
daar ’n ander betekenis aan die naam ’èzrah geheg kon word.
Pretoria,
Nuwejaar,

1961.
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12) L exicon, ad. loc.
13) W . F. A lbright, A rchaeology and the religion o f Israel, 1946, p . 210.
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