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Abstract
The editorial history of the book Hosea
It is the suggestion of this essay that the book of Hosea, was supplied
with an introduction and ending by an editor from the wisdom circles.
This thesis is based on the fact that Hosea 1; 2a and 14: 10 correspond
remarkably with the introductions and endings of Egyptian wisdom
instructions (for instance that of Amenemopet). The absence of this kind
of introductions and endings in other books of the Old Testament leads
to the conclusion that the prophecies of Hosea found their way to Judah
in the form of a complete book.

Daar word redelik algem een aanvaar dat die boek Hosea, soos al die
ander profeteboeke in die Ou Testam ent, in 'n m indere of m eerdere
mate redaksioneel bew erk is. Geleerdes verskil oor die vraag na die
omvang van hierdie redaksionele arbeid aan die boek Hosea. Daar is
wel redelike eenstem m igheid onder O u-Testam entici dat die boek uiteindelik deur die hande is van die deuteronom istiese redaktor (of
redaktore), wat verantw oordelik was vir die finale uitgawe van sommige van die profeteboeke. Dit word onder andere afgelei van die feit
dat die opskrif van die boek Hosea d'bar yhw h
haya "el hosea'^
ooreenkom s vertoon met die opskrifte van Joël, Miga en Sefanja (Van
der W oude 1977: 13). Alhoewel die geskiedenis van die opskrifte van
profeteboeke en die redaksionele arbeid wat dit verteenw oordig, ingewikkelder is as wat algem een aanvaar word (Oberholzer 1978: 7 0 - 8 0 ;
O berholzer 1985: 2 5 2 -2 5 8 ), kan daar tog met redelike sekerheid aangeneem word dat die deuteronom istiese redaktor sy arbeid aan die boek
Hosea, soos in die geval van Joël, Miga en Sefanja, verrig het gedurende of kort ná die Babiloniese ballingskap. Uit die feit dat die optrede
van die profeet Hosea in die opskrif van die boek in die eerste plek gedateer word met behulp van die regeringstye van Judese konings, kan
afgelei word dat die boek in sy finale vorm bedoel was vir Judese
lesers.
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Som m ige kom m entatore meen dat die woorde ubïm ê y arob‘am benyo’fls m elek yisra'el die oorblyfsels is van 'n ouer Israelitiese opskrif.
Wolff (1961: 2) en Van Leeuwen (1968: 29) verbind hierdie woorde aan
vers 2a en veronderstel dat dit in die redaksionele geskiedenis van die
boek aanvanklik net betrekking gehad het op die eerste periode van
Hosea se optrede. Dit is egter m eer waarskynlik dat die verwysing na
'n Israelitiese koning in die opskrif van die boek ook afkom stig was
van die deuteronom istiese redaktor en dat dit nie bedoel was as datering nie, maar om vir die Judese lesers te sê dat Hosea in Israel opgetree
het as profeet, 'n Soortgelyke opskrif kom voor in Amos 1: 1 waar die
profeet se optrede eers gedateer word vir Judese lesers deur 'n verwy
sing na 'n Judese koning, en daarna, deur 'n verwysing na 'n Israeli
tiese koning, dit duidelik gestel word dat Amos in Israel geprofeteer
het.
In die boek Hosea is daar enkele byvoegings wat die hand van 'n
Judese redaktor verraai. Alhoewel hierdie redaksionele byvoegings
slegs sporadies voorkom, verteenw oordig dit waarskynlik verskillende
stadia in die redaksionele geskiedenis van die boek. 'n Noukeurige
ondersoek van gedeeltes waar na Juda verw^ys word in die boek, toon
dat op grond van poetiese en literêr-kritiese oorw egings, die volgende
as redaksionele byvoegings beskou kan word (Breytenbach 1979; 14,
6 2 - 6 4 ,8 4 - 8 9 ,1 1 1 ,1 5 1 ) :
Hosea 1: 7;
Die woorde w^^et daw id m alkam en b'^ab'nt hayyám ïm in 3: 5;
y'húdá in 4: 15.
kasal g am -y ’hiida Hmmám in 5: 5;
en gam -y'huda sat qasir Idk in 6: 11.
Van hierdie gedeeltes is 1: 7 uniek in die sin dat dit, anders as in die
ander gevalle, 'n uitgebreide spreuk is en daarby ook veronderstel dat
Juda 'n vyandelike aanval op bonatuurlike wyse oorleef het. Saam met
die m eerderheid kom m entatore kan aanvaar word dat hierdie 'n redak
sionele byvoeging is uit die tyd voor die Babiloniese ballingskap en dat
dit waarskynlik verwys na die wonderbaarlike verlossing van Jerusa
lem uit die mag van Sanherib in 701 v C (vergelyk 2 Kon 19: 3 2 -3 7 ).
Daarteenoor is die ander gedeeltes baie kort. Die invoegings in 3: 5;
5: 5 en 6: 11 veronderstel die Babiloniese ballingskap of die tyd kort
daarna as agtergrond. In die geval van 5: 15 kan 'n beslissing m oeilik
geneem word. Dit sou 'n invoeging uit die tyd voor of na die balling
skap kon wees. Soos dit tans daar staan, reflekteer dit in elk geval die
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sentim ente van die deuteronom istiese kring wat sterk afwysend gestaan het teenoor die heiligdom m e wat met Jerusalem m eegeding het.
Die redaksionele byvoegings wat aan Judese redaktore toegeskryf
kan word, is dus relatief m in. Dit is waarskynlik gedoen in die tyd
voor, gedurende en m oontlik ook na die Babiloniese ballingskap. Dit
verteenw oordig nie 'n pertinente ingrype in die teks nie, maar skep in
die m eeste gevalle die indruk van glosse wat later in die teks opgeneem
is. Dit was kennelik bedoel om die profesieë van 'n Israelitiese profeet
te aktualiseer vir die Judese lesers. Dit is waarskynlik gedoen deur
redaktore uit 3 ie deuteronom istiese kring en dit is moontlik dat 'n paar
van die invoegings gedoen is deur dieselfde persoon of persone wat vir
die opskrif van die boek verantw oordelik was.
Die boek Hosea het naas die deuteronom istiese opskrif in 1: 1 ook 'n
ouer opskrif wat 'n pre-Judese fase van redaksionele arbeid reflekteer.
Die woorde in Hosea 1: 2a naam lik fh illa t dibber yhw h b^hdsea'’ het van
die vroegste tye af aanleiding gegee tot m isverstand. Die Joodse oorleweraars wat verantw oordelik was vir die sam estelling en ordening van
die Tw aalfprofeteboek, het hierdie woorde klaarblyklik as 'n nom inale
sin verstaan wat soos volg vertaal kan word: 'D ie begin van die spreke
van JHW H was deur (middel van) H osea.' Op grond hiervan is die
boek Hosea eerste geplaas in die bundel van die Klein Profete. Rudolph
verwys na gedeeltes in die Babiloniese Talmoed waarvolgens Hosea
vroeër as Amos sou opgetree het (Rudolph 1966: 5). Daar word egter
vandag redelik algem een aanvaar dat Amos voor Hosea opgetree het as
profeet. M odem e kom m entatore m een weer dat Hosea 2: la (soos reeds
gesê) verbind m oet word met die laaste deel van Hosea 1: 1. Dit is egter
onbevredigend aangesien 'n afgeronde eenheid (Hos 1: 1) sodoende
opgebreek word en 'n ouer teks waarvoor daar geen tekskritiese en
w einig literêr-kritiese gronde bestaan, dan geponeer word.
Die oplossing van die probleem wat Hosea 1: 2a bied, lê in 'n ander
rigting. Professor JP O berholzer het enkele jare gelede my aandag
daarop gevestig dat die woorde t‘hillat dibber yhw h merkwaardig ooreenkom met die inleidingsw oorde van som m ige Egiptiese w ysheidsinstruksies. D ié v ^sh eid sin stru k sies, waarvan die m eeste uit die tyd
van die agtiende tot tw intigste dinastie kom (1 500 tot 1 100 v C), begin
feitlik deurgaans m et die woorde: 'D ie begin van die instruksie van A
aan B' (Pritchard 1955: 4 1 4 -4 2 0 , vergelyk ook 431 en 432). Van besondere belang is egter die feit dat die instruksies of leerrede van Am enemope ook begin m et die woorde 'D ie begin van die onderrig . . . ' (Prit
chard 1955: 421). H ierdie dokum ent is bekend daarvoor dat sekere dele
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daarvan en Spreuke 22: 1 7 - 2 4 : 22 grootliks ooreenkom. Die datering
van die leerrede van A m enem ope is om strede, maar daar kan met
sekerheid aanvaar word dat dit êrens tussen die jare 900 tot 500 v C
geplaas m oet word.
Van belang is ook die feit dat die leerrede van Am enem ope (soos van
die ander w ysheidsinstruksies) eindig met 'n verklaring oor die belang
van die onderrig wat gegee is en die waarde wat dit het vir w ie daam a
luister. Die vertaling wat in Pritchard aangebied word van die genoem de dokum ent se slot, lui soos volg:
See thou these thirty chapters;
They entertain; they instruct;
They are the forem ost of all books;
They make the ignorant to know.
If they are read out before the ignorant,
Then hq will be cleansed by them.
Fill thyself w ith them ; put them in thy heart.
And be a man who can interpret them .
W ho will interpret them as a teacher.
Die opvallende is dat die boek Hosea ook eindig met 'n spreuk wat
ongetwyfeld uit w ysheidskringe afkom stig is (Hos 14: 10):
W ie wys is, sal op hierdie woorde ag slaan.W ie verstandig is, sal dit ter harte neem,
want wat die Here doen is reg.
Die regverdiges lewe daarvolgens,
maar die opstandiges kom daardeur tot 'n val.
H ierdie spreuk is kennelik bedoel as 'n slotwoord wat die belang en
waarde van die voorafgaande onderrig beklemtoon. W anneer 'n boek
in die Ou Testam ent so voorsien is van 'n duidelike herkenbare inleiding en slot, kan daar geen twyfel daaroor wees dat 'n redaktor uit die
w ysheidskringe die boek Hosea op 'n stadium hanteer het nie.
'n N oukeurige studie van die betrokke inleiding en slot van die boek
Hosea het die volgende resultate opgelewer:
In die eerste plek kan gestel word dat hierdie inleiding en slot na alle
w aarskynlikheid nie afkom stig is van 'n Judese redaktor uit die tradisionele kringe in en om Jerusalem nie. O ns kan dit aflei uit die feit dat
daar nêrens anders in die Ou Testam ent 'n soortgelyke inleiding voorkom nie. Daarby het latere Jf)odse oorleweraars klaarblyklik nie die
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presiese bedoeling van hierdie w ysheidsinleiding begiyp nie. Dit dui
daarop dat dit literêr vreem d was vir die tradisionele oorleweringskring in Jerusalem .
In die tweede plek sluit die slot (Hos 14: 10), alhoewel dit in die idioom van die w ysheid is, verrassend goed aan by die w oordgebruik en
w oordinhoude van die profesiee in die boek Hosea. So byvoorbeeld
het byn in vers 10a dieselfde betekenis as in 4: 14, naamlik 'ter harte
neem '. yd' en ksl is term e wat dikwels in die boek voorkom (vergelyk 4:
5; 5: 3 - 5 ; 14: 2). Die feit dat ps' gebruik word as antoniem van sdq in
vers 10 is ook veelseggend as die voorkoms van p i' in die profesiee in
ag geneem word (vergelyk 7: 13 en 8: 1). In die tipiese w ysheidsliteratuur kom rá' gew oonlik voor as antoniem van sdq.
Op grond van die voorafgaande kan die hipotese gestel word dat die
redaktor uit die w ysheidskringe wat die profesieë van Hosea van 'n
inleiding en slot voorsien het, dit nie as los aanhangsels gedoen het
nie, maar dat dit bedoel was as integrale deel van die boek.
Die feit dat 'n redaktor uit die w ysheidskringe die profesieë van
Hosea redaksioneel versorg het, roep natuurlik 'n hele aantal vrae na
vore:
In die eerste plek kom die vraag na die omvang van hierdie redaksionele arbeid by 'n m ens op. Het die redaktor net die inleiding en slot
geskryf, of het hy ook van die materiaal in die boek op 'n bepaalde
wyse georden en dalk selfs uitgebrei? H ierdie vraag kan nie so maklik
beantwoord word nie. O u-Testam entici was aanvanklik oortuig daarvan dat die tipiese na-eksiliese skema van onheil gevolg deur heil ook
in die boek Hosea voorkom (vergelyk Hos 1: 2 - 2 : 3 (H ebreeus); 2:
4 - 2 5 ; 3: 1 - 5 ; 4: 1 - 1 4 : 9). H uidiglik word egter m eer algemeen aanvaar
dat die plasing en ordening van profesiee in die boek Hosea gedoen is
in 'n oorlew eringskring wat een of ander verband met die profeet
gehad het. Daar word aanvaar dat die redaktor wat vir die grootste
werk aan die boek verantw oordelik was, ook met 'n onheil-heil skema
gewerk het (Kaiser 1978: 200). H ieroor kan die volgende opm erkings
gemaak word: Daar is geen dw ingende rede om 'n ordeningsprinsipe
van onheil en heil as hipotese te aanvaar nie. Die profeet Hosea het aan
die begin van sy optrede klaarblyklik die oordeel van God primêr
uitgespreek oor die regering en oor Israel as staat. JHWH se verbond
met Israel, die tienstam m eryk, was verbreek (Hos 1: 9), maar dit het nie
beteken dat die beloftes van JHW H aan die aartsvaders verval het nie
(Hos 2: 1 - 3 ) . Dit verklaar die dialektiese spanning tussen onheil en
heil in die eerste hoofstukke van die boek. Die hele saak word trouens
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in Hosea 3: 1 - 5 saam gevat w anneer die vem ietiging van die regering
en kultus gesien word as voorwaarde vir die heil wat aan die b‘ne
yisra'el below e word. lets van dieselfde aard kom ook vanaf Hosea 11
tot 14 voor waar die profeet God se oordeel oor die hele volk aankondig, m aar waar hy dan tog ook 'n herstel, gegrond op God se liefde en
genade, wat ná die kom ende katastrofe sal volg, verkondig.
'n N oukeurige studie lei tot die konklusie dat die profesieë van
Hosea in die boek breedw eg chronologies gerangskik is (Breytenbach
1979: 372). Die im plikasie hiervan is dat die persoon wat verantwoordelik was vir die saam bundeling van die profesieë van Hosea, nie ver
verwyder kon w ees van die profeet nie. O or die vraag of dit die wysheidsredaktor was, kan daar maar net bespiegel word.
W olff (1961: X X III-X X V II) meen dat daar drie oorspronklike oorlew eringskom plekse in die boek onderskei kan word, naamlik Hosea 1:
2 - 3 : 5 (1: 7 uitgesluit), 4: 1 - 1 1 : 11 en 12: 1 - 1 4 : 9. W olff voer onder
andere geringe stylverskille tussen dié eenhede aan as begronding van
sy hipotese. H ierdie drie verm eende eenhede sluit egter inhoudelik so
nou by mekaar aan (Breytenbach 1979: 91, 333), dat 'n onafhankhke
bestaan van die drie eenhede baie onwaarskynlik is. 'n M ens m oet jou
dit eerder so voorstel dat geringe verandering van styl en inhoudelike
beklem toning in die boek (wat nie noodw endig met die driedeling van
W olff saamval nie) eerder saam hang met verandering en ontwikkeling
in die profetiese verkondiging. Hosea het im m ers vir ongeveer vyf en
tw intig jaar die wisselvallige geskiedenis van Israel begelei met sy
prediking.
'n Ander vraag wat opgeroep word deur die feit dat 'n redaktor uit
die w ysheidskringe die profesiee van Hosea redaksioneel versorg het,
is naam lik wat die veii>and was tussen die profeet en die w ysheids
kringe. Daar word redelik algem een aanvaar dat daar invloed van die
'w ysheid' in die boek Hosea voorkom (W olff 1961: XV). Die volgende is
voorbeelde daarvan (Breytenbach 1979: 367): In die eerste plek kom
daar 'n oorvloed vergelykings en m etafore in die boek voor. (Vergelyk
byvoorbeeld Hosea 5: 1 0 - 1 5 ; 7: 3 - 1 2 ; 9: 1 0 - 1 6 ; 10: 1 - 8 , 1 1 -1 3 ; 11:
1 - 4 ; 12: 14; 13: 2 —8; 14: 6 —9). Dit is 'n tipiese trek in die w ^sheidsliteratuur om lew ensw aarhede deur middel van vergelykings en metafore
aan die hoorders oor te dra. Daarmee hang ook die voorkoms van
stylelemente soos die kettingspreuk in Hosea 2: 2 3 - 2 4 saam. In die
tweede plek is daar soms merkwaardige ooreenkom ste tussen die taalgebruik in die boek Hosea en die in w ^sheidsliteratuur. Die volgende
woorde het in die boek Hos»a die betekenisnuanses wat dit elders in
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die Ou Testam ent slegs in w ysheidsboeke het: hepes in 8: 8 (vergelyk
Spr 3: 15; 8: 11) en q‘dosTm as aanduiding van God in 12; 1 (vergelyk Spr
9: 10). D ie gebruik van die woord riiah in beeldspraak waar dit gaan
oor n ietigheid (8: 7; 12: 2) is ook tipies van w ysheidsliteratuur. In die
derde plek is daar sekere inhoudelike verbande wat in die boek Hosea
gelê word, wat ooreenkom m et inhoudelike verbande wat in die w ys
heidsliteratuur gelê word. D it geld byvoorbeeld vir die verband tussen
goddeloosheid en dw aasheid (Hos 7: 9 - 1 1 ; 13: 1 2 -1 3 ) en in 'n m indere
mate ook vir die verband tussen daad en gevolg. Die voorafgaande
voorbeelde sou uitgebrei kon word. Die belangrike is dat hierdie voorbeelde van invloed van die w ysheid, verspreid voorkom in die hele
boek en dat dit 'n inherente deel uitmaak van die profesieë. D it kan
alleen beteken dat die profeet na alle waarskynlikheid self verbintenisse gehad het met of deel was van groepe wat as die w ysheidskringe
bekend staan.
Daar is ook nog ander vrae wat na vore kom as die redaksionele arbeid aan 'n profeteboek deur iem and uit die w ysheidskringe in ag geneem word. So byvoorbeeld sou dit insiggew end wees om die verband
tussen die boek Hosea en protodeuteronom istiese gedeeltes wat ook
w ysheidsinvloed verraai, na te gaan (vergelyk byvoorbeeld Deut 32: 39
met Hos 5: 14; 6: 1). Dieselfde geld ook vir die vraag na die m oontlike
verband tussen w ysheidskringe en groepe vir wie die verbond van
JHW H m et Israel 'n dom inante teologum enon was. Die bestek van
hierdie artikel laat so 'n ondersoek egter nie toe nie.
O ns m oet ons die redaksionele geskiedenis van die boek Hosea soos
volg voorstel:
Die eerste optekening van profesieë is waarskynlik deur die profeet
of 'n onm iddellike volgeling gedoen. In die eerste plek kan dit afgelei
word uit die gebruik van die eerste persoon in Hosea 3: 1 - 4 . In die
tweede plek m oet daarmee rekening gehou word dat 'n profesie in die
meeste gevalle 'n stuk poësie is wat deur 'n digter-profeet gedig word.
Dit is waarom dit byvoorbeeld vir 'n profeet soos Jerem ia moontlik was
om in die tyd van koning Jojakim nog profesieë te kon dikteer wat hy
ongeveer tw intig jaar tevore uitgespreek het (Jer 36: 1 -3 2 ). Sulke gedigte is nie im prom ptu voorgedra nie, maar vooraf saamgestel. 'n Pro
fesie is gew oonlik ook nie net een maal voorgedra nie, maar meestal by
m eer as een geleentheid. Dit is in die lig hiervan nie onwaarskynlik nie
dat 'n profesie selfs voordat dit in die openbaar voorgedra is, reeds op
skrif gestel is. Die literêre kw aliteit van die gedigte in die boek Hosea
dui daarop dat dit waarskynlik van die begin af op skrif gestel is. In die
derde plek skep 'n gedeelte soos Hosea 9: 7b, waarin die reaksie van
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die volk op Hosea se prediking verwoord word, onverm ydelik die
indruk dat sy profetiese w erksaam heid baie gou te boek gestel is.
Die profesieë is waarskynlik algaande in volgorde opgeteken. Ons
kan dit aflei uit die breë chronologiese ordening van profesiee in die
boek. Daar het waarskynlik dus m ettergaan 'n bloem lesing van profe
tiese H osea-gedigte ontstaan. Dit verklaar myns insiens die afwesigheid van verbindende vertellings en agtergrondgegewens in die boek.
Op 'n bepaalde stadium is daartoe oorgegaan om van die profetiese
uitsprake en gedigte 'n afgeronde stuk skriftelike verkondiging te
maak. Dit is m oontlik dat die profeet dit deels self gedoen het. Dit is
meer waarskynlik dat 'n volgeling of volgelinge dit gedoen het. Dit is
ook m oontlik dat daarmee reeds begin is op 'n vroeë stadium. Dit is
meer waarskynlik dat dit ná die dood van die profeet gedoen is deur
volgelinge. Die algem ene indruk wat 'n m ens kry is dat hierdie deel
van die literêre geskiedenis m eer redaksioneel van aard was. Die persoon of persone wat dit gedoen het, het dus nie die profesiee van
Hosea werklik uitgebrei nie. Daar is waarskynlik net aanvullings en
m oontlik ook geringe herrangskikkings gedoen.
H ierdie proses van redaksionele arbeid is afgesluit met die aanbring
van die w ysheidsinleiding en slot. Die persoon wat dit gedoen het, was
w aarskynlik (soos reeds gesê) uit dieselfde kringe as die profeet en sy
volgelinge afkomstig. Dit is ook m oontlik dat hierdie bydrae deel was
van breër literêre aktiw iteite in die Israelitiese gebied na die val van
Samaria. Dit het w aarskynlik, anders as in Juda, buite die kringe van
die am ptelike kultus plaasgevind by bepaalde intellektuele groepe wat
die Jahw ism e aangehang het. (Die werk van W hybray 1974 is in dié
verband relevant.)
Die profesieë van Hoeea het dus in die vorm van 'n afgeslote boek
hulle pad na Juda gevind teen die einde van die agste eeu, waarskynlik
in die tyd van koning Hiskia. Die redaksionele bydrae van Judeërs tot
die huidige boek Hosea was gering. Soos reeds gesê, was dit persone
uit die deuteronom istiese kring was naas die opskrif van die boek, in
enkele gevalle by wyse van glosse, die prediking van Hosea vir Judese
lesers geaktualiseer het. Die verw ysing na Hosea as die seun van Beëri
in die opskrif is waarskynlik ook die werk van 'n Judese redaktor. Uit
Jerem ia 26: 1 7 - 1 9 weet ons dat die naam van 'n profeet en die belangrikste aspekte van sy verkondiging, ook m ondeling oorgelewer is. Die
verwysing na Hosea as die seun van Beëri is waarskynlik 'n oorblyfsel
van die m ondelinge oorlewering wat die profesiee van Hosea begelei
het.
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Met hierdie artikel bring ek graag hulde aan professor JP O berholzer.
Hy stel nie net self baie belang in die redaksionele geskiedenis van die
profeteboeke nie, maar sy opm erking oor die ooreenkom s tussen Hosea
1; 2a en die inleidingsw oorde van Egiptiese w ysheidsinstruksies was
die direkte stim ulus vir my siening oor die redaksionele geskiedenis
van die boek Hosea.
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