Die funksie van die skeppingstradisie
in Jeremia 5: 20—29
A A da Silva

Abstract
The function of the tradition of creation in Jeremiah 5; 20-29
Jeremiah 5: 2 0 -2 9 is analysed synchronically as well as diachronically in
an attempt to determine how and with what purpose references to the
tradition of creation are made in the pericope. The following conclusions
are drawn: that the references to the tradition of creation in Jeremiah 5;
20 -2 9 are made to emphasize the gravity of Israel's sins; and, by combin
ing it with references to the Sinai tradition, to stress the need for repen
tance and reversion to God.

1. SIN C H RO N IESE O N D ER SO EK
1.1 P erikoopafbakening
1.1.1 A fgrensing van 5: 20 teenoor 5 :1 9
Form eel: Verse 18 en 19 is prosa, en die subjek van die ju ssief in vers 19
is tweede persoon, manlik enkelvoud. Vanaf vers 20 is die teks poësie
en die subjek van die twee im peratiew e in vers 20 is albei manlik
meervoud. Die dubbele bevel funksioneer soos 'n inleidingsform ule
wat die begin van 'n nuwe gedeelte aandui.
Inhoudelik: In vers 19 kry die profeet (ekv) opdrag om vir die volk te
verduidelik wat met hulle in die toekoms gaan gebeur as gevolg van
hulle afgodediens: In vers 20 word opdrag gegee (aan 'n tweede per
soon meervoud) om die volk aan te spreek omdat hulle nie vir ja h w e,
wat as Skepper die see ingeperk het, alleen ontsag het nie.
1.1.2 A fgrensing van 5: 29 teenoor 5: 30
Form eel: Die subjek in die twee vraagsinne van vers 29 is in albei
gevalle 'E k '; die subjek in vers 30 is derde persoon vroulik enkelvoud.
Inhoudelik: Vers 29 verwys terug na die volk en na die sondes wat
hulle gepleeg het (vv 2 1 -2 8 ),''vers 30 funksioneer as 'n inleiding tot 'n
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nuwe gedeelte wat praat oor die sondes van die valse profete, die
priesters en die volk (v 31).
Resultaat: Op grond van bogenoem de gegew ens kan 5: 20 tot 5: 29
beskou word as 'n selfstandige eenheid.
1.2 T ek skritiek
Rudolph (BHS) se voorstelle m et betrekking tot tekskritiek word nie
deur belangrike teksgetuies gesteun nie. Die teks word gelaat soos dit
is.
1.3 Struktuuranalise
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Die stniktuuranalise toon dat 5: 2 0 —29 uit twee strofegroepe bestaan,
wat deur die redegew ende partikel kt aan mekaar gebind word. Die
eerste strofegroep (gemerk A in die struktuuranalise) strek van vers 20
tot vers 25 en bestaan uit twee strofes (gemerk 1.1 en 1.2). Strofe 1.1
begin met twee bevele (stige 1.1.1) gevolg deur lemdr, wat aandui dat
direkte rede volg. Die struktuur toon duidelik dat stige 1.1.1 die inleiding is tot die hele strofegroep (1.1 en 1.2). Na die inleidende woorde
van stige 1.1.1 is die resV an strofe 1.1 direkte rede. Daar is drie hoofsinne: die eerste is 'n oproep tot aandag, en die laaste twee is vrae aan
die volk. Sowel die oproep as die vrae is redelik w^yd uitgebrei.
Strofe 1.2 begin met vier stellings (waarvan die laaste een redelik
wyd uitgebrei is) oor die volk, en sluit af m et twee stellings direkte
rede aan die volk.
Die tweede strofegroep (gemerk B in die struktuuranalise) strek van
vers 26 tot vers 29 en bestaan uit vier kort strofes (gemerk 2.1 tot 2.4).
Die opbou van die strofes in strofegroep B verskil opvallend van die
opbou van strofes in strofegroep A.
Strofe 2.1 bestaan uit 'n inleidingsin waarin Jahw e sê dat daar goddeloses onder sy volk voorkom, gevolg deur drie kort sinne waarin die
goddeloses se sondes beskryf word.
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Strofe 2.2 bestaan uit 'n verdere aanklag, gevolg deur vier kort gevolgsinne ingelui deur ‘^al-ken.
Strofe 2.3 bestaan uit nog 'n aanklag wat deur middel van twee
verdere sinne verduidelik word.
Strofe 2.4 bestaan uit twee retoriese vrae waarin Jahwe aaiixondig
dat Hy sy volk gaan straf oor die sondes wat genoem is in die voorafgaande strofes. Daar kom ook in die laaste strofe die formule n‘^um
yhw h voor wat gew oonlik die einde van 'n eenheid aandui.
Slegs strofes 1.1 en 1.2 bevat sekere verw ysings na die skeppingstradisie.
1.4 D etailanalise (sinchronies)
1.4.1 Strofegroep A
1.1.1

1.1.2—3

1.1.4—6

1.2.1
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Die dubbele opdrag aan die begin van die strofe laat Van
Seim s (1972: 105) dink aan 'n 'koningsproklam asie' wat
deur middel van heroute (meervoud) deur die hele land
bekend gemaak m oet word. Sowel die agtergeblewenes
van die noordelik ryk (Jakob) as die inwoners van die
suidelike ryk Quda) m oet die boodskap hoor.
D ie volk word opgeroep om te luister en word dan daarvan
beskuldig dat hulle moreel doof en blind is. Volgens Ru
dolph (1958: 39) is die dwaasheid van die volk se optrede
daarin geleë dat hulle hulle oë doelbew us gesluit het vir die
werklikheid. Feinberg (1982: 61) wys daarop dat dieselfde
woorde wat in Psalm 115: 5 - 6 gebruik is om die afgode te
beskryf, hier gebruik word om die afgodedienaars te beskryf: hulle het net soos hulle afgode geword.
Deur m iddel van twee retoriese vrae sê Jahw e vir die volk
wat hulle m óés gedoen het: Hulle moes Hóm, in plaas van
afgode, aanbid het. Hý is die Almagtige God wat tydens
die skepping vir die see perke gestel het (vgl Gen 1: 9 - 1 0 ,
Job 38: 11 en Ps 104: 5 - 9 ) . Hy hoef nie soos Baal telkens
opnuut w eer 'n stryd met die see te stry nie (Van Seims
1970: 2 5 1 -2 6 8 ; N icholson 1973: 63). Die herhaling van die
sinsnede wHo'’ y a‘abrenhu beklem toon die see se herhaalde
m aar vergeefse pogings om deur sy neergelegde grense te
breek (Van Seim s 1972: 105). A1 is die see magtig, Jahw e is
magtiger.
Teenoor die m agtige see se eerbiediging van Jahw e se
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1 .2 .2 -4

1.2.5

heerskappy staan die opstand van die dwase volk wat van
hulle God af w^eggedwaal het agter afgode aan.
Omdat die volk vergeet het van Jahw e se voorsienigheid,
van die feit dat Hý die vroeë en die laat reëns op die regte
tye gee sodat hulle 'n goeie oes kan insam el, het hulle
opgehou om Horn alleen te dien.
Die oordeel waarmee die strofe afgesluit word, sluit aan by
Deuteronom ium 11: 1 0 -1 7 . Omdat die volk nie gedoen het
wat die Here hulle beveel het nie, het Hy, wat die reën net
soos die see beheer, besluit om die reën van hulle af weg te
hou.

1.4.2 B eteken is van strofegroep A
Die volk word dwaas genoem omdat hulle twee m isstappe begaan het:
hulle het Jahw e se skeppingsm ag m isken en sy voorsienigheid verloën
deur Horn, wat selfs die see ingeperk het, en wat in staat is om reën te
gee waar dit nodig is, te verlaat vir afgode wat niks kan doen nie.
Die oordeel aan die einde van die strofegroep lê 'n direkte verband
tussen die volk se optrede en die droogte: die ramp is die gevolg van
hulle volgehoue sonde.
1.4.3 Strofegroep B
2 .1 .1 -2 .1 .2 Die eerste strofe van hierdie strofegroep beskryf die boosheid van r'so'frn onder die volk met die beeld van 'n voelvanger wat w ippe stel om sy slagoffers in die hande te kry.
Die boosdoeners se slagoffers is onskuldige mense.
2 .2 .1 -2 .2 .2 Die beeld van die voëlvanger word uitgebrei om ook die
resultate van die boosdoeners se optrede te beskryf. Volgens Thom pson (1980: 250) verwys mirma na die onderduim se wyse waarop die boosdoeners hul w inste verkry
het. As gevolg daarvan het hulle belangrik, ryk, vet en glad
van voorkoms geword.
2 .3 .1 -2 .3 .2 In hierdie strofe word uitspraak gegee oor die graad van
die boosdoeners se kwaad: hulle het alle perke oorskry. Om
dit te illustreer, word twee voorbeelde genoem: Hulle het
toegelaat dat die w eeskinders uitgebuit word, en gew eier
om die regte van die armes te beskerm . Daarmee het hulle
groot leed berokken aan twee van die groepe wie se regte
uitdruklik beskerm word deur voorskrifte, soos byvoorHTS 43/4 (1987)
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beeld: Eksodus 23: 6 en 9; Deuteronom ium 24: 1 4 -2 2 ;
Jerem ia 22: 3; Psalm s 146: 9 en 72: 4.
2 .4 .1 -2 .4 .2 H ierdie strofe is 'n herhaling van 5: 9. Die verontwaardiging kan duidelik gehoor word in die twee retoriese vrae
wat enige gedagte dat sulke sondes ongestraf sal bly, uit
die weg ruim.

1.4.4 Betekenis van strofegroep B
H ierdie gedeelte beskryf deur middel van bekende beelde hoe die
goddeloses hulleself bevoordeel ten koste van w eeskinders en weerlose
armes. H ierm ee het die boosdoeners alle perke oorskry. Net soos die
vorige gedeelte, word hierdie stuk afgesluit met 'n oordeel: Die b oos
doeners sal sekerlik gestraf word.

2. DIACHRONIESE ONDERSOEK
2.1 Gattung-kritiek
Van Seims (1972: 109) beskou 5: 20—29 as 'n besondere literêre vorm
van die profetiese rede, wat hy 'n 'k oninklijke proclam atie' noem. Om
te bepaal of 5: 2 0 —29 wel verteenw oordigend is van 'n aanwysbare
Gattung, sal die vorm daarvan beskryf en vergelyk moet word met 'n
soortgelyke gedeelte in ten m inste een ander literêr-selfstandige teks.
Wat die vorm betref, kan vier kenm erke onderskei word ten opsigte
van hierdie en soortgelyke gedeeltes in Jerem ia (4: 5 - 7 ; 46: 14; 50: 2).
• Die eenheid word ingelui met een of albei van die volgende imperatiew e: haggïdiï en h a sm fii
• Na die im peratiew e volg daar 'n vorm van die w erkw oord ^dmar (4: 5
- iv'^imru; 5: 20 - Ifm d r ; 46: 14 - w ‘ Htnru; 50: 2 - ^imrú).
• Vervolgens kom die boodskap aan die beurt.
• Die inhoud van die boodskap word gem otiveer met 'n rede, of redes,
ingelui deur die redegew ende partikel kt.
'n O ndersoek na die voorkom s van hierdie literêre vorm in ander
literêr-onafhanklike tekste het die volgende resultate gelewer:
• In Jesaja 48: 2 0 - 2 1 , wat 'n heilsboodskap aan Israel bevat, kom drie
van genoem de elem ente eksplisiet voor:
- sowel haggtdu as h a s m m is aanw esig;
- die vorm van "'mr is in hierdie geval Hmrii; en
- die boodskap wat direk op ^imrú volg, is redelik kort (een uitgebreide sin).
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Die vierde elem ent - 'n rede vir die boodskap, ingelui deur k ï ontbreek wel na die uiterlike vorm , maar nie wat die betekenis
betref nie. 'H y het w ater uit die rots vir hulle laat stroom ' kan binne
die konteks van Jesaja 48; 2 0 - 2 1 beskou word as die verduideliking
van die hoofsin in die boodskap: 'D ie Here het sy kneg verlos', en
sou dus vertaal kon word met: '(w ant) Hy het water vir hulle laat
uitstroom '.
In Esegiel 23: 3 6 - 3 7 word die profeet opdrag gegee om 'n boodskap
oor te dra aan die twee vroue Ohola en O holiba (sim bolies vir Israel
en Juda). In hierdie stuk is drie van die vier elem ente aanwesig. Die
enigste elem ent wat ontbreek, is 'n vorm van die werkwoord ’mr.
Psalm 66 is 'n loflied wat deur Fohrer (1970: 289) en ander na-eksilies
gedateer word.
Die eenheid van Psalm 66: 8 - 1 0 bevat ook drie van die elem ente:
die im peratief hasmT'ú (saam met birku); 'n kort omskrywing van die
boodskap ('die stem wat Hom roem '); en die rede, ingelui deur kl. In
hierdie geval ontbreek weer slegs die vorm van ’mr na die opdrag.
Amos 4: 5 bevat slegs twee van die elem ente: die im peratief hasm fH ;
en die partikel k ï wat 'n rede gee vir 'n geim pliseerde boodskap.
Skem aties kan bogenoem de inligting soos volg weergegee word:
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Elemente
haggïdú
hasmT'u
IFmor/Hmru
Boodskap
kt
Rede(s)

Jer 5:
2 0 -2 9
/
ý
y
J
y
J

Jes 48:
20-21
y
y
y
J
gei'mpliseer
J

Eseg 23:
3 6 -3 7
y
X
x
J
ý

Ps 66:
8 -1 0
X
y
x
J
y

Amos 4 :5
X
y
gei'mpliseer
J

Op grond van bogenoem de kan die volgende afleidings gemaak word:
• Die eenheid 5: 2 0 - 2 9 toon ooreenkom ste m et soortgelyke eenhede
in ander literêr-selfstandige tekste. Gevolglik kan hierdie, en'Tlie
soortgelyke eenhede, beskou word as voorbeelde van 'n eiesoortige
Gattung.
• H ierdie Gattung is gebruik vanaf Amos se tyd (vooreksilies), tot in
die na-eksiliese periode (vgl bv Ps 66: 8 —10). Dit is opvallend dat die
twee tekste wat chronologies die verste punte van die spektrum
verteenw oordig (Am os, voor-eksilies; Ps 66, na-eksilies) die m inste
van die Gattung se kenm erke vertoon. Die voorbeelde wat gedateer
kan word as net voor of tydens die ballingskap (Jeremia, DeuteroJesaja en Esegiël), vertoon die m eeste van die Gattung se kenmerke.
• Op grond van bogenoem de gegew ens, en in aansluiting by Van
Seims (1972: 109), kan die geidentifiseerde Gattung dus beskryf word
as " n profetiese boodskap in die styl van 'n (gemotiveerde) koninklike proklam asie'.
Ten slotte word daar gepoog om vas te stel wat die Sitz im Leben is van
die aangeduide Gattung waaronder 5: 2 0 - 2 9 , asook die gedeeltes wat
hierbo ondersoek is, ressorteer.
As daar geantwoord word op die vrae oor wie praat, wie luister,
watter stem m ing heers en wat die uitw erking daarvan is in elke voorbeeld, en die antw oorde word vervolgens met mekaar vergelyk, kom 'n
aantal gem eenskaplike elem ente aan die lig wat die volgende konkrete
gespreksituasie {Redesituation - kyk Fohrer 1973: 9 4 -9 5 ) aandui: by
almal praat die profeet met die volk; die stem m ing wat heers by die
oordrag van die boodskap is 'ri atm osfeer van gesag; en die uitwerking
wat nagestreef word, is reaksie by die volk.
As daar verder 'n vergelyking getref word tussen die tipiese sinswendings en form ules wat in die onderskeie voorbeelde van die G at
tung voorkom , kan sekere afleidings gemaak word oor die bedoeling

748

HTS 43/4 (1987)

met die Gattung, asook oor die wyse waarop dit gefunksioneer het. Die
Gattung is altyd gebruik om gehoorsaam heid by die volk te ontlok.
Omdat dit vir geen ander doel aangewend is nie, kan verder gesê word
dat dit altyd 'tip ies' (of soos Forher 1973: 96 sê: funktionstypisch) ge
funksioneer het.
Om saam te vat, kan die Sitz im Leben van die Gattung waartoe 5:
2 0 - 2 9 behoort, soos volg beskryf word: Dit is die spesifieke situasie in
die voorwaardelike verbondsverhouding tussen Jahw e en sy volk, waar
Jahwe deur middel van sy profeet van sy volk gehoorsaam heid eis, met
die verwagting dat hulle aan sy eis gehoor sal gee.
2.2 M otief- en trad isiekritiek
'n O ndersoek na die geykte betekeniskom plekse wat in hierdie strofegroep na die geskiedenistradisies van Israel verwys, het die volgende
opgelewer:
2.2.1 V erw ysings na die skeppingstradisie
- Daar is een geykte trek, naam lik:
^ser sam tï hoi g ‘bul layydm
h oq-‘dlam w'/o’ ya^abrenhu (1.1.5)
en twee geykte beelde, naamlik:
w ayyitga"su wUa" yukalu
w*hdmii gallaw wHo' ya'^abrenhU
wat al drie gesam entlik verwys na die tema: 'skepping'.
- Daar is ook 'n verdere twee geykte trekke, naamlik:
hannoten gesem w ^yórë úm alqós b‘ittd (1.2.3)
s'bw'of huqqdt qastr yism or Idnu (1.2.4)
wat beide verwys na die tema: 'Jahw e se voortgesette onderhoud van
sy skepping'.
2.2.2 M oontlike verw ysings na die Sinaitradisie
Behalwe bogenoem de is daar nog twee ander geykte uitdrukkings wat
aandag verdien:
din W ddnu dm ydtdm w^yaslïhú (2.3.1)
umispat ebydnïm lo" sdpdtu (2.3.2)
Beide het te doen met oortredings van voorskrifte wat die uitbuiting
van m inderbevoorregte groepe soos wese, weduwees en armes verbied. Hoewel soortgelyke verw ysings wrydverspreid voorkom (vgl bv
die epiloog van die kodeks H am m urabi; Job 24: 3; Ps 68, 72, 146; en
talle ander), kan dit nie ontken word nie dat die meeste verwysings
daam a gevind word in Eksodfls en Deuteronom ium (vgl bv Eks 22: 22;
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23: 6 - 9 ; Deut 10: 18; 14: 29; 16: 1 1 ,1 4 ; 24: 19, 20, 21; 26: 1 2 ,1 3 ; 27: 19).
Dit is gedeeltes wat nou verbind is m et die 'Sinai-p erikoop' (Eks 19; 20:
1 - 1 7 ; 24: 1 —18). O p grond hiervan word beide uitdrukkings beskou as
betekeniskom plekse wat deur hulle assosiasie met wetsmateriaal
rondom die Sinaiverbond, assosiasies van die Sinaitradisie oproep, al
verwys hulle self nie direk daam a nie. Steun vir die standpunt dat
hierdie gedeelte wel ondertone van die Sinaitradisie bevat, kom wydverspreid voor. Enkele voorbeelde word genoem.
Thom pson (1980: 5 9 - 6 5 ) is van oordeel dat die Sinaiverbod die
grondslag is vir Jerem ia se prediking en dat alles wat hy sê, ook sy
uitsprake oor 'n verskeidenheid van oortredings, gesien moet word in
die lig hiervan.
O verholt (1970: 14) wys in sy eksegese van die tempelrede daarop dat
u itbuiting van weduw ees en wese (7: 6) in dieselfde asem genoem
word m et oortredings van gebooie 1—2 en 6 —9 van die dekaloog (7: 9).
W eippert (1981: 9 0 - 9 4 ) , onder andere, is van oordeel dat die aanwesigheid van begrippe soos s‘bu'^ot en huqqdt (5: 24), wat in die sfeer van
verdragsluitings bew eeg en wat in som m ige gevalle parallel of selfs
plaasvervangend vir b‘ nt kan optree, bew ys is van 'n verbondenheid
met die Sinaigebeure. Volgens W eippert (1981: 2 1 -2 2 ) word Jahw e se
skeppingshandeling in 5: 2 0 - 2 5 tuisgebring onder die aspek van 'n
'G odsverpligting' teenoor sy volk (vgl yism or lanu), op grond van die
verbond wat Hy met hulle gesluit het, sodat skepping en verbond hier
nou verbind is.
Die funksies van bogenoem de verw ysings en assosiasies word bepaal deur vas te stel wat hulle verhoudings is tot die boodskap van die
strofegroep w aarin hulle voorkom.
• Die verw ysings na die skeppingstradisie kom voor in 'n gedeelte
wat sowel beskuldiging as vonnis oor die volk uitspreek.
In hierdie konteks dien die verwysing na die skeppingstradisie
om die em s van die volk se oortredings te beklem toon. Wat die volk
gedoen het, was m éér as maar net nog 'n daad van ongehoorsaam heid: dit was die totale verwerping van Jahw e se skeppingsmag,
sowel as die volslae m iskenning van sy troue sorg vir die wêreld wat
Hy geskep het en die volk wat Hy as sy eie uitverkies het.
• Die uitdrukkings wat assosiasies oproep van die Sinaitradisie, kom
ew e-eens voor in 'n stuk wat beskuldig én veroordeel. En net soos in
die geval hierbo, dien hierdie geykte uitdrukkings om vir die volk te
wys hoe em stig hulle oortredings is: deur die groepe te benadeel
wat uitdruklik deur voorskrifte in byvoorbeeld Eksodus 23: 6 - 9 en
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Deuteronom ium 24: 1 9 - 2 1 beskerm word, het hulle die almag en die
wil van die Een wat daardie voorskrifte gegee het, ook verwerp.
Daarom sê die sin direk vooraf dat die oortreders alle perke oorskry
het, en daarom sê Jahw e aan die einde van die strofegroep dat sulke
verm etelheid sekeriik nie ongestraf sal bly nie.

2.3 Redaksiekritiek
Volgens Bright (1978: 42) is die twee strofegroepe van 5: 2 0 - 2 9 twee
aparte gedeeltes wat oorspronklik los van m ekaar bestaan het. Hy identifiseer die droogte waarvan 5: 2 4 - 2 5 praat met die droogte genoem in
3: 3, wat volgens horn in Josia se tyd val; en hy wys daarop dat die
beskuldigings in 5: 2 6 - 2 9 ooreenkom met die aanklagte in 7: 2 - 1 5 , wat
gedateer word in Jojakim se tyd. (Vgl ook Van Seims 1972: 109; Boadt
1982: 50; Rudolph 1958: 37.)
Bloot geoordeel aan die vorm van die twee strofegroepe, is dit waarskynlik dat hulle nie gelyktydig tot stand gekom het nie.
As verder in gedagte gehou word dat 5: 2 0 - 2 9 deel is van 'n baie
groter kom posisionele eenheid, wat strek van 4: 5 tot 6: 30 en waarin
daar aanduidings is van stukke wat doelbewus onder een tema (nl die
'bedreiging van die vyand uit die Noorde') byeengebring is, dan lyk
die w aarskynlikheid nog groter dat twee aparte stukke bym ekaar gevoeg is, ju is omdat hulle oor dieselfde tema (aanklag en oordeel)
handel.
O or die m oontlike doel wat die redaktor gehad het met hierdie
sam evoeging, word ondersoek ingestel in die detailanalise (diachro
nies).

2.4 D etailanalise (diachronies)
2.4.1 Strofegroep A
1.1.1 Daar is twee m aniere waarop die name 'Juda' en 'Jakob' in
hierdie stige geinterpreteer kan word. Die eerste is om, soos
in 3: 7 en 10, 'n duidelike onderskeid te tref tussen die twee.
'Jakob' verwys dan na die noordelike ryk, en 'Juda' na die
suidelike ryk. In so 'n geval sal die boodskap gerig w ees tot
die oorblyfsel van die noordelike ryk (omdat die meeste van
hulle volksgenote in 722 vC weggevoer is na A ssirië), en die
nog bestaande
suidelike ryk. 'n Tweede
m oontlikheid is om die twee name te sien as sinom iem e
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van m ekaar (Blackwood 1977: 44). Dan beklem toon die dubbele benam ing slegs die feit dat die héle volk opgeroep
word om te luister. Die feit dat die name 'Israel', 'Jakob' en
selfs 'hu is van Jakob' dikwels gebruik is waar dit duidelik
op Juda van toepassing is (vgl bv Jes 46: 3; 48: 1; 49: 6; Jer 2:
4 ,1 4 , 31; 4: 1; 30: 7; 31: 4; ens), laat vermoed dat die dubbele
benam ing in hierdie geval slegs verwys na die voile omvang van die nog bestaande suidelike ryk.
1.1.5 D ie feit dat Jahw e aan die see perke gestel het, kan op meer
as een vlak verstaan word. In die eerste plek dwing die
blote om vang van so 'n geweldige daad alreeds tot aanbidding van die Een wat dit gedoen het. In die tweede plek het
Israel onder invloed van die heidense m itologieë, waarin
die see dikw els as 'n gevaarlike mag voorgestel is (vgl bv
Jam by Ugarit en Tiam at by Babilonie), die see as iets
onheilspellends beleef. Dat Jahw e hierdie 'gevaarlike' mag
ingeperk het, is nog 'n rede waarom Hy geloof moet word
(vgl Ps 104: 9; Jona 1 en 2; Jes 42: 10).
Israel het deur hulle kontak met die nie-Israelitiese
skeppingsverhale die see ook leer ken as 'n 'god' wat elke
jaar opnuut in 'n stryd om lewe en dood gewikkel raak met
die hoofgod. Vergelyk byvoorbeeld Baal en Jam ; Marduk en
Tiam at (Van Seim s 1970: 2 5 1 -2 6 8 ; De Moor 1971: 2 4 5 -2 4 9 ;
Jacob 1962: 4 7 - 5 2 ; Pritchard 1955: 6 0 - 6 5 ; Craigie 1983:
6 1 -6 3 ). Teenoor hierdie opvatting van 'n god wat jaarliks
teen die see m oet stryd voer, staan die beskryw ing van
Jahw e se finale oorw inning oor die chaosm onster tydens
die skepping (vgl Job 26: 12; Ps 89: 10 en 11; 74: 14; 104: 26;
Jes 27: 1 en 51: 9). Dit m oet meer as alle ander redes die volk
dw ing om Jahw e alleen te aanbid.
Volgens W eippert (1981: 18) teken hierdie stige die
ruim te-ordenende aspek van die skepping, en stem dit in
hierdie opsig ooreen met Psalm 104: 13. Ten spyte van die
ooreenkom s is daar tog ook 'n verskil: In Psalm 104 bring
die w ete van Jahw e se skeppingsm ag die digter tot 'n loflied
aan God, terwyl die beskryw ing van Jahw e se skeppings
mag in 5: 2 2 - 2 4 ju is deel is van 'n aanklag dat die volk
Jahw e se skeppingsm ag doelbewus m isken het.
1.2.3 W eippert (1981: 18) sien hierdie stige as 'n verwysing na die
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tydsordening van die skepping wat sigbaar is in die seisoengebonde reëntye. Die invloed wat Jahw e se skeppingsdade het op die hede, is volgens haar duideliker w aam eem baar in die telkens terugkerende reënseisoene, wat jaar na
jaar 'n oes m eebring, as in die ingeperkte see wat eenmalig
deur Jahw e aan bande gelê is.
1.2.4 W eippert (1981: 9 0 -9 4 ) vertaal §‘bu‘dt huqqot qásïr met 'beloofde oestye', in plaas van die m eer algemene 'vasgestelde
weke van die oes'.
1.2.5 In hierdie stige word die volk se oortredinge en die weerhouding van 'n skeppingseëning, naam lik reën op die regte
tyd, direk m et mekaar verbind. Die bedoeling daarmee is
duidelik: dit wil aan die volk verkondig dat hulle deur hulle
sonde die orde van die skepping weer om gekeer het in
chaos (W eippert 1981: 23).

3. RESU LTA TE
3.1 Sem anties
Jerem ia 5: 2 0 - 2 9 , wat 'n sam evoeging is van twee strofegroepe (A en
B), is deel van 'n groot eenheid wat strek van 4: 5 tot 6: 30. Die hooftemas in hierdie groot eenheid is aanklagte teen die volk dat hulle op 'n
dwase wyse van Jahw e afvallig was en 'n beskryw ing van die koms van
die vyand uit die Noorde.
Binne die konteks van die groot eenheid kla strofegroep A die volk
aan dat hulle Jahw e sa»skeppingsmag, sowel as sy voorsienigheid vir sy
skepping, verloën het deur Horn vir afgode te verlaat. Die straf wat
hierop sou volg (droogte), is die direkte gevolg van die volk se volgehoue sonde.
Strofegroep B kla die volk verder aan dat hulle hulleself verryk het
ten koste van armes en w eeskinders, en verseker hulle dat sulke m isdade sekerlik gestraf sal word.
3.2 Sem ioties
Die Sitz im Leben van die Gattung waartoe 5: 2 0 - 2 9 behoort, is dié
spesifieke situasie binne die voorwaardelike verbondsverhouding
waar Jahw e die volk aankla van afgodery en selfverryking ten koste van
die armes, en waar Hy droogte as die straf daarvoor aankondig.
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Die doel m et die verw ysing na die skeppingstradisie in Jerem ia 5:
2 0 - 2 9 is om die em s van die volk se sonde te beklemtoon. Die volk het
met hulle afgodery Jahw e as Skepper en as O nderhouer van sy skepping verwerp en daarmee die orde wat Jahw e met die skepping tot
stand gebring het, w eer om gekeer in chaos. H ierin stem 5: 2 0 - 2 9 volkome ooreen met die boodskap van 4: 1 4 -2 6 . Dieselfde doel geld vir
die assosiasies wat opgeroep word van die Sinaitradisie. Daardeur
word die em s van die aanklag nog verder onderstreep.
Deur hierdie twee eenhede, waarvan die een direk na die skeppings
tradisie verwys en die ander assosiasies van die Sinaitradisie oproep,
met mekaar te verbind, het die redaktor daarin geslaag om die erns van
sy aanklagte dubbel te onderstreep. Hoewel die eenheid 5: 2 0 - 2 9 geen
oproep tot bekering bevat nie, m oet hierdie uitermate swaar beklem toning van die erns van die volk se oortredings op sigself gesien word
as 'n stille pleidooi om bekering.
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