
Die Bybel en sy boodskap. 

Module 1: Verstaan en hantering van die Skrif. 

Lesing 5: Die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament 

(Met erkenning aan Dr Gustav Claassens wat die oorspronklike lesing opgestel het) 

1.  Inleidend 

Die Christendom het in die Nuwe Testament die getuienis aangaande Jesus Christus se lewe, dood, opstanding 

en die begin van die kerk. Uiteraard is hierdie geskrifte van groot belang vir die kerk. 'n Vraag wat egter deuren-

tyd gevra word, gaan oor die relevansie van die Ou Testament vir die Christelike kerk. Is die Ou Testament 

uitgedien, grootliks irrelevant gemaak deur die Nuwe Testament? Het die Ou Testament in sy geheel opgegaan 

in die vervulling deur die Nuwe Testament? Is die Ou Testament in wese 'n boek van die Joodse geloof, 'n nie-

Christelike geskrif? In watter mate is die Ou Testament nog 'n rigtingwyser vir moderne Christen gelowiges? Dra 

die Ou Testament minder gesag? Hierdie dringende vrae hang ten nouste saam met die antwoord op die vraag 

rondom die verhouding tussen die twee Testamente. 

2. 'n Gesprek wat al 'n lang pad kom. 

Baie is al geskryf oor die verhouding tussen die twee Testamente. Van vroeg in die Christelike era af het mens 

hulle hieroor probeer verantwoord. Die vraag na die verhouding tussen die twee testamente was reeds 'n kwes-

sie met die kanonisering van die Nuwe-Testamentiese geskrifte. In die meer onlangse tyd het die kwessie weer in 

die kollig beland met die publikasie van Bauer se Theologie des Alten Testaments in 1797. Die Bybel help nie 

met riglyne hoe om hierdie verbintenis te verstaan nie. Oor tyd het teoloë die taak op hulle geneem om op een of 

ander wyse die verhouding te verwoord. Voorstelle oor hoe hierdie verhouding verstaan moet word, reflekteer 

gewoonlik ook die teologiese benadering van die tyd waarin hierdie teoloë optree. Die hantering van die Ou 

Testament deur die skrywers van die Nuwe Testament reflekteer byvoorbeeld die teologie van daardie tyd. Om 

hierdie rede is die Ou Testament óf allegories óf tipologies gehanteer deur die Nuwe-testamentiese skrywers. Dit 

was die eksegetiese metodes van die tyd. Nuwe-testamentiese interpretasies van die Ou Testament gee ons 

daarom hoogstens insig in die manier waarop mense van die Nuwe Testament die Ou Testament interpreteer 

het. Dit kanoniseer nie 'n metode waarmee ons vandag nog die betekenis van die Ou Testament kan ontsluit nie. 

3. 'n Pendulum-aksie. 

Pogings om die verhouding tussen die twee Testamente te verklaar val basies in twee kategorië. Aan die eenkant 

is daar die oorwaardering van die Ou Testament ten koste van die Nuwe Testament. Teoloë kom in die verband 

tot die gevolgtrekking dat die Ou Testament die gesagvolle Woord van God is. In die opsig is die die Nuwe Testa-

ment niks anders as 'n appendix, 'n verklarende byvoegsel nie. 

Teenoor die benadering was daar diegene wat die Nuwe Testament oorwaardeer het ten koste van die Ou 

Testament. Die Ou Testament word in die opsig gesien as 'n mislukte geskiedenis. In Christus moes God iets 

nuuts begin het om te vergoed vir Israel se mislukte geskiedenis. Die Ou Testament se bydra is hiervolgens ten 

beste voorlopig. 

4.  Pogings om die verhouding tussen die Testamente te verwoord. 

Beginnende by Marcion was daar telkens in die geskiedenis benaderings wat die Ou Testament en Nuwe Tes-

tament nie as komplementerende eenhede gesien het nie, maar as sake wat met mekaar in spanning en oppo-

sisie staan. Marcion se eenvoudige oplossing was om die Ou Testament as minderwaardig te beskou en uit die 

kanon te verwyder. As reaksie hierop het die kerk die gesag van die Ou Testament probeer handhaaf. Allegorie 

(vergeesteliking van uitsprake) en tipologie (alles is net voorbeelde) is as eksegetiese metodes gebruik om die 

Ou Testament te "red". 'n Christelike betekenis is deur die metodes in die Ou Testament ingelees om dit dan vir 

die kerk relevant te maak. Die waarde van die Ou Testament het dus afgehang van die mate waarin dit na 

Christus heenwys. Dit is bekend dat Luther (vanuit sy eie ervaring in die Katolieke tradisie) meestal gewerk het 

met 'n sterk kontras tussen wet en evangelie om die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament te verklaar. 

Luther het egter nie gepoog om die Ou Testament uit die kanon te verwyder nie. Ander tegnieke/benaderings wat 

ook gebruik is, was die sogenaamde “Pesher-eksegese” en die “ad minor ad maius” (veralgemening) tegniek. 

Die verwysing deur skrywers van die Nuwe Testament dat gebeure of profetiese voorspelling in "vervulling" 

gegaan het, het tot 'n ander benadering gelei. Dit staan bekend as die sogenaamde belofte-vervulling skema. 

Ou-Testamentiese tekste word as beloftes of voorspellings rondom Jesus hanteer. Weereens word die waarde 

van die Ou-Testament geweeg in die mate waarin dit aan Christus gekoppel kan word. Klassieke tekste in dié 

verband is die moederbelofte in Genesis 3:15 en die Immanuelteks in Jesaja 7:14. 



In die pogings om die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament te verklaar het sommige 'n beroep gedoen 

op 'n sogenaamde diepere betekenis. Dit het daarop neergekom dat die skrywers van die Ou Testament nie altyd 

bewus was van die volle betekenis van dit wat hulle neergeskryf het nie. Die frase “sensus plenior” word gebruik 

om 'n diepere betekenis te beskryf wat God aan die teks gee en nie bedoel is deur die oorspronklike skrywer nie. 

Soos die Ou Testamentiese navorsing sedert die negentiende eeu gevorder het, het teologiese skemas soos 

byvoorbeeld "belofte en vervulling" heeltemal ontoereikend geword. Die eensydige benaderings is net te beper-

kend gevind. Dit het die kompleksiteit van die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament gebrekkig aan die orde 

laat kom. Die gevolgtrekking was dat sulke benaderings nie die rykheid en diepte van veral die Ou-Testamen-

tiese boodskap tot sy reg laat kom het nie. 

5.  Die Ou Testament volwaardig deel van die Bybel. 

Reaksie op 'n eensydige benadering het gevolg wat 'n meer gebalanseerde benadering voorgestel het. Die 

benadering respekteer die tekste van beide Testamente volledig. Die teologie van elke Testament word binne sy 

eie konteks bepaal. Tekste word nie teen mekaar afgespeel en beoordeel asof die een meer gesag dra as die 

ander nie. Daar word gepoog om aan albei Testamente getrou te bly. Hierdie benadering het aan albei reg laat 

geskied. 

Die Ou Testament bestaan volledig as 'n onafhanklike teks. Die Ou Testament is self Woord van God en is 

geensins net 'n voorlopige teks nie. 'n Ou-Testamentiese teks moet dus nóg teenoor die Nuwe Testament 

geregverdig word, nóg moet dit 'n christelike sousie kry ten einde Woord van God te wees. Binne die christen se 

geloofstradisie word die Ou Testament slegs reg verstaan indien daar terselfdertyd ook na die Nuwe Testament 

geluister word. Omgekeerd is dit ook waar dat die Nuwe Testament slegs reg verstaan kan word indien daar na 

die Ou Testament geluister word. 

Gelowiges van die Nuwe Testament sien die kontinuïteit met die eerste testament as die verhaal van God met 

Israel wat in Christus voortgesit word. Christus bevestig God se handelinge met sy volk in die Ou Testament. Dit 

is dieselfde God wat handel binne 'n nuwe konteks. In dié opsig word Ou-testamentiese tekste geherinterpreteer 

deur die Nuwe-testamentiese skrywers in hulle konteks. Die geskrifte van die Ou Testament is die fondament 

waarop talle Nuwe-testamentiese uitsprake rakende Jesus as die Christus gebou is. God se handeling met Israel 

word deur die lewe en werk van Christus by herhaling 'n werklikheid. Sonder die Ou Testament kan ons die 

Nuwe Testament asook die lewe en werk van Christus nie verstaan nie. Christene kan verder nie die Bybel 

sonder die Nuwe Testament lees nie. 

 

6. Die belangrikheid om elke teks ten eerste binne sy eie konteks te lees. 

Wat belangrik is, is om elke Bybelteks binne sy eie kultuur-historiese, kultiese en literêre konteks(te) te verklaar. 

Hierdie soort Bybellees respekteer die gesag van die Bybel. Dit beteken dat ons Ou-Testamentiese tekste 

eerstens teen die agtergrond van die antieke Nabye Ooste moet uitlê. 'n Teks kan nie met die inhoud, voorver-

onderstellings en bedoeling van latere kontekste en tye verstaan word nie. Elke Ou-Testamentiese teks moet 

eers in sy eie, unieke leefkonteks verstaan word voordat dit met die Nuwe-Testamentiese konteks in verband 

gebring kan word. Die Bybelwetenskap is 'n tekswetenskap wat tekste in hulle kontekste wil verstaan. 

7.  Die voorbeeld van Jesaja 7:14 en Matteus 1:23 

Die klassieke voorbeeld hoe die konteks van 'n teks ontken word is sekerlik Jesaja 7:14 in verhouding met 

Matteus 1:23. 

Jes 7:14 "Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee: 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld 

bring en sy sal hom Immanuel  noem" 

Mat 1:23 "Die maagd sal swanger word en 'n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem." 

Die woorde lyk dalk in Jesaja en Matteus dieselfde, maar dit is ook nie. Ons het hier te doen met een "teks", 

maar twee kontekste en twee maniere van verstaan. In die een (Jesaja) se wêreld bemoedig dit mense tydens 'n 

beleg en in die ander (Matteus) verduidelik dit ̕n voorhuwelikse swangerskap. Die een kry tydens die Siro-

Efraimitiese oorlog (734-732 vC) betekenis terwyl die ander Maria se swangerskap verklaar en Josef se wantroue 

besweer. Om iets van die teken, die kind asook Immanuel te kan begryp, moet ons dit nooit harmonieer, of die 

een bo die ander plaas, of die een teks as minderwaardig of vervuld ag nie. Elkeen moet in sy eie unieke 

leefwêreld verstaan en vertel word. 

    Jesaja se teken: 

    In Jesaja 7 het ons te make met 'n gesprek tussen die profeet Jesaja en die Judese koning Agas. Die agter-

grond is die Siro-Efraimitiese oorlog. Die Assiriërs was in Jesaja se tyd (742-700 vC) die groot wêreldmag wat 

weens hulle wreedheid vrees ingeboesem het. Die Assiriese koninkryk was op daardie tydstip in 'n sekere mate 

kwesbaar as gevolg van woelinge in die paleis en in Assirië self. Assirië het geheers tot aan die Middelandse 



See. Die Arameërs en die Noordelike Ryk van Israel was deel van hierdie besetting maar nie Juda nie. Die 

koning van Aram, Resin, en die koning van Efraim (m.a.w Israel), Peka, het besluit om van die kwesbaarheid 

gebruik te maak en die Assiriese juk af te gooi. Die aangewese ding om te doen, was om 'n koalisie teen Assirië 

te vorm. Hulle besluit om Agas ook deel van die koalisie te maak, maar hy wou nie. Daarom het hulle besluit om 

eers vir Juda aan te val en Agas te vervang met iemand met wie hulle 'n koalisie kon vorm. Om verstaanbare 

redes was Agas hoogs benoud. En dit is waar Jesaja 7 se verhaal begin: Peka en Resin sou op Jerusalem 

toesak en Agas met Tabeal vervang. Jesaja gaan dan na die koning toe en vra hom om God onvoorwaardelik te 

vertrou in die krisis. Agas wil egter nie. Die profeet moedig dan vir Agas aan om 'n teken van die Here te vra 

maar hy wou nie. Hy het klaar sy hoop op die Assiriërs geplaas. En toe het Jesaja maar self 'n teken gekies. 

Jesaja en sy seun, Sear-Jasub, Agas en ̕n paar amptenare het naby die boonste dam gestaan. Daar was ook 'n 

jong vrou. Sy sou 'n seun in die wêreld bring en hom 'Immanuel' noem. Waarskynlik Agas se eie vrou, want die 

woord “alma” wat gebruik word dui in die Ugarities op die pasgetroude vrou van die koning. Teen die kind se 

geboorte nege maande later sou die krisis lankal verby wees. Almal wat die kind sou sien, sou na hom wys en sê 

dat hy 'n teken was. Waarvan? Dat God sy beloftes nagekom het, dat Hy by sy mense is. Kortom: dat Hy vir 

Jesaja en sy geloofsgemeenskap waarlik Immanuel, God-met-ons geword het. 

    Matteus se teken. 

    Matteus skryf aan gelowiges in Damaskus of Antiochië. Hulle is Jode wat Christene geword het. Die Ou 

Testament in sy Griekse vertaling, die Septuagint, het hom gehelp om inhoud aan die Jesusgebeure te gee. 

Jesus se voorgeslag kom uit die Ou Testament wys Matteus in sy geslagsregister van Jesus. Hy was die seun 

van Abraham maar ook uit die nageslag van koning Dawid. Alles in Matteus sê Jesus is eg-menslik, eg Joods. 

Matteus beskryf die spanning voor die geboorte rondom die feit dat Maria nog 'n ongetroude maagd was. 

Volgens die wet van Moses kon Maria sowel as Josef volgens Deuternomuim 22:23 as straf hulle lewe verloor 

het. In 'n droom en met 'n woord uit Jesaja 7:14 word die moeilike situasie ontlont. 'n Engel vertel Josef van die 

werking van die Heilige Gees en verwys na die profeet: "Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur 

sy profeet gesê het, vervul sou word" (Mat 1:22). Dan die woorde uit Jesaja 7:14: "Die maagd sal swanger word 

en 'n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem'"( Matt 1:23). 

    Matteus gebruik dieselfde woorde dus in 'n totaal ander konteks: Jesaja, in hoofstuk 7, het geensins 'n messias 

verwag nie en sy woorde was bedoel om te bemoedig. Dit moes Agas help om op God te vertrou en die regte 

besluit te neem. Vir Matteus dien die woorde egter om Jesus se "verwekking" te verduidelik, dat God by alles 

betrokke was en dat dit lank gelede reeds voorspel is. Hiervoor moes Matteus sy Griekse Ou Testament-vertaling 

verander. Die "jong vrou" in die Hebreeuse Jesajateks is deur die Griekse vertalers in die Septuagint na "maagd" 

verander en dit het Matteus gepas. Dit gebruik Matteus om te sê Maria was 'n maagd en nie 'n jong vrou nie. 

Josef en Maria is nie skuldig aan sedeloosheid nie. Wat gebeur het was buite hulle toedoen. Dit was die teken 

wat die spanning moes ontlont. 

8.  Een teks, verskillende kontekste, verskillende boodskappe. 

Die Jesajateks is in Damaskus of Antiochië teen ongeveer 80 nC vir Joodse Christene geherinterpreteer en vir 'n 

nuwe konteks aangepas. In Jesaja se konteks was die jongvrou se kind 'n teken dat God in die spannende jare 

tussen 734 en 732 v.C. by die mense van Jerusalem was. Matteus neem dit oor, maar gebruik dit anders. Hy 

probeer aantoon dat Jesus die Messias is wat lank terug voorspel is. Jesus dra die naam "Immanuel". Hy was 

liggaamlik, God-met-ons en volgens Matteus met ons tot die voleinding van die wêreld. 

9.  Ten slotte. 

Daar bestaan 'n besonderse verweefdheid tussen die twee testamente. Sonder die Ou Testament kan ons die 

Nuwe Testament nie verstaan nie. Daar is 'n historiese band tussen die testamente maar die verhouding is ook 

meer as dit. Altwee testamente vertel van die ongelooflike pad wat God met sy mense loop. God se groot dade in 

die Ou Testament word herbevestig in die lewe en werk van Jesus Christus in die Nuwe Testament. Die groot 

dade van God met Israel in die Ou Testament word deur die gelowiges van die Nuwe Testament binne hulle 

konteks as 'n werklikheid ervaar. Daarom gryp die Nuwe Testamentiese skrywers telkens terug na die Ou 

Testament en maak die tekste op Christus van toepassing. Netso ervaar ons ook vandag by herhaling God se 

groot dade as 'n werklikheid binne ons eie konteks. Die Ou Testament bestaan volledig as 'n onafhanklike teks 

op sy eie. Dit is self die Woord van God. Dit is geen mislukte geskiedenis, of on-christelike teks nie. 'n Ou-Testa-

mentiese teks is sigself "christelik" wanneer dit deur 'n christen as deel van sy/haar Bybel aangehoor word. Dit 

dra nie minder gesag en is in geen opsig die minderwaardige van die twee testamente in die Bybel nie. 

Die vroeë Christene het hulleself vir 'n hele tyd na Jesus se dood nog as Jode beskou. Hierdie Jesus-groep se 

boodskap het egter so 'n impak op nie-Jode gehad dat hulle sambreel mettertyd wyer as die Joodse kultuurgroep 

gestrek het. Omdat die tradisie aanvanklik uit Joodse bodem gekom het, was dit logies dat die destydse "Bybel" 

van die Jode, naamlik die Ou Testament, deel van hulle godsdiensmateriaal was. Daar was vir 'n lang tyd immers 

nog nie 'n Nuwe Testament nie. Die formele afskeiding van sekere Christengroepe van die Jodendom het plaas-



gevind nadat die Nuwe Testamentiese geskrifte reeds ontstaan het. In die tweede eeu n.C was daar egter steeds 

Christengroepe wat hulleself pertinent as Joodse groepe beskryf het. In die lig hiervan was die Ou Testament vir 

die oorgrote meerderheid Christene nie iets wat hulle moes regverdig of verdedig nie. Dit was doodeenvoudig 

hulle Bybel en die enigste een daarby. Die Nuwe Testamentiese-skrywers self het nie besef dat hulle geskrifte 

ook eendag Bybelstatus sou kry nie. Dit het lank na hulle dood eers gebeur. Die vraag oor die verhouding tussen 

die twee testamente het vir ons moderne mense ander dimensies as vir die vroeë Christene. Ons sit met twee 

antieke korpusse. Hulle het, as Christene, vir lank met net een van die twee gesit. 


