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Abstract
The reliability of the New Testament from a text-critical point of view
In this article the present and past state of the text of the Greek New
Testament is subjected to evaluation, with the purpose of determining the
reliability of the text for exegesis and translation. The subject is ap
proached historically and centers around the discussion of the Textus
Receptus, the text of Westcott and Hort and the latest editions of The
Greek New Testament by the United Bible Societies, together with the
26th edition of the Nestle-Aland series of texts. A judgement is also made
as to possible alternatives for the above-mentioned texts and the claims of
other methodological groups are put to the test. A final conclusion as to
the reliability of the text is followed by an attempt to discuss the
consequences of the conclusions for the general use of the Greek New
Testament.

Die vraag na die betroubaarheid van die teks van die Griekse Nuwe
Testam ent is geen nuwe vraag nie. Dit bestaan waarskynlik so lank as
die teks (of tekste) self. Reeds vanaf die vroegste tye van oorlew ering is
hierdie vraag d ear skriptors, eksegete en vertalers gevra. Elke skriptor
wat 'n bew ustelike verandering in sy m anuskrip gemaak het en so die
teks probeer verbeter het, is waarskynlik met hierdie vraag gekonfronteer. Baie m in het imm ers veranderinge in die m anuskripte aangebring
met die doel om die teks te vervals. Ook kerkvaders was bew us van die
probleem . Dit is bekend dat veral O rigenes en H ieronym us, maar ook
enkele ander kerkvaders, soms aanm erkings ten opsigte van variante
lesings wat aan hulle bekend is, gemaak het (vgl M etzger 1968a:
1 5 1 -1 5 5 ; 1968b: 8 8 -1 0 3 ; 1975: 3 4 0 -3 4 9 ; 1980: 1 8 9 -2 1 0 ). Vir vroee
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vertalers was dit uiteraard 'n probleem . Die groot aantal verskille onder
die oud-Latynse m anuskripte was een van die redes waarom die
Vulgaat, 'n standaarduitgawe van die Latynse teks, sy beslag gekry het
(vgl M etzger 1968a: 76).
Hoewel die betroubaarheid van die teks van die Nuwe Testam ent
dus lank voor die uitvinding van die boekdrukkuns 'n erkende pro
bleem was, was dit egter nie 'n strydpunt nie. Eers sedert die publikasie
van Erasmus se teks in 1516, en veral sedert die publikasie van die
Textus Receptus (TR) in die daaropvolgende eeu, het dit 'n strydpunt
geword. U iteindelik het dit gelei tot die publikasie van verskillende
tekste met verskillende kenm erke, wat elk op bepaalde gronde op
betroubaarheid aanspraak gemaak het. Deur die loop van die laaste
vier-en -'n -h alf eeue sedert die publikasie van die eerste G riekse Nuwe
Testam ent, is letterlik honderde tekste gepubliseer, waarvan elkeen
deur ten m inste sy sam esteller as die mees betroubare aangebied is.
O nder hierdie om standighede is dit natuurlik dat daar van tyd tot tyd
vrae ten opsigte van die toestand van die teks gevra sal word en dat
bepaal sal word hoe betroubaar die teks is en wat die konsekw ensies
daarvan vir ander dissiplines in die N uw e-Testam entiese W etenskap,
soos die vertaling en verklaring van die Nuwe Testam ent, is. Veral die
finale publikasie van die nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans in
1983 (NAB) en die kritiek waaraan dit tans onderworpe is, maak 'n
nuwe besin n in g oor die saak uiters relevant.
Die probleem word in hierdie artikel histories benader. Die belangrikste tekste wat sedert 1516 gepubliseer is, word aan die orde gestel om
te bepaal hoe betroubaar hulle is en op watter gronde daar op
betroubaarheid aanspraak gemaak word. Deur die onderwerp op h ier
die wyse aan te pak, word nie alleen die relevante tekste m et mekaar
vergelyk ten einde elkeen se relatiewe betroubaarheid te beoordeel nie,
maar word elke teks binne die historiese konteks waaruit dit voortgekom het, beoordeel. Dit spreek vanself dat slegs die m ees relevante
tekste bespreek word en dat die swaartepunt van die artikel by die
toestand van kontem porêre tekste lê. Daarom word die m eeste aandag
aan die huidige toedrag van sake gewy en word die geskiedenis slegs
oorsigtelik en vlugtig aan die orde gestel. Omdat die saak nie bloot
teoretiese waarde het nie, maar vir die gebruik van die Nuwe Testa
m ent belangrik is, word gepoog om die saak so prakties m oontlik voor
te hou, deur te bepaal watter konsekw ensies dit vir ander aspekte van
die N uw e-Testam entiese W etenskap inhou.
Die geskiedenis van die teks van die Griekse Nuwe Testam ent kan in
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drie hooftydperke ingedeel word. Elke tydperk sentreer om 'n bepaalde
teks wat groot invloed uitgeoefen het vanw eë besondere aansprake op
betroubaarheid. Die eerste tydperk strek van die 15de tot 17de eeu en
sentreer om die TR. Die tweede strek van ongeveer die 18de tot
vroeg-20ste eeu en sentreer om die kritiese teks van W estcott en Hort.
D ie derde tydperk strek vanaf die vroeë deel van die 20ste eeu en
sentreer om die eklektiese teks, soos veral in die tekste van die
Verenigde Bybelgenootskappe (UBS-reeks) (vgl Aland et al 1966; 1968;
1975; 1983) en die 26ste uitgav^re van die N estle-A land-reeks (NA^®) (vgl
Aland et al 1979) na vore kom.

1. D IE TEX TU S REC EPTU S (15de tot 17de eeu)
Hoewel dit nie die eerste teks is wat gepubliseer is nie, was die TR die
eerste teks wat daarin kon slaag om 'n oortuigende stem pel van
betroubaarheid te dra. Dit is die m oeite werd om die geskiedenis van
hierdie teks kortliks na te gaan (vgl o a M etzger 1968a: 9 5 - 1 0 6 ; Aland
& Aland 1982: 1 3 - 1 6 ; Jordaan 1975; Tarelli 1943: 1 5 5 -1 6 2 ; Clark 1959:
7 4 9 -7 5 6 ; Reicke 1966: 2 5 4 -2 6 5 ; Bentley 1976: 3 3 - 5 3 ; De Jonge 1971;
1980: 3 8 1 -3 8 9 ; 1984: 3 9 4 -4 1 3 vir oorsig):
• D esiderius Erasmus publiseer die eerste Griekse Nuwe Testam ent in
1516. O or hierdie teks is w aarskynlik m eer as oor die m eeste ander
vroeë uitgawes van die Griekse Nuwe Testam ent bekend. Dit is
bekend dat die teks baie haastig en onnoukeurig saamgestel is. Ook
is bepaal dat die teks op slegs twee laat-Bisantynse m inuskels, een
vir die Evangelies en een vir die res van die Nuwe Testam ent, berus.
V ier ander m anuskripte is vir kontroledoeleindes gebruik. Latere
uitgaw es is aan die hand van die Kom plutensiese Poliglot, wat in
1522 verskyn het, gekorrigeer. Die 5de uitgawe van 1535 het u iteindelik die belangrikste geword, omdat dit as basis deur latere sam estellers gebruik is.
• O nafhanklik van Erasmus word 'n teks van die Griekse Nuwe
Testam ent, wat in 1522 as deel van die K om plutensiese Poliglot
verskyn, saamgestel. Van hierdie teks is baie m in bekend. Tog is
bepaal dat dit effens m eer w etenskaplik as Erasmus se teks saam ge
stel is. Dit is egter nie van veel groter waarde nie, omdat dit ook
u itsluitlik op laat-Bisantynse m anuskripte gebaseer is.
• Step han as (Robert Estienne) publiseer in 1546 die eerste uitgawe van
sy teks. Die teks was 'n sam evoeging van Erasmus se teks en die
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K om plutensiese Poliglot, maar het veral op Erasmus se 5de uitgawe
van 1535 berus.
• Theodore Beza publiseer in 1565 die eerste van tien uitgaw es van die
teks. Sy teks was weer 'n blote v/eergawe van Stephanus se 4de
uitgav^^e met enkele veranderinge.
• U iteindelik publiseer twee broers (of was hulle neefs?), Bonaventura
en A braham Elsevier, in 1624 'n sakuitgawe van die Griekse Nuwe
Testam ent. Op sy beurt was hierdie teks weer 'n sam estelling van die
teks van Beza en die 4de uitgawe van Stephanus. Ten einde die teks
'n groter bem arkingsw aarde te gee, publiseer hulle in die voorwoord
van die 2de uitgawe van 1633 'n advertensie, waarin hulle bew eer dat
die teks deur almal aanvaar word en dat daar geen foute in voorkom
nie: Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum : in quo nihil
immutatum aut corruptum damus (aangehaal deur M etzger 1968a: 106).
H ierdie woorde het die gewenste uitw erking gehad en waarskynlik
die verw agtinge van die samestellers oortref, omdat hierdie teks vir
eeue lank as die textus receptus aanvaar is en niem and durf waag het
om daarvan af te wyk nie.
Op hierdie wyse het die TR geweldige invloed verkry, soveel so dat dit
die N uw e-Testam entiese Tekskritiek heeltemal gedom ineer het en 'n
m etodologiese stagnasie in hierdie w etenskap veroorsaak het. Dit is as
grondteks vir baie Bybelvertalings gebruik. In feitlik elke taal waarin
die Bybel vertaal is, is die 'm oedervertaling' op die TR gebaseer. Die
King Jam es V ersion (KJV) of Authorized V ersion (AV) van 1611 in
Engeland en die Statevertaling (SV) in Nederland is twee bekende
voorbeelde. Selfs die ou A frikaanse vertaling van 1933 (OAB) is op die
TR gebaseer, ondanks die feit dat beter kritiese uitgawes van die
Griekse Nuwe Testam ent op daardie stadium beskikbaar was.
Hoe betroubaar is die TR? Vandag bestaan daaroor w einig twyfel
m eer dat die TR 'n swak teks is en nie as 'n betroubare weergawe van
die outograwe geag kan word nie. Veral vier redes kan daarvoor
aangebied word:
• Die gronde waarop die teks op betroubaarheid aanspraak maak, is
m isleidend en irrelevant. Dit berus op 'n blote advertensie om die
teks te bem ark en sê in w erklikheid niks oor die aard, inhoud en
ouderdom van die teks nie.
• Op teksteoretiese gronde is die TR onbetroubaar. Sedert die publikasie van die editiones principes blyk dit dat tekste saam gestel is met
w einig aandag aan die presiese bew oording van die teks. Vir die
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sam estellers was dit skynbaar voldoende as hulle teks met die
aanvaarde inhoud van die aanvaarde of bekende Nuwe Testam ent
van die tyd (die teks van die Vulgata) ooreengekom het. O f dit met
die presiese bew oording van die outograwe ooreengestem het, was
van m inder belang.
• Ook op m etodologiese gronde is die teks onbetroubaar. Die oerbronne van die teks, die tekste van Erasmus en die K om plutensiese
Poliglot, is onw etenskaplik saamgestel. Die toestand vererger ten
opsigte van die latere bronne, die tekste van Stephanus en Beza,
aangesien laasgenoem de tekste selfs m inder op m anuskripte gebaseer is as die tekste van Erasmus en die Poliglot, maar bloot op die
ouer gepubliseerde uitgawes gebaseer is. Op hierdie wyse het,
byvoorbeeld, die tekskrities korrupte comma lohanneum , die verwysing na die sogenaam de 'drie hem else G etuies' (1 Joh 5: 7 - 8 ) , sy weg
tot in die TR en die m eeste Bybelvertalings gevind, ondanks die feit
dat hierdie teks slegs in m anuskripte van die laat-M iddeleeue en
enkele vertalings gevind word. Dit spreek vanself dat 'n teks, wat nie
op grond van 'n beoordeling van die waarde van die beskikbare
prim ére bronne gebaseer is nie, vandag nie op betroubaarheid
aanspraak kan maak nie.
• Laastens is die TR ook op m ateriële gronde nie aanvaarbaar nie,
omdat dit uitsluitlik op laat-Bisantynse m anuskripte, wat later as
swak en onbetroubare m anuskripte bew ys is, gebaseer is (vgl Jordaan 1975: 64 —70). Dit is die toedrag van sake ten spyte daarvan dat
Erasmus kodeks 1, 'n Caesareaanse m anuskrip van groter waarde as
sy twee prim êre m anuskripte, slegs vir kontroledoeleindes gebruik
h et; dat die sam esteller van die Griekse Nuwe Testam ent in die
K om plutensiese Poliglot, wat volgens sy eie erkenning die m anu
skripte in die Vatikaan se Biblioteek as bron gebruik het, kodeks
Vatikanus (B), tot sy beskikking gehad het; en dat Beza kodeks Bezae
(D) tot sy beskikking gehad het.
Hoewel 'n m ens nie te kras wil oordeel nie, in die lig daarvan dat die
tekssam estellers van die tyd nie die m etodologiese kennis wat vandag
beskikbaar is en op grond waarvan m anuskripte se waarde bepaal
word, gehad het nie, kan hierdie gebrek aan kennis nie vandag meer
gebruik word om die TR te verdedig nie en moet die TR, soos ook die
vertalings wat daarop gegrond is, as 'n swak en onbetroubare weergawe van die oorspronklike geskrifte verwerp word. Die vertalers van
die NAB was dus korrek om nie die TR as grondteks te gebruik nie.
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H ierdeur het hulle in die voetspoor van ander m odem e vertalings
gevolg deur 'n kritiese uitgawe van die Griekse teks as grondteks te
gebruik. W eer eens wil 'n mens egter nie te kras oor die keuse van die
TR as grondteks van die OAB oordeel nie. Uit geskrifte van die tyd blyk
dat daar eiesoortige problem e was wat die vertalers laat oordeel het dat
'n kritiese teks van die Nuw^e Testam ent die hele vertaalpoging sou laat
skipbreuk ly (vgl Petzer 1985: 78 - 80) - iets wat op die lang duur meer
skade sou berokken het as wat die gebruik van die TR uiteindelik
berokken het. Tog sou die huidige vertalers vandag heelwat ongegronde kritiek gespaar gebly het, indien die korrekte keuse in 1933
reeds gemaak was.

2. DIE TEXTU S C RITIC U S (ISde eeu tot m iddel 20ste eeu)
2.1 Van M ill tot Tischendorf (1707-1881)
N ieteenstaande die onbetroubaarheid van die TR, het die TR die
tekskritiese toneel vir bykans tw ee-en-'n-halw e eeu sodanig gedom ineer, dat daar tot laat in die 19de eeu gewag moes word, voordat die
resultate van die w etenskaplike bestudering van die m anuskripte en
die m etodologiese ontwikkelinge van die 18de en 19de eeu praktiese
neerslag gevind het en die rigting waarin die N uw e-Testam entiese
Tekskritiek bew eeg het, betekenisvol verander het. Die stryd om 'n
m eer betroubare kritiese teks het reeds vroeg in die 18de eeu, kort na
die publikasie van Mill se teks in 1707 begin. Die koersverandering het
egter eers in 1881 met die publikasie van W estcott en Hort se teks
w erklikheid geword. Eers toe het die krities-w etenskaplike teks die TR
vervang. In hierdie stryd om die vestiging van die kritiese teks het
verskillende tekskritici egter 'n belangrike rol in die ontw ikkeling van
die m etodiek gespeel, waarsonder die deurbraak in 1881 nie m oontlik
sou gew ees het nie (vgl M etzger 1968a: 106—129; Aland & Aland 1982:
1 7 - 2 4 ; Epp 1976: 2 1 7 -2 3 4 ; Bristol 1950: 1 0 1 -1 1 2 ).
• John M ill vestig die aandag op die bew oording en die geweldige
variasie wat in die bewoording van die m anuskripte voorkom deur
die publikasie van 'n teks in 1707, wat hy van 'n kritiese apparaat met
30 000 variante lesings voorsien. H ierdie teks het 'n belangrike
verandering ten opsigte van die teksteoretiese uitgangspunte waarmee die teks benader is, ingelei, wat vir die m etodologiese ontw ik
keling van die N uw e-Testam entiese Tekskritiek baie belangrik is.
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• Joh an n A lbrecht Bengel begin die sam estelling van die teks metodologies of dan krities-w etenskaplik benader, deurdat hy na aanieiding van die variasie-eenhede in Mill se teks die m anuskripte begin
bestudeer, dit uiteindelik in twee groepe verdeel en in 'n publikasie
in 1725 kriteria voorstel aan die hand waarvan daar tussen variante
lesings gekies m oet word. So ontstaan 'n m etodologiese benadering
tot die sam estelling van die teks.
• Joh an n Salom o Sem ler verfyn Bengel se groepering van m anuskripte
in die middel van die 18de eeu deur drie groepe te identifiseer. Deur
hierdie groepe as resensies te tipeer, stel Sem ler die beginsel van die
rekonstruksie van die geskiedenis van die teks daar.
• Johann Jak o b G riesbach verfyn weer Sem ler se m etodiek laat in die
18de eeu, deur 'n genealogiese verband tussen die Bisantynse en
ander twee groepe te identifiseer. H ierdeur maak hy 'n belangrike
waarnem ing ten opsigte van die aard van die geskiedenis van die
teks.
• Karl Lachm ann bied in 1831 die teoretiese onderbou vir die groepe
ring van m anuskripte en die keuse van een groep bo die ander deur
sy teorie van die genealogie van m anuskripte. H ierm ee word die
ruim te vir die uiteindelike form ulering en ontw ikkeling van die
klassieke m etode geskep, deurdat die belangrike tekskritiese b eg in 
sel dat m anuskripte geweeg en nie getel m oet word nie, m etodologies gem otiveer word.
• C onstantin von Tischend orf vestig die aandag op die belang van die
ouer m anuskripte deur sy ontdekking en beskikbaarstelling van die
lesings van talle m anuskripte, waaronder kodeks Sinaiticus (Alef), in
die uitgebreide kritiese apparaat in die 8ste uitgawe van sy teks, wat
in 1869 tot 1872 gepubliseer word. Deur sy ontdekking en beklem toning van Alef stel hy saam met B die belangrikste bron vir die
herstel van die teks tot op daardie stadium beskikbaar.

2.2 W estcott en Hort (1881)
Bogenoem de ontw ikkelinge het die weg voorberei vir die belangrike
koersverandering in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek wat deur
W estcott en Hort m eegebring is, 'n koersverandering wat praktiese
vergestalting gevind het in die verwerping van die TR en die vestiging
van die krities-w etenskaplike m etode en teks deur Brooke Foss W est
cott en Fenton Joh n A nthony Hort. 'n O ntleding van hulle Introduction
(W estcott & Hort 1974), wat hulle teks, wat in 1881 verskyn het, vergesel
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het en waarin hulle die verwerping van die TR en die aansprake op
betroubaarheid van hul eie teks sistem aties en beredeneerd m otiveer,
toon waarom ju is hulle, en nie een van hulle voorgangers n ie, hierdie
koersverandering kon m eebring. Dit is naam lik veral gelee in hulle
rekonstruksie van die geskiedenis van die teks, wat die kem vorm van
beide hulle verwerping van die TR en die sam estelling van hulle eie
teks (vgl M etzger 1968a: 1 2 9 -1 3 5 ; Aland & Aland 1982: 2 4 - 2 9 ; Epp
1976: 2 3 7 -2 3 8 vir goeie opsom m ings; ook W estcott en Hort 1974:
7 3 -2 8 2 ).
In aansluiting by hulle voorgangers identifiseer W estcott en Hort drie
lokale tekstipes onder die m anuskripte van die Griekse Nuv^e Testa
m ent, naam lik die Alexandrynse, W esterse en Siriese tekstipes. Hulle
verw erping van die TR het hulle op die onderlinge verhouding van
hierdie drie tekstipes gebaseer. Hulle het naam lik oortuigend aangetoon dat die Siriese teks 'n sekondêre posisie in die geskiedenis van die
teks inneem , omdat dit genealogies aan beide die Alexandrynse en
W esterse verwant is. Deur aan te toon dat (a) die Siriese teks nie in die
patristiese geskrifte voor Chrysostom os voorkom n ie; (b) daar lang
lesings in die Siriese teks voorkom waarvan 'n gedeelte in die Alexan
drynse teks en 'n gedeelte in die W esterse teks gevind word (die
sogenaam de gevalle van sam evoeging of konflasie); en (c) die Siriese
teks op grond van die interne getuienis van sy lesings van 'n swakker
gehalte as die lesings in die ander tekstipes is, het hulle bew ys dat
hierdie teks, wat die bron van die TR was, 'n sekondêre posisie in die
geskiedenis van die teks inneem , nie die teks van die outograwe kan
bevat nie, en gevolglik van geen belang vir die herstel van die
outograwe is nie. H ierm ee is die gesag van TR verbreek, deurdat
W estcott en Hort op oortuigende historiese gronde bewrys het dat die
TR onm oontlik die teks van die outograwe kan weergee.
Die verdere aspekte van die model word nou gebruik om 'n kritiese
teks, wat as altem atief vir die TR aangebied word, saam te stel. Dit
word hoofsaaklik gedoen op grond van die beskryw ing van die
verhouding tussen die W esterse en Alexandrynse tekstipes, die oorblywende lokale tekstipes. Hulle bew eer naam lik dat beide die W esterse
en Alexandrynse tekstipes in die 2de eeu ontstaan het, m aar dat die
Alexandrynse teks 'n meer betroubare weergawe van die oorspronklike
is, omdat dit intern 'n beter teks as die W esterse is. O nder die
m anuskripte van die Alexandrynse teks identifiseer hulle twee m anu
skripte, Alef en B, as sulke suiw er m anuskripte, dat hulle nie aan
noem ensw aardige tekskorrupsie onderworpe was nie. As sodanig is
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hierdie twee m anuskripte dus die m ees betroubare wat beskikbaar is.
Hulle teks is so suiwer, dat W estcott en Hort die lesings ten opsigte
waarvan hulle ooreenstem as gelykwaardig aan die outentieke lesing
beskou. Om hierdie rede bestem pel hulle Alef en B as neutrale
m anuskripte. Die gehalte van hulle teks was neutraal ten opsigte van
ekstem e invloede. Hulle het aan geen tekstipe behoort nie. Slegs in
gevalle van W esterse non-interpolasies, waar die W esterse teks 'n kort
en Alef en B saam met die Alexandrynse teks 'n lang lesing gehad het,
kan die lesings van die twee neutrale m anuskripte nie as neutraal
bestem pel word nie en is Alexandrynse invloed sigbaar. (Vgl M artini
1978: 2 8 5 -2 9 6 oor die term 'neutrale teks'.)
Die m etode wat W estcott en Hort gebruik het om die teks van die
Griekse Nuwe Testam ent te herstel, het dus uit twee prosesse bestaan.
Op grond van historiese getuienis word die beste m anuskrip(te)
geidentifiseer. Daam a word hierdie beste m anuskrip aan ekstem e
toetse onderwerp om te bepaal hoe betroubaar dit werklik is en in
watter gevalle die lesings van die beste m anuskrip nie outentiek is nie.
Die eerste van die twee prosesse het gelei tot die identifikasie van Alef
en B as beste m anuskripte, terwyl die tweede tot die vervanging van die
langer lesings in Alef en B deur, byvoorbeeld, die W esterse noninterpolasies gelei het. Die m etode was 'n basies historiese m etode,
gerig op die historiese beoordeling van die waarde van m anuskripte,
m et 'n eklektiese toets, aan die hand waarvan die lesings van die beste
m anuskripte indiw idueel op grond van interne getuienis getoets is.
H ierdie m etode het as die klassieke m etode bekend gestaan (vgl
M etzger 1968a: 1 6 4 -1 6 5 ).
In die geheel van die m etodiek van W estcott en Hort is dit veral die
historiese aspekte wat belangrik is en waarin hulle 'n nuwe tydvak in
die geskiedenis van die N uw e-Testam entiese Tekskritiek ingelei het,
om dat dit die eerste volledige, sistem atiese uiteensetting van die
geskiedenis van die teks ooit verteenwoordig het. Op grond hiervan het
hulle bew ys dat die TR 'n swak en onbetroubare teks is, deur te bew ys
dat die bronne waaruit dit kom, die Siriese teks, swak en onbetroubaar
is, vanw eë die sekondêre posisie wat dit in die tekshistoriese model
ingeneem het. Hulle oorw eldigende keuse van Alef en B as die beste
manuskripte het uiteindelik in hulle teks neerslag gevind, aangesien
die teks hoofsaaklik op hierdie twee m anuskripte gebaseer was. So het
die kritiese teks uiteindelik, na 'n stryd van meer as tw ee-en -'n-h alf
eeue, die oorhand gekry en die TR vervang.
Die publikasie van W estcott en Hort se kritiese teks (WH) het
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onm iddellik belangstelling gaande gemaak en dit is (onder groot protes
van teenstanders) vir die vertaling van die Revised Version (RV)
gebruik. Met die uitsondering van die OAB sou die TR h iem a, sover
aan die skrywer bekend, nooit weer as grondteks vir 'n W esterse
vertaling gebruik word nie. Ó f WH of 'n latere kritiese teks sou vir dié
doel gebruik word. U iteindelik is WH ook as vertrekpunt gebruik vir
die sam estelling van die teks deur die kom itee van die V erenigde
Bybelgenootskappe, toe met die sam estelling van die U BS-reeks, wat
vandag as die m ees betroubare teks beskou word, begin is (vgl Aland et
al 1966: v).
Hoe betroubaar is hierdie teks? Intrinsiek beoordeel, aan die hand
van die inligting wat in daardie tyd beskikbaar was, moet gesê word
dat dit baie betroubaar was, aangesien die metode en tekshistoriese
model ten grondslag van die teks, na 'n getroue weergawe van die
werklikheid gelyk het. Dit was ook hoofsaaklik die rede waarom
W estcott en Hort se teenstanders nie daarin kon slaag om hulle teorieë
en teks verkeerd te bewys nie. Ekstem beoordeel is dit vandag bekend
en word dit aanvaar dat W estcott en Hort op bepaalde punte nie korrek
was nie. Met die ontdekking van die papiri in die middel van die 20ste
eeu is ouer en m eer betroubare m anuskripte beskikbaar gestel en is
aangetoon dat W estcott en Hort inderdaad die beste m anuskripte wat
aan hulle bekend was, as basis vir die teks gebruik het, maar dat die
betrokke m anuskripte vandag nie m eer die beste is nie. Daar is ouer
papiri wat 'n beter teks as dié van Alef en B het. Ook blyk dit dat
W estcott en Hort se historiese model te eenvoudig is en dat die
geskiedenis in veral die eerste drie eeue heelwat ingew ikkelder was as
wat hulle voorgestel het. Waaroor daar egter steeds geen twyfel bestaan
nie, is dat hulle korrek was in hulle verwerping van die TR en dat selfs
hulle teks vandag nog 'n veel beter en getrouer weergawe van die
outograwe is as die TR. Die tekste wat vandag as die m ees populêre
aanvaar word, hou almal verband met WH en is op een of ander wyse
daarop gebaseer.
Dit is dus nie oordrewe om W estcott en Hort as die sleutelfigure in
die ontw ikkeling van die metodiek van die N uw e-Testam entiese Tekskritiek te beskryf nie. Hulle werk was die kulm inasiepunt van 'n ou era
omdat hulle die noodsaaklike sistem atisasie en integrasie aan verskillende loshangende m etodologiese ontw ikkelinge verskaf het. So het
hulle eksterne en interne getuienis, wat im plisiet en ongenuanseerd in
die werk van krities-gesinde tekskritici sedert Bengel teenw oordig was,
van mekaar onderskei, behoorlik gedefinieer en die waarde van elk
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aangetoon. Hulle het die bestaande indeling van m anuskripte behoorlik gem otiveer en gestandaardiseer. Hulle het die indeling van m anu
skripte deur Bengel en andere, die genealogiese metode van Lachmann
en die suggesties van 'n rekonstruksie van die teksgeskiedenis deur
Sem ler, G riesbach, en andere, geintegreer en uiteindelik 'n gedetailleerde en gem otiveerde rekonstruksie van die geskiedenis van die teks
daargestel. Binne hierdie rekonstruksie het hulle die oudste beskikbare
manuskripte oortuigend as die m ees betroubare geidentifiseer en
u iteindelik 'n teks daargestel wat, as gevolg van die vaste tekshistoriese
basis waarop dit gestaan het, m oeilik verwerp kon word. So was hulle
werk die hoogtepunt en kulm inasiepunt van 'n ou era.
Hulle werk was egter ook die begin van 'n nuwe kritiese era:
• Vir baie jare sou die H ortiaanse rekonstruksie van die teksgeskiede
n is, besonderlik bestudeer vanuit die oogpunt van die tekstipes, die
m iddelpunt van navorsing in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek
bly.
• Verder het WH die tekste ná hom gedom ineer, soos die teks van
Erasmus die uitgawes na hom gedom ineer het. Die tekste van Nestle
(Finegan 1974: 67), Merk (Epp 1974: 389), Bover (Epp 1974: 389), die
U BS-reeks en NA“ is enkele voorbeelde. Hoewel daar nie 'n direkte
verband tussen hierdie tekste en WH in dieselfde mate as die
verband van die tekste van Erasmus, Stephanus, Beza en die Elseviers aangedui kan word nie, is die m eerderheid tekste wat in die
20ste eeu gepubliseer is, hoofsaaklik op die Alexandrynse teks en in
besonder op Alef en B, gebaseer. Die karakter van hierdie tekste is
grootliks dieselfde as dié van WH.
• In die derde plek vorm hulle uitgangspunte, m etode en teksgeskie
denis steeds die kem van die gem atigde eklektiese m etode, wat
vandag die m ees populêre m etode in hierdie wetenskap is.
• Laastens bied feitlik alle werke oor die m etodiek van N uw e-Testa
m entiese Tekskritiek vandag op een of ander stadium 'n lang
bespreking van W estcott en Hort se m etodiek (vgl bv Sturz 1984;
Pickering 1980; Elliott 1968 - om 'n aantal van W estcott en Hort se
teenstanders te noem ). Dit is 'n bewys dat W estcott en Hort se
metodiek en invloed vandag steeds domineer.
W estcott en Hort se werk vorm dus die hoogtepunt in die stryd teen die
TR en dien terselfdertyd as die vertrekpunt van die krities-w etenskaplike benadering tot die sam estelling van die teks. Hulle werk vorm
die hoogtepunt van 'n ou era en terselfdertyd die begin van 'n nuwe
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era. Met hulle teks is die era var\ die TR afgesluit en die era van die
krities-w etenskaplike teks ingelei.
Die krities-w etenskaplike gees wat W estcott en Hort in die NuweTestam entiese Tekskritiek gebring het, het spoedig die heersende
benadering in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek geword. W aarskynlik die belangrikste gevolg van die nuwe kritiese gees wat laat in die
18de eeu ingetree het, was dat dit 'n belangrike verandering in die
teksbeskouing of teksteorie tew eeggebring het. N ie alleen is die gesag
van die TR verbreek nie en die kritiese teks in die plek van die TR gestel
nie, maar ook en veral het daar 'n nuwe gees en gesindheid ten opsigte
van die teks en sy herstel in die algem een posgevat. Vir die eerste keer
in die geskiedenis van die N uw e-Testam entiese Tekskritiek is die teks
nie as iets absoluut gesien nie, maar as iets wat na aanleiding van die
ontw ikkeling in die metode kan verander, as iets dinam ies, waaroor
daar 'n elem ent van onsekerheid kan en mag bestaan. Vir die verdere
ontw ikkeling van die N uw e-Testam entiese Tekskritiek het dit belang
rike gevolge ingehou, deurdat dit verandering, m eningsverskil en
debatvoering oor die teks gestim uleer het. Die uiteinde van hierdie
dinam iese benadering van die teks is in die U BS-reeks sigbaar, waar
daar in die kritiese apparaat ten opsigte van elke variasie-eenheid
afsonderlik aangetoon word watter mate van twyfel of sekerheid aan
die oplossing van indiw iduele tekskritiese kw essies gekoppel kan
word. Dit is ongetwyfeld 'n belangrike uitvloeisel van die verwerping
van die statiese en absolutistiese teksbeskouing van die voorstanders
van die TR. Dit het 'n openheid en dinam iek in die sam estelling en
bantering van die teks gebring en die weg geopen vir die publikasie
van verskillende tekste, wat soms drasties van m ekaar verskil het.
H ierdie openheid het ook in die vertalings sigbaar geword, sodat dit
praktyk geword het om verskillende vertalings wat ten opsigte van die
aard van die vertaling, vertaalmetode of selfs die grondteks van mekaar
verskil, naas mekaar te gebruik. In die geheel gesien, het hierdie
benaderingsverandering 'n openheid in die tekskritiese w etenskap
gebring wat onontbeerlik vir die verdere ontw ikkeling daarvan was.

2.3 Van W estcott en Hort tot Streeter (1881—1930)
Die kritiese gees wat die N uw e-Testam entiese Tekskritiek laat in die
19de eeu gekenm erk het, het op die ontstaan van verskillende benaderings in die m etodiek uitgeloop. Terwyl verreweg die m eeste tekskritici
die klassieke m etode van W estcott en Hort, en in besonder hul
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rekonstruksie van die geskiedenis van die teks, probeer verfyn het, het
'n klein groepie tekskritici 'n eklektiese benadering gevolg. Soos te
wagte, was daar ook kritici wat gepoog het om die TR se posisie teenoor
die nuwe kritiese teks en m etode te beskerm.
2.3.1 D ie klassieke m etode: Van N estle tot Streeter
Die klassieke m etode van W estcott en Hort het die verbeelding van die
tekskritiese wêreld in so 'n mate aangegryp, dat elem ente en aspekte
daarvan die toneel vir 'n lang tydperk na W estcott en Hort oorheers het.
Die bestudering van die geskiedenis van die teks en die rekonstruksie
van hierdie geskiedenis het die tekskritiese debat gedom ineer. Sake
soos die bestudering van die teksfam ilies, die klassifikasie van manuskripte en die onderlinge verhouding van die teksfam ilies, v^^as aan die
orde van die dag (vgl M etzger 1966/67; 372). Veral vier sake is in hierdie
verband belangrik, naam lik (a) die verdere ontw ikkeling van die
H ortiaanse historiese model; (b) die ontdekking van die Caesareaanse
teks; (c) die v^erk van Von Soden; en (d) die u^erk van Streeter.
2.3.1.1 D ie H ortiaanse model
Verreweg die m eeste tekskritici het hulle aandag by spesifieke aspekte
van die H ortiaanse historiese model bepaal in 'n poging om hierdie
model te verfyn. Tekskritici soos Eberhard N estle, Leon Vaganey,
K irsopp Lake, A lbert C C lark en H einrich J V ogels, om maar enkeles te
noem , is m erkwaardige voorbeelde van hierdie groep. H ierdie tekskri
tici het oor die algem een die basiese rekonstruksie van die teksgeskiedenis, soos W estcott en Hort dit daargestel het, behou en slegs
detailaspekte daarvan ontwikkel. O nder hierdie groep het daar m in of
m eer konsensus bestaan dat daar drie tekstipes onderskei m oet word,
naam lik die Alexandrynse, die W esterse en die Bisantynse. W estcott en
Hort se konklusie ten opsigte van die Bisantynse tekstipe, dat dit
eklekties uit die ander twee saamgestel is, is aanvaar. So is ook hul
keuse van die Alexandrynse teks as die beste teks en in besonder hul
keuse van Alef en B as die beste m anuskrip bevestig. Verskeie gepubliseerde tekste uit die ongeveer halfeeu na W estcott en Hort bevestig
die volgehoue voorrang van Alef en B. Nestle (vgl Finegan 1974: 67),
Baljon (vgl Vaganey 1937: 173), Merk (vgl Epp 1974: 389) en Bover (vgl
Epp 1974: 389) se tekste is voorbeelde. Hoewel die twee genoemde
m anuskripte nie m eer as neutrale m anuskripte beskou is nie en bloot as
deel van die Alexandrynse teks beskou is, is tog 'n spesiale posisie
bin ne hierdie teks aan hulle toegeken en is hulle steeds as besonder
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goeie m anuskripte beskou. U iteindelik het veral die ontdekking van die
papiri later in die 20ste eeu m eegebring dat ondersteuners van die
H ortiaanse model tussen 'n Alexandrynse en proto-Alexandrynse teks
onderskei het (Fee 1971: 371; M etzger 1968a: 2 1 5 -2 1 6 ). O or die algem een het hierdie persone nie v^erklik nuwe rigtinggew ende bydraes tot
die ontw ikkeling van die m etodiek van die N uv/e-Testam entiese Tekskritiek gem aak nie. Hoewel nie nuut nie, het hulle egter tog 'n
belangrike bydrae gemaak, deurdat hulle die klassieke m etode gepopulariseer en verfyn het.
2.3.1.2 D ie Caesareaanse teks
W aarskynlik die belangrikste ontw ikkeling onder die volgelinge van
W estcott en Hort in die eerste gedeelte van die 20ste eeu was die
identifikasie van die Caesareaanse teks (vgl Lake, Blake & New 1928:
211; M etzger 1963: 4 3 - 6 6 vir bespreking van die geskiedenis van die
ontdekking van hierdie teks). Hoewel tekskritici aanvanklik gesukkel
het om die presiese plek van die Caesareaanse tekstipe in die H or
tiaanse model te identifiseer, was daar teen die middel van die eeu min
of m eer konsensus dat dit op een of ander wyse tussen die Alexan
drynse en W esterse fam ilies tuishoort, 'n plek wat dit vandag steeds
behou (vgl bv M etzger 1968a: 2 1 6 -2 1 9 ).
Nie almal het egter met die identifikasie van hierdie teks saam gestem
nie, met die gevolg dat daar vandag steeds talle problem e m et die
Caesareaanse tekstipe ondervind word. Daar bestaan oor verskillende
aspekte van hierdie tekstipe, waaronder die feit van sy bestaan, nie
konsensus nie (vgl Aland 1970/71: 1 - 9 ) . Vir die ontw ikkeling van die
m etodiek van die N uw e-Testam entiese Tekskritiek is die ontdekking
van hierdie teks egter betekenisvol, omdat dit die intensiew e aandag
onderstreep wat in die begin van die 20ste eeu aan die bestudering van
die geskiedenis van die teks, spesifiek soos dit in die H ortiaanse
rekonstruksie na vore gekom het, gegee is. In hierdie ontdekking kan
die ontw ikkeling en verfyning van die betrokke model duidelik gesien
word.
2.3.1.3 Von Soden
In 'n enigsins ander kategorie as die tekskritici wat hierbo genoem is,
val Hermann Freiherr von Soden en Burnett H illm an Streeter, w aar
skynlik die belangrikste tekskritici van die eerste gedeelte van die 20ste
eeu. Wat Von Soden en Streeter van besondere belang maak, is die feit
dat hulle binne die raamwerk van die klassieke m etode, altem atiew e
rekonstruksies van die geskiedenis van die teks aangebied het.
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Von Soden se belang vir die N uw e-Testam entiese Tekskritiek le
hoofsaaklik in sy rekonstruksie van die geskiedenis van die teks (vgl
Lake 1928: 7 8 - 8 3 ; Souter 1960: 1 2 0 -1 2 3 ; Vaganey 1937: 1 7 7 -1 8 1 ; en
M etzger 1968a: 1 3 9 -1 4 3 vir opsom m ings). Hoewel Von Soden b asics
dieselfde teksfam ilies as Hort onderskei, stel hy hierdie fam ilies in 'n
ander verhouding tot mekaar. Hy verdeel naam lik die m anuskripte in
drie resensies, waaraan hy onderskeidelik die name H esychiusteks (of
H -teks), Jerusalem teks (of I-teks) en K oine-teks (of K-teks) gee. Sy
rekonstruksie van die geskiedenis van die teks kom in hoofsaak daarop
neer dat hierdie groepe na 'n verlore archetipe, wat hy die I-H -K -teks
noem , teruggaan. Die archetipe is aanvanklik in een tekstipe oorgelewer, maar was op 'n baie vroeë stadium aan tekskorrupsie deur onder
andere M arcion en veral Tatianus onderworpe. Resensies deur H esychius, PamphiUus, Eusebius en Lucianus het uiteindelik daartoe gelei
dat die I-H -K -teks in drie tekstipes uitm ekaar gegaan het en later in
drie gedefinieerde teksvorm e, die 1-teks, H -teks en K-teks, oorgelewer
is (vgl grafiese voorstelling van Von Soden se teksgeskiedenis deur
Lake 1928: 82). Die doel van die tekskritikus is dan om die archetipe van
die I-H -K -teks te soek, die tekskorrupsie daarin uit te skakel, deur
byvoorbeeld die lesings van Marcion en Tatianus uit hierdie archetipe
te vkfeer, en so die teks te herstel.
Die m etode v^at Von Soden gebruik, is nie werklik anders as die van
W estcott en Hort nie. Soos W estcott en Hort soek Von Soden ook na die
beste m anuskrip, waarvan hy dan lesings wat ooglopend die gevolg van
tekskorrupsie is, aan die hand van ander metodes regstel. Soos die
geval m et W estcott en Hort bepaal die rekonstruksie van die geskiede
nis ook in hoofsaak die identifikasie van die beste m anuskrip, terwyl
die herstel van hierdie beste m anuskrip aan die hand van ander aspekte
van die tekskritiese m etode geskied. Von Soden gebruik dus by uitstek
die klassieke m etode, waarvan die resensie uit sy soeke na die beste
manuskrip bestaan en hoofsaaklik histories van aard is, en die em endasie uit die herstel van die beste manuskrip. Von Soden verskil egter
van W estcott en Hort ten opsigte van die wyse waarop daar na die beste
manuskrip gesoek m oet word. Waar W estcott en Hort die tekstipes in 'n
bepaalde historiese rangorde, en daarom ook im plisiet voortreflikheidsrangorde plaas, stel Von Soden die drie tekstipes wat hy identifiseer, histories op m in of m eer dieselfde vlak. Daar is by Von Soden nie
sprake van 'n rangorde in die waarde van die fam ilies in dieselfde mate
as by W estcott en Hort nie. Sy keuse van die beste m anuskrip is
gevolglik nie die resultaat van 'n elim inasieproses nie, maar eerder van
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'n eklektiese proses van die gesam entlike getuienis van die verskillende
teksfam ilies in sy rekonstruksie. Die resultaat van hierdie metode was
uiteindelik ook 'n teks wat nader aan die TR gestaan het as aan W estcott
en Hort se kritiese teks.
Von Soden se m etodiek, met sy rekonstruksie van die geskiedenis
van die teks as kem , het te radikaal van die bestaande ontw ikkelingslyn
in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek afgewyk om blyw ende waarde
te kon hê. Gevolglik kon hy nie daarin slaag om die tekskritiese wêreld
van sy rekonstruksie te oortuig nie. Tog het hy oor bepaalde aspekte,
soos die klassifikasie van die m inuskels, 'n waardevolle bydrae gelewer, waarvan die resultate vandag steeds in bree trekke geldig geag
word en m et groot vrug gebruik word.
2 .3.1.4 Streeter
Streeter se historiese model is in 'n sekere sin belangriker as dié van
Von Soden, omdat hy 'n geografiese, en daarom nuwe benadering tot
die geskiedenis volg (vgl Vaganey 1937: 183; M etzger 1968a: 169—173
vir 'n opsom m ing van Streeter se werk). Die kem van Streeter se
historiese model is sy teorie van lokale tekste. H ierdie teorie kom
kortliks daarop neer dat daar in elke kerklike streek 'n eie (lokale)
tekstipe ontstaan het, omdat die teks aanvanklik bin ne elke kerklike
streek in 'n groot mate van isolasie oorgelewer is, m et die gevolg dat
eiesoortige en onafhanklike lesings in die m anuskripte van elke streek
ontstaan het. Hy id entifiseer lokale tekste in die volgende gebiede:
Alexandrië; die O oste, waar twee lokale tekste voorgekom het, naam lik
in Caesarea en A ntiochië; en die W este, waar ook twee voorgekom het,
naam lik in Italië en Kartago. Later het daar egter 'n tendens ontwikkel
om 'n akkurate en getroue teks te gebruik. In hierdie proses het die
kleiner kerksentra m anuskripte by die groter kerksentra in hul m etropolitaanse gebiede gekry en op hierdie wyse sou die lokale tekste van
die kleiner sentra met dié van die groter sentra assim ileer. U iteindelik
het ook die groter kerksentra hulle tekste met mekaar vergelyk in 'n
poging om 'n teks daar te stel wat algem een aanvaar kon word. Op
hierdie wyse het die Bisantynse teks tot stand gekom.
Op grond van hierdie model identifiseer Streeter die beste m anuskrip. O m dat die grootste mate van diversiteit onder die lokale tekste
vroeg in die 3de eeu voorgekom het, moet die tekskritikus in sy poging
om die beste m anuskrip te vind, die archetipe van die verskillende
lokale tekste identifiseer. Om dit te kan doen, is dit egter noodsaaklik
om eers die teks van elke lokale tekstipe te identifiseer of te rekonHTS 44/1 (1988)
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strueer. Op grond van hierdie rekonstruksies moet die archetipe
uiteindelik gerekonstrueer word.
Streeter se m etodiek bevat elem ente van sowel W estcott en Hort as
Von Soden. Met W estcott en Hort stem Streeter in breë trekke ooreen
ten opsigte van die identifikasie van die tekstipes waarmee hy wferk.
Hoewel Streeter met vyf tekstipes, naam lik dié van Alexandrië, C aesa
rea, A ntiochië, Italië en Kartago werk, deel hy hierdie tekstipes in drie
groter groeperinge in, naam lik 'n O osterse, W esterse en Alexandrynse.
Die Alexandrynse teks in Streeter se teorie is dieselfde as W estcott en
Hort se Alexandrynse teks. Streeter se W esterse teks is dieselfde as
W estcott en Hort se W esterse teks, terwyl Streeter se O osterse teks
basies die nuutgeidentifiseerde Caesareaanse teks is. Dit is gevolglik
slegs in hierdie laaste opsig dat Streeter by die nuwe ontw ikkelinge van
sy tyd, waarby hy self baie nou betrokke was, aansluit en W estcott en
Hort se model verfyn. Ook Streeter se teorie in verband met die
Bisantynse teks, naam lik dat dit na 'n standaardiseringsproses uit die
ander tekste ontstaan het, klop in bree trekke met W estcott en Hort se
teorie oor die Siriese teks. In wese is daar dus nie veel verskil tussen
Streeter en W estcott en Hort nie. Streeter het W estcott en Hort se
rekonstruksie verfyn deur dit binne 'n geografiese konteks te plaas.
W aar daar egter tog 'n verskil tussen W estcott en Hort en Streeter is,
is die wyse waarop daar van hierdie rekonstruksie na die identifikasie
van die beste m anuskrip en uiteindelik die herstel van die teks bew eeg
word. In hierdie opsig sluit Streeter weer by Von Soden aan. Soos Von
Soden se identifikasie van die beste m anuskrip op die herstel van die
I-H -K -teks gegrond was, so is Streeter se identifikasie van die beste
m anuskrip uiteindelik gegrond op die herstel van die archetipe van die
verskillende tekstipes in sy model. Waar W estcott en Hort se rekon
struksie van die geskiedenis direk op die identifikasie van 'n beste
m anuskrip uitgeloop het, het Streeter se m etodiek, soos dié van Von
Soden, nie uitgeloop op die direkte identifikasie van die archetipe nie.
'n Tussenstap, die herstel van die teks van elke lokale tekstipe, word as
belangrike voorvereiste vir die herstel van die archetipe waaruit die
lokale tekste ontstaan het, bygevoeg. Soos Von Soden se m etode in
w erklikheid slegs sukses kon behaal indien daar met die archetipe van
elke fam ilie gewerk word as basiselem ente in die bepaling van die
I-H -K -teks, so werk Streeter ook met die beste m anuskrip van elke
fam ilie in 'n poging om die uiteindelike beste m anuskrip ten opsigte
van die oorspronklike teks te bepaal. Streeter verskil egter ten opsigte
van die rekonstruksie van die teksgeskiedenis van Von Soden daarin
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dat Streeter die Bisantynse teks uitsonder as 'n laat en eklektiese teks,
soos W estcott en Hort, en aan hierdie teks gevolglik nie 'n gelyke plek
saam met die ander ouer tekstipes in sy rekonstruksie toeken nie.
Soos die geval met Von Soden se m etode kan hierdie m etode, indien
dit konsekw ent toegepas word, nie 'n ander resultaat lewer as 'n
eklektiese teks nie, omdat Streeter basies geografies werk en op
eklektiese wyse 'n beste m anuskrip moet identifiseer. O m dat Streeter
nie 'n teks gepubliseer het nie, kan die resultate van sy m etodiek nie
getoets word nie.
2.3.2 D ie eklektiese benadering: Van Bëdier tot Lagrange
Een van W estcott en Hort se tydgenote en kritici, Jo se f Bédier, het
kritiek teen W estcott en Hort se gebruik van genealogiese getuienis
uitgespreek, en begin om een aspek van hulle m etodiek, die oorw eging
van interne getuienis van lesings, soos dit genoem is (W estcott en Hort
1974: 10), verder te ontwikkel. Hy het naam lik eklekties te werk gegaan
deur sy keuse van die beste m anuskrip op interne gronde te baseer en
hierdie m anuskrip dan sporadies aan die hand van die lesings in ander
m anuskripte te korrigeer (Metzger 1968a: 159). Bëdier was nie 'n
konsekw ente eklektikus nie, omdat hy ook die klassieke metode se twee
onderdele, resensie en em endasie, gebruik het. Wat hom anders as die
voorstanders van die klassieke m etode maak, is die feit dat hy die beste
m anuskrip, nie op grond van historiese getuienis nie, maar op grond
van interne getuienis kies. Bernhard W eiss sluit in sy metode by Bëdier
aan, deurdat hy van hoofsaaklik eksegetiese getuienis gebruik maak om
die beste m anuskrip te kies (Epp 1976: 250; M etzger 1968a: 137). H ierdie
metode bring hom by die gevolgtrekking dat B die beste m anuskrip is
en dat hierdie m anuskrip, met die uitsondering van 'n aantal kleinighede, m in foute bevat. Hy baseer sy teks uiteindelik op B (Vaganey
1937: 173). Tot 'n m indere mate maak ook M -J Lagrange van so 'n
eklekties-klassieke m etode gebruik (vgl Colwell 1969: 6; Epp 1976: 250).
W aarskynlik die belangrikste figuur in die ontw ikkeling van die
eklektiese benadering is egter CH Turner. Turner breek heeltem al met
die soeke na die beste m anuskrip van die klassieke of eklektiesklassieke m etode deur die bekende uitgangspunt van W estcott en Hort:
'Know ledge of docum ents should precede final judgem ent upon read
ings' (W estcott & Hort 1974: 31), te verander na: 'Knowledge of author's
usage should precede final judgem ent' (aangehaal deur Epp 1976:
2 5 0 -2 5 1 ). In 'n reeks artikels oor die taalgebruik en styl van Markus
tussen 1924 en 1928 pas hy hierdie m etode toe, deur hoofsaaklik van
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interne, veral stilistiese en filologiese aspekte, vir die oplossing van
tekskritiese problem e gebruik te maak (vgl o a Turner 1924: 3 7 7 -3 8 6 ;
1925: 1 2 - 2 0 ; 1927: 1 4 5 -1 5 8 ; ook M etzger 1968a: 176; Epp 1976: 2 5 0 251). Turner was voor George D K ilpatrick en J K eith Elliott later in die
20ste eeu die enigste werklike konsekw ente eklektikus in hierdie
wetenskap en sowel Kilpatrick as Elliott sluit by horn aan in hulle
gebruik van hierdie metode.
2.3.3 V oorstanders van die TR : Van Burgon tot H ills
S ods verwag kan wrord, het die voorstanders en ondersteuners van die
TR die nuwre ontw ikkelinge en kritiese teks nie gelate aanvaar nie.
Gevolglik kom 'n derde rigting in die Nuwre-Testamentiese Tekskritiek
in die laaste gedeelte van die 19de eeu uit die kring van die voorstan
ders van die TR, wat skerp op die m etodiek van W estcott en Hort
gereageer het in 'n poging om die gesagsposisie van die TR te
handhaaf. 'n Tydgenoot van W estcott en Hort, Joh n W Burgon, is die
bekendste en belangrikste eksponent van hierdie rigting in die laat
19de eeu (vgl Burgon 1883; 1896a; 1896b). Soos die ontw ikkeling van die
m etodologiese benadering in W estcott en Hort se werk 'n hoogtepunt
bereik het, so het die teenstand teen die kritiese teks en m etodologiese
benadering in Burgon se v^erk 'n hoogtepunt bereik. Naas Burgon
verdien die nam e van FHA Scrivener (vgl Scrivener 1894) en HC
H oskier ook gemeld te word as voorstanders van die TR. H oskier se
m onum entale ontleding van die verskille tussen Alef en B in 'n poging
om hulle te diskrediteer, staan uit onder hierdie kritici se werk (vgl
H oskier 1914). N ie een van Burgon, Scrivener of H oskier kon egter
daarin slaag om W estcott en Hort se teorieë te weerlê nie, hoofsaaklik
om dat nie een van hulle die beginsels van die klassieke m etode in
besonder of die m etodologiese benadering in die algemeen in hulle
kritiek gevolg het nie. Gevolglik het daar feitlik niks oorspronkliks en
blyw ends ten opsigte van die m etodiek van die N uw e-Testam entiese
Tekskritiek uit hierdie rigting voortgekom nie. Later in die 20ste eeu
was EF H ills 'n laaste w oestynstem teen die krities-m etodologiese
benadering van W estcott en Hort (vgl Hills 1956).

3. D IE TEX TU S ECLECTICU S (20ste eeu)
Die laaste tydperk in die geskiedenis van die m etodiek van die
N uw e-Testam entiese Tekskritiek, die eklektiese periode, strek oor die
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laaste gedeelte van die 20ste eeu. Anders as met die ander twee
tydperke, is dit m oeilik om 'n presiese datum vir die begin van hierdie
tydperk voor te stel, aangesien elem ente van die verskillende m etodes
wat in die tweede gedeelte van die 20ste eeu gebruik w^ord, reeds vroeër
in die 20ste eeu bestaan het. Die ontdekking van die papiri kan egter as
keerpunt in die Nuv^^e-Testamentiese Tekskritiek in die 20ste eeu
beskou word. Daarom word die dertigerjare, ná die ontdekking van die
Chester Beatty-papiri, as die beginpunt van hierdie tydperk beskou
(vgl bv Epp 1980: 1 3 5 -1 3 7 ; M etzger 1966/67: 372; KUjn 1960/61: 168;
Colwell 1969: 45; Aland 1965: 334; 1957a: 163). H ierdie keerpunt het in
besonder die perspektief waarmee die geskiedenis van die teks bestudeer is, geraak en het uiteindelik belangrike gevolge vir sowel die
rekonstruksie van die geskiedenis van die teks, die metode vir die
herstel van die teks, as die teks self, ingehou. So het die papiri die
m etodologiese aangesig van hierdie wetenskap verander (vgl ook
Colwell 1969: 45; Epp 1980: 145).

3.1 D ie geskied enis van die teks
So oortuigend was die H ortiaanse historiese model gekonstrueer, dat
aanvanklik, na die ontdekking van die papiri, aanvaar is dat die papiri,
hoewel veel ouer as die m anuskripte waarop die H ortiaanse model
gebaseer was, netjies binne die raamwerk van die H ortiaanse model
sou pas en die model dus sou bevestig. Die ontdekking van die C hester
Beatty-papiri in 1930 en die M artin Bodm er-papiri in 1 9 5 6 -6 0 het egter
'n geskarrel in die duiwehok veroorsaak en em stige leem tes in die
H ortiaanse model ontbloot. Pogings om die papiri in die bestaande
teksfam ilies in te deel, het geblyk vrugteloos te wees. Die aanvanklike
bantering van die Chester Beatty-papiri is 'n goeie illustrasie hiervan.
P*® is byvoorbeeld as 'n Caesareaanse m anuskrip geklassifiseer, hoewel
dit duidelik nie 'n 'suiw er' Caesareaanse teks gehad het nie. H ierdie
klassifikasie van P*® het egter reeds 'n klein verstellinkie aan die
bestaande rekonstruksie genoodsaak en het daartoe gelei dat onderskei
moes word tussen die pre-Caesareaanse teks en die Caesareaanse teks
(vgl Lake & Lake 1941: 7 - 8 ) . Die naam 'pre-C aesareaans' self is reeds 'n
aanduiding van die probleem. Die term im pliseer die bestaan van 'n
soort Caesareaanse teks voordat die Caesareaanse teks bestaan het en is
dus anachronisties van aard. H ierdie benam ing was egter nodig omdat
ouer as ander Caesareaanse m anuskripte was, hoewel dit, aan die
een kant, oor genoeg eienskappe beskik het om as Caesareaans geklasH TS 4 4 / 1 0 9 8 8 )
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sifiseer te word, maar, aan die ander kant, oor soveel non-Caesareaanse
eienskappe beskik het, dat dit nie volledig binne hierdie tekstipe gepas
het nie. In hierdie benam ing kan daar dus reeds iets gevind word van
die feit dat die papiri as gem engde tekste bestem pel moes word, indien
hulle vanuit die perspektief van die teksfam ilies bestudeer word.
het, met ander woorde, nie heeltemal bin ne die raamwerk van die
bestaande teksfam ilies gepas nie, en is gevolglik as 'n gem engde teks
beskou. Tot op hierdie stadium was dit egter nog geen krisis nie, omdat
die bestaan van gem engde m anuskripte nie problem aties in hierdie
wetenskap is nie.
Die ontdekking van die Bodm er-papiri in 1 9 5 6 -1 9 6 0 het die aandag
baie pertinent by die papiri bepaal en tekskritici gedwing om die
perspektief waarmee die geskiedenis van die teks bestudeer word, te
verander. Hoewel hierdie m anuskripte aanvanklik ook as gem eng
bestem pel is (vgl King 1964: 56, t o v
Metzger 1961/62: 202 t o v P^®;
Klijn 1971: 2 5 0 -2 5 1 t o v P“ ), is spoedig besef dat so 'n tipering nie
houdbaar is nie. Dit is veral Aland wat in verskeie publikasies aangetoon het dat dit nie korrek is om die Bodm er-papiri as gem eng te tipeer
nie, omdat hulle op hierdie wyse in terme van die teksgeskiedenis van
die 4de eeu en later beskryf word, terwyl hulle self ouer as die 4de eeu
is. Aland maak hieruit die afleiding dat hierdie m anuskripte die
teksfam ilies voorafgaan en waarskynlik eerder im pliseer dat die teks
fam ilies nie so oud is as wat aanvaar is nie. Gevolglik dui die
tekskarakter van hierdie m anuskripte eerder op die bestaan van 'n
vroeë teks, waaruit die teksfam ilies later ontwikkel het (Aland 1967:
8 9 - 9 2 ; 1970/71: 1 - 4 ; 1979: 4; 1957b: 590; 1965: 3 3 4 -3 3 7 ). M etzger
(1961/62: 203) maak dieselfde afleiding as Aland uit die nie-klassifiseerbaarheid van die papiri.
Aland se teorie w eerspieël die verandering in perspektief duidelik. In
plaas daarvan dat die papiri se 'onverm oë' om bin ne die bestaande
model(le) van teksfam ilies geakkom m odeer te word as 'n refleksie op
die tekstuele integriteit van hierdie m anuskripte geag word, word die
geldigheid van die bestaande modelle eerder bevraagteken, omdat die
papiri ouer is as die m anuskripte waarop die modelle gebaseer is en
gevolglik nie bin ne so 'n raamwerk hoef te pas nie. Die fout lê dus nie
by die papiri, soos aanvanklik gemeen is nie, maar by die bestaande
modelle. Die verw ysingspunt in die rekonstruksie van die geskiedenis
van die teks het dus van die 4de eeu na die 2de/3de eeu verskuif.
Spesifiek die Bodm er-papiri was vir hierdie verandering in perspektief
verantw oordelik, omdat dit ju is hierdie m anuskripte is wat aangetoon
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het dat die verm enging in die Chester Beatty-papiri in werklikheid
geen verm enging is nie, maar eerder die gevolg van 'n valse paradigma
of perspektief in die bestudering van hierdie m anuskripte is.
Die genoem de verandering in perspektief en verskuiw ing van die
verw^ysingspunt van die rekonstruksie van die geskiedenis van die teks
het 'n vars evaluering van die H ortiaanse model, w^at steeds in die
middel van die 20ste eeu die mees populêre model was, m eegebring,
deurdat hierdie model nou vanuit die perspektief van die 2de/3de eeu
benader kon word. Twee standpunte het in hierdie nuwe evaluering
van W estcott en Hort voorgekom. Enersyds was daar tekskritici wat
gem een het dat die papiri die Hortiaanse model in bree trekke bevestig
het (vgl bv Delobel 1977: 3 2 2 -3 2 3 ; Black 1977: 120; Porter 1967: 71;
Junack 1978: 1 3 2 -1 3 3 ; Epp 1974: 3 9 7 -3 9 8 ; en die rekonstruksies deur
Fee 1978b: 2 7 —29; Metzger 1968a: 2 1 2 -2 1 9 ), terwyl ander tekskritici
weer gem een het dat die H ortiaanse model in die lig van die papiri
problem aties is en gevolglik deur 'n nuwe model vervang m oet word
(vgl Aland 1959: 730; 1965: 346; Clark 1968: 1 5 9 -1 6 7 ; 1962: 1 7 -1 9 ;
Filson 1957: 61; Klijn 1956/57: 327; 1960/61: 1 6 1 -1 6 4 ; Birdsall 1960: 10).
O nder die eerste groep tekskritici wat hierbo genoem is, word twee
groeperinge aangetref. 'n Deel beklem toon hoofsaaklik W estcott en
Hort se keuse van Alef en B as die beste m anuskrip en nie soseer hulle
rekonstruksie van die geskiedenis van die teks as sodanig nie (Delobel
1977: 322—323; Junack 1978: 1 3 2 -1 3 3 ). H ierdie standpunt sentreer in
hoofsaak daarom dat W estcott en Hort korrek was in hul keuse van Alef
en B as beste m anuskrip, omdat die verband tussen die papiri, veral P ^ ,
en hierdie m anuskripte, veral B (vgl o a Fee 1968; Zuntz 1953; Porter
1967), bew ys dat Alef en B 'n besonder ou teks het, wat teruggaan tot in
die 2de/3de eeu, en gevolglik 'n besondere goeie kw aliteit teks het. O or
die vraag of die papiri hierdie aspek van die H ortiaanse model, wat in
w ese die resultaat van die model is en nie deel van die model self nie,
bevestig of nie, bestaan daar egter w einig verskil onder tekskritici. Daar
is m in of m eer konsensus dat W estcott en Hort inderdaad korrek was
met hul keuse van die beste manuskrip. H ierdie standpunt raak dus nie
die kern van die saak nie.
Die tweede groep onder tekskritici wat meen dat die papiri die
H ortiaanse model bevestig, gaan verder as bogenoem de deur te bew eer
dat die papiri ook die model self bevestig. Tekskritici soos M etzger (vgl
M etzger 1968a: 2 1 2 -2 1 9 ), Fee (vgl Fee 1978b: 2 7 -2 9 ) en Porter (vgl
Porter 1967: 71) behou steeds die basiese elem ente van die H ortiaanse
model en pas gewoon die papiri by hierdie elem ente in. M ertzger se
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bespreking van die papiri (Metzger 1968a: 2 4 7 -2 5 5 ), waarin hy telkens
probeer om die papiri by een van die bestaande fam ilies te klassifiseer,
is 'n goeie voorbeeld hiervan. H ierdie tekskritici verfyn bloot die
H ortiaanse model deur byvoorbeeld tussen 'n proto-Alexandrynse en 'n
Alexandrynse teks enersyds, en 'n pre-Caesareaanse en Caesareaanse
teks andersyds, te onderskei (Metzger 1968a: 2 1 4 -2 1 6 ). Die genoem de
onderskeidinge en identifikasie van subtekstipes word gedoen om die
gem engde karakter van die papiri saam met hulle ouderdom bin ne die
H ortiaanse model te akkommodeer. H ierdie aanpassings van die H or
tiaanse model herinner aan Strester se identifikasie van subtekstipes
binne sy groot lokale tekste. Dit is ook nie toevallig dat twee van die
m odem e subtekstipes, die Caesereaanse en pre-Caesareaanse, ju is hul
oorsprong by Streeter gehad het nie. In breë trekke volg hierdie
tekskritici steeds die Hortiaanse model, deurdat hulle geen altem atief
voorstel nie, maar bloot fyner onderskeidinge binne hierdie model tref
en op hierdie wyse die standpunt dat die papiri die H ortiaanse model
bevestig, motiveer.
O nder die tekskritici wat meen dat die papiri 'n totale altem atief vir
W estcott en Hort vereis, is die stem van Aland, wat bekend is vir sy
uitgebreide en noukeurige bestudering van die papiri, prom inent. Die
kem van hierdie standpunt lê ju is in die feit dat die papiri nie volledig
bin ne die bestaande fam ilies geklassifiseer kan word nie. Die papiri
kan gevolglik nie as prim êre getuienis van elke teksfam ilie beskou
word nie, nieteenstaande die feit dat die ouderdom van hierdie
m anuskripte hulle van prim êre belang vir die N uw e-Testam entiese
Tekskritiek maak. Gevolglik word die waarde van die papiri gerelativeer. W aar tekskritici wat glo dat die papiri die H ortiaanse model
basies bevestig, meen dat hierdie verskille nie groot genoeg is om
radikale veranderinge aan die model te maak nie, m een Aland dat die
verskille so groot en van so 'n aard is dat die model in geheel hersien
moet word, omdat daar geen werklike verband tussen die papiri en die
bestaande lokale tekste bestaan nie. Die papiri kom dus uit 'n tydperk
voordat die tekstipes wat W estcott en Hort identifiseer, bestaan het, of
ten m inste voordat hierdie tipies so noukeurig van mekaar onderskei
kon word. V ir Aland relativeer die papiri dus die H ortiaanse model,
aangesien dit aantoon dat hierdie model ongeldig, of ten m inste dan nie
m eer relevant vir die geskiedenis van die teks voor die 4de eeu is nie.
W aar die eerste groep dus meen dat die papiri aantoon dat die
teksfam ilies ouer is as wat W estcott en Hort kon bew ys, m een Aland dat
hulle nie so oud is as wat vermoed is nie. Gevolglik eis die papiri dat
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die geskiedenis van die teks in ten m inste die eerste drie eeue van
oorlew ering herskryf word.
Om in hierdie behoefte te voorsien, bied Aland self 'n altem atiew e
model (vgl Aland 1981: 2 5 7 -2 7 5 ; 1982: 4 3 - 5 9 ; Aland & Aland 1982:
57—83), vs^at in 'n groot mate van sowel die H ortiaanse model as die
modelle van M etzger en Fee verskil: Voor die ontstaan van die lokale
tekstipes in die 3de/4de eeu is die teks by wyse van 'n 'ongekontroleerde oorlew ering' oorgelewer. In hierdie tydperk is dit nie m oontlik
om enige vorm van lokale tekstipes te identifiseer nie. Dit is wel
m oontlik om die m anuskripte van hierdie vroeë teks op grond van hulle
tekstuele karakter en integriteit te klassifiseer en om kw alitatiewe
tekstipes onder hierdie m anuskripte te identifiseer. Aland identifiseer
drie sulke tekstipes, naamlik 'n Vaste teks, wat 'n betroubare teks bevat
het en die outograwe noukeurig oorgelewer het, 'n N orm aalteks, wat
die outograwe met bepaalde afwykings, wat baie lank in die m anu
skripte van die Nuwe Testam ent voorkom, oorlewer, en 'n V rye teks,
wat baie m eer afwykings as die Normaalteks bevat en as sodanig 'n
m eer ongekontroleerde oorlewering veronderstel (Aland & Aland 1982:
103; Aland 1981: 263). Teen die einde van die 3de en begin van die 4de
eeu het die lokale tekstipes ontstaan. Hiervan onderskei Aland drie, 'n
Alexandrynse (soortgelyk aan M etzger et al se proto-Alexandrynse
teks), wat na 'n resensieproses in 'n Egiptiese teks oorgaan (soortgelyk
aan M etzger et al se Alexandrynse teks); 'n K oine-teks (soortgelyk aan
die Bisantynse teks); en 'n D-teks (soortgelyk aan die W esterse teks).
Die K oine-teks het na 'n standaardiseringsproses uit die ander teks
tipes ontstaan.
Die verskille tussen Aland en W estcott en Hort se modelle is duidelik.
Die belangrikste verskil is dat Aland in sy model voorsiening maak vir
'n vroeë periode van oorlewering, waarin die tekstipes heeltem al
anders as in die H ortiaanse model gedefinieer word. Op hierdie v ^ s e
dateer hy die lokale tekstipes, wat die kem van die H ortiaanse model
gevorm het, heelw at later as wat dit in die H ortiaanse model gedateer
word. Daar is egter 'n belangrike ooreenkom s tussen die twee modelle.
Dit is die posisie van die Bisantynse teks, of K oine-teks, soos Aland
verkies om dit te noem. Dit behou ook in Aland se model sy sekondere
posisie met die gevolg dat ook Aland se historiese model geen verandering in die waarde van hierdie teks vir die herstel van die outograwe
suggereer nie.
Om op hierdie stadium 'n keuse tussen die modelle van M etzger en
Aland te maak, is baie m oeilik. Hoewel dit tans voorkom of Aland se
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model 'n m eer akkurate weergawe van die geskiedenis kan wees,
hoofsaaklik omdat hy die geskiedenis vanuit die perspektief van die
papiri rekonstrueer, is daar aan beide modelle 'n mate van onsekerheid
verbonde. Beide hierdie modelle is nog in 'n ontw ikkelingsfase en veral
Aland se model gaan mank aan gedetailleerde beskryw ings en gefinaliseerde definisies.
Hoewel feitlik alle tekskritici dus gesien en erken het dat die
H ortiaanse model in die lig van die getuienis van die papiri nie m eer in
alle besonderhede geldig is nie, ag die m eerderheid tekskritici 'n
konserwatiewfe hersiening, waarin slegs sekere aspekte van die H or
tiaanse model hersien word, voldoende. Net Aland het tot dusver
gewaag om die model in geheel te bevraagteken, en 'n radikale
altem atief te stel.
Die vraag kan onm iddellik gestel word waaraan die konserw atiew e
reaksie van die m eerderheid tekskritici toegeskryf kan word. Daar is
waarskynlik twee faktore ter sprake:
• In die eerste plek m oet in ag geneem word dat daar maar ongeveer 25
jaar verloop het sedert hierdie m anuskripte ontdek is. Dit is te wagte
dat daar nie sonder m eer na enige altem atief gegryp sou word in so
'n kort tydperk nie. Die papiri het getoon dat die teksgeskiedenis
m eer kom pleks is as wat 50 jaar gelede vermoed is en die konserw a
tiew e reaksie onder tekskritici kan daaraan gewyt word dat tekskri
tici versigtig is om 'n komplekse probleem op 'n sim plistiese wryse op
te los en sodoende 'n verkeerde weg in te slaan.
• Daar is egter waarskynlik 'n belangriker rede vir hierdie gebrek aan
'n oortuigende altem atief, naam lik 'n gebrek aan voldoende bronne
waaruit so 'n altem atief oortuigend gerekonstrueer kan word. Daar is
te min m anuskripte voor die 4de eeu beskikbaar om eksplisiete
oortuigende afleidings ten opsigte van die karakter van die teks in
die eerste aantal eeue te verseker. Die m anuskripte voor die 4de eeu
is so fragm entaries dat dit slegs in Johannes 10 en 11 is waar drie
m anuskripte (P^®, P** en P^®), en in enkele ander dele van dieselfde
Evangelie is waar twee m anuskripte (P“ en P^®) oorvleuel. Dit is
onm oontlik om die geskiedenis van die teks oortuigend op grond
van so min gegew ens te rekonstm eer. W anneer hierby gevoeg word
dat al die papiri wat bekend is uit Egipte afkom stig is, en dat daar
steeds geen primêre Griekse getuienis in die vorm van m anuskripte
uit die W este, Griekeland of die M idde-O oste voor die 4de eeu
beskikbaar is nie, word die saak nog m eer ingew ikkeld. Dit maak dit
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nog m oeiliker om pertinente afleidings ten opsigte van die geskiedenis van die teks, veral buite Egipte te maak. Tog is hierdie papiri
voldoende om die onhoudbaarheid van die bestaande modelle aan te
toon, aangesien daar genoeg m anuskripte uit die 4de eeu en later
beskikbaar is, waarmee hierdie m anuskripte vergelyk kan word.
Hoewel daar dus voldoende getuienis is om die bestaande oortuigend te bevraagteken, is daar te min getuienis om 'n alternatief te
bied. Dit is vandag die krisis waarin tekskritici hulself bevind en
w aarbinne hulle die geskiedenis van die teks moet rekonstrueer ten
einde die teks te herstel.

3.2 Die metode en teks
Die krisis in die rekonstruksie van die geskiedenis van die teks het ook
die m etode waarvolgens die teks herstel is, in gedrang gebring. Tot op
hierdie stadium het, met enkele uitsonderings, die keuse van die beste
m anuskrip die kern van die m etode vir die herstel van die teks gevorm.
Die problem e met die geskiedenis van die teks, v^at normaalu^eg die
basis vir die keuse van die beste manuskrip gevorm het, het m eegebring dat die beste manuskrip nie m eer so oortuigend soos voorheen as
die beste en mees betroubare beskou kon word nie. Die gevolg is dat
die beste m anuskrip ook nie m eer in dieselfde mate as voorheen die
kern van die metode vir die herstel van die teks kon vorm nie. H ierdie
wantroue in die ou historiese modelle, saam met die onverm oë om
oortuigende alternatiewe te stel, het uiteindehk m eegebring dat die
sluim erende m etodologiese verskille van die eerste gedeelte van die
20ste eeu op die spits gedryf is. Die gevolg is dat daar vandag vir die
eerste keer in hierdie wetenskap se geskiedenis werklik 'n verskeidenheid m etodes gebruik word om die teks van die Griekse Nuwe
Testam ent te herstel:
• 'n Sam esm elting van die klassieke m etode en die eklektiese benadering (veral die eklekties-klassieke eksponent daarvan) loop uit op
dit wat vandag as die gem atigde eklektisism e {reasoned eclecticism )
bekend geword het. H ierin speel die klassieke elem ent vandag 'n al
kleiner rol, terwyl 'n al groter rol aan die eklektiese elem ent toegeken
word.
• Die konsekw ente eklektiese m etode van Turner loop uit op die
huidige radikale eklektisism e (thoroughgoing of rigorous eclecticism ).
• Ten slotte word die voorstanders van die TR se rigting laat in die
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sew entiger jare deur 'n nuwe benadering voortgesit, waarin die
behoud van die m eerderheidsteks beklem toon word.
3.2.1 Gematigde eklektiese tekste - UBS/NA^^
Die toestand ten opsigte van die rekonstruksie van die geskiedenis van
die teks het m eegebring dat daar onder die volgelinge van W estcott en
Hort belangrike aanpassings ten opsigte van die metode gemaak moes
word. Hoewel die aanpassings noodgedw onge is en daar vandag
Mraarskynlik nie 'n ander v^^erkbare alternatief is nie, is die gem atigde
eklektiese m etode egter problem atics omdat dit inherente sv^akhede
het, wat m eebring dat dit, relatief gesien, nie sulke betroubare resultate
kan bied as wat W estcott en Hort se m etode gebied het nie. Die gevolg
is dat die tekste wat vandag algemeen gebruik word en aan die hand
van hierdie m etode saam gestel is, by name UBS^ (Aland et al 1975; 1983)
en
(Aland et al 1979) m inder seker is as die tekste wat 100 jaar
gelede gebruik is, ofskoon dit vandag duidelik is dat laasgenoem de
tekste self onbetroubaar is. Om hierdie stelling te m otiveer, is dit nodig
om W estcott en Hort se m etodologiese model met dié van gem atigde
eklektici te vergelyk.
W estcott en Hort se m etode het oortuigende resultate gebied omdat
die kem daarvan, die historiese getuienis, 'n groot mate van sekerheid
kon bied. Die gerigtheid van die m etode was op die m anuskripte. Twee
m anuskripte is naam lik op grond van die rekonstruksie van die
geskiedenis van die teks geidentifiseer as synde die m ees betroubare of
beste m anuskripte en die teks is hoofsaaklik op hierdie twee m anu
skripte gebaseer. Voorts was met redelike sekerheid aanvaar dat die
oordeel ten opsigte van die keuse van die beste m anuskrip korrek was,
dat hulle inderdaad betroubare m anuskripte was en dat die lesings in
die m anuskripte dus vertrou kan word, omdat die historiese model ten
grondslag van hulle keuse oortuigend was. Niks was beskikbaar om aan
te toon dat W estcott en Hort die beskikbare feite (die historiese
gegew ens uit die bronne wat tot hulle beskikking was) verkeerd
geinterpreteer en verkeerd in die m etodiek verdiskonteer het nie. Die
historiese model, wat die kem van die m etode gevorm het, en die
resultaat daaruit, die keuse van Alef en B as m anuskripte waarop die
teks gebaseer m oet word, was akkuraat en betroubaar. Daarom was ook
die teks in die lig van die feite wat beskikbaar was, betroubaar.
Die ontdekking van die papiri het egter juis hierdie punt, die
akkuraatheid van die historiese model, bevraagteken en getoon dat dit
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in der waarheid nie akkuraat is nie. So het ook die keuse van Alef en B
as beste m anuskrip onseker geword. Die logiese stap onder sulke
om standighede is om bloot die onsekerheid uit die kem van die metode
weg te neem , en met 'n meer seker kern te vervang, dit wil sê om die
H ortiaanse historiese model met 'n ander m eer akkurate te vervang.
Soos hierbo aangetoon is dit egter nie m oontlik nie. Daarom is M etzger
konserw atief in sy aanpassing van die historiese m odel, is Aland se
m eer radikale aanpassing onafgerond en is beide modelle nie heeltemal
oortuigend nie.
O mdat die onakkurate historiese model nie met 'n nuwe oortuigende
vervang kan word nie, is die kem van die m etode dus onseker, tot so 'n
mate dat W estcott en Hort se m etode nie m eer bruikbaar is nie en dat
ook die m etode se resultate nie m eer betroubaar geag kan word nie. Die
gevolg hiervan is w eer dat die m etode in geheel aangepas moes word,
omdat die kern van die ou metode nie met 'n nuwe oortuigende
vervang kon word nie. Die uiteindelike gevolg van hierdie problem e is
dat daar in die aanpassing van die m etode 'n totale verskuiw ing in die
balans van die m etode plaasgevind het. W aar die kem van W estcott en
Hort se m etode op die identifikasie aan die hand van historiese
getuienis van 'n beste m anuskrip, wat die kem van die herstelde teks
gevorm het, gerig was, is die kern van die gem atigde eklektiese m etode
nou op die identifikasie van die beste lesing binne elke variasieeenheid, aan die hand van historiese en ander getuienis, gerig. Gevolglik is die kw essie van die identifikasie van die beste m anuskrip maar
een van die kriteria wat in die herstel van die teks gebruik word en nie
m eer die sentrale kriterium nie. Op hierdie wyse het die aard van die
metode verskuif van 'n basies historiese m etode (met historiese getu ie
nis as kern), waarvan die resultate eklekties (deur die g eb m ik van
in tem e getuienis) gekontroleer word, na 'n basies eklektiese m etode
(wat bestaan uit 'n stel kriteria) wat soms histories getoets word (in die
kader van die geskiedenis van die teks geinterpreteer word). W aar die
gerigtheid in W estcott en Hort se m etode op die m anuskripte was en
die indiw iduele lesings van sekondêre belang was, is die gerigtheid
van die eklektiese metodes op die lesing, wat in die lig van die
historiese getuienis geevalueer word. Dit is dus duidelik wat plaasgeving het: Omdat die historiese getuienis, wat die kem van die ou
metode gevorm het, onbetroubaar geraak het, is dit uit die kem
w eggeneem en word dit ter wille van die elem ent wat gew oonlik as
kom pensasie vir gebreke in die historiese getuienis gedien het (intem e
getuienis), onderbeklem toon - dit te rv ^ l die kom penserende elem ent,
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die interne getuienis, nie ontwikkel is nie en vandag steeds op
dieselfde wyse as 100 of 150 jaar gelede in die m etode verdiskonteer
word.
H ierdie verskuiw ings in die m etode het uiteraard ook die resuitaat
daarvan beïnvloed en die betroubaarheid van die teks geraak. Die
gevolg is dat die tekste wat aan die hand daarvan saam gestel is en
vandag algem een gebruik word, relatief gesien m inder betroubaar is as
wat die tekste van 100 jaar gelede in hulle tyd was, terwyl dit duidelik
is dat daardie tekste vandag nie m eer betroubaar geag kan word nie. Dit
lyk of die N uw e-Testam entiese Tekskritiek hom self in 'n soort skaakm atposisie bevind: Daar is voldoende materiaal om te bew ys dat ouer
tekste nie betroubaar is nie, terwyl daar te min materiaal is om meer
betroubare tekste saam te stel. Die teks van die Griekse Nuwe Testa
m ent is dus vandag a s 't ware in onsekerheid gehul: Daar is redelike
groot sekerheid dat UBS en
in die regte rigting bew eeg, dat dit ten
m inste die teks van die 2de eeu verteenw oordig, waarskynlik in die
algemeen gesien, die karakter van die outograwe het en dat dit daarom
die beste tekste is wat beskikbaar is; daar is egter oor detailaspekte van
die tekste, oor bepaalde variante lesings self, onsekerheid. H ierdie
stalling kan gem otiveer word deur 'n ontleding van die w aarderingsisteem van die lesings in UBS^ te maak. Daar is naamlik bereken dat in
totaal 59% van die lesings in die kritiese apparaat 'n C- of Dw aardering het, dit wil sê in die algemene kategorie: taamlik onseker of
baie onseker val (vgl statistieke versamel deur Edwards 1977: 122). Uit
die ongeveer 1 440 variasie-eenhede in die apparaat van UBS^ is daar
dus oor bykans 900 variasie-eenhede taamlike onsekerheid. H ieruit
m oet nie afgelei word dat die teks in die algemeen 59% onseker is nie,
aangesien die oorgrote m eerderheid van die variasie detail soos spel
ling, punktuasie of woordorde raak. Tog is die syfer betekenisvol,
aangesien die apparaat van hierdie teks so ontwerp is dat dit die
variasie-eenhede insluit wat op vertaling en verklaring van die Nuwe
Testam ent 'n invloed het. Dit sou dus bew eer kon word dat ten opsigte
van die werklike belangrike variasie-eenhede, belangrik vir die verta
ling en interpretasie van die teks, daar 60% onsekerheid bestaan - dit
in 'n teks wat as 'n nuwe standaardteks aanvaar word (vgl bv Junack
1978: 134; Aland 1981: 2 5 7 -2 7 5 ). H ierdie onsekerheid maak dit nodig
om na die altem atiew e wat vandag beskikbaar is, te kyk voordat 'n
finale oordeel oor die toestand van hierdie tekste in besonder en die
teks van die Nuwe Testam ent in die algem een gevel word.
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3.2.2 R adikale eklektiese tekste
Verwant aan die gem atigde eklektisism e, in soverre as wat dit aan
dieselfde onderliggende eklektiese beginsel verbonde is, is die radikale
eklektisism e. H ierdie metode verskil egter van gem atigde eklektisism e
daarin dat dit slegs interne getuienis gebruik om tekskritiese problem e
op te los. Dit ignoreer die teksgeskiedenis, die datering en waarde van
m anuskripte, geheel en al. H ierdie ignorering van historiese getuienis
kan in 'n sekere sin aan die problem e rondom die rekonstruksie van die
geskiedenis van die teks, wat uit die ontdekking van die papiri gespruit
het, gewyt word. V ir hierdie tekskritici is die geskiedenis van die teks
so onseker, dat dit geen getuienis vir die oplossing van variasieeenhede kan bied nie. Die m etode volg gevolglik 'n volledige eklektiese
benadering tot die teks. (Vgl Elliott 1968: 1 - 1 1 ; 1972: 3 3 8 -3 4 3 ; 1974:
3 3 8 -3 5 3 ; 1978: 9 5 -1 1 5 ; Epp 1976: 2 1 1 -2 5 7 ; Fee 1976: 1 7 4 -1 9 7 ; Flatt
1975: 1 0 2 - 114.)
In hierdie volledige eklektiese benadering lê egter ook die swakheid
van die m etode, deurdat dit die eie aard en wese van die Tekskritiek
ignoreer deur die dokum entere getuienis te ignoreer en die Tekskritiek
so aan hulpw etenskappe, wat tradisioneel die bronne vir die oorw eging
van interne getuienis is, uit te lewer. Op hierdie wyse word die eie aard
en selfstandigheid van die Tekskritiek in gevaar gestel, hoewel die
gebruik van hulpwetenskappe as sodanig nie 'n probleem is nie.
Vandag gebruik slegs twee tekskritici, George D K ilp atrick en J K eith
Elliott, hierdie metode. Kilpatrick het in die vyftigerjare begin om 'n
teks aan die hand van hierdie m etode saam te stel, die sogenaam de
G reek-English D iglot for the use of translators (Diglot). Na die verskyning van 'n aantal boeke van die Nuwe Testam ent (die vier Evangelies,
die Algem ene Briewe, die Pastorale Briew e, Rom eine en die twee
K orintiërbriew e - vgl Kilpatrick 1 9 6 1 -6 4 ) het hy die projek laat vaar. 'n
O ntleding van die teks toon dat dit redelik radikaal kan w ees, omdat dit
soms lesings bevat wat in slegs enkele laat m inuskels gevind word (vgl
M etzger 1968a: 178 vir voorbeelde). Dit lyk ook of dit iets van 'n
terugkeer na die teks van die TR kan m eebring.
3.2.3 D ie m eerderheidsteks - G N TM T
Naas die radikale eklektisism e bestaan daar vandag nog een belangrike
m etoderigting wat in werklikheid 'n ou benadering in 'n nuwe kleed is.
In die laat sestiger- en vroee sew entigerjare het daar naam lik 'n nuwe
bew eging terug na die TR ontstaan. Zane C Hodges (vgl Hodges 1968:
3 3 4 - 345; 1971: 2 7 - 3 5 ; 1978a: 1 4 3 -1 5 5 ; 1978b: 1 6 1 -1 6 4 ; Hodges &
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Hodges 1980: 1 5 9 -1 6 9 ), W ilbur N Pickering, 'n student van Hodges
(vgl Pickering 1973: 2 1 6 -3 0 5 ; 1978: 1 6 5 -1 6 7 ; 1980) en Jak o b van
Bruggen (vgl Van Bruggen 1976) is vandag aan die voorpunt van
pogings om die TR in ere te herstel deur 'n nuwe kritiese uitgawe van
die TR daar te stel. Dit het reeds 'n praktiese neerslag gevind, deurdat
sov^el 'n heruitgaw e van die Nuwe Testam ent van die King Jam es
Version (KJV) as 'n nuwe Griekse teks wat op die m eerderheidsteks
gegrond is. The Greek New Testam ent according to the m ajority text
(GNTMT) in 1982 verskyn het (Hodges & Farstad 1982). Dit blyk dat die
bew eging in veral die Derde W êreldlande in Suid-A m erika, waar die
Verenigde Bybelgenootskappe m inder invloed het, 'n afsetgebied het
(Nida 1981: 375 -3 8 0 ).
Sonder om in besonderhede op die rigting in te gaan, is dit tog
noodsaakhk om die belangrikste standpunte korthks op te som: Die
hoofelem ent van die rigting is dat die teks wat in die m eerderheid
m anuskripte (daarom die m eerderheidsteks) gevind word, die laatBisantynse of laat-M iddeleeuse teks (die teks van die TR en die OAB),
nader aan die teks van die outograwe is as enige ander teks. As bewys
word onder andere daarop gewys dat
• 90% of 95% van die Griekse m anuskripte wat vandag bekend is,
dieselfde teks het (vgl Pickering 1980: 1 1 8 -1 1 9 ; Hodges 1978a: 152);
• daar geen m ateriële bew ys in die vorm van vroeë m anuskripte van
die ouderdom van die m eerderheidsteks is nie, omdat die goeie
m anuskripte (wat aan die m eerderheidsteks verwant is) so baie
gebruik is dat hulle verw eer het, met die gevolg dat die vroeë
m anuskripte wat vandag beskikbaar is, oorblyfsels is van 'n teks wat
deur die algem ene gebruikers verwerp is (vgl Pickering, 1980:
1 2 9 -1 3 4 ; Hodges 1978a: 153; Van Bruggen 1976: 2 4 -2 5 ) ;
• die papiri bewys het dat die Bisantynse teks voor die 4de eeu bestaan
het, omdat daar sekere lesings in die papiri voorkom wat voorheen as
tipies-Bisantynse lesings bestem pel is (vgl Pickering 1980: 60; H od
ges 1968: 3 4 4 -3 4 5 ; veral Sturz 1984, wat 'n hele studie aan die saak
gewy het);
• die aanvaarding van die teks van die Nuwe Testam ent as gesagvol tot
'n noukeurige oorlewering daarvan gelei het, omdat die vroee
gebruikers van die teks konserw atief was en ontsag vir die teks
gehad het (Pickering 1980: 9 9 -1 1 5 );
• die m eeste van die outograwe waarskynlik in A ntiochië bew aar is,
met die gevolg dat die teks in hierdie gebied waarskynlik meer
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betroubaar is as selfs vroeer m anuskripte elders, omdat die kerke in
hierdie gebied hul m anuskripte telkens met die outograwe self kon
vergelyk (vgl Van Bruggen 1976: 22);
• dit statisties nie m oontlik is dat die teks wat in die m eerderheid
m anuskripte gevind word, 'n ander oorsprong kan hê as die outo
grawe nie (vgl Hodges & Hodges 1980: 1 5 9 -1 6 9 ).
H ierdie is enkele van die belangrikste argum ente wat aangevoer word
om die prim aat van die m eerderheidstek te bewys. Die swakhede in die
argum ente spreek in baie gevalle vanself en dit is nie nodig om hulle
hier te bespreek nie. In elk geval is die problem e in hierdie argum ente
reeds herhaaldelik en oortuigend deur kritici van hierdie m etoderigting
uitgew ys (vgl Fee 1978a: 1 5 7 -1 6 0 ; 1978b: 1 9 -3 3 ; 1978/79: 3 9 7 -4 2 3 ;
1980: 1 0 7 -1 1 8 ; Taylor 1977: 3 7 7 -3 8 1 ; 1978: 1 6 9 -1 7 7 ). Agter hierdie
argum ente sit daar egter 'n belangrike uitgangspunt en 'n kort aantekening hieroor is noodsaaklik.
As uitgangspunt van hierdie bew eging word naam lik bew eer dat die
Nuwe Testam ent anders as ander dokum ente is, in die sin dat dit die
geinspireerde Woord van God bevat. H ieruit word afgelei dat ook die
teks daarvan op 'n ander wyse as die teks van sekulêre dokum ente in
die herstelproses benader moet word en dat dit nie (soos W estcott en
Hort eksplisiet bew eer het) aan die hand van gewone tekskritiese
m etodes herstel kan word nie. In die herstel van die teks m oet naam lik
rekening gehou word met die beloftes in die Bybel dat die Woord nooit
sal vergaan nie. Dit word geinterpreteer as beloftes dat die teks van die
Nuwe Testam ent bewaar sal word en nooit verlore sal gaan nie. Die
'bew aarde teks' word dan by die teks wat algem een in die (Griekse)
kerke gebruik is, gesoek, met die gevolg dat die m eerderheidsteks, of
die teks wat algem een in die m iddeleeue gebruik is, as die bewaarde
teks geidentifiseer word. (Vgl bv Hodges 1971: 29; Van Bruggen 1976:
40; Pickering 1980: 153.) Omdat hierdie bew erings egter nie op w etenskaplike wyse gem otiveer kan word nie, word allerlei argum ente soos
hierbo aangehaal, geopper om hierdie uitgangspunt 'w etenskaplik' te
m otiveer, om gevolglik die bestaande w etenskaplike rigtings verdag te
maak as synde 'skrifkrities', of om die bestaande konklusies ten opsigte
van die waarde van die oudste m anuskripte as irrelevant aan te toon.
Die uiteinde van die saak is dat in die m ees radikale vorm van hierdie
rigting daar vir 'n soort 'Bybelse m etode' of dalk geloofsgefundeerde
metode gepleit word. Dit is waarskynlik wat ten grondslag van Van
Bruggen (1976: 40) se pleidooi, in aansluiting by EF Hills se onderskeid
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tussen rasionalistiese en Christelike m etodes (vgl Hills 1956: 19) vir 'n
'reform atorische textkritiek'. W ie egter die m oeite doen om die uitgangspunt te ontleed, kom gou agter dat dit doodeenvoudig op swak
eksegese berus en dat die konsekw ensies daarvan selfvernietigend is,
soos deur talle kritici van hierdie rigting duidelik aangetoon is.
In w erklikheid is hierdie rigting niks anders as 'n terugkeer na die TR
nie. Hoewel Hodges 'n m etode ontwerp om 'n kritiese uitgawe van die
m eerderheidsteks saam te stel (vgl Hodges & Farstad 1982: x i-x ii), wat
in die GNTM T neerslag vind, kon hy dit om bepaalde redes slegs op die
teks van O penbaring en die perikoop van die owerspelige vrou (Joh 7:
1 1 - 8 : 53) toepas. V ir die res van die teks is hy tevrede om bloot
m anuskripte te tel en telkens die lesing wat in die num eriese m eerderheid m anuskripte voorkom , by die teks in te sluit. So word sy teks dus
'n m eerderheidsteks in die letterlike sin van die woord. Daardeur word
een van die m ees fundam entele beginsels in die Tekskritiek, dat
m anuskripte geweeg en nie getel m oet word nie, vermy, sonder dat dit
en igsins m etodologies beredeneer word waarom die betrokke beginsel
nie geldig is nie. Desnieteenstaande word die teks aangebied en
gebruik as 'n beter en m eer betroubare weergawe van die outograwe as
enige ander bestaande teks en is die teks wat die naaste aan hierdie teks
vir sy ondersteuners kom, die TR, ondanks die bew ese swakhede en
problem e van die TR.
Op grond van hierdie getuienis kan kritici van die m eerderheidsteks
en die m etodes wat gebruik word om dit saam te stel, nie kwalik
geneem word as hulle in hierdie rigting niks anders as 'n verskansde en
bevooroordeelde poging van die fundam entalism e om die TR in ere te
herstel, sien nie. 'n M etode wat bereid is om m eer as tw ee eeue se
m etodologiese ontw ikkelinge in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek
te ignoreer ten gunste van 'n ou, uitgediende en onbetroubare teks,
sonder om 'n behoorlike w etenskaplik-gem otiveerde m etodologiese
altem atief te bied , kan nie verwag om in 'n krities-w etenskaplike
wêreld waarin m etodologiese verantw oording 'n al groter rol speel,
aanvaar te word of selfs em stig beskou te word nie. W anneer dit egter
teen die agtergrond van die uitgangspunt daarvan beoordeel word, is
dit duidelik wat die bron van die rigting is en is dit duidehk dat die
hele saak subjektief, ongebalanseerd en bevooroordeeld is - 'n poging
om te m idde van 'n onsekere w etenskaplike wêreld (in tekskritiese sin)
vaste en absolute teologiese antwoorde vir (teks)historiese problem e te
soek.
Juis die bevooroordeelde karakter van die m etode maak dit onw eten130
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skaplik, onm etodologies en selfs ontekskrities. Dit is nie in staat om die
toets van w etenskaplikheid te deurstaan nie en daarom kan dit nie in 'n
w etenskaplike konteks em stig as 'n altem atief vir die gem atigde
eklektiese m etodes oorweeg word nie, nie eers in dieselfde m ate as wat
die radikale eklektiese m etodes as altem atief oorweeg kan word nie.
Die resultate daarvan is nog m eer onseker as dié van die gem atigde
eklektiese m etodes - trouens dit staan vandag vas dat die resultate van
hierdie m etode nié die teks van die outograwe verteenw oordig nié. Op
sigself is die blote bestaan en toenem ende populariteit van hierdie
rigting egter 'n bewys van die krisis waarin N uw e-Testam entiese
Tekskritiek gedompel is (vgl Epp 1974: 105).

4. G E V O L G TR EK K IN G : DIE BETRO U BA A RH EID VAN D IE T E K S
Die grootste enkele kenmerk van die huidige situasie in die NuweTestam entiese Tekskritiek is 'n onsekerheid en terughoudendheid ten
opsigte van die rigting waarin die m etodiek van hierdie wetenskap
moet ontw ikkel (vgl Epp 1974: 3 8 7 -4 0 5 ; 1976: 242; 1980: 131 —151).
W aaroor daar min of meer konsensus onder tekskritici bestaan, is dat
ouer m odelle, sowel ten opsigte van die rekonstruksie van die teksgeskiedenis as ten opsigte van die m etode vir die herstel van die teks, wat
vroeër 'n groot mate van sekerheid ten opsigte van die teks gewaarborg
het, nie m eer in alle besonderhede geldig is nie en gevolglik nie m eer
dieselfde m ate van sekerheid kan waarborg nie. Daar is konsensus dat
die modelle hersien moet word. Presies hoe hierdie hersiening gedoen
m oet word, watter aspekte van die m etodiek dit raak en wat die
omvang daarvan moet w ees, is belangrike vrae wat nog nie ten voile
beantw oord is nie en wat die m etodologiese krisis in die NuweTestam entiese Tekskritiek duidelik vergestalt.
Dit het uiteraard belangrike konsekw ensies vir die toestand van die
teks of tekste wat vandag algem een gebruik word, sodat die problem e
ook in hierdie tekste vergestalt word. Dit blyk dat daar in breë trekke
taam like konsensus is dat die tipe teks wat in UBS^ en NA^* gevind
word, 'n goeie algem ene verteenwoordiger van die outograwe is, met
ander woorde dat die algem ene karakter van hierdie tekste, synde
byvoorbeeld kort tekste, waarin talle w oorde, frases, uitdrukkings,
verse en selfs langer gedeeltes wat in ander tekste soos die TR voorkom,
ontbreek, dié van die outograwe goed w eerspieel. W aaroor egter
onsekerheid bestaan, is presies watter tradisioneel bekende lesings in
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w erklikheid nie outentiek is nie. Dat die teks basies kort is, is seker;
presies hoe kort dit is, is egter onseker. H ierdie onsekerheid ten opsigte
van die detail kom in UBS^ en NA“ duidelik na vore, deurdat tekste
soos die bloedsw eet in Getsem ane (Luk 22: 4 3—44), die vertelling van
die ow erspelige vrou (Joh 7: 5 3 —8: 11) of die lang slot van Markus (Mark
16: 9 - 2 2 ) in die teks opgeneem word, terwyl daar by die sam estellers
klaarblyklik konsensus bestaan het dat die betrokke gedeeltes nie
outentiek is nie (vgl M etzger 1971: 122—126; 177; 219—222 oor hierdie
drie gedeeltes). In hierdie verband is UBS^ (Aland et al 1968), wat
hierdie en ander dele soos die lang lesing in die N agm aalberig in Lukas
(Luk 22: 19b-20) weglaat, 'n beter teks, omdat dit m eer konsekw ent
volgens die oortuigings van die sam estellers saamgestel is. D ie b an te
ring van die saak in UBS^ en NA“ dra tot die algem ene onsekerheid ten
opsigte van die detail in die teks by, deurdat verwarrende kriteria by
die keuse van die outentieke lesing gebruik word. So 'n bantering van
die saak dien slegs daartoe dat van hierdie lesings steeds, onder andere
deurdat dit in m odem e vertalings voorkom, onder die gebruikers van
die teks geyk is, hoewel daaroor 'n redelike mate van konsensus
bestaan dat hulle nie outentiek is nie. Daar word met afw agting gekyk
na wat die 4de uitgawe van die U BS-reeks, wat skynbaar bin ne die
volgende vier of vyf jaar gaan verskyn, gaan oplewer. H opelik sal
problem e soos wat hierbo ten opsigte van UBS^ genoem is, gekorrigeer
word.
Die toestand van UBS® en NA“ , sowel die mate van sekerheid wat dit
bied as die oorblywende onsekerheid, het natuurlik belangrike gevolge
vir ander aspekte van die N uw e-Testam entiese wetenskap, soos die
verklaring en vertaling van die Nuwe Testam ent. Daar kan nie langer
voortgegaan word om die konsekw ensies van die m odem e kritiese teks
en die onsekerheid rondom hierdie teks te ignoreer nie. Op grond van
betroubaarheid ten opsigte van die algemene karakter van die teks sal
dit vir die doel van verklaring en preke, byvoorbeeld, aanvaar moet
word
• dat Jesus nie in die tuin van Getsem ane bloed gesw eet het nie (Luk
22: 43 - 4 4 ) ;
• dat daar slegs ses kruisw oorde uitgepreek is en dat die sogenaam de
eerste kruisw oord nie in Lukas se oorspronklike geskrif verhaal is
nie (Luk 23: 34);
• dat die water by die bad van Betesda nie deur 'n engel geroer is nie
Goh 5: 3 - 4 ) ;
132

HTS 44/1 (1988)

• dat Johannes nooit die vertelling van Jesus se gesprek m et die
owerspelige vrou opgeteken het nie (Joh 7: 53—8: 11);
• dat die Evangelic volgens Markus nie 'n slot het nie (Mark 16: 9 - 2 0 ) ;
• dat Lukas se Evangelie 'n drasties verkorte weergawe van die 'O ns
Vader' bevat (Luk 11: 2 - 4 ) ;
• dat die 'O n s Vader' nooit met 'n doksologie afgesluit is nie (Matt 6:
13);
• dat Filippus nooit vir die hofdienaar van Ethiopië gevra het of hy glo
voordat hy horn gedoop het nie (Hand 8: 37);
• m oontlik selfs dat Rom eine nie 'n sestiende hoofstuk gehad het nie
en nie met 'n doksologie afgesluit is nie (Rom 16: 2 5 -2 7 ).
Dit sal aan kerklidm ate verduidelik moet word dat die vertalers van die
nuwe Afrikaanse Bybel nie die Naam van Jesus, die drie-eenheid van
God of die godheid van Christus 'w egvertaal' het nie, maar dat hulle in
ooreenstem m ing met ontw ikkelinge in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek 'n teks gebruik het
• waarvolgens daar nooit na 'drie hem else getuies' in die eerste brief
van Johannes verwys was nie (1 Joh 5: 7 - 8 ) ;
• waarvolgens Markus die Evangelie van Jesus Christus en nie die
Evangelie van Jesus Christus, die Seun van God nie, beskryf (Mark

1 : 1 );
• dat in die eerste K orintiërbrief slegs na die dag van die Here en nie
die dag van die Here Jesus of die dag van die Here Jesus Christus
verwys nie (1 Kor 5: 5).
O ok die form uliere en belydenisskrifte sal in die lig van die gebruik van
die kritiese teks voortdurend soos die teks verander, hersien m oet word
en daar sal byvoorbeeld besin moet word
• of die verw ysing na die bloedsw eet in Getsem ane (Luk 22: 4 3 - 4 4 )
steeds in die Nagmaalsformulier behou kan word; en
• of vraag 128 en 129 en die verwysing na die doksologie aan die einde
van die 'O ns Vader' (Matt 6: 13) nie dalk uit Sondag 52 van die
H eidelbergse Kategism us verwyder m oet word nie.
H ierdie is maar enkele voorbeelde van die konsekw ensies van 'n
krities-w etenskaplike benadering tot die teks van die G riekse Nuwe
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Testam ent, wat nie meer geignoreer kan word nie. Hoewel daar oor
som m ige van hierdie voorbeelde onsekerheid bestaan, kan dit nie
langer bekostig word dat die praktiese bantering van die teks met dit
wat in teorie aanvaar word, bots nie. Daar kan nie voortgegaan word
om in die praktiese gebruik van die Nuwe Testam ent steeds die TR te
gebruik, terwyl in teorie aanvaar en erken word dat dit 'n onbetroubare
en swak teks is nie. Dit is belangrik dat die konsekw ensies van die
gebruik van nuwe tekste aanvaar word en dat die prediking, verklaring
en kerklike dokum ente op die nuutste en beste beskikbare tekste
gebaseer word, selfs al beteken dit dat die genoem de dokum ente
gereeld in die lig van nuwere ontw ikkelinge in die N uw e-Testam entiese Tekskritiek hersien moet word en gevolglik gereeld verander moet
word. Dit lyk of die dinam iese elem ent wat in die sam estelling van die
teks met die aanvaarding van die kritiese m etode en teks in 1881 na
vore getree het, ook 'n dinam iese benadering tot die gebruik van die
teks noodsaak, waarvoor 'n bepaalde openheid by die gebruikers van
die teks nodig is.
Die huidige toedrag van sake noop die gebruikers van die Nuwe
Testam ent om 'n m eer 'oop' of Ío s ' houding teenoor die teks in te neem.
Dit lyk onwaarskynlik dat 'n teks met groter sekerheid ten opsigte van
die detail in die afsienbare toekoms saamgestel kan word, aangesien
daar nog nie w eer belangrike m anuskripte uit die tydperk voor die 4de
eeu aan die lig gekom het nie. Sonder sulke m anuskripte is die akkurate
en betroubare rekonstruksie van die geskiedenis van die teks, die keuse
van 'n beste m anuskrip en gevolglik ook die sam estelling van 'n meer
betroubare teks 'n feitlik onbegonne taak. Gevolglik lyk dit of die
gebruiker van die teks aan 'n teks gewoond sal moet raak waarvan die
lesings nie in absolute sin vasstaan nie, maar waarin, volgens nuwe
getuienis wat na vore kom, hetsy in die vorm van m anuskripte, hetsy in
die vorm van ontw ikkelinge in die m etodiek, verander sal word en
waarin ten opsigte van die betroubaarheid van indiw iduele lesings
gedifferensieer sal word. Dit lyk of 'n nuwe beskouing van die teks
aanvaar sal moet word of geleer sal moet word om aan die teks van die
Nuwe Testam ent te dink as 'n lewende entiteit wat voortdurend kan
verander, eerder as om daaraan te dink as iets perm anents wat vir eens
en vir altyd herstel is en gevolglik dieselfde m oet bly. Presies wat die
konsekw ensies hiervan op die lange duur vir die teologie en verklaringsw etenskappe sal wees, is m oeilik om te bepaal. Die tyd sal daarop
'n antwoord m oet gee.
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