Boeke van die Bybel
Boeke van die Bybel
Die Bybel is eintlik ŉ biblioteek boeke. Die boeke is oor ŉ
lang periode van ongeveer 2000 jaar geskryf en verskil dus
baie, nie alleen wat die verskillende situasies betref waarin
die boeke ontstaan het nie, maar ook wat inhoud betref.
Natuurlik was daar ook baie verskillende skrywers. Die
literêre styl van die boeke verskil ook: party boeke is
geskiedenisbeskrywings, ander is gedigte, ander bevat weer ŉ
klomp wette of kort wysheidspreuke. Die Bybel is dus nie net ŉ
biblioteek boeke omdat daar baie boeke (66 in totaal in die
Protestantse Bybel en 82 in die Rooms-Katolieke Bybel) is nie,
maar ook om dit ŉ baie wye verskeidenheid boeke bevat. Kom ons
stap deur die biblioteek.

–
Die Protestantse Bybel het 66 boeke wat in twee dele
opgedeel is, naamlik die Ou Testament (39 boeke) en die Nuwe
Testament (27 boeke). Dit is in ongeveer 30 500 verse
opgedeel.
– Die Rooms-Katolieke het sestien boeke meer in hulle Bybel
wat algemeen bekend is as die “Ou-Testamentiese Apokriewe”.
– Die Bybel is ŉ biblioteek boeke wat oor byna 2000 jaar
geskryf is. Party skrywers ken ons, ander nie. In party
gevalle is die boeke deur een persoon geskryf en in ander
gevalle het die boek oor ŉ lang tyd ontwikkel aan die hand van
ŉ paar redakteurs.
– Onder die mense wat deel was van die skrywe van die Bybel
was ŉ medikus, ŉ volksleier, ŉ skaapwagter, ŉ voormalige
Fariseër, ŉ belastinggaarder, ŉ koning, verskeie profete, ŉ
boer, ŉ visserman, ŉ gemeenteleier, ŉ digter, om maar ŉ paar

te noem.
– Dit is die boek wat die meeste in die geskiedenis verkoop
het.
–
Dit is die boek wat in die meeste tale in die wêreld
vertaal is (byna 90% van die tale).
– Van die boeke soos die Evangelies of Konings en Kronieke
gaan oor dieselfde geskiedenis, maar vertel dit uit
verskillende perspektiewe.

Die Ou Testament
Wet
Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium.
Geskiedenis
Josua, Rigters, Rut, 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Konings, 1 & 2
Kronieke, Esra, Nehemia, Ester.
Wysheid en Poësie
Job, Psalms, Spreuke, Prediker, Hooglied.
Groot Profete
Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiël, Daniël.
Klein Profete
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk,
Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi.

Die Nuwe Testament

Evangelies
Matteus, Markus, Lukas, Johannes.
Geskiedenis
Handelinge.
Briewe
Romeine, 1 & 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense,
Kolossense, 1 & 2
Tessalonisense, 1 & 2 Timoteus, Titus,
Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 & 2 Timoteus, Titus, Filemon,
Hebreërs, Jakobus, 1 & 2 Petrus, 1, 2 & 3 Johannes, Judas.
Apokalips
[Apokalips = gebeure, tydperk wat aan die Laaste Oordeel laat
dink; profesie oor die Laaste Oordeel (HAT)]
Openbaring. (Dit is ook eintlik ŉ brief, maar wat in ŉ
besondere tipe literatuur gegiet is.)
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Hoe het die Nuwe Testament

ontstaan?
Hoe het die Nuwe Testament ontstaan? – Kobus Kok
Anton vra:

Baie dankie vir Dr Kobus Kok wat gister in die diens genoem
het van hierdie webwerf. Die volgende is iets waaroor ek al
lankal wou navraag doen, met betrekking tot die samestelling
van veral die Nuwe Testament van die Bybel: Sover ek verstaan,
is die NT uit ‘n hele reekse bronne (ontdekkings van
geskrifte, ens.) saamgestel, wat oor ‘n redelike lang tyd
“ontdek” is. Vir my as Christen is dit belangrik, soos ek ouer
word, om die egtheid en seleksie van hierdie bronne vir myself
te bevestig. Hoe is die NT saamgestel, en kan ons met 100%
sekerheid glo dat alles wat daarin vervat is, werklik is soos
God dit aan ons wou oordra? Baie dankie.
Antwoord: Dr Kobus kok antwoord:
Anton Kruger wil weet: “Bestaan die Bybel uit verskillende
‘bronne’ wat oor ŉ lang tyd ‘ontdek’ is? Miskien kan ons die
vraag na die aard van die Nuwe Testament as kanon (riglyn)
effens anders vra: “Uit watter bronne is die Nuwe Testament
saamgestel, en wanneer het dit nou eintlik “Bybel” geword?”
Hierdie vraag is baie kompleks, en by die Universiteit bied
ons hierdie kwessie oor ŉ hele module aan vir ons teologiese
studente en daarvoor gebruik ons ŉ boek van nie minder nie as
300 bladsye. Ek sal poog om in die toegelate lengte van die
huidige artikel dit so volledig moontlik te verduidelik en dan
ook vir jou die bronne voorstel wat jy kan lees om dit te
bestudeer. Die proses van kanonvorming is inderdaad ŉ
opwindende en reuse interessante proses.
Ek onthou hoe my leermeester prof Jan van der Watt eendag in

die klas dit vir ons verduidelik het deur ŉ teks uit Johannes
se evangelie as vertrekpunt te gebruik. Dit bly my tot vandag
toe by en ek dink dit behoort jou ook te help. In Johannes
20:30-31, so teen die einde van die evangelie, skryf Johannes
waarom hy nou eintlik die evangelie geskryf het: “Jesus het
nog baie ander wondertekens voor sy dissipels gedoen wat nie
in hierdie boek beskrywe is nie. Hierdie wondertekens waarvan
ek in hierdie boek vertel het is beskrywe sodat julle kan glo
dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle
deur te glo, in Sy Naam die lewe kan hê.” In Johannes 21:25,
in die heel laaste vers van Johannes wat ons vandag het, staan
daar: “Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar
as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele
wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie.” Hieruit is dit
duidelik dat Johannes, baie meer inligting tot sy beskikking
gehad het en eintlik baie meer van Jesus kon vertel. Om
hierdie rede sal geleerdes dan postuleer dat daar ŉ groter
bron van inligting in die tradisie of oorlewering was wat in
sirkulasie was. Johannes het dus ŉ seleksie gemaak van die
beskikbare materiaal tot sy beskikking en dit kunstig in ŉ
evangelie gegiet. Eintlik kon dit nie anders nie. Dink maar
aan jou eie lewe. Hoe vertel mens vir iemand van jou lewe?
Mens vertel vir iemand die verhaal van jou lewe wat oor 50
jaar verloop het in ŉ verhaal wat jy in een uur kan vertel. Jy
maak dus ŉ seleksie van die belangrikste dinge. Net so het die
dissipels en volgelinge van Jesus dit wat hulle onder die
leiding van die Heilige Gees gelei was om te vertel. Grafies
kan ons dit soos volg voorstel:

Volgens ons navorsing het daar ten minste ses fases
plaasgevind in die transmissie van die evangeliese tradisie.
Die proses is egter baie kompleks en dit wat hier volg is ŉ
reuse vereenvoudiging.

Fase 1: Die historiese Jesus
Jesus doen wonders op aarde, transformeer mense se lewens en
spreek God geïnspireerde woorde. Op hierdie stadium is die
enigste “Bybel” wat mense gehad het die Ou Testament.

Fase 2: Die vroegste tradisie
Jesus sterf, staan op uit die dood en gee sy dissipels die
sendingopdrag, vgl. Matt 28:19 – Gaan dan na al die nasies
toe, maak die mense my dissipels en leer hulle alles wat ek
julle beveel (geleer) het. Die dissipels van Jesus onthou wat
Jesus gesê en gedoen het en deel hierdie herinneringe en
woorde met mekaar en met die wêreld. Ten einde dit nog beter
te kan onthou en te kan bewaar het sommige van Jesus se
navolgers na sy dood dit wat Jesus gedoen en gesê het op skrif
neergepen. Dit was egter nog nie volledige evangelies nie,

maar geskifte wat van Jesus se wonders vertel en ander wat van
sy wyse God geïnspireerde woorde op skrif gesit het.

Fase 3: Die Paulus tradisie en geskrifte
Paulus kom ongeveer 33/34 n.C. tot bekering en begin kort
daarna die evangelie verkondig soos Christus dit aan hom
geopenbaar het (vgl. Gal 1:11-12), en ook dit wat aan hom
oorgelewer (lees 1 Kor 15:3) is uit die vroegste tradisie of
oorlewerings van die ooggetuies van Jesus (lees Gal 1:18-24).
Paulus het sy sendingreise rondom die jaar 48 n.C. begin en so
vroeg as die jaar 50 n.C. sy eerste brief aan die
Tessalonisense geskryf en kort daarna sy brief aan die
Galasiërs. Daarteenoor is die eerste evangelie, Markus
waarskynlik eers na die val van die tempel in 70 n.C. geskryf
en Johannes se evangelie in sy finale vorm so laat as 90 n.C.

Fase 4: Die samestelling van die Evangelies
Teen die agtergrond van vervolgings deur die Romeinse ryk en
die val van die tempel in 70 n.C. skryf die Evangelieskrywers
hulle meesterwerke. Die evangelieskrywers put hulle inligting
uit die mondelinge oorgelewerde tradisie en die geskrewe
bronne tot hulle beskikking en natuurlik ook dit wat hulle as
ooggetuies van die Jesus-gebeure beleef het.

Fase 5: Verspreiding van die manuskripte
Van die heel begin af het die apostels die suiwer tradisie
beskerm. Van tyd tot tyd het vreemde leerstellings opgespring.
Dit het al so vroeg as 48 n.C. gebeur toe sommige streng
Joodse Christene van Jerusalem die Heidense Christene in Klein
Asië in ou Joodse wette en reëls soos die besnydenis wou
indwing. Later teen die einde van die eerste eeu het groepe

soos die Gnostisisme opkoms gemaak en allerlei dwaalleringe
begin verkondig. Die apostoliese tradisie het egter elke keer
gewen en terug gegaan na dit wat Jesus gesê en gedoen het.

Fase 6: Die vasstelling van die kanon
Die behoefte het al meer gegroei om ŉ eie “Testament” of Bybel
te hê. Van die vroegste tye af was daar verskillende opinies
oor wat nou ingesluit moet wees en wat nie. In die vroegste
kerk se eredienste het hulle uit die Ou Testament gelees en
dan ook gelees uit die geskrifte wat later die Nuwe Testament
sou word (vgl. Justinus die Martelaar 110 n.C.-165 n.C.). In
die tweede eeu het Marsion probeer om alle Ou Testamentiese
invloede uit die Evangelie te haal en hy was van mening dat
die Christendom se God anders is as die Ou Testamentiese God.
Hierteenoor het die apostoliese tradisie geveg en gesê dat dit
nie is wat Jesus geleer het nie. Sommige ander het teen die
tweede eeu na Christus hulle eie geskrifte begin skryf en dit
boonop toegeskryf as werke wat uit die hand van die apostels
sou kom. Hulle wou dan ook hê dat hierdie geskrifte as
normatief moes geld vir die Christendom. Hierteen het die wat
die apostoliese tradisie voorstaan sterk gereageer. Vir hulle
was dit belangrik om net dit wat van die begin af oorgelewer
is en teruggaan na Jesus se woorde en dade as gesagvol te
erken. Uiteindelik sou die 27 boeke wat ons vandag in die NT
het as gesagvol erken word. Daar was egter van die begin af
onsekerheid oor boeke soos Hebreërs, Jakobus, 2 Petrus, 2
Johannes, 3 Johannes, Judas en Openbaring. Die meeste boeke
was egter van die vroegste tye as gesagvol erken en beskou as
ŉ ware verteenwoordiging van die evangelie wat Jesus gebring
het. Sommige boeke wat in die kerk gebruik was, is egter nie
in die kanon ingesluit nie, juis omdat die kanon vasstellers
nie eenvormigheid oor hulle insluiting gehad het nie (bv.
Openbaring van Petrus, Die Herder van Hermas, 1 Klemens,
Didage, die Handelinge van Paulus, die Brief van Barnabas).
Teen die laaste dekades van die vierde eeu, na die groot

(Christelike) Romeinse Keiser Konstantyn op die toneel gekom
het, het daar ŉ al groter behoefte ontwikkel om die Christene
se Bybel vas te stel en in ŉ kanon te vorm. In die jare 393 en
397 n.C. was daar belangrike sinode sittings gehou – die van
Hippo Regius en Kartago. Uiteindelik, met die hele kerk se
leiers van die tyd is daar finaal besluit dat die 27 boeke
wat ons vandag as die Nuwe Testament ken die Bybel van die
Christene sal wees. Hierdie boeke het almal teruggegaan op die
*apostoliese tradisie, hulle is die *oudste boeke wat die
naaste teruggaan aan Jesus en dus is hulle beskou as die *mees
betroubare geskrifte, hulle is gekoppel aan *ooggetuies wat
self Jesus se groot woorde en dade gesien het, en dit
*verkondig ‘n suiwer leer wat teruggaan op die boodskap van
Jesus, en hulle word *algemeen deur die kerk as gesagvol
aanvaar van die vroegste tye af.

Konklusie
Myns insiens kan ons dus die Bybel vertrou as betroubare
inligting oor Jesus, sy lewe en leweskeppende boodskap. Ons
kan egter ook die buite-Bybelse boeke bestudeer, omdat dit vir
ons ŉ venster oopmaak na die antieke wêreld van die eerste
eeue. Indien mens daardie vensters verstaan, dan maak die
Bybel ook op ŉ nuwe manier sin en waardeer mens dit sommer nog
meer. Jy kan gerus die boek van professore Jan van der Watt en
Francois Tolmie koop: Apokriewe Ou en Nuwe Testament. Cum
Uitgewers.
Vir verdere studie oor die onderwerp: Koop A.B. Du Toit & J.H.
Roberts. Handleiding by die Nuwe Testament band 1. Kanoniek
van die Nuwe Testament. Pp 1-294.
Hierdie boek kan by Protea boekwinkel in Hatfield gekoop word.
Sommige dominees behoort ook van hierdie boeke op hulle
boekrak te hê

Outeur: Dr Kobus Kok

Die Groot Geloofswoordeboek:
Bybeluitleg
Die Groot Geloofswoordeboek: Bybeluitleg
Bybeluitleg (Hermeneutiek, Eksegese)
Ons moet onderskei tussen die teorieë oor Bybeluitleg en die
maniere waarop ons in die praktyk die Bybel uitlê. Die teorieë
noem ons hermeneutiek en die praktiese uitleg eksegese.
Hermeneutiek (Uitlegteorie)
Die hermeneutiek (uitlegteorie) vra vrae oor hoe woorde en
taal werk, oor woorde en betekenis, oor verskillende
taalteorieë. Ons moet byvoorbeeld onthou dat woorde of taal
baie armer is as ervaring. Ons ken dit almal. Iemand sal sê:
“Ons was daar en daar. Dis ‘n wonderlike plek. Woorde kan dit
eenvoudig nie beskryf nie.” Veral ervarings en gevoelens is
baie meer as wat woorde kan sê. Ons kan nooit uit die
beskrywing van Jesus se lyding en kruisdood in die Evangelies
of uit ‘n preek regtig ten volle aflei wat daar gebeur het en
hoe erg sy lyding was nie. Dis eintlik opvallend hoe saaklik
en sober die evangeliste sy lyding beskryf, sonder baie
voegwoorde of omskrywings, so asof hulle goed besef het dit is
onmoontlik om regtig die diepte van sy lyding te beskryf.
Ná Auschwitz het Elie Wiesel, wat self daar was, tien jaar
lank geswyg. Sy standpunt was dat dit verraad aan die

slagoffers sal wees om daaroor te praat, want woorde sou nie
eens naastenby iets van hulle werklike ontreddering kom
weergee nie.
Dit beteken dat ons uit die woorde van die Bybel altyd minder
kan aflei as wat werklik gebeur het.
Verder is dit belangrik om te onthou dat woorde nie vaste betekenisse het nie. Ons gee aan woorde betekenis. Daarom is dit
gevaarlik om te veel te maak van die sogenaamde “oorspronklike
betekenis” van ‘n woord. Ons kan nie uit die “oorspronklike
betekenis” van “skoenlapper” aflei dit is iemand wat skoene
lap of regmaak nie, of uit “butterfly” dat dit ‘n vlieg van
botter is nie. Mense gee aan woorde betekenis wanneer hulle
dit gebruik. Die woord “lig” kry betekenis uit die verband.
“Die kar is lig” beteken iets anders as “Gee die lig aan”. In
die Bybel moet ons uit die verband probeer aflei watter
betekenis die skrywer aan ‘n bepaalde woord gegee het.
Johannes gee aan die woord “vlees” ‘n ander betekenis as Paulus (Joh 1:14; 1 Kor 15:50). In beide gevalle word dieselfde
Griekse woord sarx gebruik. Tereg het die 1983-vertaling sarx
in Johannes anders vertaal as in Korintiërs. Die twee skrywers
het ander betekenisse aan dieselfde Griekse woord gegee. As
dit nie so was nie, sou Jesus nie die koninkryk kon beërf nie,
want Paulus skryf dat “vlees” (sarx) en bloed nie die
koninkryk kan beërf nie, maar Johannes skryf dat die Woord
“vlees” (sarx) geword het. (*Opstanding van die vlees)
Dit bring ons by die interessante probleem dat daar aan elke
woord in die Bybel twee of selfs drie keer betekenisse gegee
word. Die skrywer het ‘n woord gekies om iets te sê, die
vertaler besluit watter betekenis hy dink die korrekte is, en
die leser gee ook weer ‘n betekenis aan die woord as hy of sy
dit lees.
Die saak word selfs nog ingewikkelder as ons onthou dat Jesus
nie Grieks gepraat het nie, maar Aramees (die “Hebreeus” van

daardie dae). In die Nuwe Testament het ons nou sy woorde in
Grieks. Die skrywer in die Nuwe Testament moes dus self eers
besluit wat Jesus bedoel het en ‘n Griekse woord daarvoor
gekies het. Tussen Hom en ons word daar dus eintlik vier keer
betekenis aan ‘n woord gegee.
Dit alles word hier geskryf, nie om ons onseker te maak oor
wat ons regtig in die Bybel kry nie, maar net ‘n bietjie
nederiger. Daar is mense wat met soveel fanfare kan uitwei oor
die “oorspronklike” betekenis van ‘n woord, en nooit hierdie
fyner nuanses in ag neem nie. Maar onseker hoef ons nie te
wees nie. Onthou nog ‘n keer die groot saak: die boodskap van
die Bybel is duidelik, die groot lyne kom oor en oor voor, en
daarom kan ons ons interpretasie kontroleer.
‘n Laaste opmerking voor ons by die praktiese uitleg kom. Ons
het tot dusver oor woorde gepraat, maar eintlik lê betekenis
nie in enkel woorde nie, maar in frases. Romeine 1:17 is ‘n
goeie voorbeeld. Die 1953-vertaling lui: “Want die
geregtigheid van God word daarin (dis in die evangelie)
geopenbaar uit geloof tot geloof.” Die vertalers het elke
woord letterlik vertaal, maar dit maak nie regtig sin nie. In
die 1983-vertaling lees ons: “In die evangelie kom juis tot
openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en
alleen omdat hulle glo.” ‘n Mens sou kon argumenteer dat hulle
verkeerd vertaal het omdat hulle vertaling omtrent nie meer
een woord het wat letterlik in die Grieks staan nie. Maar die
geheel het ‘n bepaalde betekenis, dis ‘n uitdrukking, ‘n
idioom, en deur ander woorde te gebruik kon die vertalers die
regte betekenis beter weergee. Jy kan nie reg vertaal as jy
woord vir woord vertaal nie. “Jannie het gister
stokkiesgedraai” is nie reg vertaal met “Yesterday Jannie
turned sticks” nie. Die frase dra die betekenis, nie die enkel
woorde nie.

Eksegese (Uitlegmetodes)

Heilshistoriese uitleg Historiese uitleg
uitleg
Struktuur-analise Histories-kritiese uitleg

Pastorale

Nou kom ons by die praktyk. Ons lees nou die Bybel. Hoe moet
ons dit nou verstaan?
Daar is baie verskillende maniere om die Bybel te probeer verstaan. ‘n Volledige verduideliking is nie hier nodig nie. Ná
die vorige bespreking is ‘n paar opmerkings genoeg om ‘n mens
rigting te gee.
Kyk waar in die Bybel ‘n uitspraak staan. Die Here het amper
vir Moses doodgemaak omdat hy nie sy seun besny het nie. Moet
ek dan dadelik myne besny? Nee, kyk waar staan dit (Eks 4:24).
Kyk of daar nie later ander perspektiewe hieroor gekom het
nie, byvoorbeeld dat Paulus later die besnydenis vir Christene
uit die heidendom verbied (Gal 5:3). Jesus sê uitdruklik wat
ons moet doen as ons ons gawe na die altaar bring (Matt
5:23-24). Moet ons dit dan nie doen nie? Ons gaan offer nie
meer by die altaar nie. Later het dinge verander. In Hebreërs
lees ons dat Christus die tempel en die offers vervang het met
sy eie groot offer. Maar het Jesus se woorde dan geen
betekenis meer vir ons nie? En God se dreigement aan Moses?
Nee, dit het, baie! Uit Eksodus 4 kan ons leer dat ons God ernstig moet neem, dat ons aan Hom gehoorsaam moet wees, dat Hy
bedoel wat Hy sê. En uit Matteus 5 kan ons aflei dat ons ‘n
verantwoordelikheid het om spanning tussen ons en ander op te
los, al is dit hulle wat iets teen ons het, en nie ons teen
hulle nie.
Jesus beveel sy dissipels uitdruklik om mekaar se voete te was
(Joh 13). Moet ons dit nog doen? Sommige sê ja, ander sê nee.
Ek dink nee, eenvoudig omdat voetewas vandag nie naastenby die
betekenis het wat dit toe gehad het nie. Ons het nie meer
slawe wat mense se voete was as hulle by ons kom eet nie, en
ons loop nie meer met oop skoene of sandale in stofstrate

sodat ons met vuil voete by vriende aankom nie. In daardie tyd
was dit ‘n besondere teken van nederigheid as die huiseienaar
bereid was om hierdie slawewerk te doen. Vandag is dit ‘n
vreemde ding. Maar ons kan wel iets leer: om mekaar in
nederigheid te dien.

• Heilshistoriese uitleg, Historiese uitleg en Pastorale
uitleg
Wat het ons tot dusver gedoen? Wat Eksodus 4 en Matteus 5 betref, het ons die Bybel heilshistories uitgelê. Ons het gekyk
na die ontwikkelings wat in die loop van die heilsgeskiedenis
voorgekom het. Wat Johannes 12 betref, het ons die Bybel histories uitgelê. Ons het die betekenis van voetewas toe en nou
met mekaar vergelyk. Maar ons het in elke geval die Bybel ook
pastoraal uitgelê. Ons het gevra wat dié uitspraak tog nog vir
ons sê.
Struktuur-analise
Daar is baie ander metodes om die Bybel uit te lê. Elke metode
het sy eie waarde, en elke metode kan ook verkeerd gebruik
word. Die struktuur-analise kyk na die struktuur van ‘n
gedeelte. Matteus 7:6 lyk snaaks in die 1953-vertaling, want
varke sal mos nie ‘n mens verskeur nie. Die 1983-vertaling het
raakgesien dat die vers ‘n snaakse struktuur het. In die
Grieks is daar vier frases in die volgende volgorde. Maar in
watter volgorde moet hulle gelees word? Kom ons ontleed hulle.
1.

Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie

2.

en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie

3.

hulle sal dit met hulle pote vertrap

4.

hulle sal omspring en julle verskeur.

Die vier frases is egter nie bedoel om in hierdie volgorde
gelees te word nie. ‘n Mens moet 1 en 4 saamlees, en dan 2 en
3. Dan is dit die honde wat jou dalk kan verskeur.

• Histories-kritiese uitleg
Die histories-kritiese metode kyk krities na ‘n gedeelte. Terwyl ons die boek Jesaja as ‘n eenheid ken, vra hulle of dit
nie oorspronklik meer as een boek was wat later
aanmekaargevoeg is nie. Die geaardheid van hoofstuk 1-39
verskil heeltemal van 40-54, en dan weer van 55-66. Dit lyk of
1-39 voor die ballingskap geskryf is, 40-54 tydens die
ballingskap, en 55-66 dalk ná die ballingskap. Daarom praat
hulle van Jesaja, Deutero-Jesaja en Trito-Jesaja. Maar daar is
ook geleerdes wat dit nie aanvaar nie omdat Jesus na dele uit
40-54 (Deutero-Jesaja) as woorde van Jesaja verwys (oa Matt
3:3; 8:17; 12:17). Volgens hierdie geleerdes het Jesus dus
aanvaar dat die hele boek deur dieselfde persoon, Jesaja,
geskryf is.
Die historiese kritiek aanvaar ook nie dat Moses die eerste
vyf boeke geskryf het nie, ten minste wat sy eie begrafnis
betref (Deut 34). Daar word ook deurgaans in die derde persoon
na Moses verwys. Dit lyk dus of iemand anders dit geskryf het.
Dit lyk verder of al die boeke nie deur een persoon geskryf is
nie, maar eerder of verskillende dokumente later
aanmekaargesit is. So lyk dit of Genesis 1:1-2:4a in 5:1
voortgesit word, terwyl 2:4b-4:26 ‘n ander dokument was. Die
gedagte word versterk deur die groot verskille tussen die
eerste skeppingsverhaal en die tweede. Dit lyk onwaarskynlik
dat een persoon al twee geskryf het.
Wat die sondvloedverhaal betref, lyk dit ook of daar dalk twee
verhale was wat later aanmekaargesit is. In een geval lyk dit
of die vloed 54 dae geduur het (Gen 7:12, 17; 8:6, 10, 12),
maar elders lees ons van 150 dae (7:24; 8:3). Was daar twee

verskillende dokumente met verskillende gegewens? Daar is
talle sulke verskille wat skynbaar beteken dat die eerste vyf
boeke later deur iemand saamgevoeg is uit ‘n aantal ouer
dokumente. Daar word selfs gepraat van drie hoofdokumente: die
Jahwis, die Elohis en die Priesterkodeks.
Daar is egter ook sterk teenkanting teen wat genoem word
hierdie “versplintering” van die eerste vyf boeke, veral met
die argument wat ons al vroeër teengekom het: dat Jesus Moses
as die outeur van die eerste vyf boeke aanvaar het (Matt 19:7,
8; Mark 12:26; Luk 16:29).
Dis nie nodig om nou al die ander uitlegmetodes in besonderhede uiteen te sit nie. In Ek glo die Bybel (Lux Verbi,
2002) is dit breedvoerig gedoen. Maar die punt wat nou hier
gemaak is, is dat ‘n mens net oopkop, denkend, maar nederig
moet lees. En daar is baie boeke op die mark wat goeie insigte
bied.
Woorde gemerk met ŉ * word elders bespreek.
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Die Groot Geloofswoordeboek:
Bybel
Die Groot Geloofswoordeboek: Bybel
Samestelling,
Ontstaan,
Boodskap,
Duidelikheid,
Gesag,
Betroubaarheid (onfeilbaarheid),
Die
Septuagint,
Kanon,
Inspirasie,
Woord van God

Samestelling
Die samestelling van die Bybel is interessant. Die Bybel is
nie ‘n enkele boek nie, maar eerder ‘n klein bibliotekie. As
die 66 boeke nog apart bestaan het en in ‘n moderne biblioteek
opgeneem moes word, sou hulle op heel verskillende plekke gestaan het. Onder die geskiedenisafdeling sou ‘n hele aantal gestaan het, by die digbundels ‘n paar, Daniël en Openbaring sou
dalk by Wetenskapsfiksie gestaan het (waar anders?), in die
Regsafdeling sou minstens Levitikus ingedeel wees, en by die
Musiekafdeling minstens die Psalms en Hooglied. En dan sou
daar spesiale afdelings geskep moes word vir die Evangelies en
die Briewe, want daar is nie sulke afdelings in ‘n biblioteek
nie. Wat ‘n verskeidenheid boeke in een omslag!
Verder bestaan die Christene se Bybel uit die Ou Testament en
die Nuwe Testament. Maar die Jode se Bybel bestaan net uit wat
ons die Ou Testament noem, maar natuurlik noem hulle dit nie
so nie. Dis hulle “Heilige Skrif”. Hulle het ook ‘n baie
interessante indeling van wat ons die Ou Testament noem. Ons
het self nie ‘n vaste indeling nie, maar gewoonlik noem ons
die eerste vyf boeke die vyf boeke van Moses, dan die
geskiedenisboeke tot by Esra, dan die wysheidsboeke tot by
Hooglied, en dan die profete. Maar die Jode het ‘n duidelike
driedeling: Wet (die eerste vyf boeke), Profete, Geskrifte.
Onder die Profete deel hulle baie meer as ons in, ook ons sogenaamde geskiedenisboeke. En onder die Geskrifte alles wat nie
onder die eerste twee ingedeel is nie. Die feit dat Jesus self
nog ons Ou Testament opsom as “die wet en die profete” (Matt
22:40) beteken dat die Geskrifte nog nie in daardie tyd deur
almal op dieselfde vlak as die Wet en die Profete gereken is
nie. Die *Sadduseërs het nooit eers die Profete op dieselfde
vlak as die Wet beskou nie. Daarom het hulle nie aanvaar dat
daar ‘n *opstanding sal wees nie. In die *Wet staan niks
daarvan nie.

Ontstaan
Die ontstaan van die Bybel is nog interessanter. As ‘n eenheid
kon die Bybel in elk geval nie voor die vierde eeu bestaan het
nie, want die volle lys boeke van die Nuwe Testament soos ons
dit vandag ken, kom vir die eerste keer eers in 367 nC voor in
Atanasius se Paasbrief aan sy gemeente. En eers teen die einde
van die vierde eeu (397) word daar by die derde Konsilie van
Kartago vir die eerste keer ‘n kerklike beslissing geneem dat
presies hierdie 27 boeke vir die kerk gesag het.
Die Ou Testament het toe al eeue lank bestaan, maar in verskillende vorme. Later meer daaroor. Maar teen die einde van
die eerste eeu, ongeveer 90 nC, het die Jode finaal by Jamnia
besluit oor die 39 boeke van die Ou Testament soos ons dit
vandag in die Bybels van die Protestante het.
Die Bybel is nie vooraf beplan en sistematies saamgestel sodat
‘n mens maklik ‘n geheelindruk van die inhoud kan kry nie. Die
afsonderlike boeke is geskryf sonder dat die een skrywer van
die ander een geweet het. Wat in ‘n bepaalde boek geskryf is,
is bepaal deur die omstandighede en behoeftes van die mense
vir wie dit geskryf is. Paulus skryf aan ‘n gemeente oor die
probleme en vrae wat hulle het (1 Kor 7:1). Hy gee nie ‘n
algemene en omvattende behandeling van die geloof nie. Matteus
vertel die verhaal oor Jesus só dat dit Jode kan oortuig dat
Jesus hulle Messias is. Maar Lukas vertel dit vir ‘n heiden.
Daarom gebruik Matteus die Ou Testament twee keer soveel as
Lukas. Nie een van die skrywers van die Bybel het ooit die
gedagte gehad dat sy bydrae in ‘n groter eenheid opgeneem sou
word en vir eeue der eeue gelees en in besonderhede bestudeer
sou word nie.
Wat die algemene inhoud van die Bybel betref, kan ‘n mens dit
in drie dele indeel:
•

God en die mensdom (Gen 1-11)

•

God en Israel (Gen 12-Mal 4)

•
Testament)

Jesus en die vroeë Christene (die Nuwe

• Boodskap (*Evangelie)
As dit waar is dat die Bybel nie regtig vooraf netjies beplan
is nie en dat die skrywers eintlik reageer op die besondere
behoeftes van hul lesers, is dit dan nie baie moeilik om agter
te kom waaroor dit eintlik in die Bybel gaan nie? Daar is
inderdaad baie verskille hieroor.
Luther het gesê dit gaan in die Bybel oor Jesus (Was Christum
treibet). Die meeste mense sal nie daarmee saamstem nie. Na
alles het Jesus net aan die kruis vir ons sonde gesterf. Gaan
dit nie darem om baie meer as net dit in die Bybel nie?
Nee! As ons regtig verstaan wie Jesus is en hoe ryk sy
betekenis is, sal ons maklik met Luther saamstem.
As ons sê Jesus is die boodskap van die Bybel, bedoel ons nie
dat die Vader en die Gees nie deel van die boodskap is nie.
Die Vader is Jesus se Vader, die Gees Jesus se Gees. Jesus is
die openbaring van God. Alles oor die Vader en die Gees het
dus direk met Jesus verband. Verder word die hele boodskap van
die koninkryk van God in Jesus saamgevat: Hy bring die
koninkryk deur sy eksorsisme (duiweluitdrywing – Luk 17:21;
Matt 12:28). Verder is Jesus nie net by ons verlossing
betrokke sodat die Bybel dan eintlik geen boodskap het vir die
breë samelewing nie. Jesus was ook as die ewige Seun van God
by die skepping betrokke (Joh 1:1-3), en ons lees selfs dat Hy
die doel van alle dinge is en dat alle dinge onder sy hoofskap
verenig sal word (Ef 1:10; Kol 1:17: alles is vir Hom geskep).
Hy is dus van die uiterste belang vir ons hele lewe,
samelewing en toekoms.
Daar is selfs nog meer. Dit is merkwaardig hoe al die groot
lyne van die Bybel op Jesus uitloop. Die enkele saak waarna

die meeste in die Ou Testament verwys word, is die uittog uit
Egipte. Dit is die geboorte van die volk wat God uitgekies het
om sy heerlikheid na die nasies uit te straal. ‘n Mens kan dus
verwag dat dit beklemtoon sal word. Profeet na profeet, psalm
na psalm verwys na die uittog. Sommige interpreteer dit baie
positief: die tyd toe Israel die Here so liefgehad het, die
bruidstyd (oa Jer 2:1-3). Maar in die meerderheid gevalle word
die uittog negatief geïnterpreteer as ‘n tyd van Israel se
ontrou. Deurgaans is God egter hulle God wat hulle uit Egipte
bevry het. Hierdie bevryding is die fondament van hul
verhouding met Hom en van hul hele volksbestaan.
Terloops, Israel was nie ‘n volk wat buiten ‘n klomp ander
dinge ook nog ‘n verhouding met die Here gehad het nie. Israel
was die volk van die Here. Hulle hele bestaan as volk was
afhanklik van die Here se verhouding (verbond) met hulle.
En in die Nuwe Testament word hierdie uittog dan op Christus
toegepas. Hy het sy eie uittog, Hy is die Paaslam wat geslag
is, Hy is die rots waaruit die water gevloei het; trouens, Hy
word eintlik die enigste nasaat van Abraham en neem dus
heeltemal Israel se rol oor (Matt 2:13-15; 1 Kor 5:7; 10:4;
Gal 3:16). Daar is dus baie meer in die Bybel wat met Jesus te
doen het as net ons verlossing.
En selfs nog meer. Daar is drie ampte wat die hele Ou
Testament oorheers: die profete, die priesters en die konings.
As ‘n mens die dele wat met hulle te doen het uit die Ou
Testament wegneem, bly daar weinig oor. Maar in die Nuwe
Testament lees ons dat Jesus al drie hierdie ampte vervul. Hy
is dié Messias-koning (Matt 16:16; Joh 1:49), Hy is dié
Hoëpriester (die Brief aan die Hebreërs), Hy is dié Profeet
(Matt 11:9; 14:5; 21:11, 46). Hy vervul dus eintlik alles wat
regtig in die Ou Testament betekenis gehad het.
En intussen stem omtrent alle Christene saam dat Hy ook die
hart van die Nuwe Testament is. As ons dus sê die boodskap van
die Bybel is die boodskap oor Jesus, beteken dit nie dat ons

net
die
oor
die

‘n klein deeltjie uit die Bybel kies nie. Eintlik raak dit
hele Bybel. Maar dit beteken wel dat dit nie in die Bybel
klein, minder belangrike besonderhede gaan nie, maar oor
groot lyne wat almal op Jesus uitloop.

Wanneer ons dan nou gaan nadink oor die duidelikheid, inspirasie, gesag en betroubaarheid van die Bybel, moet ons altyd die
boodskap van die Bybel in gedagte hou. Dit gaan nie sonder
meer oor alles in die Bybel nie. Dit is die boodskap wat
duidelik is, geïnspireerd is, gesag het en betroubaar is. Die
duidelikheid, inspirasie en gesag van die Bybel lê in dit wat
die Bybel wil sê, en nie in onbenullige kleinighede nie.
• Duidelikheid
Die duidelikheid van die Bybel beteken nie dat alles in die
Bybel sonder meer duidelik is nie. Eintlik is die Bybel ‘n
taamlike deurmekaar boek. As ‘n mens vir die eerste keer ‘n
Bybel in die hande kry en dit begin lees, sal jy groot
probleme optel as jy alles glo en doen wat jy lees. Jy sal
vroeg in Genesis jou seuntjies besny. Vroeg in Eksodus sal jy
begin weier om Saterdae te werk. Later in Eksodus sal jy na
die tabernakel begin soek en na priesters om jou offers te
bring. As jy Levitikus lees en glo en doen, sal jy dadelik
ernstig met die gereg bots omdat jy jou buurman se seun, wat
sy ma gevloek het, met klippe wou doodgooi. En so kan ‘n mens
aangaan. Teen die tyd dat jy by die Nuwe Testament kom en
ontdek dat hierdie wette en gebruike nie meer vir Christene
geld nie, sal jy voel dat die Christengemeenskap jou in die
steek gelaat het deur jou nie vooraf te vertel dat ‘n mens
eintlik die Bybel van agter af moet verstaan nie.
Ons kan dankbaar wees dat ons deel is van ‘n geloofsgemeenskap
(medegelowiges, ouers, onderwysers, vriende) wat ons van
kleins af help om iets van die Bybel te verstaan nog voor ons
dit regtig ernstig begin lees. Daarom weet ons dat Christus
die opset van die Ou Testament op ‘n omvattende manier

verander het sodat ons as Christene die Ou Testament nooit net
op sy eie kan lees en toepas in ons lewe nie, maar altyd in
die lig van die Nuwe, wat eintlik beteken in die lig van
Jesus. Daar is nie ‘n geruislose oorgang van die Ou Testament
na die Nuwe nie. ‘n Mens sit jou motor in ‘n totaal ander rat
as jy in die Nuwe inry, al is dit nog altyd dieselfde motor
waarmee jy ry.
Maar wat dan van die duidelikheid van die Bybel? Is die ou
gedagte dan reg dat ‘n mens nie te diep op die Bybel moet
ingaan nie omdat jy maklik jou kop kan verloor? Of dat ‘n mens
nie self te veel Bybel moet lees nie, maar liewer vir die
predikant moet vra om alles te verduidelik? In die tyd van die
*Kerkhervorming wou die *Katolieke Kerk nie die Bybel vertaal
nie omdat dit gevaarlik sou wees vir die gewone mense om dit
te lees. Daar het te veel dwalings daardeur ontstaan omdat dit
moeilik is om te verstaan.
Daarteenoor het Protestante altyd groot prys daarop gestel dat
gewone lidmate die Bybel lees. Die Protestante het ook dadelik
begin om die Bybel te vertaal omdat dit omtrent net in Latyn
beskikbaar was. Maar hulle het altyd geweet dat ‘n mens die
Bybel lees terwyl jy deel van ‘n geloofsgemeenskap is. Jy kry
van kleins af ‘n aantal basiese insigte wat jou dinge van die
begin af in perspektief laat sien.
Jy leer vroeg al dat dit eintlik in die Bybel oor Jesus gaan,
en daarom sien jy van die begin af juis die dele in die Bybel
raak wat oor Hom handel, en baie daarvan is ook maklik genoeg
om te verstaan. Oor en oor lees ons in die Nuwe Testament dat
Hy deur wonderwerke die koninkryk van God laat kom het, dat Hy
aan die kruis vir ons sonde gesterf het, en dat Hy uit die
dood opgestaan het om ons deel te gee aan sy nuwe lewe. Verder
dat ons gered word van die oordeel van God as ons in Jesus as
ons Verlosser glo, en so kan ons aangaan. Uiteindelik gaan dit
om die boodskap van die Bybel, die ryk boodskap oor Jesus. In
hierdie opsig is die Bybel duidelik vir enigeen wat deel is
van ‘n groter geloofsgemeenskap. Maar dit verander nie die

feit dat daar baie ingewikkelde dinge in die Bybel is wat ons
nie sonder baie bykomende kennis kan verstaan nie.

• Gesag
Net soos die duidelikheid van die Bybel hou sy gesag (én sy inspirasie) ook direk verband met sy boodskap. As dit in die Bybel om Jesus gaan, is dit die boodskap oor Jesus wat vir ons
gesag het. Omdat dit oor Jesus gaan, is die Bybel nie ‘n
wetenskaplike handboek of ‘n handboek oor die aardrykskunde
van Palestina nie. Dan het die Bybel nie gesag oor die
natuurwetenskappe of oor aardrykskunde nie.
Dit beteken dat die *wêreldbeeld van die Bybel nie gesagvol is
nie. Ons het vandag ‘n ander beeld van die heelal, baie
anders, baie groter en baie ouer as wat die Bybelskrywers
gedink het.
Natuurlik is dit dus elke keer weer ‘n vraag: Wat het dan vir
ons vandag gesag in die Bybel? Natuurlik die boodskap van die
Bybel, die boodskap oor Jesus. Maar presies wat in die Ou Testament is nou deel van hierdie boodskap?
Toe ons die boodskap van die Bybel bespreek het, het ons opgemerk dat omtrent alles in die Bybel op Jesus uitloop, in elk
geval alles wat in die Ou Testament belangrik is: die
skepping, Abraham, die uittog, die konings, die profete, die
priesters. In Hom is vervul die beloftes oor die Messias, die
profeet, die hoëpriester, die Seun van die mens, die dienaar,
die Woord, en noem maar op. Dit is die dinge wat regtig ‘n rol
speel in die Ou Testament, en al hierdie dinge trek in Jesus
saam.
Dit beteken ons kan die gesag aanvaar van die dinge/sake/ampte
wat:
1.

oor en oor in die Bybel voorkom

2.
3.
staan
4.

in verskillende verbande voorkom
op een of ander manier met Jesus in verband

teologiese betekenis het

Dink maar net aan die verskil tussen die uittog en die bevel
om ‘n kind wat sy of haar ouers vloek, met klippe dood te
gooi. Dink aan die verskil tussen die vensters in die hemel
waardeur die reën val, en die beloofde Messias. Dink enersyds
aan die seënspreuk oor die een wat Babel se babatjies teen
klippe verbrysel, en andersyds aan die Naam van God as die God
van die weduwees, weeskinders en vreemdelinge, die regteloses.
Die eerste een bly gelukkig in die Psalms agter, die tweede
een kry heerlik in Jesus gestalte.
‘n Onfeilbare maatstaf is dit bepaald nie, maar wel ‘n hulp om
ons aandag op die wesenlike te bepaal.
• Betroubaarheid (onfeilbaarheid)
Dit is in hierdie lig wat ons ook na die betroubaarheid van
die Bybel moet kyk. Daar is mense wat verkies om van die
onfeilbaarheid en selfs van die foutloosheid
praat. Hierdie rigting staan bekend as die
wat graag sê: Elke boek, elke hoofstuk, elke
elke letter in die Bybel kom direk van God
onfeilbaar is en nooit ‘n fout maak nie, kan
fout in die Bybel wees nie. Dit is immers God

van die Bybel te
*Fundamentalisme
sin, elke woord,
af. En omdat God
daar geen enkele
se Woord.

‘n Mens kan maar net respek hê vir die wonderlike vroomheid en
vir die eerbied vir God en die Bybel wat hieruit straal. Ons
mag nooit minder respek en bewondering vir Hom en sy Woord hê
as wat hier na vore kom nie. Maar as ons oopkop na die Bybel
kyk, kry ons baie probleme wat nie so maklik onder die tafel
ingevee kan word ter wille van wonderlike eerbied nie. Elders

blyk dit dan ook dat die Fundamentalisme nie gehandhaaf kan
word in die lig van die probleme wat ons in die Bybel kry nie.
Maar daar is ‘n dieper verskil, ‘n verskil in uitgangspunt.
Die Fundamentalisme begin met ‘n dogmatiese uitgangspunt oor
die Bybel (dit is deur God ingegee en daarom kan daar geen
verskille of teensprake van enige aard in wees nie), en dan is
hulle verplig om al wat na teensprake of verskille lyk, weg te
verklaar. Dit maak dit uiters moeilik om eerlik na probleme te
kyk. Jy weet al vooraf jou gevolgtrekking moet wees dat dit
nie regtig bestaan nie. Hoe jy die probleme gaan verklaar,
weet jy nie vooraf nie, maar wel dat jy gaan bevind dat dit
nie regtig bestaan nie.
Daarteenoor gaan ons eerlik na die Bybel kyk en vra of daar
verskille of probleme is, en hoe ons dit kan hanteer. As daar
botsende standpunte of verhale is, erken ons dit. As daar
verklarings van dinge is wat nie werk nie (hoe reën gevorm
word), erken ons dit ook. En daarna vra ons dan of die Bybel
betroubaar is en wat ons daarmee bedoel.

Probleme in die Bybel
Daar is twee groot groepe probleme wat ons moet bekyk en dan
vra hoe ons die betroubaarheid van die Bybel in die lig daarvan moet verstaan. Die een is die verskille wat daar in die
Bybel is, veral tussen die Evangelies. En die ander is die
verskille tussen die presiese woorde wat in die Ou Testament
staan, en die woorde wat die skrywers van die Nuwe Testament
gebruik as hulle dit aanhaal.
Die verskille tussen die Evangelies word onder die *Sinoptiese
probleem behandel, en die bevinding is dat daar inderdaad probleme deur die verskille geskep word, dat sommige van die
verskille taamlik ingrypend is en skynbaar nie opgeklaar kan
word nie, maar dat hierdie verskille nie ons geloof aantas nie
omdat dit nie die hart van die geloof raak nie, maar net

kleiner besonderhede.
Die verskille tussen die Ou Testament en die Nuwe. Die tweede
saak is die vreemde manier waarop die skrywers van die Nuwe
Testament die Ou Testament aanhaal. Daar is interessante verskille tussen die spesifieke woorde in die Ou Testament en die
woorde wat die skrywers van die Nuwe Testament gebruik as
hulle dit aanhaal. Hierdie saak is uiters belangrik, maar dit
is nie so maklik nie, en dit het ‘n baie interessante
geskiedenis. Kom ons kyk na ‘n paar voorbeelde.
Jakobus haal Amos 9:11-12 in Handelinge 15:16-17 aan.
Daardie dag bou Ek die vervalle hut van Dawid weer op; Ek stop
sy barste toe en bou sy murasies op, Ek herbou hom soos hy in
die ou tyd was, sodat my volk die oorwinnaar sal wees oor wat
van Edom oor is, oor al die nasies oor wie my Naam uitgeroep
is, sê die Here.
Amos 9:11-12
Daarna sal Ek terugkom, en Ek sal die vervalle huis van Dawid
weer opbou, en Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak,
sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die
heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te wees, sê die
Here wat hierdie dinge doen.
Handelinge 15:16-17
Die dele wat nie gekursiveer is nie, het ook verskille, maar
dit is nie so opvallend of belangrik nie. Die twee
gekursiveerde dele verskil egter radikaal. Die deel in Amos
beloof ‘n militêre oorwinning vir Israel oor een van sy ou
vyande, Edom, en sommer oor ‘n klomp ander volke ook. Maar die
aanhaling in Handelinge is ‘n sendingteks! Die naaste wat ‘n
mens die twee aan mekaar kan bring, is om die tweede ‘n
geestelike oorwinning te noem. Maar wie “oorwin” word, verskil
heeltemal. Edom word al die ander mense, en die nasies oor wie
die Here se Naam uitgeroep is (dit beteken wat onder sy gesag

kom), word die heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te
wees.
Daar is talle sulke voorbeelde. Die opmerksame Bybelleser sou
al gesien het dat daar onderaan die bladsy by Handelinge 15
staan: “Vgl. Amos 9:11-12.” Die “Vgl” is “vergelyk”. Die
vertalers wil hier (en op baie ander plekke waar aanhalings
gemaak is) nie die leser verwar deur eenvoudig te skryf: Amos
9:11-12 nie, want die verskil is te groot. Maar Jakobus sê
uitdruklik dit is wat die profeet gesê het.
Waar kry Jakobus hierdie vreemde woorde? En dan nogal
wat die punt wat hy wil maak, ten volle ondersteun. Hy
‘n sendingtoespraak besig, en hy gebruik ‘n uitspraak
militêre oorwinning. Maak hy met die Ou Testament wat hy

woorde
is met
oor ‘n
wil?

Kom ons kyk eers gou na nog ‘n voorbeeld.
‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring
en sy sal hom Immanuel noem.
Jesaja 7:14
Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en
hulle sal Hom Immanuel noem.
Matteus 1:23
Ook hier is kleiner verskille wat nie so belangrik is nie.
Maar die verskil tussen jong vrou en maagd is uiters
belangrik. ‘n Jong vrou is nie noodwendig ‘n maagd nie.
Hoe werk dit dat die skrywers van die Nuwe Testament so snaaks
aanhaal uit die Ou Testament? Trouens, so op die oog af lyk
dit of hulle sommer na willekeur die teks verander om hulle
behoefte te pas. Jakobus wil in sy toespraak die punt van die
sending onder die heidene maak. Maar Amos se teks sê heeltemal
iets anders. Verander Jakobus dit sommer soos hy dit nodig
het? En Jesaja profeteer van ‘n jong vrou wat ‘n seun sal hê.
Verander Matteus dit sommer in “maagd” omdat dit die situasie

pas? Immers, hy wil sê dat Jesus uit die maagd Maria gebore
gaan word.
Op hierdie vrae moet ons nee antwoord. Daar is inderdaad goeie
verklarings vir hierdie vreemde toedrag van sake.

• Die Septuagint
Die vroeë Christene het die Ou Testament in twee verskillende
vorme gehad. Hulle het die Hebreeuse Ou Testament gehad (die
Masoretiese teks), en hulle het ‘n Griekse vertaling gehad,
die Septuagint of LXX. Die Jode het die Septuagint gemaak
omdat daar baie Jode om die Middellandse See versprei het en
hul kinders nie meer Hebreeus of Aramees geken het nie. Grieks
was die “wêreldtaal”. Selfs in Aleksandrië in Egipte was
Grieks die algemene taal. Daarom het die Joodse godsdienstige
leiers ‘n Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament
laat maak, waarskynlik ongeveer 200 vC. Daar is baie kleiner
interessanthede oor hierdie vertaling wat nie regtig belangrik
is nie. So is daar die verhaal dat dit deur 72 Jode gedoen is,
ses uit elk van die twaalf stamme. Daarom word daar van die
LXX gepraat, wat 70 in Latynse syfers is. Die verhaal lui
verder dat die 72 geleerdes elk in ‘n afgeslote kamer gaan
werk het en die hele Ou Testament vertaal het. En toe hulle
dit agterna vergelyk, was almal se vertalings woordeliks
dieselfde. Augustinus het dan ook geglo dat die Septuagint net
so geïnspireerd was soos die Hebreeuse teks.
Die vroeë Christene het hierdie vertaling bo die Hebreeus verkies. Die eerste rede is dat dit in Grieks was en dat die evangelie vinnig in die Griekssprekende wêreld versprei het. Al
Paulus se sendingwerk is deur middel van Grieks gedoen. Maar
daar was ‘n ander en belangriker rede. Die Septuagint het
hulle boodskap oor Jesus goed gepas.
Die Septuagint was nie ‘n gewone vertaling soos ons dit vandag

verstaan nie. Die vertalers het sekere oogmerke met die vertaling gehad, en dit duidelik deur allerlei veranderings en
toevoegings probeer bereik. Hulle het die vertaling gedoen in
‘n tyd waarin dit sleg gegaan het met die Jode en hulle al
baie rondom die Middellandse See versprei het. Die vertalers
het dus onder andere twee dinge probeer bereik: om die Jode
weer moed te gee en om hulle te motiveer om hul geloof met
heidene te deel. Om hulle moed in te praat wou hulle klem lê
op die beloofde koms van die Messias wat Israel van sy vyande
sou bevry. Dit beteken dat hulle heelwat tekste in die Ou
Testament wat nie regtig na die Messias verwys het nie, só
vertaal het dat dit wel op die Messias toegepas kon word. Ons
praat van die Messianisering van die Ou Testament in die
Septuagint. Om hulle te motiveer om hulle geloof met die
heidene te deel, is tekste wat niks met sending te doen gehad
het nie in sendingtekste verander. In hierdie geval praat ons
van Missionisering. Kom ons kyk net na ‘n paar voorbeelde,
eers van Messianisering.
Messianisering en Missionisering
Numeri 24:7 lui in die Hebreeus: “Israel se waterkruike loop
oor, hy saai waar oorvloed water is.” Dis ‘n pragtige profesie
vir Israel wat in ‘n droë land woon. Maar in die Septuagint
lui dit: “Iemand sal uit sy nageslag kom en hy sal heers oor
baie volke.” Dit is duidelik dat dit verander is sodat dit op
die Messias toegepas kan word. In Genesis 47:31 word “bed”
vertaal met “septer” wat maklik met die komende Messias
verbind kan word omdat ‘n koning ‘n septer gedra het. Die
Messias gaan tog kom heers. Net so Jesaja 11:1 waar die
Hebreeus vir “takkie” vertaal word met “heerserstaf”. In
Jeremia 3:19 word die Hebreeus: “Hy sal ‘n besitting kry wat
liefliker is as enigiets wat enige nasie het,” verander na:
“die Here, die magtige heerser oor die nasies.” Nogeens die
Messias wat Israel van sy vyande kom bevry.
Al hierdie tekste kon die Christene nou as Messiaanse tekste

gebruik en op Jesus toepas, baie meer as wat ooit in die Hebreeuse Ou Testament voorgekom het. Die een teks wat hulle
dankbaarder as enige ander een aangegryp het, is Jesaja 7:14
waar die Hebreeuse “jong vrou” verander is na “maagd”. Dis dan
ook hoe dit in Matteus 1:21 gebruik word. En dis presies wat
hulle oor Jesus geglo het. Hulle kon dus uit die Ou Testament
“bewys” dat Jesus die beloofde Messias is, want Hy is uit ‘n
maagd gebore. Dink nou net aan Handelinge 18:5, 28, voorbeelde
van hoe die apostels deurgaans probeer het om die Jode te
oortuig dat Jesus van Nasaret hierdie beloofde Messias
(Christus) is.
Naas hierdie Messianisering was daar ook die Missionisering
van sekere tekste in die Ou Testament. Na een van die
opvallendste het ons alreeds gekyk. Amos 9:12 lui in die
Hebreeus: “Sodat my volk die oorwinnaar kan wees oor wat van
Edom oor is, oor al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is,
sê die Here.” In die Septuagint lui dit: “Sodat al die ander
mense (die Here) kan soek, ja, al die heidennasies wat Ek
geroep het om my eiendom te wees, sê die Here (God) wat
hierdie dinge doen.” Die woorde tussen hakies kom nie in die
Septuagint voor nie, maar word deur Jakobus ingevoeg (Hand
15:16-17).
Wat beteken dit? Eerstens dat ons nou besef waar die vreemde
aanhalings van Ou-Testamentiese tekste in die Nuwe Testament
vandaan kom. Die apostels het die Septuagint bo die Hebreeuse
Ou Testament verkies en hulle aanhalings daaruit gedoen – gewoonlik uit die kop, en daarom soms met kleiner veranderings.
Die vreemde aanhalings kom dus uit die Jode se eie vertaling
van die Ou Testament, en nie van die Christene af nie.
Wanneer ons by die inspirasie van die Bybel kom, sal ons verder na hierdie interessante verskynsel kyk. Maar wat die betroubaarheid van die Bybel betref, is dit nogeens duidelik dat
hierdie veranderings van die Ou Testament wat via die Septuagint in die Nuwe Testament ingekom het, op geen manier ons
geloof kan bedreig nie. Die dinge wat die Septuagint verander

het, druis nie in teen ons geloof nie, dit versterk dit net.
Daar het in elk geval genoeg profesieë oor die komende Messias
in die Ou Testament gestaan. Die Septuagint het dit net
vermeerder. En wat die sendingtendens betref, was die motief
vir die sending in elk geval van die begin af in die Ou
Testament teenwoordig, want God is van Genesis 1 af die God
van die hele wêreld en van alle volke, en Hy het juis vir
Abraham uitgekies om deur hom al die volke te seën (Gen 12:3).
Dus het net die metode hoe Hy uitreik na die ander volke in
die Nuwe Testament verander. Van toe af moes die Christene
uitgaan na die heidene, iets wat in die Ou Testament nog nie
bekend was nie, al het daar al in Jona iets daarvan
deurgeskemer. (*Sending)
Dit beteken dat die verskille tussen die Evangelies en die
vreemde aanhalings van die Ou Testament in die Nuwe nie die betroubaarheid van die Bybel in gedrang bring nie. Dit waaroor
dit in die Bybel gaan, die boodskap van die Bybel, word nie
daardeur onseker gestel nie.
Nogtans wys hierdie vreemde aanhalings en ook die werklike
verskille tussen die Sinoptiese Evangelies (*Sinoptiese
probleem) dat dit moeilik is om die *Fundamentalisme te
aanvaar, hoe vroom die motiewe van hierdie siening ook al is.
Tot dusver het ons net negatief gekyk na die betroubaarheid
van die Bybel: daar is niks wat daarteen spreek nie. Maar is
daar ook dinge in die Bybel wat ons geloof dat die Bybel
betroubaar is, steun en versterk?
Positiewe getuienis vir die betroubaarheid
Daar is belangrike tendense in die Bybel wat ons vertroue versterk. Daarvoor kan ons weer na die Evangelies kyk en later na
die uittogverhale. Die beeld wat die Evangelies van die
dissipels teken, is een van die sterkste voorbeelde. Om dit te
verstaan moet ons onthou dat die dissipels die kerkleiers was
in die tyd toe die Evangelies geskryf is, so omtrent teen die

jare 65/66 nC.
Die negatiewe prentjie van die dissipels
Die dissipels word uiters negatief weergegee in die
Evangelies. Dink maar net aan die prentjie wat ons kry van die
drie lydensaankondigings van Jesus. Trouens, net voor die
eerste een is Jesus alreeds moedeloos oor hulle. Lees gerus sy
uiters negatiewe woorde aan hulle (Mark 8:16-21). Daarna kom
die eerste lydensaankondiging (Mark 8:31-33). Net na die
hoogtepunt van Petrus se belydenis dat Jesus die verwagte
Messias is, kom die totale misverstand oor Jesus se
Messiasskap aan die lig, en word Petrus diep verneder oor sy
onbegrip. Hy word Satan genoem! Van een ding kan ons seker
wees: dit moes werklik gebeur het. Drie van die Evangelies dra
dieselfde boodskap. Waarom sal al drie Evangelies in die
sestigerjare van die eerste eeu Petrus onnodig negatief wil
voorstel terwyl hy ‘n sentrale rol in die kerk speel? Die
teendeel is eerder waar. Dit het moed gekos om die waarheid
ronduit te vertel, want dit is ongelooflik negatief. Dié
kerkleier is deur Jesus self Satan genoem.
En hier hou dit nie op nie. Net daarna kom die tweede lydensaankondiging (Mark 9:30 ev). Hierdie keer is dit nie net
Petrus nie, maar sommer ‘n algemene stelling: “Hulle het dit
nie verstaan nie.” En dan die verdere vernedering: hulle het
met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. En
dit terwyl Jesus oor sy komende lyding praat omdat Hy
ondersteuning by hulle vra. Hy gaan verwerp word en ly, maar
hulle stry oor wie die belangrikste is. Dit skryf jy net oor
kerkleiers as dit regtig gebeur het. Die Evangelies is
betroubaar.
Die dissipels se reaksie op die derde aankondiging span die
kroon (Mark 10:32 ev). Weer geen ondersteuning vir Jesus nie.
Weer geen begrip nie. Hulle kan hulle eenvoudig nie ‘n Messias
voorstel wat gaan ly en verwerp word nie. Die Messias moet

hulle dan van die Romeine kom bevry. Daarom Jakobus en
Johannes se versoek om die belangrikste posisies in die nuwe
regering te kry. Maar onthou, hulle was saam met Petrus die
driemanskap wat die naaste aan Jesus gestaan het. Dit beteken
Jesus se naaste ondersteuners het geen begrip of meelewing
nie. Geen evangelis sou dit vertel het as dit nie regtig
gebeur het nie.
Die verhaal hoef nie verder gevolg te word nie. Die verraad
deur Judas, die verloëning deur Petrus, die vlug van al die
dissipels toe Jesus gevang word, hulle afwesigheid by die
kruis en die begrafnis, die afwesigheid by die leë graf
Sondagmôre, dit word al erger.
Maar die punt is gemaak. Ons kan die evangeliste vertrou.
Hulle het, selfs as dit ongetwyfeld moeilik was, selfs as die
versoeking sterk moes gewees het om die vernedering vir die
kerkleiers te versag deur alles bietjie af te water, die
verhaal vertel soos hulle dit beleef of nagevors het (Lukas).
Die uittog
Presies dieselfde geld van die uittogverhaal. Dis een groot
vernedering vir Israel om so ‘n begin te hê. Daar is op die ou
end nie ‘n enkele rolmodel in hulle ontstaansgeskiedenis nie.
Selfs Moses moes buite die beloofde land sterf. Geen volk dink
so ‘n ont-staansgeskiedenis uit nie. Dis vernederend. Dit
beteken nog ‘n keer dat ons die Bybelskrywers kan vertrou. Die
uittogverhale moet in groot lyne die ware toedrag van sake
weergee.

• Kanon
Dit is ‘n vraag of die boeke wat ons in die Bybel het, presies
die regte boeke is. Is daar nie dalk van hierdie boeke wat
nooit in die Bybel ingesluit moes gewees het nie? En is daar

nie boeke wat nooit ingesluit is nie, maar wat tog eintlik in
die Bybel hoort nie?
Daar is ‘n antwoord wat
vaarbaar is nie. Dit
onfeilbaar gelei het om
te erken en in die Bybel

baie populêr is, maar nie regtig aanis dat die Heilige Gees die kerk
juis hierdie boeke en ook nét hierdie
in te sluit.

Die probleem met hierdie antwoord is dat daar inderdaad vir
baie eeue lank meer boeke in die Bybel ingesluit was as wat
ons vandag het. Oor die Nuwe Testament is daar min verskil,
maar die *Katolieke Kerk erken meer boeke as deel van die Ou
Testament. Hulle volg die apostels en die vroeë Christene wat
die Septuagint gebruik het. In hierdie Griekse vertaling van
die Ou Testament was omtrent twaalf ekstra boeke en byvoegings
by boeke ingesluit. Dink maar aan die Makkabeërboeke, die
Wysheid van Salomo, Tobit en Judit. Vir 1 500 jaar was dit die
Ou Testament van die kerk, totdat die Hervormers besluit het
dat hulle nie hierdie ekstra boeke erken nie. Van toe af het
die Protestante ‘n dunner Bybel as die Katolieke.
Hoe nou? Dit help baie as ‘n mens aanvaar dit gaan nie om die
presiese getal boeke nie, maar om die boodskap van die Bybel.
Onder die betroubaarheid en die gesag van die Bybel het ons
hierna gekyk. Dit maak nie soveel saak of daar ‘n paar boeke
bykom of weggelaat word nie. Die ekstra boeke wat in die
apostels se “Bybel” (die Septuagint) was, het hulle nie by ‘n
ander boodskap uitgebring as dit wat ons vandag uit die dunner
Ou Testament kry nie. Die groot lyne van die boodskap is
duidelik en staan vas. Die sake waaroor dit werklik gaan, kom
oor en oor voor, en is nie tot een boek beperk nie.

• Inspirasie
Ons kry presies dieselfde standpunt as ons vra na die
inspirasie van die Bybel. Ook in hierdie verband is daar die
pragtige oortuiging van die *Fundamentalisme dat elke woord in

die Bybel direk van God af kom omdat dit deur die Gees
geïnspireer of ingegee is. Maar ons het gesien dit is nie
heeltemal so eenvoudig nie. Dink maar aan Amos 9:11-12. Ons
het gesien daar is drie verskillende stelle woorde vir hierdie
twee verse in die Bybel: die Hebreeuse Ou Testament, die
Septuagint, en die Nuwe Testament (Hand 15:16-17). As elke
woord in die Bybel nou letterlik net so deur die Gees ingegee
is, watter woorde het Hy gegee? Is die Ou Testament, die
Septuagint, of die Nuwe Testament geïnspireer? En wat van al
die kleiner verskille tussen die Evangelies?
As ons aanvaar dat die boodskap van die Bybel geïnspireer is,
val hierdie vrae weg. Wat in die verhaal van die blindes deur
die Gees ingegee is, is nie hoeveel blindes dit was nie, maar
dat Jesus sy of hulle gesig herstel het (Matt 20:30; Mark
10:46).
Ons kan gerus ook ‘n oomblik kyk na die twee tekste wat gebruik word vir die inspirasie van die Bybel. Ons lees
uitdruklik: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer” (2 Tim
3:16). Drie dinge is in hierdie verband belangrik. Eerstens
het ons hier ‘n baie “hoë” Skrifbeskouing. Die 1953-vertaling
het gelui: “Die hele Skrif is deur God ingegee.” Dit moet
tenminste beteken dat God agter die Skrif sit, dat Hy baie
direk betrokke was by die ontstaan van die Skrif. ‘n Mens kry
dieselfde indruk uit die ander teks: “Deur die Heilige Gees
meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig” (2
Pet 1:21). Hier is eintlik van ‘n dubbele aktiwiteit van God
sprake. Die profete se woorde kom van God af en die Gees het
hulle meegevoer of aangedryf om dit te spreek. ‘n Mens kan nie
anders as om met ‘n “hoë” Skrifbeskouing te eindig nie: die
Skrif dra die gesag van God.
Tweedens word hier egter nie verduidelik presies hoe God se
betrokkenheid by die ontstaan van die Skrif gewerk het nie.
Dit is nie sonder meer duidelik wat onder inspirasie bedoel
word nie. Sommige verstaan dit so dat elke woord direk deur
God ingegee is. Maar hier staan nie regtig so iets nie.

En derdens is dit ‘n vraag wat onder “die Skrif” verstaan
word. Ons weet dat Paulus en die ander skrywers van die Nuwe
Testament by voorkeur die Septuagint gebruik het. Ons het
gesien dat dit allermins ‘n woordelikse vertaling van die
Hebreeuse Ou Testament was. Inteendeel, daar is heelwat
vertalings wat vreemd is en ander wat duidelik bepaalde
oogmerke wou bereik wat nie in die Hebreeus aanwesig was nie.
Maar dit beteken dat ‘n onnoukeurige vertaling van die Ou
Testament volgens hierdie tekste deur God ingegee, van God
afkomstig, deur die Gees gedrewe is. Immers, die apostels het
hierdie vertaling in die Nuwe Testament aangehaal as die Woord
van God. Dit kan dus lankal nie meer beteken dat God elke
woord aan die skrywer gegee het nie. Dit kan op sy beste
beteken dat God (deur die Gees) die skrywers gelei het om die
groot lyne (boodskap) in die Bybel te verstaan en elkeen op
hul eie unieke manier weer te gee.
Net soos by die gesag en betroubaarheid van die Bybel, is dit
nogeens duidelik dat dit om die boodskap van die Bybel gaan en
nie om allerlei kleiner besonderhede nie.
• Woord van God
Christene bely dat die Bybel die Woord van God is. Daar word
verskillende inhoude daaraan gegee. Die een uiterste is dat
elke woord in die Bybel direk van God af kom.
(*Fundamentalisme) Die ander uiterste is dat ons in die Bybel
eintlik net woorde oor God het, mense se ervarings wat hulle
aan God toeskryf. Tussenin lê baie skakerings.
Natuurlik is dit mense wat die Bybel geskryf het, nie God nie.
En natuurlik het mense geskryf wat hulle van God beleef het.
Maar daar is meer as net dit. Dink maar net aan Jesus. Hy het
God tog op ‘n unieke manier verteenwoordig. Sy woorde is tog
meer as ‘n mens se woorde oor God. Daar is ‘n sin waarin Hy
self God was (*Goddelikheid van Christus), sodat sy woorde God
se woorde is. As ons nou onthou met watter eerbied Hy oor die

Ou Testament gepraat het, kan ons nie anders as om ook aan die
Ou Testament meer gesag toe te ken as net mense se woorde oor
God nie. Daar is ‘n sin waarin God deur hierdie mense gepraat
het. Die skrywers van die Ou Testament het hulle beroep op ‘n
direktheid in God se omgang met hulle wat ons nie so maklik in
twyfel kan trek nie. En selfs vandag nog is daar groepe
Christene wat glo dat hulle direkte woorde van God kry. Hulle
ontvang profesieë oor die wil van God. Dit hang saam met ‘n
bepaalde spiritualiteit waaraan nie alle Christene deel het
nie.
En tog moet ons versigtig wees om dit wat ons uit die Bybel aflei (dit beteken die interpretasie wat ons aan die Bybel gee),
te maklik die woorde van God te noem. Na alles moet ons dit
lees en interpreteer. En ons weet goed genoeg hoe verskillend
mense se interpretasies is. Die beste wat ons dus ooit kan hê,
is ons interpretasie van God se Woord.
Juis daarom is dit so belangrik om in gemeenskap met Christene
uit ander tradisies te leef. Dit is altyd ‘n korrektief op ons
eie interpretasie wat baie sterk deur ons situasie en ons
groep se oortuigings beïnvloed word.
Woorde gemerk met ŉ * word elders bespreek.
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