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Inleiding

Die Bybel is die wêreld se top verkoper. Jaar na jaar word mil-
joene eksemplare verkoop of weggegee. Alhoewel die meeste 
antieke boeke uit die geheue verdwyn het, word die Bybel 
steeds meer gedruk as enige ander boek en is dit in meer as 

2,000 tale beskikbaar. Dit het gehelp om die basis vir die Westerse same-
lewing te vorm en het ’n groot deel van sy godsdienstige, ekonomiese en 
sosiale sienings gevorm.

Ondanks die gewildheid van die Bybel, word dit ook tereg beskryf 
as die wêreld se mees mis-
verstaande boek. Alhoewel 
miljoene mense Bybellesers 
is, vind baie dit moeilik om 
dit te verstaan. Sommige hou 
selfs op om te probeer en 
dink dit is te verwarrend.

Miskien was u een van  
diegene wat dit moeilik 
gevind het om die Bybel te 
begryp. Miskien wens u dat 
u weet hoe om die tydlose 
beginsels beter toe te pas en 
te gebruik om ’n regte ver-
houding met die outeur, u 
Skepper, te bou.

Hoe kan u een van die-
gene word wat wel verstaan 
wat die Skrif sê?

Kom ons kyk na die Bybel 
self vir die antwoord. Dit 
openbaar maniere om die 

boodskap aan die mensdom beter te begryp. Dwarsoor die bladsye is 
daar beginsels wat u begrip kan help as dit toegepas word. Kom ons 
ondersoek nou ’n aantal belangrike sleutels wat u sal help om hierdie 
Boek van boeke vir u meer verstaanbaar te maak.
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Alhoewel miljoene mense Bybel-
lesers is, vind baie dit moeilik 
om dit te verstaan. Sommige hou 
selfs op om te probeer en dink dit 
is te verwarrend.

Inhoud
 3 Inleiding

Miljoene Bybels word elke jaar verkoop of weggegee. Dit is die gewildste 
boek ter wêreld, maar word dieselfdetyd ook die verkeerdste begryp! Vir 
baie is dit moeilik om te verstaan, maar tog gee die Bybel self sleutels 
hoe om dit te verstaan!

 4 Benader die Bybel met die Regte  
Gesindheid
Waarom het so baie probleme om die Bybel se boodskap en betekenis te 
begryp? Die antwoord is eenvoudig—hulle het nie die regte gesindheid 
nie. Ons moet die Bybel benader met respek vir wat dit is—God se 
goddelike openbaring aan ons.

16 Lees en Bestudeer die Bybel Effektief
Tensy ons dit reg gebruik, is die Bybel nie anders as enige ander boek op 
ons rakke nie. Hoe kan ons dit dan korrek gebruik? Watter beginsels en 
metodes van studie volg ons? Watter instrumente is beskikbaar om ons te 
help verstaan?

37 Gebruik dit wat U Leer
Sommige bestudeer die Bybel en geniet groot geestelike groei en vol-
wassenheid. Ander bestudeer dit, maar groei glad nie. Wat is die verskil? 
Hoe kan u iemand wees wat groei in geestelike begrip? Die sleutel is om 
dit wat u leer, te gebruik!
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halwe die Seun en hy aan wie die Seun dit wil openbaar” (Lukas 10:21-22).
God behou die reg voor om diegene te kies aan wie Hy geestelike 

begrip sal openbaar. Soms hou een vir wie God kies by sienings wat die 
waarheid teenstaan, net soos die apostel Paulus. God het hierdie man, 
wat die vroeë Christene kragtig vervolg het, op wonderdadige wyse ge- 
roep, sy verstand geopen en hom gebruik as ’n kragtige instrument om  
’n rykdom van geestelike waarheid te openbaar en baie van wat ons as 
die Nuwe Testament ken, te skryf.

Let op die belangrikheid van God se  
betrokkenheid in ons begrip van die By-
bel. Christus het vir Sy dissipels gesê: 
“Dit is die woorde wat Ek met julle ge-
spreek het toe Ek nog by julle was, dat 
alles wat oor My geskrywe is in die wet 
van Moses en die profete en die psalms, 
vervul moet word. Toe open Hy hulle ver-
stand om die Skrifte te verstaan” (Lukas 
24:44-45). Dit was nie hulle intellek wat 
hulle die betekenis laat verstaan het nie; 
God moes hulle verstand oopmaak.

Die meeste sien hierdie punt tydens 
Bybelstudie oor die hoof. Al het ons 
miskien die slimste brein in die wêreld, 
as God nie optree om ons verstand oop 
te maak nie, sal die Bybel vir ons gesluit 
bly. Soos die apostel Paulus verduidelik: 
“Daarvan spreek ons ook, nie met woorde 
wat die menslike wysheid leer nie, maar 
met dié wat die Heilige Gees leer, sodat 
ons geestelike dinge met geestelike verge-
lyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie 
aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, 
omdat dit geestelik beoordeel word” (1 Korinthiërs 2:13-14).

Omdat God die Bybel geïnspireer het, is dit vanselfsprekend dat dit 
nie ’n blote boek is wat slegs ’n mate van intellektuele inspanning verg 
om te verstaan nie. God behou die reg voor om elkeen wat Hy wil, Sy 
kosbare waarhede te laat verstaan.

Verder moet ons besef dat ons motivering vir die lees en bestudering 
van die Bybel belangrik is. As ons verplig voel om dit te lees bloot om 
ander te behaag of om dit slegs as ’n godsdienstige plig te benader, sal 
God waarskynlik nie die Skrif se ware betekenis vir ons openbaar nie. 
Sy waarhede sal verborge bly. Hoe kan ons dan hierdie waarhede ontdek?

Soos ons gesien het, is die eerste sleutel om die Skrif te verstaan, om  
God se hulp met ’n regte gesindheid te vra. In Jeremia 29:13 sê Hy vir 

Benader die Bybel met 
die Regte Gesindheid

Vreemd genoeg vind ons dat die Bybel nie ’n boek is wat almal 
geredelik kan verstaan nie. Baie vind dit verwarrend, moeilik 
om te ontleed. Hoe kan ons dit dan verstaan? Die eerste stel 
sleutels tot begrip kan gegroepeer word onder die sambreel 

van die regte benadering wat ons reg aan die begin moet hê wanneer 
ons begin lees en studeer.

Ons moet met die regte gesindheid en perspektief na die Bybel kom—
met diepe respek en eerbied na die goddelike Skrywer agter die bladsye, 
bereid om te glo en te volg wat Hy sê.

Sonder hierdie benadering kan ons sekere Bybelse waarhede onder-
skei op ten minste ’n sekere vlak, maar ons sal geweldige blinde kolle 

ondervind rakende belangrike 
aspekte van skrifopenbaring—
blinde kolle wat ons algemene 
begrip ernstig sal benadeel.

Om die geheelbeeld te kry, 
moet ons die Skrif met die regte 
gemoeds-toestand benader.

Gaan na die Bron

Ons eerste stap is om in gebed 
nederig God om Sy hulp te vra. 
Dit is die eerste belangrike sleutel 
om Sy Woord te verstaan. God 
beskryf die soort houding en 
benadering wat Hy respekteer: 

“Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees 
[d.i. berouvol], en wat bewe vir my woord” (Jesaja 66:2).

Om God se Woord te verstaan is nie ’n saak van verhewe intellek nie. 
God kyk na die hart, ons gesindheid en benadering, om te bepaal of Hy 
ons begrip moet gee. Die apostel Petrus sê vir ons: “Ek sien waarlik dat 
God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die 
een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is” (Hande-
linge 10:34-35, deurgaans beklemtoon).

Jesus Christus het God die Vader bedank vir die manier waarop Hy 
diegene gekies het om geestelike begrip te gee: “Ek loof U, Vader, Here 
van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en  
verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het … en niemand 
weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, be-

Benader die Bybel met die Regte Gesindheid

Sleutels tot begrip

1Bid vir begrip. Voor u 
selfs begin om te studeer, 

vra God om u te lei en Sy wil 
vir u te wys. Onthou dat dit 
die Skepper is wat ware be- 
grip gee deur Sy Woord. U 
kan dit nie op u eie kry nie 
(Psalm 119:33-40; Spreuke 
3:5-8; Jeremia 9:23-24).

Ons eerste stap is om in 
gebed nederig God om 
Sy hulp te vra. Dit is die 
eerste belangrike sleutel 
om Sy Woord te verstaan.
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ons: “En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.”
Waarom is houding so belangrik? Paulus onthul die antwoord: “Nie-

temin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dwaasheid gelyk het, 
uitgekies om die slim mense skaam te maak en dit wat vir die wêreld na 
swakheid gelyk het, het Hy uitgekies om die magtiges skaam te laat kry. 
Inderdaad, wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die 
wêreld glad nie ’n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld 
wel belangrik is, heeltemal af te skryf. Gevolglik het niemand enige 
grond om sy bors voor God uit te stoot nie” (1 Korintiërs 1:27-29, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Niemand kan spog met die feit dat hy God se geestelike waarhede met 
slegs sy intelligensie, sy opleiding en sy eie pogings reg kan verstaan nie!

Aan die ander kant, sodra 
iemand God nederig om hulp 
vra en hom daartoe verbind om 
gehoorsaam te wees aan wat hy 
leer, is hy op die regte pad na 
begrip. Jesus Christus het dit aan 
Sy dissipels verduidelik: “Voor-
waar Ek sê vir julle, as julle nie 
verander en soos die kindertjies 
word nie, sal julle nooit in die 
koninkryk van die hemele ingaan 
nie! Elkeen dan wat homself ver-
neder soos hierdie kindjie, hy is 
die grootste in die koninkryk van 
die hemele” (Matteus 18:3-4).

Hoe intelligent ons ook al is, 
as ons onsself nie verneder en 
leerbaar soos ’n klein kindjie is 

nie, sal God ons nie help om Sy Woord te begryp nie.
God belowe dat Hy getrou sal antwoord op ’n nederige versoek om 

begrip, van diegene met wie Hy werk. Die apostel Jakobus skryf: “En 
as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat 
aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee 
word” (Jakobus 1:5).

Regdeur die Bybel sien ons voorbeelde van mense wat nederig om 
goddelike wysheid gevra, en beloon is. Onder hulle is David, Salomo, 
Daniël, Ester en Jesus se eerste dissipels.

Aan die ander kant is ander voorbeelde van diegene wat op hul eie 
vermoë staatgemaak het en daarna verneder is, soos Adam en Eva se 
seun Kain, die Egiptiese farao gedurende die Eksodus, Israel se koning 
Saul, koning Nebukadnesar van Babilon, die godsdiensonderwysers wat 
Jesus teëgestaan het, en Herodes Agrippa, die Judese heerser wat lede 
van die Nuwe-Testamentiese kerk vervolg het.

’n Voorbeeld van ’n behoorlike, nederige, godvrugtige benadering is 
die van Beréa, wat in Handelinge 17:10-12 genoem word: Hulle “was 
edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle wel-
willendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge 
so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansien-
like Grieke ’n groot aantal, vroue en manne” (klem bygevoeg).

Die Beréane het nie dadelik die woorde van Paulus verwerp nie, alhoe-
wel baie dinge wat hulle gehoor het, strydig was met hul eie langhoudende 
geloofsoortuigings. Hulle het die Skrif met ’n oop gemoed nagegaan en 
gesien dat dit wat Paulus gesê het, sin maak. Nadat hulle die Skrif nou-
keurig ondersoek het, het hulle bevestig dat wat hy geleer het, inderdaad 
die waarheid was, en hulle het sy 
lering nederig aanvaar.

Net so, as ons die Bybel wil 
verstaan, het ons die Beréaanse 
houding nodig. Ons moet die 
Skrif noukeurig deurlees en ons 
geloof nie as vanselfsprekend 
aanvaar nie, want ons eie idees, 
soos die Beréaane gevind het, 
kan verkeerd wees.

Verder wil God hê dat ons ’n 
onderdanige, leerbare houding 
moet hê terwyl ons Sy Woord 
lees en hoor wat aan ons verkon-
dig word. Ons moet dit inderdaad 
omhels as ’n riglyn vir die lewe 
en dit dienooreenkomstig volg.

Jakobus vergelyk die wet van 
God wat in die Skrif geopenbaar 
is, met ’n soort geestelike spieël 
wat aspekte van ons karakter kan openbaar as ons dit ondersoek—dikwels 
problematiese gedagtes, gewoontes en gedrag wat ons, met God se hulp, 
moet beywer om te verander.

Soos Jakobus gesê het: “En word daders van die woord en nie net hoor-
ders wat julleself bedrieg nie. Want as iemand ’n hoorder van die woord 
is en nie ’n dader nie, dié is soos ’n man wat sy natuurlike gesig in ’n 
spieël sien; want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy 
gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid 
en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ’n vergeetagtige hoorder is nie, maar 
’n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen” (Jakobus 1:22-25).

’n Gesindheid om biddend, nederig hulp van God te soek sodat ons 
kan leer, wat daartoe lei dat ons dit wat ons leer, prakties toepas, is van 
kritieke belang om God se waarhede in die Bybel te verstaan. U kan 
hierdie beginsel laat werk deur God te vra om u uit Sy Woord in te lig,  

Benader die Bybel met die Regte Gesindheid

Sleutels tot begrip

3Soek nederig instruk-
sie en regstelling. 

Benader die Bybel met ’n ont-
vanklike, nederige houding. 
Die Woord van God beoordeel 
ons diepste gedagtes. Dit kan 
ons wys wie ons regtig is. Dit 
kan elke fout in ons karakter 
onthul. Wees dus gereed om 
ag te slaan op die korreksie 
daarvan (Jeremia 10:23-24; 
Jesaja 66:1-2, 5; Romeine 8:6-
9; Matteus 5:48).

Sleutels tot begrip

2Hou ’n oop gemoed. 
Wees bereid om te erken 

wanneer u verkeerd is en 
verander, selfs al beteken dit 
dat u ’n langdurige geloof of 
tradisie moet prysgee. As u 
hierdie een beginsel suksesvol 
kan toepas, sal u ver vooruit 
wees in die soeke na geeste-
like waarheid (Handelinge 
17:11; Jesaja 8:20).
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Histories was die Bybel hoog geag deur 
baie groot mans en vrouens—presidente, 

eerste ministers, konings, geleerdes, weten- 
skaplikes, filosowe en meer. Hier volg wat som-
mige van hulle oor die Bybel gesê het.

Sir Francis Bacon (1561-1626), bekend 
as die vader van die wetenskaplike metode, 
het geskryf: “Daar is twee boeke wat aan 
ons voorgelê is om te bestudeer 
om te verhoed dat ons verkeerd 
loop; eerstens die bundel Skrifte, 
wat die wil van God openbaar, 
dan die volume van die Skepsels 
[Skepping], wat Sy krag uitdruk.”

John Locke (1632-1704), 
die bekende Engelse filosoof, het geskryf: “Die 
Bybel is een van die grootste seëninge wat 
God die mensekinders verleen het. God is die 
outeur daarvan; die doel daarvan is redding, en 
die ongemengde waarheid is waaruit die Bybel 
bestaan. Heeltemal rein en opreg; nie te veel 
nie, nie te min nie.”

Die bekende Franse skrywer en filosoof 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) het 
geskryf: “Die majesteit van die Skrif vul my 
met bewondering, net soos die reinheid van 

die Evangelie my hart beïnvloed. Kyk na die 
werke van ons filosowe; met al hulle pragtige 
skryftrant, hoe gemeen, hoe veragtelik is hulle 
dan in vergelyking met die Skrif! Is dit moontlik 
dat ’n boek, wat terselfdertyd so eenvoudig en 
verhewe is, die werk is van bloot die mens?”

Die briljante Duitse geleerde en filosoof  
Immanuel Kant (1724-1804) het gesê: “Die 
bestaan van die Bybel, as ’n boek vir die mense, 
is die grootste voordeel wat die mensdom ooit 
kan ervaar. Elke poging om dit te verkleineer is 

’n misdaad teen die mensdom.”
Die briljante Duitse skrywer, digter en denk-

er Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) het gesê: “Geloof in die Bybel, die vrug 
van diepe meditasie, het my gedien as die gids 
vir my morele en literêre lewe. Ek het gevind 
dat dit kapitaal is wat veilig belê is en ryklik 
produktief in rente is.”

Die beroemde Skotse romanskrywer en 
digter Sir Walter Scott (1771-1832) het 
geskryf: “Die mees geleerde, akute en ywerige 
student kan nie in die langste leeftyd ’n vol- 
ledige kennis van hierdie een volume opdoen 
nie. Hoe dieper hy delf, hoe ryker en meer volop 
vind hy die erts; nuwe lig straal voortdurend 
uit hierdie bron van hemelse kennis om die 
gedrag te rig, en die werk van God en die weë 
van mense te illustreer; en hy sal uiteindelik 
die wêreld verlaat en bely dat, hoe meer hy 

die Skrifte bestudeer het, hoe 
meer was hy oortuig van sy eie 
onkunde en van hulle onskatbare 
waarde.”

Daniel Webster (1782-
1852), Amerikaanse staatsman 
en politieke leier, het gesê: “As 

ons hou by die beginsels wat die Bybel leer, sal 
ons land voorspoedig wees.”

Horace Greeley (1811-1872), die be-
roemde koerantredakteur en -hervormer uit 
die 19de eeu, het gesê: “Dit is onmoontlik om 
’n volk wat Bybel lees, geestelik of sosiaal tot 
slawe te maak.”

William Gladstone (1809-1898), be-
roemde Britse premier van die 19de eeu, het 
gesê: “Ek het 95 van die grootste mans in die 
wêreld in my tyd geken, en hiervan was 87 vol-

In Hul Eie Woorde: Beroemde Mans en Vrouens 
wat die Bybel Opreg Gerespekteer het

gelinge van die Bybel. Die Bybel is gestempel 
met ’n Spesialiteit van Herkoms, en ’n onmeet-
like afstand skei dit van al sy mededingers.”

Sir Winston Churchill (1874-1965), 
die groot Britse premier, staatsman, historikus 
en skrywer, het gesê: “Ons verwerp al hier-
die geleerde en moeisame mites dat Moses 
’n legendariese figuur was, met 
minagting. Ons glo dat die mees 
wetenskaplike siening, die mees on-
langse en rasioneelste opvatting, sy 
volle bevrediging sal vind deur die 
Bybelverhaal letterlik te aanvaar.”

Wernher von Braun (1912-
1977), beskou as die vader van die Ameri- 
kaanse ruimteprogram, het geskryf: “In hierdie 
tyd van ruimtevlug, wanneer ons die moderne 
werktuie van die wetenskap gebruik om na 
nuwe streke van menslike aktiwiteit te vorder, 
is die Bybel—hierdie grootse, roerende ge-
skiedenis van die geleidelike openbaring en 
ontvouing van die morele wet—in alle opsigte 
’n aktuele boek.”

Baie Amerikaanse presidente het hul 

vertroue in die Bybel bevestig. Thomas  
Jefferson (1743-1826), derde Amerikaanse 
president, het gesê: “Ek het nog altyd gesê, en 
sal altyd sê, dat die ywerige insae in die Heilige 
Volume beter burgers, beter vaders en beter 
mans sal maak … die Bybel maak die beste 
mense ter wêreld.”

John Quincy Adams (1767-1848), ses-
de Amerikaanse president, het geskryf, “My 
eerbied vir die Bybel is so groot dat hoe vroeër 
my kinders dit begin lees, hoe meer vertroue 
sal ek hê dat hulle bruikbare burgers van hulle 
land sal wees.” Hy het ook gesê: “My ge-
woonte is om elke oggend, onmiddellik na ek 
opstaan, vier of vyf hoofstukke van die Bybel 
te lees … Dit lyk vir my die geskikste manier 
om die dag te begin … Dit is ’n onskatbare en 

onuitputlike bron van kennis en deug.”
Andrew Jackson (1767-1845), sewende 

Amerikaanse president, het gesê: “Die Bybel is 
die rots waarop ons republiek rus.”

Abraham Lincoln (1809-1865), 16de 
Amerikaanse president, het gesê: “Wat hier-
die Groot Boek betref, sê ek, dit is die beste 

geskenk wat God aan die mens gegee het. 
Al die goeie van die Verlosser van die wêreld 
word aan ons meegedeel deur middel van 
hierdie boek.”

Woodrow Wilson (1856-1924), 28ste 
Amerikaanse president, het gesê: “Ek het ’n 
baie eenvoudige ding om van u te vra. Ek 
vra elke man en vrou in hierdie gehoor dat 
hulle van hierdie dag af sal besef dat ’n deel 
van die lot van Amerika lê in hul daaglikse 

ondersoek van hierdie groot Boek 
[die Bybel].”

Harry Truman (1884-1972), 
33ste Amerikaanse president, het 
gesê: “Die fundamentele basis 
van hierdie landswet is aan Moses 
op die berg gegee. Die funda-

mentele basis van ons Handves van Regte  
is afkomstig van die leer wat ons van Eksodus 
en Matteus, van Jesaja en Paulus kry. Ek dink 
nie dat ons dit deesdae genoeg beklemtoon 
nie. As ons nie die regte fundamentele morele 
agtergrond het nie, sal ons uiteindelik eindig 
met ’n totalitêre regering wat nie glo in die 
regte vir enigiemand behalwe die staat nie.”

Ronald Reagan (1911-2004), 40ste 
Amerikaanse president, het gesê: “Binne die 
buiteblaaie van die Bybel is die antwoorde 
vir al die probleme wat mense ondervind.” 
Hy het ook gesê: “Van die vele invloede wat 
die Verenigde State tot ’n eiesoortige volk en 
nasie gevorm het, kan daar nie gesê word dat 
dit meer fundamenteel en volhoubaar is as die 
Bybel nie.”

“’n Deeglike kennis van die Bybel 
is meer werd as ’n universiteits- 
opvoeding.” 

—Theodore Roosevelt (1858-
1919), 26ste Amerikaanse president.

“Dit is onmoontlik om die wêreld reg 
te regeer sonder God en die Bybel.”

—George Washington (1732-1799), 
eerste president van die Verenigde State.

“Daardie Boek [die Bybel] is ver-
antwoordelik vir die heerskappy van 
Engeland.” 

—Koningin Victoria (1819-1901), 
langste regerende monarg in die Britse 

geskiedenis.

“Daar is betroubaarder tekens van 
egtheid in die hele Bybel as in die hele 
sekulêre geskiedenis.” 

—Isaac Newton (1643-1727), vader 
van moderne fisika en sterrekunde.
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te onderrig, instruksies te gee, te korrigeer en u lei om dit te verstaan.
Aan die einde van hierdie boekie gaan ons meer kyk na die belangrik-

heid van die toepassing van die waarhede wat ons uit die Skrif leer.

Die hele Skrif is geïnspireer

’n Ander belangrike faktor in die manier waarop ons die Bybel be- 
nader, behels die manier waarop ons dit beskou. Ons moet besef dat die 
Bybel inderdaad die Woord van God is. Om die Skrif te verstaan, moet 
ons die gesag van die hele Bybel oor ons aanvaar (Matteus 4:4). Al die 
boeke van die Bybel—die Ou Testament, sowel as die Nuwe Testament, 
is deur God geïnspireer.

God verseker ons dat ons die  
Heilige Skrif absoluut kan ver-
trou. Paulus het geskryf, “Die 
hele Skrif is deur God ingegee 
en is nuttig tot lering, tot weer-
legging, tot teregwysing, tot 
onderwysing in die geregtig-
heid, sodat die mens van God 
volkome kan wees, vir elke 
goeie werk volkome toegerus” 
(2 Timoteus 3:16-17).

Dit is ’n kragtige stelling. 
Dit beteken dat ons die Bybel, 
soos dit oorspronklik geskryf is, 
met vertroue kan aanvaar as die 
geïnspireerde en onfeilbare Woord van God.

Die verskillende weergawes en verskillende vertalings wat aan ons 
oorhandig is, is egter nie vry van menslike foute nie. Daarom is ’n ver-
gelyking tussen die weergawes nuttig, soos ons later verder sal onder-
soek. Maar ons kan gerus wees dat die verskille minimaal is tussen die 
belangrikste weergawes wat getrou op die Hebreeuse en Griekse tekste 
gebaseer is. Baie antieke kopieë is al eeue lank gebruik om bykans alle 
foute wat deur die kopie van die teks met die hand gemaak is, op te soek. 
Die Bybel se basiese waarhede word getrou bewaar.

Watter bewyse het ons dat die hele Bybel deur God geïnspireer is? 
Dit is ’n belangrike vraag. As die Bybel net nog ’n godsdienstige boek 
was wat duisende jare gelede geskryf is, waarom sou ons dit dan nodig 
hê? Ons het immers baie boeke wat beskikbaar is en nuwe boeke oor 
godsdiens verskyn byna elke dag. Wat die Bybel uniek maak, is die kon-
sekwentheid (onveranderlikheid) daarvan. Die onderliggende beginsels 
het nooit gedurende die 1,500 jaar van sy skepping verander nie.

Sowat 40 skrywers het die verskillende boeke van die Bybel oor die 
eeue geskryf, en slegs enkele van die skrywers het een van die ander 

persoonlik geken. Tog is ’n ongebroke eenheid van denke duidelik in hul 
geskrifte. Die godsdienstige geskrifte wat die basis vorm vir ander gods-
dienste en filosofieë is onvolmaak. Dit bevat beide maklik identifiseer-
bare foutiewe leerstellige en historiese foute en teenstrydighede.

Slegs die Bybel het staande gebly deur die eeue se ondersoek deur  
historici, kritici en die argeoloog se graaf. Ongeëwenaard in die geskied- 
enis van die letterkunde het die Bybel betroubaar geblyk op maniere wat 
nie deur ander boeke gelyk is nie. (Om meer te wete te kom, vra vir, of 
laai ons gratis boekie af, Is the Bible True?)

Die Bybel is nie net histories akkuraat nie, maar die verenigende 
beginsels daarvan kan van die begin tot die einde van die Skrif gesien 
word. Geloof is byvoorbeeld een van daardie eenvormige beginsels. In 
Genesis 4, aan die begin van die geskiedenis van die mens, sien ons 
die geloof van Abel, wat met sy lewe vir sy geloof betaal het. Dieselfde 
geloof word deur die eeue van die Bybelse geskiedenis gevind in die 
beproewings van Noag, Abraham, Moses en die profete, Jesus Christus 
self, die apostels en die lede van die vroeë kerk.

Een hoofstuk in die Nuwe Testament, Hebreërs 11, toon dat ’n eenheid 
van denke vir duisende jare op die geloofsbeginsel gebaseer is. Daarom 
moet ons by die lees van die Bybel die eenheid van sy geestelike begin-
sels in gedagte hou.

Of ons nou ’n verhaal, ’n psalm, ’n apostoliese brief of die vier Evan-
gelies bestudeer, vind ons dat almal verband hou met dieselfde onderlig-
gende beginsels wat deur God geïnspireer is. As dit aan die dade van 
feilbare mense oorgelaat word, sou die teenstrydighede in die beginsels 
daarvan al lankal blootgestel gewees het—soos in die meeste geskrifte 
van die mens. Baie sienings en interpretasies oor wat die Bybel sê, is 
teenstrydig. Maar geen van hierdie menslike opinies beïnvloed die integ-
riteit van die Skrif self nie.

God se gebooie is nog ’n voorbeeld van ’n eenvormige beginsel. Sy 
wette vorm die ruggraat van die Skrif, die basis vir Sy verhouding met 
die mensdom. Dit begin in Genesis, waar basiese beginsels geopenbaar 
word, en word oor die res van die Bybel uitgebrei. En uiteindelik lees 
ons in die laaste hoofstuk van die laaste boek van die Bybel, Openbaring, 
“Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom 
van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad” (Openbaring 22:14).

Van die begin, tot die einde van die Bybel, verander God se gebooie 
nie alhoewel dit in die Nuwe Testament versterk word. Dieselfde Skry-
wer, God, het die hele Skrif geïnspireer.

Jesus Christus noem die beginsel dat die Skrif gebou is op die raam-
werk van die gebooie van God. Hy het in Matteus 22:37-40 die twee 
grootste skriftuurlike en geestelike beginsels verduidelik. Die een dek 
die eerste tot die vierde gebod, en die tweede handel oor die vyfde tot 
die tiende.

Benader die Bybel met die Regte Gesindheid

Sleutels tot begrip

4 Aanvaar die inspira-
sie van die hele Bybel. 

Die hele Bybel, Ou- en Nuwe 
Testamente, is die geïnspireerde 
Woord van God. Hou in ge-
dagte as u studeer, dat Hy die 
woorde wat u lees, geïnspireer 
het; God praat direk met u 
deur hulle (2 Petrus 1:21; 
Filippense 2:5; Johannes 6:63).
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Is daar foute in die Bybel? Dikwels hang die 
antwoord af van wie daarna kyk. Vir diegene 

wat vasbeslote is om die Skrif te ondermyn, 
bevat dit wel foute en geen antwoord sal dit 
bevredig nie. Vir ander los noukeurige studie 
en geduld egter die probleem op.

Soos die bekende skrywer Josh McDowell, 
rakende die Bybel, verduidelik: “Dit is ’n fout 
van die kritikus om aan te neem … dat wat 
nog nie verduidelik is nie, nooit verduidelik 
sal word nie. As ’n wetenskaplike ’n afwyk-
ing in die natuur ontdek, gee hy nie verdere 
wetenskaplike ondersoek op nie. Inteendeel, hy 
gebruik die onverklaarbare as motivering om ’n 
verduideliking te vind …

“Net so benader die Christen student die 
Bybel met dieselfde vermoede dat dit wat tot 
dusver onverklaarbaar is, dus nie onverklaar-
baar is nie. Hy of sy neem nie aan dat verskille 
teenstrydighede is nie. En as hy iets teëkom 
waarvoor hy geen verklaring het nie, gaan hy 
eenvoudig voort om navorsing te doen en glo 
dat dit uiteindelik gevind sal word …

“Soos sy wetenskaplike eweknie, is die 
Bybelstudent beloon vir sy geloof en navors-
ing. Baie probleme waarvoor geleerdes eens 
geen antwoord gehad het nie, het gelei tot 
die meedoënlose strewe na antwoorde deur 
geskiedenis, argeologie, taalkunde en ander 
dissiplines. Kritici het byvoorbeeld eenmaal 
voorgestel dat Moses nie die eerste vyf boeke 
van die Bybel kon geskryf het nie, want daar 
was geen skrif in die tyd van Moses nie. Nou 
weet ons dat skrif ’n paar duisend jaar, of 
langer, voor Moses bestaan het.

“Op dieselfde manier het kritici geglo dat 
die Bybel verkeerd was toe hulle van die Hit-
titiese mense gepraat het, omdat dit heeltemal 
onbekend was vir historici. Nou weet historici 
van hul bestaan deur middel van ’n Hittitiese 
biblioteek wat in Turkye gevind is. Dit gee ons 
die vertroue om te glo dat Bybelse probleme 
wat nog nie uiteengesit is nie, ’n verduideliking 
het, en dat ons nie hoef aan te neem dat daar 
’n fout in die Bybel is nie.” (The New Evidence 

That Demands a Verdict, 1999, bl. 46-47).

Teenstrydighede in die Evangelies?

As voorbeeld om die veronderstelling van 
vermeende teenstrydighede op te los, laat ons 
kyk hoe die vier Evangelies die woorde opskryf 
wat Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur, 
beveel het om bo Jesus se hoof geplaas te 
word tydens Sy kruisiging.

Matteus 27:37 lui: “Dit is Jesus, die koning 
van die Jode.”

Markus 15:26 sê: “Die koning van die 
Jode.”

Lukas 23:38 lees: “Hy is die koning van 
die Jode.”

Johannes 19:19 sê: “Jesus, die Nasaréner, 
die koning van die Jode.”

Met die eerste oogopslag kan dit voorkom 
asof geeneen van die skrywers die woorde 
op die bord behoorlik afgeskryf het nie. Maar 
as ons elke relaas lees, vind ons dat elkeen  
’n bietjie meer inligting tot die res voeg. Uit 
Johannes vind ons dat Pilatus die boodskap 
saamgestel het. Uit Lukas het ons bykomende 
inligting oor waarom hierdie woorde verskil: 
die inskripsie is oorspronklik in drie tale geskryf, 
Grieks, Latyn en Hebreeus (Lukas 23:38).

Die variasie van die bewoording het dus 
logies te make met die drie tale wat gebruik 
word, sowel as die verskillende standpunte van 
elke biograaf, en dit beklemtoon effens verskil-
lende aspekte van Christus se lewe en bedien-
ing. Deur die bewoording van die verskillende 
weergawes sien ons die volledige boodskap 
wat deur die kennisgewings opgeteken is: “Dit 
is Jesus van Nasaret, die koning van die Jode.”

Nie een van die Evangelieverslae is teen-
strydig met die ander nie; hulle vul mekaar 
eenvoudig aan om meer begrip te bied. ’n 
Nuttige hulpmiddel om Christus se lewe en 
bediening te bestudeer, is ’n harmonie van die  
Evangelies, soos die deur A.T. Robertson, wat 
al vier Evangelie-verhale langs mekaar in chro-
nologiese volgorde verskaf.

Ander oënskynlike teenstrydighede in die 

Is Daar Foute in die Bybel? Bybel hou verband met tye en datums. Een 
voorbeeld hiervan is dat Israel sowel ’n siviele 
as ’n heilige kalender gebruik het. Die siviele 
jaar het in die herfs met die maand Tisri begin, 
terwyl die heilige jaar in die lente met die 
maand Nisan of Abib begin. As dit lyk asof 
twee skrywers nie saamstem oor die tydsbe-
rekening van ’n spesifieke gebeurtenis nie, kan 
die oënskynlike teenstrydigheid uitgelig word 
deur te bepaal watter van die twee kalenders 
hulle gebruik.

Op ’n ander tydsberekening lyk dit asof 
Johannes 19:14 nie met Matteus 27:45 saam-
stem nie. Johannes beskryf gebeure wat voor 
die kruisiging plaasgevind het en sê dat dit 
ongeveer die “sesde uur” plaasgevind het. 
Matteus stem saam met Markus 15:33 en Lu-
kas 23:44 wanneer hy sê dat die duisternis die 
land bedek het ná die kruisiging van die sesde 
tot die negende uur. Is daar ’n werklike verskil 
tussen hierdie vertellings?

Nee. Die antwoord lê in die feit dat die 
Joodse staat destyds onder Romeinse beheer 
was en Johannes die Romeinse berekening 
van die tyd gebruik het, wat om middernag 
begin het. Die “sesde uur” in die berekening 
van Johannes was om sesuur in die oggend. 
Die Joodse metode van tydhou het egter vanaf 
daardie oggend begin en dit as die eerste uur 
van die dag beskou. Die sesde uur van die dag 
volgens die Joodse berekening was dus 12 uur 
in die middag.

Die kruisiging het tussen die sesde en ne-
gende uur van die dag plaasgevind—Joodse 
tyd. Die vier Evangelieverslae weerspreek dus 
nie mekaar nie; inteendeel, hulle vul mekaar 
aan.

Antwoorde is nie altyd maklik  
sigbaar nie

Wat van ander Skrifgedeeltes wat oënskyn-
like teenstrydighede bevat? Sommige hiervan is 
die resultaat van foutiewe vertalings; sommige 
Bybelvertalings is eenvoudig meer betroubaar 
as ander in die weergawe van bepaalde verse. 
By ander gedeeltes kan die probleme meer 
substansieel wees.

Ons moet in elk geval nie verontrus word 
vir skynbare foute in die Bybel nie. Daar is ant-
woorde en oplossings vir hierdie Skrifgedeeltes 
wat miskien nie maklik sigbaar is nie. Soos 
aangetoon deur Gleason Archer, die Bybel 
geleerde.

“Soos ek die een na die ander oënskynlike 
teenstrydigheid behandel het en die beweerde 
teenstrydighede tussen die Bybelse rekord 
en die bewyse van taalkunde, argeologie of 
wetenskap bestudeer het, is my vertroue in die 
Skrif se betroubaarheid herhaaldelik bevestig 
en versterk deur die ontdekking dat byna elke 
probleem in die Skrif wat ooit deur die mens 
ontdek is, vanaf die ou tyd tot nou, heeltemal 
bevredigend hanteer is deur die Bybelse teks 
self—of anders deur objektiewe argeologiese 
inligting …

“Daar is ’n goeie en bevredigende ant-
woord in die Skrif self om elke aanklag wat 
daarteen gemaak is, te weerlê. Dit kan egter 
net verwag word uit die soort boek wat die 
Bybel self beweer om te wees, die opskrywing 
van die onfeilbare, onveranderlike Woord van 
die Lewende God” (Encyclopedia of Bible Dif-
ficulties, 1982, bl. 12).

Die Bybel is die Woord van God, en ons kan 
daarop staatmaak as die Boek wat die weg na 
verlossing verduidelik. Dit is betroubaar. Die 
apostel Paulus het geskryf dat “Die hele Skrif 
is deur God geïnspireer” (2 Timoteus 3:16 -). 
Jesus het gesê dat “die Skrif kan nie verbreek 
word nie” (Johannes 10:35 Nuwe Lewende 
Vertaling).

Dit is ’n belofte van Jesus Christus waarop 
ons kan vertrou en waarin ons ons volle ver-
troue kan plaas. Laat ons dus seker wees dat 
ons, wanneer ons die Bybel lees, ’n boek lees 
wat goddelik geïnspireer is en die volle onder-
steuning het van die Ewige en Almagtige God, 
wat vir ons die verlossing wil gee wat die boek 
ons belowe.

’n Bietjie navorsing met kommentaar en an-
der Bybelhulpmiddels kan gewoonlik probleme 
met die Bybel oplos.
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Jesus het in Matteus 22:37-40 die Ou Testament aangehaal en gesê: 
“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel 
en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede 
wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hier-
die twee gebooie hang die hele wet en die profete.” Hierdie twee groot 
beginsels, sê Jesus, vorm die fondament van al God se wette.

’n Ander voorbeeld van Bybelse eenheid van denke word gevind in 
die geslagsregisters wat dwarsdeur die Bybel verskyn. Sommige meen 
dat hulle slegs ’n oorblyfsel van die geskiedenis, en van min waarde is. 
Tog is die geslagsregisters in Genesis 5 en 10 en 1 Kronieke 1 tot 9 die 
basis vir die geslagslyn van figure in die Nuwe Testament, waaronder 
Jesus Christus in Matteus 1 en Lukas 3.

Hierdie geslagsregisters stel Christus nie voor as ’n legendariese figuur  
nie, maar as afstammeling van die Ou-Testamentiese persoonlikhede wie  
se bestaan bevestig kan word. Historiese en argeologiese getuienis het die  
bestaan van verskeie mense in hierdie geslagslyste bevestig, en dit gee 
geloofwaardigheid aan die profesië oor Jesus se afkoms van Abraham 
(Galasiërs 3:16) en koning Dawid (Matteus 1:1). Geslagsregisters dien dus 
as historiese wegwysers vir die bestaan van Jesus Christus.

Alhoewel baie Bybelskrywers eeue uitmekaar geleef het, het hulle 
nie noodwendig besef dat hulle woorde skryf wat deel van die Skrif sou 
word nie, maar God het gesorg dat hul geskrifte pas by die res van die 
Bybel, versigtig verweef volgens Sy wil en doel.

Ja, die Bybel bevat geskiedenis, geslagsregisters, poësie, briewe, be-
skrywings en simbole, maar hulle is almal geïnspireer deur dieselfde 
onfeilbare God, en elke afdeling is deel van ’n groter geheel. Christus 
self het gesê dat “die Skrif nie gebreek kan word nie” (Johannes 10:35). 
God weerspreek homself nie.

Dit is een van die hoofredes, ondanks ontelbare pogings om dit te ver-
nietig, dat die Bybel na etlike duisende jare steeds by ons is. Dit sal oor-
leef solank die mensdom op aarde is, en dit is bedoel vir ons om te lees 
en te begryp. Soos Paulus vir ons sê: “Want alles wat tevore geskrywe is, 
is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoe-
diging van die Skrifte hoop kan hê” (Romeine 15:4). Christus het gesê 
dat Sy woorde in die Bybel behoue sou bly: “Die hemel en die aarde sal 
verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie” (Mattheus 24:35).

Die beginsel van die inspirasie van die Bybel beteken dat ons oor- 
tuigings in ooreenstemming moet wees en ooreenkom met die Skrif, 
wat konsekwent aan sy eie beginsels voldoen. God maak nie foute nie; 
Hy weerspreek Homself nie. Ons sien in die Bybel ’n ingewikkelde 
verweefdheid van God se waarhede en die openbaring van Sy plan van 
begin tot einde.

Die apostel Petrus het oor die inspirasie van die Hebreeuse profete 
gesê: “Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het 
oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors … aan 

hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge 
bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan 
julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—
dinge waarin die engele begerig is om in te sien” (1 Petrus 1:10-12). Die 
hele Skrif is verenig, wat duidelik goddelike inspirasie openbaar.

Petrus verduidelik verder, in 2 Petrus 1:20-21, “terwyl julle veral dít 
moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is 
nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, 
maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God 
gespreek.” God se Gees is die leidende krag agter die Skrif.

Reeds in die tyd van Petrus het sommige dele van die Ou- en Nuwe-
Testamentiese geskrifte volgens hul eie dwaasheid verdraai. “Daarom, 
geliefdes, (het hy gewaarsku) terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer 
julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in 
vrede. En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons 
geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan 
julle geskryf het, net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie 
dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en 
onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf”  
(2 Petrus 3:14-16).

Toe Paulus in 2 Timoteus 3:15-17 verduidelik dat die hele Skrif 
geïnspireer is en belangrik is vir die regverdige lewe, was dit voordat 
die boeke van die Nuwe Testament gekanoniseer is, of gedeeltes daar-
van selfs geskryf is. Die “Skrif” waarna Paulus verwys, was dus die 
Hebreeuse Bybel, wat ons die Ou Testament noem. In die vroeë kerk was 
dit ’n paar dekades lank die enigste ‘Bybel’ wat beskikbaar was. Later, 
soos ons in 2 Petrus 3:14-16 gesien het, verwys die apostel Petrus ook na 
die geskrifte van Paulus as die Skrif.

Die aanvaarding van slegs ’n gedeelte van die Skrif as ’n basis vir ge-
loof, het daartoe gelei dat letterlik honderde denominasies bely dat hulle 
Christelik is, maar teenstrydige oortuigings het. Maar as ons reg laat 
geskied aan wat die Bybel sê, moet alle geskrifte gerespekteer en geglo 
word, van Genesis tot Openbaring. Jesus het ons duidelik gesê om vol-
gens elke woord van God te leef (Matteus 4:4; Lukas 4:4). Ons moet op 
die Skrif staatmaak, en nie op die mens se idees nie, om God se waar-
hede te verklaar.

Dit is een ding om die Bybel te sien as ’n blote versameling verhale. 
Dit is heel anders om dit te aanvaar as ’n geïnspireerde liggaam van ver-
enigde en verwante instruksies, geskiedenis en illustrasies. Die Bybel is 
vol voorbeelde van mense soos ons wie se lewens hul gehoorsaamheid of 
ongehoorsaamheid aan die beginsels van God demonstreer.

Die regte benadering is om die Skrif te aanvaar vir wat dit is—die ge-
openbaarde Woord van God—en om die leerstellings biddend en nederig 
te omhels en te volg. Met daardie belangrike agtergrond en houding is 
ons gereed om te leer wat die Bybel vir ons wil sê.

Benader die Bybel met die Regte Gesindheid
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Lees en Bestudeer  
die Bybel Effektief

Na die ondersoek van die regte ingesteldheid om die Bybel te 
benader, kom ons delf verder daarin.

Vir baie mense is die Bybel grotendeels ’n dekoratiewe of 
vergete voorwerp wat op ’n rak sit en stof vergader. Natuurlik 

kan u nooit die Bybel verstaan sonder om dit wat daarin staan, te lees 
nie (of dit aan u voorgelees word indien u om een of ander rede dit nie 
kan lees nie). 

Boonop is dit nie genoeg om net uittreksels wat hier en daar versprei 
is, te lees nie. Daar is baie grond om te dek omdat die Bybel so omvang-

ryk is. Ons moet baie lees—en dit 
wat ons lees, deeglik oorweeg en 
bestudeer.

In die woorde van die apostel 
Paulus: “Lê jou daarop toe om 
jou beproef voor God te stel as 
’n werker wat hom nie hoef te 
skaam nie, wat die woord van die 
waarheid reg sny” (2 Timoteus 
2:15). “Reg sny” kan ook letterlik 
vertaal word as “reguit sny” of as 
“reg verduidelik” (Nuwe Lewende 
Vertaling). Die idee is om op die 
lyn te bly—om presies by die leer 
van die Bybel te hou. Dit verg 

weer baie lees en studeer. Die woord “werker” impliseer hier aansienlik 
en noukeurige inspanning.

Hoe gaan ons dan hierdie belangrike taak aanpak en hoe moet ons 
verstaan wat ons lees?

Laat die Bybel self die interpretasie doen

Die Bybel bevat ’n groot hoeveelheid inligting—wat op baie verskil-
lende maniere aangebied word. Soms is die materiaal historiese vertel-
lings. Soms is dit poësie. Soms is dit bedoel om letterlik opgeneem te 
word. Soms gebruik dit figuurlike taal, wat metafore en simbole insluit.

’n Belangrike sleutel wat ons moet verstaan, is dat die Bybel homself 
interpreteer. Ons moet oppas om nie ons eie interpretasies daarop af te 
dwing nie.

Ongelukkig benader baie die Bybel met vooropgestelde idees en pro-
beer die idees in die Skrif inpas—verkeerdelik lees hulle betekenis in die 

teks in, in plaas daarvan om die betekenis daaruit te haal.
Wat hiermee verband hou, is die fout wat baie maak om gevolgtrek-

kings te maak uit net een of enkele verse in isolasie. Onthou dat die 
Bybel ’n eenheid is—en ons moet so daaraan dink om te bepaal wat 
enige deel daarvan vir ons wil sê.

As ons die Bybel self die inter- 
pretasie laat doen, moet ons altyd 
twee dinge doen: kyk na die kon-
teks en kyk na al die geskrifte 
oor ’n onderwerp. Kom ons kyk 
waarom dit belangrik is.

Oorweeg die konteks

As ons die konteks van voor-
beelde en leringe in die Bybel in  
gedagte hou, kan dit ons help om  
misverstande te voorkom. In werk- 
likheid kom die meeste misver-
stande oor die Skrif voor deur 
die verse uit hul konteks te neem. 
Om “in die konteks” te lees bete-
ken bloot om die verse voor en 
na die teks wat ons bestudeer, 
noukeurig te oorweeg. “Buite 
konteks” beteken om die verse te 
probeer verstaan met min of geen 
agting vir die omliggende onder-
werp nie.

Die bestudering van die konteks sluit in die ontleding van die verse 
binne die raamwerk van die paragraaf, hoofstuk en boek, en in ’n groter 
sin die geheel van die skrywer se geskrifte en die Bybel as geheel.

Ons lees byvoorbeeld in Genesis 3:4 “Julle sal gewis nie sterwe nie.” 
Vanuit hierdie vers kon mense aflei dat die mens reeds onsterflikheid be-
sit, dat die siel reeds die ewige lewe het. Maar so ’n interpretasie sal die 
ander gewone skrifgedeeltes weerspreek (vergelyk 1 Timoteus 6:14-16; 
Romeine 2:7; 1 Korintiërs 15:53). Tog verklaar die konteks van die para-
graaf dat Satan, die duiwel, in die vorm van ’n slang, hierdie leuen vertel 
en gesê het dat die mens nie sou sterf nie. Die korrekte leer was deur God 
enkele verse voor dit gegee: “En die Here God het aan die mens bevel 
gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van 
die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; 
want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe” (Genesis 2:16-17).

Ons sien dat dit nie genoeg is om ’n geïsoleerde skrif aan te haal nie; 
ons moet die agtergrond daarvan in gedagte hou. In hierdie geval word 
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Sleutels tot begrip

5 Beplan tyd vir gereel-
de studie. Dit is maklik 

om toe te laat dat alledaagse 
bekommernisse inmeng. 
Skeduleer dus studietyd en 
probeer dit handhaaf. Met 
verloop van tyd sal u uitsien 
na hierdie daaglikse ervaring 
(Efesiërs 5:15-17).

Sleutels tot begrip

6 Laat die Bybel self die 
interpretasie doen. 

As iets verwarrend of selfs 
teenstrydig lyk, laat duidelike 
Bybelse gedeeltes lig werp op 
die wat u moeilik vind om te 
verstaan. Die geskrifte weer-
spreek nie mekaar nie; hulle 
vul mekaar aan. Om ’n vers 
in die Bybel te verstaan, moe-
nie u persoonlike standpunt 
daarop afdwing nie. Gebruik 
eerder die konteks en ander 
relevante skrifgedeeltes om  
die regte betekenis te vind  
(2 Petrus 1:20; Johannes 
10:35; 17:17; Jesaja 28:9-10).
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die punt duidelik gemaak deur die hele skrifgedeelte te hersien. Ons kan 
baie verwarring vermy deur hierdie belangrike konteksbeginsel toe te pas.

Soms kan ons slegs, deur die volledige hoofstukke te lees, die onder-
werp verstaan. Sommige haal byvoorbeeld Markus 7:18-19 aan om te 
argumenteer dat vleis wat die Bybel ongeskik vir menslike verbruik ver-
klaar in Levitikus 11 en Deuteronomium 14, nou geëet kan word. Chris-
tus vra: “Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat 
van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit 
nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlik-
heid uit en maak al die voedsel rein?”

Maar die konteks van die hoofstuk onthul die ware betekenis: “Toe 
vra die Fariseërs en skrifgeleerdes Hom: Waarom wandel u dissipels nie 
ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood 
met ongewaste hande?” (Markus 7:5).

Die vraag was nie of spesifieke voedsel geëet moes word nie, maar die 
manier waarop Sy dissipels geëet het. Die Fariseërs het hulle gekritiseer 
omdat hulle geëet het sonder om die noukeurige handewasritueel, wat die 
Fariseërs uitgevoer het voordat hulle geëet het, te ondergaan. Christus 
het geantwoord: “Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle 
aan die oorlewering van mense vas: die wassery van kanne en bekers, en 
ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie” (Markus 7:8).

In Matteus 15 word dieselfde voorval genoem, maar in meer detail: 
“Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, 
diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens 
onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie 
onrein nie” (verse 19-20).

As ons Christus se vermaning in konteks neem, sien ons dat alle 
misverstand uit die weg geruim is. Jesus het God se gegewe wette nie 
herroep nie; Hy het gesê dat klein hoeveelhede vuil wat kan kom uit die 
hantering van voedsel met ritueel ongewaste hande deur die spysverte-
ringsproses van die liggaam verwyder sal word.

Op ander tye is dit nodig om die konteks van die boek self te oorweeg. 
Die belangrikste voorbeeld is Paulus se gebruik van die woord wet in 
Romeine. Soms het hy die term negatief gebruik om die wettiese konsep 
van die wet te bedoel as ’n manier om verlossing te verdien, wat hy ver-
werp het: “Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie 
nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid 
wat uit die geloof is; terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nage-
jaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat 
dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet 
was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot” (Romeine 
9:30-32).

Maar op ander plekke gebruik Paulus die wet op ’n positiewe manier: 
“Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het 

die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie! Maar wel die 
sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my 
die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon 
word” (Romeine 7:12-13). Hier sien ons in dieselfde boek die woord wat 
op ’n heel ander manier in ’n ander konteks gebruik word. Dit is ’n fout 
om, as die woord uit die regte konteks geneem word, dit te veralgemeen. 
Ons moet dan kan sien dat om eers die konteks in die hele Skrif te oor-
weeg, baie verkeerde interpretasies sal help vermy.

Kyk na al die Skrifgedeeltes oor ’n onderwerp

Dit is ook belangrik vir begrip dat u tyd moet neem om al die ver-
wante verse oor ’n onderwerp op te soek voordat u tot ’n slotsom kom. 
Die apostel Paulus het ’n bewonderenswaardige voorbeeld in hierdie ver-
band gestel toe hy oor sekere waarhede oor Jesus geleer het deur te ver-
wys na baie gedeeltes in die Bybel van sy tyd—die Hebreeuse Geskrifte, 
of wat ons, die Ou Testament, noem:

“En hulle het vir hom ’n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyf-
plek gekom. En in ’n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk 
van God uitgelê; en van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die 
wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus” 
(Handelinge 28:23). Om sy punt te bewys, het Paulus die skrifte wat han-
del oor Christus as die Messias noukeurig uiteengesit.

Ons sien uit Paulus se voorbeeld dat ons alle verwante skrifte in ag 
moet neem om ’n onderwerp behoorlik te verstaan. Dit is die beginsel  
van “geestelike dinge met geestelike vergelyk” (1 Korintiërs 2:13). Die 
geestelike aard van die Bybel word in Efesiërs 6:17 beskryf as “die 
swaard van die Gees—dit is die woord van God—”

As ons verskillende verse oor dieselfde onderwerp vergelyk, kan dit 
ons begrip van Bybelse leringe duideliker maak. Dikwels sal ons vind 
dat verskillende verse mekaar aanvul, met elke vers wat ’n deel van die 
verhaal vertel.

Baie mense glo byvoorbeeld, gebaseer op Johannes 3:16—“Want so 
lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige 
lewe kan hê”—dat u bloot in Jesus moet glo om die ewige lewe te beërwe.

Maar is dit die hele verhaal? Dit is duidelik nie, want Jakobus 2:19 sê 
vir ons dat “die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.” Daar is beslis meer 
as ’n eenvoudige geloofsoortuiging nodig. Ons moet na ander Skrifge-
deeltes kyk om meer te verstaan wat God van ons verwag en vereis.

Redding is beslis die wonderlike geskenk van God aan ons. Maar 
geskenke kan voorwaardes hê. En die Bybel wys op verskillende plekke 
dat God sekere voorwaardes stel om verlossing te ontvang. Sommige 
voorwaardes stel ons in staat om daardie geskenk te ontvang, en ander 
voorwaardes diskwalifiseer ons om dit te ontvang.

Lees en Bestudeer die Bybel Effektief
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Aangesien Jesus die outeur van ons verlossing is, moet ons ’n paar van 
Sy stellings ondersoek wat vir ons sê wat ons moet doen om die gawe 
van die ewige lewe in God se Koninkryk te ontvang.

In Mattheus 7:21 sê Jesus: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal 
ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen 
van My Vader wat in die hemele is.” Christus het dit duidelik gemaak 
dat om Hom bloot te erken as Here en Meester—wat sê: “Here, Here”—
nie voldoende is nie. Om die Koninkryk te erf, moet ons iets doen. Ons 
moet die wil van die Vader doen, soos Hy dit duidelik gestel het. Ons 
oortuiging dat Hy ons Verlosser is, moet meer wees as net ’n warm, ver- 
troostende gedagte of intellektuele konsep. Jesus waarsku dat dit nie ge-
noeg is om net Sy naam aan te roep of om Hom as “Here” te erken nie.

Op ’n stadium het ’n ryk jong man Jesus gevra hoe hy die ewige lewe 
kan ontvang. “Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die 

ewige lewe kan hê?” het die man 
gevra (Matteus 19:16). Christus 
se antwoord, in vers 17, kan som-
mige mense skok wat dink dat 
gehoorsaamheid aan God se wet 
onnodig is. Jesus antwoord: “As 
jy in die lewe wil ingaan, onder-
hou die gebooie.”

Jesus het nie geantwoord dat 
niks anders nodig is as om in Hom 
te glo nie. Hy het vir die jongman 
gesê dat hy die gebooie van God 
moet nakom om die gawe van die 
ewige lewe te ontvang.

Jesus het in Markus 16:16 ’n 
ander voorwaarde gegee vir die 
gawe van die ewige lewe van 
God: “Hy wat glo en hom laat 
doop, sal gered word; maar hy 
wat nie glo nie, sal veroordeel 
word.” Waterdoop—deur volle 

onderdompeling—is ’n simboliese daad wat die dood van ons ou self 
voorstel en die begin van ’n nuwe lewe om God te dien, en daarna te 
streef om sonde te vermy (Romeine 6:1-23).

Die doop word ook gevolg deur die handoplegging van een van God 
se leraars, wat ons toelaat om God se Heilige Gees te ontvang en waarlik 
aan Hom te behoort (sien Handelinge 8:17; Romeine 8:9). Tensy ons ons 
lewe deur die doop en handoplegging aan God oorgee om Sy Gees te 
ontvang soos voorgeskryf, voldoen ons nie aan Sy vereistes vir die ont-
vangs van Sy geskenk van verlossing nie.

In Matteus 10:22 noem Jesus ’n ander voorwaarde waaraan ons moet 
voldoen om die genadegawe van God se geskenk van verlossing te ont-
vang: “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word” Ons kan 
ons redding verloor as ons nie tot die einde volhard nie (sien ook Hebre-
ers 2:1-3; 6:4-8; 10:26-31). Sodra ons ons daartoe verbind het om God te 
gehoorsaam en ons aan Hom oor 
te gee, moet ons die koers hou tot 
die einde toe en  
nie terugkyk nie (Lukas 9:62;  
1 Korintiërs 9:27).

Ons sien uit hierdie voorbeeld 
dat ons na meer as een geïsoleerde 
vers moet kyk om die Bybel se 
lering oor ’n onderwerp te ver-
staan. Slegs deur na al die rele-
vante geskrifte te kyk, kry ons  
’n gehele en volledige prentjie.

Met hierdie belangrike oorwe-
ging—deur noukeurig alle ver-
wante gedeeltes te vergelyk voor-
dat u bepaal wat bedoel word met 
’n spesifieke onderwerp—kan ons 
verwarring en foute vermy. Hier-
die eenvoudige beginsel alleen los 
ook die meeste situasies op waar 
mense aanvaar dat die Bybel homself weerspreek. Die Bybel weerspreek 
nie homself nie; die skrywers vul mekaar aan. (Raadpleeg “Is Daar 
Foute in die Bybel?”, wat op bladsy 12 begin.)

Kry ’n oorsig

Vir die breë oorsig wat nodig is om die Bybel in spesifieke verse te 
verstaan, is dit van uiterste belang dat ons dit deurlees: onderwerp vir 
onderwerp, sowel as boek vir boek.

’n Aktuele benadering tot die lees van die Skrif sal ons help om te 
sien wat God se Woord oor ’n gegewe onderwerp te sê het. Om hierdie 
manier effektief te bestudeer, is dit nodig dat ons ander studie-materiaal 
soos ’n konkordansie of ’n onderwerpsindeks, raadpleeg. Ons sal hierdie, 
en ander Bybelhulpmiddels, kortliks bespreek.

Boek-vir-boek lees is redelik eenvoudig. ’n Groot deel van die Skrif 
word eenvoudig aangebied as ’n storie. Die begin van die eerste boek, 
Genesis, gee ’n weergawe van God se skepping van die hemel en die 
aarde en die algehele fisiese lewe, insluitend die mensdom. Dit gaan 
voort met die verhaal van die eerste man en vrou en volg hul afstamme-
linge tot die tyd van die groot wêreldwye vloed.
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Sleutels tot begrip

7 Bestudeer onder-
werpe. Konsentreer op 

verskillende tye op een onder-
werp, leerstelling of boek. 
Gebruik ’n konkordansie of 
ander studiemiddels om al die 
Skrifte wat op ’n onderwerp 
betrekking het, te kry. Dit sal 
u toelaat om alles te sien wat 
God te sê het oor ’n spesifieke 
onderwerp (2 Timoteus 2:15). 
As u hulp nodig het vra gerus 
vir ons gratis Bible Study 
Course.

Sleutels tot begrip

8Lees die hele Bybel. 
Lees die Bybel deur van 

voor tot agter. Deur elke 
gedeelte van die Bybel te lees, 
gee u uself ’n breë kennis en 
perspektief wat u sal help 
om vooropgestelde idees oor 
leerstellings te verwerp. Ons 
Bible Commentary (beskik-
baar by www.ucg.org.za) 
bied ’n gerieflike skedule vir 
die bereiking van hierdie en 
ander doelwitte.
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Baie mense is nie bewus van die verskillende 
‘basiese drade’ wat deur die Skrif loop nie 

wat, as dit eenmaal duidelik is, ons gedagtes 
sal oopmaak.

• Die ware evangelie: Baie mense 
verduidelik die evangelie as ’n boodskap wat 
handel oor Jesus Christus. Tog gaan dit hoof-
saaklik oor die komende Koninkryk van God en 
hoe ’n mens deur Hom daaraan kan deelneem. 
Dit is ’n kragtige boodskap van God se plan vir 
die ganse mensdom, wat eers individue wat 
nou God volg en deel word van Sy Kerk, insluit, 
en dan deur baie meer in die wêreld, in die 
toekoms, gevolg sal word.

Die ware evangelie verkondig lewensbe-
langrike waarhede. Dit openbaar profetiese 
gebeure wat sal voortduur tot, en na, Christus 
se wederkoms. Versoek u gratis kopie van ons 
boekie The Gospel of the Kingdom of laai dit 
van ons webwerf af om meer te wete te kom.

• Die doel van verlossing is ’n nuwe 
skepping: Verlossing is die doel, die hoogte-
punt van God se plan wat in werking gestel is 
met die skepping van die eerste man en vrou. 
Die skepping is nie afgehandel met die gebeure 
van Genesis 1 nie; dit was net die eerste fisiese 
fase van God se skeppingsproses. God se skep-
ping sal tot in die toekoms voortduur.

Die mens is as ’n fisiese wese geskape. 
Terwyl hy ’n geestelike komponent het wat 
hom intellek gee, die menslike gees, is daar 
geen bewussyn sonder die liggaam nie (Pre-
diker 9:5,10). Die mens is sterflik, nie onsterflik 
nie. Hy het die geleentheid om God se Gees 
te ontvang, sodat hy geestelike karakter kan 
ontwikkel en uiteindelik omskep kan word in ’n 
perfekte geestelike skepping. Vir meer beson-
derhede, laai af, of vra vir u gratis kopieë van 
die boekies What Is Your Destiny? en The Road 
to Eternal Life.

• Die Bybel se interpretasie van 
simbole: Baie van die profetiese waarhede 
van die Bybel is deur God uitgespreek deur die 
gebruik van simbole. Die boek Daniël is byvoor-
beeld vol met verskillende simbole—beelde en 
diere, sommige werklik, sommige fantasties, 
sommige verklaar, sommige nie verduidelik 

nie. Sommige simbole is gebruik nie om die 
betekenis duideliker te maak nie, maar om die 
boodskap te verberg totdat God hulle betekenis 
openbaar op of naby die tyd van die einde 
(Daniël 12:8-9).

Mense probeer al vir eeue om hierdie sim-
bole volgens hul eie idees te interpreteer, 
wat meestal tot chaos en verwarring lei. ’n 
Belangrike sleutel tot die begrip van Bybelse 
profesieë is dat hierdie simbole eenvoudig in 
die Bybel self, in die onmiddellike konteks of 
elders, geïnterpreteer word. Streng menslike 
interpretasies is van geen waarde nie. Ons moet 
God se interpretasie soek en vertrou, nie ons 
eie nie. Om meer te wete te kom, vra die gratis 
boekies You Can Understand Bible Prophecy  
en The Book of Revelation Unveiled, aan.

• God se metode van dualiteit: 
Dwarsdeur die Skrif kan ons die beginsel van 
dualiteit herhaaldelik geopenbaar sien. Die 
fisiese skepping in Genesis 1 lei tot die geeste-
like skepping wat beskryf word in Openbaring 
21 en 22. Die eerste Adam, van fisiese materie, 
van die aarde, het die tweede Adam, Jesus 
Christus, van die Gees voorafgegaan (1 Ko-
rintiërs 15:47-49).

Dualiteit kom ook voor in Bybelprofesie. 
Soms kan daar ’n voorlopige vervulling wees, 
’n voorloper van ’n latere of finale vervulling, 
gewoonlik aan die eindtyd.

• God se jaarlikse feeste: God het 
sewe jaarlikse feesdae of feeste as riglyne ge-
gee om te onthou en die belangrikste aspekte 
van Sy verlossingsplan te openbaar. Dit word 
saam in Levitikus 23 gelys. Elkeen gee ’n stap 
in hierdie proses vir individue en uiteindelik vir 
die ganse mensdom.

Paasfees (Pasga) beeld die dood van Jesus 
Christus uit vir ons sondes en die geleentheid 
wat God ons gee, as ons ons bekeer, om ons 
sondes vergewe te kry.

Die fees van die Ongesuurde Brode, wat 
sewe dae duur, wys dat berouvolle mense 
geestelik rein moet lewe nadat die straf van 
die sonde deur die offer van Jesus verwyder is. 
Christene moet sonde verwerp (gesimboliseer 
deur fisieke suurdeeg uit te gooi) en ’n nuwe 

lewe leef volgens Christus s’n en moet geken-
merk word deur opregtheid en waarheid.

Pinkster verteenwoordig die ontvangs van 
God se Gees waardeur God se mense een Kerk 
word, die verenigde Liggaam van Christus. Dit 
staan ook bekend as die Fees van die Eerste 
Vrugte en beeld die eerste oes uit van diegene 
wat verlossing volgens God se plan sal ontvang.

Die Fees van die Trompette simboliseer die 
triomfantlike wederkoms van Jesus Christus 
om die Koninkryk van God op aarde te vestig. 
Terselfdertyd sal Christene die ewige lewe kry 
tydens die eerste opstanding.

Die Versoendag verteenwoordig God se 
binding van Satan vir 1,000 jaar na Christus se 
wederkoms en die versoening van die mens-
dom met God, wat dan moontlik sal wees.

Die Huttefees, wat sewe dae duur, skets die 
eerste 1,000 jaar van Christus se regering op 
aarde. Met die verwydering van Satan se ver- 
nietigende, bedrieglike invloed, kan die mens-
dom uiteindelik God se weë en waarheid 
leer en herstel word tot ’n regte verhouding 
met God. In hierdie tyd sal baie meer God se 
geskenk van verlossing ontvang.

Laastens, die Agste Dag, onmiddellik na die 
Huttefees, beeld ’n tyd uit ná die Millennium, 
wanneer die dooies wat nie tydens die eerste 
opstanding uit die dood opgewek is nie, en 
nooit ’n kans gehad het om God se Gees te ont-
vang nie, weer opgewek sal word om weer te 
leef. Hulle sal mettertyd die geleentheid kry om 
God te ken, Sy waarhede te verstaan, tot beker-
ing te kom en Sy Gees te ontvang. Dit is hul 
geleentheid om te kies om deel te word van die 
Koninkryk van God om verlossing te ontvang.

Vir ’n beter begrip van die belangrikheid 
van hierdie God-geordende herdenkings, vra 
vir, of laai u gratis eksemplare van die volgende 
boekies af: What Is Your Destiny? en God’s Holy 
Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind.

• Die identiteit van Israel: Die meeste 
mense weet nie dat die antieke volk Israel na 
die dood van koning Salomo verdeeld was nie. 
Die koninkryk van Israel, wat bestaan het uit 10 
van die oorspronklike 12 stamme van Israel, is 
later deur die Asiriese Ryk in ballingskap weg-
gevoer en het verdwyn uit die blaaie van die 
geskiedenis en bekend geword as “die verlore 
10 stamme.”

Die twee stamme wat die koninkryk van 
Juda vorm, is ook in ballingskap weggevoer 
maar het grootliks daarin geslaag om hul iden-
titeit te behou. Hulle nasate, die Jode, is versprei 
oor die hele wêreld en die moderne staat Israel.

Maar wat het met die vermiste tien stamme 
gebeur? Hulle bestaan nog, hoewel hulle nie 
bewus is van hul Bybelse identiteit nie. Bestel 
ons gratis boekie The United States and Britain 
in Bible Prophecy vir bewyse van wie hierdie 
mense is. Baie profesië sal groter betekenis kry 
as ons hierdie belangrike sleutel verstaan.

• God se sewende-dag-Sabbat: Die 
vierde van die Tien Gebooie vereis dat ons die 
sewende dag van die week heilig moet hou— 
sononder Vrydag tot sononder Saterdag. Dit 
word soms die toetsgebod genoem, aangesien 
God sodanig na dit verwys het toe Hy dit in 
Eksodus 16 aan antieke Israel voorgehou het 
(sien vers 4). Dit bly inderdaad ’n toets van ons 
verbintenis tot gehoorsaamheid aan God. Dit is 
die opdrag dat diegene wat slegs “belydende” 
Christene is, byna altyd sal weier om gehoor-
saam aan te wees.

Die nakoming van hierdie gebod bring dik-
wels toetse van geloof, wat opregte vertroue in 
God vereis. Maar dit bring ook groot seëninge 
aan diegene wat dit onderhou. Dit is ’n belan-
grike sleutel tot die begrip van God se Woord, 
want “almal wat dit beoefen, het ’n goeie 
verstand” (Psalm 111:10).

Die Bybel noem die Sabbat ’n identifi- 
serende teken van God en Sy mense (Eksodus 
31:16-17). Dit het baie Jode, nasate van die 
koninkryk van Juda, in staat gestel om hul 
identiteit te behou. Die “verlore tien stamme” 
daarenteen, het God se Sabbat verwaarloos 
en verwerp, wat ’n belangrike faktor was in 
die verlies van hul ware identiteit. Om hierdie 
belangrike gebod beter te verstaan, moet u u 
gratis kopie van die boekie Sunset to Sunset: 
God’s Sabbath Rest aflaai, of aanvra.

Die bewustheid van hierdie drade wat deur 
die Bybel loop, maak die weg oop vir ’n beter 
begrip van die Woord van God. Aangesien 
tradisionele kerke soveel van hierdie dinge uit 
die oog verloor het, is dit geen wonder dat hulle 
in so baie denominasies versplinter is en elkeen 
’n ander siening het van wat die Bybel sê, en 
verstaan nie baie van Sy ware boodskap nie.

Lees en Bestudeer die Bybel Effektief

Sewe Skrifgedeeltes vir ’n Volledige Begrip
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Dit vertel dan die begin van die beskawing in Babilon en fokus op 
’n groot man van geloof, Abraham; sy seun Isak; Isak se seun Jakob of 
Israel; en Israel se kinders. Die volgende boek, Eksodus, handel oor die 
verlossing van die nasate van Israel uit Egiptiese slawerny. En die verhaal 
gaan verder van daar af—volgens die geskiedenis van die volk Israel. Die 
Nuwe Testament gee ons die verhaal van Jesus Christus in die vier Evan-
gelieverslae en die vroeë jare van Sy Kerk in die boek Handelinge.

Natuurlik verg sommige boeke meer indiepte studie om dit te ver-
staan—soos die wat die wetlike vereistes van die wet van Moses aangee; 
die wat poëties is, insluitend versamelings van liedere (Psalms) en wyse 
woorde (Spreuke); en dié wat toekomsgebeure profeteer (sommige is 
reeds vervul en ander moet nog in die toekoms vervul word).

Die Nuwe Testament gee aan ons briewe of vermaningsbriewe en leer-
stellings wat Christus se apostels aan individue of verskillende gemeen-
tes van die kerk geskryf het. Dit kan op plekke ietwat ingewikkeld wees, 
veral waar die verloop van tyd die presiese kwessies wat aangespreek 
word, verberg.

In elk geval, om deur die hele Bybel te lees sal sorg dat u alles sien 
wat die Bybel oor elke en enige onderwerp sê. In ’n onderwerp studie 
kan u dalk relevante gedeeltes mis. Maar as u die hele Bybel deurlees 
sal u niks mis nie—behalwe wat u natuurlik vergeet. En omdat u sekere 
dinge sekerlik sal vergeet, is dit belangrik om die Bybel telkens weer te 
lees—in dele en as ’n geheel—om uself vertroud te maak met die inhoud 
daarvan. Dit is ’n lewenslange poging.

Verskillende vertalings en ander Bybelhulpmiddels

Kan ons alle aspekte van die Skrif vanuit die Bybel alleen verstaan? 
’n Goeie begrip van die Bybel is sekerlik moontlik deur die sleutels wat 
vroeër bespreek is, toe te pas. Ons begrip kan egter verbeter word deur 
gebruik te maak van die werk van geleerdes wat kultuur, taal, geskie-
denis en argeologie bestudeer het, soos dit verband hou met Bybelse 
gebeure en karakters.

Ons leef 2,000 tot 3,500 jaar verwyder van die tyd toe die Skrif 
oorspronklik geskryf is. Die skrywers van die Bybel het in die tale en 
instellings van hul tyd geskryf. Hulle kultuur en taal verskil van die 
hedendaagse kultuur en taal. Aangesien die oorspronklike tale van die 
Skrif (Hebreeus, Grieks en Aramees) so verskil van ons moderne tale, 
is Bybelhulpmiddels nuttig om ons in staat te stel om die Skrif, soos dit 
geskryf is, beter te verstaan.

Onthou weer die opdrag van Paulus in 2 Timoteus 2:15 om ’n ywerige 
werker te wees in die hantering van die Skrif. Aangesien ’n vakman ’n 
gereedskapstel gebruik, kan ons die regte studiemateriaal gebruik om die 
Bybel beter te verstaan.

Behalwe dat hulle dikwels uit die Hebreeuse Geskrifte aangehaal het,  

het die apostels ook by geleentheid ander bronne aangehaal om hul argu-
mente tuis te bring. Paulus het byvoorbeeld ’n aanhaling van ’n Siciliaanse 
digter, Aratus, gebruik om ’n beginsel oor God aan die Atheense filosowe 
oor te dra (sien Handelinge 17:28). Net so het die apostel Judas ’n profe-

sie van die vroeë patriarg Henog 
aangehaal, wat nie in die Bybel 
is nie (Judas 14-15). Behalwe vir 
die Skrif self, het hierdie mans 
soms ander bronne aangehaal om 
die lidmate te help om die Woord 
van God te verstaan.

Wat is party van die Bybelse 
studiemateriaal wat tot ons be-
skikking is? Hier is ’n paar.

• Ander Bybelvertalings: 
Dit is nie verbasend dat die nut-
tigste Bybelstudiehulpmiddel ’n 
Bybel is nie—of eerder, verskeie 
Bybelvertalings, sodat u die ver-
skillende bewoording kan verge-
lyk. Mense sal dikwels probeer 
om die vertaling te vind wat die 
akkuraatste, letterlikste of mak-
likste is om te lees. Maar daar is 
geen enkele vertaling wat aan al 
hierdie drie vereistes voldoen nie. 
Daar is talle Afrikaanse verta-
lings van die Bybel beskikbaar. 
Ons kan dit in drie algemene 
tipes verdeel: woord-vir-woord 
(letterlik), gedagte-vir-gedagte en 

geparafraseer. Gewoonlik verklaar die inleidende woorde in ’n Bybelver-
taling die benadering wat gebruik word. 

Die woord-vir-woord weergawes volg die Hebreeuse, Aramees en  
Griekse tekste die akkuraatste. Oor die algemeen is Die Bybel 1933/53  
en sy moderne eweknie, Die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 1983, 
woord-vir-woord-vertalings. Dit word geredelik in die meeste boek-
winkels of op die internet gevind. Die King James weergawe en die 
meer moderne weergawe, die Revised King James weergawe, is Engelse 
Bybels wat ook woord-vir-woord vertalings is.

Hoe betroubaar is Die Bybel 1933/53? Manuskripte wat ontdek is, 
toon dat dit uiters betroubaar is. Hierdie Bybel is van die outentieke 
grondtekste vertaal net soos die Engelse King James Vertaling. 

In die Nuwe Testament beteken die groot hoeveelheid van duisende 
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9 Vergelyk verskillende 
vertalings. Die Bybel 

is in antieke tale geskryf, en 
geleerdes verskil soms oor hoe 
sekere verse vandag vertaal 
moet word. ’n Letterlike weer-
gawe word dikwels verkies, 
maar soms is ’n gedagte-tot-
gedagte vertaling of parafrase 
beter om die bedoeling van ou 
figuurlike vorms van spraak 
te verduidelik. Ons moet ook 
bewus wees daarvan dat leer-
stellings-vooroordeel vertalings 
kan beïnvloed. Deur Bybel 
weergawes te vergelyk sal dit 
ons inlig oor meningsverskille 
in vertalings en ons help om 
sulke kwessies uit te sorteer.
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tekste (4,500 Griekse manuskripte) dat baie klein variasies onder die manu-
skripte gevind word. Die Bybel 1933/53 is gebasser op die meerderheid van 
die gesaghebbende Griekse tekste.

Ongeveer 98 persent van die bekende Griekse manuskripte stem saam 
met die grondteks van Die Bybel 1933/53 vertaling en die King James ver-
taling. Selfs die verskille wat bestaan, beïnvloed die werklike betekenis in 
die ander 2 persent van hierdie manuskripte skaars. Die teks van die Skrif 
is deur die eeue heen opmerklik goed bewaar en deurgegee.

Die boeke van die Ou Testament is ewe betroubaar. Alhoewel ’n paar 
teksfoute in sommige van die manuskripte wat gebruik word gevind kan 
word in die vertaling van Die Bybel 1933/53, kan vergelykings met ander 
Bybel weergawes, en weereens met die Engelse King James weergawe, 
die meeste probleme duideliker maak.

Soos ’n kenner van tekskritiek opgemerk het: “As daar ’n boek uit die 
antieke tyd sonder enige verlies of verandering na ons toe oorgelewer 
is, is dit die Bybel. Die Bybel is die beste gestaafde boek uit die antieke 
wêreld! Dit het Sir Frederic Kenyon aangespoor om te sê: ‘Die aantal 
manuskripte van die Nuwe Testament, die vroeë vertalings daarvan en 
aanhalings daaruit deur die oudste skrywers van die Kerk, is so groot dat 
dit feitlik seker is dat die ware leeswerk van elke twyfelagtige gedeelte 
by een of ander van hierdie ou kenners bewaar word. Dit kan nie gesê 
word oor enige ander antieke boek ter wêreld nie’” (Neil Lightfoot, How 
We Got the Bible, 1963, bl. 120).

Die akkuraatheid van ’n vertaling is natuurlik belangrik. Alhoewel die 
King James- en die 1933/53 vertalings slegs enkele foute bevat (kyk na 
“Is Daar Foute in Die Bybel 1933/53 vertaling?”, hieronder), moet dit nog 

steeds die eerste keuse wees om korrekte leerstellings daar te stel.
Wat van die gedagte-vir-gedagte vertalings? Omdat grammatika, sin-

takses en denkpatrone verskil in verskillende tale, kulture en tydperke, 
kan woord-vir-woord vertalings soms lomp wees en die oorspronklike 
gedagte en bedoeling van die outeur word moeilik uitgedruk. Om hierdie 
rede kan gedagtes deur vertalings (dinamiese ekwivalent) nuttig wees om 
die Skrif verstaanbaar te maak.

Byvoorbeeld, Die Bybel 1933/53 vertaling van Hebreërs 2:17-18, wat 
beskryf waarom Jesus Christus onder die mensdom kom woon het as ’n 
vlees-en-bloed mens, lees:

“Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 
’n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in be-
trekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deur- 
dat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.”

Die Nuwe Lewende Vertaling, het: “Daarom moes Hy ten volle soos 
ons—sy broers en susters—word om as ons ontfermende en betroubare 
Hoofpriester voor God priesterdiens te verrig en die sondes van God se 
volk te versoen. Omdat Hy self versoekings verduur het, kan Hy dié help 
wat onder versoeking swaarkry.”

Laasgenoemde vertaling verklaar die punt nou vir die meeste lesers 
’n bietjie duideliker hoewel die eerste ’n meer direkte vertaling van die 
oorspronklike taal is. As die teks dus nie duidelik is nie, kan ’n gedagte-
vir-gedagte vertaling in baie gevalle help.

’n Gedagte-vir-gedagte vertaling is ook nuttig om die punt duidelik te 
maak in die geval van ou uitdrukkings—idiome—wat andersins geen sin 
het in ons moderne taal nie. Neem byvoorbeeld die idioom: die emmer 
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Alhoewel die oorspronklike tekste van die 
Bybel deur God geïnspireer is en geen foute 

bevat nie, kan dit nie gesê word van latere eks-
emplare van die tekste of vertalings wat daaruit 
gemaak is nie. Vertalers is menslik, en baie van 
hulle het hul eie godsdienstige vooroordele 
wat hul werk beïnvloed. In baie gevalle is sulke 
verkeerde vertalings relatief gering, maar in 
sommige gevalle was daar massiewe flaters 
wat valse leerstellings staaf.

So ’n blatante fout wat deur vertalers van 
Die Bybel 1933/53 gemaak is, word gevind 
in Handelinge 12:4, waar die woord Paasfees 
gebruik word. In die oorspronklike Grieks is 
hierdie woord pascha en verwys dit na Pasga, 

nie na Paasfees nie. Pasga is ’n Bybelse fees 
wat in Eksodus 12:11, Levitikus 23:5, Matteus 
26:2, 17 en elders in die Skrif genoem word. In 
die Nuwe Testament word pascha 18 keer ge-
bruik en in die Die Bybel 1933/53 korrek vertaal 
as “Pasga”, behalwe in Handelinge 12:4, waar 
die fout gemaak is. Die meeste Engelse Bybel-
vertalings maak hierdie fout reg.

Nog ’n ernstige fout in die Bybel is in  
1 Johannes 5:7-8. Die laaste gedeelte van vers 
7 en die eerste deel van vers 8 het in die eerste 
1,000 jaar nadat die Skrif voltooi is, nie in die 
Griekse tekste verskyn nie. Rondom die jaar 
500 verskyn hierdie gedeelte in die Latynse 
weergawe wat bekend staan as die Vulgaat. 

Is Daar Foute in Die Bybel 1933/53 Vertaling? Die invoeging was blykbaar ’n poging om die 
destydse kontroversiële geloof in die Drie-een-
heid te versterk. Die woorde wat bygevoeg is, 
is soos volg: in die hemel: die Vader, die Woord 
en die Heilige Gees; en hierdie drie is een. En 
daar is drie wat op aarde getuig.

Geen van die Griekse manuskripte van die 
Nuwe Testament tot en met 1300 bevat hierdie 
woorde nie. “Die teksgetuienis is almal teen  
1 Johannes 5:7. Van al die Griekse manuskripte 
is daar net twee wat dit bevat: hierdie twee 
manuskripte is van baie later datums, een uit 
die veertiende of vyftiende eeu en die ander 
uit die sestiende eeu. Albei wys duidelik dat 
hierdie vers uit die Latyn vertaal moet word”

(Neil Lightfoot, How We Got the Bible, 
1963, bl. 57-58).

Dit is blykbaar monnike wat die Griekse Nu-
we-Testamentiese teks in die 14de of 15de eeu 
gekopieër het wat hierdie vers uit die Vulgaat 
bygevoeg het. Selfs die Katolieke Jerusalem-
Bybel gee toe dat hierdie vers nie outentiek is 
nie en het dit uitgelaat. Die aantekeninge in die 
Jerusalem Bybel verduidelik dat dit ’n kantnota 
was in een van die kopieë van die Vulgaat wat 
by die genoemde laat Griekse manuskripte 
gevoeg is.

Die vers uit 1 Johannes 5 moet, soos 
honderde van die oudste Griekse tekste en 
moderne vertalings, lees: “Daarom is daar dié 
drie wat getuienis aflê: die Gees, die water en 
die bloed en al drie is dit eens” (vers 7 Nuwe 
Lewende Vertaling). Dit verwys na die getuienis 
van Jesus Christus as die Seun van God (vers 5).
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skop”. Hierdie frase sal dalk oor ’n paar eeue nie meer gebruik word 
nie, en iemand wat dit moet vertaal, moet die woord “sterf” gebruik—’n 
gedagte-vir-gedagte vertaling wat die letterlike vertaling gepas vasvat. 
Antieke Hebreeus en Grieks het ook sulke uitdrukkings gehad, en in 
sulke gevalle is ’n gedagte-vir-gedagte vertaling baie nuttig.

Oor die algemeen gebruik die gedagte-vir-gedagte weergawes ’n meer 
aktuele taal en is dit dus makliker om te verstaan—weereens, hulle is nie 
die beste keuse om leerstelllings te vestig nie omdat hulle soms, wat die 
oorspronklike skrywers wou sê, interpreteer. 

Geparafraseerde Bybels, soos Die Boodskap, kan ook nuttig wees. 
Hulle gebruik ’n meer moderne taal wat dit nog makliker maak om die 
Bybel te lees—alhoewel dit weer nie die beste keuse is om leerstellings 
te vestig nie. Die skrywers het heelwat “digterlike vryheid” gebruik en 
van die Bybelse terme en gedeeltes volgens hul eie godsdienstige idees 
geïnterpreteer.

Geparafraseerde weergawes kan geraadpleeg word om die verhaalvloei 
beter te begryp maar moet nie gebruik word om leerstellings te vestig 
nie. Dit moet as onvoldoende bronne beskou word om die betekenis van 
enige teks akkuraat te bepaal.

Watter weergawe van die Bybel is die beste om te koop? Ondanks die  
feit dat Die Bybel 1933/53 akkuraat is en wyd gebruik word, word hierdie 
weergawe al hoe moeiliker om te verstaan bloot omdat die Afrikaanse 
taal in die afgelope jare na sy eerste verskyning, aansienlik verander het.

Die betekenis van sekere woorde daarin het mettertyd verander. Baie 
lesers vind die outydse taal verwarrend en moeilik om te volg. Omdat dit 
egter akkuraat is, gebruik die United Church of God, die uitgewer van 
hierdie boekie, hierdie vertaling in die meeste gevalle en in ons Engelse 
literatuur gebruik ons die New King James Vertaling wat meer leesbaar 
is en nog steeds getrou is aan die oorspronklike teks.

Moderne vertalings, soos hierbo genoem, is nuttig om tekste met 
mekaar te vergelyk en om die betekenis daarvan duidelik te maak. Baie 
mense vind dus ’n parallelle Bybel, wat twee of meer weergawes langs 
mekaar op dieselfde bladsy bevat, nuttig. ’n Ander soort Bybel wat ge-
bruik kan word om die storielyn eenvoudig te lees en beter te verstaan, 
is ’n chronologiese Bybel wat die verskillende tekste volgens gebeure 
rang-skik—alhoewel dit moeilik is om dit te gebruik as u ’n onderwerp 
wil bestudeer.

Ongeag watter Bybelvertaling u kies, die belangrikste is dat u dit eint- 
lik gebruik. ’n Bybel moet gesien word as ’n belegging, waar ’n aanvank-
like hoër uitgawe uiteindelik vir homself sal betaal.

Oorweeg dit om ’n weergawe met wye kantlyne te koop wat u in staat 
sal stel om notas uit u persoonlike studie vir die komende jaar by te voeg 
(meer hieroor later). Alhoewel dit baie duurder is, sal ’n leer-gebonde  
Bybel van ’n goeie gehalte jare langer hou as ’n sagtebanduitgawe en dit 

kan lewenslank hou. Baie Bybelweergawes is nou ook beskikbaar as deel 
van Bybel sagteware-programme of gratis beskikbaar op verskillende 
webwerwe (sien “Bybelstudie sagteware en aanlynbronne”, wat op bladsy 
30 begin). Hiermee kan u die verskillende weergawes byna onmiddellik 
vergelyk.

• Woordstudie en onderwerpstudie: Die eerste basiese Bybel bron 
van belang is een wat u help om spesifieke woorde, frases of verse in die 
Bybel te soek. ’n Konkordansie is byvoorbeeld ’n versameling van baie 
of al die verse wat verband hou oor ’n bepaalde woord wat in die Bybel 

gebruik word. Elke woord word 
in alfabetiese volgorde gelys en u 
sal dan sien waar daardie woord 
eerste voorkom, gevolg deur baie 
of al die verse waarin die woord 
gebruik word, tot die laaste vers 
in die Bybel waarin dit voorkom.

Deur na ’n spesifieke woord 
te soek, kan u byna enige vers in 
die Bybel vinnig vind. Aangesien 
’n konkordansie elke gebruik van 
’n bepaalde woord opsom, is dit 
ook uiters nuttig om al die tekste 
oor ’n spesifieke onderwerp te 
groepeer, te ondersoek en te ver-
gelyk, en sodoende ’n algemene 
beeld van byna enige onderwerp 
te verkry.

Die gewildste gedrukte kon-
kordansies sluit in Strong’s 
Exhaustive Concordance en 
Young’s Analytical Concordance 

en Cruden’s Complete Concordance. Hierdie is massiewe boeke, maar 
bevat ook ’n kort uiteensettings van die oorspronklike Hebreeuse en 
Griekse woorde wat dit geskik maak vir meer gedetailleerde studie.

Alhoewel hierdie konkordansies op die King James vertaling gebaseer 
is, is daar ook ’n Afrikaanse konkordansie, gebaseer op die Afrikaanse 
Bybel, beskikbaar, naamlik die Afrikaanse Bybelkonkordansie van Felix 
A. Mijnhardt.

As u Bybelsagteware, of toegang tot aanlynbybels op die internet het, 
is woordsoektogte in enige weergawe vinnig, wat die tydrowende blaai 
heen en weer in ’n lywige boek uitskakel.

Ander bronne vir ’n mondelinge studie is ook beskikbaar. Strong’s 
Exhaustive Concordance bevat ook ’n leksikon aan die agterkant—’n 
woordeboek van die Hebreeuse, Aramese en Griekse woorde wat in die 
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10Gebruik studie-
hulpmiddels be-

hoorlik. Baie Bybelstudie 
hulpmiddels is heel nuttig. 
Dit kan ’n waardevolle his-
toriese agtergrond bied of u 
verwys na ander skrifgedeeltes 
wat meer duidelikheid verleen 
aan wat u lees. Hulpmiddels 
sluit in konkordansies, leksi-
kons, woordeboeke, kaarte en 
kommentaar. Hou egter altyd 
in gedagte dat sulke hulp-
bronne nie die Skrif is nie en 
verkeerd kan wees.
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Bybel gebruik word. U kan ook ’n verklarende woordeboek koop wat ’n 
meer gedetailleerde ontleding van Bybelse woorde bied. Die Woordeboek 
van die Bybel is ’n voorbeeld hiervan.

• Bybelensiklopedieë of woordeboeke: ’n Bybelse ensiklopedie 
of woordeboek is ewe belangrik. Hierdie soort verwysing verklaar ’n 
gegewe onderwerp en ook wat ’n woord in die Bybeltye beteken het. 
Wees voorbereid op ’n enorme verskeidenheid, van eenvoudige een-
volume-uitgawes tot werke wat vier, vyf of ’n dosyn of meer volumes 
bevat. Om mee te begin sal ’n hedendaagse eenvolume-woordeboek of ’n 
kort ensiklopedie, geskryf deur konserwatiewe skrywers, goeie basiese 
betekenisse vir Bybelse woorde en onderwerpe bied. Die Woordeboek 
van die Bybel en Unger’s Bible Dictionary is sulke werke.

Wees egter bewus daarvan dat baie sulke werke die vooroordeel van 
die skrywer vertoon as hulle teologiese kwessies bespreek, en daarom 
is dit dikwels nie ’n betroubare gids vir doktrinale aangeleenthede nie. 
Konserwatiewe skrywers is geneig om meer akkuraat te wees omdat 

hulle glo dat die Bybel goddelik geïnspireer is en dus vertrou op wat dit 
sê. Sommige ander skrywers beskou die Bybel as slegs ’n kombinasie 
van historiese en mitologiese etniese literatuur.

• Bybelkommentare en Studie Bybels: ’n Kommentaar is ’n ander 
waardevolle Bybelhulp. Dit is net wat die naam impliseer: Die skrywer 
lewer kommentaar op die verse wat in die betrokke boek behandel word.

Die inhoud verskil baie—van werke in een volume tot meervoudige 
volumes; sommige deur een skrywer en sommige deur verskeies geskryf. 
Hou die agtergronde en vooroordele van die skrywers in gedagte. Dit 
kan wissel van konserwatiewe geleerdes wat in die inspirasie van die 
Bybel glo tot liberale teoloë wat baie van die Skrif as ongeïnspireerde 
en blote menslike literatuur beskou. Normaalweg verskil hul opmerkings 
baie van die konserwatiewe skrywers en weerspreek hulle dié gereeld.

Om hierdie rede moet ons nooit Bybelse leerstellings vasstel volgens 
wat hierdie skrywers in hierdie Bybel hulpmiddels skryf nie. Slegs 
deur “geestelike dinge met geestelike” te vergelyk (1 Korintiërs 2:13), 

As u toegang tot ’n persoonlike rekenaar 
met ’n CD- of DVD-speler of ’n internet-

verbinding het, kan u Bybelhulpmiddels, wat 
gewoonlik duisende rande kos, vir ’n paar hon- 
derd rand of minder, bekom. Of nog beter, 
sommige is gratis beskikbaar of teen ’n mini-
mum koste deur sagtewareverskaffers en aan-
lyndienste.

Hierdie bronne—wat tot tientalle Bybel 
weergawes, woordeboeke, leksikone, ensik-
lopedieë, kommentare, kaarte en meer in- 
sluit—stel u in staat om Bybel navorsing vin-
niger en makliker as ooit te doen.

Sulke hulpbronne is nie net goedkoop nie, 
maar doeltreffend. ’n Pakket op ’n CD of DVD  
bevat feitlik ’n volledige biblioteek met Bybel- 
studiehulpmiddels, wat gelykstaande is aan 
tienduisende bladsye wat honderde kilo-
gramme sou weeg en duisende rande in ge-
drukte vorm sou kos. Tog kan dit onmiddellik 
dosyne Bybel weergawes deursoek en help 
met die spesifieke woord of onderwerp waarna 
u soek.

Die meeste sagteware verskaffers bied ’n 
verskeidenheid produkte aan wat geprys is 
volgens die aantal Bybel weergawes en hulp 

wat ingesluit is. Meer gekende sagteware 
pakkette sluit in die Aanlyn Bybel, [Afrikaans] 
(www.bybel.co.za), die Bible Explorer [Engels] 
(www.bible-explorer.com) en die [Engelstalige] 
Logos Bible Software (www.logos.com) Som-
mige hiervan bied ook Mac-weergawes aan of 
kan op meer onlangse Mac-rekenaars gebruik 
word. The Bible Library deur Talicor, is beskik-
baar by verskillende verkopers. U kan selfs 
Bybelsagteware vir handpalm rekenaars vind.

’n Hooggeagte gratis Bybelprogram vir 
Windows is e-Sword (www.e-sword.net), wat 
ook gratis Bybel weergawes in die openbare 
domein en hulpmiddels aflaaibaar bied, plus 
ander meer onlangse Bybelhulpmiddels, vir 
pryse vergelykbaar met gedrukte weergawes. 
Windows- en Mac-gebruikers kan ook die 
gratis Online Bible sagteware aflaai (www.
onlinebible.net). Gratis Bybel weergawes in die 
openbare domein en ook hulpmiddels word 
aanbied. Die aanlyn-Bybel sagteware is ook 
op CD beskikbaar met ’n nuttige biblioteek 
met tientalle Bybel weergawes, kommentaar, 
woordeboeke, leksikons, kaarte en meer.

’n Aantal webwerwe bied gratis toegang 
of intekening. Aangesien die aantal funksies 

Bybelstudie sagteware en aanlynbronne en hulpbronne wat hulle aanbied so groot is, 
moedig ons belangstellende lesers aan om 
webwerwe soos die volgende self in hulle eie 
tyd te verken om te sien wat elkeen te bied het.

www.bybel.co.za  
(Afrikaanse Bybels en kaarte)

www.bible.com
www.wordproject.org

www.pottebakker.co.za  
(Die Bybel en Bybelstudie)

www.ftik.usm.ac.id  
(Woordeboek van die Bybel)

www.blueletterbible.org 
www.biblegateway.com 
www.biblecrosswalk.com 
www.biblesway.com 

www.biblos.com 
www.biblestudytools.net
www.studylight.org 
www.searchgodsword.org 
www.crosswire.org/study/index.jsp
www.livingweb.com/library/220_71.htm
Dit beteken nie dat ons alle materiale 

onderskryf wat op hierdie webwerwe gevind 
word nie; ons noem sulke webwerwe slegs 
vanweë die groot aantal gratis Bybel weer-
gawes en studiemateriaal.

Die United Church of God, uitgewer van 
hierdie boekie, bied ’n oorvloed gratis Bybel-
studiemateriaal aan op www.ucg.org.za.

Daar sal u die volgende vind:
Aanlyn Bybelleesprogram en gedetailleerde 

kommentaar;
Tientalle gratis boekies oor bybelse leringe 

en Christelike lewenswyse;
Gratis intekening op, en voorheen gepubli-

seerde artikels van die Beyond Today Tydskrif;
Materiaal oor nuus en aktuele gebeure in 

die lig van Bybelse profesieë;
Antwoorde op algemene vrae oor die Bybel;
TV programme oor baie onderwerpe vanuit 

’n Bybelse perspektief.
Compass Check tydskrif vir tieners (gratis 

intekening).D
es
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kan ware leerstellings vasgestel word. Ons moet nooit die geskrifte van 
mense op dieselfde vlak as die Skrif plaas nie. Bybel hulpmiddels is net 
dit—beperkte hulpbronne om ons te help om die antieke opset van die 
Skrif te verstaan deur geografie, taal, kultuur en geskiedenis.

Baie onlangse studie Bybels het nou kommentaar saam met die teks 
wat, terwyl u die Bybel lees, onmiddellik toegang tot verdere inligting 
gee. Soos met enige kommentaar, moet ons omsigtig wees in die evalue-
ring van hierdie materiaal.

Net soos met Bybel weergawes en hulpmiddels, is baie kommentare 
ook beskikbaar as rekenaarsagteware of via die internet. Soos genoem, 
bied sulke elektroniese materiaal oor die algemeen meer deeglike en vin-
niger studie- en soekvermoëns as wat met tradisionele gedrukte materi-
ale moontlik is.

Rekenaar sagtewarepakkette bevat gewoonlik ’n magdom Bybelhulp-
middels. Sulke produkte bevat oor die algemeen verskillende weergawes 
van die Bybel, woordeboeke, konkordansies, atlasse en kommentare—
feitlik volledige Bybelverwysingsbiblioteke—teen slegs ’n fraksie van 
die pryse wat u vir die gedrukte weergawes sou betaal. In werklikheid is 
verskeie goeie pakkette nou gratis beskikbaar. Die nadeel van die gratis 
pakkette is dat die Bybellektuur wat ingesluit is, gewoonlik ouer werke 
is waarvoor die outeursreg verval het, en daarom kan sommige van die 
inhoud redelik oud wees.

U kan sagteware Bybelhulpmiddels vind deur middel van internet-
soektogte, in Bybelboekwinkels en baie advertensies in godsdienstige 
tydskrifte. Hulle spaar nogal heelwat geld en ruimte as u die nodige reke-
naarhardeware beskikbaar het. (Sien “Bybelstudie sagteware en aanlyn-
bronne” in hierdie boekie vir meer hieroor).

Soek leiding

Al die Bybelse sleutels en hulp in die wêreld vervang nie die leiding  
van gekwalifiseerde leraars in ons soeke na Bybelwaarhede nie. ’n Ge-
troue dienskneg van God kan ons geweldig help om die Skrif behoorlik 
te verstaan.

Let op wat in die boek Handelinge gebeur het toe God die dissipel van 
Christus, Filippus, gestuur het om ’n amptenaar van die koninklike hof 
van Ethiopië te ontmoet:

 “Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor 
lees; en hy sê: Verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord: Hoe kan ek 
tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim 
en by hom te kom sit” (Handelinge 8:30-31). 

Filippus verduidelik toe dat die gedeelte wat die Ethiopiër gelees het 
’n profesie van Jesus was—waarna die Ethiopiër gedoop is (verse 32-39).

Dit is dus duidelik dat die hulp van God se knegte om Sy Woord te 
probeer verstaan, ’n Bybelse model is.

Soos Paulus vra: “Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie 
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor 
het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle 
preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die 
voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die 
evangelie van die goeie verkondig!” (Romeine 10:14-15).

Christus het gesê dat Hy Sy Kerk sou bou, “en die poorte van die 
doderyk sal dit nie oorweldig 
nie” (Matteus 16:18). Hy het Sy 
volgelinge opdrag gegee: “Gaan 
dan heen, maak dissipels van al 
die nasies, en doop hulle in die 
Naam van die Vader en die Seun 
en die Heilige Gees; en leer hulle 
om alles te onderhou wat Ek julle 
beveel het” (Matteus 28:19-20).

Let hier op dat die Kerk die 
verantwoordelikheid het om God 
se waarheid vanuit die Skrif te 
leer. Maar dit beteken ook dat 
elkeen van ons die verantwoor-
delikheid het om te hoor en te 
luister, na wat die Kerk leer.

En wat is die Kerk? Die Bybel 
beskryf dit nie as ’n gebou of 
fisiese organisasie nie, maar as 
mense gelei deur God se Gees. 
Gemeenskap met hierdie mense 
kan ons help om hierdie geeste-

like waarhede te leer wat deur Jesus Christus geuiter word.
God sê vir ons “Beproef alle dinge; behou die goeie” (1 Tessalonisense 

5:21). Ons het ’n deel om te doen, maar Hy het Sy Kerk voorsien, wat 
’n “pilaar en grondslag van die waarheid” is (1 Timoteus 3:15). Hy het 
getroue leraars in Sy Kerk voorsien om God se Woord aan ons te leer 
sonder om dit te verdraai.

Paulus het Titus opdrag gegee: “Om hierdie rede het ek jou in Kreta 
agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad 
tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het … ’n opsiener moet 
as ’n rentmeester van God onberispelik wees … een wat vashou aan die 
betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om 
met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê” 
(Titus 1:5-9).

Christus het gewaarsku dat bedrieërs Sy naam sou gebruik en daarop 
aanspraak maak dat hulle Hom verteenwoordig: “Maar pas op vir die 
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God se Kerk. Dit is 

altyd die beste om hulp te soek 
by gekwalifiseerde mense in 
enige veld van studie. God het 
Sy dienaars opdrag gegee om 
mense te lei tot ’n beter begrip 
van Sy Woord. As u vrae het, 
kontak ons gerus. Ons bied 
gratis publikasies en bronne 
aan oor ’n wye verskeiden-
heid Bybelse onderwerpe 
(Spreuke 11:14; Nehemia 8:9; 
Handelinge 8:30-31; 18:26; 
Romeine 10:14-15).
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valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige 
wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken … Baie sal in daardie dag 
vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam 
duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek 
aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat 
die ongeregtigheid werk!” (Matteus 7:15-16, 22-23).

’n Leraar moet God se wette getrou onderrig en dit nakom. Soos die 
Skrif sê: “Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hier- 
die woord nie, is hulle ’n volk wat geen dageraad het nie” (Jesaja 8:20).

Ons moet nadink oor hoe die 
Bybel die Kerk van God en Sy 
dienaars beskryf sodat ons kan 
onderskei wie hulle is.

Een van die belangrikste ken-
merke van die Kerk is dat dit 
gehoorsaam is aan die wette van 
God (nog nie perfek nie, maar 
strewe wel om gehoorsaam te 
wees met Christus se hulp). Die 
mense van God word in Open-
baring 14:12 uitgebeeld as “hulle 
wat die gebooie van God en die 
geloof in Jesus bewaar.”

Verder is God se Kerk, soos 
in die Skrif beskryf, nie ’n groot 
en gewilde organisasie of deno-
minasie nie. Christus het gesê 
van diegene wat in Sy kerk sou 
wees, “Moenie vrees nie, klein 
kuddetjie, want julle Vader het ’n 

welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee” (Lukas 12:32). 
Dit word ook beskryf as ’n nou en moeilike lewenswyse wat min in hier-
die huidige bose era bereid is om te volg (Matteus 7:13-14).

Die apostel Jakobus het sy lesers deur die eeue gewaarsku om nie 
te swig vir die waardes van die wêreld as die waardes daarvan nie in 
ooreenstemming is met die gebooie van God nie: “Egbrekers en egbreek-
sters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen 
God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand 
van God” (Jakobus 4:4).

As gevolg van die feit dat ons nie die weë van hierdie wêreld volg nie 
—wat in werklikheid Satan se wêreld is (2 Korintiërs 4:4; 1 Johannes 
5:19)—sal die Kerk, voor die wederkoms van Jesus Christus, vervolg en 
gedwing sal word om te vlug (Openbaring 12:13-17). (U kan baie meer 
leer in ons gratis boekie The Church Jesus Built.)

Sulke beskrywings behoort ons ook te help om lede van God se Kerk  
te identifiseer. Mag God u help in u soeke na die Skrif en deur die aan-
wysers wat Hy gegee het, Sy getroue en gehoorsame volgelinge te vind.

Om meer te wete te kom oor die United Church of God, die publiseer-
der van die boekie, vra vir u gratis kopie van This Is the United Church 
of God. Om u te help met die bestudering van God se Woord, bied ons 
die tydskrif Beyond Today, en baie boekies aan wat feitlik al die grond-
liggende leerstellings van die Bybel dek—alles gratis.

Boonop bied ons ook ’n gratis Bible Study Course en aanlyn-Bybel 
leesprogram aan wat ontwerp is 
om u te help om die Bybel oor 
’n paar jaar te lees met gedetail-
leerde skriftuurlike kommentaar 
en verduideliking. Ons webwerf 
bied ook baie gedrukte, klank- en 
video-preke en kommentaar oor 
honderde Bybelse onderwerpe, 
leringe en persoonlikhede aan. 
Ons het ook leeraars regoor die 
wêreld beskikbaar vir berading of 
net om vrae te beantwoord. Kon-
tak ons gerus. Ons is bly om hulp 
te verleen.

Word ’n student van die Woord

Die volgelinge van Jesus was  
bekend as Sy dissipels—in wese 
Sy studente—’n algemene manier 
om die volgelinge van ’n rab-
bynse leraar van daardie tyd aan te wys. Soos reeds opgemerk, het die 
kerk die missie ontvang om Christus se evangelie aan alle nasies te ver-
kondig en meer dissipels te maak van diegene wat daarop sou reageer 
(Matteus 28:19-20).

Daarom moet ons vandag dissipels wees, studente van God die Vader 
en Jesus Christus. Ons belangrikste handboek in ons lewenslange studie 
is God se openbaring aan ons, die Heilige Bybel.

Net soos in enige klas van onderrig, sal dit soms nuttig wees om aan-
tekeninge te maak om inligting in te samel—miskien selfs om notas neer 
te skryf en woorde in ons handboek uit te lig.

Die Bybel lyk formidabel met sy honderde bladsye met klein druk. 
Die Bybel is egter ’n boek wat bedoel is om gebruik te word. Om u ver-
troud te maak met sleutelverse kan dit nuttig wees om u Bybel te merk 
om u te help om spesifieke gedeeltes te vind. Die metodes wat deur 
Bybelstudente gebruik word, wissel van een kleur tot verskillende kleure 
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13Hersien en medi-
teer. Neem tyd om  

na te dink oor wat u geleer 
het. As iets moeilik lyk om te 
verstaan, neem tyd om die 
betekenis daarvan te oorweeg 
deur gebruik te maak van 
wat u al geleer het as die 
beginpunt. Besin oor wat die 
Bybel sê en hoe u die verse 
kan toepas in die alledaagse 
lewe (Psalm 1:1-3; 119:97-99; 
139:17-18).
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12Neem notas. Skryf 
kort notas en opmerk-

ings in u Bybel, ’n notaboek of 
rekenaar. Hierdie sal u help 
om sleutel-idees of verwante 
skrifgedeeltes te onthou. Party 
mense gebruik ’n merkstelsel 
met kleure of simbole, om 
tred te hou van sleutelverse 
per kategorieë (leerstelling, 
regstelling, profesie, ens.). Dit 
kan u help om tyd te bespaar 
as u na ’n spesifieke gedeelte 
van die Skrif soek.
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vir verskillende doeleindes—pyle, notas en hakkies en om woorde, frases 
en sinne te onderstreep.

Elkeen wat sy Bybel so merk, sal die behoefte aan eenvoud waardeer. 
Na ’n rukkie kan ’n Bybel soos ’n morsige inkleurboek lyk. ’n Paar rig-
lyne kan u help om u Bybel nie te veel te merk nie.

Gebruik kleure om slegs belangrike woorde of frases uit te lig. Kies 
’n pen of merker wat nie deur die bladsy sal loop, smeer of vloei nie. 
Gebruik iets met reguit kante as u frases onderstreep, soos ’n liniaal, 
boekmerk of indekskaart. Met een goeie merk sal ’n belangrike woord  
of frase u onmiddellik laat besef wat die onderwerp is.

As u u Bybel merk, sal u ’n gevoel kry van waar u op ’n spesifieke 
bladsy is. Dit sal baie tyd bespaar wanneer u probeer om sleutelskrifte  
op te spoor.

Baie gerekenariseerde Bybelstudieprogramme stel u in staat om u 
eie notas in te tik (of dit uit ander elektroniese tekslêers in te voer) en 
dit aan spesifieke verse te heg, sodat u u eie kommentaar en studies kan 
skep (sien “Bybelstudie sagteware en aanlynbronne” in hierdie boekie). 
Hierdie metode laat ’n feitlik onbeperkte hoeveelheid ruimte vir u per-
soonlike aantekeninge en kommentaar toe, terwyl u dit netjies en ordelik 
hou. Sulke elektroniese aantekeninge kan later baie makliker geredigeer, 
uitgebrei of verwyder word as handgeskrewe notas in ’n gedrukte Bybel.

Nadat u ’n spesifieke onderwerp bestudeer het, doen wat ’n goeie stu-
dent in enige klas sou doen—kyk wat u behandel het. Kyk terug na die 
notas wat u geneem het. Neem tyd om oor die onderwerp te mediteer—
om daaroor te dink—sodat u dit kan onthou. Kom later daarna terug vir 
verdere meditasie en hersiening om dit beter in u langtermyngeheue te 
behou.

Streef daarna om energie te put in die lees en bestudering van God se 
Woord. As ’n algemene lewensbeginsel sê die Bybel vir ons: “Alles wat 
jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag” (Prediker 9:10). Sou dit 
nie veral van toepassing wees as ons in die Bybel delf nie? Natuurlik!

Probeer dus met die regte, nederige benadering ’n toegewyde student 
van die Woord van God word. U begrip sal met reuse spronge groei. 
Daarna is dit ’n kwessie van die toepassing van wat u leer—waarna ons 
volgende gaan kyk.

Gebruik dit wat U Leer

Net omdat iemand met ’n nederige houding die Skrif begin lees 
en bestudeer beteken nie dat hy met hierdie benadering sal 
voortgaan en die begrip waarvoor hy hom beywer, sal wen nie.

Die Bybel wys dat sommige wat sekere basiese geopen-
baarde geestelike waarhede verstaan, daardie begrip sal verloor omdat 
hulle nie daarop reageer nie. Deur die kennis wat deur God geopenbaar 
is te verwerp, kies hulle om hul eie standpunt bo die van hul Skepper te 
verhef. Hulle laat nie meer toe dat die spieël van God se Woord hulle 
wys wat hulle nodig het om te verander nie (Jakobus 1:22-25).

Aan die ander kant sal diegene wat getrou aan die regte benadering 
bly en toegewyd bly aan die leer van die Skrif, geestelik groei en op die 
ou end ryklik geseën word.

Begrip en gehoorsaamheid versterk mekaar

Soos ons voorheen gesien het, moet ons God met ’n biddende, 
nederige houding nader—een wat Sy gebooie wil leer en daarna luis-

ter. Hierdie regte ingesteldheid lei tot 
gehoorsaamheid aan Sy wette, wat baie 
van die grondslag van die Bybel vorm.

Psalm 119:34 spreek hierdie goeie 
motivering uit: “Gee my verstand, dat ek 
u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou 
van ganser harte.”

Ons sien dus dat dit nodig is om dit 
wat ons uit God se Woord leer, toe te 
pas—saam met ’n nederige benadering. 
Om die waarheid te sê, moet ons begin 
om wat ons leer, toe te pas sodat God 
ons voortdurende begrip gee.

As ons weier om dit wat God aan 
ons openbaar toe te pas, hou Hy op om 
ons meer daarvan te gee. God verduide-
lik hierdie beginsel: “My volk gaan te 
gronde weens gebrek aan kennis; omdat 
jý die kennis verwerp het, sal Ek jou 
verwerp …” (Hosea 4:6).

Om die Bybel te verstaan, moet ons 
eers God se wet leer en dit respekteer. 
Ons sien ’n samevatting van hierdie be-

ginsel in Psalm 111:10: “Die vrees van die Here is die beginsel van die 
wysheid; almal wat dit beoefen, het ’n goeie verstand.” As ons dus die 

Gebruik dit wat U Leer

As ons die Bybel regtig 
beter wil verstaan, moet 
ons let op wat ons reeds 
verstaan.
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Bybel beter wil verstaan, moet ons let op wat ons reeds verstaan—en 
ons gewoontes daarvolgens verander soos ons meer leer.

Paulus beklemtoon hierdie punt in Romeine 2:13: “omdat nie die hoor-
ders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet 
geregverdig sal word.” As iemand die Bybel bestudeer net om te hoor 
wat dit sê, maar nie doen wat dit beveel nie, is hy nie vir God aanvaar-

baar nie en kan hy nie Sy hulp 
verwag nie. Per slot van rekening, 
hoekom moet God ’n groter begrip 
openbaar aan iemand wat bewys 
het dat hy dit wat God hom reeds 
gewys het, nie volg nie?

Ongelukkig dink baie dat Jesus 
Christus die wet tot niet gemaak 
het maar Hy het dit in die sterkste 
terme ontken. “Moenie dink dat 
Ek gekom het om die wet of die 
profete te ontbind nie,” het Hy 
gewaarsku. “Ek het nie gekom om 
te ontbind nie, maar om te vervul. 
Want voorwaar Ek sê vir julle, 
voordat die hemel en die aarde 
verbygaan, sal nie een jota of een 
titteltjie van die wet ooit verby-
gaan totdat alles gebeur het nie” 
(Matteus 5:17-18).

Jesus het nie bedoel dat Hy die  
wet sou gehoorsaam sodat ons nie hoef nie, soos sommige dink. Inteen-
deel, Sy lering en persoonlike voorbeeld sou die betekenis van God se 
wette—wat hul volle geestelike bedoeling toon—verder as die blote letter 
vervul. In dieselfde boodskap het Christus gewys dat God se wette selfs 
ons gedagtes insluit—nie net ons optrede nie. Sy “vervulling” van die 
wet—om dit tot sy volle bedoeling te vul—was om ons te wys wat die 
wet werklik van ons vereis.

Aan diegene wat Hom gevolg het, maar nie die wette van God gehoor-
saam het nie, het Hy gesê: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal in-
gaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van 
my Vader wat in die hemele is” (Matteus 7:21). Christus het verwag dat 
Sy volgelinge die gebooie van God ten diepste sal respekteer, net soos 
Hy hulle altyd gerespekteer en aan hulle gehoorsaam was. Sy siening 
was duidelik: “As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net 
soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly” (Johannes 
15:10). God se gebooie word ondersteun deur die leer van Christus en 
word nie daardeur afgeskaf nie.

Die apostel Petrus het die volgende gesê oor diegene wat die Heilige 
Gees wou ontvang, ’n vereiste vir ’n groter en meer akkurate begrip van 
die Skrifte: “En ons is Sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige 
Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is” (Handelinge 
5:32).

Om geopenbaarde geestelike waarhede te verstaan, is die sleutel van 
getroue gehoorsaamheid aan die 
perfekte wette en opdragte van 
God nodig, soos in die Heilige 
Skrif aangetoon.

Hoewel gehoorsaamheid 
nodig is vir voortgesette geeste-
like begrip, beteken dit nie dat 
gehoorsaamheid ons op verlossing 
geregtig maak nie. God alleen 
vergewe ons deur Sy genade en 
barmhartigheid, help ons om te 
oorkom en bied verlossing aan 
as ’n geskenk. God verwag egter 
dat ons ons deel sal doen ter-
wyl Hy die res vervul. Jakobus 
beklemtoon hierdie beginsel: “Is 
Abraham, ons vader, nie uit die 
werke geregverdig toe hy Isak, sy 
seun, op die altaar geoffer het nie? 
Sien jy dat die geloof saamge-
werk het met sy werke en dat die 
geloof volkome geword het uit die 
werke?” (Jakobus 2:21-22).

Die vele voordele van gehoorsaamheid sal hulle vinnig aan die doener 
openbaar. “Smaak en sien dat die HERE goed is;” het koning Dawid 
geskryf (Psalm 34:9). Jesus Christus het gesê: “As iemand gewillig is om 
Sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek 
uit Myself spreek” (Johannes 7:17). Dit is die lakmoestoets om nederige, 
gewillige gehoorsaamheid te volg!

Hou vas aan wat ons leer

Uiteindelik moet ons vashou aan wat God aan ons openbaar. Spreuke 
23:23 sê vir ons: “Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en 
tug en verstand.” Die weergawe van die Nuwe Lewende Vertaling gee 
dit weer as, “Verkry waarheid. Moet nooit daarvan afstand doen nie. 
Hou vas aan wysheid, selfbeheersing en insig”. Wat hier bedoel word, is 
dat ons ons hulpbronne en geleenthede moet gebruik om die waarheid 
te leer—en sodra ons dit geleer het, moet ons nie toelaat dat enigiets of 
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Sleutels tot begrip

14Gehoorsaam die 
Woord van God en 

bewys dit reg. Stel God se 
Woord op die proef deur die 
dinge wat u leer, te beoefen. 
Erken hoe Sy maniere posi-
tiewe verandering bring in u 
lewe. Die beste manier om 
vas te stel dat God se opdragte 
en leringe ware vrede en 
seëninge bring, is deur dit  
uit te leef (Psalm 111:10; 
1 Johannes 3:22; Johannes 
10:10; 8:31-32; Maleagi 3:10).

Sleutels tot begrip

15Hou vas. Sodra u be- 
wys het dat iets waar 

is, moenie toelaat dat u oor- 
tuiging verander word nie. 
Terwyl nuwe bewyse u vorige 
gevolgtrekking kan omver- 
werp, moet dit die produk 
wees van ernstige studie van 
God se Woord. En pas altyd 
op, want valse onderwysers 
kan u laat dwaal. Vra die 
Here om u te help om getrou 
aan Sy leer te bly (1 Tessa-
lonisense 5:21; 2 Timoteus 
3:13-15; Kolossense 1:22-23; 
Psalm 119:10-16).
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iemand ons versoek of dwing om dit te verloën nie.
Jesus illustreer in Sy verduideliking van die gelykenis van die saaier 

waarom sommige sal verstaan, terwyl ander dit nie sal doen nie: “Aan 
julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te 
ken; maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, 
nie sien nie en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie.

“Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God. Díe langs 
die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit 
hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En díe op die 
rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; 
en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ’n tyd glo, en in die 
tyd van versoeking val hulle af.

“En die wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en 
hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge 
van die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val—
dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ’n edele en goeie hart 
hou en met volharding vrug dra” (Lukas 8:10-15).

Volgens Christus is dit enkele van die redes waarom mense nie geeste-
lik beter groei nie. Die meeste volhard nie in die Woord van God nie as 
gevolg van nalatigheid, gebrek aan geloof of ’n selfgesentreerde eerder as 
’n God-gesentreerde houding.

Ons moet ’n blywende liefde vir die waarheid van God ontwikkel soos 
dit in die Skrif geopenbaar word—’n liefde wat ons sal dryf om dit altyd 
te bestudeer en te volg.

Die apostel Paulus het ’n waarskuwing gerig oor ’n afvalligheid—’n 
afwyking van die waarheid—in die toekoms, waarin baie mense ’n valse 
godsdienstige figuur sou volg, “met allerhande verleiding van ongereg-
tigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid 
nie aangeneem het … En daarom sal God hulle die krag van die dwa-
ling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die 
waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” 
(2 Tessalonisense 2:9-12).

Toe vermaan hy die kerk: “So dan, broeders, staan vas en hou julle 
aan die voorskrifte wat julle geleer is òf deur ’n woord òf deur ’n brief 
van ons” (vers 15).

Dit is presies wat ons moet doen—getrou bly aan die leer van God 
se Woord. Dit beteken om die waarheid genoeg lief te hê om dit diep te 
bestudeer en te internaliseer—en natuurlik om dit te volg. Met God se 
hulp kan ons volhard en dit ’n diepgaande deel van ons lewens maak.

Wat van u? Is u bereid om uself voor God te verootmoedig en Sy wil 
te soek, soos in die Bybel geopenbaar? Is u bereid om u lewe lank te leer 
wat daarin staan en sal u aanvaar wat u leer, en voortgaan om God se 
hulp te vra om vas te hou aan wat reg en waar is?

Diegene van ons in die United Church of God is hier om u op enige 

manier te help. Dit is ons hartsbegeerte dat u “van kleins af die heilige 
Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in  
Christus Jesus” (2 Timoteus 3:15).

Soos Paulus in Kolossense 1:9-10 gesê het, “om vir julle te bid en te 
vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid 
en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om 
Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in 
die kennis van God mag groei.”

Gebruik hierdie sleutels tot Bybelse begrip om vrugbaar te wees en te 
groei in die ontskatbare kennis van God!
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