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Een van die Wêreld  
se Gewildste Boeke

Op 16 Maart 1985, is die joernalis Terry Anderson uit die strate van 
Beiroet, Libanon, ontvoer. As ’n politieke pion was hy gyselaar 
gehou vir 2,454 dae—byna sewe jaar lank. Tydens hierdie uitmer-
gelende beproewing het mnr. Anderson merkwaardige moed aan 

die dag gelê, hoewel hy dikwels amper breekpunt bereik het.
Op die eerste dag van sy gevangenskap het sy ontvoerders hom met 

vuurwapens uit sy motor getrek, in hulle motor ingestamp en hom toe na 
’n halfgeboude woonstelgebou geneem. Daar het hul le hom geblinddoek 
en aan ’n bed vasgeketting.

Gedurende sy eerste 24 dae in kettings, vasgebind en ingeperk soos 
’n dier, het hy gesukkel om ’n manier te vind om sy gesonde verstand te 

behou. Omdat hy besef het 
hoe belangrik dit is om moed 
en krag van iewers te kry, 
het hy sy ontvoerders vir ’n 
Bybel gevra.

In sy memoires het mnr. 
Anderson die resultaat van 
daardie versoek vertel: 
“Die volgende dag, laat in 
die middag, het die Engels-
sprekende wag ingekom en 
’n swaar voorwerp op die 
bed gegooi. Ek het daarvoor 
gereik, die gladde omslae 
van ’n boek gevoel. Die wag 
het na die bokant van die 
bed gekom. ‘Goed?’ ‘Ja, baie 
goed, dankie.’

“Ek het versigtig my blinddoek ’n bietjie opgetrek totdat ek die boek 
kon sien … ’n Bybel. Ek het dit saggies gestreel … Ek het die titelblad,  
die publikasie en kopiereginligting, die aantekeninge van die redakteurs, 
stadig, versigtig gelees. Toe: Genesis. ‘In die begin …’” (Terry Anderson, 
Den of Lions, 1993, bl. 14-15).

Hoe dikwels het mans en vroue hulle in krisisse tot die Bybel gewend 
vir hulp? Die waarde van die Woord van God word erken op sulke oom-
blikke van onrus, onsekerheid en vrees.

Een van die Wêreld se Gewildste Boeke
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Alhoewel die Bybel een van die wêreld se 
mees gelese boeke is, is dit terselfdertyd die 
een wat die minste verstaan word.

Inhoud
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Biljoene Bybels word regoor die wêreld gepubliseer en versprei. Miljoene mense 
beskou dit as die geïnspireerde Woord van God. Dit is een van die geskiedenis 
se invloedrykste boeke. Maar kan u—en moet u—dit glo?

 7 Die Bybel in die Moderne Wêreld
Die Bybel dra nie alle kennis oor nie; God het ons ’n verstand en intelligensie 
daarvoor gegee. Watter soort boek is die Bybel? Dit is God se geskenk aan  
ons, wat groot geestelike waarhede openbaar wat ons nooit op ons eie kon 
ontdek nie.

 12 Die Bybel en Sterrekunde
Sommige glo dat ontdekkings uit sterrekunde strydig is met die Bybel. Maar 
in werklikheid is daar geen konflik nie. Die Bybel het bewys dat dit sy tyd ver 
vooruit is in wat dit openbaar oor die heelal en die planeet wat ons bewoon.

 20 Die Bybel en Argeologie
Vir eeue was die Bybel as waar en akkuraat aanvaar. Toe, in die afgelope eeue, 
het dit onder intense kritiek gekom. Hoe het die Bybel gevaar toe argeoloë hulle 
bevindinge met die verslag van die Skrif vergelyk het?

 35 Die Bybel en Wetenskap
Etlike eeue gelede het wetenskap die Bybel as die grootste gesag vir die mens-
dom onttroon en dit op die agtergrond geskuif. Maar soos wetenskaplikes die 
Bybel se instruksies herondersoek het, het hulle gevind dat dit nog altyd sy tyd 
vooruit was!

 52 Die Bybel en Profesie
In teenstelling met enige ander boek in die wêreld, bied die Bybel sy eie toets 
aan om te toon of dit goddelik geïnspireer is. Daardie toets is profesie—die 
toekoms word voorspel. Dit slaag die toets so goed dat kritici die Bybel moet 
verdraai om dit te ontken!

 68 Die Bybel en U …
Is die Bybel ’n ware en betroubare gids oor hoe ons moet lewe? Die bewyse is 
daar vir diegene met die moed om dit te aanvaar en daarop te reageer. Elkeen 
van ons staan voor ’n keuse. Sal u die Skepper se groot geskenk aan u aanvaar?
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Engelssprekende wêreld kan as geletterd beskou word sonder ’n basiese 
kennis van die Bybel nie” (E.D. Hirsch jr., Joseph Kett en James Trefil, 
The Dictionary of Cultural Literacy, 1988, bl. 1). Dus, binne die Engels-
sprekende wêreld, selfs waar ander godsdienste die Christendom oorheers, 
is ’n basiese kennis van die Bybel noodsaaklik as u as ’n opgevoede burger 
beskou wil word.

“Geletterde mense in Indië, wie se godsdienstradisies nie op die Bybel 
gebaseer is nie maar wie se algemene taal Engels is, moet van die Bybel 
weet om Engels binne hul eie land te verstaan. Alle opgevoede sprekers  
van … Engels moet verstaan wat bedoel word wanneer iemand ’n stryd 
tussen Dawid en Goliat beskryf en of iemand wat die ‘wysheid van Salomo’ 
het, wys of dwaas is …” (ibid.).

Besondere invloed word deur baie aan die Bybel toegeskryf. In ’n op- 
name deur die Library of Congress en Book-of-the-Month Club, is lesers 

’n Standhoudende beste verkoper

Die Heilige Bybel word deur miljoene beskou as die geskrewe Woord 
van die een en enigste ware God. Inderdaad, die Bybel maak hierop aan-
spraak. In die oë van baie ander word dit hoog aangeskryf as ’n versame-
ling van party van die wêreld se grootste literatuur.

Die niewinsgewende American Bible Society het in meer as 180 jaar 
van sy bestaan meer Bybels versprei as wat daar mense in die wêreld is— 
sowat 8,5 miljard. Die British and Foreign Bible Society het nog etlike 
miljarde in dosyne tale versprei.

Meer as 100 miljoen nuwe Bybels, wat talle vertalings bevat, word elke 
jaar verkoop of vrylik weggegee. Vertalings bestaan in meer as 2,000 tale 
en dialekte.

Vandag is die Bybel veral gewild waar Engels ook al gepraat word. Dit 
is “die bekendste boek in die Engelssprekende wêreld … Niemand in die 

Een van die Wêreld se Gewildste Boeke

Histories was die Bybel in die hoogste 
agting gehou deur baie vername manne 

en vroue—presidente, eerste ministers, mo-
narge, geleerdes, wetenskaplikes, filosowe en 
meer. Hier volg wat sommige van hulle oor die 
Bybel gesê het.

Die briljante Duitse geleerde en filosoof  
Immanuel Kant het gesê: “Die bestaan van  
die Bybel, as ’n boek vir die mense, is die 
grootste voordeel wat die mensdom nog ooit 
ervaar het. Elke poging om dit te verkleineer is 
’n misdaad teen die mensdom.”

Sir Francis Bacon, bekend as die vader van 
die wetenskaplike metode, het geskryf: “Daar 
is twee boeke voor ons gelê om te bestudeer 

om te verhoed dat ons foute begaan; eerstens, 
die volume van die Skrifte wat die wil van God 

openbaar, dan die volume van die skepsele 
[Skepping], wat Sy krag uitdruk.”

Wernher von Braun, wat as die vader van 

die Amerikaanse ruimteprogram beskou word, 
het geskryf: “In hierdie tyd van ruimtevlug, 
wanneer ons die moderne instrumente van 
die wetenskap gebruik om na nuwe streke van 
menslike aktiwiteit te gaan, bly die Bybel—
hierdie grootse, roerende geskiedenis van die 
geleidelike openbaring en ontvouing van die 
morele wet—in alle opsigte ’n moderne boek.”

Die groot Engelse dramaturg Sir Walter 
Scott het geskryf: “Die mees geleerde, skerp-
sinnige en ywerigste student kan nie in die 
langste lewe ’n volledige kennis van hierdie 
een Volume verkry nie. Hoe diep hy ookal die 
myn bewerk, hoe ryker en oorvloediger vind hy 

In hul eie Woorde: Vername Manne en Vroue wat 
die Bybel Hoogs Gerespekteer het

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 met die belydenis dat hoe meer hy die 
Skrif bestudeer het, hoe groter oortuiging het 
hy gehad van sy eie onkunde en van die Skrif 
se onskatbare waarde.”

Die bekende Franse skrywer en filosoof 
Jean-Jacques Rousseau het geskryf: “Onder-
soek die werke van ons filosowe noukeurig; 
met al hulle prag van diksie, hoe gemeen, 
hoe veragtelik, is hulle in vergelyking met die 
Skrif! Is dit moontlik dat ’n Boek tegelyk so 
eenvoudig en verhewe bloot die werk van ’n 
mens sou wees?”

John Locke, die bekende Engelse filosoof, 

het geskryf: “Die Bybel is een van die grootste 
seëninge wat God aan die mensekinders ge-
skenk het. Dit het God vir sy outeur; verlossing 
vir sy doel, en waarheid sonder enige ver- 

menging vir die inhoud daarvan. Dit is alles rein,  
alles opreg; niks te veel nie; dit kort niks nie.”

Verskeie Amerikaanse presidente het hul 
vertroue in die Bybel bevestig. Abraham  
Lincoln het gesê: “Ek glo die Bybel is die beste 

boek wat God nog ooit aan die mens gegee 
het. Alles wat goed is van die Verlosser van 
die wêreld word deur hierdie boek aan ons 
meegedeel.”

John Quincy Adams het gesê: “My verering 
van die Bybel is so groot dat hoe vroeër my 
kinders dit begin lees, hoe meer hoopvol sal 
ek wees dat hulle nuttige burgers van hul land 
sal wees.”

William Gladstone, bekende 19de-eeuse 
Britse eerste minister, het gesê: “Ek het 95 
van die wêreld se vernaamste manne in my tyd 
geken, en van hulle was 87 volgelinge van die 
Bybel. Die Bybel is gestempel met ’n Spesia-
liteit van Oorsprong en ’n onmeetlike afstand 
skei dit van al sy mededingers.A
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“Daar is meer onfeil-
bare tekens van egtheid 
in die Bybel as in enige 
goddelose geskiedenis.” 

—Isaac Newton, 
vader van moderne fisika 

en sterrekunde.

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

—George Washington, 
eerste president van die 

Verenigde State.

“’n Deeglike kennis van 
die Bybel is meer werd as 
’n universiteitsopleiding.”

—Theodore Roosevelt, 
Amerikaanse president.

“Daardie Boek [die 
Bybel] is verantwoordelik 
vir die oppergesag van 
Engeland.”

—Koningin Victoria 
van Engeland



6 Is die Bybel Waar?  7

gevra watter boek hul lewens die meeste beïnvloed het. Wat was bo-aan hul  
lys? Die Bybel! In ’n 1938 Gallup-peiling is die Bybel beskou as die interes-
santste van alle boeke wat daardie jaar gelees was. Dit was deur ’n meerder-
heid as interessanter leesstof beoordeel as die 1930’s-roman, Gone With the 
Wind. In meer sekulêre Brittanje is dit egter nie die geval nie. In ’n soort-
gelyke Britse opname het die Bybel 35ste in ’n lys van 50 boeke gekom.

Die Bybel word aangehaal deur staatsmanne, politici, filosowe, digters 
en selfs wentelende ruimtevaarders. Mense van alle vlakke van die samele-
wing het in sy bladsye net die regte woorde vir ontelbare situasies gevind. 
Sy insigte verskaf dikwels die regte leiding vir oomblikke van ontsag en 
inspirasie, spanning en angs, verwarring en twyfel.

Die Bybel verwaarloos

Ten spyte van al die aandag wat aan die Bybel gegee word, word die 
waarde daarvan egter onderskat. Wanneer ons dieper ondersoek, vind ons 
dat die Bybel geprys word, selfs eerbiedig word, maar tog ’n boek is waar-
van die inhoud dikwels min gelees word en selfs minder verstaan word.

Baie van die wêreld is Bybels ongeletterd. In sy 2007-boek Religious 
Literacy: What Every American Needs to Know—and Doesn’t, dokumen-
teer Stephen Prothero, voorsitter van die godsdiensdepartement aan die 
Universiteit van Boston, Amerikaners se verskriklike lae bewustheid van 
wat die Bybel sê. Van sy bevindings is:

• Die helfte van volwasse Amerikaners kan nie eens een van die vier 
Evangelies noem nie (Matteus, Markus, Lukas en Johannes).

• Die meeste kan nie die Bybel se eerste boek (Genesis) noem nie.
• Twee derdes kon nie Jesus noem as die Een wat die Bergpredikasie 

gegee het nie.
• Die meeste dink die Bybel sê dat Jesus in Jerusalem gebore is (Hy is 

eintlik in Betlehem gebore).
• Een uit elke tien glo Jeanne d’Arc was Noag se vrou. 
Heeltemal te veel versuim om die Bybel ernstig op te neem. Hulle erken 

nie die Bybel vir wat dit is nie—die handboek vir die mensdom, deur God 
voorsien vir ons reis deur die lewe. Dit is ’n bron wat geraadpleeg moet 
word in elke lewensituasie, met riglyne vir triomf en teëspoed, vreugde en 
hartseer, voorspoed en armoede, vertroue en twyfel.

Die Bybel self beweer sy goddelike gesag; dit maak daarop aanspraak 
dat dit die Woord van God is. Dit verklaar ’n begrip van die mensdom se 
doel—om die ontsagwekkende lot te bereik wat deur ons Skepper vir ons 
beplan is. Dit bied leiding, aanmoediging en rigting om elke hoek en draai.

Maar kan die Bybel ondersoek weerstaan? Is dit waar net omdat dit be- 
weer dat dit waar is? Kan u—moet u—dit glo?

In die hoofstukke wat volg, sal ons sien of die Bybel as die Woord van 
God bevestig kan word.

Die Bybel in  
die Moderne Wêreld

As die Bybel die gesaghebbende Woord van God is, wat moet ons 
verwag om daarin te vind? Moet dit vir ons al die inligting gee  
wat ons ooit nuttig kan vind? Moet ons alle ander boeke veront- 
agsaam en die Bybel as die enigste betroubare bron van kennis  

oor elke onderwerp beskou?
Sommige het die Bybel in hierdie lig beskou en dit as die volledige 

bron van alle belangrike kennis beskou, ’n volledige handboek of ensiklo-
pedie. Die Bybel maak egter nie so ’n aanspraak nie. Dit is grootliks stil 
oor duisende onderwerpe. ’n Afgeronde opvoeding behoort die studie van 
baie vakke in te sluit—gesondheid, besigheid, ekonomie, die wetenskappe 
en geskiedenis—wat nie in die Bybel uiteengesit word nie. God se Woord 
bespreek nie elke aspek van menslike kennis nie. Dit blink egter uit op die 
geestelike gebied.

Beduidende menslike ontdekkings

Bekwame en talentvolle mense deur die eeue—gelowiges van die Bybel 
sowel as skeptici—het kundigheid en begrip in baie dissiplines opgedoen. 
Sommige het wetenskaplike eksperimente uitgevoer. Ander het wat die 
mens deur beproewing en foute geleer het, opgeteken. Deur eenvoudige 
waarneming het baie die natuurwette wat die heelal beheer, ontdek of 

erken. Hul navorsing het ons gehelp om ons wêreld te verstaan.
Navorsers het byvoorbeeld die bestaan van gesondheidsbeginsels ontdek 

wat die funksionering van ons liggame beheer. Hulle het geweldig bygedra 
tot kennis oor gesondheid en menslike langlewendheid.

Die geskrewe werke van mense is nuttig, maar ons moet besef dat die 
Bybel ’n leemte vul wat geen ander boek kan vul nie—dit openbaar die 
doel waarvoor mense geskape is. Alhoewel baie ander boeke die kern van 
wysheid bevat, openbaar hierdie boek, soos geen ander nie, die wysheid en 
begrip geïnspireer vanuit die gedagtes van God self.

Hierdie boek bevat ewige waarhede wat ons nie op ons eie kon ontdek 
nie. Wanneer ons die Bybel se ware geestelike betekenis verstaan, kan 

Die Bybel in die Moderne Wêreld

Die Bybel maak nie aanspraak daarop dat dit ’n volle-
dige ensiklopedie van alle kennis is nie. Dit is egter die 
enigste boek wat die doel van die menslike bestaan kan 
openbaar.
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mensdom geskape het, het Hy ’n hoë mate van intelligensie, nuuskierig-
heid en vermoë om te leer by ons ingeboesem. Hy het aan elkeen van ons 
’n verstand gegee wat kennis kan versamel en berg en dit aan opvolgende 
geslagte kan oordra. Mense het hierdie intelligensie gebruik om waar te 
neem, te beskryf, te ontdek en te bou. Mense het hul verstand gebruik om 
groot hoeveelhede kennis op te teken.

God het nie nodig gehad om vir ons ’n boek te gee wat inligting bevat 
wat ons op ons eie kon leer nie. God het eerder vir ons ’n verstand gegee 
waarmee ons ’n oorvloed nuttige kennis kon verkry en ontwikkel. Wat ons 
nodig gehad het, was ’n boek wat inligting bevat wat ons nooit alleen kon 
ontdek nie—kennis wat goddelik geopenbaar moet word.

Dit is die inligting wat God verskaf het. Dit is presies wat die Bybel is. 
Dit is ’n boek van geestelike waarheid. Maar dit bevat ook inligting oor die 
materiële wêreld. God se ontvouing van geestelike waarhede aan werklike, 
fisiese mense het plaasgevind in werklike, fisiese omgewings en tussen 
werklike, historiese gebeure.

Die Bybel verskaf dus vir ons baie fisiese, sowel as geestelike, kennis. 
Dit bevat inligting oor materiële sake soos die ordening van die fisiese 

ander boeke nie met dit vergelyk word nie. Deur die geopenbaarde kennis 
daarvan te lees en toe te pas, kan ons nou en vir altyd onmeetlike voordele 
pluk. “Die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die 
teenwoordige en die toekomende lewe het” (1 Timoteus 4:8).

Die Bybel is God se geskenk aan die mensdom, die absolute gesag en 
uiteindelike beoordelaar van menslike gedrag en moraliteit. Dit openbaar 
die manier waarop die mensdom moet wandel (Psalm 119:105), soos geleer 
deur die Wese wat die mens geskape het (Genesis 1:26-27).

Dit openbaar die lewenswyse wat geluk bring. Soos koning Dawid, die 
skrywer van baie van die Psalms geskryf het: “Welgeluksalig is die man 
wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van 
die sondaars … maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oor-
dink sy wet dag en nag … en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit” 
(Psalm 1:1-3). Hier verwys Dawid na God se wet, soos geopenbaar in die 
Bybel, as die regte manier om te lewe.

Watter soort boek is die Bybel?

Watter soort opdrag van God het die mensdom nodig? Toe God die 

Die Bybel in die Moderne Wêreld

Groot gedeeltes van die samelewing is be-
vooroordeeld teen die Bybel. Soos die 

historikus Paul Johnson dit gestel het: “Dit is 
’n treffende feit dat, aan die einde van die twin-
tigste eeu, die oorgrote meerderheid mense in 
die wêreld steeds in ’n god glo … Maar dit 
kan ook nie ontken word dat die Prometheïese 
gees, die gees van diegene wat glo dat hulle 
sonder God kan klaarkom—of dat hulle plaas-
vervangers vir God kan vind—vandag ook 
sterk is, miskien sterker as ooit tevore” (The 
Quest for God, 1996, bl. 18).

Prometheus was die mitiese Griekse figuur 
wat na bewering die gode verontagsaam het 
deur vuur van Zeus, die hoofgod, te steel en 
dit aan die mensdom te gee. Johnson definieer 
die “Prometheïese gees” as een van mans 
en vroue wat glo dat hulle “sonder God kan 
klaarkom.” Dit is ’n gees van trots, vertroue 
in menslike wysheid en begrip, en weerstand 
en uittarting van bonatuurlik dinge, insluitend 

die Bybel.
Vir eeue het die Westerse wêreld die Bybel 

as die geïnspireerde Woord van God aanvaar. 
Dit het onbetwis gestaan as die grondslag 
van alle kennis, insluitend die wetenskappe. 
Wetenskaplike vooruitgang en uitbreiding van 
onderwys het egter gelei tot wydverspreide 
bevraagtekening van godsdienstige gesag en 
skeptisisme oor die Skrif self.

Die geskiedkundige James Hitchcock het 
hierdie stadige maar massiewe verskuiwing 
beskryf: “Van die begin van die Europese uni-
versiteite in die twaalfde eeu was teologie as 
die ‘koningin van die wetenskappe’ beskou en 
godsdiens as die middelpunt van die werklik-
heid. Nou [in die 17de eeu] het denkers soos 
Descartes [1596-1650] godsdiens ‘beskerm’ 
deur dit eenkant toe te skuif … Godsdiens is 
nie openlik aangeval nie en was ook meestal 
nie in twyfel getrek nie. Dit het net opgehou 
om belangrik te wees …

Die Mensdom se Vooroordeel  
Teenoor die Bonatuurlike

“[Maar] as die sewentiende eeu die Chris-
tendom steeds met respek behandel het, het 
die agtiende eeu ’n frontale aanval daarop 
gemaak. Die filosowe … was selfverklaarde 
apostels van ’n ‘Verligting.’ Hierdie term im-
pliseer die bestaan van ’n vorige duisternis, 
grootliks as die gevolg van Christenskap, wat 
gelykgestel was aan bygeloof en onkunde. In 
hulle wêreld was daar geen ruimte vir misterie 
of die bonatuurlike nie … Daar was geen 
goddelike voorsienigheid of wonderwerke nie 
—God het nie ‘ingemeng’ in Sy skepping nie. 
Hy het Homself ook nie aan Sy mense in die 
Skrif of deur die kerk geopenbaar nie” (What Is 
Secular Humanism?, 1982, bl. 36-37).

Die groei van so ’n siening word deur  
Johnson weerklink, wat geskryf het dat hierdie 
houding “met dramatiese spoed oor die afge- 
lope 250 jaar gegroei het” (bl. 18). Skepti- 
sisme oor die Bybel as die geïnspireerde 
Woord van God het in die 19de eeu versnel en 
kritici aan universiteite het feitlik in ’n ry ge-
staan om die Bybel op filosofiese, teologiese, 
historiese en tekstuele gronde te bevraagteken 
en te kritiseer.

Sulke denke het ’n groot invloed op hoër 
onderwys—insluitend baie kweekskole wat 
teoloë en pastore voortbring—tot vandag toe. 
Sulke kritici bevraagteken nie net die Bybel 
nie, maar weier dikwels om na die verdedigers 
daarvan te luister en verwerp selfs summier 
harde wetenskaplike bewyse wat die Skrif 
ondersteun. Die slotsom is dat baie geloof in 
’n God bely maar Hom nie regtig ken nie en 
in baie gevalle het hulle fundamentele twyfel 
oor Sy Woord. As gevolg van sulke twyfel, wat 
erken word of nie, is baie van die sogenaamde 
Christelike wêreld grootliks onbewus van selfs 
basiese Bybelkennis.

Baie mense benader die Bybel, hetsy we-
tend of onwetend, met ’n ingeboude twyfel oor 
die waarheid daarvan. As ons regtig die waar-
heid wil weet, moet ons sulke skeptisisme ten 
minste tydelik opsy skuif en die Bybel met ’n 
oop gemoed ondersoek. Mens wonder hoeveel 
ongelowiges in God ongelowiges sou bly as 
hulle die Skrif lees en bestudeer en die bewyse 
ondersoek wat die akkuraatheid en egtheid 
daarvan ondersteun.
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wêreld. Dit gee ons inligting oor die ordelike funksionering van die same-
lewing. Dit spreek basiese beginsels van sukses in beroeps- en finansiële 
aangeleenthede aan. Dit gee riglyne oor voeding en gesondheid.

Die Bybel beskryf baie soorte persoonlike verhoudings. Dit spreek be- 
ginsels van sielkundige en geestesgesondheid aan. Dit verskaf rudimentêre 
inligting wat die fisiese wetenskappe aanraak. Maar dit behandel nie een 
van hierdie gebiede volledig nie, want God het ons die vermoë gegee om 
self hierdie sake te ondersoek.

Harmonie van die Bybel en wetenskap

Die mensdom se skat van wetenskaplike kennis is indrukwekkend, 
maar ons moet die grense van ons kennis besef. Miskien is die mees aan-
skoulike voorbeeld van die mens se vermoë om kennis te verhoog gevind 
in wat bekend staan as “Moore’s Law,” vernoem na Intel medestigter, 
Gordon Moore. Dit word 
algemeen verstaan dat, 
vir dieselfde koste, reke-
naarkrag elke 18 tot 24 
maande verdubbel.

Moore se wet demon- 
streer die mens se vermoë 
om kennis eksponensieel 
te vermenigvuldig. Soos 
nuwe inligting ingesamel, 
aangeteken, geverifieer, 
ontleed en vergelyk word, 

moet vorige kennis herevalueer word in die lig van nuwe ontdekkings. 
Wetenskaplike teorieë wat al lank aanvaar word om feite te wees, ver-
krummel gereeld in die lig van nuwe bevindings.

Alhoewel dit nie ’n wetenskapboek is nie, bevat die Bybel wetenskap-
like kennis. Die inligting wat in die Bybel ingesluit is, is waar en verifi-
eerbaar en harmoniseer—sodra al die feite bekend is—met wetenskaplike 
kennis. Jesus Christus het in gebed tot God die Vader gesê: “U woord is 
die waarheid” (Johannes 17:17). Die apostel Paulus het opgemerk dat God 
nie kan lieg nie (Titus 1:2). As hierdie stellings akkuraat is, moet ons niks 

anders as akkuraatheid van die Heilige Skrif verwag nie.
Soos ons die Bybel vir akkuraatheid ondersoek sal ons sien dat wanneer 

God se Woord praat, ons moet luister. Alhoewel sommige skeptici nooit 
ten volle tevrede sal wees 
nie, sal ons sien dat die 
Bybel akkuraat en getrou 
bewys word aan diegene 
wat gewillig is om al 
die bewyse objektief te 
beskou. Die Bybel stem 
ooreen met ware kennis. 
Oënskynlike teenstrydig- 
hede in die Skrif is net 
dit—slegs oënskynlik. 
Die hele wetenskaplike 

verslag is nog nie deur die mens ontdek nie. Baie moet nog geleer word.
In sommige gebiede van wetenskaplike analise bestaan die fisiese 

bewyse eenvoudig nie meer nie, of groot dele daarvan moet nog gevind 
word. Dit is veral waar in argeologie. Baie gebeure wat in die Bybel be- 
skryf word het plaasgevind voordat die mensdom betroubare en blywende 
geskrewe verslae ontwikkel het, en nog ander gebeure het plaasgevind selfs 
voordat mense bestaan het. Historiese verslae alleen kan nie die waarheid 
van gebeure wat in die Skrif opgeteken is, bewys of weerlê nie. Ons sal 
egter sien dat bewyse wat tot op hede opgegrawe is wel ooreenstem met  
en verifeer gedeeltes van die Bybelse verslag.

Wetenskaplikes en leke sal voortgaan om die bewyse in ons fisiese 
wêreld en in die wetenskaplike verslae te ondersoek. Soos hulle dit doen, 
sal die harmonie tussen Skrif en wetenskap al hoe duideliker word.

Die Bybel in die Moderne Wêreld

Historiese verslae alleen kan nie die waarheid van ge-
beure wat in die Skrif opgeteken is, bewys of weerlê nie. 
Maar bewyse wat tot op hede opgegrawe is stem wel 
ooreen met en verifeer gedeeltes van die Bybelse verslag.

Wanneer ons die Bybel se ware geestelike betekenis ver-
staan, kan ander boeke nie met dit vergelyk word nie. 
Deur die geopenbaarde kennis daarvan te lees en toe te 
pas, kan ons nou en vir altyd onmeetlike voordele pluk.
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Die Bybel en Sterrekunde

Om die Woord van God te wees, moet die Bybel waar wees. Dit 
behoort vanselfsprekend te wees. In onlangse eeue vind ons egter 
dat sommige geleerdes en wetenskaplikes ontdekkings gemaak 
het wat, met oppervlakkige oorweging, blykbaar die Bybel weer-

spreek. Sommige sulke bevindings het die Christelike wêreld geskud.
’n Voorbeeld is ’n ontdekking deur die Poolse sterrekundige Nicolaus 

Copernicus, wat in die vroeë 16de eeu tot die gevolgtrekking gekom het 
dat die Westerse wêreld se heersende siening van die heelal verkeerd was. 
Gedurende die Middeleeue het hulle geglo dat die aarde die middelpunt 
van die heelal, waar om alle ander hemelliggame gedraai het, was.

Die historikus William Manchester het eeue later geskryf dat “die 
wêreld [so was geglo] ’n onbeweeglike skyf was waar om die son gedraai 
het en … die res van die kosmos het bestaan uit die hemel, wat dromerig 
bo die lug gelê het, bewoon deur gerubs, en die hel, wat diep onder die 
Europese grond gebrand het. Almal het dit geglo, inderdaad geweet”  
(William Manchester, A World Lit Only by Fire, 1993, bl. 89).

Copernicus het, na jare van waarneming van die lug en raadpleging  
van wiskundige tabelle, tot ’n radikaal ander gevolgtrekking gekom: Die 
aarde is nie ’n skyf waar om die son draai nie; dit is ’n sfeer wat om die 
son beweeg. Sy ontdekking het skok en ontsteltenis vir baie godsdiens- 
owerhede gebring.

Sy siening was omtrent net so welkom by die opgevoede verstand ge- 
durende die Middeleeue, as die plaag. Na Copernicus se aanbieding van sy  
bewyse aan invloedryke manne in onderwys en godsdiens, was sy beloning  
bespotting. Die gevestigde kerk het Copernicus as ’n afvallige gebrand-
merk omdat hy die konvensionele wysheid van die dag uitgedaag het.

Hoe het hierdie konflik ontstaan? Die kerkmanne het hul beskouings 
geneem van Ptolemeus, ’n Griekse sterrekundige wat in die tweede eeu in 
Egipte gewoon het en wat bepaal het dat die aarde die middelpunt van die 
heelal was (ibid., bl. 116).

Ptolemeus was korrek op een belangrike punt. Dit blyk dat hy “geweet 
het dat die aarde ’n sfeer was” (Carl Sagan, Pale Blue Dot, 1994, bl. 17). 
Ander het dit ook voorheen afgelei. “Meer as driehonderd jaar voor die 
geboorte van Christus het Aristoteles bepaal dat die planeet ’n sfeer moet 
wees; ná ’n verduistering het hy daarop gewys dat net ’n bol ’n sirkelvor-
mige skaduwee op die maan kon gooi” (Manchester, bl. 230).

Georganiseerde godsdiens van die tweede eeu het Ptolemeus se geo- 
sentriese siening aanvaar, maar het uiteindelik sy oortuiging dat die aarde 
sferies was, verwerp. Teoloë het eerder verkies om “die absurde geogra-

fiese bewering van Topographia Christiana te onderskryf, ’n verhandeling 
deur die sesde-eeuse monnik Cosmas … wat … beweer het dat die wêreld 
plat en reghoekig was …” (ibid.).

Sommige het die beskuldiging gemaak dat Bybelse skrywers in ’n plat 
aarde geglo het as gevolg van die verwysings na die “vier hoeke” van die 
aarde in Jesaja 11:12 en Openbaring 20:8. Soos een professor in Ou-Testa-
mentiese geskiedenis dit egter aangespreek het: “Dit is ook nie die geval 
dat ’n plat aarde so oortuigend (in die Bybel) aangebied word nie—ten 
minste nie meer oortuigend as wanneer moderne nuusberiggewers beweer 
dat hulle nuusburo na die ‘vier hoeke van die aarde’ gegaan het om hulle 
nuus te versamel nie” (Walter Kaiser jr., The Old Testament Documents: 

Are They Reliable and 
Relevant? 2001, bl. 76).

Dit is ’n uitdruk-
king wat bloot die vier 
punte van die kompas 
aandui. Trouens, ons 
kan na Jesaja 40:22 
kyk, wat sê dat God 
“sit bo die kring van 
die aarde.” Hierdie uit-
drukking dui aan dat 
Jesaja verstaan het dat 
die aarde rond is.

Ander het later by 
Copernicus se gevolg-

trekkings aangesluit. Die sterrekundige Galileo het die bevindings van 
Copernicus bevestig, maar het onder dreigemente van marteling sy onder-
steuning teruggetrek. Maar hul wetenskaplike bevindinge kon nie vir ewig 
beperk word nie. Die gevolg was ’n verlies van die monopolie wat gods-
diens oor mense se sienswyse gehad het. Copernicus se ontdekking het die 
grootste geloofwaardigheidskrisis wat kerkowerhede van die Middeleeue 
in die gesig gestaar het, veroorsaak. In die verdediging van hul posisie het 
hulle menslike opinie voorgehou wat deur wetenskaplike waarneming en 
eksperimentering omvergewerp kon word—en dit was ook.

Geloof in die Bybel en kerklike gesag sou nooit weer dieselfde wees nie. 

Die Bybel en Sterrekunde

Nadat die “Plat Aarde”-geloof weerlê was, het ’n bewe- 
ging begin wat probeer het om die Skrif as ’n wettige 
bron van gesag te diskrediteer.
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Nou het ’n beweging begin wat uiteindelik, in die gedagtes van baie, die 
Skrif as ’n wettige bron van gesag diskrediteer.

Die Skrifture word misverstaan

In werklikheid is die Bybel glad nie weerlê nie. Die misleide interpre-
tasies wat mense aan sekere skrifte geheg het, was gediskrediteer. Dit was 
nie die Bybel wat reggestel moes word nie, maar die mens se aannames 
oor wat die Bybel gesê het.

Ptolemeus se verkeerde siening is in die tweede eeu in die teologie in- 
gebring. Tog is daar geen bewyse dat Christus of die apostels in hierdie 
siening geglo het nie.

Godsdiens leiers was van die tweede eeu af verkeerd oor die aarde se 
plek in die orde van die wêreld as gevolg van ’n wanbegrip van verskeie 
skrifture. Hulle het Psalm 93:1, wat sê dat “ook staan die wêreld vas, sodat 
dit nie wankel nie,” verkeerd verstaan. Hierdie vers is nie in stryd met die 
feit dat God die aarde in ’n sonbaan geplaas het nie.

Ons kan sê dat hierdie vers bevestig wat die mens uit die studie van 
sterrekunde en fisika geleer het—dat die aarde se gedrag vasgestel en voor-
spelbaar is. God het die aarde in sy wentelbaan om die son gesit en soos 
die psalm aandui, sal nie die aarde, of ons, wankel nie want God het die 
aarde se koers bepaal en beheer die kragte wat ons, sowel as die wêreld 
om ons, in ons regte plek hou.

Die Bybel sy tyd vooruit

Toe die Renaissance aanbreek, was geleerdes wat bewus geword het van 
die struktuur van die sonnestelsel eeue agter die Bybel in basiese kennis 
van die struktuur van die heelal. ’n Mens kan wonder hoe mense so lank in 
die duister kon gebly het. Ons moet besef dat die mens met die koms van 
die Donker Middeleeue diep in ’n intellektuele en morele moeras gesink 
het wat van ongeveer 400 tot 1000 nC geduur het. Gedurende hierdie tyd 
het die “intellektuele lewe” … uit Europa verdwyn. Selfs Karel die Grote, 
die eerste Heilige Romeinse keiser en die grootste van alle Middeleeuse 
heersers, was ongeletterd.” Dit was ’n tydperk van “byna ondeurdringbare 
verstandeloosheid” (Manchester, bl. 3).

Die oortuiging dat die aarde nie die middelpunt van die heelal was 
nie, het ’n hardnekkig voortbestaan. Op sommige plekke is hierdie nuwe 
waarheid vir meer as 300 jaar ná Copernicus se ontdekkings nie deur 
godsdiensleiers aanvaar nie. Die georganiseerde Christendom was geskud 
omdat baie geglo het dat die sterrekundige realiteit die waarheid van die 
Bybel in twyfel trek.

In werklikheid was dit nie so nie. Weereens, dit was nie die Bybel wat 
gebrekkig gevind was nie; dit was die interpretasie wat deur godsdiens- 

owerhede aangeneem was. Die feite het bloot bevestig wat die Bybel nog 
die heeltyd gesê het.

Trouens, die Bybel was sy tyd ver vooruit in sleutelbegrippe. Job 26:7  
beskryf byvoorbeeld dat God “hang die aarde op aan niks” (Nuwe Lewende 
Vertaling). Dit is geskryf duisende jare voordat die sterrekundige en fisikus 
Isaac Newton die onsigbare wette van swaartekrag ontdek het wat gewys 
het dat die aarde werklik “aan niks” opgehang is.

Die ouderdom van die heelal

Die mens se misleide teorie van die struktuur van die heelal was die 
eerste groot sterrekundige kontroversie wat wetenskap teen godsdiens 
gestel het. Baie meer kontroversies het gevolg. Een van die mees gedebat-
teer was oor die ouderdom van die heelal.

Sterrekundiges sien bewyse dat die heelal baie miljarde jare oud is en 
glo oor die algemeen dat dit tussen 10 en 20 miljard jaar gelede ontstaan 
het deur ’n gebeurtenis wat gewoonlik die Oerknal genoem word. Aan die 
ander kant, hou sommige Bybelgelowiges, wat ’n bepaalde interpretasie 
van Genesis 1 en ander gedeeltes aanneem, dogmaties vol dat die heelal 
net sowat 6,000 jaar oud is. Hierdie syfer word bereken uit die chronolo-
giese beginpunte in Genesis en ander boeke van die Bybel.

Sterrekundiges antwoord dat hierdie siening onhoudbaar is. Hulle bied 
bewyse, versamel deur na die hemele met kragtige teleskope te kyk, wat 
hul posisie ondersteun. Een vra: “Hoe is dit dat daar sterrekundige voor-
werpe meer as 6,000 ligjare weg is?” (Sagan, bl. 28). ’n Ligjaar is die af- 
stand wat lig, wat teen 299,337.98 kilometer per sekonde beweeg, in een 
jaar aflê.  

Dit is duidelik dat daar ligjare tussen sommige godsdienstige mense 
en die wetenskap oor hierdie kwessie is. Sommige voorstanders van die 
Bybelse verslae redeneer rondom sulke bewyse deur te sê dat die oënskyn-
like ouderdom van die heelal (en van die fossiel- en geologiese bewyse van 
die aarde self) toegeskryf kan word aan ’n “voorkoms van ouderdom” wat 
God in Sy skepping ingebou het. Baie mense, insluitend sommige teoloë, 
reageer regmatig dat, indien dit die geval is, God besig is met ’n vorm van 
misleiding.

Tog is sulke argumente onnodig. Die waarheid is dat die Bybel nie weten- 
skaplike bewyse weerspreek nie, en die wetenskap weerlê nie die Bybelse 
verslag nie. Die punt wat die meeste mense aan beide kante van die argu-
ment mis, is dat die Bybel nie sê wanneer die heelal geskape was nie.

Volgens die Bybel was Adam die eerste mens (1 Korintiërs 15:45; 1 Kro- 
nieke 1:1), en die byvoeging van die syfers in die Bybelse geslagsregisters 
lewer wel ’n datum van ongeveer 6,000 jaar gelede vir Adam se skepping.

Die Bybel sê egter nie dat die skepping van die mensdom en die skepping 

Die Bybel en Sterrekunde
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Ons word bekendgestel aan die verslag van 
die skepping van die aarde in Genesis 1:1-

2: “In die begin het God die hemel en die aarde 
geskape. En die aarde was woes en leeg, en 
duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees 
van God het gesweef op die waters.” 

Die oorspronklike Hebreeuse bewoording, 
gekombineer met ’n vergelyking met ander 
Skrifgedeeltes, het daartoe gelei dat som-
mige tot die gevolgtrekking gekom het dat ’n 
aansienlike tussenpose tussen hierdie twee 
verse aangedui word. As so ’n tussenpose 
wel bedoel is, is daar geen verskil tussen 
die Bybelverslag en wetenskaplike bepalings 
dat die aarde tot etlike biljoene jaar oud is 
nie. As daar aan die ander kant nie so ’n 
gaping is nie, moet die aarde self net sowat 
6,000 jaar oud wees—wat die meeste weten- 
skaplikes as ’n onmoontlikheid beskou.

Werp ander gedeeltes, sowel as die geskie-
denis, enige lig op hierdie vraag?

Sommige geleerdes stel voor dat Genesis 
1:2 kan of moet vertaal word as: “Die aarde 
het woes en leeg geword …” in teenstelling 
met die algemene weergawe “Die aarde was 
woes en leeg …” Ander verwerp hierdie idee 
heeltemal. Hulle neem aan dat die oorspronk- 
like Hebreeuse woord hayah as “was” vertaal 
moet word en veronderstel dan aan dat die 
aarde oorspronklik op hierdie wanordelike 
manier geskape was.

Soos blyk uit baie Bybelhulpe, is beide ver-
talings van die term egter moontlik. Slegs die 
konteks van die hoofstuk en boek kan bepaal 
watter een korrek is. Gleason Archer, professor 
in Bybeltale, sê: “Daar moet in hierdie verband 
opgelet word dat die werkwoord was in Gene-
sis 1:2, heel moontlik vertaal kan word as ‘het 
geword’ en kan aanvaar word om te beteken: 
‘En die aarde het woes en leeg geword.’ Slegs 
’n kosmiese katastrofe kan verantwoordelik 
wees vir die bekendstelling van chaotiese 

verwarring in die oorspronklike volmaaktheid 
van God se skepping. Hierdie interpretasie 
blyk beslis eksegeties houdbaar te wees …” 
(A Survey of Old Testament Introduction, 1974, 
bl. 184).

In ’n voetnoot voeg Archer by, “Behoorlik 
gesproke, hierdie werkwoord hayah het nooit 
die betekenis van staties wees soos die kop-
pelwerkwoord ‘om te wees’ nie. Die basiese 
idee daarvan is een van word, of na vore kom 
as iets, of om tot stand te kom … Soms 
word ’n onderskeid soos volg gepoog: hayah 
beteken ‘word’ slegs wanneer dit gevolg word 
deur die voorsetsel le; anders is daar geen 
eksplisiete idee van wording nie. Maar hierdie 
onderskeid sal nie standhou onder ontleding 
nie. In Gen[esis] 3:20 is die regte weergawe: 
‘en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat 
sy moeder geword het van alles wat lewe.’ Le 
volg nie die werkwoord in hierdie geval nie. 
Daarom kan daar geen grammatikale beswaar 
gemaak word om Genesis 1:2 soos volg te 
vertaal nie: ‘En die aarde het woes en leeg 
geword’” (ibid.).

Sommige geleerdes argumenteer ook teen 
die vertaling van hayah as “word” in plaas van 
“was” in Genesis 1:2 omdat hulle veronderstel 
dat hierdie interpretasie eers onlangs, nadat 
wetenskaplikes bepaal het dat die aarde baie 
oud is, tot stand gekom het. Daarom beskou 
hulle hierdie verduideliking as ’n desperate 
poging om die Genesis-verslag met heden-
daagse geologie te versoen. Die verduideliking 
dat daar ’n onbepaalde tydperk bestaan het 
tussen die aanvanklike pragtige skepping wat 
in Genesis 1:1 beskryf word en die aarde 
wat woes en leeg geword het in vers 2, word  
soms neerhalend, “die gapingteorie” genoem. 
Hierdie idee was toegeskryf aan Thomas  
Chalmers in die 19de eeu en aan Cyrus  
Scofield in die 20ste.

Tog is hierdie interpretasie dat die aarde 

 Die Aarde se Ouderdom: Dui die Bybel ’n  
Tussenpose aan Tussen die Eerste en  

Tweede Verse van Genesis?

woes en leeg geword het al vir byna 2,000 
jaar bespreek, soos uitgewys deur wyle Arthur 
Custance in sy boek Without Form and Void: A 
Study of the Meaning of Genesis 1:2.

Die vroegste bekende opgetekende kontro-
versie oor hierdie saak kan toegeskryf word 
aan Joodse wyses aan die begin van die 
tweede eeu. Die Hebreeuse geleerdes wat die 
Targum van Onkelos geskryf het, die vroegste 
van die Aramese parafrases van die Ou Tes-
tament, het Genesis 1:2 weergegee met ’n 
Aramese uitdrukking wat Dr. Custance vertaal 
as “en die aarde is verwoes” (1988, bl. 15). 

Die oorspronklike taal het hulle klaarblyklik 
laat verstaan dat iets gebeur het wat die aarde 
“verwoes” het en hulle het dit as ’n vernietiging 
geïnterpreteer.

Die vroeë Katolieke teoloog Origenes 
(186-254), in sy kommentaar De Principiis, 
aangaande Genesis 1:2 verduidelik dat die 
oorspronklike aarde “afwaarts gewerp was” 
(Ante-Nicene Fathers, 1917, bl. 342).

In die Middeleeue het die Vlaamse geleerde 
Hugo St. Victor (1097-1141) oor Genesis 1:2 
geskryf, “Miskien is daar tot dusver genoeg 
oor hierdie sake gedebatteer, as ons net dit 

byvoeg, ‘hoe lank het die wêreld in hierdie 
wanorde gebly voor die ordelike reorganisering 
… daarvan in die hand geneem is?” (De 
Sacramentis Christianae Fidei, Boek 1, deel 
1, hoofstuk 6). Ander Middeleeuse geleerdes, 
soos Dionysius Peavius en Pererius, het ook 
gedink dat daar ’n tussenpose tussen Genesis 
1:1 en 1:2 was.

Volgens The New Schaff-Herzog Encyclope-
dia of Religious Knowledge het die Nederland-
se geleerde Simon Episcopius (1583-1643) 
geleer dat die aarde oorspronklik geskape 
was voor die ses skeppingsdae wat in Genesis 

beskryf word (1952, Vol. 3, 
bl. 302). Dit was ongeveer 
200 jaar voordat geologie 
’n antieke oorsprong vir die 
aarde aangeneem het.

Hierdie talle voorbeelde 
wys vir ons dat die idee 
van ’n tussenpose tussen 
Genesis 1:1 en 1:2 ’n lang 
geskiedenis het. Enige be-
wering dat dit van slegs 
onlangse oorsprong is—
dat dit bloot bedink was 
as ’n desperate poging om 
die Genesis-verslag met 
geologie te versoen—is 
ongegrond.

Miskien is die beste be-
handeling aan beide kante 
van hierdie vraag gegee 
deur Dr. Custance in sy 
boek. Hy sê: “Vir my is 

hierdie kwessie belangrik en nadat ek die 
probleem vir sowat dertig jaar bestudeer het 
en nadat ek alles gelees het waarop ek my 
hande kon lê, pro en con, en nadat ek in my 
eie biblioteek sowat 300 kommentare oor 
Genesis versamel het, die vroegste gedateer 
1670, is ek oortuig dat daar op grond van die 
getuienis, veel meer rede is om Genesis 1:2 te 
vertaal as ‘Maar die aarde het ’n puinhoop en 
’n woesteny geword, ens.’ as wat daar is vir 
enige van die konvensionele vertalings in ons 
moderne weergawes” (bl. 7).
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Is die aarde net 6,000 jaar oud? Baie neem aan 
dit is wat die Bybel sê, maar die oorspronklike 
bewoording van Genesis 1 maak voorsiening 
vir ’n baie vroeër skepping.
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van die heelal terselfdertyd plaasgevind het nie. Die ouderdom van die heel- 
al word eenvoudig nie in die Bybel vermeld nie. Dit was moontlik 10 of 20 
miljard jaar gelede.

Die “Oerknal” is die gewildste huidige idee wat gevorder genoeg is 
om die skepping van ’n enorme en majestueuse heelal te verduidelik. Tog 
erken die teorie dat die heelal op ’n spesifieke oomblik tot stand gekom 
het, al kan diegene wat die teorie ondersteun, maar nie in God glo nie, nie 
die oorsprong van die materiaal waaruit die Oerknal ontstaan het of hoe 
die heelal ontstaan het, verduidelik nie.

Wetenskaplikes se gevolgtrekkings stem dus eintlik ooreen met die 
Bybel se stellings dat daar ’n spesifieke oomblik van skepping was.

In die begin

Kom ons kyk na Genesis 1 en kyk wat die skeppingsverhaal wat dik-
wels verkeerd verstaan word, werklik sê.

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was 
woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God 
het gesweef op die waters” (Genesis 1:1-2). 

Die eerste stelling in hierdie verslag verwys na God se aanvanklike 
skeppingsdaad. Geen presiese tyd word gegee oor wanneer dit plaasgevind 
het nie. Wat duidelik blyk uit die vergelyking van hierdie gedeelte met 
ander skrifture, is dat tussen verse 1 en 2 iets gebeur het om die aarde 
“woes en leeg” te maak [in Hebreeus, tohu en bohu].

Jesaja 45:18 sê vir ons dat God “nie [die aarde] geskape om woes [tohu] 
te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word.” Die aanvanklike 
skepping was gevolg deur vernietiging en chaos.

Dit dui aan dat daar ’n tydsverskil was tussen die oorspronklike skep-
ping wat in vers 1 beskryf word en die tyd wat lei tot die skepping van die 
mens wat in vers 2 begin. (Lees: “Die Aarde se Ouderdom: Dui die Bybel 
’n Tussenpose aan Tussen die Eerste en Tweede Verse van Genesis?” wat 
op bladsy 16 begin.)

Ons word nie presies vertel wanneer die aanvanklike skepping plaasge-
vind het nie. Maar die Bybel gee te kenne dat die oorspronklike skepping 
gevolg is deur wydverspreide vernietiging wat veroorsaak was deur die 
rebellie van die magtige engel Lucifer, wat Satan geword het (Jesaja 14:12-
15). Die verslag van Genesis 1:3-31 is dus klaarblyklik ’n beskrywing van 
’n herstelling van die aarde as ’n bewoonbare planeet net voor die skepping 
van die mens (sien Psalm 104:30). Bybelse geslagsregisters dui aan dat dit 
ongeveer 6,000 jaar gelede plaasgevind het, hoewel die Bybel ons nêrens 
vertel wanneer God die eerste keer die hemel en die aarde geskape het nie.

God se Woord openbaar wel dat daar aanvanklik geen fisiese skepping 
was nie—geen aarde, geen sonnestelsel, geen sterrestelsels nie. Die apostel 

Paulus beskryf dit as “van ewigheid af” (Titus 1:2). Toe, deur goddelike 
opdrag, het God die heelal geskape.

Die wetenskap vertel ons iets soortgelyks. “Deesdae steun die meeste 
kosmoloë en sterrekundiges die teorie dat daar inderdaad ’n skepping was 
… toe die fisiese heelal tot stand gekom het in ’n ontsagwekkende ontplof-
fing wat algemeen bekend staan as die ‘oerknal’ … Die heelal het nie 
altyd bestaan nie” (Paul Davies, God and the New Physics, 1983, bl. 10-11, 
beklemtoning bygevoeg).

Beide hierdie verslae, een uit die wetenskap en een uit die Bybel, praat 
van ’n fisiese skepping wat oombliklik ontstaan het. (Om meer te wete te 
kom, vra vir ons gratis boekies Life’s Ultimate Question: Does God Exist? 
en Creation or Evolution: Does It Really Matter What You Believe?, of 
laai dit van ons webwerf af.)

Waarom was die heelal geskape?

Die wetenskap kan nie vir ons sê hoekom die aarde en die fisiese skep-
ping bestaan nie. Carl Sagan het geskryf: “Hoekom dit gebeur het, is  
die grootste raaisel wat ons ken. Dat dit gebeur het, is redelik duidelik”  
(Cosmos, 1980, bl. 246).

Maar die Bybel vertel ons hoekom! “U is waardig, o Here, om te ont-
vang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en 
deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape” (Openbaring 4:11). Psalm 
115:16 voeg by, “Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het 
Hy aan die mensekinders gegee.”

God het alle dinge geskape. Hy het die aarde opsygesit as ’n woonplek 
vir die mens, vir die uitwerking van Sy doel. Sy plan is uiteindelik om 
“baie kinders na die heerlikheid” te bring (Hebreërs 2:10), om seunskap 
aan alle mense te bied deur Sy Seun Jesus Christus. Dit is die rede waarom 
God die skepping op Sy bevel tot stand gebring het. Die Bybel verduidelik 
God se plan in aansienlike besonderhede—sowel as die implikasies van 
daardie plan vir ons. (Vir ’n meer volledige verduideliking, versoek ons 
gratis boekie What Is Your Destiny? of laai dit van ons webwerf af.)

Die Bybel is waar in sy beskrywing van die oorsprong van alle dinge. 
In reaksie op die stelling dat God in die begin die hemele en die aarde 
geskape het, het een skeptiese wetenskaplike gesê: “Maar niemand was 
daar om dit te sien nie” (Davies, bl. 9). Nie waar nie—God en Sy engele 
was daar. Daar was geen mens om dit te weerlê nie en daar is niemand 
wat dit vandag kan weerlê nie. Geen man of vrou kan die Bybel as vals 
bewys nie. Maar daar is ’n berg van bewyse om te wys dat dit waar is.

Die Bybel en Sterrekunde
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Die Bybel en Argeologie

Argeologie is die herwinning en studie van die materiële oorblyf- 
sels van vorige mense se lewens en aktiwiteite. Dit behels die uit-
grawing en sistematiese studie van hul gereedskap, wapens, kook-
ware, inskripsies en ander voorwerpe en oorblyfsels. Bybelse 

argeologie is ’n kleiner onderafdeling van die breër veld van argeologie, 
beperk tot die studie van antieke beskawings in die antieke Midde-Ooste,  
die geografiese omgewing van die gebeure wat in die Bybel opgeteken is.

Moderne Bybelse argeologie is ’n fassinerende en soms kontroversiële 
onderwerp. Die doel daarvan is oor die algemeen om die bevindinge van 
argeologie met die geskrifte van die Bybel te vergelyk. Bybelse argeoloë 
poog om die historisiteit, of die gebrek daaraan, van die mense, plekke en 
gebeure van die Bybel vas te stel.

Vir baie eeue is die gebeure van die Bybel as ’n ware geskiedenis aan-
vaar. Die groot sages van die Bybel is tot in die kleinste besonderhede as 
akkuraat verklaar. Met die koms van die “Verligting” van die 17de en 18de 
eeue het hierdie beskouing egter begin verander. Geleerdes het menslike 
rede en wetenskaplike verkenning bo die Bybel begin verhef en ’n front-
aanval op die Skrif begin.

Bybelse helde en ander imposante persoonlikhede, sowel as hul erva-
rings soos opgeteken in die Skrif, word deur baie geleerdes as blote mites 
beskou. Die bestaan van magtige ryke, waarvan sommige in die Bybel 
opgeteken is dat hulle eeue lank regeer het, was betwyfel of selfs ontken. 
Skeptisisme het die standaard onder “kritiese” geleerdes geword.

Waar vorige geslagte die Bybel op sigwaarde geneem het, het ’n soge-
naamde verligte geslag dit nou met twyfel beskou. Die netto effek was om 
die geloofwaardigheid van die Bybel in die gedagtes van baie mense ’n 
verpletterende slag te gee.

Vroeër, toe die Bybel in die post-Reformasie-era, na die vergelykende 
ongeletterdheid van die Middeleeue, in verskeie tale vertaal was, het die  
Bybel vir baie mense hul enigste handboek van antieke geskiedenis ge- 
word. Hulle het dit as die onfeilbare Woord van God beskou.

Maar, ná die gepeuter van kritiese geleerdes, het baie historici die Bybel  
as verdag begin beskou. Die Engelsman Arnold Toynbee het hul siening 
opgesom toe hy na die Ou Testament verwys het as bloot “menslike same- 
stellings van verskillende grade van godsdienstige en historiese waarde.” 
Hy het verder verklaar dat diegene wat dit as feitelik aanvaar het, “’n religi-
euse premie op ’n hardnekkige onnoselheid stel” (A Study of History, Vol. 
10, 1957, bl. 260).

Gegewe hierdie ingesteldheid, het argeoloë wat probeer het om die ruïnes  
van vorige eeue op te grawe en te evalueer en die geloofwaardigheid van 

die Bybel op ’n eerlike manier te rapporteer, ’n opdraande stryd in die ge- 
sig gestaar. Die wetenskapsveld oor die algemeen het bevooroordeeld teen 
die Bybel geword, met sommige argeoloë self onder die voorste kritici.

Die getuienis van die geskiedenis

Sir William Ramsay, ’n Engelse historikus en produktiewe skrywer, 
was ’n produk van ’n middel-19de-eeuse opvoeding en van hierdie deur-
dringende antibybelse vooroordeel. Hy het geglo dat die historiese verslae 
in die boek Handelinge nie in die tyd van die apostoliese Kerk geskryf is 
nie, maar aansienlik later—in die middel van die tweede eeu. As dit waar 
was, kon die Bybelse boek Handelinge nie deur Lukas, die reisgenoot van 
die apostel Paulus, geskryf gewees het nie en kon dit slegs ’n gefabriseerde 
geskiedenis wees.

Lukas het beweer dat hy saam met Paulus was terwyl die twee mans 
oor die keisteen paaie van die Romeinse Ryk gestap het. Hy het geskryf 
as iemand wat gekyk het hoe Paulus deur God gebruik word om ’n jong 
bekeerling na ’n noodlottige val weer tot die lewe te bring (Handelinge 
20:8-12). Ramsay was skepties oor die historisiteit van Lukas en die ge- 
skiedkundige verslag van Handelinge en het probeer om dit te weerlê.

Na baie jare van gedetailleerde studie van die argeologiese bewyse, 
het Ramsay tot ’n ontstellende gevolgtrekking gekom: Die historiese en 
argeologiese bewyse was sterk ten gunste daarvan dat Lukas die boek 

Die Bybel en Argeologie

Die merkwaardige koker van koning Kores 
van Persië, gedateer na 538 vC en nou 

geleë in die Britse Museum, teken sy verowe-

ring van Babilon en sy beleid van verdraag-
saamheid en selfs beskerming van inheemse 
godsdienste aan. In ooreenstemming met 
daardie beleid meld die Bybel sy bevel dat 
die Joodse ballinge wat deur die Babiloniërs 

onder Nebukadnesar II in 586 vC gevange 
geneem was, na hulle land kon terugkeer en 
Jerusalem en sy tempel kon herbou.

Hierdie gebeure was ’n merk-
waardige vervulling van Jesaja 
se profesie ’n eeu en ’n half te-
vore dat God ’n heerser met die 
naam Kores sou gebruik om “al-
les [te] volbring wat My behaag 
deurdat hy van Jerusalem sê: Dit 
moet gebou word, en die tempel 
moet gegrond word.’” God het 

ook voorspel dat Kores “my stad [sal] bou 
en my ballinge [sal] loslaat” (Jesaja 44:28; 
45:13). Dit was een van baie verstommende 
profesieë wat in die Bybel opgeteken was wat 
later gebeur het.K
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Kores van Persië: 
Die Woorde van ’n Profeet Word Waar
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Onder die grootste argeologiese ontdekkings 
van alle tye is die ontdekking van die an-

tieke Assiriese Ryk.
Assirië het die eerste keer as ’n ryk ver- 

skyn vroeg in die tweede millennium vC. Die 
oorblyfsels van ’n ziggurat, of tempeltoring uit 
daardie era, staan steeds naby die terrein van 
sy antieke hoofstad.

In die negende eeu vC het Assirië in ’n 
aggressiewe en magtige ryk ontwikkel. Teen 
hierdie tyd, ongeveer 40 jaar na die regering 
van Salomo, het Israel in twee afsonderlike 
koninkryke verdeel—Israel en Juda (1 Konings  
12:16-24). Onder leiding van bekwame en 
meedoënlose monarge het die Assiriërs hul 
bure begin dreig en verower. Hulle het uit-
eindelik die hele Vrugbare Halfmaan vanaf 
Mesopotamië tot by Egipte tot onderhorigheid 
gedwing. Teen die laat agtste eeu het hulle die 
koninkryk van Israel verpletter.

Omtrent dieselfde tyd het hulle ook die sui-
delike koninkryk van Juda binnegeval, sy groot 
stede verower en sy hoofstad, Jerusalem, be-
leër (Jesaja 36:1-2). Die Bybel teken die groot-
praterige woorde van die arrogante Assiriese 
monarg, Sánherib op, terwyl hy Hiskía, koning 
van Juda, probeer intimideer en verneder het 
(Jesaja 36:4-10).

Het die Bybelse verhale waarby hierdie ryk 
betrokke was werklik gebeur, of is dit fabels? 
Onthou, baie spotters het op ’n tyd selfs die 
bestaan van die Assiriese Ryk betwis. Maar dit 
was geen mite nie. Namate eeue se puin van 
Ninevé, een van die ryk se hoofstede, verwyder 
was, was dramatiese bewyse van die Assiriese 
inval blootgelê.

Assiriese rekords van hierdie gebeure haal 
Koning Sánherib van Assirië aan wat spog oor 
sy verwoestende inval in Juda: “Ses-en-veertig 
van [Hiskía se] sterk ommuurde dorpe en 
ontelbare kleiner dorpies … Ek het beleër en 
oorwin … Wat Hiskía betref, die ontsagwek-
kende grootsheid van my heerskappy het hom 

oorweldig” (Erika Bleibtreu, “Grisly Assyrian 
Record of Torture and Death,” Biblical Archae-
ology Review, Januarie-Februarie 1991, bl. 
60). Sánherib het opgemerk dat hy Hiskía “’n 
gevangene in Jerusalem, sy koninklike woning, 
gemaak het soos ’n voël in ’n hok” (Magnus 
Magnusson, Archaeology and the Bible, 1977, 
bl. 186).

Die Bybelse verslag stem ooreen met  
Sánherib se verslag van die Assiriese inval en 
merk op die desperaatheid van die koninkryk 
van Juda toe die Assiriërs Jerusalem, hul 
laaste bestaande vesting, beleër het. Die Bybel 
sit egter die verhaal voort waar die Assiriese 
verslae stil is. Met Jerusalem wat dreigende 
vernietiging in die gesig gestaar het, het die 
mense van Juda, gelei deur koning Hískia, 
innig tot God gebid (Jesaja 37:15-20) en was 
wonderbaarlik verlos van ’n oorweldigende 
oormag.

Sánherib, die vegterkoning, het gespog oor 
sy verootmoediging van Hískia toe hy hom in 
Jerusalem vasgekeer het terwyl hy die stad 
omsingel en gereed gemaak het om dit te 
bestorm.

Alhoewel Sánherib die stede wat hy verower 
en vernietig het noukeurig opgeteken het, is 
een stad opvallend afwesig—Jerusalem. Hy 
praat net van die beleëring van Hiskía in die 
stad—nie van die inname daarvan of van Juda 
se koning nie. Wat het gebeur? Die Assiriërs, 
soos ander groot ryke van daardie tyd, het 
geen rekords van hul militêre nederlae gelaat 
nie. Soos die Bybel berig, het rampspoed hulle 
getref terwyl hulle gewag het om Jerusalem se 
mure te bestorm:

“En in dieselfde nag het die engel van die 
HERE uitgetrek en in die laer van die Assiriërs 
honderd-vyf-en-tagtigduisend verslaan; en toe 
hulle die môre vroeg hul klaarmaak—was  
dit almal dooie liggame! En Sánherib, die  
koning van Assirië, het opgebreek en weg-
getrek en teruggegaan en in Ninevé gebly”  

’n Verstommende Argeologiese Ontdekking:  
Die Magtige Assiriese Ryk rys uit die Stof

(2 Konings 19:35-36). 
Sánherib self sou later op ’n oneervolle 

wyse aan die hand van twee van sy seuns 
sterf. “En toe hy hom neerbuig in die tempel 
van sy god Nisrog, het sy seuns Adramméleg 
en Saréser hom met die swaard neergeslaan” 
(vers 37). Assiriese rekords bevestig ook 
hierdie sluipmoord. Sánherib se seun Esar-
Haddon het sy vader se plek ingeneem, maar 

die Assiriese Ryk het gou ’n hoogtepunt bereik 
en dan weer agteruitgegaan. Assirië was ’n 
instrument om Israel te straf vir sy afstootlike 
sondes (Jesaja 10:5-6). Op hulle beurt was 
die Assiriërs vir hulle sondes gestraf (vers 12). 
Ninevé, die hoofstad, was in 612 vC deur die 
Babiloniërs verower. Ongeveer 50 jaar ná sy 
hoogtepunt het hierdie roofgierige ryk in duie 
gestort en feitlik uit die geskiedenis verdwyn.

Teen die tyd van Jesus Christus en die 
apostels kon geen fisiese bewyse van Ninevé  
gesien word nie. Lucian van Samosata (120-

180 nC), ’n Griekse skrywer, het gekla:  
“Ninevé het vergaan. Geen spoor daarvan 
bly oor nie. Niemand kan sê waar dit eens 
bestaan het nie” (Magnusson, bl. 175). So ’n 
gebrek aan sigbare oorblyfsels het daartoe 
gelei dat sommige geleerdes van die 19de 
eeu skeptisisme uitgespreek het dat Ninevé, of 
enige deel van die Assiriese Ryk, selfs bestaan 
het en nog minder ’n beduidende deel van die 

wêreld oorheers het.
Die enigste historiese 

bron in daardie dae wat die 
bestaan van die ryk beves-
tig het, was inderdaad die 
Bybel. Die Ou-Testamentiese 
geskiedenisse en profesieë 
het oor Assirië gepraat. 
Jesus het die bestaan van 
Ninevé as ’n historiese feit 
verkondig (Matteus 12:41). 
Tog het sommige geleerdes 
die getuienis van Jesus en 
die profete betwis—dit wil 
sê tot “’n skouspelagtige 
dekade in die middel van 
die negentiende eeu … [toe] 
Austen Henry Layard en Paul 
Emile Botta in noord-Irak 
die antieke oorblyfsels van 
drie Assiriese stede [inslui-
tend Ninevè] en bewyse van 
die militêre wapenrusting 
wat alle weerstand van die 
Tigris tot by die Nyl ver-
pletter het, herontdek het. 

Die Assiriese ryk … in al sy ontsagwek-
kende krag is deur argeologie opgewek”  
(Magnusson, bl. 175).

Die skeptici was stilgemaak. Daar was 
niks wat hulle kon sê nie. Die opgrawings by 
Ninevé en ander stede in die gebied het ’n 
verbysterende magdom historiese bewyse op-
gelewer, insluitend “tienduisende tablette” wat 
“’n ontsaglike hoeveelheid data” bevat (The 
Interpreter’s Dictionary of the Bible, 1962, Vol. 
1, “Assyria and Babylon,” bl. 275). Die Bybel 
was die hele tyd reg.Sc
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“Maar in die veertiende jaar van koning Hiskía het 
Sánherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al 
die versterkte stede van Juda en dit verower” sê 2 
Konings 18:13. Hierdie reliëf van Sánherib se paleis 
by Ninevé toon die Assiriërs se aanval op die Joodse 
vesting Lagis. Assiriese troepe nader op grondwalle 
wat na die stadsmure lei, vanwaar die desperate 
verdedigers pyle skiet en klippe en brandende hout 
gooi. Regs onder verlaat gevangenes die stad en 
gaan deurboorde gevangenes verby.
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Handelinge in die eerste eeu gedurende die tyd van die apostels geskryf 
het. Eerder dat Lukas ’n historiese bedrieër was, het Ramsay tot die ge- 
volgtrekking gekom dat daar “redes is om die skrywer van Handelinge 
onder die voorste historici te plaas” (St. Paul the Traveller and the Roman 
Citizen, 1925, bl. 4).

Ramsay het oortuig geword van Lukas se betroubaarheid omdat Lukas 
geskryf het oor die werk van die vroeë Kerk soos dit verweef was met 

sekulêre gebeure en per-
soonlikhede van die dag. 
In Lukas se Evangeliever-
slag word ons voorgestel 
aan Pontius Pilatus, Hero-
des die Grote, Augustus 
en ander politieke rolspe-
lers. In Handelinge ont-
moet ons ’n selfs groter 
samestelling, insluitend 
Sergius Paulus, Gallio, 
Felix, Festus en Herodes 
Agrippa I en II.

Lukas skryf nie net oor 
hierdie mense nie, maar 
hy noem besonderhede, 
soms betreklik geringe 
feite, oor hulle. “Een van 
die mees merkwaardige 
tekens van [Lukas] se 
akkuraatheid is sy onfeil-
bare vertroudheid met 

die regte titels van al die noemenswaardige persone wat genoem word 
… Ciprus, byvoorbeeld, wat tot 22 vC ’n keiserlike provinsie was, het in 
daardie jaar ’n senatoriese provinsie geword en was dus nie meer deur ’n 
keiserlike gesant regeer nie, maar deur ’n prokonsul. Dus, toe Paulus en 
Barnabas omstreeks 47 nC in Ciprus aangekom het, was dit die prokonsul 
Sergius Paulus wat hulle ontmoet het ” (F.F. Bruce, The New Testament 
Documents: Are They Reliable? 1981, bl. 82-83).

Lukas noem ander besonderhede oor die ampte en titels van amptenare 
van die Romeinse Ryk. In elke geval is hy reg, soos bevestig deur argeo-
logiese ontdekkings baie eeue later. Soos Ramsay ontdek het, om sulke 
akkuraatheid te toon, het vereis dat die skrywer destyds goed vertroud 
moes wees met die ingewikkeldhede van die politiek van die dag oor ’n 
wye streek—met geen geredelik toeganklike naslaanwerke om na te gaan 

nie. Min van ons kan dit doen as ons gevra word oor die presiese ampte-
like titels van nasionale en internasionale politieke figure van vandag.

Akkuraatheid: ’n toets van geloofwaardigheid

Sulke fyn besonderhede van die historiese omgewing maak die Bybel 
interessant, maar dit stel ook ’n skrywer, soos Lukas, op die proef—en die 
Bybel saam met hom. As hy ’n fout maak in sy verslaggewing, verloor sy 
werk geloofwaardigheid. Hoe oorleef Lukas die toets?

F.F. Bruce, professor in Bybelkunde, sê oor Lukas se werk: “’n Skrywer 
wat sy verhaal dus in verband bring met die wyer konteks van wêreldge-
skiedenis lok moeilikheid uit as hy nie versigtig is nie; hy bied sy kritiese 
lesers soveel geleenthede om sy akkuraatheid te toets. Lukas neem hierdie 
risiko, en slaag die toets bewonderenswaardig” (bl. 82).

Sommige geleerdes beweer dat Lukas verkeerd was in sy verslag van  
’n Romeinse sensus rondom die tyd van die geboorte van Jesus Christus  
(Lukas 2:1-3). Hulle het aangevoer dat Sirenius nie op hierdie tydstip goe- 
werneur was nie omdat hy hierdie pos ’n paar jaar later ontvang het. Kritici  
het ook aangevoer dat daar toe geen sensus was nie en dat Josef en Maria 
dus nie verplig was om destyds na hul geboorteplek Bethlehem terug te 
keer nie.

Latere argeologiese bewyse het egter getoon dat Sirenius twee termyne 
as ’n belangrike Romeinse administrateur in die streek gedien het en dat 
die gebeure wat deur Lukas beskryf was, inderdaad moontlik was (Bruce, 
bl. 86-87). Inderdaad, Lukas vertel ons dat Jesus gebore was ten tyde van 
die “eerste sensus” onder Sirenius (vers 2, Nuwe Lewende Vertaling), wat 
’n sterk aanduiding is dat Sirenius ’n sensus in beide sy eerste en tweede 
administrasies in die gebied gehou het. Dit het geblyk dat diegene wat die 
Bybelse verslag uitgedaag het, dit sonder al die feite gedoen het.

Professor Bruce gaan voort om op te merk dat, wanneer ons sien dat 
Lukas se gebruiklike akkuraatheid gedemonstreer word in besonderhede 
wat histories geverifieer was, daar genoeg rede is om sy geloofwaardigheid 
in die algemeen te aanvaar. Inderdaad, argeologiese ontdekkings het Lukas 
se akkuraatheid en aandag aan besonderhede herhaaldelik ondersteun.

Nog baie wat ontdek moet word

’n Relatief klein deel van die oorblyfsels van die Bybelse wêreld is 
opgegrawe. Van die sowat 5,000 bekende terreine van argeologiese belang 
in die Heilige Land, is slegs sowat 350 opgegrawe en hiervan is slegs sowat 
2 tot 3 persent op groot skaal opgegrawe—en uitgrawing van so min as 4 
persent van ’n terrein word as grootskaals beskou. Van dié wat opgegrawe 
is, is dit ’n feit dat die hele Bybel ’n merkwaardige rekord van akkuraatheid 
het in vergelyking met die vondste wat deur argeologie opgegrawe is.

Die Bybel en Argeologie

Besoekers inspekteer ’n seksie van die gedeel-
telik uitgegrawe Bybelse Poel van Siloam wat in 
Johannes 9:7 genoem word. Die bad, begrawe 
en verlore sedert die Romeinse vernietiging 
van Jerusalem in 70 nC, is ontdek in 2004. Dit 
is een van vele argeologiese ontdekkings wat 
die akkuraatheid van plekke, mense en die rela-
tief klein besonderhede wat in die Evangelies 
genoem word, bevestig.
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Soos professor Walter Kaiser jr. geskryf het, “Bybelse argeologie het die 
studie van die Bybelse tekste en hul geskiedenis aansienlik verbeter” (The 
Old Testament Documents: Are They Reliable and Relevant? 2001, bl. 97). 
Hy het ook gesê: “Die feite, van watter bron ook al, wanneer dit ten volle 
bekend is, het deurgaans ongelooflike bevestiging verskaf vir die besonder-
hede van Ou-Testamentiese persone, volke en plekke deur middel van die 
oorblyfsels en bewyse van artefakte, stratifikasie en epigrawe wat blootgelê 
is” (ibid., bl. 108).

Baie van die Ou Testament het onder hewige aanval deur die anti-inspi- 
rasie geleerdes gekom toe die winde van twyfel deur die 19de eeu gewaai 
het. Die argeoloog Kenneth Kitchen het van hierdie tyd en die uitwerking  
daarvan, geskryf: “Keer op keer in Ou-Testamentiese studies word ons ver- 
tel dat ‘geskiedenis nie van so iemand weet nie’ soos byvoorbeeld Abraham  
of Moses, of … byvoorbeeld die veldslae van Genesis 14. Sulke frases is 
egter heeltemal misleidend. Hulle dek eenvoudig die onkunde, nie van 
‘geskiedenis’ wat verpersoonlik is nie, maar van die persoon wat hierdie 
bewering maak” (The Bible in Its World: The Bible and Archaeology 
Today, 1978, bl. 48).

Dr Kitchen se verklaring toon dat die historisiteit van Ou-Testamentiese 
persoonlikhede en hul wêrelde nie begrawe kan word nie. Dit is belangrik 
om daarop te let dat geleerdes op ’n tyd die bestaan van ryke, van hele be- 
volkings en van baie van die Bybel se sentrale karakters getwyfel het. In 
die lig van ’n groeiende berg bewyse, was skeptici baie keer gedwing om 
hul vroeëre aansprake terug te trek.

Bewyse ondersteun Bybelse verslae van die patriarge 

Sommige kritiese geleerdes het byvoorbeeld die bestaan van die aarts-
vaders bevraagteken—Abraham, Isak en Jakob. Hulle het die Bybelse  
siening verwerp omdat daar geen duidelike argeologiese bewyse bestaan 
het nie.

Tog beskryf die Bybelse dokumente Abraham en sy wêreld in groot 
besonderhede. Die spesifieke gebruike van hierdie samelewing soos be- 
skryf in Genesis 15-16 word deur tablette wat gevind is by Nuzi, naby die 
stad Assur in Assirië, gestaaf. Die dokumente “het betrekking op sake 
soos erfenis- en eiendomsreg, slawerny, aanneming, en dies meer” (Eugene 
Merrill, Kingdom of Priests, 1996, bl. 38-39).

Sommige geleerdes het vroeër beweer dat die ongewone gebeure wat in 
hierdie twee hoofstukke van Genesis beskryf word, soos die episode van 
Abraham wat ’n kind vir sy vrou Sara verwek het deur haar diensmaagd 
Hagar, was versin. Dieselfde geleerdes moes terugstaan toe die Nuzi-
tablette getoon het dat sulke surrogaatpraktyke algemeen was in die kul-
tuur van daardie tyd as ’n vrou onvrugbaar was.

Die Bybel en Argeologie

Vir baie jare het sommige kritici beweer 
dat baie Bybelse figure, insluitend Koning 

Dawid, niks meer as mites is nie. Maar in 
1993 het ’n dramatiese vonds Bybelkritici 
gedwing om hul bewerings terug te trek. ’n 
Span argeoloë wat in die noorde van Galilea 
gegrawe het, “het ’n merkwaardige inskripsie 
uit die negende eeu Voor die Gewone Tydperk 
gevind wat verwys na beide die ‘Huis van 

Dawid’ en na die ‘Koning van Israel’” (“‘David’ 
Found at Dan,” Biblical Archaeology Review, 
Maart-April 1994, bl. 26).

Hierdie ontdekking was sensasioneel ge-
noeg om die voorblad van The New York 
Times te haal. Die inskripsie toon ook dat 
Israel en Juda belangrike koninkryke in die 
negende eeu vC was, wat die posisie van 
geleerdes weerlê het wat beweer het dat 
Israel en Juda nooit belangrike nasies was nie 
en selfs betwis het dat daar ooit ’n verenigde 
monargie onder Dawid was.

Alhoewel dit nog ’n bewys is wat die 
argumente weerlê van diegene wat Bybelse 
geskiedenis verwerp het, moet ons besef dat 
dit onmoontlik is om elke Bybelse gebeurte-

nis deur middel van argeologie te verifieer. 
Baie van die oorspronklike bewyse bestaan 
nie meer nie. Baie bederfbare materiaal het 
lankal verdwyn. Om fisiese bewyse van ’n 
spesifieke persoon te soek, is soos om na ’n 
naald in ’n enorme hooimied te soek.

Ten spyte van hierdie moeilikhede sluit  
Dawid aan by baie ander konings van Israel  
en Juda wie se name opgeteken was in  

inskripsies van naburige nasies—
onder wie Agab, Agas, Hískia,  
Hosea, Jojakim, Jehu, Manasse,  
Menehem, Omri, Peka en Ussia.

Ons moet die relatief klein 
hoeveelheid van die argeologiese 
rekord wat wetenskaplikes ont- 
dek het, in gedagte hou. Opgra-
wings sal sonder twyfel voortgaan 
om die gebeure van die Bybel 
te ondersteun. Ten spyte van die 
relatiewe min bewyse wat ontbloot 
is, het dit wat gevind is die Bybel 
ondersteun.

Die Britse historikus Paul  
Johnson sien ’n verskuiwing in 
denke aangaande selfs die oudste 
gebeure wat in die Bybel opge-

teken is: “Die wetenskap van moderne ar-
geologie en historiese filologie verskaf eintlik 
verifikasie van die oudste Bybelse tekste. 
Terwyl … dwarsdeur die negentiende eeu en 
byna tot met die Tweede Wêreldoorlog, was 
sistematiese kritiek op die Ou-Testamentiese 
tekste geneig om hul historisiteit te vernietig 
en om veral die Pentateug te reduseer tot 
blote mite of stamlegende, was die ten-
dens oor die laaste halfeeu heeltemal in 
die teenoorgestelde rigting … Argeologiese 
ontdekking verskaf nou ’n stewige historiese 
agtergrond vir die patriargale samelewing wat 
in die Boek Genesis beskryf word” (The Quest 
for God, 1996, bl. 12).

Koning Dawid se Bestaan Deur  
’n Inskripsie Bevestig

Fragmente van ’n inskripsie wat op die terrein 
van Bybelse Dan gevind is, bewys dat koning 
Dawid ’n historiese figuur was.
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Net so vertel Genesis 37:28 vir ons dat Josef se broers hom as slaaf vir 
20 sikkels silwer verkoop het. Kleitablette wat in die streek ontdek is en 
dateer uit die 18de en 19de eeue vC, die tyd waarin Josef geleef het, toon 
dat die prys vir slawe destyds inderdaad 20 sikkels was.

Teen latere eeue het die prys van slawe egter baie toegeneem. In die 
agtste eeu vC het dit tot 50 tot 60 sikkels gestyg. Teen die vyfde tot vierde 
eeue vC was die prys 90 tot 120 sikkels (Kenneth Kitchen, “The Patriar-
chal Age: Myth or History?” Biblical Archaeology Review, Maart-April 
1995, bl. 52).

As ’n Joodse skrifgeleerde die verhaal van Josef in die sesde eeu vC 
uitgedink het, soos baie Bybelkritici beweer, hoekom was Josef se prys nie 
as 90 tot 120 sikkels gegee nie? As die storie meer as ’n duisend jaar nadat 
dit sogenaamd gebeur het gefabriseer is, hoe het die skrywer die verkoop-
prys van ’n slaaf ’n duisend jaar vroeër geken? Die voor die hand liggende 
antwoord is dat die Genesis-verhaal ’n akkurate weergawe van kontem-
porêre gebeure is.

Wat van die Eksodus?

Baie skeptiese geleerdes en argeoloë het die Bybelse verslag van die 
Israeliete se uittog uit Egipte betwis omdat geen bevestigde fisiese bewyse 
buite die Bybel gevind is om van hierdie gebeure te getuig nie. Hulle glo 
dat hierdie verhale baie eeue later uitgedink was.

Die waarheid van die Eksodus is belangrik vir die egtheid van die Bybel 
omdat dit duidelik is dat die gebeurtenis van groot belang in die vestiging 
van Israel as ’n nasie beskou was. Die Israeliete het teruggekyk op hier-
die gebeurtenis as die grondslag van hulle geloof. Baie Bybelse gedeeltes 
getuig van hoe belangrik hulle dit geag het. Óf ’n volk bekend as Israel het 
bestaan, in Egipte gewoon en van daar weggegaan óf ons kan eenvoudig 
nie die Bybel vertrou nie.

Professor Kitchen bied ’n goeie verduideliking aan waarom daar min 
fisiese bewyse is van Israel se verblyf in Egipte. “Die [Nyl] Delta [waar 
Israel gewoon het] is ’n alluviale modderbank wat deur baie millennia, 
deur die jaarlikse oorstroming van die Nyl, neergelê is; dit het geen bron 
van klip daarin nie … Die modderhokke van baksteenslawe en nederige 
kultiveerders het lankal teruggekeer na hul modderoorsprong, om nooit 
weer gesien te word nie.

“Selfs klipstrukture (soos tempels) oorleef skaars, in treffende kontras 
met terreine in die krans-omheinde vallei van Bo-Egipte na die suide … 
Dit is geen wonder dat feitlik geen geskrewe verslae van enige omvang 
opgespoor is van Delta-terreine wat tot baksteenhope gereduseer is nie … 
met selfs groot tempels wat tot hope getuimelde klippe gereduseer is”  
(On the Reliability of the Old Testament, 2003, bl. 246).

Dr. Kitchen verduidelik ook waarom geen vermelding oor die uittog 
onder Egiptiese historiese inskripsies en verslae gevind kan word nie: 
“Aangesien die farao’s nooit nederlae op tempelmure opgeteken het nie, 
is daar geen verslag van die suksesvolle uittog van ’n groot klomp buite-
landse slawe nie (met verlies van ’n volle strydwa-eskadron) en sou ook 
nooit deur enige koning in die tempels in die Delta of enige ander plek 
genoem word nie” (ibid.).

Met ander woorde, die trotse Egiptenare wat die grootste militêre mag 
van die wêreld destyds was, sou nie die volslae en totale verootmoediging 
van hul pretensieuse leier en die vernietiging van sy leër opgeteken het 
nie. Onder antieke geskrifte van die streek is die Bybel die enigste wat die 
militêre nederlae van nasies opgeteken het. Die ydele leiers van daardie era 
het met hul oorwinnings gespog, maar het nooit gekies om van hul verne-
derende nederlae melding te maak nie.

Gebeure en mense wat deur argeologie geverifieer was

Sommige maak die bewering dat Israel nie ’n beduidende moondheid 
was gedurende die dae van die Egiptiese dinastieë nie. Hulle glo Israel was 
niks meer as ’n samesmelting van magtelose stamme nie.

Die objektiewe getuienis dui egter op ’n ander gevolgtrekking. ’n Antieke  
voorwerp wat Bybelse en Egiptiese geskiedenis verweef, was deur die ar- 
geoloog Sir Flinders Petrie in 1896 ontdek. Dit staan bekend as die Israel 
Stele omdat “dit die vroegste bekende vermelding van Israel bevat ” (ibid., 
bl. 26). Hierdie swart granietstele bevat grootpraterige inskripsies wat in 
opdrag deur Farao Merenptah gegee was oor sy oorwinnings in veldslae en 
verwys na Israel wat “verwoes was.” Die stele dateer uit 1207 vC (Biblical 
Archaeology Review, September-Oktober 1990, bl. 27).

Israel se reis van Egipte na Kanaän na die Eksodus is ook in die Skrif 
opgeteken. Die Bybel verskaf plekname wat prominent in die reis voorkom, 
met Numeri 33 wat ’n gedetailleerde lys van plekke op die roete verskaf. 
Teenstanders het die historiese vermeldings betwis en ontken dat hierdie 
nedersettings in hierdie vroeë tydperk in die geskiedenis bestaan het omdat 
argeologiese oorblyfsels nie vir die betrokke tyd gevind was nie.

Een hiervan is die nedersetting Dibon, in wat nou suidelike Jordaan is 
(Numeri 33:45). Geen argeologiese oorblyfsels is op daardie terrein gevind 
wat vroeër as die negende eeu vC dateer nie. Beteken dit dat daar geen 
stad daar was toe die mense van Israel die gebied deurkruis het nie?

Onlangs het sommige geleerdes die noodsaaklikheid gesien om hul 
bewering, dat Dibon nie ten tyde van die Eksodus kon bestaan het nie, te 
herroep. Egiptiese verslae bevestig die bestaan van Dibon gedurende hier-
die tyd. Lyste van antieke Egiptiese roetes noem Dibon as ’n stopplek langs 
een van die roetes deur daardie gebied.
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Op feitlik elke bladsy van die Bybel sal u die 
naam van ’n persoon of plek vind. 

Aangesien die Bybel beweer dat dit ware 
geskiedenis is, berus die geloofwaardigheid 
daarvan op die geskiedkundige akkuraatheid 
daarvan. As die mense, plekke en gebeure 
wat in die Bybel genoem word deel van feitelike 
verslae is, moet ons verwag om bewyse te 
vind wat daardie verslae sal ondersteun. Wat 
toon die bewyse dus? Bevestig argeologie en 
geskiedenis die Bybel of word dit weerlê?

Soos argeoloë die antieke lande van die 
Bybel opgegrawe het, het hulle inskripsies en 
ander bewyse ontbloot wat die bestaan van 
dosyne persone wat in die Bybel genoem word, 
bewys. Geskiedkundiges wat antieke rekords 
bestudeer het, het nog meer gevind.

Onder Bybelse figure wie se bestaan deur 
argeologie of ander bewaarde antieke rekords 
bevestig is, is die volgende

Ou Testament
Agab, koning van Israel
Agas (Joahas), koning van Juda
Artasasta, koning van Persië 
Asnappar, koning van Assirië 
Asalja, skriba
Asarja, oupa van Esra
Baruk, skriba van die profeet Jeremia
Bileam, Moabitiese profeet
Belsasar, medeheerser van Babilon
Benhadad, koning van Aram
Kores ll, koning van Persië 
Darius l, koning van Persië 
Dawid, koning van Israel
Eserhaddon, koning van Assirië 
Ewil-merodak, koning van Babilon
Gedalja, goewerneur van Juda
Gemarja, skriba
Gesem, Arabiese hooggeplaaste
Gasael, koning van Aram
Hiskía, koning van Juda
Gilkija, hoëpriester

Hofra (Apries), farao van Egipte
Hosea, koning van Israel
Jojagin, koning van Juda
Jehu, koning van Israel
Jukal (Judal), hofbeampte
Jeragmeël, prins van Juda
Isebel, vrou van koning Agab van Israel
Joganan, kleinseun van die hoëpriester Eljasib
Josia, koning van Juda
Jotam, koning van Juda

Manasse, koning van Juda
Menahem, koning van Israel
Merodak-baladan, koning van Babilon
Mesa, koning van Moab
Mesullam, vader van Asalja die skriba
Nebukadnesar ll, koning van Babilon
Neko ll, farao van Egipte
Nergal-shareser, koning van Babilon
Nerija, vader van Baruk die skriba
Omri, koning van Israel
Peka, koning van Israel
Resin, koning van Aram
Sanballat, goewerneur van Samaria 

Bevestig Argeologie die Bestaan van Spesifieke 
Mense wat in die Bybel Genoem Word?

Hierdie portret van die Assiriese 
monarg Tiglath-Pileser III, is 26 eeue 
ná sy inval in Israel in 745 vC in sy 
paleis in Nimrud gevind.
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Sargon ll, koning van Assirië 
Sánherib, koning van Assirië 
Seraja, hofbeampte van Sedekia
Salmaneser lll, koning van Assirië 
Salmaneser V, koning van Assirië 
Safan, vader van Gemarja die skriba
Saréser, seun van Sánherib
Sebna, staatsekretaris van Hiskía
Meselemja, vader van Jukal
Sisak, farao van Egipte
Tiglat-Pileser lll, koning van Assirië 
Ussia, koning van Juda
Sedekia, koning van Juda

Nuwe Testament
Annas, hoëpriester
Aretas lV, koning van die Nabateërs
Augustus, keiser van Rome
Kajafas, hoëpriester
Claudius, keiser van Rome
Erastus, stadstesourier van Korinte
Gallio, goewerneur van Agaje
Herodus die Grote
Koning Agrippa l
Koning Agrippa ll
Jakobus, half-broer van Jesus
Jesus Christus
Johannes die Doper
Pilatus, goewerneur van Juda
Sirenius, goewerneur van Sirië 
Sergius Paulus, goewerneur van Ciprus
Tiberius, die Romeinse keiser

Die lys van bevestigde Bybelse figure is 
gedetailleerd en omvattend. ’n Groot probleem 
waarvoor die Bybel se kritici al lank te staan 
kom, is die vele meldings van oënskynlik on-
beduidende name. Soms word hele lyste wat 
nie funksioneel vir die vertelling is nie, hier en 
daar ingevoeg.

Sommige kritici het aangevoer dat die By-
belse boeke baie later geskryf was en dat sulke 
name bygevoeg was om die verslae bloot eg te 
laat lyk. Ander het voorgestel dat mense wat 
belangrik was vir verhale van latere tye, in die 
geheim in vroeëre verslae ingevoeg was of dat 
die ingevoegde name ’n poëtiese funksie dien.

Hoe kan hulle dan Bybelfigure verklaar 
wie se bestaan bewys is deur argeologiese 
vondste wat hulle plaas op die presiese tye 
en plekke waarin hulle in die Bybel beskryf 
word? Soos gesien uit hierdie lys, het dit al 
dosyne en dosyne kere gebeur met persone 
wat wissel van konings tot hofamptenare tot 
gewone mense!

Daar is natuurlik perke aan wat argeologie 
oor die Bybel kan bevestig. Maar argeologie 
het nie net die bestaan van dosyne mense  
wat in die Skrif genoem word geverifieer nie, 
maar ook honderde besonderhede soos stede, 
dorpe en selfs spesifieke strukture wat in 
die Bybel genoem word, soos paleise, poele 

en stadspoorte. 
Telkens weer ter-
wyl die argeoloë 
die lande van die 
Bybel opgegrawe 
het, het die bewy-
se wat hulle ont-
bloot het bevestig 
dat die Bybel ’n 
werklik outentieke 
en akkurate an-
tieke verslag is.

Soos die be- 
kende argeoloog  
William F. Albright  
geskryf het: “Daar  
kan geen twyfel  
wees dat argeolo- 
gie die wesenlike 

historisiteit van Ou-Testamentiese tradisie be-
vestig het nie” (Archaeology and the Religions 
of Israel, 1969, bl. 169).

Hy het ook gesê: “Die buitensporige skep-
tisisme wat belangrike historiese intellektu-
eles van die agtiende en negentiende eeu 
teenoor die Bybel getoon het, is geleidelik 
gediskrediteer. Ontdekking na ontdekking het 
die akkuraatheid van ontelbare besonderhede 
vasgestel en het verhoogde erkenning gebring 
vir die waarde van die Bybel as ’n bron van 
geskiedenis” (The Archaeology of Palestine, 
1960, bl. 127-128).

Hierdie antieke 
Assiriese stele 
wys hoe koning 
Sanherib tot sy 
gode bid.
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Nie net het Dibon in daardie dag bestaan nie, maar dit was betekenis- 
vol genoeg om die aandag van Ramses II te trek, wat kort daarna “die  
stad in die loop van ’n militêre veldtog in Moab geplunder het” (Charles 
Krahmalkov, “Exodus Itinerary Confirmed by Egyptian Evidence,” ” Bib- 
lical Archaeology Review, September-Oktober 1994, bl. 58).

Die stad Hebron het ook in die Israelitiese verowering van Kanaän ’n rol 
gespeel. “Toe trek Josua op en die hele Israel met hom saam … na Hebron 
om daarteen te veg” (Josua 10:36). Alhoewel sommige kritici beweer het 
dat daar gedurende hierdie tyd geen stad daar bestaan het nie, vertel die 
Egiptiese kaartlyste ’n ander storie. ’n Lys van stede wat Ramses II beveel 
het om op ’n tempelmuur in Amon uitgekap te word, lys Hebron (Biblical 
Archaeology Review, September-Oktober 1994, bl. 60). Argeologie op die 
terrein self bevestig ook dat dit ’n versterkte, florerende stad sedert die tyd 
van Abraham was (September-Oktober 2005, bl. 24-33, 70).

André Lemaire, ’n kenner van antieke inskripsies, merk op dat sommige 
geleerdes so ver gegaan het om te beweer dat “niks in die Bybel voor die 
Babiloniese ballingskap kan aanspraak maak op enige geskiedkundige 
akkuraatheid nie” (“‘House of David’ Restored in Moabite Inscription,” 
Biblical Archaeology Review, Mei-Junie 1994, bl. 31-32). Tog moes geleer-
des keer op keer vroeëre verklarings terugneem namate bykomende argeo-
logiese bewyse aan die lig gekom het.

’n Voorbeeld hiervan was die Hetiete, wat vir ’n lang tyd net uit die 
Bybelse verslae bekend was. “Tot en met die ontdekking van die Hetitiese 
ryk aan die begin van die vorige eeu, was die ‘Hetiete’ wat in Genesis 10:15  
(Nuwe Lewende Vertaling) genoem word as afstammelinge van Kanaän, 
onbekend … Maar in 1906 het Hugo Winckler ’n terrein begin uitgrawe 
wat bekend staan as antieke Hattusha … in wat ons vandag Turkye noem. 
As gevolg hiervan is ’n volk wie se bestaan voorheen ernstig betwyfel 
was, met letterlik tienduisende kleitablette goed gedokumenteer” (Walter 
Kaiser, The Old Testament Documents: Are They Reliable and Relevant? 
2001, bl. 102).

’n Ander groep wie se bestaan tot onlangs nie buite die Bybel bekend 
was nie, is ’n volk wat die Horiete genoem was. Genesis 36:20-21 sê dat 
hulle die seuns van Seïr, die Horiet, was. Die Bybelse verslag was bevestig 
toe daar “laat in 1995 bekend geword het dat die hoofstad van die Horiete, 
Urkesh, ontdek was waar dit begrawe was onder die moderne Siriese dorp 
Tell Mozan, sowat 644 kilometers noordoos van Damaskus, op die grens 
met Turkye … 

“Die terrein van driehonderd hektaar het reeds meer as seshonderd 
items opgelewer met een of ander vorm van skrif, dikwels getekende figure 
op kleiseëls … Hierdie mees dramatiese vonds demonstreer weer dat die 
teks van die Ou Testament uiters betroubaar is” (Kaiser, bl. 103-104).

Bewys argeologie die Bybel as waar?

Wat moet ons sover oor die Bybelse verslae sê? Die skeptikus kan altyd 
verwys na elemente wat nog spesifiek geverifieer moet word. Maar ons 
moet nooit vergeet dat spesifieke dele van die Bybel beslis deur argeolo-
giese ontdekkings gestaaf word. Die bewyslas is op die skeptici. In die na- 
sleep van sulke bewyse soos dié wat in hierdie hoofstuk getoon word en 
wat in baie ander bronne beskikbaar is, moet hulle nou die teendeel bewys.

Frank Gaebelein, ’n uiters gekwalifiseerde skrywer en algemene 
redakteur van The Expositor’s Bible Commentary, het opgemerk dat “die 

gesindheid van oordeel 
wat uitgestel word teen-
oor Bybelprobleme … 
voortdurend gevindikeer 
word, aangesien argeo-
logie die een Bybelse 
probleem na die ander 
opgelos het en noukeu-
rige herondersoek van 
teenstrydighede het uit-
eindelik tot antwoorde 
gelei” (The Expositor’s 
Bible Commentary, 
1979, Vol. 1, bl. 31).

Dr. Steven Ortiz, 
mededirekteur van op- 
grawings op die terrein 
van Bybelse Gezer, het 
in ’n 2007 Internetonder-
houd gesê dat “ernstige 
geleerdes, selfs al is hulle 

nie gelowiges nie, selfs al dink hulle nie dit [die Bybel] is ’n heilige teks 
nie, beskou dit steeds as geskiedenis omdat dinge so goed ooreenstem.” Dr. 
Aren Maeir, opgrawingsdirekteur by die antieke Filistynse stad Gat, het in 
’n ander 2007 Internetonderhoud eenvoudig gesê: “Jy kan nie argeologie in 
die land van Israel doen sonder die Bybel nie.”

In die lig van die werklike bewyse sal dit goed wees as die twyfelaar sy 
posisie heroorweeg en sy lewe daartoe verbind om God te dien. As hy wag 
totdat elke klein kwessie in sy eie gedagtes opgelos word, kan hy ’n roe-
ping van God self ignoreer of verwerp. Hy kan homself ontneem van die 
seëninge wat beskikbaar is vir diegene wat hulle daartoe verbind het om 
God se lewenswyse te leer en te volg.

Die objektiewe gebruik van argeologie het die waarheid en tegniese 
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Sommige kritici het ontken dat die Skrif ’n akku-
rate historiese verslag was vanweë die vermel-
ding van die Hetiete, onbekend buite die Bybelse 
verslag. Maar die ontdekking van Hetitiese stede, 
kompleet met versierings soos hierdie wat ’n 
groep Hetitiese musikante toon, het weereens 
die kritici verkeerd bewys.
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akkuraatheid van die Bybel getoon. Hierdie hoofstuk het sommige van die 
feitelike bewyse gedemonstreer wat die Bybelse verslag bevestig. Meer sal 
steeds ontdek word.

Soos argeoloog Nelson Glueck tot die slotsom gekom het: “Daar kan 
kategories gesê word dat geen argeologiese ontdekking ooit ’n Bybelse ver-
wysing weerlê het nie. Talle argeologiese bevindings was gemaak wat in 
duidelike uiteensetting of in presiese detail historiese stellings in die Bybel 
bevestig. En, op dieselfde wyse, het behoorlike evaluering van Bybelse 
beskrywings dikwels gelei tot ongelooflike ontdekkings” (Rivers in the 
Desert: A History of the Negev, 1959, bl. 31).

Die Bybel is die geïnspireerde Woord van God, en die akkuraatheid 
daarvan word steeds deur die graaf van argeologie bevestig. (As u meer 
wil leer, laai ons herdrukreeks getiteld The Bible and Archaeology af by 
www.ucg.org.za).

Die Bybel en Wetenskap

In vroeër eeue was daar min konflik tussen die Skrif en die wetenskap. 
Dit was algemeen vir wetenskaplikes en kerkmanne om die Bybel en die 
wetenskap in volle ooreenstemming te beskou. As ’n oënskynlike teen- 
strydigheid aan die lig gekom het, was die Bybel as meer betroubaar 

beskou, maar die twee was algemeen as harmonieus aanvaar.
Maar die harmonie wat vroeër tussen die Bybel en die wetenskaplike 

gemeenskap bestaan het, het grootliks ontbind. Aangesien Bybelse wanin-
terpretasies en aannames—saam met godsdiens in die algemeen—gedis-
krediteer was, het mense hulle toenemend byna uitsluitlik tot wetenskap 
en menslike redenasie gedraai vir antwoorde. Gevolglik het mense oor die 
algemeen baie meer vertroue in wetenskap en wetenskaplike uitsprake—
geverifieer of nie—as in God se Woord.

’n Kort blik op die wêreld om ons wys vir ons dat die wetenskap inder-
daad in ons kultuur gesetel is. Godsdiens, in vergelyking, is met geweld ont- 
troon. ’n Onlangse demografiese studie het tot die gevolgtrekking gekom 
dat, van die 40 uur per week vrye tyd wat die gemiddelde Amerikaner na 
bewering het, ’n tipiese vrou ongeveer 15 uur voor die televisie deurbring 
en slegs ’n enkele uur aan godsdiens wy. Onder mans is die tyd wat aan 
godsdiens gewy word selfs minder. Tegnologie en vermaak het saamge-
sweer om godsdiens van die belangrikste posisie te ontneem.

Waar die gewone benadering in die verlede was om die Bybel voorrang 
te laat geniet bo wetenskaplike ontdekkings, is die situasie nou omgekeer. 
“In die negentiende eeu het daar, wat ‘scientism’ genoem word, ontwikkel. 
Dit is van mening dat slegs die wetenskap die sleutel tot die waarheid het 
en dat alles wat nie wetenskaplik is nie, vals is” (James Hitchcock, What 
Is Secular Humanism? 1982, bl. 44). Vandag sal die tipiese akademikus ’n 
biologieteks of teorie ver bo die Bybel verhef.

Wat is die implikasies van hierdie benadering?
Een belangrike realiteit is dat die wetenskap alleen nie vir ons ’n wet of 

morele standaard kan bied om ons te vertel hoe om te lewe nie. Omdat die 
wetenskap besig gehou word met fisiese dinge wat waargeneem, gemeet en 
ontleed kan word, verwerp dit die idee van ’n geesteswêreld of geestelike 
invloed in mense-aangeleenthede. Dit het baie tot ’n streng materialistiese 
beskouing gelei. Deur enige geestelike dimensie van ons lewens en bestaan 
te verwerp, veronderstel die materialistiese benadering dat die mens uitein-
delik net nog ’n ander dier is en dat die oorlewing van die sterkste ook in 
mense-aangeleenthede van toepassing is. 

Ons het hierdie benadering tragies in die geskiedenis sien ontvou. 
Volksmoord is meer as een keer in die vorige eeu gepleeg. Ons weten- 
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36 Is die Bybel Waar?  37

skaplike prestasies maak nou wydverspreide volksmoord ’n skrikwekkende 
moontlikheid. Konvensionele, kern-, chemiese en biologiese wapens kan 
hele bevolkings vernietig.

Toe die wetenskaplike gemeenskap die kerk in die pantheon van die 
mensdom se gode vervang het, het dit ’n utopie van vrede, voorspoed en 
oorvloed belowe wat godsdiens nie te weeg gebring het nie. Maar ongeluk-
kig het die wetenskaplike wêreld sy deel van skrikwekkende bydraes van 
wêreldprobleme verskaf.

Nie net het dit nie daarin geslaag om ’n vreedsame wêreld voort te 
bring nie, maar dit het ook vir ons onder meer die nagmerrieprobleme van 
industriële, chemiese en kernbesoedeling gegee. Wetenskaplike tegnologie 

het ons inderdaad op baie 
maniere bevoordeel. Maar 
dit het geweldig bygedra tot 
die skrikwekkende verskei-
denheid spanning, siektes en 
vrese wat ons vandag in die 
gesig staar.

Basiese Bybelse oplossings 
vir menslike probleme

Die Bybel beskryf die 
verkeerde tipe vrees as ’n 
vorm van slawerny. Dit 
openbaar ook hoe ons van 
vrees bevry kan word (sien 
Hebreërs 2:14-15). Dit sê  
vir ons dat daar geen vrees 
in liefde is nie (1 Johannes  
4:18). Die boek Psalms beeld  
God se knegte uit wat hulle 
tot Hom wend om hulle 

angs te kalmeer: “Wanneer twyfel my oorweldig, het u troos my verbly” 
(Psalm 94:19, Nuwe Lewende Vertaling). Koning Dawid het sy bekommer-
nisse na God geneem (Psalm 139:23-24).

Die Bybel gee baie voorbeelde van mense wat vertroosting gevind het 
in die aangesig van die dood en ander smarte omdat hulle in die Skrif die 
oplossing vir hierdie probleme gevind het. Die Bybel is ’n praktiese boek, 
en dit spreek ons grootste behoeftes en swakhede aan.

God se Woord gee antwoorde op die grootste probleme. Ons het reeds 
gesien dat die Bybel ’n uitstekende rekord het in sy historisiteit en akku-
raatheid. Maar wat van die instruksies daarin wat, as dit gevolg word, ons 

alledaagse lewens beïnvloed? Hoe weet ons dat die inligting in die Bybel 
waar is? Moet ons dit op geloof alleen aanvaar?

Die Bybel moet beslis deur geloof verstaan en aanvaar word. Dit is egter 
nie ’n onredelike, blinde geloof nie. Die Bybel vereis nêrens van ons om 
intellektuele selfmoord te pleeg om te kan glo dat dit God se Woord is nie. 
Wanneer dit reg verstaan word, is die Skrif by uitstek sinvol, konsekwent 
en logies.

Hierdie boekie verskaf oortuigende bewyse dat die Bybel waar is, en 
baie ander boeke bied bykomende bewyse in baie meer besonderhede. Ge- 
loof in God se Woord hoef nie bloot hoop te wees nie; dit kan stewig op 
feite gebaseer word wanneer al die bewyse oorweeg word.

Andrew Dickson White, 19de-eeuse historikus, het ’n probleem gehad 
met die wat beweer het dat die Bybel ’n wetenskaplike teks is. White was 
korrek deur daarop te wys dat die Bybel nie ’n wetenskaphandboek is nie. 
Maar dit bevat wetenskaplike waarheid. Dit is wetenskaplik akkuraat.

Ongelukkig het baie mense wetenskap en die Bybel as teenstrydig begin 
beskou. Hoewel dit soms lyk asof hulle nie saamstem nie, wanneer ons 
al die bewyse noukeurig oorweeg voordat ons tot ’n gevolgtrekking kom, 
bevestig wetenskaplike ontdekkings dikwels die Bybelse weergawe. Ons 
moet in gedagte hou dat wetenskap self ’n proses van leer is; nuwe ontdek-
kings verander gereeld aannames wat voorheen as feite beskou was en keer 
hulle in sommige gevalle om. Wetenskaplikes het lankal bewys dat ander 
wetenskaplikes verkeerd kan wees.

’n Noukeurige ondersoek van die bewyse toon dat die Heilige Skrif ken-
nis verkondig en oordra, wat die mens deur sy eie wetenskaplike navorsing 
eers onlangs ontdek het. Hierdie kennis is basies, maar dit sou die mens-
dom se lot aansienlik verbeter het as dit behoorlik verstaan en toegepas was.

Kom ons kyk na sommige waarhede wat duisende jare gelede in die 
Bybel opgeteken was, maar wat eers onlangs herontdek en deur ander 
bronne bevestig is as wetenskaplik ondersteunbaar.

Bybelonderrig sy tyd ver vooruit

Alhoewel die Bybel nie baie onderrig gee wat betrekking het op gesond- 
heid en medisyne nie, gee dit in wese goeie raad wat deur die meeste mense 
as vanselfsprekend aanvaar word.

Om te begryp hoe ver die Bybel se instruksies sy tyd vooruit was, kyk 
na die toestand van mediese kennis in Egipte, die magtigste nasie gedrende 
die tydperk waarin God Sy gesondheidswette aan Moses geopenbaar het. 
Die Egiptenare het baie siektes gehad omdat hulle nie die gesondheidsbe-
ginsels verstaan het wat God vir Moses gegee het nie. Hulle onkunde word 
geïllustreer in die Ebers Papyrus, ’n Egiptiese mediese teks wat dateer uit 
1500 vC (omtrent die tyd van Moses).

Die Bybel en Wetenskap

Wetenskap kan ons baie oor ons liggame 
vertel en baie siektes en beserings behandel. 
Maar die wetenskap kan nie vir ons sê hoe-
kom ons bestaan en wat die toekoms vir die 
mensdom inhou nie.
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“Die middels wat dit voorskryf, laat moderne lesers sidder. ’n Paar van 
die behandelings sluit in: standbeeldstof, kewerdoppe, muissterte, kathare, 
vark-oë, hondetone, borsmelk, menslike semen, palingoë en gansderms … 
Vir splinters het die antieke Egiptiese dokters ’n salf van wurmbloed en 
donkiemis toegedien. Aangesien mis vol tetanusspore is, het ’n eenvoudige 
splinter dikwels ’n grusame dood van klem-in-die-kaak tot gevolg gehad” 
(S.I. McMillen, M.D., en David Stern, M.D., None of These Diseases, 
2000, bl. 10).

Die Egiptenare het geglo dat bose geeste die oorsaak van siekte was. 
Gevolglik het die priester-geneeshere “magiese” genesings toegepas. 
Omgekeerd behels die Bybelse instruksies rakende die instandhouding  
van gesondheid en herstel van siekte, die toepassing van oorsaak-en-
gevolg-beginsels—gebaseer op ware wetenskap—wat duisende jare voor- 
dat wetenskaplikes die tegnologie ontwikkel het wat hulle in staat gestel 
het om kieme, bakterieë, virusse, gene en dies meer te ontdek, gegee was. 
Die moderne mediese wetenskap het baie beginsels van goeie gesondheid 
ontdek, maar dit het by God ontstaan.

Moses en Egiptiese medisyne

Moses het in Egipte gewoon terwyl sulke misleide “genesings” toegepas 
was. Hy was in die koninklike hof grootgemaak as ’n aangenome seun van 
die farao se dogter en was “opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars” 
(Handelinge 7:22)—wat ongetwyfeld hierdie gevaarlike infeksieversprei-
dende praktyke ingesluit het.

As Moses bloot op sy eie kennis staatgemaak het om basiese gesond-
heidsinstruksies vir die nasie Israel neer te skryf, sou ons dalk verwag  
dat dit baie Egiptiese mediese wanopvattings sou insluit. Tog vind ons  
nie een nie.

Daarteenoor het God ’n verrassende belofte aangebied: “As jy getrou 
na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en 
luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die 
siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE 
wat jou gesond maak” (Eksodus 15:26).

Vir etlike eeue het die Israeliete, soos die Egiptenare rondom hulle, by 
hulle duisende aan siekte gesterf. God se belofte van vryheid van siekte 
was verstommend!

“God het toe vir Moses baie gesondheidsreëls gegee, wat ’n hele ge- 
deelte van die Bybel gevul het … Duisende het egter deur die eeue gesterf 
omdat dokters die Bybelse reëls geïgnoreer het. Uiteindelik, toe dokters 
hierdie riglyne gelees en toegepas het, het hulle vinnig ontdek hoe om die  
verspreiding van epidemies te voorkom. Moses kan dus die vader van mo- 
derne infeksiebeheer genoem word. Selfs vandag trek ons steeds voordeel 

uit God se 3,500 jaar oue instruksies” (McMillen en Stern, bl. 11).

Basiese sanitasie-instruksies

In teenstelling met die onhigiëniese mediese behandelings van die Egip-
tenare, het God fisiese reinheid aan Sy volk beklemtoon. Vandag betwyfel 
geen opgevoede persoon aan die verband tussen higiëne en gesondheid 
nie. Die groot plae en epidemies wat miljoene deur die eeue doodgemaak 
het, het oor die algemeen ontstaan omdat hierdie beginsel op een of ander 

manier gekompromitteer was. 
Cholera, byvoorbeeld, was 
deur die geskiedenis een van 
die mees dodelike siektes. Dit 
word veroorsaak wanneer sani-
tasiebeginsels geskend word en 
die gevolglike epidemies kan 
wêreldwyd wees.

Ter illustrasie het ’n cholera-
pandemie in 1817 in Indië begin, 
toe versprei na China, Sri Lanka, 
Oos-Afrika, die Filippyne, Japan, 
Persië, Arabië en Rusland. Nog 
’n vlaag het in 1826 in Indië 
begin, wat ’n soortgelyke pad 
gevolg het, maar dit het ook na 
die vasteland van Europa en die 

Britse Eilande versprei. Vandaar het dit die Atlantiese Oseaan oorgesteek 
na Kanada, en toe het dit sy pad na die Verenigde State gemaak waar dit 
deur die grootste deel van die land versprei het voordat dit uiteindelik in 
1838 uitgesterf het.

Tot vandag toe is cholera endemies in baie dele van die wêreld en dit 
breek uit wanneer onhigiëniese toestande heers. Dit gebeur veral wanneer  
die onbehoorlike verwydering van riool aanwesig is omdat die siekte ge- 
woonlik deur die fekale materiaal van cholera-slagoffers versprei word. 
Sou ons ’n grootskaalse ineenstorting van sanitêre maatreëls sien, waarsku 
gesondheidsowerhede dat met vandag se vinnige internasionale vervoer, dit 

Die Bybel en Wetenskap

Die gevreesde Swart Dood het gedy in die onhigiëniese 
toestande van Middeleeuse Europa. Jode, wat baie beter 
met die Skrif vertroud was, het baie minder gely omdat 
hulle Bybelse beginsels van reinheid beoefen het.
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oor weke of maande tot ’n cholerapandemie kan lei.
Tog het die Bybel duisende jare gelede instruksies verskaf wat cholera, 

typhoid, disenterie, hepatitis en ander soortgelyke epidemies sou voorkom: 
“Jy moet buitekant die laer ’n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan. En jy 
moet by jou gereedskap ’n grafie hê; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy 
daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak” (Deuterono-
mium 23:12-13).

“As dit gebruik geword het soos aangedui, kon hierdie [eenvoudige] 
voorskrif meer lewens gered het as elke geneesmiddel wat ooit gemaak is” 
(McMillen en Stern, bl. 34). God het opdrag gegee dat rou menslike riool 
op ’n manier weggedoen moet word sodat mense en diere nie direkte kon-
tak daarmee het nie. Ons weet uit hartseer ondervinding dat sorgeloosheid 
deur nalatige mense ’n volskaalse epidemie kan veroorsaak, veral as die 
sanitêre standaarde van ’n gemeenskap laks is. Kollektiewe ywer is nood- 
saaklik om die verspreiding van aansteeklike siektes te vermy—net soos 
God 3,500 jaar gelede beveel het.

’n Les uit die Swart Dood

Soos ons pas gesien het, is die grondslag van goeie gesondheid vol-
doende sanitêre gedragsreëls. Die Bybel openbaar die grondbeginsels van 
sulke gedrag in die boek Levitikus. Hierdie boek “handel oor openbare 
higiëne, watervoorsiening, rioolverwydering, inspeksie en seleksie van 
voedsel, en beheer van aansteeklike siektes” (New Bible Dictionary, 1996, 
“Health, Disease and Healing”). Alhoewel ons hierdie kennis vandag as 
vanselfsprekend aanvaar, was hierdie beginsels eers in die afgelope eeue 
deur wetenskaplikes verstaan en aanvaar.

Die meeste van hierdie beginsels was gedurende die Middeleeue in 
Europa verontagsaam. Hoekom? Bloot omdat die Bybel nie algemeen  
beskikbaar was nie. Die gevolge van so min mense wat die kennis gehad 
het wat dit gebied het, was katastrofies.

Die gevreesde Swart Dood van die Middeleeue het gefloreer in die 
onhigiëniese toestande van Middeleeuse Europa. Die plaag het die eerste 
keer in 1347 daar verskyn “toe ’n Genuese vloot wat van die Ooste terug-
gekeer het, die Messina-hawe binnegekom het met meeste van die beman-
ning dood of besig om te sterf aan ’n kombinasie van builepes, long- en 
septisemiese plae” (Manchester, bl. 34). Die gevolglike plae van daardie 
eeu het na raming tot ’n vierde van die vasteland se bevolking doodgemaak.

Die plaag het Europa periodiek vir ’n paar honderd jaar herbesoek. Dit 
was ’n algemene gebruik in die stede van die Middeleeue om vullis en 
riool op die strate te laat ophoop. Hierdie vullis het ’n oorvloedige voedsel-
bron verskaf vir ’n ontluikende rotbevolking, wat gedien het as gasheer vir 
die vlooie wat die plaagorganismes gedra het.

Die mense wat die sanitêre riglyne wat in die Bybel beskryf word toe-
gepas het, was egter minder ernstig geraak. Die Joodse bevolking, wat in 
daardie tyd baie beter met die Skrif vertroud was, het baie minder gely 
omdat hulle Bybelse beginsels van reinheid beoefen het.

Hulle het byvoorbeeld elke jaar hulle huise deeglik skoongemaak om 
suurdeeg te verwyder ter voorbereiding vir die Bybelse Fees van die Onge- 
suurde Brood (Eksodus 12:15, 19), wat die koskrummels wat rotte en muise  
aantrek, verwyder het. Een van hulle reddende gebruike tydens die plaag 
was om diegene wat vermoedelik daarmee besmet was, in kwarantyn te 
plaas (vergelyk Levitikus 13:46).

Trouens, “die oorsprong van die woord ‘kwarantyn’ [van Latyn vir 
40] is die Joodse gebruik van die tydperk van 40 dae van segregasie van 
pasiënte met sekere siektes … wat deur die Italianers in die 14de eeu aan-
geneem was as gevolg van die relatiewe immuniteit van Jode van sekere 
plae” (New Bible Dictionary, 1996, “Health, Disease and Healing,” bl. 455).

As mense die Bybelse beginsels van openbare gesondheid geken en 
gebruik het toe die Swart Dood die eerste keer uitgebreek het, kon die  
epidemie beheer of uitgeskakel gewees het. Sterftes sou ongetwyfeld net  
’n fraksie gewees het van wat dit was. Honderde duisende lewens kon 
gered gewees het.

Dood in Wene

In die 19de-eeuse Europa het niemand van bakterieë geweet nie. In ’n 
hospitaal in Wene was Dr. Ignaz Semmelweis geskok oor die sterftesyfer 
van swanger vroue wat na die hospitaal gekom het om geboorte te skenk. 
Die sterftes was toegeskryf aan “kraamkoors.” Nadat die vroue gesterf het, 
sou mediese studente lykskouings uitvoer en dan dadelik voortgaan om 
lewende pasiënte te behandel.

Na baie waarneming het Dr Semmelweis tot ’n revolusionêre gevolg-
trekking gekom: Dit kan besoedeling op die mediese studente se hande 
wees wat verantwoordelik was vir die verspreiding van die dood van een 
pasiënt na ’n ander. So het hy die interns beveel om hul hande in gechlo-
reerde water te was.

Hy het toe gewag om die resultate te sien. “Die geskiedenisboeke vertel 
ons wat volgende gebeur het … In net drie maande het die sterftesyfer van 
18 persent tot 1 persent gedaal” (McMillen en Stern, bl. 20).

Tog het God meer as 3,000 jaar vroeër aan Moses die sanitêre maatreëls 
wat mense moes tref as hulle aan ’n lyk raak, geopenbaar. Eerstens moes 
hulle vir sewe dae lank as “onrein” beskou word en moes hulle hulle op 
die derde en sewende dag reinig [was] (Numeri 19:12-13, Nuwe Lewende 
Vertaling). Solank ’n persoon onrein was, moes hy sosiale kontak met 
ander vermy.

Die Bybel en Wetenskap
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Alhoewel dit ’n ritualistiese doel gedien het, het hierdie wet ook ander 
beskerm teen blootstelling aan skadelike bakterieë, al het mense destyds 
nie geweet sulke dinge bestaan nie. Die wasprosedure het die persoon van 
kieme gereinig en blootstelling aan vars lug en sonlig tussen die reinigings 
het gehelp met verdere suiwering.

Die voordele van seksuele reinheid

Een van die huidige kontroversies rondom seksuele permissiwiteit in 
die samelewing, is die noodsaaklikheid om “veilige seks” te beoefen. Die 
waarheid is dat daar net een soort seks is wat heeltemal veilig is, en dit is 
om volgens die wette van die Bybel met betrekking tot seksuele gedrag te 
leef. Seksuele praktyke moet altyd monogaam wees en altyd binne die  
konteks van die huwelik plaasvind.

Die tempo van seksueel oordraagbare siektes (SOS’e) en seksueel oor- 
draagbare infeksies (SOI’s) styg oor die hele wêreld. “Daar word wêreld-
wyd geraam dat daar meer as 300 miljoen gevalle van SOI’s jaarliks is” 
(Johns Hopkins Family Health Book, 1999, bl. 861). En “wêreldwyd, in die 
volgende paar dekades, sal VIGS na verwagting byna 300 miljoen dood-
maak—meer as die bevolking van die hele Verenigde State” (McMillen en 
Stern, bl. 116).

Sommige kenners bevorder kondome as ’n betroubare manier om hier-
die epidemies te stuit. Maar kondome is nie die antwoord nie. “Kondome, 
lank die hoeksteen van die openbare gesondheidsmodel vir veilige seks, 
beskerm nie teen die verspreiding van byna alle seksueel oordraagbare 
siektes nie, volgens ’n maatstafverslag wat deur die Amerikaanse Departe-
ment van Gesondheid en Menslike Dienste vrygestel is” (Women’s Health 
Weekly, September 6, 2001, beklemtoning bygevoeg).

Baie verloor hul gesondheid, voortplantingsvermoë en soms selfs hul 
lewens as gevolg van seksuele losbandigheid. Hulle is net spyt wanneer dit 
te laat is. “Die onsedelike vrou kom met soet woordjies. Haar tong is glad-
der as olie. Die einde daarvan is egter so bitter soos gif. Sy is so gevaarlik 
soos ’n tweesnydende swaard … Jy gaan teen die einde van jou lewe lê 
en kreun wanneer jou liggaam verteer word” (Spreuke 5:3-4, 11, Nuwe 
Lewende Vertaling). 

Seksuele permissiwiteit kan ook sielkundige skade veroorsaak. Ower-
spel veroorsaak skuldgevoelens en vernietig huwelike. Seksuele losbandig-
heid voor die huwelik doen afbreuk aan geluk na die huwelik.

Baie mense sien saamwoon as ’n plaasvervanger vir die huwelik. Tog  
is dit ’n goedkoop en goddelose plaasvervanger. “Mense wat saamwoon,  
is oor die algemeen minder gelukkig as die getroudes en is minder tevrede 
met hul sekslewe” (Linda Waite en Maggie Gallagher, The Case for Mar-
riage, 2000, bl. 74).

’n Sistematiese studie het “hoër gerapporteerde vlakke van emosionele 
en fisiese plesier vir getroude mense as vir die wat saamwoon, of enkello-
pende mense,” gevind (Journal of Marriage and Family, Februarie 2001). 
Die wat van een na die ander saamwoon-verhoudings gaan, loop ook ’n 
hoë risiko om SOS’e op te doen wat hulle aan latere seksmaats kan oordra, 
insluitend hul gades as hulle later trou.

Die Sewende Gebod—“Jy mag nie egbreek nie”—is God se manier om 
epidemies van SOS’e te voorkom, asook om ons te help om geluk seksu-
eel en op ander gebiede van die lewe te bereik. “Laat die huwelik in alle 
opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en 
egbrekers oordeel” (Hebreërs 13:4).

Behandeling van wonde

Die Bybel toon ook deur voorbeeld hoe ’n wond behandel en verbind 
moet word. Die verhaal van die barmhartige Samaritaan vertel ons dat hy 
wyn en olie op die slagoffer se wonde gesmeer en die wonde verbind het, 
om hulle te beskerm terwyl hulle genees het (Lukas 10:34). Die wyn het as 
’n ontsmettingsmiddel gedien en die olyfolie was ’n strelende salf.

Soos The International Standard Bible Encyclopedia sê: “Olyfolie 
het sekere genesende eienskappe en word steeds in moderne medisyne 
gebruik.” Die mengsel van die wyn en olie het ’n ontsmettingsmiddel 
verskaf waarmee die Samaritaan die slagoffer behandel het (1986, “Oil”). 
Hierdie prosedures was vir eeue grootliks vergete totdat dit in die afgelope 
dekades herontdek was.

As soortgelyke tegnieke selfs so onlangs as die Amerikaanse Burger-
oorlog bekend en gebruik was, kon die sterftesyfer baie laer gewees het. 
In daardie oorlog is “meer as die helfte van die mans wat gesterf het nie 
in aksie gedood nie; hulle het bloot aan siektes in die kamp gesterf: tifus, 
longontsteking, disenterie en kindersiektes soos masels en waterpokkies.”

Duisende het omgekom aan relatief geringe gevegswonde wat besmet 
geraak het. “Niks was bekend oor hoe en hoekom wonde besmet geraak 
het nie … Die aantal mans wat bloot siek geword het en gesterf het, of wat 
’n geringe skrapie of snywond gekry het en dan niks kon doen om die in- 
feksie te keer nie, was afgryslik” (Bruce Catton, Reflections on the Civil 
War, 1982, bl. 43).

Die waarde van ’n positiewe gesindheid

Talle ander voorbeelde bevestig die waarheid van Bybelse beginsels wat 
duisende jare gelede opgeteken is. “Om [altyd] kwaad te word, is soos om 
’n klein dosis van ’n stadigwerkende gif—arseen, byvoorbeeld—elke dag 
van jou lewe in te neem” (Redford Williams, M.D., en Virginia Williams, 
M.D., aangehaal deur McMillen en Stern, bl. 205). Die Bybel spoor ons op 
verskeie plekke aan om nie maklik kwaad te word nie. “’n Geduldige mens 
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het baie insig,” sê Spreuke 14:29, Nuwe Lewende Vertaling.
Spreuke 17:22 sê vir ons dat “’n Vrolike mens is soos goeie medisyne” 

(Nuwe Lewende Vertaling). ’n oor die algemeen vrolike en optimistiese 
gesindheid bevorder goeie gesondheid.

Wetenskaplike navorsing bevestig hierdie eenvoudige waarheid. ’n 27 
jaar lank studie wat deur die Duke Universiteit gedoen was “het bevind dat 
mense wat … wanhoop, lae selfbeeld, gebrek aan motivering … gerappor-
teer het, 70 persent meer geneig was om ’n hartaanval te kry” (Portland 
Oregonian, 20 Junie 1996). Bykomende studies het getoon dat langdurige 
onopgeloste vyandigheid ’n beduidende bydraer tot hartaanvalle is.

In ’n ander studie het Dr. Michael Miller en kollegas aan die Universiteit 
van Maryland School of Medicine in Baltimore die funksie van bloedvate 
van 20 gesonde vrywilligers getoets terwyl hulle twee flieks gewys was—
een humoristies, die ander stresvol. Hulle het veral gefokus op die endoteel, 
die voering van die bloedvate, waar aterosklerose (verharding van die are) 
begin.

Hulle het gevind dat bloedvloei in 14 van die 20 proefpersone afgeneem 
het nadat hulle stresvolle flieksnitte gekyk het. Hul bloedvloei het gemid-
deld 35 persent afgeneem gedurende daardie stresvolle tydperke.

Daarteenoor het 19 van die 20 proefpersone verhoogde bloedvloei 
ondervind wanneer hulle vir humoristiese flieksegmente gelag het, met 
bloedvloei wat gemiddeld 22 persent toegeneem het.

“Ons beveel nie aan dat jy lag en nie oefen nie, maar ons beveel aan dat 
jy gereeld probeer lag,” het Dr. Miller in verslaggewing oor die studie gesê. 
“Dertig minute se oefening drie keer per week en 15 minute se lag op ’n 
daaglikse basis is waarskynlik goed vir die vaskulêre stelsel.” Hy het ver-
duidelik dat “lag belangrik kan wees om ’n gesonde endoteel te handhaaf 
en die risiko vir kardiovaskulêre siekte te verminder.”

Hy het ook verduidelik dat “die grootte van verandering wat ons in die 
endoteel gesien het is soortgelyk aan die voordeel wat ons met aërobiese 
aktiwiteit kan sien, maar sonder die pyne en spierspanning wat met oefe-
ning verband hou.”

In nog ’n studie is 1,005 hartversakingpasiënte opgespoor en getoets vir 
depressie deur Dr Wei Jiang en kollegas by Noord-Carolina se Duke Uni-
versiteit. Dr Jiang het gerapporteer dat pasiënte met ligte depressie ’n 44 
persent groter risiko het om te sterf as diegene wat nie depressie ervaar nie, 
uitgesluit ander faktore soos ouderdom, huwelikstatus en oorspronklike 
oorsaak van die pasiënte se hartversaking. 

Bybelinstruksies oor dieet

Teologiese sowel as mediese navorsers het besef watter voordele dit 
inhou om die dieetwette in die Skrif te volg. In kommentaar op Levitikus 
11-15 sê The Expositor’s Bible Commentary: “Oor die algemeen kan gesê 

word dat die wette Israel beskerm het teen slegte dieet, gevaarlike onge-
diertes en oordraagbare siektes. Eers in die afgelope tyd was beter gesond-
heidswette moontlik met die vooruitgang van medisyne. Dit was praktiese 
wette wat God in Sy wysheid gegee het aan ’n volk wat nie die rede vir die 
voorsiening kon weet nie … 

“Die Hebreër moes nie net vermy om onrein diere te eet nie; hy moes 
nie aan hulle dooie karkasse raak nie. So het die wette outomaties gehelp 

om ongediertes te beheer. 
Algemene onrein diere is 
spinnekoppe, vlieë, goggas, 
rotte en muise. ’n Dooie rot 
in ’n Hebreeuse huis was nie 
oor die hoof gesien nie. Dit 
was versigtig uitgeneem en 
begrawe. In ’n poging om 
sulke probleme te vermy, 
sou die Hebreeuse huisvrou 
normaalweg sorg vir ’n skoon 
huis … 

“Dit is natuurlik waar dat 
sommige kulture uit hartseer 
ervaring soortgelyke reëls 
aangeneem het. Die [Ou Tes-
tament] het nie sy taboes van 
omliggende kulture gekry nie, 
maar sommige ander kulture 
het in later tye deur ervaring 

sommige van hierdie taboes aangeneem … Die wette was wonderlik deur 
God gevorm vir die algemene gesondheid van die nasie” (R. Laird Harris, 
Vol. 2, 1990, bl. 569).

Teologieprofessor Roland Harrison skryf: “Die klassifikasie van diere- 
spesies in rein en onrein kategorieë (Levitikus 11:1-47) is betekenisvol, 
omdat dit deel was van die mediese wette in die Pentateug, wat die basis 
uitgemaak het van dieetregulasies wat steeds nagekom word deur orto- 
dokse Jode en deur daardie heidene wat besorg is oor die handhawing  
van goeie fisiese gesondheid.

“Hierdie kategorisering is ook belangrik in die lig van die feit dat dit 
uniek is in die annale van die Nabye Oosterse literatuur omdat die klem 
nie soseer val op die vermyding van magiese praktyke wat met sekere 
dierspesies geassosieer word nie, maar op die positiewe afbakening van 
dieetbeginsels wat bedoel was om die fisiese welstand van die individu 
en die nasie te verseker deur ’n konsekwente [voorkomende] benadering” 
(Introduction to the Old Testament, 1999, bl. 603).
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Dokters bied hul siening

Word die gesondheidswette van die Bybel deur mediese feite gesteun? 
Rex Russell, M.D., skryf: “Wanneer ons na moderne wetenskap en voeding 
kyk, sal ons vind dat … daar ’n verstommende oorvleueling tussen God se 
oorspronklike wette van rein en onrein en soliede higiëniese beginsels is 
… Die Skrif en mediese navorsing stem saam dat moderne lewenstyle wat 
sonder verwysing na God se wette en ontwerp geleef word, die lewe ver-
kort en die dood bespoedig” (What the Bible Says About Healthy Living, 

1999, bl. 14, 16).
Die voedingkundige David 

Meinz sê dat hoewel ons 
dalk nie alle aspekte van die 
Bybelse dieetwette verstaan 
nie, sal ons wys wees om dit 
te volg. “Baie van die wysheid 
wat in die Bybel geopenbaar 
word, maak nou vir ons sin 
vanuit ons moderne perspek- 
tief,” sê hy, “maar moet dit  
beteken dat ons nie die ge- 
biede sal oorweeg wat nog nie 
wetenskaplik bewys is nie?

“Ons het eers die afgelope 
50 jaar ontdek dat dierevet 
sleg is vir ons. Vir die Chris-
ten ’n eeu gelede het die 

opdrag in Levitikus 3:17 om dierevet te vermy, glad nie sin gemaak nie. 
Tog is dit vandag vir ons duidelik. Wat as daar iets in kreef is wat skadelik 
is vir ons gesondheid? Wat as ons eers oor 50 jaar van nou ontdek wat dit 
is? Vereis ons wetenskaplike bewyse voordat ons die Bybel die voordeel 
van die twyfel gee?” (Eating by the Book, 1999, bl. 226).

Reginald Cherry, M.D., lewer kommentaar oor hoekom mediese dokters 
en navorsers saamgestem het met die Bybel se opdrag om nie vet te eet nie.  
“Hoekom is hierdie verbod op vet so belangrik vir ons?” vra hy. “Meer as 
53 persent van mense in groot geïndustrialiseerde lande sterf aan hartsiek-
tes. Hartsiektes word meestal veroorsaak deur vetneerslae wat in die are 
opbou, wat dikwels in die tienerjare begin” (The Bible Cure, 1998, bl. 20).

Kulturele taboes of goddelike openbaring?

As daar getoon is dat sommige van die Bybel se dieetregulasies bewys-
bare gesondheidsvoordele bied, wat kan dit ons van die ander instruksies 
vertel?

Dr. Cherry gaan voort: “Die Ou Testament … bevat baie openbarings 
van God oor higiëne, gesonde kos en die … voorkoming van siektes. As ’n 
mediese dokter wat spesialiseer in voorkomende medisyne, vind ek die Ou 
[Testament] fassinerend en interessant. Dwarsdeur sy antieke Hebreeuse 
teks vind ’n mens baie onthulde geheime en verborgenhede oor wat ons 
moet eet, hoe om besmette voorwerpe te vermy en watter natuurlike 
stowwe deur God gebruik word om genesing te bewerkstellig.”

Dr Cherry verduidelik dat die Bybel se beproefde instruksies met be- 
trekking tot gesondheid en dieet des te meer verbasend is as die antieke 
Hebreërs se gebrek aan belangstelling in medisyne of dokters, in vergely-
king met ander kulture rondom hulle, in ag geneem word.

“Die Hebreërs het nie probeer om meer te wete te kom oor anatomie, 
wetenskap of die natuurlike orde soos hulle eweknieë in die antieke beska-
wings van Egipte, Mesopotamië of Griekeland nie,” merk hy op. “Inteen-
deel, enigiets wat in die antieke Hebreeuse tekste van die Bybel ontbloot 
kon word, moes tot hulle kom deur goddelike, bonatuurlike kennis wat 
deur God geopenbaar was.

“Wat ons dus uit die Ou [Testament] sal opspoor, spruit nie voort uit 
menslike spekulasies oor gesondheid en medisyne nie, maar eerder uit  
God se spesifieke Woord aan ons oor Sy weg van genesing vir ons—Sy 
skepping. As Skepper weet God meer van ons liggame, Sy skepping, as 
wat ons ooit deur filosofie of wetenskap kan ontdek” (bl. 16-17).

Hy noem as voorbeeld die Bybel se instruksies oor watter soorte diere 
geëet mag word. “Die lyste van rein en onrein diere in Levitikus 11 en 
Deuteronomium 14 het ’n betekenis wat dikwels geïgnoreer word. Ver van 
’n katalogus van voedseltaboes wat op grille of giere gebaseer is, beklem-
toon hierdie lyste ’n feit wat eers laat in [die 1800’s] ontdek was en steeds 
nie algemeen bekend is nie: Diere dra siektes wat gevaarlik is vir die 
mens” (bl. 22).

Gesondheidsrisiko vir die mens?

Dr. Russell vra: “Wat is so goed aan ‘rein’ vleis, en wat is so sleg aan 
‘onrein’ vleis?” Hy verduidelik dat “die vleis van rein diere soos beesvleis, 
en visse wat skubbe en vinne het, ideaal is vir die gesondheid van mense—
net soos ons sou verwag van die hand van ’n liefdevolle Skepper … Baie 
landdiere wat God vir voedsel ontwerp het, bied ’n bykomende voordeel 
deurdat hulle oor die algemeen grasse en graan eet wat ook vir kos ont-
werp is” (Russell, bl. 73-74).

Daarteenoor som David Meinz die potensiële gesondheidsrisiko op van 
die eet van diere wat die Bybel as onrein klassifiseer. “Byna al die diere op  
die onrein lys is aasdiere,” merk hy op. “In baie gevalle jag hulle nie vir hul  
eie kos nie; hulle eet die dooie en verrottende materie van ons omgewing. 
’n Baber doen dit onder in ’n dam; krewe en garnale doen dit in die see. 
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reer of grootliks vergeet was, eers in die 
afgelope dekades herontdek was.
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’n Vark sal enigiets eet. Aasvoëls is bekend vir hul aasvreter gewoontes” 
(Meinz, bl. 225).

Dr. Russell merk op dat “die verskille tussen rein en onrein diere blyk- 
baar verband hou met hul primêre voedselbron en met hul spysvertering-
stelsels. Aasdiere wat enigiets en alles eet is volgens die Bybel nie geskik  
vir kos nie. Diere wat beskryf word as rein en dus goed vir kos, eet hoof- 
saaklik grasse en graan.

“… [Maar] let op dat ’n dier nie ’n aasdier hoef te wees om onrein te 
wees nie. Perde en hase is byvoorbeeld onrein omdat hulle nie gesplete 
hoewe het nie. Alhoewel dit in sommige lande as goeie kos beskou word, 
het studies getoon dat perdevleis dikwels virusse en parasiete bevat. Ko- 
nyne, so onskuldig soos hulle lyk, is die oorsaak van tularemie (’n aan-
steeklike siekte) by mense.

“Een rede vir God se reël wat varkvleis verbied is dat die spysvertering-
stelsel van ’n vark heeltemal anders is as dié van ’n koei. Dit is soortgelyk 
aan ons s’n, deurdat die maag baie suur is. Varke is vraatsugtig en weet 
nooit wanneer om op te hou eet nie. Hul maagsure word verdun as gevolg 
van die volume kos, wat alle soorte parasiete toelaat om deur hierdie be- 
skermende versperring te gaan. Parasiete, bakterieë, virusse en gifstowwe 
kan in die vark se vleis ingaan as gevolg van ooreet. Hierdie gifstowwe en 
aansteeklike middels kan aan mense oorgedra word wanneer hulle ’n vark 
se vleis eet” (Russell, bl. 76-77).

Don Colbert, M.D., voeg by: “Behalwe dat varke vraatsugtig is, is hulle 
ook uiters vuil diere. Hulle sal vullis, ontlasting en selfs verrottende vleis 
eet. Alles wat geëet word, word gewoonlik deel van die vark se eie vleis 
… Afgesien van die siektes wat gereeld deur varke gedra word, is vark-
vleis ook ’n baie vetterige vleis. Die gifstowwe in varkvleis word veral in 
die vet gehou wat nie van die vleis geïsoleer word soos in maer beesvleis 
nie, maar dit word eerder deur die vleis versprei” (What Would Jesus Eat? 
2002, bl. 49-50) ).

In die lig van sulke selde gepubliseerde feite kan ons God se woorde 
deur Moses beter verstaan en waardeer: “Luister sorgvuldig na al hier-
die woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed 
kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die 
HERE jou God” (Deuteronomium 12:28). (Om meer hieroor te wete te 
kom, versoek ons gratis boekie What Does the Bible Teach About Clean 
and Unclean Meats? of laai dit van ons webwerf af)

Die Skrif en wetenskap komplementeer mekaar eerder as om in  
konflik te wees

Ware wetenskap en die Bybel bots nie. Dit is nie nodig dat voorstanders 
van enige kante in ’n uitgerekte oorlog met die ander betrokke raak nie. On- 
bevooroordeelde studie toon dat die wetenskap en die Skrif mekaar aanvul 
en dikwels ondersteun, soos die voorbeelde in hierdie boekie demonstreer.

Die Bybel en Wetenskap

Salomo, koning van Israel, was ’n man met 
’n merkwaardige geleerdheid. Die Bybel 

beskryf hom as iemand met ’n groot belang-
stelling en begrip in wetenskaplike dissiplines. 
Salomo het die beweging van die heersende 
winde oor die aarde en die hidrologiese kring-
loop wat reën bring, verstaan (Prediker 1:6-7 ). 
Hy was ’n tuinboukundige en het ’n groot ver- 
skeidenheid wingerde, tuine en boorde geplant 
(Prediker 2:4-5).

Hy was in ’n sekere mate ’n plantkundige en 
dierkundige en het kennis gehad van plante, 
diere, voëls, insekte en visse (1 Konings 4:33). 
Hy was ’n student van sielkunde, sosiologie en 
menslike verhoudings, soos gedemonstreer 
deur die onderwerp van die boek Spreuke.

Maar Salomo het uiteindelik besef dat al 

sy wetenskaplike, materiële kennis hom nie 
bevrediging gebring het nie. Sy lewe het leeg 
en onbevredigend geword. Sy konsentrasie 
op wetenskaplike kennis, sonder behoorlike 
klem op God se geestelike kennis en begrip, 
het die lewe betekenisloos gemaak (Prediker 
1:16-18). Hy het, na baie retrospeksie, tot die 
gevolgtrekking gekom dat ’n mens die ken- 
nis van God eerste moet stel: “Die hoofsaak 
van alles wat gehoor is, is: Vrees God en 
hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense”  
(Prediker 12:13).

Moses is nog ’n voorbeeld van ’n man wat 
in die fisiese wetenskappe opgelei was, maar 
met geestelike begrip geseën was. Moses 
was opgevoed “in al die wysheid van die Egip-
tenaars” (Handelinge 7:22). Met die leiding 

Die Bybel se Skrywers:  
Manne van God en die Wetenskap

van God kon hy die goeie van die slegte skei. 
Ongetwyfeld was sy vroeë opvoeding ’n groot 
hulp in sy lewe om God se roeping te vervul om 
sy mede-Israeliete uit Egiptiese slawerny te lei 
en ’n nasie te regeer.

Ander manne van God was opgevoed in die 
intellektuele studies van hulle dag. Die profeet 
Daniël was ’n briljante student wat in die ko-
ninklike akademie van die Babiloniërs grootge-
word het (Daniël 1:4). Die Babiloniese Ryk van 
Daniël se dag het die wêreld oorheers en was 
wetenskaplik gevorderd, veral in sterrekunde.

Daniël het blykbaar geen konflik gesien 
tussen die wetenskaplike waarhede wat die 
Babiloniërs ontdek het en die kennis van God 
wat hy van sy jeug af gehad het nie. Inderdaad, 
hy het gedy onder heersers van die Babiloniese 
en Medo-Persiese ryke en het gedien as ’n 
hooggeplaaste regeringsamptenaar. Daniël se 
opvoeding het nie sy geloof in God ondermyn 
nie. Hy het geweet dat God se Woord waar en 

onaantasbaar is en het geen konflik tussen 
wetenskaplike kennis en die Skrif gesien nie.

Ons moet die Skrif bestudeer om die ewige 
lewe te verkry (Johannes 5:39). Maar ons 
moet ook as die tyd dit toelaat en ons is daar-
toe geneig, die fisiese wetenskappe bestudeer. 
Sodoende sal ons ’n dieper waardering kry vir 
die wêreld wat ons Skepper gemaak het en 
ons geloof en begrip van Hom verhoog.

Die apostel Paulus het verstaan dat die 
mens baie van sy Skepper kan leer deur Sy 
skepping waar te neem: “Want sy onsigbare 
dinge kan van die skepping van die wêreld af 
in sy werke verstaan en duidelik gesien word, 
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat 
hulle geen verontskuldiging het nie” (Romeine 
1:20). The Wall Street Journal het dit so gestel: 
“As ’n bietjie wetenskap ons van God weg-
neem, bring ’n groot deel van die wetenskap 
ons terug na Hom toe” (10 Okt. 1994).
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Die mensdom het ’n behoefte aan die Bybel en wetenskap. Ons kan 
sekere beginsels van waarheid slegs uit die bron van goddelike openbaring, 
die Bybel, ontdek. Ons moet ook studeer om ons wetenskaplike kennis te 
vergroot om ons lot te verbeter en ons wêreld beter te verstaan.

Sommige wetenskaplikes en teoloë het erken dat die twee dissiplines nie 
in opposisie hoef te staan nie. Etlike eeue gelede, toe die moderne weten- 
skap nog in sy kinderskoene was en voordat sommige van sy oorywerige 

voorstanders oorlog teen die 
Bybel verklaar het, het baie 
redelike manne die waarde 
van albei raakgesien.

Gedurende daardie tyd 
sou “voorstanders van 
wetenskaplike ondersoek 
dikwels redeneer dat God 
Homself in twee boeke 
geopenbaar het—die boek 
van Sy woorde (die Bybel) 
en die boek van Sy werke 
(natuur). Soos ’n mens ver-

plig was om eersgenoemde te bestudeer, so was daar ook ’n verpligting om 
laasgenoemde te bestudeer” (John Hedley Brooke, Science and Religion: 
Some Historical Perspectives, 1995, bl. 22).

’n Studie van een—die Bybel—is noodsaaklik. ’n Studie van die ander 
is nuttig. God se mense het altyd die Woord van God eerste verheerlik, 
maar hulle het nie die wetenskap gevrees nie. Hulle het geweet dat die 
skepping en die bestaan van fisiese wette ’n bewys was van God se han-
dewerk (sien “Die Bybel se Skrywers: Manne van God en die Wetenskap” 
wat op bladsy 48 begin.).

Wanneer dit lyk asof die Bybel nie met die wetenskap saamstem nie

Wat moet ons doen wanneer dit lyk of die Bybel nie met die wetenskap 
saamstem nie?

In die laaste paar eeue het die mensdom se nuuskierige aard saamge-
span met ons toenemende vermoë om dit wat ons geleer het op te teken, te 
ontleed en oor te dra, wat ’n verbysterende toename van kennis tot gevolg 
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gehad het. Verbasend genoeg het die Bybel hierdie kennisontploffing as ’n 
kenmerk van die moderne samelewing voorspel lank voordat ons tegnolo-
giese en wetenskaplike vooruitgang bedink kon word (Daniël 12:4).

Sommige mense glo dat baie van die kennis wat onlangs opgedoen is 
nie met die Bybel saamstem nie, veral op die gebied van biologie, antropo-
logie, geologie en sterrekunde. Dit is juis hierdie persepsie—van wetenskap 
wat die Skrif weerspreek—wat daartoe gelei het dat baie mense twyfel aan 
die waarheid en gesag van die Bybel.

Met die eerste oogopslag sien ons, wat blyk te wees, ’n botsing tussen  
openbaring en die wetenskap. Ons dink ons moet kies tussen fisiese, weten- 
skaplike bewyse en die aansprake van die Skrif. Hierdie dilemma kan ons 
moontlik ontstel. Maar die Bybel self moedig ons aan om antwoorde te 
vind, om al die relevante inligting te hersien voordat ons tot ’n gevolgtrek-
king kom (Spreuke 18:13).

Ons vind dat ware wetenskaplike kennis nie met die Bybel verskil nie. 
Die Bybel weerspreek ook nie bewysbare wetenskaplike ontdekkings nie. 
Ons spreek sommige van daardie veronderstelde konflikte in hierdie boe-
kie aan.

Alhoewel God se Woord ons aanmoedig om die waarheid te leer en te 
ontdek, spoor dit ons ook aan om ’n oop gemoed te hou. Baie mense neem 
aan dat die Bybel sekere dinge sê wat dit nie regtig sê nie. Ander hou vas 
aan ’n ingesteldheid wat bevooroordeeld teen die Skrif is omdat hulle dink 
daar is ’n berg van bewyse wat die Bybelse rekord weerspreek.

Ongelukkig sal dit vir sulke mense moeilik wees om die Bybel op ’n 
onpartydige menier te oordeel. Ons hoop u sal die waarheid deursoek 
en die bewyse objektief ondersoek om te sien of die Bybel wel is wat dit 
beweer om te wees—die geïnspireerde Woord van God.
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God se mense het altyd die Woord van God eerste ver-
heerlik, maar hulle het nie die wetenskap gevrees nie. 
Hulle het geweet dat die skepping en die bestaan van 
fisiese wette ’n bewys was van God se handewerk.
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Die Bybel en Profesie

In watter ander bekende boek kan ons nie net die toekoms vind wat ge- 
openbaar word nie, maar ook die verslag van die vervulling van voor-
spelde gebeure toe dit baie honderde jare later plaasgevind het? Daar 
kan geen meer dramatiese bewys van die inspirasie en waarheid van  

die Bybel wees as vervulde profesie nie.
Dr. Gleason Archer, bekende Ou Testament geleerde, het geskryf: “Die 

Heilige Bybel is soos geen ander boek in die hele wêreld nie. Dit is die 
enigste boek wat homself verteenwoordig as die geskrewe openbaring van 
die een ware God … wat sy goddelike gesag deur baie onfeilbare bewyse 
demonstreer. Ander godsdiensdokumente, soos die Moslem Koran, kan be- 
weer dat dit die woord van God is, maar hulle bevat geen selfverifiërende 
bewyse soos die Bybel nie … [soos] die verskynsels van vervulde profesie” 
(A Survey of Old Testament Introduction, 1974, bl. 15).

In teenstelling met enige ander boek bied die Bybel sy eie toets aan of 
dit goddelik geïnspireer is. Daardie toets is profesie.

Let op wat Dr. Norman Geisler, skrywer of mede-outeur van sowat 60 
boeke, gesê het: “Een van die sterkste bewyse dat die Bybel deur God ge- 
ïnspireer is … is sy voorspellende profesie. Anders as enige ander boek, 
bied die Bybel ’n menigte spesifieke voorspellings—sommige honderde 
jare vooruit—wat vervul is of dui op ’n definitiewe toekomstige tyd wan-
neer dit waar sal word” (Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, 
1999, bl. 609).

Hoe moeilik is dit om die toekoms te voorspel? Baie sekulêre spiritua-
liste het probeer om hierdie einste ding te doen. “The People’s Almanac … 
het ’n studie gedoen van die voorspellings van vyf-en-twintig van die beste 
spiritualiste. Die resultate: Van die totale twee-en-sewentig voorspellings 
was ses-en-sestig (92 persent) totaal verkeerd … ’n Akkuraatheidsyfer van 
ongeveer 8 persent kon maklik verklaar word deur toeval en algemene 
kennis van omstandighede” (ibid., bl. 615).

Alhoewel die vervulling van baie Bybelprofesieë nog in die toekoms lê, 
is baie reeds vervul, soos ons in die historiese rekord gedemonstreer kan 
sien. As ons vervulde profesieë kan bevestig—veral in die klein besonder-
hede—sal hierdie bewys moeilik wees om te ignoreer.

Soos met die geskiedkundige bewyse wat deur baie Bybelskrywers op- 
geteken was, gee God ons ruim geleentheid om die Bybel deur profesie, as 
dit as onakkuraat bewys kan word, te weerlê. Jesaja, Daniël en ander het 
baie uitsprake opgeteken, sommige in baie detail en God nooi ons uit om 
Sy rekord deur hulle na te gaan.

God praat deur Jesaja en daag twyfelaars uit om Hom te bewys: “Ek 
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God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek 
nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat 
nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan …” (Jesaja 46:9-10).

God se uitdaging aan die skeptici

Die eertydse Israeliete het gereeld hulle toevlug geneem tot valse profete 
en leë orakels om spesiale insig oor die toekoms te verkry. Hulle vertroue 
in hierdie bronne het op ydele afgodery neergekom.

God self sê dat profesie ’n bewys van die ware God is: “Bring julle af- 
gode om vir ons te vertel wat gaan gebeur. Sê vir ons wat voorheen gebeur 

het sodat ons kan oordeel 
of hulle die waarheid praat. 
Of vertel vir ons wat gaan 
gebeur. Vertel vir ons wat 
die toekoms inhou sodat 
ons kan bepaal of julle gode 
is” (Jesaja 41:22-23, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Die beste en intelligentste 
mense is verward oor wat in 
die wêreld aan die gebeur is, 
insluitend hoe om probleme 
op te los wat al vir geslagte 
lank ’n oplossing trotseer. 
God ken egter die oplossings 
en Hy het presies vir ons op- 
geteken hoe ons onoplosbare 
probleme opgelos sal word. 
Hy weet hoe die menslike 
ervaring sal eindig.

God het profesieë en hul 
vervullings in die Bybel opgeteken as bewys van die inspirasie en betrou-
baarheid van die Skrif. As Hy gebeurtenisse eeue vooruit kan voorspel en 
dit dan kan laat plaasvind, het ons onweerlegbare bewyse van Sy bestaan 
en dat die Bybel inderdaad Sy geïnspireerde Woord vir ons is. As God 
sommige van Sy profesieë kan verwesenlik, word dit duidelik dat dit binne 
Sy vermoë is om toe te sien dat al die Bybel se opgetekende profesieë 
bewaarheid sal word.

Kom ons kyk na hoe moeilik dit is om die toekoms te voorspel. Het 
enige menslike voorspellers die vinnige ineenstorting van die Sowjetunie 
voorsien? Het enige sieners ’n voorgevoel gehad dat die Berlynse Muur so 
skielik sou verbrokkel? Hierdie dramatiese gebeure het die wêreld verras.

Bevat Bybelprofesieë slegs slegte nuus? Baie 
neem so aan, maar die fokus van Bybelpro-
fesie is die evangelie—die goeie nuus—van 
die komende Koninkryk van God. Net soos 
baie Bybelprofesieë wat reeds vervul is, seker 
is, so is die sekerheid van Christus se weder-
koms om daardie Koninkryk te vestig.
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Aan die ander kant, tydens die Persiese Golfoorlog van 1991, het som-
mige selfverklaarde profete dit voorsien as Armageddon in wording. Die  
geprofeteerde Armageddon sal plaasvind, maar hierdie was nie dit nie. 
Spesifieke aspekte van die werklike Armageddon soos in die Bybel ge- 
openbaar, het in die Persiese Golfoorlog ontbreek. Diegene wat ’n goeie 
begrip van Bybelse profesie gehad 
het, het verstaan dat hierdie krisis 
nie al die faktore ingesluit het wat 
nodig is vir die finale krisis aan die 
tyd van die einde nie.

So ’n groot krisis sal plaasvind. 
Presies hoe dit gaan ontwikkel kan 
nie deur die mens in detail voorspel 
word nie. Die geskiedenis is vol 
wêreldskuddende gebeure wat die 
mees bekwame staatsmanne ver-
ras het. Miljoene mense sal oorbluf 
wees wanneer die weg gebaan is 
vir die werklike Armageddon.

Die potensiaal vir dramatiese 
veranderinge in wêreldgebeure 
neem toe namate die wêreld se 
tegnologiese revolusie voortgaan 
om vinnig vorentoe te beweeg. 
Gebeure sal die mensdom verstom 
soos nog nooit tevore nie. Baie van 
die wêreld gaan die toekoms met 
vrees en besorgdheid tegemoet—en 
met reg, veral namate oorloë, terrorisme, ongeregtigheid en onsedelikheid 
toeneem. Niemand weet al die verrassende veranderinge wat in die jare 
vorentoe gaan plaasvind nie.

Hoeveel kan ons weet?

Hoeveel kan ’n Christen werklik oor die toekoms weet? Mense het in 
die verlede soms aanmatigende voorspellings gemaak, veral tydens kri-
sisse en ander gespanne tye. Die boek Daniël het gebeure geprofeteer wat 
baie eeue gelede vervul was asook sommige wat nog vervul moet word. 
God het Daniël die opdrag gegee: “hou die woorde geheim en verseël die 
boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal 
vermeerder” (Daniël 12:4). Hierdie vers dui aan dat sekere groot profesieë 
verstaanbaar sal wees soos die einde nader kom.

 God se Woord sê vir ons dat ’n groot aantal profesieë hul volle ver-

vulling sal vind met die wederkoms van Jesus Christus na die aarde, die 
opstanding van die dooies en die vestiging van vrede op die aarde vir 
1,000 jaar (sien 1 Tessalonisense 4:16-17; Openbaring 5:10). Die groot 
gebeurtenisse wat tot daardie tyd sal lei, sal deur die mense van God ver-
staan word net voor en tydens hulle vervulling (Daniël 12:9-10; Amos 3:7).

Die begrip van sommige belangrike profetiese gebeure is van kardinale 
belang as ’n gids om te verstaan waar ons chronologies staan in God se 
plan. Die Bybel is die enigste betroubare handleiding oor hierdie onder-
werp. Dit het baie van ons geskiedenis voorspel. Net so kan dit ons help 
om te verstaan wat nog gaan gebeur (maak seker dat u die gratis boekies 
Are We Living in the Time of the End? en You Can Understand Bible  
Prophecy aflaai of aanvra).

Die doel van hierdie hoofstuk is om sekere profesieë aan te spreek wat 
reeds vervul is. Dit kan ons help om selfs duideliker te sien dat die Bybel 
inderdaad die Woord van God is, ’n betroubare bron wat ons kan help om 
kwessies wat van kritieke belang vir ons toekoms is, te verstaan. Bybel- 
profesieë word soos ons sal sien, tereg “geskiedenis wat vooraf geskryf  
is,” genoem.

Sleutelprofesieë

Die profesieë van Daniël verskaf belangrike sleutels om die akkuraat-
heid van Bybelprofesie vas te stel. Baie van sy profesieë is so gedetailleerd 
en spesifiek dat, as dit bewysbaar is, selfs die mees bevooroordeelde ver-
stand dit nie sal kan weerlê nie.

Trouens, sommige skeptici het nie die inhoud van Daniël se profetiese 
akkuraatheid betwis nie. In plaas daarvan, eerder as om te erken dat sy 
woorde inderdaad geïnspireer was, het hulle bloot sy boek as bedrieëry  
bestempel. Hulle beweer dat dit nie deur Daniël in die sesde eeu vC 
geskryf was nie, soos ons kan sien uit gebeure wat in die boek geskryf  
is, maar dit was geskryf deur ’n onbekende skrywer iewers omstreeks  
die middel van die 100’s vC, lank nadat baie van die gebeure wat in die 
boek geprofeteer was, gebeur het. Dit, beweer kritici, is die rede vir die 
boek se verbysterende profetiese akkuraatheid.

Miskien is die bekendste voorval in die boek Daniël, Daniël in die 
leeukuil (hoofstuk 6). Daniël se getuienis daag die kritici uit. Maar kom 
ons kyk eers na die aard van die kritici se benadering. Hulle betwis Daniël 
se outeurskap omdat hy in die vroeë hoofstukke in die derde persoon na 
homself verwys het, asof hy oor iemand anders skryf. Soos The Exposi-
tor’s Bible Commentary egter uitwys, was dit “die gebruik onder antieke 
skrywers van historiese memoires” (Gleason Archer jr., 1985, Vol. 7, bl. 4). 
In sommige van sy ervarings het Daniël wel in die eerste persoon geskryf 
(Daniël 7:15; 8:15; 9:2; 10:2).

Die Bybel en Profesie

Die profeet Daniël het verskeie verba-
send presiese profesieë opgeteken. 
Hulle was so gedetailleerd en akku-
raat dat sommige kritici gedwing was 
om aan te voer dat hulle nie vooruit 
geskryf was nie, maar eers na die 
gebeure plaasgevind het. 
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Die identiteit van Daniël se kritici is ook betekenisvol. Die eerste per-
soon wat die egtheid van Daniël se outeurskap bevraagteken het was die 
Griekse geleerde en historikus Porphyrius, wat 233-304 nC geleef het. Hy 
word deur historici as ’n Neoplatonis bestempel, wat beteken dat hy die 
leringe van die Griekse filosoof Plato eerder as die Bybel onderskryf het. 
“Porphyrius was welbekend as ’n hewige teenstander van die Christendom 
en verdediger van heidendom” (Encyclopaedia Britannica, 11de uitgawe, 
Vol. 22, bl. 104, “Porphyry”).

Aangesien Porphyrius ’n vyand van die Christendom was, kan sy objek-
tiwiteit bevraagteken word. Hy het geen feitelike basis vir sy mening gehad 
nie en sy siening het die getuienis van Jesus Christus weerspreek, wat na 
Daniël verwys het as die skrywer van die boek (Matteus 24:15).

Die vroeë Bybelwetenskaplike Hieronymus (340-420 nC) het Porphyrius  
se bewering weerlê. Daarna het niemand Porphyrius se opmerkings weer, 
tot baie eeue later, ernstig opgeneem nie. “Hy was min of meer deur Chris-
telike geleerdes afgemaak as ’n blote heidense teenstander wat toegelaat 
het dat ’n naturalistiese vooroordeel sy oordeel verdraai. Maar gedurende 
die tyd van die Verligting in die agtiende eeu het alle bonatuurlike ele-
mente in die Skrif onder verdenking gekom” (Expositor’s, bl. 13).

Sommige van vandag se geleerdes met liberale neigings het hierdie  
eeue oue argumente hersirkuleer. Die Ou Testament historikus Eugene 
Merrill sê hul oortuigings is gebou op swak bewyse: “[Daniël se] retoriek 
en taal is by uitstek tuis in die sesde eeu [vC] … Dit is slegs op die mees 
subjektiewe bewyse dat die man en sy skryfwerk historisiteit geweier is” 
(Kingdom of Priests, 1996, bl. 484).

Fenomenale profesie en vervulling

Die akkuraatheid van Daniël se profesie van gebeure wat ver in die 
toekoms was, is skouspelagtig. Byvoorbeeld, in die profesie wat in Daniël 
9:24-27 opgeteken is, “voorspel Daniël die presiese jaar van Christus se 
verskyning en die begin van Sy bediening in 27 nC” (Expositor’s, bl. 9).

’n Tweede merkwaardige profesie wat deur Daniël opgeteken was, is sy 
interpretasie van Nebukadnesar se droom in hoofstuk 2. In die tweede jaar 
van sy bewind het die Babiloniese koning ’n ontstellende droom gehad wat 
nie een van sy raadgewers kon verduidelik nie. Die Babiloniese kultuur het 
groot klem op drome geplaas en Nebukadnesar was oortuig dat hierdie een 
van groot belang was (Daniël 2:1-3).

Sy droom gee ons ’n “onthulling van God se plan vir die eeue tot die 
finale triomf van Christus” en “stel die voorafbepaalde opeenvolging van 
wêreldmoondhede voor wat die Nabye Ooste sal oorheers tot die finale 
oorwinning van die Messias in die laaste dae” (Expositor’s, bl. 39, 46).

Sonder vooraf kennis van die inhoud daarvan, het Daniël die besonder-

hede van die droom aan Nebukadnesar verduidelik: “U, o koning, het ’n 
gesig gehad—kyk, daar was ’n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en  
sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was 
vreeslik. 

 Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms 
van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete 
gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei” (Daniël 2:31-33).

Daniël het vir Nebukadnesar gesê dat sy Babiloniese Ryk deur die kop 
van goud voorgestel was (verse 37-38). Die silwer-, brons- en ysterkompo-
nente van die beeld, of standbeeld, het drie kragtige ryke verteenwoordig 
wat die magtige Babilon sou volg (verse 39-40).

Hierdie interpretasie het ’n verstommende voorskou van die geskiedenis 
verskaf. Nebukadnesar se droom het plaasgevind en was deur Daniël om- 
streeks 600 vC verklaar. Die beeld het, in simboliese vorm, die volgorde 
van groot ryke voorgestel wat die Midde-Ooste vir eeue sou oorheers.

“Die silwer ryk sou Medo-Persië wees, wat begin het met Kores die 
Grote, wat Babilon in 539 verower het … Hierdie silwer ryk was vir onge-
veer twee eeue die oppergesag in die Nabye en Midde-Ooste” (Expositor’s, 
bl. 47).

“Die brons ryk was die Grieks-Masedoniese Ryk wat deur Alexander 
die Grote gestig was … Die brons koninkryk het vir ongeveer 260 of 300 
jaar geduur voordat dit deur die vierde koninkryk vervang was” (ibid.)

“Yster dui op taaiheid en meedoënloosheid en beskryf die Romeinse 
Ryk wat sy wydste omvang bereik het onder die bewind van Trajanus” 
(ibid.). Trajanus het van 98-117 nC as keiser geheers en die Romeinse Ryk 
self het vir baie eeue lank regeer.

Die vierde ryk was uitgebeeld met 10 tone. Die voete en tone was deels 
uit yster en deels uit klei saamgestel, soos vers 41 verduidelik. “Vers 41 
handel oor ’n latere fase of uitvloeisel van hierdie vierde ryk, gesimboliseer 
deur die voete en tien tone—wat bestaan uit yster en erdewerk, ’n brose 
basis vir die groot monument. Die teks impliseer duidelik dat hierdie finale 
fase gekenmerk sal word deur een of ander federasie eerder as deur ’n 
magtige enkele ryk” (ibid.).

Nog ’n droom voeg belangrike besonderhede by

Bykomende aspekte van hierdie opeenvolging van wêreldheersende ryke 
is in ’n latere droom aan Daniël geopenbaar. Hierdie keer was die vier ryke 
deur vier diere verteenwoordig: ’n leeu (Babiloniese Ryk), ’n beer (Medo-
Persiese Ryk), ’n luiperd (Grieks-Masedoniese Ryk) en ’n vierde dier wat 
as “vreeslik” beskryf was en anders as die ander drie (Daniël 7:1-7).

Let op wat vers 7 oor hierdie vierde dier sê: “Daarna het ek in die nag-
gesigte gesien, en kyk, daar was ’n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend 
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en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermor-
sel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die 
diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.” Wat beteken 
hierdie beskrywing? Dit is ’n verwysing na die groot mag van Rome wat 
almal verpletter het wat dit teëgestaan het. “So word die superieure krag 
van die kolos van Rome … beklemtoon in die simboliek van hierdie ver- 
skriklike vierde dier” (Expositor’s, bl. 87).

Die uiteindelike vervulling van hierdie deel van die profesie is nog in 
ons toekoms. Soos Expositor’s ver-
duidelik, sal hierdie dier homself 
uiteindelik manifesteer in “’n eind-
tydse herlewing van die Romeinse 
Ryk” (ibid., bl. 25).

Dit stem ooreen met Daniël 2:44, 
wat duidelik aandui dat die weder-
koms van Christus sal plaasvind in 
’n tyd waarin daar nog oorblyfsels 
van die vierde dier, of koninkryk, 
sal bestaan: “Maar in die dae van 
dié konings sal die God van die 
hemel ’n koninkryk verwek wat 
in ewigheid nie vernietig sal word 
nie, en die heerskappy daarvan sal 
aan geen ander volk oorgelaat word 
nie; dit sal al daardie koninkryke 
verbrysel en daar ’n einde aan 
maak, maar self sal dit vir ewig 
bestaan—.”

Die grootste deel van hierdie 
profetiese gebeure, soos uiteenge-
sit deur die twee drome, is reeds vervul. Hulle gedetailleerde voltooiing 
bevestig die goddelike inspirasie van die Bybel. Die kans dat enige per-
soon dit op sy eie vooruit sal kan sien daag geloofwaardigheid uit. Soos 
Daniël gesê het: “Maar daar is ’n God in die hemel wat geheime openbaar, 
en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die 
dae sal gebeur” (Daniël 2:28).

In hierdie verband behoort die Europese Unie van ons tyd van beson-
dere belang te wees. Toe dit met die Verdrag van Rome in 1957 begin het, 
het min die groot ekonomiese en politieke mag wat dit vandag sou uitoe-
fen, kon bedink. Nog minder sien waarheen die druk vir Europese poli-
tieke integrasie op pad is—na die geprofeteerde herleefde Romeinse Ryk 
van die laaste dae.

Die Bybel se mees gedetailleerde profesie

Daniël 11 teken nog ’n fenomenale profesie op. Die kronologiese agter-
grond word in Daniël 10:1 gegee as die “derde jaar van Kores, die koning 
van die Perse” (536-535 vC). ’n “Man,” ongetwyfeld ’n engel (Daniël 9:21), 
het vir Daniël kom vertel wat “aan die einde van die dae” sou gebeur 
(Daniël 10:14).

Die profesie wat volg is die breedvoerigste in die hele Bybel. Dit is ge- 
gee meer as 500 jaar voor die geboorte van Christus en strek oor gebeure 
vanaf daardie tyd tot die toekomstige wederkoms van Christus. Die aan- 
vanklike stadiums van die profesie bekragtig die Bybel omdat hulle reeds  
vervul is, soos bevestig kan word deur ’n studie van die Persiese en Griekse  
ryke. Geen mens kon sulke fyn geskiedkundige detail voorsien nie.

Sommige elemente van wat volg is ingewikkeld en vereis noukeurige 
aandag. Maar ’n vergelyking van die profetiese woorde met die historiese 
rekord maak dit duidelik.

Die eerste 35 verse van Daniël 11 gee ’n verslag, wat jare vooruit geskryf  
is, van die intrige tussen twee politieke entiteite—”die koning van die Suide”  
en die “koning van die Noorde.” In die sekulêre geskiedenis word daar 
dikwels na die koning van die Suide verwys as Ptolemeus. Die Ptolemeïese 
dinastie het regeer vanaf Alexandrië in Egipte. Die koning van die Noorde 
het regeer vanaf Antiogië in Sirië onder die naam Seleucus, of Antiochus.

Met dit in gedagte, kom ons ondersoek sommige van die besonderhede 
van die profesie. U kan meer inligting oor die historiese vervulling van 
baie van hierdie profesie vind in bronne soos The Expositor’s Bible Com-
mentary, wat ons hieronder aanhaal, of ander betroubare naslaanwerke. 

Eerder as om die hele skriftuurlike gedeelte aan te haal, beveel ons aan 
dat u die verse wat ons aanhaal, in u eie Bybel lees en onthou dat hierdie 
besonderhede ver vooruit voorspel was.

Daniël 11:2: Die “nog drie konings” is Cambyses, die oudste seun van 
Kores; pseudo-Smerdis, ’n bedrieër wat homself voorgegee het as Kores se 
jonger seun, wat in die geheim vermoor was; en Darius die Pers. “Die Per-
siese koning wat Griekeland binnegeval het, was … Xerxes, wat 485-464 
vC geregeer het.” (Expositor’s, bl. 128).

Verse 3-4: “Vers 3 stel ons bekend aan … die opkoms van Alexander  
die Grote” (ibid.). Die taal in vers 4 “suggereer duidelik dat hierdie mag-
tige oorwinnaar ’n betreklik kort heerskappy sou hê … In sewe of agt jaar  
het hy die skitterendste militêre verowering in die menslike geskiedenis  
behaal. Maar hy het nog net vier jaar gelewe; en … in 323 aan koors ge- 
sterf …” (ibid.).

Alexander se koninkryk was verdeel “onder vier kleiner en swakker 
ryke” (Expositor’s, bl. 129). Alexander se babaseun is in 310 vermoor en ’n 
buite-egtelike broer is in 317 vermoor. “Daar was dus geen afstammelinge 
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Die ryk van Alexander die Grote 
was deur Daniël geprofeteer lank 
voordat Alexander die grootste deel 
van die bekende wêreld van sy dag 
verower het.
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of bloedverwante om Alexander self op te volg nie” (ibid.). Sy koninkryk 
was dus nie onder sy nakomelinge verdeel nie (vers 4).

Alexander se generaals het geveg vir beheer oor sy ryk. Die daarop- 
volgende stryd om oorheersing het almal behalwe vier uitgeskakel, wat 
hoofde van die vier afdelings van sy ryk geword het. Hierdie verdeling 
in vier was ook voorspel in die vierkopppige luiperd van Daniël 7 en die 
verbreking van ’n bokram se groot horing in vier afsonderlike horings 
in Daniël 8. Die vier opvolgers was Cassander, wat in Griekeland en 
die Weste regeer het, Lysimachus in Thracië en Klein-Asië, Ptolemeus 
in Egipte en Seleucus in Sirië. Van hierdie vier het twee—Ptolemeus en 
Seleucus—hulle heerskappy en gebied uitgebrei. Hulle was onderskeidelik 
die konings van Egipte en Sirië.

Die aksies wat volg, hou verband met hierdie twee. Daar word na hulle 
verwys as die koning van die Suide (Ptolemeus) en die koning van die 
Noorde (Seleucus) vanweë hul ligging relatief tot Jerusalem.

Vers 5: “Die koning van die Suide sou Ptolemeus I wees” (Expositor’s, 
bl. 130). Die Bybelse uitdrukking “een van sy owerstes” verwys na  
Seleucus. Hy het oorspronklik onder Ptolemeus gedien. In die intrige  
na Alexander se dood het Seleucus uiteindelik beheer oor Sirië verkry  
en koning van die Noorde geword. Seleucus het uiteindelik meer mag  
as Ptolemeus uitgeoefen en die grootste deel van wat Alexander se ryk 
was, beheer. Die dinastie van die Seleucid-lyn sou tot 64 vC voortduur. 

Een konflik na die ander

Vers 6: Daar was ’n toestand van spanning en vyandigheid tussen die 
koning van die Suide en die koning van die Noorde. Ptolemeus I het in 285 
vC gesterf. In 252 het die twee moondhede probeer om ’n verdrag te sluit 
waarvolgens Berenice, die dogter van Ptolemeus II, met Antiochus II, die 
koning van die Noorde, sou trou. Laodice, die eerste vrou van Antiochus II 
was verstoot. Antiochus ll was vergiftig—dit was algemeen aanvaar dat dit 
deur die manipulasies van Laodice was. Sy het beweer dat Antiochus op 
sy sterfbed haar seun erfgenaam genoem het. Berenice het hulp uit Egipte 
gevra om die troon vir haar eie jong seun te verseker, maar Laodice het 
hulle albei laat vermoor. 

Die profesie “sy self [Berenice] sal prysgegee word” verwys na die 
staatsgreep wat Laodice uitgevoer het om die teregstelling van Berenice te 
bewerkstellig. “Met dié wat haar gebring het, sowel as hy wat haar verwek 
het en haar in dié tyd verwerf het” verwys na die dood van ander rondom 
Berenice. Berenice, haar vader Ptolemeus II en haar man Antiochus II was 
almal in 246 vC deur die dood uit die mag verwyder. Sommige edeles wat 
Berenice as koningin ondersteun het, was ook omvergewerp.

Verse 7-9: Vergelding het gevolg. ’n Reeks militêre aksies, wat as die 

Laodiceër Oorlog bekend gestaan het, het voortgekom. Ptolemeus II se 
seun, Ptolemeus III het probeer om sy suster se dood te wreek. Hy het 
die koning van die Noorde, nou Laodice se seun Seleucus ll, aangeval en 
Seleucia, die hawe en vesting van die Siriese hoofstad Antiogië, ingeneem. 
Vers 8 beskryf die herowering deur Ptolemeus van “gode en hulle gegote 
beelde saam met hulle kosbare voorwerpe” (Expositor’s, bl. 131) wat deur 
Cambyses in 526 vC uit Egipte gesteel was.

Vrede is gesluit tussen Ptolemeus III en Seleucus II in 241 vC. Ptolemeus 
III het in 221 gesterf en Seleucus II met byna ses jaar oorleef.

Verse 10-12: Die seuns van Seleucus II het die koning van die Suide 
aangeval nadat hulle pa 
gesterf het. Een van hierdie 
seuns, Seleucus III, het net 
drie jaar lank regeer. Sy 
militêre aktiwiteite was 
relatief gering. Hy is deur 
vergiftiging dood. ’n Ander 
seun, Antiochus III (die 
Grote), het wel “aan[ge]kom 
en oor[ge]stroom.” Hy het 
Judea verower.

Ptolemeus IV, die koning 
van die Suide, het wraak 
geneem (vers 11) en die 
groter leër van Seleucus 
III in die Slag van Raphia 
in 217 vC verslaan. Ná sy 
oorwinning het Ptolemeus 
begin met ’n lewe van los-

bandigheid waartydens hy tienduisende Jode in Egipte doodgemaak het 
(vers 12). Deur dit alles het hy sy koninkryk verswak.

Verse 13-16: Die frase “ná verloop van tyd, van jare” verwys na ’n 
voorval toe Antiochus III, 15 jaar na sy nederlaag, teen Ptolemeus V, nog 
’n jong seun, gekom het. (Ptolemeus IV het in 204 gesterf.) Die Egiptiese 
provinsies was in beroering as gevolg van die ellendige heerskappy van 
Ptolemeus IV. Baie van die mense—insluitende Jode wat die koning van 
die Noorde simpatiek gesind was—het by Antiochus aangesluit teen die 
koning van die Suide. Die rebellie is uiteindelik deur die Egiptiese gene-
raal Scopus onderdruk (vers 14).

Toe die magte van Antiochus tydens die winter van 201-200 onttrek het, 
het Scopas ’n mate van verlore grond herwin. Die koning van die Noorde 
het met nog ’n inval gereageer. Hy het ’n beslissende oorwinning in die 
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Antiochus Epiphanes, wat hierbo getoon is 
op ’n silwer muntstuk wat tydens sy bewind 
gemunt was, het die Jode vervolg deur baie 
van hul godsdiensgebruike te verbied en het 
die Jerusalem-tempel ontheilig deur varke op 
die altaar te offer.
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Bybelprofesieë het ’n aantal besonderhede 
voorspel wat eers in hedendaagse tye 

verwesenlik of moontlik gemaak is. Onder 
hierdie is:

Massavervoer en die vermeerdering 
van kennis.

Daniël 12:4 sê dat in “die tyd van die einde 
… baie sal dit deursoek, en die kennis sal 
vermeerder.” Dit verwys natuurlik nie na die 
snelheid van reis en kennis in Daniël se tyd 
nie. Dit dui op ’n merkbare afwyking van waar-
aan die wêreld destyds gewoond was. Dit het 
nie gekom totdat die moderne wetenskap en 
industrialisasie aanleiding gegee het tot vin-
nige massavervoer en die vermeerdering van 
kennis van ons huidige inligtingsera nie.

Onmiddellike massakommunikasie.
Openbaring 11:8-9 sê van God se twee ge-

tuies in die tyd van die einde: “En hulle lyke sal 
lê op die straat van die groot stad [Jerusalem] 
… En mense uit die volke en stamme en tale 
en nasies sal hulle lyke drie en ’n halwe dag 
lank sien.” Vir al die aarde se mense om dit 

te aanskou, word sulke moderne tegnologieë 
soos satelliettelevisie, die internet of een of an-
der elektroniese kommunikasiemedium vereis, 
alles ondenkbaar in die eerste eeu toe hierdie 
profesie geskryf was.

Die bevolkingsontploffing.
Openbaring 9:16 noem ’n massiewe leër 

van 200 miljoen. Dit is selfs vandag ’n verbys-
terende syfer—hoewel dit moontlik is gegewe 
die wêreldbevolking. Maar toe hierdie profesie 
in die eerste eeu geskryf was, was die hele 
wêreldbevolking “ongeveer 300 miljoen. Vir 
’n baie lang tyd het die wêreldbevolking nie 
noemenswaardig gegroei nie … Dit het meer 
as 1,600 jaar geneem vir die wêreldbevolking 
om tot 600 miljoen te verdubbel” (Verenigde 
Nasies, The World at Six Billion, 1998). Die 
idee van ’n leër van 200 miljoen was dus 
ondenkbaar—behalwe vir Bybelprofesie, wat 
dit vooruit gesien het.

Massavernietiging en die moontlik-
heid van menslike uitwissing.

Die leër wat hierbo genoem word, word deur 
demoniese magte beïnvloed “om ’n derde van 
die mense dood te maak” (Openbaring 9:15). 
Jesus Christus het gesê dat in die laaste dae 
“sal daar groot verdrukking wees soos daar 
van die begin van die wêreld af tot nou toe 
nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En 
as daardie dae nie verkort was nie, sou geen 
vlees gered word nie; maar ter wille van die 

Hedendaagse Toestande is Baie Eeue  
Gelede in die Skrif Voorspel

uitverkorenes sal daardie dae verkort word” 
(Matteus 24:21-22).

Die vermoë om so baie dood te maak—
selfs die hele mensdom—het nie bestaan tot 
die vermenigvuldiging van kernwapens in die 
latere 20ste eeu nie.

’n Joodse staat in die Heilige Land 
wat Jerusalem beheer.

In die laat eerste en vroeë tweede eeue, 
het die Romeine 
die Jode uit hul 
vaderland ver-
dryf. Tog het die 
boek Daniël ’n 
verontreiniging 
en onderbreking 
van offerandes 
in ’n eindtydse 
Joodse heiligdom 
in Jerusalem 
voorspel—wat 
beteken dat daar 
eers ’n heiligdom 

en offerandes in plek moet wees (Daniël 
12:10-11; vergelyk 8:13; 9:27; 11:31).

Daar was ’n prototipe vervulling van hierdie 
gebeure in die tweede eeu vC, maar Jesus 
het dit duidelik gemaak dat Daniël se profesie 
oor die verontreiniging van die heilige plek 
hoofsaaklik gewys het op ’n nog toekomstige 
gebeurtenis wat die eindtydse Groot Verdruk-
king sou voorafgaan (Matteus 24:15-22)—en 
gesê het: “Dan moet die wat in Judéa is, na die 
berge vlug” (vers 16).

Vir byna 2,000 jaar het ’n Joodse staat  
wat Jerusalem sou beheer, onmoontlik gelyk, 
met die Jode wat verstrooi was en die Hei-
lige Land in Moslemhande. Tog was die Jode 
merkwaardig genoeg nooit geassimileer in  
die volke onder wie hulle verstrooi was nie.  
Uiteindelik, teen oënskynlik oorweldigende  
kanse, was hulle in staat om na hul vader- 
land terug te keer en ’n Joodse staat te stig en 
te behou—’n wonderlike vervulling van profe-
sie. (Vir meer inligting, sien ons gratis boekies 
Are We Living in the Time of the End? en  

The Middle East in Bible Prophecy.)

Die opkoms van Brittanje en die Ver-
enigde State as wêreldmoondhede.

Aan die patriarge Abraham, Isak en Jakob 
het God groot nasionale seëninge belowe.  
Genesis 35:11 sê dat die nasionale geboorte-
reg-seëninge verwesenlik sou word deur “’n 
nasie, ja, ’n menigte van nasies.”

Genesis 48-49 toon dat hierdie geboortereg 
oorgedra was aan Jakob se seun Josef en sy 
seuns Efraim en Manasse—met Efraim wat 
bestem was om die menigte van nasies te 
word en Manasse bestem om ’n groot enkele 
nasie te word. Verder sou hierdie seëninge ver-
vul word “in die laaste dae”—naby die einde 
van hierdie tydperk van die mens.

Die volheid van die seëninge wat in hierdie 
en ander gedeeltes beskryf word, was nooit 
deur Israel in die Heilige Land verwesenlik nie. 
In plaas daarvan was die noordelike stamme 
van Israel—insluitend Efraim en Manasse—
uiteindelik deur die invallende Assiriërs ge-
deporteer. Leidrade in sekulêre geskiedenis 
en verskeie profesieë openbaar dat die soge-
naamde verlore stamme na Noordwes-Europa 
gemigreer het. Die Britse Ryk en Statebond is 
klaarblyklik verteenwoordigend van moderne 
Efraim, terwyl Manasse vandag die Verenigde 
State van Amerika is—hierdie nasies se ryk-
dom en geopolitieke posisie stem ooreen met 
die Bybel se beloftes dat hulle sou styg om die 
oorheersende nasies van die wêreld te wees. 
Soos Brittanje die wêreld in die 19de eeu oor-
heers het, het Amerika dit ook in die 20ste eeu 
gedoen. (Om meer hieroor te wete te kom, lees 
ons gratis boekie The United States and Britain 
in Bible Prophecy.)Fo
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noorde van Israel in die Slag van Panium behaal en die stad Sidon (“’n ver-
sterkte stad”) ingeneem waar Scopas oorgegee het. Antiochus het volkome 
beheer oor die Heilige Land, die “Pragtige Land” verkry (vers 16).

Vers 17: Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, lees: “Hy [die koning van 
die Noorde] sal dan besluit om op die sterkte van die mag van sy konink- 
ryk met die koning van die suide ’n ooreenkoms te sluit. Hy sal hom met 
een van sy vroue se dogters laat trou om hom onderdanig te hou. Die plan 
sal egter nie vir hom uitwerk nie.”

Nadat hy Scopus verslaan het, wou Antiochus beheer oor Egipte self 
verkry. Hy het sy dogter, Cleopatra, [nie die latere, meer bekende koningin 
van daardie naam nie] aan 
Ptolemeus V in die huwelik 
gegee. Hy het geglo dat sy 
die belange van haar man 
ten gunste van hom, haar pa, 
sou verraai. Maar Cleopatra 
het die planne van Antiochus 
gefrustreer deur by haar man 
te staan. 

Verse 18-19: Vervolgens 
het Antiochus eilande en 
kusstede aan die suide van 
Klein-Asië en die Egeïese 
gebied aangeval—eers ge- 
biede wat Egipte beheer het 
en toe verder wes in reaksie 
op Grieke wat ’n beroep op 
hom gedoen het om hulp 
teen toenemende Romeinse 
beheer in die gebied. Hy het 
ook asiel gegee aan Rome 
se vyand, Hannibal van 
Kartago, wat hom gehelp het om in Griekeland te land. Rome het gerea-
geer deur Antiochus aan te val en sy magte ’n nederlaag toe te dien. Die 
Romeine het hom baie van sy grondgebied ontneem en verskeie gyselaars 
na Rome geneem, insluitend Antiochus se seun. Rome het groot heffings 
van hom geëis (vers 18).

Antiochus het in skande teruggekeer na sy vesting, Antiogië. Hy was nie 
in staat om die swaar fooie te betaal wat deur die Romeine gevra is nie en 
hy het probeer om ’n heidense tempel te plunder. Sy optrede het plaaslike 
inwoners so woedend gemaak dat hulle hom doodgemaak het, wat hom tot 
’n roemlose einde gebring het (vers 19).

Vers 20: Volgens 2 Makkabeërs 3:7-40 was Antiochus se ander seun, 
Seleucus IV, ook finansieel in nood as gevolg van die betaling van die 
huldeblyk aan Rome (2 Makkabeërs is ’n apokriewe boek wat oor hier-
die gebeure berig). Seleucos het een van sy hoofamptenare, Heliodorus, 
gestuur om belasting in te vorder, selfs al moes hy die tempel in Jerusalem 
plunder. Heliodorus het na die heilige stad gegaan, maar niks gekry nie. 
Seleucus is later deur Heliodorus vergiftig en so doodgemaak, “maar nie 
deur toorn of deur oorlog nie.

Antiochus Epiphanes

Daniël 11:21-35: Hierdie verse praat van die berugte Antiochus IV (ook 
bekend as Epiphanes), die broer van Seleucus IV, wat vroeër as gyselaar na 
Rome geneem is. Hy was ’n “tirannieke onderdrukker wat sy uiterste bes 
gedoen het om die Joodse godsdiens heeltemal te vernietig” (Expositor’s, 
bl. 136).

Antiochus het wette aangeneem wat die beoefening van die Joodse gods- 
diens verbied het, onder straf van die dood. Hy was ’n man wat ongelooflik 
wreed was. Op sy bevel “is ’n bejaarde Skrifgeleerde, Eleasar, doodgeslaan 
omdat hy geweier het om varkvleis te eet. ’n Ma en haar sewe kinders is  
agtereenvolgens in die teenwoordigheid van die goewerneur vermoor om- 
dat hulle geweier het om hulde aan ’n beeld te bring. Twee moeders wat 
hul pasgebore seuns besny het, is deur die stad gedryf en van die muur af 
gegooi” (Charles Pfeiffer, Between the Testaments, 1974, bl. 81-82).

Vers 31: Dit verwys na die groot gebeurtenisse van 16 Desember, 168 
vC, toe ’n waansinnige Antiochus Jerusalem binnegegaan en 80,000 mans, 
vroue en kinders vermoor het (2 Makkabeërs 5:11-14). Hy het toe die tem-
pel ontheilig deur ’n offer aan die hoof Griekse god Zeus, te bring. Hier-
die wandaad was ’n voorloper van ’n vergelykbare gebeurtenis wat Jesus 
Christus gesê het in die laaste dae sal plaasvind (Matteus 24:15).

Verse 32-35: Hierdie verse beskryf blykbaar, op een vlak, die ontembare 
wil en moed van die Makkabeërs, ’n familie van priesters wat Antiochus 
en sy opvolgers teëgestaan het. Die Makkabeërs se opstand teen die Siriese 
koning is ontketen toe “Mattathias, die leidende priester in die stad Modein 
… nadat hy die offisier van Antiochus vermoor het wat gekom het om die 
nuwe dekreet oor afgodsaanbidding af te dwing … ’n guerrilla-groep gelei 
het wat gevlug het na die heuwels …” (Expositor’s, bl. 141).

Mattathias was in sy saak bygestaan deur vyf seuns, veral Juda of  
Judas, met die bynaam Maqqaba (Aramees vir hamer, waarvandaan die 
naam Makkabeërs afgelei is). Baie van hierdie patriotte het gesterf vir  
hierdie saak, maar hul heldedade het uiteindelik die Siriese magte uit die 
land verdryf.

Op ’n ander vlak kan hierdie verse selfs verwys na die Nuwe-Testamen-
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Die Joodse priester Mattathias het ’n opstand 
teen Antiochus Epiphanes veroorsaak toe hy  
die koning se gedwonge afgodediens geweld- 
dadig teëgestaan het.
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tiese Kerk, met hul verwysings na magtige werke, vervolging en afvallig-
heid “tot die tyd van die einde” (vers 35).

Inderdaad, met ’n eksplisiete verwying na die eindtyd, neem Daniël se 
profesie beslis ’n ander toon aan. Om Expositor’s aan te haal: “Met die 
sluiting van die voorafgaande perikoop [uittreksel] by vers 35, eindig die 
voorspellende materiaal wat onbetwisbaar van toepassing is op die Hel-
lenistiese ryke en die stryd tussen die Seleukiede en die Joodse patriotte. 
Hierdie huidige gedeelte (vv. 36-39) bevat ’n paar kenmerke wat nouliks 
van toepassing is op Antiochus IV, hoewel die meeste van die besonder-
hede op hom sowel as op sy hedendaagse antitipe, “die dier,” van toepas-
sing kan wees.

Liberale en konserwatiewe geleerdes “stem saam dat die hele hoofstuk 
11 tot op hierdie punt, treffende, akkurate voorspellings van die hele reeks 

gebeure vanaf die regering van Kores … tot die onsuksesvolle poging van 
Antiochus Epiphanes om die Joodse geloof uit te roei, bevat” (ibid.).

Interpretasie van die profetiese bewyse

Hierdie geleerdes verskil egter oor wat dit beteken. Oor die twee stand-
punte, sê Archer dat vir konserwatiewe geleerdes “hierdie patroon van 
voorspelling en vervulling [dien as] dwingende bewyse van die goddelike 
inspirasie en gesag van die Hebreeuse Geskrifte, aangesien slegs God 
moontlik die toekoms kan vooruitsien en toesien dat Sy aangekondigde 
plan presies vervul sou word. Vir die rasionaliste, wat egter begin met  
die uitgangspunt dat daar geen persoonlike God is nie … , is daar geen 
moontlikheid van ’n ware vervulling van profesie nie … 

“Alle Bybelse gevalle van vervulde profesieë moet as vroom bedrog 
beskou word waarin die fiksie wat die voorspelling daarvan opteken, eers 
nadat die gebeurtenis plaasgevind het, bedink is … Dit is wat rasionaliste 
te sê het oor alle voorspellende gedeeltes in enige plek in die Bybel. Vir 
hulle kan daar nie iets soos goddelike openbaring van toekomstige gebeure 
wees nie. Andersins moet hulle hul basiese posisie prysgee en die moont-
likheid van die bonatuurlike erken, soos gedemonstreer deur gedetailleerde 
vervulling van gebeure wat voorspel is, soos hier in Daniël, deur ’n profeet 
van God meer as 360 jaar vooruit” (Expositor’s, bl. 143-144) .

Wat dit sê, is dat diegene wat selfs die moontlikheid van die bestaan van 
Bybelprofesie betwis, dit doen omdat hulle die bonatuurlike wil ontken; 
hulle wil selfs die bestaan van ’n God ontken wat in staat is om gebeure 
tot in die kleinste besonderhede te voorspel.

Sommige ateïste erken dat hulle tot hul gevolgtrekkings kom omdat 
hulle eenvoudig nie wil hê dat God vir hulle moet sê hoe om te lewe nie.

Aldous Huxley het byvoorbeeld in Ends and Means van sy vooroor-
deel geskryf: “Ek het motiewe gehad om nie te wil hê dat die wêreld ’n 
betekenis moet hê nie; gevolglik het ek aanvaar dat dit geen gehad het nie 
en kon sonder enige moeite bevredigende redes vir hierdie aanname vind 
… Die filosoof wat geen betekenis in die wêreld vind nie, is nie uitsluitlik 
gemoeid met ’n probleem in suiwer metafisika nie; hy is ook bekommerd 
om te bewys dat daar geen geldige rede is waarom hy persoonlik nie moet 
doen soos hy wil nie, of waarom sy vriende nie politieke mag moet gryp 
en regeer op die manier wat hulle vir hulself die voordeligste vind nie.”

Hy het voortgegaan, “Vir myself … was die filosofie van betekenisloos-
heid in wese ’n instrument van bevryding … Ons het beswaar gemaak teen 
die moraliteit omdat dit inmeng met ons seksuele vryheid ” (1938, bl. 270, 
272-273).

Dit kan nie duideliker gesê word nie. Mense ontken die gesag van die 
Bybel omdat hulle nie wil hê dat God vir hulle moet sê wat om te doen 
nie. Maar vir diegene wat bereid is om te sien, is die waarheid duidelik. 
God alleen kan die toekoms voorspel en dit dan tot stand bring. Dit staan 
as onweerlegbare bewys van Sy bestaan en van die goddelike oorsprong 
van die Bybel vir diegene wat bereid is om daarna te kyk, dit te aanvaar  
en Hom te glo.

In Jesaja 45:21-22 daag Hy ons uit om juis dit te doen: “Verkondig en 
bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, 
lank tevore dit verkondig? Is dit nie Ek, die HERE, nie? En buiten My is 
daar geen ander God nie: ’n regverdige en reddende God is daar buiten My 
nie. Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek 
is God, en daar is geen ander nie.”

Die Bybel en Profesie

God alleen kan die toekoms voorspel en dit dan tot 
stand bring. Dit staan as onweerlegbare bewys van Sy 
bestaan en van die goddelike oorsprong van die Bybel 
vir diegene wat bereid is om daarna te kyk, dit te aan-
vaar en Hom te glo.
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Die Bybel en U …

’n 2004-peiling wat deur die tydskrif Newsweek gedoen was, het berig 
dat net meer as die helfte van Amerikaners glo dat Jesus Christus 
sal terugkeer. Vyftien persent het gesê hulle dink daardie gebeurte-
nis sal binne hul leeftyd plaasvind. (In die meeste ander lande is 

hierdie persentasies kleiner).
As Christus nou sou terugkeer, wat sou dit vir die gemiddelde burger 

van die wêreld beteken? As die Regter van die hele mensdom rekenskap 
vra (2 Korintiërs 5:10), wat sou u posisie wees? In die hele opgetekende 
geskiedenis het net een samelewing as ’n groep tot bekering gekom toe 
God gewaarsku het teen dreigende teenspoed. Dit was die antieke stad 
Ninevé, hoofstad van die Assiriese Ryk, wat as gevolg van die waarsku-
wing van Jona tot berou gekom het (Matteus 12:41).

As nasies nie ’n beter weg inslaan nie, wat kan individue doen? Met 
ander woorde, wat moet u doen met die inligting wat u in hierdie boekie 
geleer het? As die Bybel inderdaad die geïnspireerde lering van die Skep-
per van die heelal aan Sy geskape wesens is, wat moet u doen?

Die boodskap is duidelik: Dit maak nie saak wat ander doen nie, u het 
die mag en verantwoordelikheid om persoonlike aksie te neem en God te 
soek. Die Bybel is ’n betroubare gids tot menslike gedrag. Dit is God se 
Woord aan ’n geestelik bankrot mensdom. Dit is ons Maker se instruksie-
boek, wat ons vertel hoe ons moet lewe.

Die Skrif is al millennia lank beskikbaar. Mense het die Woord van 
God uit sy bladsye en van die profete gehoor. Hulle het God se vermaning 
gehoor om berou te toon en gehoorsaam te wees. Maar, dit maak nie saak 
wie die boodskap gebring het nie, ongeag die maniere van kommunikasie, 
die resultaat was nog altyd dieselfde—net ’n klein minderheid het gereageer.

Toe Christus die evangelie kragtig aan Sy eie mense gespreek het, het 
hulle dit verwerp. Hy het ’n skandelike feit aan hulle uitgewys: Al het 
hulle God se Woord gehad, het hulle geweier om te glo en daarvolgens te 
handel, daarom het God Hom na ander gewend. “Maar Ek sê vir julle met 
waarheid,” het Jesus gesê, “daar was baie weduwees in Israel in die dae van  
Elía toe die hemel toegesluit was drie jaar en ses maande lank, toe daar ’n 
groot hongersnood gekom het in die hele land, en na nie een van hulle is 
Elía gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na ’n weduwee. En daar was 
baie melaatses in Israel in die tyd van Elísa, die profeet, en nie een van 
hulle is gereinig nie, behalwe Naäman, die Síriër” (Lukas 4:25-27).

Jesus het ’n hartseer werklikheid opgemerk wat deur die geskiedenis 
heen duidelik was: Alhoewel baie die geleentheid gehad het om van God 
se waarheid te leer, het slegs ’n betreklike handjievol gereageer en toege-
laat dat daardie begrip hulle lewens verander (Matteus 22:14).

Geloof en keuse

Wat is anders aan diegene wat reageer in vergelyking met diegene wat 
dit nie doen nie? Dit is gewoonlik verskeie dinge. Een daarvan is ’n oor-
tuiging dat die Bybel inderdaad die Woord van God is. Nog een is die 
uit-oefening van vrye wil. God het ons die reg van vrye keuse toegelaat 
en dwing ons nie om dinge op Sy manier te doen nie. Sommige mense 
gebruik hul vrye wil om positief te reageer wanneer God roep; ander ver-
werp hierdie roeping. Die keuse is altyd ons s’n.

Maar daar is nog ’n faktor wat baie belangrik is in hoe ons op die Woord  
van God reageer. In hierdie boekie het ons die kwessie, of die Bybel waar 
is en dus ’n betroubare gids tot menslike gedrag is, gekonfronteer. Ons het 
soliede bewyse aangebied wat bevestig dat dit so is. Alhoewel dit aansien-
lik is, is die bewyse dat die Bybel waar is nie genoeg om elke agnostikus 
en ateïs tevrede te stel nie. As dit was, sou niemand op aarde ’n ateïs of ’n 
agnostikus wees nie. Elke rasionele persoon sou sy vrye wil uitoefen om 
ten minste te glo, indien nie gehoorsaam nie. Die Skrif herinner ons egter 
daaraan dat selfs die demone weet dat God bestaan, maar eenvoudig kies 
om aan Hom ongehoorsaam te wees (Jakobus 2:19).

Dit is God se voorneme om ons ’n keuse te gee of ons ’n mate van 
geloof sal beoefen. Soos die Amerikaanse staatsman en redenaar Daniel 
Webster opgemerk het, is die Bybel ’n geloofsboek. As ons voldoende 
bewyse gehad het om elke skeptikus se bedenkinge te weerlê, sou ons 
geen behoefte aan geloof gehad het nie. Dit is nie die manier waarop God 
gekies het om te werk nie. Almal van Adam tot vandag is geroep om deur 
geloof te lewe.

En wat is geloof? “Die geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat  
ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie” (Hebreërs 11:1). 
Wat geloof betref, sê die apostel Paulus vir ons dat Abraham “was ten 
volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het” 
(Romeine 4:21). God wil hê dat ons dieselfde vertroue in Hom moet hê.

Die Bybel en die huidige geslag

Terwyl sommige aandring op harde wetenskaplike bewyse voordat hulle  
sal glo, val ander in die ander filosofiese put. Hulle stel nie belang in ’n God 
wat hulle deur skriftuurlike openbaring ontmoet nie; hulle begeer eerder ’n 
god wat ooreenstem met hulle eie persoonlike beskouing van die wêreld. 
Sommige het dit ’n soeke na ’n ontwerpergod of boetiekgodsdiens genoem.

Skrywer Wade Clark Roof merk op dat “baby boomers,” diegene wat 
tussen die einde van die Tweede Wêreldoorlog en ongeveer 1964 gebore is, 
“grootgeword het in ’n kultuur na die sestigerjare wat keuse, om self te ken 
en te verstaan, die belangrikheid van persoonlike outonomie en vervulling 
van ’n mens se potensiaal, beklemtoon—alles dra by tot ’n hoogs subjek-
tiewe benadering tot godsdiens” (A Generation of Seekers, 1993, bl. 30). 

Die Bybel en U …
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Bevat die Bybel foute? Dikwels hang die 
antwoord af van die leser. Vir diegene wat 

vasbeslote is om die Skrif te ondermyn, ja, dit 
bevat foute en geen antwoord sal hulle bevredig 
nie. Maar vir ander, los noukeurige studie en 
geduld gewoonlik enige probleme op.

Soos bekende skrywer Josh McDowell ver-
duidelik aangaande die Bybel: “Dit is ’n fout  
vir die kritikus om aan te neem … dat wat 
nog nie verduidelik is nie, nooit verduidelik sal 
word nie. Wanneer ’n wetenskaplike op ’n ano-
malie in die natuur afkom, gee hy nie verdere 
wetenskaplike verkenning op nie. Hy gebruik 
eerder die onverklaarde as ’n motivering om ’n 
verduideliking te vind … 

“Net so benader die Christengeleerde die 
Bybel met dieselfde veronderstelling dat dit wat 
tot dusver onverklaarbaar is, nie onverklaarbaar 
is nie. Hy of sy neem nie aan dat verskille 
teenstrydighede is nie. Wanneer hy iets teëkom 
waarvoor hy geen verduideliking het nie, gaan hy 
bloot voort om navorsing te doen, en glo dat een 
uiteindelik gevind sal word … 

“Soos sy wetenskaplike eweknie, is die Bybel-
student vir sy geloof en navorsing beloon. Baie 
probleme waarvoor geleerdes voorheen geen 
antwoord gehad het nie, het aan die meedo- 
ënlose soeke na antwoorde deur geskiedenis, 
argeologie, taalkunde en ander dissiplines 
meegegee. Kritici het byvoorbeeld eenkeer 
voorgestel dat Moses nie die eerste vyf boeke 
van die Bybel kon geskryf het nie, want daar 
was geen skrif in Moses se dag nie. Nou weet 
ons dat skryf ’n paar duisend jaar of meer voor 
Moses bestaan het.

“Net so het kritici eenkeer geglo dat die By-
bel verkeerd was om van die Hetitiese mense 
te praat, aangesien hulle totaal onbekend 
was aan historici. Nou weet historici van hul 
bestaan deur middel van ’n Hetitiese biblioteek 
wat in Turkye gevind is. Dit gee ons die ver-
troue om te glo dat Bybelse probleme wat nog 
nie verduidelik is nie, wel ’n verklaring het, en 

ons hoef nie te aanvaar 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 ’n voorbeeld van die oplossing van ver-

onderstelde teenstrydighede, kom ons kyk hoe 
die vier Evangelies die woorde opgeteken het 
wat Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur, 
beveel het om bo Jesus se kop geplaas te word 
by Sy kruisiging.

Matteus 27:37 lees, “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 nie een van die skrywers die woorde 
behoorlik gekopieer het nie. Maar wanneer 
ons elke verslag lees, vind ons dat elkeen 
’n bietjie meer inligting by die res voeg. Van 
Johannes vind ons uit dat Pilatus die bood- 
skap saamgestel het. Van Lukas het ons by-
komende inligting oor hoekom hierdie woorde 
verskil: Die inskripsie was oorspronklik in 
drie tale geskryf, Grieks, Latyn en Hebreeus  
(Lukas 23:38).

Die variasie van die bewoordings sou dus 
logies te doen hê met die drie tale wat gebruik 
was sowel as die verskillende standpunte van 
elke biograaf, wat effens verskillende aspekte 
van Christus se lewe en bediening beklemtoon. 
As ons die bewoording van die verskillende ver-
slae bymekaar voeg, sien ons dat die volledige 
boodskap was “Dit is Jesus van Nasaret, die 
koning van die Jode.”

Nie een van die Evangelieverslae weer-
spreek die ander nie; hulle vul mekaar aan om 
’n groter begrip te verskaf. ’n Handige hulp-
middel om Christus se lewe en bediening te 

Bevat die Bybel Foute? bestudeer, is A.T. Robertson se A Harmony of 
the Gospels, wat al vier Evangelieverslae langs 
mekaar in chronologiese volgorde verskaf.

Ander skynbare teenstrydighede in die By-
bel hou verband met tye en datums. Een 
voorbeeld hiervan is dat Israel beide ’n siviele 
en ’n heilige kalender gebruik het. Die burger-
like jaar het in die herfs begin met die maand 
Tisjri, terwyl die heilige jaar in die lente met 
die maand Nisan of Abib begin het. Wanneer 
twee skrywers blykbaar verskil oor die tydsbe-
rekening van ’n spesifieke gebeurtenis, kan die 
skynbare teenstrydigheid opgeklaar word deur 
vas te stel watter van die twee kalenders hulle 
gebruik het.

In ’n ander kwessie van tydsberekening, 
blyk dit dat Johannes 19:14 nie met Matteus 
27:45 saamstem nie. Johannes het gebeure 
beskryf wat voor die kruisiging plaasgevind 
het en sê dat dit omstreeks die “sesde uur” 
plaasgevind het. Matteus stem saam met 
Markus 15:33 en Lukas 23:44 wanneer hy sê 
die duisternis het die land, ná die kruisiging, 
van die sesde tot die negende uur oordek. Is 
daar ’n werklike verskil tussen hierdie verslae?

Nee! Die antwoord lê in die feit dat die 
Joodse staat toe onder Romeinse beheer was 
en Johannes het die Romeinse tydsberekening 
gebruik, wat om middernag begin het. Die 
“sesde uur” in Johannes se berekening was 
6:00 in die oggend. Die Joodse metode van 
tydsberekening het egter vanaf daardie tyd 
van die oggend begin en dit as die eerste uur 
van die dag beskou. Die sesde uur van die 
dag was dus volgens die Joodse berekening 
die middag.

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

Antwoorde is dalk nie geredelik  
duidelik nie

Wat van ander skrifgedeeltes wat oënskyn- 
like teenstrydighede bevat? Sommige hiervan 
is as gevolg van foutiewe vertalings; sommige 

Bybelvertalings is eenvoudig meer akkuraat 
as ander in die vertaling van spesifieke verse. 
Met ander gedeeltes kan die probleme meer 
aansienlik wees.

’n Mens moet nie bekommerd wees oor 
wat blykbaar foute in die Bybel is nie. Daar is 
antwoorde en oplossings vir hierdie gedeeltes 
wat dalk nie geredelik duidelik is nie. Soos die 
bekende Bybelgeleerde Gleason Archer skryf:

“Terwyl ek die een klaarblyklike teenstry- 
digheid na die ander hanteer het en die be-
weerde verskille tussen die Bybelse verslae 
en die bewyse van taalkunde, argeologie of 
wetenskap bestudeer het, is my vertroue in 
die betroubaarheid van die Skrif herhaaldelik 
geverifieer en versterk deur die ontdekking dat 
byna elke probleem in die Skrif wat ooit deur 
die mens ontdek is, van antieke tye af tot nou, 
op ’n heeltemal bevredigende wyse deur die 
Bybelse teks self hanteer word—of anders 
deur objektiewe argeologiese inligting … 

“Daar is ’n goeie en voldoende antwoord  
in die Skrif self om elke aanklag wat ooit daar-
teen gebring is, te weerlê. Maar dit is net te 
verwagte van die soort boek wat die Bybel be-
weer dat dit is, die inskripsie van die onfeilbare 
Woord van die Lewende God” (Encyclopedia of 
Bible Difficulties, 1982, bl. 12).

Die Bybel is die Woord van God, en ons kan 
daarop staatmaak as die Boek wat die pad na 
verlossing vir ons verlig. Dit is betroubaar. Die 
apostel Paulus het geskryf dat “die hele Skrif 
is deur God ingegee” (2 Timoteus 3:16). Jesus 
het gesê dat “die Skrif nie gebreek kan word 
nie” (Johannes 10:35).

Dit is ’n belofte van Jesus Christus waarop 
ons kan staatmaak en waarop ons ons vol-
kome vertroue kan plaas. Dus, wanneer ons 
die Bybel lees, laat ons verseker wees dat ons 
inderdaad ’n boek lees wat deur God geïnspi-
reer is en die volle steun bevat van die Ewige 
God wat begeer om ons die verlossing te gee 
wat die boek ons belowe.

’n Bietjie navorsing met kommentare en  
ander Bybelhulpe kan gewoonlik Bybelpro- 
bleme oplos.
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Hulle is geneig om weg te skram van gestruktureerde godsdiens. Hulle is 
minder geneig om aan ’n georganiseerde kerk te behoort en hulle is minder 
geneig om die Bybel as objektiewe waarheid te beskou. Hulle is nie seker 
waarheen om te gaan vir antwoorde op godsdienstige vrae nie.

Onseker oor wat waarheid is en of dit selfs bestaan, is sulke mense ge- 
neig om ’n kerk te soek wat aan hul persoonlike voorkeur voldoen eerder 
as ’n plek waar objektiewe Bybelse waarheid gevind kan word. Dit is vir 
hulle belangriker om gemaklik te voel met hul kerk of gemeente as om deel  
te neem aan ’n kerk wie se leerstellings en praktyke stewig in die Bybel 
geanker is. Ervaring in hul formatiewe en jong-volwasse jare het bygedra 
tot ’n gevoel van vervreemding van samelewingsinstellings, insluitend 
godsdienstige instellings.

As lede van die eerste televisiegenerasie, is baby boomers gekondisioneer  
vir wat Roof die “mentalisering” van verlossing, noem. Hulle ouers het die  
meeste van hul siening van die wêreld gekry deur te lees. Boomers is groot- 
liks opgevoed deur die gebruik van beelde op televisie. “In ’n kultuur van 
drukwerk is prioriteit gegee aan die objektiewe, aan die rasionele gebruik 
van die verstand, wat godsdienstige gesprekke met logies geordende inhoud  
aangemoedig het. Leerstellige debat en teologiese besinning het onder 
hierdie toestande gefloreer … Maar in ’n beeldkultuur geniet die subjek-
tiewe voorrang bo die objektiewe” (ibid., bl. 135, beklemtoning bygevoeg).

Die resultaat? Onlangse geslagte het ’n ander filosofiese houding teen-
oor God, kerke, godsdienstige ervaring en die Bybel ingeneem. Of die 
Bybel waar is, is blykbaar nie vir hulle so belangrik nie.

Hierdie siening word ook deur sommige professionele mense gehuldig. 
“Daar is geen gebrek aan geleerdes nie—onder wie historici, teoloë, taal-
kundiges en argeoloë—wat tot die gevolgtrekking gekom het dat dit funda-
menteel van sekondêre belang is of die feite wat in die Bybel gemeld word, 
korrek is of nie” (Werner Keller, The Bible as History, 1982, bl. 433).

Maar dit maak saak. Die Bybelse argeoloog George Ernest Wright het 
die mening uitgespreek dat “in Bybelse geloof hang alles daarvan af of die 
hoofgebeure werklik plaasgevind het” (aangehaal deur Keller, bl. 434). As 
die hoofgebeure van die Bybel nie plaasgevind het nie, hoe kan ons dan 
enigiets glo wat dit sê?

Die lewensverhale van die Ou-Testamentiese aartsvaders is die grond-
slag waarop die historiese rekord van die Bybel gebaseer is. As die God 
wat beweer dat Hy die Bybel geïnspireer het vir ons ’n versameling mites 
en legendes gegee het, hoe kan ons dan vertroue hê in enigiets wat Hy sê?

Volgens die Nuwe Testament was die aartsvaders en profete van die 
Hebreeuse Geskrifte werklike mense. Beskou Abraham as ’n voorbeeld. 
Hy word in die voorgeslag van Jesus Christus gelys (Matteus 1:1). In ’n 
gesprek met die Fariseërs het Jesus na Abraham verwys as ’n werklike 
historiese figuur (Johannes 8:56-58). As Christus hom misgis het, dan was 

Hy niks anders as ’n oningeligte man nie. In daardie geval kon Hy nie ons 
Verlosser wees nie en ons geloof sou tevergeefs wees. Die akkuraatheid 
van die Bybel maak dus saak!

As Abraham nie ’n historiese figuur was nie, hou miljoene Jode en 
Arabiere wat beweer dat hulle van sy geslagslyn is, vas aan mitiese tradi-
sies en valse weergawes van millennia van geskiedenis. Jesus het gesê dat 
Abraham in die opstanding sou wees (Matteus 8:11). Om die historiese 
werklikheid van Abraham te ontken, is om Jesus Christus se woorde sowel 
as rekords en tradisies wat duisende jare teruggaan, te ontken. Argeologie 
bied ondersteuning van die Bybelse rekord in hierdie verband, soos ons 
gesien het. Maar op die ou end kom dit neer op ’n kwessie van geloof. Glo 
ons dat die Bybel waarlik God se Woord is? Glo ons God?

God moedig geloof aan

Ten spyte van baie bewyse wat versamel kan word ten gunste van die 
waarheid van die Bybel, kom geloof deur die ontwikkeling van ’n persoon-
like verhouding met God. (Om meer te wete te kom, laai of versoek ons 
gratis boekie You Can Have Living Faith.)

Twyfel en ongeloof is nie onoorkomelike struikelblokke nie. Selfs 
sommige mense wat Jesus Christus in die vlees teëgekom het, het soms 
gestruikel. “Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!” het ’n man gepleit 
wat met sy geloof geworstel het (Mark 9:24). Jesus was simpatiek en het 
die ontstelde man gehelp deur sy seun te genees (verse 25-27).

God bewys begrip in Sy benadering tot die sukkelende mensdom: “Hy  
weet tog waarvan ons gemaak is; Hy weet dat ons net stof is” (Psalm 103:14, 
Nuwe Lewende Vertaling). God sal mense help wat Hom ywerig soek.

Een manier om God te soek, is deur ’n noukeurige studie van die Bybel. 
“Dit is geen toeval dat die Bybel deur soveel eeue met soveel akkuraatheid 
en mag na ons gekom het nie. God bedoel vir ons om ons lewens volgens 
hierdie boek te leef, en baie mense het hulle toegewy aan die behoud van 
die heilige teks daarvan” (Paul Wegner, The Journey From Texts to Trans-
lations, 1999, bl. 24).

’n Voortgesette, ernstige ondersoek van die Skrif sal die geloof bewerk-
stellig wat u nodig het (Romeine 10:17). U sal vind dat u geloof sal groei. 
U sal verbaas wees oor wat die Skrif verkondig. Soos u basiese waarhede 
leer, sal u meer en meer wil studeer.

U sal vind dat die Skrif die antwoorde bevat op die kolossale probleme 
wat die mensdom konfronteer. Dit op sigself sal u geloof in God bou. U sal 
vertroue hê dat Hy Sy plan nie net in die wêreld vervul nie, maar ook in u 
persoonlike lewe.

Aanvaar die bewyse dat die Bybel waar is en dat dit u Skepper se gawe 
aan u is—Sy gids vir die vrugbare, produktiewe en oorvloedige lewe 
(Johannes 10:10) wat Hy wil hê u moet geniet!
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