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REDAKSIONEEL

Sonder om ’n deskundige te wees, kan ’n mens sien 
dat die foto “gedokter” is. ’n Vinnige Google- soek-
tog help darem om alle onsekerheid uit die weg te 
ruim wan neer dit die oorsponklike foto van die 
1933-Bybel ver talers sonder die Vrymesselaars te ken 
oplewer. Wie verder darem die geskiedenis rondom 
die eerste Afri kaan se Bybelvertalings pro jek te ken of 
weet waar om in goed-nagevorsde bron ne daaroor 
na te lees, sal baie gou agterkom dat ongesubstan-
sieerde aantygings soos hierdie, on gegrond is.

Dit is egter nie net die plasing van sulke vêrgesogte 
bewerings wat bekommer nie, maar veral mense se 
onvermoë om tussen die waarheid en die leuen te 
onderskei (ek het selfs ’n AP kerklidmaat of twee 
die plasing sien deel). Een van die redes waarom 
mense deesdae deur sulke sensasionele uitsprake op 
loop geneem word, is waarskynlik hul gebrek aan 
kennis. Nie net kennis van die Woord nie, maar ook 
kennis van die geskiedenis. Mense is nie meer toegerus 
en ingelig genoeg om ’n basiese onderskeidingsvermoë 
te vertoon sodat hulle nie van elke stukkie fopnuus, 
hoof nuus maak nie. 

Hiermee saam hou mense daarvan om ’n “vyand” te hê 
op wie hulle kan lostrek en wat vir al hul probleme ge-
bla meer kan word. Wie egter nie gegrond in die Woord, 
sy gereformeerde belydenis en die konser wa tie we tra-
disie is nie, sukkel om vriend van vyand te on der skei. 
Ons verloor ons driedimensionele visie sodat ons nie 
meer kan bepaal wie staan langs ons, wie staan naby 
aan ons en wie teenoor ons nie. Dit kniehalter ons ver-
moë om tussen vyand, medestander en medestry der te  
onderskei. 

2020 is ’n besonderse jaar in die geskiedenis van die 
By bel genootskap van Suid-Afrika aangesien dit die 
herdenking van hul 200ste bestaansjaar is. As deel van 
die herdenkings, is dit die beplanning om ook die nuwe 
Direkte Vertaling van die Bybel in Afrikaans bekend te 
stel. Ook hierdie projek was uit die staanspoor onder 
verdenking. Samesweringsteorieë soos hierbo is wyd en 
syd verkondig en al wat ’n kuberkryger is, het sy mening 
daaroor gelug. Petisies is opgestel. Die vertalers is by 
meer as een geleentheid daarvan beskuldig dat hulle 
liberaliste is, dat hulle Christus doelbewus uit die Bybel 
wil uitvertaal en sekere tekste uitlaat en dat daar van ’n 
korrupte bronteks gebruik gemaak is. Verder is daar ook 
dié wat meen dat hierdie vertaling vol Roomse dwalinge 
gaan wees aangesien geleerdes uit die Rooms-Katolieke 
Kerk ook aan die projek meegewerk het.

Konserwatisme met  
’n Roomse geurtjie
Ds. Schalk Strauss

In Mei vanjaar plaas ene David Boerseun onderstaande foto op Facebook. Met ’n striemende aanval trek 
hy te vel de teen die Calvinisme en beweer dat hulle die leuens en bedrog van die kerk “net baie dieper 
agter die rookskerm van die Geskrifte, wat deur hulle verkrag en verdraai is, verskuil”. Hy beweer dat die 
1933-Bybelvertalers almal Vrymesselaars was wat reeds in die 1933-vertaling van die Bybel in Afrikaans, 
die Woord van God verdraai en vervals het.

JULIE/AUGUSTUS 2020  1



Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid (Jes. 40:8).

Lees ’n mens egter die geskiedenis van die eerste ver-
ta lings in Afrikaans na, dan is dit opvallend hoedat die 
kritiek van destyds, ook nou weer kop uitsteek. In ’n 
berig wat in die Kerkbode van 1916 gepubliseer en in 
Totius se versamelde werke opgeneem is, gee hy ’n oorsig 
oor die geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling. 
Die eerste uitdaging was om die mense te “oortuig dat 
hulle ’n eie taal het en ’n eie nasie is.” Hoewel die jaar-
vergadering van die Genootskap van Regte Afrikaners 
besluit het om vir die Afrikaanse vertaling na die “Bron 
en Oorsprong terug te gaan”, is dit nie oral met dieselfde 
entoesiasme begroet nie:

Uit de Patriot verneem ons dat daar alreeds baie is 
wat ingeteken het om die Bybel in die sogenaam-
de patriottaal te verhaal. Van al die onbesonne 
voorstelle wat ons aan die Afrikaanse Bond te 
danke het, is dit nog die ergste ... Die Hollandse 
vertaling van die Bybel is een van die skoonste 
wat bestaan, en hoe daar mense kan wees wat dit 
opsy wil sit vir ’n vertaling in die „verspotlike” 
patriots, kan ons nie versin nie. (Tarka Heraut)

Ook die Kaapse Sinode van die NG Kerk het in 1886 die 
vertaling van die Bybel in Afrikaans van die hand gewys 
as “nóg wenslik, nóg noodsaaklik”. Uiteindelik maak 
Totius die volgende opmerking oor die rede waarom sy 
vader, ds. SJ du Toit, se vertaalpoging nie soveel inslag 
gevind het nie: “Ds. Du Toit het uit die grondteks ver-
taal, en dit het gemaak dat selfs van sy getrouste vriende 
sy strewe nie kon begryp nie. Daar was te veel verskil 
tussen hulle Statevertaling en die Afrikaanse vertaling, 
veral wanneer (soos in Handelinge) ’n hele teks uitgelaat 
en in die aantekening opgeneem word.”

Teenoor die hedendaagse kritiek teen medewerkers uit 
nie-gereformeerde agtergrond, is dit interessant om op 
te merk wat die samestelling was van die eerste vertaal-
span wat saam met ds. Du Toit gewerk het. Totius skryf 
die volgende: “Elke Donderdagaand kom ’n kring van 
broeders bymekaar om ’n ronde tafel, elkeen met sy 
Bybel voor hom. Een of twee het die Bybel in die grond-
taal, die ander het elkeen ’n aparte vertaling. Aanwesig 
was onder andere twee predikante, een sendeling, drie 
onderwysers, een dokter, een Jood, ’n aantal boere,  
ens.”

Daar is iets mooi in mense wat erns maak met die Woord 
van God en werklik besorg is oor bedenklike vertalings. 
Gesonde en gegronde kritiek was nog altyd deel van die 
konserwatiewe tradisie, want konserwatiewes wil graag 
bewaar en behou. In ons tyd is die probleem egter dat 
ons, omdat ons nie altyd weet wat dit is wat bewaar 
en behou moet word nie, sommer viervoet vasskop 
teen enige vorm van verandering. Waarvoor ons egter 
versigtig moet wees, is dat ons nie in die proses in ’n 
soort konserwatisme verval wat, soos wat die filosoof 
prof. Hendrik Hart ons leer, bloot ons voorkeure tot die 
beginsel verhef nie.

Een van die redes vir die Reformasie was die behoefte 
om die Bybel in die hand van die gewone lidmaat te plaas 
deur dit in die volkstaal om te sit. Hierin het Martin Lu-
ther ’n leidende rol gespeel toe hy die Nuwe Testament in 
die Duitse spreektaal omgesit het (daar was toe al ander 
Duitse vertalings beskikbaar). Die Rooms-Katolieke 
Kerk was natuurlik teen hierdie soort vertalings gekant 
omdat hulle gemeen het dat dit die deur vir onsuiwere 
vertalings sou oopmaak. 

Teen hierdie agtergrond kry ’n mens dus ’n geur van 
Roomse tradisionalisme wanneer ’n bepaalde soort 
konserwatisme ons daartoe noop om uit die staanspoor 
elke nuwe vertaling met agterdog te bejeën. Geldige 
en opbouende kritiek teen enige vertaling word in die 
wiele gery wanneer elke medewerker as ’n Vrymesselaar 
gebrandmerk word. 

Natuurlik moet ons nie alles wat ons gevoer word, vir 
soetkoek opeet nie. Mag hierdie uitgawe dus help om 
ons te bemagtig om nie bloot klinkende simbale te wees 
nie. Laat ons nie ophou om wagters op die mure te wees 
nie, maar laat ons wagters wees met die vermoë om die 
eintlike vyand te onderskei. Dit beteken dat ons nie elke 
vertaling uit die staanspoor met agterdog bejeën nie, 
maar ook dat ons nie sommer net elke vertaling op die 
winkelrak goedsmoeds aanvaar nie. Laat ons ten slotte 
ook opnuut met dankbaarheid gevul wees vir die wonder 
dat God sy Woord deur die eeue só bewaar het, dat ons 
dit vandag óók in Afrikaans kan lees. 

Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van 
onse God hou stand in ewigheid (Jes. 40:8). LIG IN DUISTERNIS
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AMPTELIK

DIE BOODSKAPPER
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50% afslag op R835,00 en meer indien AP kerksake geadverteer word. 

SPESIALE AANBIEDING! Kry 10% afslag vir  
10 agtereenvolgende advertensies vooruitbetaalbaar.

Bank inbetalingsbesonderhede:
Rekeningnaam: APK • ABSA Tjekrekening: 214 014 3068 

Elektroniese takkode: 632 005
Gebruik die DB-nommer wat aan u toegeken word as be talings ver-

wysing. Sodra ons u advertensie ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van u 
fa mi lielede of bekendes wat bediening nodig het, 
deur aan Francois van der Lith. Sy kontaknommer is: 
+44 771 869 8137; e-pos: engeland@apk.co.za

SKOOLKWARTALE 2020 (VOORLOPIG)
Tweede kwartaal: 8 June – 7 August
Derde kwartaal: 12 August – 23 September
Vierde kwartaal: 5 October – 15 December

CVO SKOOLKWARTALE 2020 (VOORLOPIG)
Tweede kwartaal: 1 Junie – 24 Julie
Derde kwartaal: 3 Augustus – 23 September
Vierde kwartaal: 30 September – 9 Desember

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2020

1 Januarie* Nuwejaarsdag

21 Maart* Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

10 April* Goeie Vrydag

12 April Paassondag

13 April* Gesinsdag

27 April* Openbare vakansiedag

1 Mei* Openbare vakansiedag

21 Mei Hemelvaart

31 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag

16 Junie* Konsentrasiekampdag

9 Augustus* Openbare vakansiedag

10 Augustus* Openbare vakansiedag

14 Augustus GRA-dag

24 September* Openbare vakansiedag

10 Oktober Krugerdag

25 Oktober Hervormingsfees

16 Desember* Geloftedag

25 Desember* Christusfees

26 Desember* Openbare vakansiedag

Ouers, moedig gerus julle kinders aan om by die WhatsApp-kletsgroep aan te sluit. Ds. Henning 
Da fel administreer die groepie en antwoord graag jongmense se vrae. Skandeer die QR-kode 
om aan te sluit.

Is jy nog nie deel van die AP Kerk se amptelike Facebook-blad nie? Gaan "like" gerus ons blad by 
www.facebook.com/apkerk en word deel van ons aanlyn gemeenskap waar ons daagliks nuus uit die 
kerkverband deel. 

YouTube: Is jy al ingeskryf op Lig in Duisternis Produksies se YouTube-kanaal? Gaan gerus na  
https://bit.ly/2y3q1Jk en teken in (“subscribe”) om op hoogte te bly van ons jongste produksies.

JULIE/AUGUSTUS 2020  3



ONTVANG DIE WOORD

Skriflesing: Ps. 119:97-107
Sing: Ps. 25:2 en Ps. 119:53
Teks: U Woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad 
(Ps. 119:105)

Gedagtes aangaande die Afrikaanse Bybel hou ons 
nou besig. Ons groot feesviering op 27 Augustus 

is net verby. Dankbaarheid vervul ons as ons daaraan 
dink dat die werk van vertaling wat so lank geduur 
het, klaar is; en dat ons ons Bybel in ons eie taal het. In 
hoeveel tale lees miljoene die Woord van God! Maar 
dit is dieselfde Woord wat God oorspronklik gegee 
het in die Hebreeuse en Griekse tale. Die woorde in 
die onderskeie vol(k)sprake verskil, maar die Bybel bly 
dieselfde eie Woord van God.

Hierdie woord lees ons en die teks is

’N LAMP VIR ONS VOET

Treffend is hierdie beeld. Vir die voet wat moet voort-
wandel in die duisternis is die Woord ’n lamp. Ons 
kan die beeld tog so goed verstaan. In alle tye was daar 
lanterns vir die donker nag – lampe om die duisternis 
te verdrywe. In baie gedeeltes van die Skrif word van 
lampe gespreek. Nou gryp die psalmis hier na die beeld 
van die lamp as toepaslik op die Woord van God. Die 
Woord is ’n lamp vir sy voet in die donkerheid.

Die Woord is daar as ’n lamp vir ons. Ons verstand is 
deur die sonde verduister. Vir ons sedelike gevoel is die 
gedragslyn wat ons volg nie altyd duidelik nie. En op 
geestelike gebied is dit nog onsekerder. Daarom het ons 
nodig iets wat die skaduwees kan verdrywe, sodat ons 
in staat gestel kan word om te weet wat die wil van God 
is en hoe ons moet wandel. Dit is die Woord van God, 
so lees ons hier, wat dit vir ons doen dit. Dit is ’n lamp 

vir ons voet. Ons moet ons in die skynsel van hierdie 
lamp stel. Ons moet in die gewoonte kom om gereeld 
die Bybel te lees. As daar onsekerheid by ons bestaan 
in betrekking tot wat ons moet doen, dan moet ons tot 
die Bybel die toevlug neem vir lig en leiding. Ons moet 
dit neem as die lamp vir ons voet.

Die Woord van God word hier ook genoem

’N LIG OP ONS PAD

Die psalmis bly by die beeld van die lamp. Die lamp gee 
die lig wat op ons pad moet skyn, sodat ons voet daarop 
nie mag struikel nie. Laat ons ons daarby bepaal wat ’n 
lig op ons pad vir ons beteken. Dit het gebeur oor en 
oor in die vroeër tye op die wapad, dat transportryers 
op gevaarlike plekke in die donker gekom het. Dan loop 
een vooruit met ’n lantern. Hy kan sien waar die pad lelik 
is, en weet om die drywer te beduie hoe om te ry. En 
in ons moderne tye, hoe sou ons klaarkom sonder ons 
motorligte in die donker nagte? Hoor nou na die beeld-
spraak van die psalmis: “U Woord is ’n lig op my pad.”

Ons Here Jesus spreek van die pad wat na die lewe lei. 
Dit is ’n smal pad. Daarop het ons die lig van Gods 
woord (sic) nodig. Dit moet op ons gedurig skyn. Ons 
gebed moet altyddeur wees: “Stuur U lig en U waarheid.”

Die Woord van God is dan ’n lamp vir ons voet en ’n lig 
op ons pad. Laat ons nou ’n oomblik weer aan

ONS AFRIKAANSE BYBEL DINK

Vir ons volk was dit nodig dat die Bybel in die volkstaal 
moes vertaal word. Sommige van ons ouer mense het 
miskien daar nie na verlang nie. Hulle het Nederlands 
geleer en die ou Statebybel gelees, en verstaan, en ge ken; 

Gods Woord ’n lamp en ’n lig1

Dr. JD Kestell
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en dit het ’n stuk van hul lewe geword. Maar dit is iets 
heeltemal anders met ons jongmense. Vir hulle was die 
Afrikaanse Bybel broodnodig. Maar bowendien moes 
ons hele volk die Bybel in die volkstaal hê. Ons kan ’n 
volk amper nie rampsaliger bedink, as die volk wat die 
Bybel nie in sy eie taal het nie. Nou het ons die Bybel 
in ons taal. En ons sien uit op ’n vernuwing in die lewe 
van ons volk, in sy geestelike lewe. Die Bybel, dit verwag 
ons, sal sy plek inneem in die binnekamer, en by die 
huisgodsdiens. Die huisaltaar waar dit afgebreek is, sal 
nou weer opgebou word. 

Ons moet ons daarin beywer dat dit so sal wees, in die 
eers te plek by onsself en dan by ons vriende, ons beken- 

des, ons broeders en susters. Ons moet by hulle daarop 
vriendelik en dringend aandring om weer die Bybel in 
hande te neem, waar die gebruik daarvan verwaarloos 
is, miskien al jare lank.

Mag die Here die Afrikaanse Bybel gebruik as ’n middel 
om ons tot ontwaking te bring, om ons tot getroue By-
belstudie te bring. Mag Hy dit gee dat ons, die Heilige 
Skrif lesende, dit sal ondervind meer en meer, dag vir 
dag, dat Sy Woord ’n lamp vir ons voet en ’n lig vir ons 
pad is.
_______________________________________________________________

1 Hierdie preek is moontlik ’n opsomming van die preek wat dr. Kestell 
tydens die ingebruikneming van die Bybel in Afrikaans op 27 Augustus 
1933 gepreek is. Geneem uit die Kerkbode van 6 September 1933.

LIG IN DUISTERNIS

Uit: Die Bybel in Afrikaans (Oberholster, 1958)

Waarom kom die lofprysing aan die einde van die “Ons Vader” in Mt. 6:13b wel in die 
Di rek te Vertaling voor, terwyl dit byvoorbeeld in die 1983-vertaling ontbreek?

“Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

In die Direkte Vertaling is daar by Matteus 6:13b ’n voetnoot wat lui: Want ... Amen: Volgens teksgetuienis was 
hier die lof pry sing nie aanvanklik deel van die bronteks nie. Dit het egter so deel van die liturgie van die vroeë 
kerk ge word dat dit mettertyd in baie mss opgeneem is en sodoende deel van die gebed geword het. Let daarop 
dat die lofprysing in die “Ons Vader” in Lukas 11:4 ontbreek, ook in die 1933/53-vertaling en 1983-vertaling.
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Ex Africa semper aliquid novi ...3

In die derde eeu v.C. begin Joodse geleerdes aan die 
noor de like kus van Afrika, in Alexandrië, om aan die 
eers te vertaling van Bybelse tekste, die Septuaginta, te 
werk. Meer as 2 000 jaar later, in die negentiende eeu, 
be gin die eerste stemme op dieselfde kontinent, dié slag 
aan die suidpunt, voorbrand maak vir nog ’n vertaling 
van die Bybel, dié keer in Afrikaans. Ofskoon daar 
meer as 20 eeue tussen-in lê, word die Septuaginta en 
die Afri kaanse Bybelvertaling egter deur ’n belangrike 
be gin sel verbind.

Die Septuaginta, Griekse vertaling van die Ou Testa-
ment, is eintlik ’n versameling van vertalingswerk oor ’n 
tydperk van ’n paar eeue uit Hebreeuse tekste in Grieks. 
Só groot was die belangrikheid van die Septuaginta dat 
daar in die Nuwe Testament nie net daaruit aangehaal 
word nie, maar dat die sowat 400 Septuaginta- aan-
ha lings of teksverwysings in die Nuwe Testament die 
aan tal verwysings na die Hebreeuse teks van die Ou 
Testament oortref.

Onder meer vind ons reeds hier die beginsel oor die 
vertaalbaarheid van die Bybel, dat die Woord as Skrif 
vertaal kan en moet word. Die feit dat die Woord vanuit 
die Griekse vertaling van die oorspronklike Ou Testa-
ment in die Nuwe Testament gesaghebbend aange haal 
word, spreek boekdele – die beginsel wat later tydens die 
Reformasie met sola Scriptura veronderstel sou word.

Bybelvertalings in die vroeë kerk – kort oorsig
Reerds in die tweede eeu n.C. het vertalings van die Nuwe 
Testament vanuit die Grieks, maar later ook vertalings 
van die hele Bybel ontstaan. Voorbeelde is:

• 1e–2e eeu: Siries-Aramese vertaling (Peshitta) asook 
verskeie ou-Latynse vertalings (die Vetus Latina of 
Itala),

• 2e–4e eeue: Koptiese vertaling,
• 4e eeu: Ethiopiese en Gotiese (Wulfila) vertalings, die 

standaard Latynse vertaling (Vulgata),
• 5e eeu: Armeense asook Georgiese vertalings.

Veral die Vulgata, amptelike Latynse vertaling deur 
Hie ro nimus (4e eeu), se invloed reik tot vandag. Nie 
net omdat dit met die opkoms van die Reformasie al vir  
meer as 1 000 jaar die amptelike vertaling was nie, maar 
ook omdat dit tot vandag toe in die Roomse Kerk amp-
telike status as belangrikste gesaghebbende Bybel teks 
geniet én omdat dit, in teenstelling met voorafgaande 
Latynse vertalings (soos die Vetus Latina), uit die oor-
spronk like tale, Hebreeus en Grieks, gedoen is. Hierdie 
beginsel – om vanuit die oorspronklike tale te vertaal 
– sou met die Reformasie weer aangegryp word en later 
in die ge skie denis van die ontstaan van die Afrikaanse 
By bel ver taling ’n groot rol speel.

Die Reformasie – God se Woord vir almal
As daar één beginsel is wat veral in die tyd van die Re-
for masie duidelik raakgesien is, was dit die noodsaak 
van die Bybel in die gewone mense se taal. Elkeen moes 
toegang tot die Woord hê ... toegang tot ’n betroubare 
Bybelvertaling. Die veelgeroemde sola Scriptura (deur 
die Skrif alleen) veronderstel uitdruklik die Skrif as 
Woord – wat gelees en verstaan kan word. Tereg kan 
’n mens sê dat die Reformasie – met die klem op die 
Woord – ’n opbloei van Bybelvertalings ontketen het. 

Dit is bekend dat dáár waar die Gees van God 
bekering en reformasie in Roomse gebiede 
geskenk het, daar Bybelvertalings ontstaan het.

Wanneer met dankbaarheid aan die vorige eeue se By-
belvertalings gedink word, is dit met die wete dat die 

Bybelvertaling en ons  
Reformatoriese erfenis1

Prof. Victor E. d’Assonville2

HOOFARTIKEL
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werk die afgelope eeu of twee nie in ’n lugleegte plaasge-
vind het nie. 10 000 km en sowat vyf eeue skei ons van 
die Reformasielande. Nogtans vorm die Bybelvertalings 
in Suid-Afrika almal deel van ons Reformasie-erfenis. 
Daarmee word nie slegs enkele vertalings bedoel nie, 
maar ’n heelwat ryker en omvangryker skat aan By bel ver-
ta lings, soos voorbeelde uit die sestiende eeu illustreer:

• Duits – die Luthervertaling, die Zürich-vertaling, die 
Lübeck-(Bugenhagen-)vertaling.

• Frans – die vertaling deur Jacques Levèvre d’Etaples 
(Faber Stapulensis) en dié deur Robert Olivétan (neef 
van Calvyn).

• Italiaans – vroeëre vertaalwerk deur die Waldense: in 
die sestiende eeu vertalings deur Nocilo Malermi en 
Antonio Brucioli, in 1607 die vertaling deur Giovanni 
Diodati.

• Ook in Spaans en Engels (vergelyk Tyndale, vanaf 
1525) was daar soortgelyke inisiatiewe.

Belangrik is die feit dat nie een van die beroemde ver-
talings (soos die Luther-, King James- of Stateverta ling) 
onderskeidelik die eerste vertaling van die Bybel in die 
bepaalde tale was nie. Eerder sou ons van hoogtepunte 
van langdurige vertalingswerk kon praat wat in sulke 
vertalings tot uitdrukking gekom het.

Van die Statevertaling tot ’n Afrikaanse Vertaling

“Liewers ’n ongeleerde Afrikaner met sy Bybel as ’n 
geleerde Europeër sonder God en sy gebod”
Met die Nederlandse Statevertaling het die eerste ne-
der setters vanuit Nederland sedert 1652 (’n skamele 15 
jaar ná die eerste publikasie van die Statevertaling) in die 
Kaap aangekom. Met die Statevertaling in die wakis het 
die Groot Trek plaasgevind en is al die ontberinge wat 
sou volg die hoof gebied. Met die Statevertaling is twee 
oorloë teen die grootste wêreldmag van die negentiende 
eeu deurworstel (Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 en 
Anglo-Boereoorlog, 1899-1902) en baie ander aanslae 
oorleef. Met verloop van tyd het daar egter ’n kloof tussen 
die sewentiende-eeuse Nederduits van die Statevertaling 
en die spreektaal in suidelike Afrika ontstaan – ’n kloof 
wat sou lei tot die stigting van die GRA (Genootskap vir 
Regte Afrikaners) in 1875. Minder bekend is egter die 
feit dat die ideaal vir die Bybel in Afrikaans ’n hoofmotief 
vir die GRA se ontstaan was. 

In die twee eeue tussen 1652 en die negentiende eeu, 
het nie net aan die Kaap nie, maar ook in die Lae Lande 

onderskeie taalontwikkelings in verskillende rigtings 
plaasgevind. In die Lae Lande het die sewentiende-eeuse 
Nederduits ontwikkel tot die latere standaard-Neder-
lands (die huidige Nederlands). In suidelike Afrika het 
die ontwikkeling, onder ander invloede en onder ander 
omstandighede, in ’n ander rigting plaasgevind. In die 
negentiende eeu is dit toe uiteindelik vasgestel dat daar 
nie meer sprake is van (slegs) ’n Hollands-Kaapse dia lek 
nie, maar inderdaad van ’n ander taal met ander gram-
matikale reëls en ander strukture – Afrikaans.

Alreeds in die 1870’s het Arnoldus Pannevis en SJ du 
Toit hulle vir ’n Afrikaanse Bybelvertaling beywer. Die 
res is bekend. ’n Byeenkoms onder meer oor hierdie 
tema onder leiding van SJ du Toit op 14 Augustus 1875 
in die Paarl, het uitgeloop op die stigting van die GRA 
– vanjaar 145 jaar gelede. Ironies genoeg het SJ du Toit, 
wat self onder moeilike omstandighede die groot ver-
talingstaak uit die oorspronklike tale aangepak het en 
met persoonlike opoffering baie hard daaraan gewerk 
het, juis vanuit amptelike kerklike geledere die grootste 
weerstand teen só ’n vertaling teëgekom. Hy was egter 
vasberade: “Liewers ’n ongeleerde Afrikaner met sy 
Bybel as ’n geleerde Europeër sonder God en sy gebod” 
(1889). Die vlammetjie vir ’n Afrikaanse Bybelvertaling 
het bly brand. 

Daarby blyk dit uit navorsing dat dit ’n “primê re 
oorweging” vir SJ du Toit was “om die Woord 
van God in die taal van die mense te bring. 

Só moet die Afrikaanse Bybel die duisendes wat Afri-
kaans praat, kan bereik om deur die prediking die 
Christelike evangelie konkreet in hulle omstandighede 
uit te dra”. Sendingmotiewe was by die strewe na die 
Bybel in Afrikaans vanaf die begin deel van die ideaal.

Die twintigste eeu
In die negentiende eeu was dit nog individue en die GRA 
wat oortuig was van die noodsaak van ’n nuwe Bybel-
vertaling in Suider-Afrika. Die mense het immers nie 
meer die Nederlands/Nederduits van die sewentiende 
eeu gepraat nie. Teen amptelike kerklike weerstand 
in het die saadjies van pleidooie uit GRA-geledere, ’n 
_______________________________________________________________

1 Vir hierdie artikel word ruimskoots gebruik gemaak van navorsing wat 
gedoen is oor die Dordtse Sinode (1618-1619) en die Nederlandse State-
vertaling (soos gepubliseer in Dordt in Kort, 2019, Potchefstroom: CJBF).

2 Hoogleraar RTS, Duitsland (Geref. Kerk Postmasburg).

3 Altyd iets nuut uit Afrika.
Vervolg op bl. 18
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Die Bybelgenootskap vorm deel van die wêreldwye net-
werk van 150 Bybelgenootskappe wat saam die Wê reld-
bond van Bybelgenootskappe (United Bible Societies) 
vorm. Die Bybelgenootskap bestaan om die kerke van 
Suid-Afrika toe te rus om God se Woord met ander te 
deel. Dit funksioneer in vyf streke in die land en is af-
hank lik van vrywillige bydraes om sy Christelike mis sie 
te vervul. 

Historiese oorsig
Die stigtingsvergadering van die “South African Bi ble 
Society” het op 23 Augustus 1820 in Government House 
(die huidige Tuynhuys) plaasgevind, met sir Rufane 
Don kin, die waarnemende Goewerneur aan die Kaap, 
as voorsitter. Dit was die amptelike begin van Bybel ge-
noot skapwerk in Suid-Afrika.

Die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap was vir ’n 
geruime tyd slegs deur die hulpvereniging in Kaapstad 
verteenwoordig. Vanaf 1833-1871 is verskeie hulpver-
eni gings in die Oos-Kaap, Natal, Vrystaat en Transvaal 
gestig. Bybelgenootskapwerk was nou in die binneland 
van Suid-Afrika gevestig.

In 1857 het die eerste volledige Bybelvertaling in ’n 
Suid- Afrikaanse taal, Setswana, verskyn. Dit was ook die  
der de Bybel wat in ’n Afrikataal gepubliseer is. Die eers te 
volledige Bybel in isiXhosa, is tussen 1857 en 1859 in 
dele by die sendingdrukkery op Mount Coke ge druk. In 
1881 word die eerste Sesotho Bybel gepubliseer, maar 
weens die Basotho-oorlog kom die Bybels eers in 1883 in 

Le sotho aan. Op 28 April 1883 word die eerste volledige 
Bybel in isiZulu deur die Amerikaanse Bybelgenoot skap 
in New York gepubliseer.

Bybelverspreiding is een van die hoekstene van 
die Bybelgenootskap. Deur die jare heen, veral 
voor moderne vervoermiddels vryelik beskik
baar was, het Bybelkolporteurs met hulle “By
bel waens” die land deurkruis om die Woord te 
versprei. 

Ná die ondertekening van die Vrede van Vereeniging 
op 31 Mei 1902 en die beëindiging van die Anglo- Boe-
re oorlog, kon daar begin word met die heropbou van 
die oorloggeteisterde gebiede. Op 24 Desember 1902 
kon daar weer volstoom met Bybelverspreiding in die 
Transvaal begin word. ’n Depot is geopen en op Ou-
kers dag kom ’n besending Bybels en Testamente met 
die Kaapse Spoorweë daar aan. Die Setswana Bybels is 
op die dag van hulle aankoms uitverkoop! In die eerste 
jaar van die nuwe agentskap se bestaan is 24 430 Bybels 
en Bybelgedeeltes in 13 tale versprei.

Die eerste volledige Sepedi Bybel het in 1904 verskyn. 
Xitsongasprekendes het in 1907 vir die eerste keer die 
Bybel in hulle taal ontvang. 

Die Bybel in Afrikaans
Op 29 Mei 1933 seil die Carnarvon Castle Tafelbaai 
bin ne met die eerste besending van 10 000 eksemplare 

Bybelgenootskap 200: 
Historiese oorsig en relevansie vir vandag
Ds. Dirk Gevers1

BYBELGENOOTSKAP 200

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) is ’n missionale beweging met ’n eenvoudige en gefokusde visie: 
’n Bybel vir elkeen! Die missie van die BSA is om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en 
in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar. Dit word bereik deur 
die Bybel in alle tale te vertaal, dit in verskillende formate te publiseer en dit na alle uithoeke van Suid-Afrika 
te versprei.
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van die Afrikaanse Bybel aan boord. Hierdie eerste vol-
le di ge Afrikaanse Bybel is op Sondag 27 Augustus 1933 
lands wyd feestelik in gebruik geneem.

Die Bybel in Afrikaans is wyd en syd versprei, selfs tot 
bo- op Kilimandjaro! In die jare twintig van hierdie eeu 
het die Sekretaris van die Britse en Buitelandse By bel-
genootskap vir Sentraal-Afrika, WJW Roome, Ki li man-
djaro uitgeklim en ’n Engelse Bybel in ’n trommeltjie 
daar geplaas. In die jaarverslag van 1935 word daar 
genoem dat ene eerwaarde GH Steyn, ’n sendeling van 
Calvinia, ’n Afrikaanse Bybel op 11 Februarie 1935 in 
dié trommeltjie geplaas het.

Intussen verskyn die eerste volledige Tshivenda Bybel in 
1936 en in 1941 het die volledige Braillebybel in Afri-
kaans verskyn, slegs die vierde Braillebybel in die wêreld.

Groter selfstandigheid
Van 1 Januarie 1948 funksioneer Bybelgenootskapwerk 
in Suid-Afrika vir die eerste keer as ’n eenheid. Die Britse 
en Buitelandse Bybelgenootskap (Unie van Suid-Afrika) 
met ’n hoofkantoor in Kaapstad, het tot stand gekom. 
Die land was in drie streke verdeel:

• Die Suidwestelike Agentskap met ’n Bybelhuis in 
Kaap stad.

• Die Suidoostelike Agentskap met ’n Bybelhuis in 
Dur ban.

• Die Noordelike Agentskap met ’n Bybelhuis in 
Johan nes burg.

In 1953 is die hersiening van die Afrikaanse Bybel, wat 
vandag nog wyd gebruik word, gepubliseer. Die eerste 
uit gawe van Die Saaier, die amptelike nuusbrief van die 
By bel genootskap van Suid-Afrika, het op 1 April 1957 
verskyn.

In 1961 word die eerste volledige Bybelgenootskap- By-
bel wat in Suid-Afrika gedruk is, op die Sendingpers in 
Bloemfontein gedruk. Dit was ’n Sesotho Bybel.

Op 1 November 1965 het die Bybelgenootskap van 
Suid- Afrika as ’n outonome liggaam begin funksioneer 
en word, 145 jaar nadat die werk in Suid-Afrika begin 
het, ’n volwaardige Bybelgenootskap.

Op 20 Maart 1968 is die braille-uitgawe van die Evange-
lie volgens Lukas in Xhosa aan die Bybelgenootskap 
oor han dig. Hierdie publikasie was (ná Afrikaans) die 

eerste Bybelgedeelte in braille in ’n inheemse taal van 
Suid- Afrika. ’n Nuwe hoogtepunt in Bybelverspreiding 
word ook in hierdie jaar bereik. Vir die eerste keer in 
die bestaan van die Bybelgenootskap word daar meer 
as een miljoen volledige Bybels versprei. 

Drie posseëls is in 1987 vrygestel om die aan dag 
op die Bybel en die Bybelgenootskap van Suid 
Afri ka te vestig. Met die 16cseël is ’n wêreld re
kord opgestel deurdat die woorde Die Bybel 75 
keer in verskillende Afrikatale daarop verskyn. 
Dit is die meeste tale wat nog ooit op ’n posseël 
ge druk is. 

Op Hemelvaartdag 9 Mei 1991 het iets plaasgevind wat 
nog nooit voorheen in Suid-Afrika of in die res van die 
wêreld beleef is nie. Dit was Bibliathon ’91-dag! Op dié 
dag het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in sa me-
werking met die SAUK ’n telethon op TV aangebied om 
R8 miljoen in te samel sodat 1 miljoen ekstra Bybels 
gedruk kon word. Die BSA se stoutste verwagtinge word 
oortref. Deur Bibliathon ’91 is R8 535 478 geïn om ’n 
miljoen ekstra Bybels in die hande van die mense van 
Suid-Afrika te plaas. Drie jaar later, op Hemelvaartdag 
12 Mei 1994 word die gebeure herhaal – Bibliathon ’94! 
Op 2 September 2000 was dit weer Bibliathondag en in 
1996 ontvang Siswatisprekendes vir die eerste keer die 
Bybel in hulle taal.

Die BSA is in 2000 die gasheer vir die Wêreldvergade ring 
van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe wat vir die 
eerste keer in Suid-Afrika plaasvind. In 2006 word die 
BSA, sover ons kennis strek, die eerste Bybelgenootskap 
wat die volledige Bybel vir selfone beskikbaar stel.

’n Afrikaanse Bybel wat spesiaal vir Dowes vertaal is, 
Die Bybel vir Dowes, word in 2008 bekendgestel. Vir die 
tweede keer in die 188 jaar wat die Bybelgenootskap in 
Suid-Afrika werksaam is, word daar meer as ’n miljoen 
Bybels in een jaar versprei. Op 24 November word die 
isiNdebele Bybel bekendgestel. 

Al 11 amptelike tale van ons land beskik nou oor ’n 
vol ledige Bybel. Geletterdheidsmateriaal (My eerste 
Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel Doen en Leer 
Boek) is in 2018 in al 11 amptelike tale van Suid-Afrika 
beskikbaar.

_______________________________________________________________

1 Uitvoerende hoof, BSA.
Vervolg op bl. 26
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Dit beteken dat ons die Skrif as die Woord van die le wen-
de God aan ons hoor, ontvang en daarmee omgaan in 
ge meenskap met die Heilige Gees en met mekaar in die 
ver wagting dat ons in en deur die lees en interpretasie 
van die Skrif, die openbaring van God self en van God 
se wil vir die lewe ontdek. 

Tog bly daar ongelukkig verskille bestaan oor die bete-
ke nis en toepassing van die Skrif, soos verskille tussen 
kerk like tradisies oor die doop, nagmaal en amp in die 
kerk. Selfs binne een kerklike tradisie waar die Bybel 
as gesaghebbend aanvaar word, is menings oor die 
ver staan van die Skrif soms onderling verdeeld. Daar is 
ook ’n groeiende insig dat lesers dalk meer inlees in die 
teks as wat besef word. Tog kan hierdie erkenning van 
’n subjektiewe betrokkenheid nie gelykgestel word aan 
totale willekeur nie. Trouens, hoe meer ’n mens bewus 
is van die rol van eie subjektiwiteit, des te meer is dit 
nood saaklik om die objektiwiteit of sááklikheid van die 
teks te erken. Dit is daarom belangrik om te onderskei 
tussen die sogenaamde “objektiewe” verklaring en die 
“sub jektiewe” verstaan van die teks. Voor die kerk eg ter 
in afhanklikheid van die Gees en in gemeenskap met 
mekaar die lewende Woord van God in die Bybel kan 
hoor en verstaan, moet die Bybel eers uit die bronteks-
te as ’n gesaghebbende teks vir die kerk vertaal word. 

Elkeen wat al die hand aan die vertaling van ou tekste 
uit ’n ander kulturele omgewing gewaag het, sal weet 
dat niemand sonder enige voorveronderstellings kan 
ver taal nie. Elke vertaler moet daarom ook bewus wees 
van die gevare verbonde aan eie voorveronderstellings 
en dogmatiese oortuigings waar eie oortuigings baie 
mak lik die teks iets anders sou kon laat sê as wat werk lik 
in die bronteks geskryf staan. 

In die tyd van die Hervorming lei die sterk aandrang 
op vertalings in die volkstaal daartoe dat gewone men se 
toe gang tot die Bybel kry. Die direkte beroep op die Skrif 
lei dikwels tot ’n botsing met die leer van die amptelike 
kerk. Vir Calvyn is die duidelike, eenvoudige, letterli ke, 
his toriese en literêre betekenis van die Skrif deur slag ge-
wend. Die historiese, grammatiese en retoriese anali se 
van die Bybel in die brontale, is dus van die grootste 
be lang. Wanneer hy die retoriek van die teks noukeu rig 
ont leed, wys hy dikwels uit watter verskil ’n ander for-
mu lering in die brontaal aan die betekenis sou gemaak 
het. By sy verklaring van die teks voeg hy dan meer ma le 
“na my oordeel” by. Sodoende word ander genooi om 
saam te lees en te dink oor betekenis. 

Ter onderskeiding van vorige vertalings het die Bybel-
genootskap se Kerklike Advieskomitee: Die Bybel in Afri
kaans in 2004 die volgende vertaalopdrag goedgekeur: 

Skep ’n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteer de 
Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik 
is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook 
vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Daar is twee swaartepunte in hierdie vertaalopdrag, 
naamlik die bepalings “so getrou moontlik aan die bron-
teks” en “in goed verstaanbare Afrikaans”. Eersgenoemd 
impliseer nie net dat die vertaling ’n getroue weergawe 
van die betekenis van die bronteks moet wees nie, maar 
ook dat die bronteks se beelde, metafore, styl en struktuur 
so ver moontlik behou moet word. Daar word dus gepoog 
om alles wat kenmerkend van die bronteks is, getrou 
weer te gee. “In goed verstaanbare Afrikaans” im pli seer 
onder meer dat die vertaling ’n duidelike, maar steeds 

Teologiese objektiwiteit in 
Bybelvertaling?
Prof. Bernard Combrink

Die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat die Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens 
vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Ons mag geen geskrifte van mense met die Goddelike 
Skrif gelykstel nie, want dié waarheid is bo alles ... (NGB art. 7). 
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getroue, weergawe van die betekenis van die bronteks 
en van hoë letterkundige gehalte moet wees. 

Die 2020vertaling is, wat metode betref, ’n direkte ver
taling wat daarna streef om só te vertaal asof die Bybel-
skrywers in hul eie woorde van duisende jare gelede self 
aan die woord gestel word, maar dan in vloeiende, idio-
matiese Afrikaans. In hierdie opsig verskil dié vertaling 
van ’n woordelikse vertaling soos die 1933/1953vertaling. 
Dit kan meebring dat ’n sinskonstruksie wat doelbewus 
in die bronteks ongewoon gestel is, indien moontlik in 
Afrikaans ook só (ongewoon) weergegee word. Daar is 
groot verskille in die struktuur en segswyse van die bron-
tale en Afrikaans. Baie van die verskille hou verband met 
die eiesoortigheid van konvensies en ervaringswêrelde 
van die verskillende taalgemeenskappe. Aangesien blote 
formele ooreenkomste tussen die brontale en Afrikaans 
nie getrouheid aan die bronteks waarborg nie, is daar 
gepoog om die betekenis en/of funksie van elke bron-
taalkonstruksie en -beeld, hetsy op woord, sins- of teks-
vlak, te verstaan, met inagneming van die eie aard van 
die brontaalgemeenskap, en dan weer te gee op ’n manier 
wat met die eiesoortigheid van Afrikaans rekening hou.

Die vereiste van getrouheid aan die bronteks hou verder in 
dat die vertaling nie aangepas word by die leefwêreld van 
vandag nie. Anders as ’n direkte vertaling, poog indirekte 
(of dinamiese) vertalings, soos die 1983vertaling, om 
die teks van die vertaling aan te pas deur byvoorbeeld 
eietydse eenhede uit die konseptuele wêreld van moderne 
lesers (soos “rand” en “kilometer”) te gebruik. ’n Direkte 
vertaling poog om die Bybelse bronteks en leefwêreld so 
ver moontlik te weerspieël. Woorde vir metrieke mate 
en gewigte word daarom nie gebruik nie. Die termino-
lo gie van die brontaal (soos sikkels, handbreedte, el en 
dag reis) word so ver moontlik gehandhaaf. Moderne 
le sers se wêreld word eerder met behulp van inleidings 
tot boeke, voetnote, kruisverwysings, sosiokulturele in-
lig ting, kaarte en ’n woordelys verbreed, om sodoende 
hulp te verleen met die verstaan van vreemde begrippe, 
metafore en beelde, mate en gewigte. Dit sluit aan by 
’n ou tradisie, soos ook weerspieël in die Statevertaling 
se oorvloedige kantaantekeninge. Die riglyn vir mede-
wer kers oor voetnote is dat dit kort, duidelik, en saaklik 
moet wees, sonder dogmatiese of persoonlike voorkeur. 
Die doel is om die leser te help om die vreemdheid van 
die teks beter te verstaan, sonder om die omvang van ’n 
kommentaar aan te neem, of bepaalde leerstellige op-
vattings aan mense op te dwing. Daar word in voetnote 
verder dikwels daarop gewys dat daar ook ander geldige 

en bekende vertaalmoontlikhede bestaan, of selfs dat 
daar onsekerheid bestaan oor die betekenis van die 
bronteks. So word die leser verder bemagtig. 

In die Werkboek vir medewerkers word gesê dat ek se ge te 
en brontaalkenners vanselfsprekend gebruik sal maak van 
woordeboeke en kommentare. Teologiese kommenta re 
moet egter met omsigtigheid hanteer word, aangesien 
die gevaar bestaan dat teologiese oortuigings in die kom-
mentaar oorheersend kan word in die verstaan van die 
teks, terwyl dit die bepaalde tekseenheid in sy unieke 
wê reld met sy unieke teksaanbod is wat bepalend behoort 
te wees. Die teks self is belangriker as die dogmatiese 
be sin ning daaroor. Getrouheid aan die bronteks is van 
die uiterste belang en vertalers moet bewus wees van 
die ge vaar van eie voorveronderstellings en dat daar ’n 
ver skil is tussen die bronteksgeoriënteerde, getroue ver-
ta ling van ’n teks en die dogmatiese besinning daaroor. 

Vir die vertaler bly die teks die vertrekpunt en nie die 
kerk like verstaan daarvan nie, hoe belangrik laasge-
noem de ook al vir die gelowige in sy/haar eie tradisie is. 
Die vereistes van die vertaalopdrag dien dus in verskeie 
opsigte as korrektief vir die vertaler se eie subjektiewe 
vooroordele. ’n Verdere korrektief is dat die 2020ver ta
ling nêrens die produk van slegs een vertaler is nie, maar 
van fase 1 tot 5 spanwerk is van mense uit verskillende 
dissiplines, kerke en kerklike tradisies en dat die kom-
men taar wat van kerklike en ander lesers ontvang en 
oorweeg is, ook dié verskeidenheid weerspieël.

Daar is wel ook ander benaderings as wat in die 2020 
ver ta ling gevolg is. Sommige uitgawes is gebaseer op 
be kende “standaard”-vertalings, maar met aanvul len de 
kommentaar wat ’n heel spesifieke siening soos dis pen-
sa sionalisme verteenwoordig (Scofield Reference Bi ble, 
1909), óf The Orthodox Study Bible: Ancient Christia ni ty 
Speaks to Today’s World (2008) uit die kring van die Or-
to dokse kerke. ’n Bekende voorbeeld waar die spesi fie ke 
konfessionele opvatting wel in ’n eie vertaling van die 
By bel neerslag vind, is die New World Translation of the 
Holy Scriptures (1961) van die Jehovagetuies. 

Die Bybelgenootskap se akte van oprigting bepaal eks-
plisiet dat sy doelstellings bereik moet word “sonder 
om leerstellige interpretasie aan die Bybel te gee”. Die 
ver talers was hieraan gebonde. Die Bybelgenootskap 
voor sien die vertaalde teks van die Bybel aan kerke, 
maar dit is kerke se voorreg om lidmate aan die hand 
van be lydenisskrifte in die verstaan van die teks te lei. LIG IN DUISTERNIS
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Inleiding
Sedert die begin van die geskiedenis van die Christelike 
kerk in die Nuwe Testament, het die apostels as oor- en 
ooggetuies van die woorde en werke van Jesus Christus 
(1 Joh. 1:1), saam met sy ander dissipels, die evangelie 
van ons Here Jesus Christus verkondig van Jerusalem, na 
Judéa, na Samaría en tot aan die uiterste van die wêreld 
(Hand. 1:8). Die kerkvader, Eusebius, vertel vir ons dat 
wanneer iemand aan die kerkvader, Papias, gesê het dat 
hulle volgelinge van die “presbuteroi” is (dit beteken 
“oud stes” en verwys na die apostels), hy hulle noukeurig 
uit gevra het oor die prediking van die apostels en oor 
die dinge wat die apostels self sou gesê het, omdat Papias 
nie geglo het dat die geskrewe boeke dieselfde waarde 
het om die lewende Woord suiwer te bewaar soos die 
lewende stem van Jesus Christus se eie ooggetuies nie. 

Dit sou wonderlik gewees het as ons die Woord van die 
Here tot vandag toe deur die getuienis van die apostels 
sélf kon hoor. Maar, met verloop van tyd het dié oog-
ge tui es begin afsterf en het die Here dit deur sy Gees 
be werk dat sy Woord vir ons op skrif gestel word deur 
hier die heilige mense (vgl. 2 Petr. 1:21). Sedertdien maak 
die kerk gebruik van manuskripte (letterlik: hand ge
skrewe tekste) om die “lewende Woord” te bewaar en 
van geslag-tot-geslag oor te lewer. 

Met die verloop van eeue is dié manuskripte van die By-
bel letterlik duisende male met die hand oorgeskryf op 
ver skillende plekke in die wêreld. Dit is baie belangrik 
dat ons besef dat die kerk altyd baie groot waarde aan 
die oorskryf van die Bybelse teks geheg het en dat dit 
uiters noukeurig gedoen was. Soos wat die manuskripte 
eg ter op verskillende plekke gekopieer was, het daar tog 
met tertyd enkele verskille tussen die manuskripte begin 
ont staan. Mettertyd het daar tekste ontstaan wat meer in 
gebruik was in spesifieke gebiede en daarom vir die kerke 
in daardie gebiede meer bekend was, soos byvoorbeeld die 
tekste wat afkomstig was uit die omgewing van Aleksan-
drië, ook genoem die Aleksandrynse tekste, asook dié van 

Konstantinopel of Bisantium (vandag Istanbul), wat ook 
die Bisantynse tekste genoem word.1 Hierdie geskiedenis 
is vele male en op verskeie wyses vir ons op skrif gestel 
en ons gaan nie hier daarop in nie. Die figuur hier onder 
gee vir ons ’n idee van die proses wat gevolg is met die 
oorskryf van die Bybel sedert die begin van die Christelike 
kerk. Die woordjie outograaf verwys na die oorspronklike 
manuskrip wat die oorspronklike skrywer geskryf het, 
wat die vroeë kerke gebruik het om verskillende kopieë 
vir die gemeentes oor die wêreld heen te maak. 

Nestlé-Aland en UBS domineer steeds
Die afgelope sowat tweehonderd jaar word ’n familie van 
Griekse tekste, wat ontstaan het in die omgewing van 
Aleksandrië in Egipte, deur die meeste Bybelvertalings 
as die grondteks vir nuwe vertalings gebruik. Hierdie 
Griek se tekste vind ons in die United Bible Society (UBS) 
se Greek New Testament asook in die Griekse Nuwe Tes-
tament van NestléAland. Ons noem hierdie tekste ook 
eklektiese tekste, omdat dit verskillende tekste met mekaar 
vergelyk, waarna ’n lesing dan aanvaar word op grond 
van sy ouderdom. Daar is dus nie werklik verskil tussen 
die Griekse tekste van UBS en dié van Nestlé-Aland nie. 
Die enigste verskille lê in die manuskripte wat gemeld 
word om die teks teen te vergelyk. 

Daar is wel Christene wat nie die tekste van UBS of Nest-
lé- Aland wil aanvaar nie. Hulle meen dat die ge noem de 
tekste uit ’n omgewing kom waar die kerk beïnvloed kon 
gewees het deur dwaalleer, of dat die teks nie destyds in 
die vroeë Westerse kerke in veral Europa gebruik was 
nie en derhalwe nie bekend was tydens die Reformasie 
nie en daarom nie die beste teks is om Bybelvertalings 

Die waarde van die Bisantynse 
tekste vir Bybelvertaling
Prof. Gerrit Smit
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op te baseer nie. Daar is ook besware teen die gebruik 
van hierdie tekste omdat die datering van die tekste as 
ver trek punt geneem word om die betroubaarheid daar-
van te aanvaar (hoe ouer ’n teks, hoe meer betroubaar).

’n Kwessie waarmee ons ook moet rekening hou, is die 
feit dat die Nuwe Testamentiese wetenskap die afgelope 
200 jaar, maar in besonder sedert die 1960’s, ’n drastiese 
ver an dering ondergaan het, veral ten opsigte van die 
de bat te onder geleerdes oor die sogenaamde historiese- 
Je sus- kwessie. Die afgelope jare word toenemend kritie se 
afleidings uit die Nuwe Testament gemaak wat daartoe 
lei dat die maagdelike geboorte van die Here Jesus, die 
wonderwerke in die Bybel en selfs die opstanding van die 
Here Jesus, deur sulke teoloë bevraagteken word. Ons kan 
dus nie vandag die invloed en gevaar van die Skrifkri tiek 
en die Jesus-seminaar op die NuweTestamentiese weten-
skap en leerplanne by teologiese fakulteite wêreldwyd 
ge noeg beklemtoon nie. Dit is ’n kanker wat ook hier in 
Suid- Afrika sy tol geëis het in die teologie van Afrikaanse 
kerke en daarom is dit te verstane as Bybelgetroue ge-
lo wiges skepties is om sommer enige vertaling van die 
Bybel te lees. Hoewel ons nie te versigtig kan wees met 
die keuse van ’n Bybelvertaling nie, het ons ten spyte van 
die kritiek, nie genoegsame redes om te aanvaar dat die 
Griekse tekste wat vandag vir die meerderheid vertalings 
van die Bybel gebruik word, nie betroubare weergawes 
van die oorspronklike Griekse manuskripte is nie.

Is daar ’n alternatief?
Omdat ons voortdurend bewus is dat die Skrifkritiek 
vir ons ’n wesenlike gevaar inhou, is daar al jare lank 
ge sprek ke in kerklike kringe of daar naas die eklektiese 
teks te, enige ander betroubare bronne vir die Griekse 
grondteks is? In hierdie verband is daar ’n teoloog met 
die naam van Maurice Robinson, wat ’n baie belangrike 
bydrae gelewer het om te werk aan ’n moontlike alter-
na tief vir konserwatiewe teoloë en Bybellesers wat ’n 
be trou bare bronteks wil lees, maar versigtig is vir die 
eklek tiese tekste van UBS en Nestlé-Aland. 

Robinson gebruik tekste wat uit die Westerse tradisie kom 
(ook genoem die Bisantynse tekste) as vertrekpunt vir 
die Griekse Nuwe Testament. Die Bisantynse tekstradisie 
was dominant as kerklike teks in die grootste deel van 
die kerkgeskiedenis sedert 350 ná Christus en het eers 
met die ontdekking van die nou bekende manuskripte 
vanuit die Alexandrynse tekstradisie die afgelope sowat 
200 jaar, in onbruik geraak. Daar bestaan geen twyfel 
dat die Griekssprekende Christelike kerke dié teks as 

beide liturgiese teks (in die kerk) en populêre teks (by 
die huis) gelees het nie. Die Bisantynse tekste was ook 
die groep tekste wat in die tyd van die Reformasie deur 
die kerk gebruik was. Hierdie teks noem Robinson die 
Meerderheidsteks.

Dit is belangrik om net so terloops te noem dat Robin-
son in sy inleiding tot die Griekse Meerderheidsteks, wat 
bekendstaan as die Byzantine Majority Textform Greek 
New Testament, meld dat daar ’n algemene idee bestaan 
dat die Textus Receptus en die Meerderheidsteks dieselfde 
teks is, wat inderdaad nie die geval is nie. Die Textus 
Receptus is nie ’n goeie Griekse teks nie, soos ons kerk 
ook al in sinodebesluite bevestig het. Daar bestaan sowat 
1500 verskille tussen die teks wat algemeen bekend is as 
die Textus Receptus en die Bisantynse Meerderheidsteks. 

Hierdie noukeurige ondersoek van die Bisantynse teks te 
deur Robinson het al soveel respek afgedwing dat daar 
vandag toenemend ondersteuners in kerklike kringe is 
wat pleit vir ’n Griekse teks wat al die tekstradisies van 
die vroeë kerk, soos onder meer die Westerse tekste, 
die Aleksandrynse tekste en die papirusse wat by Oxy-
rhynchus ontdek is, in ’n nuwe “meerderheidsteks” as 
grondteks vir die Nuwe Testament en Bybelvertaling 
verwerk. Hierdie is die benadering wat die United Bible 
Society in die laaste uitgawe van die Greek New Testament 
begin volg het en in die volgende jare kan ons verwag 
om meer-en-meer tekste van die Bisantynse tradisie in 
die Griekse Nuwe Testament van UBS te sien. Dit sou 
moontlik vir baie Christene ’n beter Griekse Nuwe Tes-
tament en meer aanvaarbare teks vir die vertaling van 
die Bybel wees omdat dit nie net een groep van Nuwe 
Testamentiese tekste as vertrekpunt neem nie. 

Ten slotte
Die Bisantynse tekstradisie soos verteenwoordig in die 
Meerderheidsteks van Robinson, is beslis ’n goeie al ter-
na tief vir gelowiges wat graag die Nuwe Testament wil 
lees in die vorm wat die kerk in die Westerse beska wing 
deur die eeue heen dit geken het. Om dié rede kan die 
Bi san tynse tekstradisie (soos verteenwoordig in die 
Meerderheidsteks van Robinson) veral in ons kerk se 
konteks, waar ons ons teologie instel op die herwinning 
en herontginning van die teologie van die kerk deur al 
die eeue, beslis as ’n goeie alternatiewe bronteks vir studie 
en vertaling van die Nuwe Testament oorweeg word. 
_______________________________________________________________

1 Interessant genoeg is daar minder as 2% verskil tussen die twee tekstradi-
sies en het die verskille meestal te doen met lidwoorde en persoonlike 
voor naam woorde.
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Agtergrond
Die gedagte aan ’n nuwe direkte vertaling van die By bel 
in Afrikaans het in die geledere van die Gereformeer de 
Kerke in Suid-Afrika (GKSA) ontstaan. Dié kerkver-
band se Deputate vir Bybelvertaling het in 1994 aan 
die Nasionale Sinode van die GKSA gerapporteer dat 
daar ’n behoefte bestaan aan ’n “brontaalgeoriënteerde 
By bel ver taling in moderne Afrikaans” (Jordaan s.j.: 47), 
dit wil sê ’n Bybelvertaling wat sterker aansluit by die 
bron teks (die Hebreeuse, Aramese en Griekse tekste) 
as die bestaande vertalings. Baie gelowiges het behoefte 
aan ’n Bybel wat so na as moontlik aan die bronteks is, 
maar steeds goed verstaanbaar.

Op hulle aandrang het die Kerklike Advieskomitee – wat 
die Bybelgenootskap namens alle kerke wat die Afri-
kaan se Bybel gebruik, adviseer – die Bybelgenootskap 
in 2004 versoek om ’n nuwe vertaling van die Bybel in 
Afri kaans voor te berei. Die Bybelgenootskap het dus 
nie die inisiatief vir ’n nuwe vertaling geneem nie, maar 
wel die kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik. Hier die 
versoek is in Februarie 2005 deur die Nasionale Raad 
van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika goedgekeur. 
In 2006 is met die projek begin. 

Die opdrag aan die vertalers was duidelik: 

“Skep ’n goed verstaanbare, bronteksgeo riën
teer de Afrikaanse vertaling van die Bybel wat 
ge  skik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, 
as ook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike 
ge bruik.” Hierdie opdrag is verder omskryf as ’n 
vertaling wat ’n getroue weergawe van die be te
ke nis van die bronteks moet wees, terwyl beelde, 
metafore, styl en struktuur van die bron teks so 
ver moontlik behou moet word. Die ver taling 
moet van hoë let ter kun dige gehalte en goed 
ver staan baar wees.

AP Kerk se betrokkenheid
In September 2007 raporteer die Bybelgenootskap aan 
die sinode van die AP kerkverband dat die Bybelgenoot-
skap met die ondersteuning van die meeste Afrikaan se 
Christelike Kerke met die Bybelvertaling begin het. 
Die vertaling is primêr bedoel vir die kerklike publiek, 
aan gesien daar veronderstel word dat die teikenge-
hoor min stens oor elementêre kennis van die sosiaal-
religi eu se wêreld van die Bybel beskik (Sinode 2007  
Sakelys: 27). 

Die AP Kerk was van meet af aan op drie maniere by 
die Bybelvertaling betrokke:

• Proff. HGC Robbertze en GDS Smit is as kundige 
ver talers vanuit die AP Kerk benoem om aan die 
pro jek mee te werk. Prof. Robbertze was verant-
woor de lik vir die vertaling van die Ou Testamentiese 
boe ke Hoséa en Haggai. Hy kon dit voltooi voor sy 
skie like afsterwe in November 2007. Prof. Smit het 
op sy beurt die volgende boeke vertaal: Ester, 1 en 2 
Korinthiërs.

• Verteenwoordiging op die Kerklike Advieskomitee 
vir die Bybelvertaling in Afrikaans (KABA). Dit is 
’n kom missie saamgestel uit al die meewerkende 
ker ke om ’n oorsigfunksie oor die nuwe vertaling 
uit te oefen. Aanvanklik is prof. R Marè en ds. WJA 
van Schalkwyk aangewys, wat later opgevolg is deur 
prof. JAE Adendorff en dr. JH Breytenbach.

• Kerklike lesers is aangewys om die vertalings van 
By bel boeke, soos dit beskikbaar geraak het, deur te 
lees en kommentaar te lewer oor die leesbaarheid 
daarvan. ’n Hele aantal predikante en lidmate uit die 
AP kerkverband het as kerklike lesers diens gedoen.

Met die aanvang van die projek is in die vooruitsig gestel 
dat dit tien jaar sal duur. Dit het egter gou geblyk dat dit 
langer sal neem. Baie van die vertalers wat aanvanklik 
met die werk begin het, kon dit as gevolg van verskeie 
redes nie volhou nie. Die proses van kruiskontrole en 

Die AP Kerk se betrokkenheid by 
die Direkte Vertaling
Prof. Koos Adendorff
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verwerking van die taaladviseurs en kerklike lesers se 
kommentaar het ook langer geneem as wat voorsien is. 
In 2014 is die proefuitgawe van Die Nuwe Testament en 
Psalms: ’n Direkte Vertaling bekendgestel. Uiteindelik 
is besluit om die Direkte Vertaling in 2019 af te rond 
sodat dit in 2020 uitgegee kan word. Die jaar 2020 is ’n 
besondere mylpaal vir die Bybelgenootskap van Suid- 
Afri ka aangesien hulle dan 200 jaar van werksaam heid 
in Suid-Afrika vier. Almal betrokke by die projek het 
hard gewerk om die spertye te haal en kon hulle werk-
saamhede aan die einde van 2019 afsluit.

’n Bybel met hoofletters in die Ou Testament
’n Belangrike ontwikkeling in die hele vertaalproses 
het plaasgevind toe prof. Marè ’n goed gemotiveerde 
voor stel by KABA ingedien het waarin hy die volgende 
aan be veel het: 

Dat die Bybelgenootskap twee uitgawes van die 
bron teksgeoriënteerde vertaling in Afri kaans 
publi seer, naamlik een waarin die persoonli
ke voornaam woor de met kleinletters (“hy” en 
“hom”) geskryf word, en een waar in die voor
naam woorde met hoofletters (“Hy” en “Hom”) 
geskryf word. Dieselfde geld vir die gebruik van 
“Ek” en “My”. 

’n Hele paar ander kerke op KABA verteenwoordig, het 
die voorstel gesteun. ’n Afvaardiging van die Bestuur 
van KABA het die Sentrale Kerkekommissie van die 
AP Kerk op 16 Augustus 2010 ontmoet om die saak te 
bespreek. Die Bybelgenootskap het die voorstel aanvaar, 
omdat hulle kerke wat dié behoefte het, nie van die 
Bybelvertalingsprojek wou vervreem nie. 

Uit die betrokke kerke wat die voorstel gesteun het, is 
toe ’n subkommissie aangewys om die Bybelgenoot-
skap te adviseer oor die teksgedeeltes waar hoofletters 
gebruik moet word. Die Werkkomitee: Hoofletters in 
die Ou Testament (WHO) het die volgende aanbeveel: 
Dat hoofletters in Ou-Testamentiese tekste wat in die 
1933/53vertaling met hoofletters geskryf is, so behou 
word, asook Ou Testamentiese tekste wat deur skry wers 
in die Nuwe Testament op Jesus as die Christus van 
toepassing gemaak word, mits daar konsensus daaroor 
in die komitee bestaan. Die WHO het ’n hele paar jaar 
hard gewerk om die tekste wat met hoofletters geskryf 
moet word, te identifiseer. Die vergaderings van die 
WHO het in ’n goeie, broederlike gees geskied en daar 

kon uiteindelik konsensus bereik word. Die werk is in 
Oktober 2018 afgerond. Die AP Kerk kan dus uitsien 
na die nuwe Direkte Vertaling met hoofletters in die Ou 
Testamentiese tekste wat direk op Christus slaan.

Die pad vorentoe
’n Belangrike vraag is of die AP Kerk die Direkte Ver ta
ling as amptelike vertaling vir gebruik in die AP kerke 
gaan aanvaar? Daar is uiteenlopende menings hieroor. 
Dié vraag sal egter by ’n sinode beslis moet word. Dit 
is net die sinode, as meerdere vergadering, wat oor die 
saak ’n uitspraak kan gee. Sinode 2004 het dan ook ’n 
duidelike koers aangedui: “Die Sinode behou hom die 
reg voor om ná die verskyning van die Nuwe Bybelver-
taling te oordeel of die wyse waarop die relevante tekste 
vertaal is, binne ons Skrifbeskouing val” (Handelinge 
Sinode 2004: 439).

Die Sinode 2017 het ’n ad hoc-kommissie vir Bybelver-
taling benoem “om die AP Kerk te adviseer oor Bybel-
vertaling en die bronteks, indien nodig, met verslag aan 
die volgende Sinode” (Handelinge Sinode 2017: 372). 
Ampsdraers en lidmate het ’n verantwoordelikheid om 
Die Bybel: ’n Direkte vertaling te bekom wanneer dit 
gepubliseer word en dit stelselmatig deur te lees. Beskry-
wingspunte en/of beswaarskrifte kan aan bogenoem de 
kommissie gerig word. Die kerk wil nie oorhaastig met 
die saak te werk gaan nie, maar ons moet ook onthou 
dat ons kerkverband ’n belangrike inset in die vertaling 
gelewer het. Die Bybelgenootskap het ons ook ruim 
tegemoetgekom deur ’n vertaling met hoofletters goed 
te keur en te druk.

’n Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling wat die bronteks 
as uit gangspunt neem en ’n getroue weergawe daarvan 
is, terwyl dit goed verstaanbaar en in moderne Afri-
kaans gestel is, kan in diens van meerdere Bybelkennis 
staan en moet daarom verwelkom word. Daarmee 
word nog nie gesê dat dit noodwendig vir amptelike 
ge bruik goed gekeur moet word nie. As toeligting by 
die 1933/53ver taling kan dit egter reeds nou al van 
groot nut wees.

Bronnelys
• Sakelys vir die twaalfde sinode van die AP Kerk ge-

hou te Pretoria, 3-7 September 2007.
• Jordaan, GJC s.j. Bybelvertaling. ’n Lesing gelewer by 

die Werkgemeenskap vir Kerkreformasie.
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Waarom het u besluit om 
by ’n grootse projek soos 
hierdie betrokke te raak?

Dit was nie soseer my besluit 
nie. Sedert 1990 was ek as 
Nuwe-Testamentikus ’n kerklike 
verteenwoordiger op die Kerklike 
Advieskomitee: Die Bybel in 
Afrikaans (KABA) wat die 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika 
(BSA) adviseer oor sake wat die 
Afrikaanse Bybel raak. In 1996 
reël KABA ’n simposium om 
aandag te gee aan versoeke vir ’n 
nuwe “konkordante” vertaling in 
Afrikaans, asook nog ’n versoek 
vir ’n vertaling spesifiek met die 
oog op mense wat doofgebore is 
of wat Gebaretaal gebruik. Daarna 
word ek deur die BSA benoem 
as lid van die vertaalspan vir Die 
Bybel vir Dowes. Dié vertaling 
neem in Januarie 1997 ’n aanvang 
en op 3 Februarie 2008 word 
dit bekendgestel. 

Ná deeglike navorsing, versoek 
KABA (waar die versoek reeds in 
1996 bespreek is) in 2004 die BSA 
om met só ’n nuwe vertaling in 
Afrikaans te begin en in Februarie 
2005 keur die BSA hierdie versoek 
goed. Hierna versoek die BSA kerke 
om vertalers te benoem. Die NG 
Kerk benoem my toe as een van 
die vertalers. Vanaf Januarie 2006 
word ek deur die BSA aangestel 
as die projekleier van hierdie 

projek. Vir my was en bly dit ’n 
onvergelyklike voorreg (en enorme 
verantwoordelikheid) om op 
hierdie wyse diensbaar te kon wees 
aan die Here en sy kerk in die breë. 

Met so ’n projek is daar 
sekerlik heelwat uitdagings. 
Wat is van die grootste 
uit dagings waarmee die ver-
taalspan gekonfronteer is?

Van die begin af was die vertaal
opdrag ’n groot uitdaging. 

Skep ’n goed verstaanbare, 
bronteksgeoriënteerde Afri kaanse 
vertaling van die Bybel wat geskik 
is vir voorlesing en gebruik in 
eredienste, asook vir kategese, 
Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Dit is soos om op twee stoele tege-
lyk te probeer sit: Die een “stoel” 
behels om so getrou moont lik 
aan die brontekste te vertaal en 
die ander “stoel” dat dit in goed 
verstaanbare Afrikaans moet ge-
skied. Eersgenoemde impli seer dat 
die bronteks se beelde, meta fore, 
styl en struktuur so ver moontlik 
behou moet word. Laas genoemde 
impliseer dat die vertaling ’n 
duidelike, maar steeds getroue, 
weergawe van die bronteks, maar 
tog ook van hoë letterkundige 
gehalte moet wees. In die Redak-
sionele Komitees (RK’s) is dikwels 
lank gestoei oor ’n formu le ring wat 

“nie Afrikaans genoeg” is, óf aan 
die ander kant dan weer wat “nie 
sê wat in die bron teks staan” nie. 
Maar dikwels, as die “Afrikaanse” 
kollegas eindelik tevrede is, roep 
die brontaalkenner uit: “Dit is 
presies wat die bronteks sê!”

Die ideaal was om so inklusief 
moontlik te wees wat betref 
kerke, eksegete, brontaalkenners, 
intravertalers, taal- en letter-
kundiges, vertaalkundiges, kerklike 
lesers, ouderdom van medewerkers, 
mans en vroue. Dit het groot 
uitdagings meegebring wat die 
konsekwentheid van die vertaling 
betref. Verder moes sommige 
jonger medewerkers ongelukkig 
onttrek weens die druk van proef-
skrifte wat voltooi moes word. 
Mede werkers in voltydse beroepe 
was van meet af aan onder die druk 
om aan spertye te voldoen saam 
met die eise van hulle voltydse ver-
pligtinge wat later net verhewig het. 

Wat maak die Direkte 
Vertaling vir u uniek?

Vir die eerste keer is ’n duidelike 
vertaalopdrag deur KABA 
geformuleer. ’n Direkte vertaling 
gaan daarvan uit dat die vertaling 
van tekste uit die verre verlede 
kompleks is, maar poog om die 
bronteks sonder aanpassing aan 
moderne lesers se wêreld tog in 
goeie, voorleesbare Afrikaans te 

ONS GESELS MET ...

prof. Bernard Combrinkprof. Bernard Combrink
Emeritus professor (Nuwe Testament) Bernard Combrink was die projekleier vir die 2020-Direkte Vertaling 
van die Bybel in Afrikaans. Ons het die geleentheid gehad om, met betrekking tot hierdie projek, ’n paar vrae 
aan hom te stel.

1.

2.

3.
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vertaal. Derhalwe word lesers 
verder bemagtig deur inleidings 
tot Bybelboeke, sosiokulturele en 
ander voetnote, kruisverwysings 
en ’n uitvoerige Woordelys. So 
word soms in voetnote gestel 
dat daar onsekerheid is oor die 
betekenis van die bronteks en 
word daar ook gewys op ander 
geldige vertaalbesluite, soos te sien 
in ander bekende vertalings. 

Anders as in die verlede kon 
alle lidkerke van KABA 
vertalers benoem en ongeveer 
20 verskillende denominasies was 
betrokke in verskillende rolle en 
fases van die projek.

Die inklusiwiteit van die projek 
wat van meet af aan alle relevante 
vakdissiplines, vroue en ook 
jonger vakkundiges betrek het. 

Die uitgawe waarin hoofletters 
wat in Ou Testamentiese tekste 
wat in die 1933/53vertaling 
met hoofletters geskryf is, so 
behou word, asook in dié Ou 
Testamentiese tekste wat deur 
skrywers in die Nuwe Testament 
op Jesus as die Christus van 
toepassing gemaak word. Hierdie 
uitgawe stem verder in alle opsigte 
ooreen met die uitgawe met 
kleinletters. Die Werkkomitee wat 
die BSA hieroor geadviseer het, 
het bestaan uit die AP Kerk, ABK, 
AGS, PPK en VEK (kyk punt 5). 

Watter teks was vir u die 
moeilikste om te vertaal? 
Waarom?

Dit is ’n moeilike vraag! 
Aanvanklik is ek as vertaler vir 
Matteus benoem, maar weens 
my rol as projekleier by al die 
redaksionele komitees, moes 
ek as vertaler terugstaan. Dit 

is wel so dat dit soms moeilik 
was om ’n vertaalbesluit te 
neem. Dan dui ’n voetnoot soos 
“Word ook vertaal ...” op ander 
vertaalmoontlikhede, soos 
opgeneem in ander vertalings. 
“Kan ook vertaal word ...” dui weer 
op ander vertaalmoontlikhede 
waar daar onsekerheid is oor die 
betekenis van die bronteks, of waar 
die bronteks verskillend vertaal 
kan word.

Geen vertaling is die werk van een 
persoon nie. Vanaf fase 1 was dit 
spanwerk: vertaling deur eksegeet 
1, interne kontrole deur eksegeet 
2 en brontaalkenner, hersiening 
deur eksegeet 1, “vertaling” van 
eksegeet 1 se hersiene poging 
in beter Afrikaans deur die 
intravertaler, kontrole deur 
eksegeet 1; fase 2a: weer Afrikaanse 
hersiening deur ’n ander taal- 
en letterkundige, kontrole deur 
eksegeet 1; fase 2b: redigering deur 
Redaksionele Komitees bestaande 
uit brontaalkenners, eksegete, 
Afrikaanse taal- en letterkundiges, 
’n vertaalkundige en die projek-
leier; fase 3: die oorweging van 
benoemde kerklike (en ander) 
lesers se kommentaar en redigering 
van die teks waar nodig; fase 4: die 
regstel van inkonsekwenthede. 

Daar was inderdaad tekste wat 
ons laat kopkrap het, maar dit 
is moeilik om net een uit te 
sonder. Van die moeilikste was 
waarskynlik waar sommige 
Hebreeuse woorde net een keer of 
enkele kere in die Bybel voorkom 
en selfs die woordeboeke nie altyd 
oortuigende raad hiermee het nie. 

Uit die staanspoor was 
daar baie kritiek oor die 
vertaling. Hoe het u en die 
span dit hanteer?

Vanaf die begin van die projek 
was die vertaalspan bewus van 
bedenkinge oor kleinletters vir 
benamings en voornaamwoorde 
in Ou Testamentiese tekste 
wat deur skrywers in die 
Nuwe Testament op Jesus as 
die Christus van toepassing 
gemaak word, waar die 
1933/1953vertaling hoofletters 
gebruik. Daar is dus voetnote 
in die Ou en Nuwe Testament 
geplaas om oor en weer deur 
middel van kruisverwysings 
hierna te verwys. Tog was 
daar steeds bedenkinge by 
sommige oor die gebruik van 
kleinletters in hierdie gevalle 
in die Ou Testament. Die BSA 
het derhalwe met die betrokke 
kerke in gesprek getree. Op 
voorstel van die AP Kerk het 
KABA die BSA versoek om twee 
uitgawes van die vertaling te 
publiseer, een met kleinletters vir 
benamings en voornaamwoorde 
in die Ou Testament, en een 
met hoofletters, soos deur 
die betrokke kerke eenparig 
aanbeveel. Die BSA het hiertoe 
ingestem (kyk hierbo by punt 3). 

Ongelukkig was daar ook minder 
saaklike kritiek in die vorm 
van petisies teen die vertaling, 
verdagmaking van die vertalers se 
aanvaarding van die Godheid van 
Jesus Christus en die integriteit 
van die BSA. Die beswaardes 
was ongelukkig nie bereid tot 
’n broederlike gesprek met die 
BSA nie. Waar moontlik, is 
korrekte inligting oor die projek 
aan ondertekenaars van die 
petisie gestuur. 

Saaklike kritiek/kommentaar deur 
lesers is in fase 3 deur die RK’s 
deeglik oorweeg en die vertaling 
is aangepas waar ter sake. 

4.

5.
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Wat is u vergesig vir die 
Direkte Vertaling?

Aangesien al die kerke wat die Afri-
kaanse Bybel gebruik deur KABA 
hierdie vertaling geïnisieer het, en 
die BSA in sy ernstige stre we om 

alle kerke met die Bybel te bedien, 
bereid is om nog ’n uit gawe met 
hoofletters van die ver ta ling (punt 
3) te publiseer, is dit my bede en 
vergesig dat alle lesers van die 
Bybel in Afrikaans se omgang met 
die Woord van God deur hier die  

vertaling werklik verdiep en ver ryk 
sal word. Ook hierdie vertaling 
 bly egter net mense werk, hoewel 
daar werklik gepoog is om met 
integriteit en die grootste moontlike 
noukeurigheid hierdie groot 
verantwoordelikheid na te kom.

pu bli kasie soos Die Bybel in Afrikaans (SJ du Toit, 1889) 
of die oproep deur sy seun, JD du Toit (latere Totius) met 
sy studentevoordrag in Oktober 1896, Die Bybelvertaling 
in Afrikaans, egter nie op dorre bodem geval nie.

Anders as hulle voorgangers in die negentiende eeu, het 
die Sinode van die NG Kerk in die Vrystaat op 16 Mei 
1916 ’n besondere besluit geneem, naamlik dat die Bybel 
deur “de kundigste en geschikste mannen” in Afrikaans 
vertaal moet word.

Ongelukkig het die eerste pogings wat hieruit voort-
gevloei het nog nie die vertaling uit die oorspronklike 
grondtale gedoen nie. Dit was tot mislukking gedoem. 
Besluite van die Breë Kommissie van die Afrikaanse 
Bybelvertaling in 1923 het hierdie prinsipiële fout egter 
reggestel. Behalwe vir die aanwys van twee hoofvertalers, 

een vir die Ou Testament (JD du Toit/Totius, Pot chef-
stroom) en een vir die Nuwe Testament (BB Keet, Stel-
lenbosch) is nou ook, in lyn met Dordrecht 1618/19, 
besluit dat die vertaling uit die oorspronklike tale ge-
doen moet word.

Uiteindelik – die volledige Bybel in Afrikaans
Danksy harde werk verskyn die Bybel in Afrikaans in 
1933, byna 300 jaar ná 1637 se Statevertaling – ’n nuwe 
vertaling weens ’n nuwe taal in Suider-Afrika. Die deeg-
like hersiening van die 1933-Afrikaanse vertaling het ’n 
verdere 20 jaar in beslag geneem, totdat die eindpro duk 
uit eindelik in 1953 die lig sien – ’n vertaling wat on-
danks ander vertalings wat intussen daarna gedoen is, 
steeds met groot vrug en dankbaarheid deur baie ker ke 
en gelowiges gebruik word. Met vrymoedigheid kan ’n 
mens sê – só gaan die Reformasie voort ...

Bybelvertaling en ons Reformatoriese erfenis

LIG IN DUISTERNIS

6.
LIG IN DUISTERNIS

Teksgetuies vir die Nuwe Testament

Daar is drie groepe teksgetuies (dokumente) wat gebruik kan word om vas te stel hoe die teks van die Nuwe 
Testament daar oorspronklik uitgesien het: Griekse manuskripte (handskrifte); ou vertalings van die Griekse 
Nuwe Testament in ander tale in die eerste eeue; aanhalings uit die Nuwe Testament in die geskrifte van 
die vroeë kerkvaders.

1. Van hierdie teksgetuies is die Griekse manuskripte die primêre bron, en die ou vertalings en aanhalings 
meer sekondêr (indirek), maar tog ook waardevol. In ’n afsonderlike antwoord word meer inligting oor 
die Griekse manuskripte gegee.

2. Met die uitbreiding van die evangelie het die behoefte aan verskillende vertalings van die Griekse Nuwe 
Testament vroeg reeds ontstaan. Dit het veral in die ooste (Sirië), Weste (Noord-Afrika, Suid-Frankryk en 
Italië) en Egipte ontstaan. Daar is dus verskillende Siriese, Latynse, Koptiese (Egipte), Etiopiese, Nubiese, 
Armeense, Georgiese en Gotiese vertalings.

3. Aanhalings uit die Griekse Nuwe Testament by vroeë Christelike skrywers is ook belangrike teks ge tui-
es, veral wanneer die skrywer se werk uit die tyd vóór ons oudste beskikbare manuskripte kom. Hierdie 
ge gewens kan ook help om ’n teks te dateer en te lokaliseer.

Vervolg vanaf bl. 7
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Interessante inligting oor Bybelgenootskappe  
se werk in Suid-Afrika en wêreldwyd
Volgens die nuutste vertalingsyfers soos onlangs deur 
die Wêreldbond van Bybelgenootskappe vrygestel, is 
daar ’n totaal van 7 359 tale in die wêreld. 244 hiervan is 
gebaretale. Slegs 694 van hierdie tale beskik tans oor ’n 
volledige Bybel, 1 542 tale beskik oor ’n Nuwe Testament, 
terwyl 1 159 tale oor ’n Bybelgedeelte beskik. Vir 3 964 
tale is daar tans geen Bybels of Bybelgedeeltes beskikbaar 
nie. Uit ’n wêreldbevolking van ongeveer 7,2 miljard, het 
slegs sowat 5,7 miljard toegang tot ’n volledige Bybel.

In die afgelope vyf jaar, het Bybelgenootskappe 
wêreldwyd eerste vertalings van Bybels en 
Bybelgedeeltes in 154 tale wat deur 186 miljoen mense 
gepraat word, voltooi. In 2019 is eerste vertalings 
in 50 tale gepubliseer wat die potensiaal het om 
29 miljoen mense te bereik. Tans is daar wêreldwyd 
277 vertalingsprojekte aan die gang, terwyl ’n verdere 
860 projekte wag om af te skop.

In Suid-Afrika beskik al 11 amptelike landstale oor ’n 
volledige Bybel. In 2019 is drie van die Bybelgenootskap 
se vertalingsprojekte voltooi, naamlik in Afrikaans 

(2020-vertaling), Engels (The Bible for the Deaf) en isiZulu 
(2020-vertaling). Vertalingsprojekte wat tans nog aan die 
gang is, is !Xun en Kwedam (beide is eerste vertalings). 
Daar word ook tans aan hersienings van bestaande 
vertalings in die volgende tale gewerk: Sepedi, Sesotho, 
Tshivenda en isiXhosa.

Hoewel die jongste verspreidingsyfers vanaf die 
Wêreldbond van Bybelgenootskape nog nie beskikbaar is 
nie, gee ons graag die 2018-syfers deur:
• Sedert 2010 is meer as 305 miljoen volledige Bybels 

deur Bybelgenootskappe versprei.
• In 2018 is daar meer as 38 miljoen volledige Bybels 

deur Bybelgenootskappe wêreldwyd versprei.

Bybelverspreiding in Suid-Afrika:
• Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het sedert sy 

ontstaan in 1820, meer as 44 miljoen volledige Bybels 
versprei.

• Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het in die laaste 
tien jaar meer as 11,2 miljoen Bybels (wat ook digitale 
Bybels insluit) versprei.

S M E LT O O N D
•  Julie/Augustus 2020  •

VOLKSHULP 2000
• Volkshulp 2000 is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

welsynorganisasie wat na hulpbehoewende volksgenote 
omsien. Volkshulp 2000 ontvang geen hulp van die 
Staat of buitengewoon groot ondernemings nie. Ons is 
ten volle afhanklik van donasies en ander skenkings 
deur volksgenote. Hulpbehoewende volksgenote se 
getalle neem toe. Gesinne, kinders en bejaardes is die 
slagoffers van omstandighede buite hulle beheer. 

• Ons doen ’n beroep op volksgenote om ons te help om 
die toenemende nood te bestry. 

• Belastingkortingsertifikate is op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Straatadres: Steadlaan 246, Queenswood, Pretoria  
Tel. nr.: 012 755 8201/2,  

Posadres: Posbus 11824, Queenswood 0121
Tjekrekeningnommer: Absa 10176514, takkode: 632 005

UVONGO VAKANSIEWOONSTEL
*See-uitsig *Naby hoofstrand *Lugreëling *TV 

*Swembad met braai *Slaap 4/5 (Een slaapkamer) 
*Privaat parkering *Pensioenarisse R300 per dag 

(buite seisoen) *Admin. eenmalig *RCI Punte

Kontak: Jopie du Plessis 082 858 7047 of  
jopiedupl@gmail.com

Manaba Beach/Margate
Ithaca woonstelle is loopafstand van Lucien en Margate 

strande geleë. Dit is ’n oopplan woonstel wat 4 slaap 
(2 volwassenes en 2 kinders). Geriewe sluit in ’n 

swembad, kinderspeelarea, braaigeriewe en ook ander 
ontspanningsgeriewe. Stap afstand van Manaba Spar. 

Vir meer inligting/foto’s kontak Ester 073 268 0336
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Die rede wat aangevoer word (en daar word aangehaal 
presies soos dit in die petisie staan), is dat die vertaling 
“Jesus Christus, die Seun van God, as ’n gewone mens 
omskryf” asook dat die vertaling “Beoog Om Jesus 
Chris tus Totaal En Al Uit DIE MESSIAANSE PRO-
FESSIEË Uit Te Vertaal, Deur KLEINLETTERS Te 
Ge bruik Inplaas van GROOT LETTERS.” Verder word 
gesê: “Met Jesus Christus uit hierdie Nuwe vertaling 
(2016) word die GODHEID VAN JESUS CHRISTUS 
Totaal en al wegvertaal, en kan ENIGE (NEW AGE) 
god nou in hierdie skrifgedeelte in geredeneër word.”

Die BSA wil hom ten sterkste teen hierdie e-pos-
se uit spreek aangesien dit van alle waarheid 
ontbloot is. Hierdie aantygings word in ’n baie 
ernstige lig beskou.

Ons gee graag aan u meer inligting oor die Afrikaanse 
vertaling van die Bybel wat tans onderneem word:

Hierdie vertaling is deur die kerke wat Afrikaans as 
voertaal gebruik, aangevra omdat daar ’n behoefte aan 
’n bronteksgeoriënteerde of direkte vertaling van die 
By bel in Afrikaans is. Die BSA inisieer self nie nuwe By-
bel vertalings sonder die goedkeuring van die betrokke 
kerk genootskappe nie en voer dus net die opdrag van 
die kerke uit met hierdie vertaling.

Die vertaalopdrag wat opgestel is in medewerking met 
die kerke, is: “Skep ’n goed verstaanbare bronteks ge oriën-
teerde Afrikaanse vertaling wat geskik is vir voorlesing 
en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie 
en persoonlike gebruik.” Dit word verder omskryf as ’n 
vertaling wat ’n getroue weergawe van die betekenis van 
die bronteks moet wees, terwyl beelde, metafore, styl en 
struktuur van die bronteks sover moontlik behou moet 
word. Die vertaling moet van hoë letterkundige gehalte 
en goed verstaanbaar wees. Verklarende voetnotas moet 

gebruik word om inligting te voorsien wat nie in die 
ver taling self voor die hand liggend is nie.

Die vertalers van hierdie vertaling eerbiedig die Nuwe 
Tes tamentiese verstaan van die Ou Testament en aan-
vaar sonder voorbehoud die Ou Testament as deel van 
die Chris telike Bybel. Die vertalers is deeglik bewus 
daar van dat daar vir die Nuwe Testament op bepaalde 
plek ke in die Ou Testament, naas die gewone beteke nis 
ook ’n “verborge” of “dieper” betekenis is, wat verwy-
sings is na Christus en dit wat Hy sou kom doen. Die 
vraag wat vooraf baie lank beredeneer is, was die vol gen-
de: Moet die “verborge” of “dieper” Nuwe Testamentie-
se ver staan van ’n teks reeds in die vertaling van die Ou 
Tes ta ment neerslag vind, met die gevolg dat die voor 
die hand liggende betekenis op die agtergrond skuif; of 
moet die gewone betekenis vertaal word met die gevolg 
dat die Nuwe Testamentiese verstaan van die teks, nie 
aangedui word nie? Dit was duidelik dat dit onmoontlik 
is om sowel die voor die hand liggende betekenis as die 
dieper betekenis tegelyk te verwoord of in druk aan te 
dui in die vertaling.

Omdat die vertalers egter wel die Nuwe Testamentiese 
verstaan van gedeeltes in die Ou Testament eerbiedig, 
is besluit om in die vertaling al daardie gevalle waar 
die Nuwe Testament ŉ verwysing na Christus in ’n 
woord of woorde van die Ou Testament sien, in die 
Ou Testament met ’n voetnoot te merk. Sodoende kan 
die leser se aandag gevestig word op die Nuwe- Tes ta-
men tiese verstaan van die bepaalde woord of woorde 
en dít sonder verlies van die betekenis daarvan in die 
Ou Testamentiese verband. In die Nuwe Testament sal 
daar ook na die betrokke Ou Testamentiese gedeelte 
terugverwys word. Hierdie oplossing tas die Godheid 
van Christus geensins aan nie, want die voetnoot dui 
juis aan dat ’n spesifieke teks ’n verborge verwysing na 
Christus bevat.

na aanleiding van ’n petisie teen ’n nuwe 
Afrikaanse Bybelvertaling

Dit het onder die aandag van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) gekom dat daar skrywes per e-pos 
die rondte doen wat mense versoek om teen die Afrikaanse Bybelvertaling wat tans onderneem word, op te tree.

Verklaring van die Bybelgenootskap van SuidAfrika
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Die probleem kan kortliks geïllustreer word aan die hand 
van ’n voorbeeld. In Hosea 11:1 staan daar die bekende 
woorde (volgens die 1953vertaling): “Toe Israel ’n kind 
was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun 
geroep.” Dit verwys sonder enige twyfel na die twaalf 
stamme van Israel wat deur Moses uit Egipte uitgelei is. 
Dit is die gewone betekenis in die ver band van Hosea 
11:1, en in die 1953vertaling is “seun” tereg nie met ’n 
hoofletter gedruk nie. Volgens Matteus 2:15 bevat Ho-
sea 11:1 egter ’n profesie wat ver wys na die kind Jesus 
se terugkeer uit Egipte saam met Josef en Maria ná die 
dood van Herodes. Op grond daarvan het die vertalers 
in 1933/53 en in 1983 “Seun” in Matteus 2:15 met ’n 
hoofletter laat druk. Dit is egter onmoontlik om die 
teks in Hosea 11:1 deur die gebruik van hoofletters vir 
die leser as ’n verwysing na Christus aan te dui sonder 
verlies van die gewone betekenis in die verband van 
Hosea 11:1. Dit gaan met ’n voetnoot verdui delik word.

Let verder asseblief daarop dat, in verskillende tale, die 
oorgrote meerderheid Bybelvertalings nie hoofletters 
gebruik in Ou Testamentiese tekste wat in die Nuwe 
Testament as verwysings na Christus aangedui word 
nie. Dit geld onder andere vir die baie bekende Jesaja 
53. Dit sluit in Engelse Bybels soos die King James By
bel (van 1611), New International Version, Good News 
Translation, English Standard Version, Contemporary 
English Version, The Message, American Standard Ver
sion, The Net Bible, New Century Version, New Je ru
salem Bible, New Living Translation, 1890 Darby Bible, 
ensovoorts. Ons is bewus daarvan dat enkele ander 
Engelse vertalings wél hoofletters gebruik, maar dit 
is nie die algemene gebruik nie. Hoofletters word ook 
nie in die Duitse Luther Bibel en Gute Nachricht Bibel 
gebruik nie. So ook nie in Franse, Italiaanse, Spaanse 
en vier Nederlandse Bybels wat ons nagegaan het nie. In 
Afrikaans is daar nie hoofletters in die 1983vertaling en 
die Bybel vir Dowes asook ander Afrikaanse vertalings 
wat in die mark is nie. Dit is duidelik dat die gebruik 
van hoofletters hoofsaaklik beperk is tot uitgawes van 
die Nederlandse Statevertaling wat ná 1900 gedruk is 
en slegs enkele ander vertalings. Die Afrikaanse verta-
lings van 1933/53 het die gebruik van die Statevertaling 
van ná 1900 nagevolg. Dit is algemeen bekend dat die 
Hebreeuse taal nie enige “hoofletters” gebruik nie.

Sommige kerke het die BSA wel oor hierdie saak van 
hoofletters genader en die BSA is die afgelope twee jaar 
met daardie kerke in gesprek. Daar is kerke wat, soos 
in die 1983vertaling, die gedeeltes in die Ou Testament 

met kleinletters gedruk wil hê, en daar is ’n paar ander 
kerke wat, soos in die 1933/1953vertaling, die betrokke 
gedeeltes met hoofletters gedruk wil hê. Ons kan die 
versekering gee dat die BSA besig is om op baie verant-
woordelike wyse, met al die kerke wat die Afrikaanse 
Bybel gebruik, hierdie saak te hanteer.

Ons wil dit baie duidelik stel dat vir die Bybelgenootskap 
en die vertalers die geloof in die drie-enige God, Vader, 
Seun en Heilige Gees, ononderhandelbaar is, en die 
Bybelgenootskap of sy medewerkers sal nooit, soos die 
e-pos beweer, die Godheid van Christus misken nie of op 
enige wyse daartoe bydra “dat Jesus Christus gelykgestel 
sal word aan enige (New Age) god” nie. 

Sodanige bewerings tas die integriteit en ge-
loofsoortuiging van die Bybelgenootskap en die 
vertalers aan en word in die sterkste taal verwerp. 

U kan absoluut seker wees daarvan dat GEEN Bybel-
ver taling van die BSA die Godheid van Christus ont-
ken of in die “new age” rigting beweeg nie. Die BSA 
is sedert 1820 betrokke by en verantwoordelik vir be-
troubare Bybelvertalings in al 11 die tale van ons land 
en sal nooit die betroubaarheid van die Goeie Nuus  
ondermyn nie. 

Die vertaling waaraan tans gewerk word, sal ’n uiters 
deeglike vertaling van die Bybel wees en ons glo dat, 
wanneer dit verskyn, dit baie Afrikaanssprekendes tot 
geloof en nuwe lewe in Jesus Christus, die Seun van God, 
sal lei. Ons is ook oortuig daarvan dat dit ’n instrument 
in die hande van die Heilige Gees sal wees om gelowiges 
te laat groei in die “kennis van die Seun van God”. Mag 
hierdie vertaling God in alles verheerlik!

Ons vind dit heeltemal onaanvaarbaar dat mense on-
in geligte en onwaar aannames per e-pos versprei. Ons 
ervaar dit as blote verdagmakery. Besoek asseblief die 
webtuiste van hierdie vertaling www.bybeldirekte ver-
taling.co.za vir die korrekte inligting.

U word dus vriendelik, dog dringend, versoek om te 
help om hierdie saak met die korrekte inligting reg te 
stel en hierdie dokument so wyd as moontlik te versprei.

In diens van die Woord

Ds. Gerrit Kritzinger
(Destydse) Uitvoerende Hoof LIG IN DUISTERNIS
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Twee belangrike aspekte het veral by die eerste sinodes 
aan dag gekry. Eerstens is aandag gegee aan die eie oplei-
ding van predikante om seker te maak dat die kerk se 
vaar digheid om die evangelie te verkondig, ontwikkel 
word. Die tweede saak het nie gehandel oor vaardigheid 
nie, maar oor die gereedskap. Die vraag was hoe die kerk 
vol houbaar seker kon maak dat ’n betroubare Bybel-
ver taling tot lidmate se beskikking gestel kan word? Dit 
was opvallend dat al die vertalings wat deur die sinodes 
oor weeg en aanbeveel was, altyd deel was van die ver-
ta lings wat deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 
(BSA) versprei is. Dit was die saad wat ontkiem het om 
’n kosbare band tussen die AP Kerk en die BSA te vorm.

Vertaling
Die BSA het as deel van sy roeping nog altyd die strewe 
gehad om aan elkeen ’n Bybel in sy eie taal beskikbaar 
te stel. Om dit te verwesenlik, moes die BSA seker maak 
dat vertalingswerk voortdurend plaasvind. Hierdie 
werk was nog altyd in samewerking met die kerke wat 
in ’n bepaalde taal aanbid, aangepak. Die AP Kerk het 
van die begin af haar roeping in die verband uitgeleef. 
Sinodebesluite dui duidelik daarop dat die kerk met die 
BSA in gesprek was om hulle bekommernisse en voor-
keure te kenne te gee. Vanuit die gesprekke het die kerk 
deel geword van die span wat hierdie werk sorgvuldig 
voortgesit het. In hierdie soeke na die regte gereedskap, 
het die AP Kerk se bekwame vakmanskap aan die lig 
gekom. Met die kundigheid vanuit die AP kerkverband 
kon die BSA nie anders as om sorgvuldig na advies van-
uit die AP Kerk te luister nie. Op dié wyse is die gawes 
vanuit die kerkverband van die begin af gebruik om die 
Skriftuurlike openbaarmaking van God in Afrikaans, 
in stand te hou.

Produksie
Die eindproduk van ’n vakman is gewoonlik bruikbaar 
en doeltreffend. Die BSA streef ook daarna om Bybels 
in bekostigbare, bruikbare formate beskikbaar te stel. 
As produk van die hervorming het die AP Kerk ook 
die strewe om ’n liefde vir die Skrif by lidmate te kweek. 
Dit het in baie gemeentes die gebruik geword om op ’n 
sta dium in dooplidmate se lewens vir hulle ’n Bybel in 
die hand te gee. Sommige gemeentes doen dit alreeds 
by die doopgeleentheid terwyl ander dit by belydenis-
aflegging doen. Verder is daar nog altyd seker gemaak 
dat belydende lidmate ook hul eie Bybels, waarop hul 
trots kan wees, in die hand kon hou. Met die besluit dat 
die AP Kerk die 1933/53vertaling as amptelike vertaling 
gaan gebruik, was daar kommer gewees dat die vertaling 
mettertyd onverkrygbaar gaan wees. 

In die gesprekke tussen die AP Kerk en die BSA 
was daar keer op keer die versoek dat die geldelike 
bydrae van die AP Kerk ge bruik moet word om te 
verseker dat dié vertaling in die toekoms beskik
baar sal wees. Die BSA het nog altyd on der neem 
dat enige van hul vertalings wat in aanvraag is, 
be skikbaar sal bly. 

Vanuit hierdie gebeure het die AP Kerk met erns seker 
gemaak dat lidmate op hoogte gehou word van die Bybels 
wat deur die BSA gedruk word. Die Boekwinkel van die 
AP Kerk het die groot taak nog altyd met onderskeiding 
uitgevoer.

Verspreiding
Die BSA kan die betroubaarste vertalings lewer en in 
die mees praktiese formaat publiseer, maar as dit op die 

Die AP Kerk se betrokkenheid by die 
Bybelgenootskap van SuidAfrika
Ds. Carl Vermaak

As ’n goeie vakman se werk nie op peil is nie, sal hy nie sy gereedskap blameer nie. Hy sal sy eie vaardighede 
so ontwikkel, dat sy werk van uitstaande gehalte is of hy sal seker maak dat hy die regte, goeie kwaliteit ge-
reed skap gebruik. Reeds toe die AP Kerk gestig is, het die kerk besef dat die roeping om die evangelie suiwer 
te verkondig, van kardinale belang is. 
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rakke bly, dan word dit bloot kunswerke in plaas van 
bruikbare instrumente in die hand van Christene. Met 
die jare het die AP Kerk met die publikasies Elk een Oral 
Gestuurde en Jou Roeping in die Koninkryk, dit duidelik 
gemaak dat die kerk ’n roeping het om die Woord van 
God oral te versprei. Tydens ’n diakonale konferensie wat 
deur die AP Kerk aangebied is, het een van die sprekers 
gemeld dat die blanke armoede-vraagstuk van vandag 
een groot verskil het met die blanke armoede van die 
verlede. Dit is dat mense se liefde vir die Woord van God 
in die verlede baie sterker was as wat dit vandag is. In 
ons eie taal is dit opvallend dat ons nie net ’n geldelike 
armoede beleef nie, maar ook ’n Bybel-armoede in die 
gesig staar. Dit is dus belangrik om vanuit die verhou-
ding tussen die AP Kerk en die BSA te sorg dat die Bybel 
daagliks deel van gesinne se lewenstryd is. Dit is slegs 
moontlik as elke gesin ’n Bybel kan besit. Om Bybels 
te versprei, bly een van die kerk se groot uitdagings. 

Praktiese samewerking
Tot nou toe het ons stilgestaan by die teoretiese band 
wat daar tussen die AP Kerk en die BSA ontstaan het. 
Die praktiese uitlewing daarvan het nie agterweë gebly 
nie. Briewe het in gesprekke ontwikkel en gesprekke het 
geleenthede geskep waar saamgewerk kon word. Die 
AP Kerk het gou toestemming verkry om deel te wees 
van die BSA se jaarvergaderings. Afgevaardigdes van-
uit die kerk kon die vergaderings met volle sittings reg 
bywoon. Daar is ook op streeksvlak met elke sinode vir 
elke streek ’n predikant en ’n ouderling aangewys om die 
streeksvergaderings by te woon. Hierdie afgevaardigdes 
het hul so goed van hul taak gekwyt, dat van hulle selfs 
al as voorsitters van die streeksvergaderings gedien 
het. Die AP Kerk het ook vinnig deel van die BSA se 
Kerk like Advieskomitee vir Bybelvertaling in Afri kaans 
geword. Hierdie komitee wat saamgestel is vanuit die 
verskillende kerke, moet as hooftaak terugvoer gee oor 
vertaalwerk wat plaasgevind het. Hierdie samewerking 
het daartoe gelei dat van die AP Kerk se professore later 
ook sekere gedeeltes kon help vertaal. Terwyl die debat 
oor die Messiaanse hoofletters in vertalings van die Ou 

Testament plaasgevind het, was die AP Kerk een van die 
hoofrolspelers om nie net debat te voer nie, maar ook 
om ’n werkbare voorstel vir die gebruik van hoofletters 
te laat goedkeur. 

Die AP Kerk se ondersteuning aan die BSA het daar-
toe gelei dat die BSA in hul herstrukturering vir 2020 
voorgestel het dat die AP Kerk ’n deeltydse organi se-
ren de sekretaris by die BSA kon aanstel. Tydens 2017 
se sinode is die versoek goedgekeur. Dr. Kalman Papp 
wat as organiserende sekretaris van die Nederduitsch 
Her vorm de Kerk ook die AP Kerk getrou bedien het, 
het ’n groot rol gespeel om te sorg dat die verwikke linge 
rea liseer en die eerste aanstelling het op 1 Julie 2018 
plaas ge vind. Hierdie pos behels dat die sekretaris, terwyl 
hy in die AP Kerk aan ’n plaaslike gemeente verbonde 
moet wees, die ander gemeentes in Transvaal in ’n tyd-
perk van 5 jaar moet besoek. 

Lidmate het ook nie net gesit en kyk hoe hier die 
ver hou ding gevestig word nie. Verskeie fonds
in sa me lings ge leent hede is vanuit die AP Kerk 
ge reël terwyl gemeentes getrou daarna gestreef 
het om hul jaarlikse bydrae per lidmaat te bereik. 
Die ywer waarmee die taak aangepak is, was nog 
al tyd ’n goeie getuienis van die AP Kerk wat haar 
roeping getrou uitleef.

Slot
By die BSA gaan die AP Kerk se ywerige ondersteuning 
nie ongesiens verby nie. Dit is met groot dank dat die BSA 
melding kan maak dat elke lidmaat van die AP Kerk wat 
help om die verhouding te koester, ’n groot impak het 
op die strewe om ’n bekostigbare Bybel vir elkeen in sy 
eie taal te voorsien. Die AP Kerk het die gawe ontvang 
om op ’n besondere manier, in ’n bepaalde samelewing 
as vakmanne van die geloof op te tree. Die Bybel is die 
gereedskap wat gebruik kan word as die enigste hoop 
waaraan die liggaam van Christus vandag kan vashou 
en daarom is dit nodig dat die AP Kerk getrou sal help 
om die evangelie van Christus te versprei. LIG IN DUISTERNIS

Daar is dikwels verwarring oor die korrekte spelling van Betlehem/Bethlehem. Waarom 
word die “Betlehem” van die Bybel anders gespel as “Bethlehem” in die Vrystaat?

Die Jerusalemgangers wat in die Vrystaat gaan woon het, het die spelling “Bethlehem” destyds uit die Ne-
der landse Statevertaling oorgeneem. In Hebreeus is dit egter ’n “t” en nie ’n “th” nie, dus “Betlehem”; en so 
word die naam ook vandag in Israel gespel.
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As voorsitter van die redaksie, is dit ’n groot voorreg 
om te kan antwoord: “Die basiese vertaalwerk is klaar.” 
Ons is so dankbaar! Al die aantekeninge by die 1 189 
hoof stukke van die volledige Bybel is toe vanjaar, drie 
jaar later, teen 31 Januarie 2020 voltooi. Die verta-
lers het sowat 55  000 aantekeninge aan die redaksie  
gelewer.

Teen die verskyning van hierdie artikel behoort 
die ver taalwerk van die voorwoord, inleidings 
op die on der skeie Bybelboeke en die inleidings 
op die onderskeie Bybelhoofstukke ook voltooi 
te wees. 

Covid-19 het die projek natuurlik twee maande ge kos, 
maar die strewe is steeds om aan die einde van 2020, 
of in die verloop van 2021 ’n proefbundel beskikbaar 
te stel vir kommentaar, voordat die finale publikasie 
DV kan verskyn. Dit is nog gans te vroeg om ’n finale 
publikasiedatum van die hele eindproduk aan te kon-
dig. Op hierdie stadium word die Evangelies plus die 
Psalms en moontlik ook Spreuke vir die proefbundel 
oorweeg. Dit sal plaasvind met ge bruik making van die 
1933/53verta ling (Afrikaans), waartoe die Bybelge-
noot skap van Suid-Afrika aan ons hulle goedgunstige 
goed keu ring verleen het.

Eenvoudig ’n plig
Hoekom is hierdie projek begin? Vir ruim 300 jaar (1652 
tot ongeveer 1957) was die Statevertaling met verklarende 
aan te keninge ons klassiek-gereformeerde Studiebybel. 
Dit is waar Afrikaners geestelik vandaan kom. Daar leef 
in ons tyd groot verwarring. Met al die kerkverraad en 

politieke verraad wat veral ná 1974 plaasgevind het, 
verdwaal Afrikaners vandag onder die aanslae van aller-
lei winde van leer. 

Ons jongmense
Hoe sal ons jongmense weet waar ons geestelik vandaan 
kom? Hoe sal hulle allerlei nuwe winde van leer kan 
meet teen die wortel van ons volksbestaan, naamlik die 
gereformeerde geloof? Daar is vandag soveel fopnuus, 
soveel verdraaiing, soveel samesweringsteorieë, dat 
die kind spreekwoordelik saam met die vuil badwater 
weggegooi word. 

Ons kinders en kindskinders, ja die kinders in ons ge-
slag te, is geregtig daarop om te weet wat ons erfenis is.  
Die ou Statevertaling was in sy tyd die amptelike V.O.C.- 
Bybel. Op soek na vryheid met die Groot Trek van 
1835-1846 het dieselfde Bybel in die wakis gelê. Dit is 
ook die Studiebybel waarmee die Boererepublieke gestig 
is en waarmee daar uit die as van die Britse oorlog van 
1899-1902 opgestaan is.

Simbool van Skriftuurlikheid
Die aantekeninge by die Statevertaling kom van lank 
vóór ons volk, sedert 1806, so verskeurd geraak het 
on der die aanslae van diegene wat reken: Die Bybel is 
on be trou baar; óf hulle wat meen ons moet na die Hei-
li ge Gees luister – los van wat die Bybel leer; óf hulle 
wat ons aan spoor om eerder deel te raak van die Vry-
mes se laars, Je ho va getuies, Mormone, Sewende Dag 
Ad ven tiste, en die Brits-Israelbeweging. Trouens, daar is 
dees dae Afri kaanse stemme wat selfs daarvoor pleit dat 
ons terug keer na rou heidendom, soos die Hindoeïsme, 
Bhoed dhisme, Wicca, New Age, Islam en talle ander 
ma niere van godsdienstige verval.

Vordering met die kanttekeninge
Prof. Johan Bosman

Op 31 Januarie 2017 het die projek begin. Die kanttekeninge van die ou Statevertaling (1637), die Voortrek-
kers se wakis-Bybel, Afrikaners van vandag se geestelike erfenis vanaf 1637 tot 1957, is in Afrikaans vertaal. 
Hoekom? Waar trek die projek? Wanneer verskyn die eindresultaat?
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Vertaling van die aantekeninge by die Statevertaling bied 
’n geleentheid om ou spore – nuwe weë te identifi seer. 
Die opkomende geslagte word ’n meetinstrument in 
die hand gegee om van geslag tot geslag met mekaar 
in gesprek te bly oor waar ons regtig vandaan kom en 
waarheen ons op pad is. Daarom is dit beslis aktueel om 
die aantekeninge in Afrikaans te lees.

Wortel van ons volksbestaan
In die jaar ná die verskyning daarvan (1637) plaas die 
Deputati ad res Indicas van die klassis Amsterdam reeds 
die Statevertaling op die boekelys vir sieketroosters 
van die V.O.C. Teen 1638 raak die epogmakende State
vertaling dus al vir Suid-Afrika, en in besonder vir die 
Afrikaanse taalgemeenskap, belangrik. Suid-Afrika 
begin as ’t ware in 1652 met die Statevertaling in die 
hand. Dit alleen is rede genoeg om ’n vertaalprojek van 
die aantekeninge aan te pak.

Wie teen die skema van die eeue in kerk wees, predi king 
en Bybeluitleg belangstel, vind die verklarende aan te-
ke ninge by die Statevertaling eenvoudig onmisbaar. Dit 
loon beslis die moeite om telkens weer daarna te kyk. Ge-
ge we die gebrek aan tegnologie was dit ’n verstom men de 
prestasie. Die rakleeftyd van die Stateverta ling met ver-
kla rende aantekeninge bly in Suid-Afrika ongeëwenaar. 
Soos Willem J. van Zijl se boektitel lui: van skeepskis na 
wakis tot boekrak. Die Staatsargief te Kaapstad het vir 
baie jare ’n Statevertaling van 1672 bewaar, in oktavo- 
formaat, spesiaal gedruk vir die V.O.C. – saam ingebind 
met De CL Psalmen Davids, uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen. 

Die vertaalspan en redaksie
In die verloop van 2015 het samewerking ontstaan 
met ds. Jan Weststrate uit Nederland – ’n verrassende 
vreug de! Behalwe leraar van die Gereformeerde Ge-
meen te in Nederland (GGiN), is ds. Weststrate ook 
hoofb estuurslid van die Gereformeerde Bijbelstichting 
(GBS) in Nederland. Ná maandelange voorbereiding, 
skop die vertaalprojek toe amptelik af op 31 Januarie 
2017, die jaar waarin ons die groot kerkreformasie – 
waarvan die AP Kerk afstam, kon herdenk. Dr. Gerard 
Meijer (GKSA) en prof. Gerrit Smit (AP Kerk) het die 
leeue-aandeel van die vertaling gedoen. Ds. Slabbert 
Le Cornu (GKSA) en dr. Hannes Breytenbach (Vrye 
Geref. Kerke) het albei ook ’n forse deel bygedra, met 
dr. Barend Hefer (GPK) en dr. Gert Duursema (NGK) 
wat elk ’n beduidende bydrae gelewer het. Mnr. Hannes 
Noëth (voorheen leraar van die GKSA, maar deesdae 

by Helpende Hand) en dr. Lourens Erasmus (NGK) het 
aanvanklik ook gehelp.

Proses
Om so ’n vertaalprojek aan te pak, is makliker gesê as 
gedoen. Net mooi alles word nagegaan. Daarom is van 
elke vertaler verwag om sowel in Afrikaans as Nederlands 
leesvaardig te wees. Ook is verwag om bekwaam te wees 
met die grondtale van die Bybel, sodat die geldigheid 
van vertaalkeuses vergelyk en nagegaan kan word. Seker 
die belangrikste vereiste was ’n geloofwaardige kennis, 
verstaan en hantering van die gereformeerde erfenis 
wat in die aantekeninge by die Statevertaling aan ons 
oorgelewer is.

In kort verloop die proses soos volg: 

Groepleiers van leeskommissie: Jan Breeweg, Joost van 
den Bosch, Rik van de Kamp, Martin Nieuwkoop en 
Theon Schinkel. Taalversorging: Marianne Elsenaar. 
Wetenskaplike ondersteuning uit Nederland: Chris-
tiaan Bremmer, bygestaan deur Alex Thompson en Sam 
Zwemer. Emeritus prof. Roelof Marè het vir ’n tyd lank 
pre-redaksioneel vir ons geproeflees voor die redaksie 
die resultate oorweeg het. 

Op die redaksie dien proff. Koos Adendorff en Johan 
Bos man van die AP Akademie, Jan Breeweg van die 
Ge re for meerde Gemeente Randburg, asook Cor Boer 
en Joost van den Bosch van die Gereformeerde Ge-
meen te in Ne derland te Silverton. By die redaksie word 
alles op nuut nagegaan, selfs die vertaalkeuses van die 

Vertaalproewe

Taalversorging

Proeflees

Redaksie

Finale Redaksie

Leeskommissie verdeel in werkgroepe in oorleg 
met wetenskaplike ondersteuning uit Ne der land 
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1933/1953ver taling (Afrikaans) in verhouding tot die 
Stateverta ling. Dit is waar die groot werk tans gedoen 
word. 

Die GBS se dagbestuur hou ’n wakende oog oor die hele 
pro ses. Voor publikasie hoop ’n eindredaksie in Ne der-
land nog om alles vir oulaas na te gaan. 

Uitdagings
Een van die eerste uitdagings was om ’n geloofwaardi-
ge vertaalspan saam te stel en by wyse van spreke die 
hele ma sjien geolie te kry. ’n Volgende uitdaging hou 
verband met die feit dat die Statevertaling met verkla-
ren de aan te ke ninge hier in Suid-Afrika bykans in totale 
onbruik verval het. Wat ’n beskikking dat die lidmate 
van die Gere for meerde Gemeente, asook Gereformeerde 
Gemeente in Nederland nog tydens die eredienste en by 
huisgods diens daarvan gebruik maak. Dit help werklik 
baie. Die oogmerk van die vertaalproses gaan juis daar-
oor om lidmate met die rykdom van ons gereformeerde 

erfenis te dien. Bekendheid met die daaglikse gebruik 
van die verklarende aantekeninge stel die hele proses in 
staat om met die oog daarop plaas te vind.

Vir seker is daar ’n tydperk van 400-jaar wat bestaan. Dit 
is allermins rede om daaroor neerhalend te wees. Die 
wetenskaplike gehalte van ons kerklike vaders se werk 
staan wel bo verdenking. Ons hoop om die eindproduk 
van kaarte en ander hulpmiddels te voorsien soos by 
moderne Studiebybels die geval is. Die bedoeling is om 
die aantekeninge saam met die Afrikaanse teks van die 
1933/53vertaling uit te gee, sowel in gedrukte as elek-
troniese formaat.

Na die toekoms!
Generasie-snobisme is vreemd aan die heilige, alge me ne 
en apostoliese kerk. ‘Nuut’ of ‘anders’ beteken nie nood-
wendig ‘meer getrou’ nie. Om te mag bou op ’n klas sieke 
erfenis, gee moed vir bestryding van die hei den dom wat 
die Afrikaanssprekende teenswoordig so oorval. LIG IN DUISTERNIS

In 2019 is die English Bible for the Deaf ook be kend ge-
stel, terwyl die Bybel in klankformaat in dieselfde jaar 
in al elf amptelike tale beskikbaar gestel is.

Steeds relevant
Ná 200 jaar bly die kernmissie van die Bybelgenoot-
skap – die vertaling van die Bybel, Bybelproduksie in 
al le no di ge formate en bekostigbare Bybelverspreiding 
– net so relevant soos altyd.

Ná ’n deeglike vertaalproses wat oor ongeveer veer tien 
jaar deur vyf fases gegaan het, is die bekendstelling van 
ons nuwe Afrikaanse vertaling (Die Bybel 2020) vir 29 
November 2020 ge ske duleer. 

Die proses het alle kerke betrek wat die Bybel in 
Afrikaans gebruik, en dit is geïnisieer in reaksie 
op ’n uitgesproke behoefte van die kerke aan ’n 
spesifieke soort vertaling, naamlik “’n goed ver
staan bare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse 
ver taling van die Bybel wat geskik is vir voorle
sing en gebruik in eredienste, asook vir katege se, 
Bybelstudie en persoonlike gebruik”. 

Hierdie opdrag is verder omskryf as ’n vertaling wat ’n 
getroue weergawe van die betekenis van die bronteks 
moet wees, terwyl beelde, metafore, styl en struktuur 
van die bronteks so ver moontlik behou moet word. Die 
ver taling moet van hoë letterkundige gehalte en goed 
verstaanbaar wees.

’n Nuwe isiZulu-Bybel word in Oktober 2020 bekend-
gestel, vertaal volgens ’n deeglike proses waarby ’n wye 
ver skeidenheid kerke betrokke is. Die Bybelgenootskap 
gee ook aandag aan die vertaling van die Bybel in klei-
ner tale. Huidige projekte is !Xun, Khwedam en SA 
Ge ba retaal (in vennootskap met Hands with Words).

Die relevansie van die Bybelgenootskap se missie hou 
nie net verband met vertaling nie. Aandag word ge-
skenk aan die ontwikkeling van digitale platforms wat 
Bybelverspreiding en Bybelbegrip kan bevorder.

Die voortgesette relevansie van die Bybelgenootskap se 
werk spruit egter voort uit die blywende relevansie van 
die Bybel self. Die Bybel, God se lewende Woord, gaan 
steeds voort om ten spyte van enige grense en beper-
kinge wat daar mag wees, mense deur die ewige gawes 
van geloof, hoop en liefde te inspireer.

Bybelgenootskap 200: Historiese oorsig en relevansie vir vandag

LIG IN DUISTERNIS

Vervolg vanaf bl. 9

26  DIE BOODSKAPPER



BYBELWOORDBLOK: WOORDSOEK UIT AMOS 1:1-15

Leidrade vir woorde wat gesoek moet word (alfabeties)

_ _ WE _ _  (Amos 1:3) ED _ _ _  (Amos 1:3) _ _ _ M _ _  (Amos 1:2) _ _ _ _ _ D  (Amos 1:11) _ _ _ _ EF  (Amos 1:2)
_ _ _ _ D  (Amos 1:8) G _ _ _ _ D  (Amos 1:3) K _ _ _ _ _  (Amos 1:1) _ _ _ _ _ ER  (Amos 1:13) VER _ _ _ _ _  (Amos 1:11)

_ _ _ _ _ N  (Amos 1:8) _ _ _ _ DEL  (Amos 1:5) _ _ _ _ AN  (Amos 1:14) T _ _ _ _  (Amos 1:1) _ _ _ _ _ IK  (Amos 1:11)
B _ _ _ _  (Amos 1:12) _ _ _ _ _ L  (Amos 1:4) _ _ _ EI _ _  (Amos 1:7) _ _ _ _ S  (Amos 1:9) V _ _ _ _ _  (Amos 1:15)
_ _ ER  (Amos 1:11) _ _ WO _ _ _ _  (Amos 1:5) _ _ _ T_ _  (Amos 1:5) UIT _ _ _ _  (Amos 1:5) _ _ _ R  (Amos 1:4)

_ _ _ S _ _ S  (Amos 1:3) _ _ _ _ _ _  LEM (Amos 1:2) S _ _ _  (Amos 1:2) U _ _ _ _  (Amos 1:1) WE _ _ _ _ _ _  (Amos 1:2)
_ R _ _  (Amos 1:8) J _ _ _  (Amos 1:1) _ _ _ RM  (Amos 1:14) _ _ _ D _ _  (Amos 1:2) _ _ _ RDE  (Amos 1:1)

Opsteller: Daleen Pienaar 2020 • Vox Domini super aquas! – Ps. 29:3

Amos, so gewoon soos ’n skaapboer, word gebruik om God se perspektief na die mense te bring. En hy het gesê: Die Here 
brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor (Amos 1:2).
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BRIEWE

Na my mening is dit die eerste keer 
sedert die Tweede Wêreldoorlog 
dat die wêreld só op sy kop gekeer 
is. Die verskil is egter dat diegene 
wat die Tweede Wêreldoorlog 
beleef het, darem teen ’n sigbare 
vyand geveg het. Jy kon die vyand 
sien en hoor en defensief optree. 
Ons veg teen ’n onsigbare vyand 
wat nie deur masjiengewere of 
atoombomme vernietig kan word 
nie, maar slegs bedwing kan word 
deur gierige mense wat skielik be-
skaafd en onselfsugtig moet wees, 
gereeld hande moet was, maskers 
dra, ses voet van mekaar af bly en 
materiële genot moet opoffer. 

Ek wil egter nie praat oor wat ons 
teen die virus kan doen nie, maar 
eerder oor wat die virus vir ons 
kan beteken. 

In die eerste plek glo ek nie dat een 
van ons as lidmate al ooit verbied 
was om kerk toe te gaan nie. Dit 
is ’n heel nuwe ervaring! As ’n 
lidmaat nie kerk toe gaan nie, is dit 
gewoonlik met rede: My gesin is 
moeg van die naweek se sport wat 
die kinders gehad het óf die familie 
kom kuier en ons moet die huis 
aan die kant kry óf ek moet daardie 
werksverslag voltooi en die kinders 
het huiswerk om te doen. Toe ge-
beur die ondenkbare – die regering 
verbied kerkbyeenkomste in ’n 
oënskynlike poging om die ver-
sprei ding van Covid-19 te beperk. 
En toe wil álmal skielik kerk toe 
gaan! Hoe durf die regering im-
mers my reg tot aanbidding inperk? 

Dubbele standaarde? Dalk. 
Ten minste het die virus en die 
regering dit reggekry om ons 
weer wakker te skud. Die ou 
spreekwoord lui mos: Jy weet nie 
wat jy het nie, totdat jy dit verloor. 
Die virus het ons voorreg tot 
gesamentlike aanbidding binne 
’n kerkgebou ingeperk en ons is 
kwaad daaroor. Ten minste het ons 
nou weer lus om kerk toe te gaan.

In die grendeltyd is gevra: Hoe 
kan ons iets wat so belangrik is, 
weer in ons lewens terugkry? Die 
antwoord: Maak die kerk digitaal. 
Sit dit op iets wat vir ons selfs 
belangriker is: ons selfone. Kom 
ons wees maar blatant eerlik met 
mekaar – ons kan met gemak 
’n sabbat deurbring sonder om 
in die kerk te wees, maar ’n dag 
sonder jou selfoon is ondenkbaar. 
Onbepland het Covid-19 ons 
weereens die geleentheid gegee 
om nader aan God te beweeg met 
die kerkdiens in die palm van ons 
hand. Ons het geen verskoning 
meer nie. Ons kan in die gemak 
van ons eie huise en op ons eie 
tyd kerk hou. Dit is ’n bedekte 
seën, want God sê waar twee of 
meer in sy Naam vergader, is Hy 
teenwoordig (vgl. Mt. 18:20). Met 
hierdie nuwe manier van kerkhou 
is die moontlikheid baie groot dat 
méér mense die Woord van God 
op ’n Sondag gehoor het.

Laastens het ons Covid-19-vyand 
ons laat besef wat die waarde van 
die ‘gemeenskap van heiliges’ is. 

Dit is ’n absolute voorreg om saam 
met mede-gelowiges op ’n Sondag 
in die huis van die Here te wees, 
saam met ’n gemeente lofliedere 
tot eer van God te sing, saam met 
jou broers en susters in gebed te 
verenig en om saam met hulle ná 
afloop van die diens ’n koppie tee 
te geniet en oor hulle welstand 
uit te vra. Wat is ’n ‘gemeenskap 
van heiliges’ dan anders as die 
nakoming van die groot gebod in 
Matthéüs 22:36-40? Kerkgang is ’n 
bewys van liefde tot God en liefde 
tot ons naaste.

Covid-19 is ’n verskriklike pande-
mie met verskriklike gevolge, maar 
ons dien ’n barm hartige en gena-
dige God wat die Skepper en die 
Onderhouer is van hierdie aarde. 
Niks, dit maak nie saak hoe groot 
of gering, gebeur sonder dat dit 
nie sy heilige wil is nie. Waardeer 
die feit dat ons nog kerk kan hou, 
al is dit nie soos ons tradisioneel 
daaraan gewoond is nie. 

Hou vas aan die woorde van 
God in Psalm 91 en weet dat die 
Allerhoogste ons met sy vlerke dek 
en skuilplek onder sy vleuels bied. 

Jy hoef nie te vrees vir die skrik 
van die nag, vir die pyl wat 
bedags vlieg nie, vir die pes 
wat in die donker wandel, vir 
die siekte wat op die middag 
verwoes nie! (Ps. 91:5-6).

Cobus Venter
Marvell, Arkansas (VSA)

COVID19: Die virus wat siele red

Vir briewe om in Die Boodskapper geplaas te word, moet dit asseblief nie langer as 700 woorde wees nie.

Soos die reuk van ontsmettingsmiddel wat in die lug van jou plaaslike supermark hang, so sal die jaar 
2020 nog vir lank in ons gedagtes ronddrentel. Alles vir die verkeerde redes natuurlik. 
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My en Meisie se lewens was vir 
twee maande intens geraak. Soos 
elke jaar die afgelope vyf jaar, 
het ons verlede jaar betyds ons 
vlugkaartjies op SAL gekoop; die 
goedkoopste en ’n direkte vlug 
na Perth, Australië. Ons het toé 
al die tyd spanningsvol afgewag, 
want SAL se voortbestaan was 
in die weegskaal. Die nuwe jaar 
breek aan en die lugdiens hou nog 
– 16 Maart kom al nader. Met die 
nuwe jaar saam kom daar ook ’n 
nuwe virus wat baie gou die hele 
wêreld op hol het, veral toe die 
media Italië se gevalle met vrees-
aanjaendheid die wêreld instuur. 

Met ’n gewik en ’n geweeg is ons 
16 Maart 2020 op die lughawe. 
Om van ons kant te kanselleer 
sou meebring dat ons al die geld 
verloor. Rondom ons is dit mense 
met maskers en handskoene en 
botteltjies met ontsmettingsmid-
dels. Op daardie stadium het ons 
nog geen telefoniese kennisgewing 
gekry dat die vlug afgestel is nie. 
So stoom ons voort tussen ge-
maskerde mense en kontrolepunte 
deur totdat ons uiteindelik op ons 
sitplekke sit (nadat die vlug twee 
ure laat was). 

Nege ure later land ons op Perth 
lughawe. Ons het dit gemaak. 
Nie sonder ’n verrassing nie. In 
Afrikaans word ons twee toe deur 
die vliënier in Australië verwelkom 
(ons skoonseun was op daardie 
stadium in die beheertoring). 
Daar tref ons dieselfde voorsorg-
maatreëls aan maar met minder 

vreesagtigheid. Die vereiste is dat 
ons vir twee weke by die kinders 
in huisisolasie is sonder dat dit 
hul bewegings inperk. Ná die 
twee weke kon ons vry in die 
openbaar beweeg. 

Ons sou 14 April weer terugvlieg, 
maar intussen het daar baie 
gebeur. Suid-Afrika het in 
grendel status gegaan en alle 
vlugte is gekanselleer; en SAL is 
windaf. Daarmee saam ook ons 
retoerkaartjies. Alle verbinding 
met die reisagentskap en die 
lugdiens was verbreek. Die enigste 
wat ons kon doen, was om die 
ambassade te kontak en ons 
name op te gee as gestrandes. 
Die kinders wou nie hê ons 
moes terugkom nie; die berigte 
vanuit Suid-Afrika rakende die 
repatriasievlugte en kwarantyntyd 
was nie bemoedigend nie. Intussen 
het die tyd aangestap sonder enige 
nuus van iewers; en vier weke 
word ses weke. 

Skielik een oggend kry ons die 
tyding dat daar op 30 April ’n vlug 
Suid-Afrika toe is vir vasgekeerdes 
in Australië. Wil ons of wil ons nie? 
Ons het twee dae om te besluit; die 
geld moet inbetaal wees die vorige 
dag vóór vyfuur die middag. Ten 
spyte van ons retoerkaartjies moet 
ons nog R17,000 inbetaal. Ons 
wag. Die kinders sê, nee en ons 
twee is in groot vertwyfeling. Vyf 
minute voor die tyd betaal ons in. 

Dit was ’n terugvlug van groot 
onsekerheid oor wat om te 

verwag. Waar en hoe gaan die 
kwarantynplek wees? Dit leef in al 
die passasiers se gemoedere. Ons 
kom om tienuur Donderdagaand 
in Johannesburg aan. Ons word 
aangesê om in die vliegtuig te bly 
totdat ons koors geneem en ons 
hande gereinig is. Dit word warm 
en bedompig en die tyd loop aan. 
Die leviete word ons voorgelees 
en ons wag. Ons sal uitgaan en 
na die paspoortkontrolepunt 
geneem word terwyl ons bagasie 
vir ons buite, langs die vliegtuig, 
op die teerblad, neergesit sal wees. 
Onder goeie bewaking word ons 
op ons tog begelei. Uiteindelik 
was ons voor die uitgang na 
buite, aan die agterkant van die 
lughawe. Ons word in groepe van 
nege deurgelaat na ’n plaat van 
minibus taxi’s wat gereed staan; 
sewentien van hulle. Uitgelaat, 
moes ons die bagasie kry en na 
ons taxi neem. Vir die eerste keer 
in my lewe ry ek in ’n minibus taxi 
met die vraag in my of dit vooraf 
ontsmet is. Dit was iets om te 
aanskou. Sewentien of meer taxi’s 
wat met polisiebegeleiding met 
flitsende ligte deur die strate van 
Johannesburg ry. Waarheen? bly 
ons wonder. 

Eers verdwaal die touleiers. Die 
heel pad volg ek die naamborde 
en kom agter ons is later op die 
westelike ompad in die rigting 
van Soweto. Gelukkig word 
daar by Sandton afgedraai na 
Fourways. Nog later sien ek die 
naambord van die Indaba hotel. 
Wat ’n massiewe terrein! In die 

COVID19ervaringe
Die Covid-19-virus is nie die ergste nie, maar die vrees waarmee dit die mens beetgepak het, en dit het 
ons lewe heel interessant gemaak. 
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nag lyk dit nog erger met so ’n 
klomp voertuie. Toe was dit reeds 
half twee die oggend. Weer wag 
ons. Die passasiers word taxi vir 
taxi ingeboek en ons was van 
die laastes. Later besef hulle dit 
gaan tot ligdag duur en ons word 
na ons kamers geneem om die 
volgende oggend alle papierwerk 
reg te kry. Half drie was ons in ons 
kamer. Heel verlig besef ons dit 
is ’n gerieflike kamer met privaat 
badkamer en stortgeriewe. Ook ’n 
ketel met koffie en tee; so welkom 
daardie tyd van die oggend ná baie 
lang ure. 

Ek slaap tot laat die oggend in die 
bed met sagte matras en “vyfster-
beddegoed”, net soos dit in ’n 
ordentlike hotel kan wees. Wat ’n 
dankbare gevoel binne my ná ’n 
spanningsvolle tyd. 

Darem nie té laat nie. Net voor 
agt is daar ’n klop aan die deur, 
tyd vir koors meet. Maskers aan, 
asseblief. Tien minute later weer 
’n klop aan die deur. Ontbyt. 
Dit word in skuimbakkies in ’n 
plastiese sak toegebind en voor 
die deur neergesit. Die afleweraars 
was reeds weg toe ons die deur 
oopmaak. Nie te sleg nie. Wors, 
eiers, bone, koeldrank, ensovoorts. 
Middagete was burgers, aartappels, 
vrugtesappe, ensovoorts. Aandete 
was vleis, groente, terte as nagereg 
en baie vrugte soos appels en 
pere. Die eerste Saterdagaand 
het ons selfs braaivleis gekry – 
heerlike skaaptjops en ’n biefstuk. 
Elke agtermiddag is ons koors 
weer gemeet. 

Ek was later moeg gelees – die 
geskiedenis van die profete en 

konings van Israel. Ná ’n week was 
ek deurgeëet. Gelukkig het ons 
ná ’n paar dae begin rondbeweeg 
op die terrein; natuurlik met 
wagte wat ons gekeer het as ons 
te ver weg beweeg het. Ons het 
baie vriende gemaak. Van so ver 
as Durban, Port Elizabeth en 
Kaapstad. Almal met kinders in 
Australië. Sommige het so naby as 
’n paar kilometer van die hotel af 
gebly. Vir hulle was dit baie swaar. 

Ná ses dae is ons getoets vir die 
virus. Dit was aardig. Met ’n 
lang ding word daar agter in jou 
keel gekrap en baie was baie na 
aan naar word. Tot vandag toe 
het ons nog nie die uitslae gekry 
nie. Die laboratoriums was tien 
dae agter. Op die veertiende 
dag kon ons huis toe gaan; 
magtigingsvorms in die hand. 
Skielik het ek die gevoel gekry dat 

dit nie veilig was om die strate 
aan te pak nie. Padblokkades met 
onverdraagsame beamptes was nie 
aanloklik nie. 

Ons motor was by my broer in 
Randfontein. Vir hom is gesê hy 
moet by die landdroskantoor ’n 
permit gaan kry om ons te kom 
haal, ten spyte van ons magtiging 
wat geldig was. Daar gekom was 
die een wat moes teken, in ’n 
vergadering. Dit was elfuur toe hy 
eers by ons opdaag.

Op Vrydag 15 Mei het ons 
uiteindelik veilig by die huis 
aangekom. ’n Volle twee maande 
nadat ons hier weg is. Die Here 
was vir ons goed en het ons baie 
bederf.

Ds. Johan Theron 
Bothaville

BLOKKIESRAAISEL ANTWOORDE: JUNIE 2020, BL. 19
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S M E LT O O N D
“Black Lives Matter”-protesaksies  
dalk besig met nuwe kultusvorming?
Die afgelope maand is nuusgebeure oor die COVID-
19-pandemie grootliks op die agtergrond geskuif deur 
die gewelddadige protesoptogte deur die sogenaamde 
“Black Lives Matter”-beweging. Hierdie optogte het vlam 
gevat nadat George Floyd, ’n swart Amerikaanse burger, 
se inhegtenisneming deur ’n wit polisiebeampte, tot 
sy dood gelei het. Hierdie ongelukkige insident het tot 
grootskaalse plundering, chaos en anargie in die strate 
van Demokraties-beheerde stede en state gelei. Met 
uitroepe soos “no justice, no peace” en “justice for all” 
het woedende skares die strate ingevaar.

Ironies genoeg is alle reëls oor sosiale distansiëring 
ten opsigte van COVID-19 in die naam van ’n politieke 
agenda en sosiale geregtigheid, oorboord gegooi. Dit 
blyk nou dat selfs leidende kundiges op die gebied 
van aansteeklike siektes en openbare gesondheid 
van die Washington Universiteit, se “wetenskaplike 
objektiwiteit” deur hul politieke agendas vertroebel 
word. In ’n ope brief verklaar hulle onder meer die 
volgende: “White supremacy is a lethal public health 
issue that predates and contributes to COVID-19.”1

Die skrikwekkende is dat hierdie protesoptogte nou 
kultiese afmetings begin aanneem het. Op sosiale 
netwerke doen verskeie video’s die rondte van blanke 
Amerikaners wat deur ondersteuners van “Black Lives 
Matter” versoek word om voor hulle te kniel en vir die 
sonde van “wit meerderwaardigheid” om vergifnis te 
vra.2 In ’n ander video kan gesien word hoe ’n groep 
blankes op sakramentele wyse in die openbaar die 
voete van swart Amerikaners was, terwyl een van 
die lede ’n roerende gebed doen waarin by God om 
vergifnis gevra word vir hulle hoogmoed en blanke 
meerderwaardigheid.3 

In een geval het dit so ver gegaan dat ’n groep blanke 
protesgangers op die grond gaan sit het, terwyl hulle 
met hulle hande in die lug agter ’n swart lid aan moes 
herhaal: “About racism, anti-blackness and violence, I 
will use my voice in the most uplifting way possible and 
do everything in my power to educate my community. 

I will love my black neighbors the same as my white 
ones.”4 Dit wek die indruk van ’n kultiese vorm van ’n 
openbare geloofsbelydenis. 

Ten spyte van kritiek oor die gewelddadige dood van 
Collins Khosa aan die hand van weermagbrutaliteit en sy 
(swak) hantering van plaasmoorde, het pres. Ramaphosa 
sy ondersteuning aan die Black Lives Matter-
beweging toegesê. Met sy rassistiese en polariserende 
beskuldigings dat blanke meerderwaardigheid steeds in 
Suid-Afrika die bo-toon voer en dat die ekonomie steeds 
in blanke hande is, het hy gehelp om die “evangelie” van 
hierdie nuwe kultus te versprei.

Wat hierdie hartseer gebeure bevestig, is nie die 
noodsaak vir sosiale geregtigheid nie, maar vir die 
geregtigheid van God. Wie deur Jesus Christus met God 
versoen is, leef ook in vrede met sy medemens. Wie 
horisontale versoening as ’n voorvereiste vir Vertikale 
versoening stel, is besig met ’n valse evangelie.

------------------------------------------------------------------------------------
1. https://bit.ly/3eZzWjq 
2. https://bit.ly/2MGQPTO 
3. https://bit.ly/3dLt7BP 
4. https://bit.ly/2XLdWDj 

•  Julie/Augustus 2020  •

“Attempting to reform 
society without 

Jesus Christ is like 
rearranging furniture 
in a burning house.”

– Jeff Durbin
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A P  K E R K D A S S EA P  K E R K D A S S E

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  

Loopafstand van die strand. Pragtige see-uitsig.  
Motorhuis en onderafdak parkering in 

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

Onder: 4 persone. Bo (trappe): 7 persone.  
Veilige parkering, onderdak braaigeriewe, 

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

PLAAS WINDHOEK by BLOEMFONTEIN
Dagbesoek/Groepe, Akkomodasie, Kampeer, Troues/
Funksies. 230 ha vrye natuur: stap in veld, rantjies 
klim, swem in klipdam, windbuks skiet, speelparkie, 

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

Skakel Gertrud by 083 708 4044  
www.farmwindhoek.co.za

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

minikombuis en –badkamer, lugreëling, TV, braai- en 
vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

Skakel Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

DOONSIDE (2 km van Toti)
Shangrila: Seefront, 2 + 3 slaapkamers; sommige DSTV.  

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

082 821 2601 / 012 943 4102 
www.shangrilaholidayflats.co.za

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel (Doonside naby 

Winkelspruit) teen strand (70 m). Pragtige see-uitsig. 
3 Slaapkamers, 2¼ badkamers, veilige sekuriteitsbeheerde 
parkering onder die gebou. Naby groot winkelsentrums. 

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

4 Slaapkamer. +/- 500m Vanaf hoofstrand.  
+/- 300m Vanaf winkels en stalletjies.  

Baie naby aan die amfi-teater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

Hartenbos Woonstel
Puik selfsorg woonstel. Stap na strand
Skottel TV. Onderdak braai op patio

Slaap 1-6. Baie gewild. Beste tarief heel jaar

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092
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WESMOOT

60 jaar-huweliksherdenking
Ds. Nico en Elise Rautenbach het onlangs hulle 
60 jaar-huweliksherdenking gevier. Hulle drie 
kinders, vyf kleinkinders en twee agterkleinkinders 
asook ander familielede en vriende was almal 
byeen om die geleentheid te vier. Die gaste het 
geleentheid gekry om te vertel van wat hulle van 
Nico en Elise ervaar het in hulle verbintenis met 
mekaar en wat Nico en Elise vir hulle beteken 
het. Elkeen het getuig van die wonderlike 
voorbeeld van ’n ideale huweliksverhouding wat 
gegrond is in hulle geloof in God wat weerspieël 
word in hulle lewe. Ná ’n heerlike ete het almal 
lekker gekuier en toe na die tuin verskuif waar 
foto’s geneem is deur hulle kleindogter, Marike 
Steenkamp, wat haar eie fotografie-besigheid het. 

Nico en Elise het mekaar in 1958 op ’n studente-
werkerskamp op Badplaas ontmoet. Elise het 
’n koortjie afgerig om by die geleenthede wat 
aangebied word, op te tree. Nico het as tenoor in 
die koor gesing en net daar het hy sy hart verloor 
en besluit: ”Dit is my vrou hierdie – met haar 
gaan ek trou!” Sy wou aanvanklik niks weet nie, 
maar mettertyd het hy haar hart gewen en ses 
maande daarna het hulle verloof geraak. Dit is 
toe dat hy Stellenbosch toe gaan vir sy teologiese 
studies. Sy is agterna om haar musiekstudie daar 
voort te sit! Sy was bevoorreg om deur bekendes 
soos Chris Lamprecht, prof. Chris Swanepoel, 
Phillip McLachlan asook prof. Kurt Thomas van 
Duitsland opgelei te word. 

Ds. Nico en Elise is op 19 Desember 1959 in 
die NG Kerk in Middelburg, Transvaal getroud 
waar Elise se ouers gewoon het en waar sy 
skoolgegaan het. Haar pa was vir jare onderwyser 
in Latyn en Afrikaans by Middelburg Hoërskool 
en al vier sy dogters het by hom Afrikaans 
gekry. Nico het op Brakpan grootgeword en 
skoolgegaan by Stoffberg Hoërskool waar hy ’n 
kranige langafstandatleet was. In matriek was hy 
hoofseun en het onderskeidings in Wiskunde en 
Wetenskap behaal. Hy het baie belang gestel in 
atoomnavorsing en het sy studie in dié rigting by 
Tuks begin, maar reeds in sy eerste jaar het hy 
die roeping om predikant te word, ontvang en sy 
studierigting na Teologie verander. 

Ds. Nico het in 1998 ’n massiewe breinoperasie 
gehad en die dokters was bevrees dat hy ernstige 
nagevolge sal hê. Alhoewel hy vir ’n tyd lank aan 
sy linkerkant verlam was, is baie vir hom gebid en 
het hy deur ’n wonderwerk volkome herstel. 

Ds. Nico as predikant en Elise as orreliste het 
deur die jare verskeie gemeentes bedien, vier 
in die NG Kerk en vier in die AP Kerk. Hy kon 
ook sy liefde vir radiowerk uitleef toe hy vir 
’n aantal jare die pos as hoof van Afrikaanse 
programme by Trans Wêreld Radio beklee 
het. Terug in die bediening was hy nog steeds 
betrokke by radiowerk by Pretoria FM. Sy ander 
passie is bouwerk. Een van die hoogtepunte van 
sy lewe was toe hy aan die hoof gestaan het 
van die restourasie van Brookshuis, die vorige 
administrasiesentrum van die kerk. Ná 53 jaar in 
die bediening het ds. Nico in 2014 sy emiritaat 
ontvang, maar steeds in verskeie gemeentes 
opgetree en onder meer vir twee en ’n half jaar 
voltyds gehelp in die AP Kerk Wesmoot. 

Mense vra dikwels wat die geheim van so ’n lang 
huweliksverbintenis is. Nico en Elise is dit dan al-
bei eens dat dit is omdat hulle vir mekaar ruimte 
gee om hulle talente te beoefen en uit te leef, dat 
hulle mekaar onvoorwaardelik liefhet, mekaar 
respekteer en bedagsaam teenoor mekaar is. 
Verder glo hulle aan fiksheid van liggaam en 
gees. Die heel belangrikste is egter dat hulle as 
diep gelowiges kan getuig dat die hemelse Vader 
die hoof van hulle huis en die middelpunt van 
hulle lewe is. Hulle vertroue is volkome op God. 
Alle eer aan Hom, want, soos Koos du Plessis dit 
stel in sy lied ”Gebed”: “Wat ek (ons) is, is net 
genade. Wat ek (ons) het, is net geleen.”

Ingestuur

Mev. Elise en ds. Nico Rautenbach
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Hartenbos  
vakansie-akkomodasie

Marjohandie Woonstel: 3 slaapkamer, 2 badkamer, 
oopplan kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, 

wasmasjien, skottelgoedwasser, tuimeldroeër, onderdak 
ingeboude braai. Loopafstand van die see.

Die Huisie: 3 slaapkamer, 2 badkamers, oopplan 
kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, wasmasjien, 

verskuifbare braaier. Loopafstand van die see. 

Bring eie bad- en swemhanddoeke.  
Geen troeteldiere of bediendes nie. 

Kontak Cornelle 082 377 4896

2023  
DV – VOLGENDE 
STUDIETOER NA 
EGIPTE/ISRAEL

Hou 2023 in gedagte. By die AP Akademie 
word alreeds beplan vir die volgende 

studietoer. Studente, predikante, lidmate, 
vriende en familie is almal welkom.

Toerleier: Prof. Gerrit Smit  
(gerrit.smit@apa.ac.za)

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

MIDWAY VERSORGINGENTRUM
Kwaliteit sorg vir Alzeimers en Demensie-pasiënte

Kontak: Sharon Jansen van Rensburg 
082 441 6840 • midwaycare@mweb.co.za

www.midwaycare.co.za • Faks: 086 689 8892
Posbus 11467, TIEGERPOORT, 0056

Natal Suidkus – Southport
Lekker, gerieflike selfsorg tuinwoonstelle te huur 

vir vakansie. Ten volle toegerus. Loopafstand  
van die see, braaigeriewe, see uitsig, DSTV ens.  

Kom ontspan in n rustige stil omgewing! 

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

2 Slaapkamer – 6 persone. See- en brander-uitsig 
van balkon. 2 x onderdak parkering

Skakel Liezl vir tariewe 082 788 9304 of  
skakel of sms Thys: 082 921 1922

Manaba Beach/Margate
Ithaca woonstelle is loopafstand van Lucien en Margate 

strande geleë. Dit is ’n oopplan woonstel wat 4 slaap 
(2 volwassenes en 2 kinders). Geriewe sluit in ’n 

swembad, kinderspeelarea, braaigeriewe en ook ander 
ontspanningsgeriewe. Stap afstand van Manaba Spar. 

Vir meer inligting/foto’s kontak Ester 073 268 0336

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

grens van Margate en Uvongo. Loopafstand na 
die strand. Pragtige see-uitsig. Billike tariewe

Skakel Willie of Poppie Brits: Tel. 039 317 2076, Sel: 082 746 4852
Queenstraat 18, Uvongo

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za
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THABAZIMBI

Inry-erediens
Met die grendelstaat-situasie van die land moes 
daar planne gemaak word om sinvol as mede-
gelowiges weer bymekaar te kom. Met die 
probleem van net vyftig toegelate lidmate, het die 
AP Kerk Thabazimbi op 7 Junie 2020 ’n unieke 
inry-erediens gehou.

Van die lidmate het in hulle voertuie gesit en na 
die boodskap van ds. Roelf Smit geluister. Hy het 
agter-op ’n bakkie waarop ’n kateder was, gestaan 
en sy boodskap gelewer. Die klankman van die 
plaaslike radiostasie het gesorg dat almal die 
boodskap deur ’n klankstelsel kon hoor. Daar was 
Psalms en Gesange gespeel en lidmate kon hartlik 
saamsing. Lidmate kon ook op die grasperk onder 
die groot Apiesdoringbome se koelte sit op hulle eie 
kampstoele en na die boodskap luister.

Dit was voorwaar ’n baie besonderse geleentheid 
wat vir altyd in die geheue van lidmate wat dit 
bygewoon het, sal vassteek. Dit was ’n belewenis 
om in die natuur van die Bosveld, tussen die berge, 
na die Woord van die Here te kon luister. Dit was 
’n voorreg om ná soveel maande wat ons nie 
bymekaar kon kom nie, weer as mede-gelowiges 
mekaar te kon sien, al was dit agter maskers en 
elkeen in sy eie voertuig. Ons dank aan ds. Roelf 
wat dit vir ons moontlik gemaak het. Bowenal ons 
dank aan ons hemelse Vader wat ons so geseën 
het en vir ons die deure oopgemaak het om weer 
gesamentlik te kon aanbid.

Kotie Grimes

Van heinde en verre ...

Ds. Roelf Smit lewer die boodskap

Lidmate kon ook, weg van mekaar, onder die bome sit

Watter brontekste is vir die Direkte Vertaling gebruik?

Ou Testament: Basisteks: Vierde uitgawe van Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS4) uitgegee deur die Deutsche 
Bibelgesellschaft Stuttgart in 1990. Tans is twee nuwe teksuitgawes van die Hebreeuse Ou Testament in 
pro ses van voorbereiding en publikasie: Die Biblia Hebraica Quinta is bedoel as ’n opvolg vir BHS4 en die Ox-
ford Hebrew Bible is nog in proses. Hierdie beplande publikasies sal, soos wat dit beskikbaar kom, ook as 
brontekste naas en saam met BHS4 gebruik word.

Nuwe Testament: Basisteks: Vierde uitgawe van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se Greek New 
Tes ta ment (UBS4 rev) van 1994. Saam met die UBS4 rev word ook die 1983-uitgawe van die UBS Greek New Tes-
tament (UBS3 corr) en die 26ste en 27ste uitgawes van Nestle-Aland se Novum Testamentum Graece, gebruik.
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IN DIE SPORE VAN GISTER met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

Die Jameson-inval
Dr. Pieter Möller

In van die vorige artikeltjies het skrywer dit gehad oor terroriste en terrorisme. Dié was 
egter nie die enigste sodanige dade waarmee ons Afrikaners te doen gehad het nie. Reeds in 
1895 was daar so ’n poging om op onwettige wyse die ZAR-regering van pres. Paul Kruger 
omver te werp. 

Cecil John Rhodes, die Kaapse Eersteminister met sy 
imperialistiese ideale van ’n aaneengeslote Britse 

ge bied van die Kaap tot in Egipte, het agter die same-
swe ring gesit. Hy het die uitlandse kapitaliste in Johan-
nesburg se samewerking bekom deur die geelwortel van 
groter rykdom aan hulle voor te hou. Verder het dit aan 
die lig gekom dat ook die Britse Eerste Minister, Lord 
Roseberry, die Minister van Kolonies, Joseph Chamber-
lain, die Kaapse Hoë Kommissaris, sir Hercules Robin-
son en die invloedryke Londense Times op die hoogte 
van die slinkse komplot was. Hierdie laakbare gedrag 
van Britse politici was nie vreemd nie. Wapens sou op 
’n slinkse wyse Johannesburg ingesmokkel word. Net 
so veragtelik was die optrede van dr. LS Jameson, goeie 
vriend van Rhodes, wat op ydele wyse die kapitaliste 
in Johannesburg gedwing het om ’n brief aan hom te 
skryf waarin hy kwansuis gevra word om die arme, 
onskuldige vrouens en kinders in Johannesburg teen 
die onbarmhartige ZAR-regering te kom beskerm.

Rhodes se plan het uit twee dele bestaan. Eerstens sou hy 
die geldmagnate (kapitaliste) in Johannesburg oor reed 
om tot ’n gewapende opstand teen die Kruger- regering 
oor te gaan. Om hulle die nodige moed te gee én ter self-
der tyd rugsteun te verleen, sou hy sorg dat ’n mag van 
buite, die ZAR gelyktydig binneval. Dié taak het hy aan 
Ja meson opgedra. Reeds in 1891 het Rhodes vir Jameson 
as administrateur van Rhodesië (nou Zimbabwe) aan-
gestel en berede polisie tot sy beskikking gestel. Hierdie 
troepe het hy in 1895 vir die inval gebruik. Jameson self 
was onder hierdie sowat 400 jong en onervare manne 
en offisiere wat hulle egter onder bevel van sir John 
Willoughby, by Pitsani, in die destydse Betsjoeanaland, 
bevind het. Terwyl voorbereidings vir die inval getref is, 
het Jameson op skandalige wyse die jongelinge met die 
valse redes vir die inval mislei en ’n geslaagde beroep 
op hulle patriotiese gevoel gedoen. Die tweede groep, 
bestaande uit grenspolisie van Betsjoeanaland, het hulle 
40 km noord van Pitsanie, onder bevel van maj. Robert 
White bevind. Albei groepe was teen Sondag 29 De sem-
ber 1895 slaggereed. Die volgende dag het die twee 

groepe by Malmani (Ottoshoop) ontmoet en was die 
mag sowat 600 man sterk. Intussen was die kapitaliste 
in Johannesburg met mekaar oorhoops. Sommige het 
koue voete gekry en wou die inval tot 6 Januarie 1896 
uit stel, waarvan Jameson niks wou weet nie.

Die arrogante en verwaande Jameson het homself ho-
peloos oorskat en soos so dikwels het die Engelse die 
Boere geheel en al onderskat. Die uitmergelende inval 
(288 km in drie dae) het inderdaad geweldige eise aan 
die invallers gestel en talle kon die pas nie volhou nie en 
het uitgesak en selfs gedros. Pogings om Jameson van 
die inval te laat afsien, was vrugteloos. Sterk drank het 
vooraf vrylik gevloei. Ofskoon opdrag gegee is dat alle 
telegraafdrade geknip moes word, is dié tussen Zeerust 
en Rustenburg, oënskynlik juis vanweë dronkenskap, 
nie geknip nie, met die gevolg dat pres. Kruger reeds op 
’n vroeë stadium inligting oor die inval ontvang het. Die 
invallers is toegelaat om hulle gang te gaan totdat dit 
vir die Regering geleë was om hulle voor te keer. Dit het 
op Nuwejaarsdag 1896 gebeur toe ’n Boerekommando 
onder bevel van genl. Piet Cronjé ’n hinderlaag vir die 
vrybuiters net buite Krugersdorp gestel het. Hulle het 
hulle heftig verweer, maar nadat ’n aantal van hulle in 
die stof gebyt het, moes ’n erg ontnugterde Jameson 
oorgee. Hierdie inval, soos die opstand in Johannesburg, 
het dus klaaglik misluk.

Ofskoon 64 Uitlanders aktief by die inval betrokke was, 
het pres. Kruger tot ontevredenheid van baie van sy 
onderdane, vrywaring aan hulle verleen. Alhoewel vier 
leiers deur die hof ter dood veroordeel is, het pres. Kru-
ger hulle vonnisse ook in geldboetes verander. Die ander 
opstandsleiers is ook tot hoë boetes gevonnis. Al die 
boetes is na bewering deur Rhodes betaal. Hyself moes 
as Eerste Minister bedank. Die President het Jameson 
en sy offisiere aan Brittanje uitgelewer om, soos hy 
gedink het, behoorlik gestraf te word. Dit het in ’n klug 
ontaard en almal het uiters lig daarvan afgekom sodat 
spottend in Engeland na die komitee van ondersoek as 
die Committee of No-Inquiry verwys is. LIG IN DUISTERNIS
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Die VSOD is in 2015 gestig om die sendingwerk van Dr. Victor E. d’Assonville in Duitsland in Suid-Afrika bekend te stel en 
dit geestelik en finansieel te ondersteun. Die fondse wat ingesamel is, word hoofsaaklik gebruik vir finansiële verpligtinge 
in Suid-Afrika. Hiervan is die sendende kerk in Suid-Afrika se pensioenbydrae die belangrikste omdat die sendende kerk 
verantwoordelik is vir die bydraes aan die GKSA se pensioenfonds. Bydraes wat deur die VSOD ingesamel word, word 
op ’n maandelikse basis aan die sendende kerk oorbetaal om hierdie verpligting te kan nakom. 

Sedert Junie vanjaar is die Geref. Kerk Postmasburg die sendende kerk wat dr. d'Assonville na Duitsland stuur vir die 
voortsetting van sy opdrag daar om aan ’n teologiese skool in Duitsland (RTS – Reformatorisch-Theologisches Seminar Hei-
delberg) klas te gee en jong manne as predikante en sendelinge – hoofsaaklik vir die Duitssprekende wêreld – op te lei.

Die duisternis in Duitsland ten opsigte van die geloof en die evangelie – klein illustrasie:
Duits – met sowat 100 miljoen moedertaalsprekers – is die sterkste moedertaal in Europa.

Van al die Duitssprekende kinders in Europa kom sowat 94% nooit ’n erediens nie, nooit in ’n kerk nie.
Van amptelike kerklike kant mag daar nie meer onder Jode of Moslems sending gedoen word nie.

Teoloë wat die Skrif as Woord van God aanvaar, is ’n klein minderheid …

Die honger na die Woord is groot, predikante wat die Skrif onvoorwaardelik as Woord verkondig, is egter baie min. 
Daar om konsentreer die RTS daarop om predikante en sendelinge vir die Duitssprekendes op te lei.

Ons sal dit waardeer as u ook die VSOD kan ondersteun, en aan ander mense kan bekendstel en hulle kan aanmoedig 
om hierdie grootse sendingprojek te help dra. Laat weet gerus u e-pos adres indien u belangstel om in ’n nuusbrief 
oor hierdie werk in Duitsland ingelig te word.

HA Wilcocks Dr PJ Venter
Voorsitter VSOD Ondervoorsitter

Bankbesonderhede:
Naam: Vereniging vir sending onder Duitssprekendes (VSOD)

Bank: ABSA • Tak: Ben Swartstraat • Rekeningnommer: 93 1760 4596

BESTELLINGS: boekwinkel@apk.co.za  
of www.apk.co.za/boekwinkel

Prys: 
R160,00

Prys: R80,00

Prys: R100,00



ONDERSTEUNERS

1

FINANSIËLE KUNDIGHEID & EFFEKTIEWE ENTREPRENEURSKAP
2

BEJAARDES & GESTREMDES
3

#HELPJAG
4

SKOOLTASSIEPROJEK
5

#HELPHETTA
6

FROUEVONDS

7

ONS WINKELS

8

STUDIEFONDS
9

INTERNASIONALE SKAKELING
10

#STOPHONGER & KOSBLIKKIE

11

BEMAGTIG ‘N KIND

12

Wie is SOLIDARITEIT HELPENDE HAND?

Hoe en waar kan jy HAND bysit?

SKENK1

SKENKINGSWINKELS2

VRYWILLIGERS BY TAKKE3

012 111 8360  |  diens@helpendehand.co.za  |  www.helpendehand.co.za

Word deel van die span van minstens 1 200 
vrywilligers wat op plaaslike vlak werk. Skakel 
012 111 8360 of diens@helpendehand.co.za 
om na jou naaste tak verwys te word.

Helpende Hand se skenkingswinkels is die 
middelpunt vir die insameling en verspreiding 
van lewensmiddele. Daar word daagliks klere, 
komberse, meubels, toerusting, boeke en 
ander lewensmiddele daarvandaan versprei. 
Die begunstigdes is tehuise vir bejaardes, 
kleuterskole en individue wat hulp benodig. 
Ons takke ontvang ook skenkings en versprei 
dit deur hulle netwerke na behoeftige 
gemeenskappe.

Besoek www.helpendehand.co.za vir jou 
naaste winkel!

Ons het meer as 40 000 ondersteuners 
landwyd, wat maandeliks finansieel bydra en 
ons in staat stel om armoede te voorkom, te 
verlig en te verbreek. Jy kan ook deur ‘n 
debietorder ’n maandelikse bydrae van 
minstens R50 maak.

SMS die woord “hand” na 45763 (SMS’e kos 
R2) en ons sal jou kontak. Jy kan ook ‘n 
eenmalige bedrag aan Helpende Hand skenk.

Ons bankbesonderhede is soos volg:
Rekeningnaam: Solidariteit Helpende Hand

Bank: FNB  |  Takkode: 250 655
Rekeningnommer: 623 314 45503
Verwysing: Die projek wat jy kies

om te ondersteun 

Helpende Hand het tans 150 takke in 10 streke wat daarop gefokus is 
om die funksionering van ons aktiwiteite so doelgerig en vaartbelyn as 
moontlik te maak. Ons het ongeveer 40 000 ondersteuners wat 
saamwerk aan ons doel en strewe. Hierdie takke en streke maak 
nasionale streek- en takprojekte ‘n moontlikheid en ‘n werklikheid.

Die Frouevonds fokus op opleiding en die hantering van armoede in 
die lewens van jong meisies en vroue. Die naam is doelbewus verkeerd 
gespel om aan te dui dat alles nie altyd regloop nie en daar soms ’n 
brug na sukses nodig is. Die Frouevonds dien hierdie doel.

In 2015 het Helpende Hand 14 winkels gehad. Vandag kan ons met 
dankbaarheid sê dat ons in 2019 reeds ons 50ste winkel oopgemaak 
het. Die winkels dra by tot ‘n verskeidenheid projekte; ons sentrums, 
ons studielenings en skep werk vir ons kontrakteurs. Die inisiatief vorm 
daarby ‘n wonderlike netwerk binne Helpende Hand.

In 2015 is R25 miljoen tussen behoewende studente verdeel en in 2019 
is die beskikbare bedrag al ongeveer R41 miljoen per jaar. Sedert 2015 
is ‘n bedrag van R145,1 miljoen aan studente uitbetaal.

Internasionale skakeling is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand 
wat daarop gemik is om fondse uit die buiteland te genereer in die 
stryd teen Afrikaner-armoede.

Daar is tans meer as 8 000 kleuters wat deel uitmaak van Solidariteit 
Helpende Hand se voedingsprojek. Die projek fokus daarop om 
behoeftige kleuterskole te ondersteun met koopbewyse om kos aan te 
koop. Om te verseker dat hierdie kleuters genoeg voedsel ontvang, 
moet Helpende Hand 1,5 miljoen etes hierdie jaar voorsien.

Bemagtig ‘n kind is ‘n inisiatief om geleenthede vir behoeftige kinders 
moontlik te maak; om kinders uit armoede en uitdagende maatskaplike 
omstandighede op te hef, sodat hulle hul volle vermoë kan 
verwesenlik. Hierdie fonds voorsien in behoeftes soos: Koshuis gelde, 
Vervoer na skool, remediërende onderrig, terapie ens.

Finansiële kennis, opvoeding rondom finansies, begrotingsadvies, 
asook entrepreneur-bevordering. Die ontwikkeling van idees, die 
implementering en ondersteuning daarvan. Die bedoeling van 
Helpende Hand met hierdie twee veldtogte is soos volg: Leer werk met 
wat jy het en bou voort op wat aan jou toevertrou is.

Bejaardes lê Helpende Hand na aan die hart en deur middel van 
verskeie inisiatiewe fokus Helpende Hand om persone ouer as 60 jaar 
te ondersteun, te bederf en te vereer. Deur katarakchirurgie en 
gehoorapparate maak ons ondersteuners ‘n groot verskil in die 
bejaardes se lewens.

Die #HelpJag-veldtog se doel is om wildsvleis aan te wend en te 
verseker dat proteïene deel van ’n behoeftige kind se daaglikse 
maaltyd uitmaak, dat hulle gesond en gelukkig grootword. Die 
#HelpJag-veldtog het 6 550 behoeftige kleuters in 2018 van ‘n 
gebalanseerde maaltyd voorsien.

Die skooltassie-projek waar tassies met skryfbehoeftes aan Gr 1’s 
voorsien word, gaan elke jaar onverpoosd voort. In 2019 is 5 000 
tassies uitgedeel. Hierdie tassie-projek is ’n vlagskipprojek wat wyd 
bekend is en ‘n reuseverskil in die lewe van kinders maak.

HelpHetta is die veldtog waarin ons poog om die lewe van meisie-wees 
te vergemaklik deur in die behoefte aan sanitêre ware te voorsien, 
waar dit nie bekostig kan word nie. In 2019 het ons 3 000 meisies per 
maand van sanitêre ware voorsien en die impak daarvan op die 
verbreking van armoede is noemenswaardig.

VAN HART
TOT HAND
NA ANDER

Vanuit die gemeenskap, vir die gemeenskap
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Het jy al na ’n sywurm gekyk wat vreet? Hy loop nie net oor die blaar nie. 
Hy vreet sommer deur die blaar, sodat die blaar deel van sy liggaam word.

Charles Spurgeon het hierdie prentjie gebruik om te verduidelik dat ons nie 
maar net die geskiedenis van die Bybel moet ken of die gedigte (soos die 
Psalms) in die Bybel moet lees nie. Ons siele moet so versadig van Bybellees 
wees, dat ons naderhand soos die Bybel begin praat. Hy het ook gesê dat ons 
baie goeie boeke moet lees, maar dat ons in die Bybel moet “woon”. 

Dit klink dalk nou na harde en vervelige werk om so baie Bybel te lees. Dit 
gebeur baie makliker dat ons deurnag fliek, storieboek lees, of selfs deurnag 
leer as om vir ’n uur lank Bybel te lees. Dink mooi of dit wat ek sê die 
waarheid is. Baie keer skeep ons die Bybel af en ons siele ly honger. 

Vandag is daar baie hulpmiddels om Bybel lees makliker te maak. Dink 
byvoorbeeld aan verskillende goeie Bybelvertalings. Bybelvertalings in 
ander tale kan ook help. Dan is daar Audiobybels en Bybels op die selfoon of 
rekenaar. Daar is selfs boeke wat jou help om volledige Bybelboeke in jou eie 
handskrif oor te skryf.

Jy sal miskien verbaas wees om te hoor dat ’n mens in minder as ’n dag die hele 
Nuwe Testament kan deurlees. Kyk gerus na die grafiek op die volgende bladsy.

Een van die dae kry ons nog ’n Bybelvertaling in Afrikaans. Dit beteken nie 
outomaties dat die ou een nou uitgegooi moet word sodat ons die nuwe een 
kan gebruik nie. Dit beteken ook nie dat die waarhede in die vorige vertalings 
nou verander word nie. Dit beteken eenvoudig dat ons nog ’n hulpmiddel het 
om die evangelieboodskap te verstaan – kom ons gebruik dit! 

Jou Bybel in  Jou Bybel in  
jou binnekamerjou binnekamer
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Ons wil nie net die Bybel deurlees nie. Ons wil die boodskap wat daarin is, 
beter verstaan. Prof. Roelof Marè het agter in die boekie Volwasse in die 
Geloof vir ons ’n opsomming gegee van wat in elke Bybelboek staan (bl. 91-
106) – hou dit gerus byderhand wanneer jy die Bybel lees. Daar is ook ’n paar 
vrae in die boek waardeur hy ons help om Bybelstudie te doen (bl. 70-72).

’n Goeie manier om Bybelstudie te doen, is om die Here eers in gebed te 
vra om jou verstand helder te maak vir wat daar staan. Gaan lees dan die 
gedeelte mooi aandagtig deur. As jy klaar gelees het, kyk of jy iets van die 
agtergrond of die konteks van die gedeelte kan raaksien (Wat het voor dit 
gebeur? Wat het ná dit gebeur? Hoekom gebeur hierdie ding?). Kyk of daar 
iets is wat vir jou uitstaan. 

Volgende moet ons vra wat in die gedeelte staan? Die maklikste manier om 
dit te leer, is om die gedeelte wat jy gelees het in ’n kort paragrafie te probeer 
opsom. As jy dit gedoen het, kan jy nou gaan en vra: Wat het ek geleer oor 
God en wat is sy wil vir my lewe? Hoe pas ek dit toe? 

Ten slotte is dit goed om weer te bid. Vra die Here om jou te help om dit wat 
jy geleer het te gaan toepas.

Hier het ek die ses-stap-proses stap-vir-stap verduidelik.  
Gaan lees dit gerus.

Groete, Ds. Henning

Minute 
om ’n 

Bybeboek 
deur te lees

Matthéüs
Markus

Lukas
Johannes

Handelinge
Romeine

1 Korinthiërs
2 Korinthiërs

Galásiërs
Efésiërs

Filippense
Kolossense

1 Thessalonicense
2 Thessalonicense

1 Timótheüs
2 Timótheüs

Titus
Filémon

Hebreërs
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus

1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes

Judas
Openbaring

150

150
120

135
60
60

40
20
20

14
13

12

16

45

75

16
16

16
10

2
2
4

11
7

3

7

90
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Die Woord van GodDie Woord van God –  
DIE LEWENSGIDS VIR DIE JONGELING

Bestudering van die Bybel verryk ’n mens se lewe, weerhou ons van sonde en 
bring vreugde te midde van teleurstellings, pyn en verlies. Dit is egter nie net vir 
bejaardes nie, maar spesifiek ook vir die jongmense, omdat dit hulle leer hoe om 
opreg en in ’n innige, volhardende verhouding met God te lewe.

Gebruik die volgende letters met hul numeriese waardes om die blokkie te voltooi: 
E = 11, I = 3, R = 14, S = 24, U = 13 en W = 6. Vind dan in die eerste 5 rye van die 
diagram die antwoord op die vraag hoe die jongmens reg voor God kan lewe.

Saamgestel deur Daleen Pienaar Software © 2020 crossword-compiler.com
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GÉNESIS 8
Dit was baie stil. Almal het verdrink, maar die Here het nie van Noag en 
sy gesin vergeet nie. Nadat die reën opgehou het, het Noag-hulle vir baie 
dae in die ark op die water gedryf. Op ’n dag het Noag gevoel dat die ark 
teen iets stamp. “Wat kon dit wees?” het hy gedink. Die ark het teen ’n 
berg vas gedryf! In die verte kon Noag ander berge ook sien.

“Was die water besig om weg te gaan?” het Noag gewonder. Hy het ’n 
kraai by die venster laat uitvlieg om te kyk of die water al begin sak het. 
Die kraai het heen en weer bly vlieg. Daar was waarskynlik te veel dooie 
goed waaraan die kraai kon vreet. Hy het nie weer teruggekom nie. Noag 
moes ’n ander plan maak. 
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Hy het sewe dae gewag en toe ’n duif by die venter laat uitvlieg. Toe dit 
aand word, was die duif weer terug. Sy was moeg. Daar was nêrens waar 
sy kon gaan sit nie. 

Noag het nog sewe dae gewag en toe het hy weer die duif by die venster 
laat uitvlieg. Die keer het die duif met ’n olyftakkie in haar bek teruggekom. 
Dit was baie goeie nuus! Die water was regtig besig om te sak.

Ná nog sewe dae het Noag die duif ’n laaste keer laat uitvlieg. Die keer het 
sy nie weer teruggekom nie. Sy het seker ’n plekke gekry om vir haar ’n 
nes te bou. Die aarde was amper weer droog. Die Sondvloed was verby!

Die Here het die ark se deur weer oopgemaak sodat almal kon uitgaan. 
Die diere was baie bly om weer buite te kan wees. Elkeen het vir hom ’n 
nuwe plekkie gesoek om te bly. 

Noag en sy kinders was baie dankbaar dat God hulle gered het. Om 
dankie te sê, het Noag van die diere aan die Here geoffer. Die offer het die 
Here se hart bly gemaak.

Die Here het weer met Noag kom praat. “Noag,” het Hy gesê, “Ek kom 
sluit ’n verbond met jou en met die hele aarde. Van nou af sal ek die aarde 
nie weer met so ’n vreeslike straf tref nie. Ek gee my boog in die wolke as 
’n teken vir julle. Elke keer as julle hom sien, moet julle onthou dat Ek die 
aarde nie weer so sal tref nie.”

Toe Noag opkyk, sien hy die pragtigste reënboog in die wolke. Die 
reënboog was God se teken aan die mense dat Hy sy belofte sal hou. 

Prys: 
R75,00

Die wonderlike boodskap wat hierdie boekie bring saam 
met sy fraai illustrasies, smeek om voorgelees te word. 
Die prenteboek van 28 bladsye, wat ook 4 inkleurbladsye 
insluit, word aanbeveel vir kinders 3-9 jaar.

BESTELLINGS: www.apk.co.za/boekwinkel 
T: 012 362 1390; boekwinkel@apk.co.za
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H U I S G O D S D I E N S

DIE PRETORIUS-GESIN

Dagsê Maats
Ons gesin woon en werk in Mosambiek. Mosambiek is ’n land reg langs Suid-
Afrika, naby die Kruger Wildtuin. Net soos in Suid-Afrika, woon hier mense 
van verskillende kulture. Daar is die plaaslike Mosambiekers, Portugese, 
Indiërs, Chinese, Amerikaners, Duitsers, Franse, Brasiliane en natuurlik so ’n 
handjievol Suid-Afrikaners. 

Hoe het ons grootgeword in Suid-Afrika?
Op laerskool was ons nog in die NG Kerk. Elke graad se Sondagskool kinders 
het ’n boekie gehad om in te werk en een middag in die week het ons 
bymekaargekom vir Kinderkrans. Daar het ons speletjies gespeel en ’n oom of 
tannie het vir ons iets van die Bybel vertel. Ná die tyd het ons rooi koeldrank 
en koekies gehad.

In die skool het ons ook ’n Bybelonderrig-periode gehad waar die juffrou ’n 
Bybelverhaal vertel het en ons ’n paar vrae moes antwoord of ’n prentjie oor 
die verhaal moes teken of inkleur. Ons maats was meestal saam in dieselfde 
skool en kerk. 

Ons huisgodsdiens was gewoonlik in die aande ná ete of soms in die oggende 
voordat ons ouers werk toe gaan en ons met die bus skool toe moes ry. Dit 
was gewoonlik baie spesiaal wanneer my ma of pa saam met my bid vir ’n 
vraestel of iets waarvoor ek bang was daardie dag. 
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In die hoërskool was dinge omtrent dieselfde, al het ons oorgegaan na die AP 
Kerk. Daar was wel minder maats, maar dit was baie spesiaal om huisvriende 
te kon word met die mense by die kerk. Ons huisgodsdiens het in hierdie tyd 
meer ontwikkel in debat-sessies. Veral Sondae met Verbondsonderrig was 
daar baie vrae en lang gesprekke. Ons het baie geleer. 

Hoe leef ons nou in Mosambiek?
Ons naaste AP Kerk is so twee tot drie ure se ry en sluit die Lebombo 
(Komatipoort) grenspos in. Daar is nie ander AP-kaners saam met ons in 
Mosambiek nie. Ons kinders het dus nie maats in dieselfde kerk of skool nie – 
baie anders as wat ons grootgeword het. Ons het wel die Kerkjaarboek met 
drie Skriflesings per dag, 
wat ons saam met ontbyt, 
middag- en aandete 
gebruik. Daar is ook 
Bybel-inkleurboeke van 
ons kerk se boekwinkel, 
ds. Jannie Bisschoff se 
nuwe ApPelKie-stories 
en ons predikante se 
daaglikse oordenkings. 

Ons hou ook baie 
van sing. Ons oudste 
(binnekort 4) kan al ’n wysie hou, daarom leer ons hom psalms en gesange. 
Hy ken ook al ’n paar teksverse uit sy kop uit. Hy geniet dit wanneer ons kerk 
luister en hy die teks of die liedjie herken.

Voorheen het ons Moslem-bure gehad wat teen die muur gekap of op die 
trappe geraas het wanneer ons met ontbyt, deur die dag of met slaaptyd 
sing. In antwoord doen ons moeite om Bybelversies te leer, kaartjies te maak 
en teen die yskas op te sit en enige tyd van die dag Bybelliedjies te sing. 
Gelukkig woon ons nou in ’n huis waar ons kan rondbeweeg na ons stoep of 
sommer op die balkon kan huisgodsdiens hou. 

Groete uit Mosambiek
Danie en Maritza Pretorius

Luister saam na ApPelKie die muis op ons 
YouTube-kanaal: Lig in Duisternis Produksies

Gebruik die skakel en sluit gerus by ons WhatsApp-kletsgroep aan 
om onder meer vrae te vra wat ons hier kan probeer antwoord. Maak 
asseblief seker dat jy die groepie se reëls volg.
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