
Die Bybel en sy Boodskap  

Module 1: Hantering en verstaan van die Bybel.  

Lesing 3: Die verhaal van die Bybel  

1. Inleidend.  

Afstand in tyd bring afstand in konteks. Hoe langer hierdie tyd verloop, hoe moeiliker raak dit ook om die 

konteks te kan herken en interpreteer. Wanneer die Bybel gelees word, is dit van die uiterste belang dat 

faktore soos afstand en tyd altyd in gedagte gehou word. Daarby moet mens onthou dat die Bybel seker 

die boek is wat die langste ontstaanstyd van alle boeke het. Dit is nie – soos ons gewoond is – in een jaar 

of op een plek geskryf nie. As in gedagte gehou word dat daar ook sprake is van 'n "voor-teks" tydperk 

toe die inhoud van die Bybel mondelings oorgelewer is, praat ons in die Ou Testament van 'n ontstaans-

tyd van ongeveer 1 000 jaar en in die Nuwe Testament van ongeveer 50 jaar. Die eerste geskrifte van die 

Bybel is omtrent 3500 jaar gelede opgeteken. Gedurende hierdie tye is daar ook sprake van 'n bepaalde 

groeiproses wat in berekening gebring moet word. Dit raak nog ingewikkelder as onthou word dat daar 

baie keer meer as een skrywer aan 'n bepaalde boek gewerk het. Met dit alles in gedagte het ons dus 

vandag te make met 'n boek wat ongeveer 3 500 jaar oud is vandat die eerste woorde daarvan 

neergeskryf is (Kyk gerus na Bylaag A aan die einde van hierdie artikel). Kom ons gee in kort aandag aan 

die proses waarvan hierbo sprake is.  

2. Die mondelinge geskiedenis.  

Vanselfsprekend kon mense praat voordat hulle kon skryf. Vir baie eeue was die gesproke woord al wat 

bestaan het. Eers teen ongeveer 900vC was daar sprake van eenvoudige taaltekens waarmee mense ook 

"skriftelik" begin kommunikeer het. Aanvanklik is die prentjies van die hiërogliewe gebruik en later het 

alfabetletters tot stand gekom. Dit het meegebring dat vir baie jare die belewenisse van mense slegs 

mondeling van geslag tot geslag oorgedra is. Niks van die Bybel was op skrif voor ongeveer die elfde eeu 

vC (1200-1000vC) nie. Deur middel van verhale, liedere (vgl die liedere van Miriam - Eks 15; Debora - Rigt 

5), wette, spreuke en gedigte (bv psalms) is die inhoud van die Bybel oorgedra. 'n Mens wil dadelik dink 

dat dit aanleiding tot baie verdraaiings kon gee. In ons dag gebeur dit dikwels dat iemand iets beleef en 

dit oorvertel. Wanneer die derde persoon dieselfde storie oorvertel, is dit al byna onherkenbaar soos 

daar telkens 'n stukkie bygelas word en die storie 'n ander kleur kry. Volgens navorsing blyk dit dat die 

oorvertellings van destyds besonder woordgetrou was. Mens kan iets daarvan verstaan as in gedagte 

gehou word dat dit die enigste manier was. Daarom het mense meer moeite gedoen om die feite korrek 

oor te lewer.  

Die mondelingse oorlewerings het nog aangehou terwyl die skryfkuns al 'n aanvang geneem het. Laasge-

noemde was egter hoofsaaklik gebruik deur regerings en handelaars. Regerings moes wette en veror-

deninge neerskryf en handelaars moes transaksies en kwitansies opskryf. Algaande het mense skrif ook 

vir ander doeleindes begin gebruik. Dit is dus nie omdat mense nie kon lees en skryf dat die mondelinge 

tradisie aangehou het nie, dit was eerder 'n geval van beperkte lees en skryf.  

3. Die opskryfproses.  

Mettertyd het mense begin om verhale in verband met mekaar te bring en saam te voeg tot een verhaal.  

So was daar byvoorbeeld meer as een skeppingsverhaal en is twee daarvan saamgevoeg in Gen 1 en 2 om 

'n bepaalde belydenis te verwoord oor wie God en die mens is. Dieselfde het gebeur met die verhale van 

die aartsvaders. Om Israel se verhaal te verwoord, begin die skrywer met die verskillende verhale van 

Abraham, Isak en Jakob. Toe Jakob weer uit die land van Laban terugkom in sy eie land, begin die verhaal 

van Israel met die worsteling tussen Jakob en die engel van God by die Jabbokrivier. Om te verduidelik 

hoe Israel in Egipte beland, het die redakteur van Genesis die verhaal van Josef ingevoeg. So is die ver-

skillende verhale byeengebring om 'n sinvolle verloop van die volk se verhaal weer te gee. Teen die bal-

lingskaptyd (± 750vC) was die eerste 5 boeke van die OT as versameling al in gebruik. Die Hebreeuse 

kanon (gesaghebbende geskrif) wat die Wet, Profete en geskrifte bevat het, was teen die tweede eeu vC 



in gebruik. Die eerste lys van boeke in die OT met al die boeke soos ons dit vandag het, was teen 

ongeveer 200 vC reeds saamgevoeg en het as die Misjna bekend gestaan.  

Soms het skrywers gebeure met 'n vooruitskouing neergeskryf. So bestaan die boek Jesaja byvoorbeeld 

uit drie groot dele wat oor drie eeue neergeskryf is. Die eerste deel (Proto-Jesaja) bestaan uit hoofstukke 

1 tot en met 39 en handel oor Israel se geskiedenis voor hulle in ballingskap weggevoer is. Die tweede 

deel (Deutero Jesaja) bestaan uit hoofstukke 40 tot en met 55 en handel oor Israel se geskiedenis tydens 

die ballingskap. Die derde deel (Trito Jesaja) is die laaste hoofstukke van 56 tot en met 66 en vertel die 

verhaal na die ballingskap.  

Die Nuwe Testament bestaan ook uit die neerskryf van verhale wat oor 'n baie korter tydperk oorgelewer 

is en hou verband met die lewe en werk van Jesus op aarde. Die ontstaanstyd daarvan is dus baie korter 

en strek oor 'n periode van ongeveer 50 jaar (±50-100nC).  

  

4. Die oorskryf van tekste.  

Mettertyd het die Jode oor groter areas verspreid begin woon en het die behoefte ontstaan dat daar 

meer as een kopie van 'n boek moet bestaan sodat dit in die verkillende gemeenskappe gelees kon word. 

Natuurlik het daar nie daardie tyd kopieermasjiene of drukperse bestaan nie en moes iemand letterlik 

gaan sit en 'n boek met die hand oorskryf. Dit is goed moontlik dat met so 'n oorskrywery soms foute 

gemaak is en selfs hier en daar kommentaar bygevoeg is. Daarom geld die hermeneutiese reël (herme-

neuse is die wetenskap van die verstaan van tekste) dat die korter teks gewoonlik as die meer oor-

spronklike teks geld. In 1947 is 'n baie groot ontdekking gemaak toe skaapwagters in die Qumrangrotte 

naby die Dooie See 'n hele aantal kleipotte met boekrolle in gevind het. Behalwe vir die boek Ester, was al 

die boeke van die Bybel aanwesig. Dit het later geblyk dat die boekrolle so vroeg as 100nC dateer en 

word tans beskou as die mees oorspronklike bronne van die Bybel. Tot voor 1947 is tekste gebruik wat 'n 

paar honder jaar jonger as daardie boekrolle was. Die 1983 Afrikaanse vertaling is juis gemaak met die 

ouer bronne as vertrekpunt. 'n Mooi voorbeeld van 'n korter teks is in Mat 6 te vind met die Ons Vader 

gebed. In die 1983 vertaling word die laaste woorde van die gebed wat ons leer ken het as "Want aan U 

behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid" weggelaat omdat dit nie in die 

korter weergawe soos in die grotte ontdek is, voorkom nie.  

5. Die vertaal van tekste.  

Om in ballingskap weggevoer te word, het natuurlik ook beteken dat die volk deur ander volke oorheers 

is. Die meerderheid van die ander volke het natuurlik nie Hebreeus nie, maar Aramees gepraat. Alhoewel 

dit baie na aan mekaar is, is daar tog verskille sodat die kinders almeer begin sukkel het met die verstaan 

van die Hebreeuse taal. Dit het daartoe gelei dat daar 'n behoefte ontstaan het dat die Bybel ook in 

Aramees beskikbaar moet wees. Die eerste vyf boeke (Die Pentateug) is toe in Aramees vertaal. Later 

onder die heerskappy van die Grieke met Aleksander die Grote as leier, het die Griekse taal weer die 

oorheersende taal geword sodat die behoefte ontstaan het om die Bybel ook in Grieks te vertaal sodat dit 

nie verlore gaan nie. Die Griekse vertaling word die Septuaginta genoem en was reeds in 132vC 

beskikbaar. Hierdie vertaling het vir baie jare die bron van ander vertalings gebly, selfs tot in die 

Reformasie toe Luther die Bybel in Duits vertaal het.  

Met die oorheersing van die Romeine tydens die geboorte van Jesus het Latyn weer die wêreldtaal 

geword sodat die Bybel ook in Latyn vertaal is. Dit is gedoen deur 'n man met die naam van Hieronimus in 

opdrag van kerkleiers. Ander vertalings sou met die hervorming tot stand kom. So is reeds na die Duitse 

vertaling van Luther verwys.  

In ons tyd het SJ du Toit in 1884 die eerste poging aangewend om sekere dele van die Bybel in Afrikaans 

te vertaal. Hy kry egter baie teenkanting vir hierdie poging. Eers in 1917 het die eerste Afrikaanse Bybel 

verskyn en later in 1933, 1953 en die nuutste amptelike vertaling (wat dus ons kerk se goedkeuring het) 

het in 1983 verskyn. In die huidige tyd is daar ook baie ander vertalings van die Bybel wat elkeen sy eie 

oogmerk en lesers teikengroep in gedagte het. Een ding moet ons altyd onthou en dit is dat daar nie 

soiets as 'n regte of verkeerde vertaling bestaan nie. Enige vertaling is hoogstens 'n poging van een of 

meer mense wat 'n bepaalde uitgangspunt en oogmerk het. Mens kry die beste idee van wat in die Bybel 



geskryf staan as jy óf die mees oorspronklike bron self lees, óf as jy verskillende vertalings langs mekaar 

lees en die verskillende perspektiewe van al die vertalings saam in gedagte hou.  

 

 

BYLAAG A 

When was the Bible written and who wrote it? by Matt Slick 

The following dates are not always exact but are very good estimates. 

 

Old Testament 

Book Author Date Written 

Genesis Moses ?-1445 B.C. 

Exodus Moses 1445-1405 B.C. 

Leviticus Moses 1405 B.C. 

Numbers Moses 1444-1405 B.C. 

Deuteronomy Moses 1405 B.C. 

Joshua Joshua 1404-1390 B.C. 

Judges Samuel 1374-1129 B.C. 

Ruth Samuel 1150? B.C. 

First Samuel Samuel 1043-1011 B.C. 

Second Samuel Ezra? 1011-1004 B.C. 

First Kings Jeremiah? 971-852 B.C. 

Second Kings Jeremiah? 852-587 B.C. 

First Chronicles Ezra? 450-425 B.C. 

Second Chronicles Ezra? 450-425 B.C. 

Ezra Ezra 538-520 B.C. 

Nehemiah Nehemiah 445-425 B.C. 

Esther Mordecai? 465 B.C. 

Job Job? ?? 

Psalms (David) 1000? B.C. 

  Sons of Korah wrote Psalms  

  42, 44-49, 84-85, 87. Asaph  

  wrote Psalms 50, 73-83.  

  Heman wrote Psalm 88. Ethan  

  wrote Psalm 89. Hezekiah  

  wrote Psalms 120-123, 128-130,  

  132, 134-136. Solomon wrote  

  Psalms 72, 127. 

Proverbs Solomon wrote 1-29, Agur wrote  950-700 B.C. 

  30, Lemuel wrote 31  

Ecclesiastes Solomon 935 B.C. 

Song of Solomon Solomon 965 B.C. 

Isaiah Isaiah 740-680 B.C. 

Jeremiah Jeremiah 627-585 B.C. 

Lamentations Jeremiah 586 B.C. 

Ezekiel Ezekiel 593-560 B.C. 

Daniel Daniel 605-536 B.C. 

Hosea Hosea 710 B.C. 

Joel Joel 835 B.C. 

Amos Amos 755 B.C. 

Obadiah Obadiah 840 or 586 B.C. 

Jonah Jonah 760 B.C. 



Micah Micah 700 B.C. 

Nahum Nahum 663-612 B.C. 

Habakkuk Habakkuk 607 B.C. 

Zephaniah Zephaniah 625 B.C. 

Haggai Haggai 520 B.C. 

Zechariah Zechariah 520-518 B.C. 

Malachi Malachi 600-450 B.C. 

 

New Testament 

Book Author Date Written (A.D) 

Matthew Matthew 60's 

Mark John Mark late 50's, early 60's 

Luke Luke 60 

John John late 80's, early 90's 

Acts Luke 61 

Romans Paul 55 

1 Corinthians Paul 54 

2 Corinthians Paul 55 

Galatians Paul 49 

Ephesians Paul 60 

Philippians Paul 61 

Colossians Paul 60 

1 Thessalonians Paul 50-51 

2 Thessalonians Paul 50-51 

1 Timothy Paul 62 

2 Timothy Paul 63 

Titus Paul 62 

Philemon Paul 60 

Hebrews (Paul, Apollos, Barnabas?) 60's 

James James, (half brother of Jesus) 40's or 50's 

1 Peter Peter 63 

2 Peter Peter 63-64 

1 John John late 80's, early 90's 

2 John John late 80's, early 90's 

3 John John late 80's, early 90's 

Jude Jude, half brother of Jesus 60's or 70's 

Revelation  John late 80's, early 90's 


