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   My pa het altyd gesê: Dink wat jy doen! En daarmee het ek baie 

sukses gehad, want dit het veroorsaak dat ek baie goeie keuses kon 
uitoefen, maar dit het ook veroorsaak dat ek goeddeurdagte dom 
besluite geneem het wat veroorsaak het dat ek nogal gesukkel het om 
te herstel. 
  
   Nou wonder mens telkens wat is die Here se planne met hierdie 
penarie waarin jy jou bevind na so ‘n dom besluit, en dan het ek maar 
altyd net gesê: Kom ons wag dit uit en sien wat word! 
  

   So sit ek en dink aan die gebeure in ons gemeente en hoe ons 
gedink het oor alles voor ons gedoen het, en hoe ons ook beplan het 
en hoe ons te werk gegaan het om die beste besluite te neem vir die 
gemeente. Ten spyte van ons beplanning en drome en hoe ons dink 
alles moet uitwerk, gebeur dit nie soos mens dit beplan het nie. Wat my 
ook oor die ding laat dink het, dat as mens beplan dan doen mens dit 
sodat dit vir jou goed moet uitwerk en dan sommer vir die ander wat jy 
eintlik ingedagte gehad het of dalk trek niemand anders voordeel uit 
jou beplanning nie behalwe jy. 

  
   En dis dan wanneer mens nuus luister en sien dis presies wat al hierdie 
politici doen en wat al die staatskapers doen en al die mense wat so in 
die nuus is. Dit is presies wat ons sien ander doen sonder om te sien dat 
ons ook maar so dink en so beplan. 

 
Pastorie 
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    ‘n Amerikaner wat tereg gestaan het op aanklag van moord op ‘n 
polisieman, het die hele tyd ontken dat hy so iets kon doen. Hy word 
aangekla dat hy en sy meisie in hulle kar gesit het en die polisieman het 

hom gevra vir sy lisensie. Hy het sy rewolwer uitgepluk en die polisieman 
ses keer geskiet. Toe klim hy uit die motor en neem die polisieman se 
rewolwer en skiet hom nog ses keer met sy eie rewolwer. Hy het 
aangehou ontken dat hy iets verkeerd gedoen het, en dat hy eintlik nie 
in staat is tot so iets nie. 
  
   Selfs op die dag toe hulle hom na die elektriese stoel lei, het hulle hom 
gevra hoe hy nou voel nou dat alles nie meer saak maak nie en dat 
daar nie meer omdraai kans is nie. Hy het geantwoord: Dit is wat jy kry 

as jy gaaf optree teenoor ander mense. 
  
   My punt is: Ons sit in ‘n gebroke wêreld waar niks normaal is nie. Almal 
is daarop uit om net homself te laat oorleef. Enige verskoning word 
uitgedink om alles te regverdig wat jy dink wat saak maak. Intussen 
gaan alles om ons ten gronde en vergaan alles wat waarde het solank 
ons net kry wat ons wil hê. Bitter min mense doen iets ten koste van 
homself en ter wille van ander. 
  
   Kom ons onthou wat die Vader gedoen het: Hy het die wêreld so lief 

gehad dat Hy sy enigste Seun gestuur het sodat almal wat in Hom glo 
nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. (Joh. 3:16) 
  
Groete, 

Ds Christo en Antoinette 

   Hier is ‘n bedelaar in Centurion wat na jou 
toe kom met balpuntpenne en soms 
inkleurboeke, goed wat hy iewers gekry het. 
Hy vra dan of jy van dit sal koop en as jy 

“nee” sê dan begin hy jou vloek en wil jou 
amper aanrand. Hoe durf jy so lelik wees 
met hom? Hoe durf jy nie sien hoe erg gaan 
dit met hom nie en dat hy nodig het dat jy 
hierdie goed by hom moet koop? Ek weet 
nie waar hy die goed vandaan kry nie, en 
ek weet ook nie of hy eers ‘n wins maak nie, 
maar mens doen nogal moeite om hom te 
vermy. 
 



vir óns mense Bid 
 

Hans Swart was siek; 
Willie Erasmus was in die hospitaal; 
Kobus Erasmus moes ‘n tweede operasie ondergaan; 
Oom Robbie Rademeyer het steeds uitdagings met sy 
gesondheid; 
Gerhard Claase Jnr het ons gebede nodig; 
 
 

Kobus Erasmus se niggie, Delmarie, is oorlede; 
Marco van Pieter en Anne-Marié de Villiers se ma is 
oorlede; 
David en Annatjie Behrens het ‘n oom aan die dood afgestaan; 
 

Hou mense met pyn, hartseer en ander uitdagings voortdurend in ons 
gebede; 
Bid dat God ons gemeente sal  seën en versterk, en ook dat Hy ons 
eiendom sal beskerm; 
 
Bid asseblief vir ons DANKSEGGINGSEISOEN sodat God ons sal seën 
met dit wat ons gemeente nodig het om te oorleef. 
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Here, 
hoor my stem… 
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‘n jaar ouer! 

1 September Maria Coetzee 

  Annelien Whitby 

3 September Danielle Kotze 

4 September Dylan Matthysen 

5 September Liam Fernandes 

6 September Hendrik Broodryk 

8 September Antonie Henrico 

  Anike Janse van Rensburg 

11 September Aletta Botha 

  Hannatjie van Niekerk 

16 September Bennie van Deventer 

17 September Lindsay Finney 

18 September Corné Behrens 

20 September Sarel Peens 

21 September Aiden Marais 

22 September Charles Puddle 

  Annerie Cronjé 

  Chrisna Labuschagne 

23 September Louisa du Toit 

24 September Enricko Lombard 

  Jaco Croucamp 

26 September Anne-Marie de Villiers 

28 September Susanna Fourie 

  Marichelle Swart 

30 September Amory Croucamp 



Daar is al hoe meer kerke, vanuit verskillende tradisies oor die wêreld 
heen, wat ’n Seisoen van die Skepping by Koninkrykstyd insluit, veral in die 
tyd ná 1 September elke jaar. In ’n aanbeveling van die Sentrale Komitee 
van die Wêreldraad van Kerke word kerke aangemoedig om 1 September 
elke jaar af te sonder as ’n dag van gebed vir die skepping en 
volhoubaarheid.  
God se skepping is lank verstaan as bloot die verhoog waarop die drama 
van verlossing tussen God en mens afspeel. Die ekologiese krisis het ons 
gehelp om met nuwe oë te kyk na God se gawe van die skepping, na die 
gevolge van die mens se sonde vir die skepping en na die verlossing van 
die skepping, saam met die mens.  
– Ernst Conradie  
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Seisoen 

Skepping 
van die 

September: 

Die Seisoen van die Skepping het ’n manifes uitgereik met die volgende 
teologiese oriënteringspunte:  
• “Vier” die aarde as heilige planeet, gevul met God se lewende 

teenwoordigheid.  
• “Verenig” met die hele skepping om die lof van God te besing.  
• “Bely” ons sonde teen die skepping en verenig met haar al sugtend van 

verlange.  
• “Omarm” die res van die skepping as ons familie.  
• “Verkondig” die goeie nuus dat die opgestane Heer die kosmiese 

Christus is wat die skepping vernuwe en onderhou.  
• “Reik” uit as vennote van Christus in die heling van die skepping.  
 
(Uit: Woord en Fees 2018-2019.)  



   In die ritmiese oorgang van Winter na Lente sien jy die kleure ontplof aan bome en 
blomme. ‘n Geurlandskap ontvou waar elke nuwe geur jou ontvoer na herinneringe, mense 
en drome. Dis asof die natuur jou aan die hand neem en ‘n paradys wil lei. 
   Ongelukkig voel dit egter soms eerder winter binne. Die kontras van die innerlike 
doodsheid, koudheid en droogte staan in skreeuende kontras met wat buite gebeur. 
Hierdie paradoksale winter-lente ervaring is nie vreemd vir gelowiges nie. In Jes. 35 bevind 
die volk Israel hulle op alle vlakke in die woestyn: polities, ekonomies, liggaamlik en 
geestelik. 
   Die profeet Jeremia gebruik “profetiese verbeelding” om in mense wat op moedverloor se 
vlakte is die saad te plant van die moontlikheid van nuwe lewe terwyl hulle die woestyn-
ervaring beleef. Met die gebruik van verskillende kunstige tegnieke skilder hy ‘n 
woestyntoneel waar nuwe lewe plek- plek deurbreek waar jy dit nie verwag het nie. 
   Kyk of jy met jou “verbeeld”-ing die kunstige veelkleure kwashale van Jeremia kan volg dat 
die prent voor jou oë kan vorm aanneem: 
   Jes. 35:1-4 Wilderness and desert will sing joyously, the badlands will celebrate and flower — Like the 
crocus in spring, bursting into blossom, a symphony of song and color... God awesome, God majestic. Energize 
the limp hands, strengthen the rubbery knees. Tell fearful souls, "Courage! Take heart! God is here, right here, 
on his way to put things right” – The Message 
   Die woestyn en dor land sal jubel en oortrek wees met affodille! Die onmoontlike kan nou 
in jou verbeelding gesien word. Selfs al voel dit of jy in jou winterwoestyn vasgekluister is. 
Neem aandagtig en ontvanklik die kunswerk van Joe Joubert in jou wese in. 
   Die impak van die ontvouende profetiese verbeelding is jy besef dat God teenwoordig is en 
aan die werk is. God is in die winterwoestyn en in die lentelewe! 
   Slap energielose hande kan sterk word. Knakkende knieë kry nuwe lewe omdat die blom 
van hoop begin bot en stadig oopgaan om sy kleur en geur deur jou lewe te versprei. Vrees 
kan wyk want GOD is HIER! 
Groete 
IMMANUEL VAN TONDER 
NG Gemeente Lynnwood 
30 Augustus 2019 
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Lente buite. 

Winter binne? 

Kunswerk: Joe Joubert 
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24 September 

   Terwyl ons hierdie maand Erfenisdag vier, is dit ‘n goeie tyd om weer na ons eie 

openbare belydenis van geloof te kyk, en te onthou waarop ons “ja” geantwoord 

het: 

 

   Toe jy gedoop is, het jou ouers voor die Here belowe om jou so groot te maak 

dat jy die Here sal leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou Verlosser sal kom. 

Die feit dat jy belydenis van geloof wil aflê, beteken dat jy nou antwoord op die 

beloftes wat jou ouers met jou doop gemaak het. 

   Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in 

jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is ek ook die Here van jou lewe. Jy 

sê ook dat jy op Hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy Woord wil lewe, 

dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as sy getuie in die wêreld sal 

optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid sodat jou 

verhouding met die Here al hoe sterker kan word. 

   Deur die jare in die kategese het jy ‘n sekere kennis oor God, die Bybel en die 

kerk verwerf. Nou sê jy dat dit nie net verstandskennis is nie, maar dat jy ook met 

jou hele hart daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om 

in die erediens – voor God en die gemeente – hiervan te getuig. 

 

Hierdie is die vrae waarna jy moes luister en opreg daarop moes antwoord: 

• Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte 

van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en 

volkome leer van die verlossing is? 

• Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die 

belydenis van dié leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat 

daarvan afwyk, te verwerp? 

Erfenisdag 
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• Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is en dat jy Hom 

liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en 

om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? 

• Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help 

om op die regte pad te bly? 

 

   Hoe het jy geantwoord? Was dit ‘n opregte “ja”? 

 

   Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die 

belydenis wat jy afgelê het, is daar verklaar dat jy ‘n belydende lidmaat geword het 

van die NG Gemeente waar jy jou verklaring gemaak het. 

 

   Jy moet alles in jou vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof 

voluit te hardloop sodat jy die ewige lewe as prys kan verkry. 

 

   As jy hierdie lees, en vind dat jy vandag dalk nie meer so lekker saamstem nie, of 

dalk agterkom dat jy nie meer so aktief in God se gemeente werk nie, of as jy 

twyfel of God nog weet van jou, dan kan jy onthou: God lewe! God sorg steeds vir 

jou! En al het jy gedwaal, kan jy altyd weer in die wedloop inkom. 

 

   En as jy voel om te gesels, of jy dink jy benodig bemoediging, laat weet vir ons. 

Op die agterblad van hierdie uitgawe is ‘n vormpie wat jy kan invul. Stuur dit terug, 

of stuur ‘n boodskap. Dit sal nie ongesiens verbygaan nie. 

 

   Mag God jou seën op jou pad! 



   Waaraan dink jy as jy die woorde “moord” of “moordenaar” hoor? 

   Die sesde gebod sê: “Jy mag nie moord pleeg nie.” Wie van julle het al ’n moord gepleeg? 

   Dan kan ons seker maar nou huis toe gaan, want die sesde gebod is nie vir ons bedoel nie. Dis vir 

moordenaars. En ons is tog nie moordenaars nie. Of dalk ... Sien ek vir Jesus hier sy hand ophou? Sy kop 

skud en sê: “Wag, wag, nie so vinnig nie!”? 

   Want dit is presies wat Hy vir die Jode gesê het. Hy sê jy kan nie armpies gevou en selftevrede na die 

sesde gebod luister en ’n regmerkie daarlangsaan maak, net omdat jy nog nie iemand vermoor het nie. 

Want dit gaan in hierdie gebod om baie meer as net iemand anders se lewe neem. Die voorbeelde wat Hy 

opnoem van hoe ’n mens die sesde gebod kan oortree, laat my nogal ongemaklik voel: kwaad wees vir ’n 

medegelowige, iemand uitskel vir ’n niksnuts of ’n idioot. 

   Sê my, is jy kwaad vir ’n medegelowige? Ek vra nie hoekom dit so is of wat gebeur het nie, ek vra net: Is 

jy kwaad vir iemand? En het jy al iemand uitgeskel of sleggesê? Dalk bitsig opgetree teen iemand anders 

omdat jy heimlik jaloers is? Of agter sy of haar rug sleggemaak? Die HK vraag 105 verduidelik jy mag dit 

nie met jou “gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad.” 

   Aag wat, ons doen dit maar almal die een of ander tyd. Dis darem nie of ons daarmee ’n moord gepleeg 

het nie! Dit is dalk hoe jy dink oor dié vrae. 

   Hoor dan wat sê die Here Jesus: Dit is inderdaad asof jy moord gepleeg het! Want as Hy verder praat, 

besef ’n mens dat dit hier nie om ’n kleinigheid gaan nie. As jy voor God staan om te offer en dit val jou by 

dat iemand iets teen jou het, los dan die offer, sê Hy. Hoekom? Omdat God nie in jou offer belangstel 

terwyl dinge tussen jou en jou broer nie reg is nie. God druk as ’t ware sy ore toe as jy met Hom praat 

terwyl dinge tussen jou en jou medegelowige verkeerd is. 

   Dis natuurlik nie iets nuuts wat Jesus hier sê nie. En ook nie die enigste keer wat Hy dit gesê het nie. In 

Matt 9:14 en 12:7 verwys Hy ook daarna as Hy Maleagi 6:6 aanhaal: “Ek verwag barmhartigheid en nie 

offers nie.” En as Hy die wet se heel belangrikste vereistes uitlig, sê Hy dit ook: Jy moet die Here jou God 

liefhê met alles wat jy is, en, sê Hy, die tweede wat ewe belangrik is, is dat jy jou naaste moet liefhê soos 

jouself (Matt 22:37-40). 

   Dit is wat God van die begin af gesê het, oor en oor: Hom én ons naaste. Maar ons hoor dit moeilik. Ons 

maak verskonings vir onsself. Ons dink dis nie op ons van toepassing nie. Soos toe God by monde van 

die profeet Amos (5:7, 14-15, 21-24) gesê het dat Hy die geraas van hulle liedere en die rumoer van hulle 

offers haat omdat dit nie gepaardgaan met ’n lewe van liefde en respek teenoor ander nie. Of ’n woord 

soos Spr 21:3: “Die Here verkies dat ’n mens doen wat regverdig en reg is eerder as dat jy offers bring.” 

Kyk ook na Jes 1:10-20! 

 Kom ek sê dit weer ’n keer dat ons dit goed kan hoor: God stel nie in ons aanbidding belang terwyl dinge 

tussen ons en ons broers of susters nie reg is nie. Daarom leer Jesus ons in die Ons Vader om te bid 

(Matt 6:12): “Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe.” En vertel Hy die gelykenis 

van die onbarmhartige skuldeiser (Matt 18:21-35), waar die amptenaar wie se reuseskuld afgeskryf is, nie 

die kollega wat hom min geskuld het, genadig wou wees nie. Uiteindelik gooi die koning hom in die tronk. 

“So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe 

nie” (vers 35) 10 

Die Sesde Gebod: 

Versoening 

Matteus 5:21-26 

https://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=76ea001a155ee4435c430aa379829282&history_id=349&subscriber_id=2272


Die apostel Johannes kom telkens hiernatoe terug in sy briewe. In 1 Joh 4:20,21 skryf hy: “As iemand sê: 

‘Ek het God lief,’ en hy haat sy broer, is hy ’n leuenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, 

kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir 

God liefhet, moet ook sy broer liefhê.” 

   In my vorige gemeente het ’n ouderling skouer-ophalend gereageer toe ek oor die Tien Gebooie gepraat 

het, en gesê ons weet tog dat niemand dit kan nakom nie. Dis net riglyne. Maar as ek Jesus reg verstaan, 

kan ons nooit só oor die wet dink nie. Hoor weer wat sê Hy in Matt 5:17: “Moenie dink dat Ek gekom het 

om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om 

hulle hulle volle betekenis te laat kry.” En Hy vervolg in vers 20: “As julle getrouheid aan die wet nie meer 

inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel 

ingaan nie.” 

   Dis die ding met Jesus. Hy verwag ons álles. Julle onthou mos wat Hy gesê het oor die gemeente in 

Laodisea (Openb 3:14-22). Hulle was lou Christene, en dit het Hom gewalg. Daarom mág ons nie die 

skouers optrek en sê Jesus se verklaring van die sesde gebod is darem ’n bietjie te dik vir ’n daalder nie. 

Die Here Jesus verwag, nee, vereis van ons om in versoening met ander te leef. Die Heidelbergse 

Kategismus voeg daarom nog ’n vraag (107) by oor die sesde gebod: 

Vraag: Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is? 

Antwoord: Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied Hy dat ons ons naaste moet liefhê 

soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees, 

alles wat hom kan benadeel sover moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. 

   Die apostel Paulus het dit goed verstaan. Hy skryf in Gal 5:13-26: Julle, broers, julle is tot vryheid 

geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ’n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in 

liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Maar 

julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. 

   Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit 

swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die 

Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg 

teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat 

lei, staan julle nie meer onder die wet nie.  

   Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, 

afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, 

dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: 

Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. 

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, 

getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Dié wat aan Christus 

Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die 

Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op 

mekaar afgunstig wees nie, 

 

Seënwense 

Jaco Thom 

18 Augustus 2019 
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Dit het al in sy studentejare begin, sê ds 
Herman Grobler – dié belangstelling in 
Bybelvertalings en waarom vertalings 
van mekaar verskil. 
Hy het sy teologiestudie in 1982 by 
Tukkies voltooi. Dit was die jaar voordat 
die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die 
Bybel verskyn het. Terwyl hy nog op 
universiteit was, het daar al proefverta-
lings verskyn, en die teologiedosente het 
met hulle gepraat oor die hoe en die 
waarom van Bybelvertalings. 
Hy was later predikant in Middelburg (in 
die destydse Transvaal) en in Capital Park 
in Pretoria. Deurentyd het die 
belangstelling in die vertalings en die 
verskille tussen die vertalings lewendig 
gebly, en het hy die redes vir die verskille 
vir homself nagegaan. 
Toe kry hy te doen met ’n man wat vrae 
het oor Christus se verwysing na “gebed 
en vas” in Markus 9:29. Vir dié man was 
dit ’n probleem, want hy was ’n diabeet 
en hy moes gereeld eet. Sy gesondheid 
het nie toegelaat dat hy vas nie. 
Grobler het vir hom gesê sy Bybel (’n 
1983-vertaling) verwys net na gebed, nie 
na vas ook nie. Hy het egter onderneem 
om te gaan kyk waarom dit verskil van 
die 1953-vertaling wat die man gebruik 
het. 

Hy kom toe agter dat die woorde “en 
vas” in geen manuskrip voor die jaar 600 
voorkom nie. ’n Mens kan maar net 
bespiegel oor waarom die verwysing na 
die vas bygevoeg is, maar dit moes 
gebeur het terwyl ’n monnik ’n 
manuskrip met die hand oorgeskryf het. 
Hy kon egter die man gaan gerus stel dat 
die verwysing na die vas nie in die 
oorspronklike teks voorkom nie. Dié 
episode het hom wel laat besef dat dit 
belangrik is om mense te help om te 
verstaan waarom vertalings van mekaar 
verskil. 
Eers het hy sy bevindinge net op 
individuele vlak met mense gedeel. In 
2012 het hy dit begin opteken in ’n blog 
(www.bybelverskille.wordpress.com of 
in Engels by www.bibledifferences.net). 
Verlede jaar het hy dit op Facebook 
begin deel en nou het hy sy kritiese 
ondersoek na 150 sulke verskille 
saamgevat in die boek Bybelvertalings 
wat hy self uitgegee het. 
En hy kom vorendag met verduidelikings 
wat mense se verstaanbare ontsteltenis 
oor nuwe vertalings kan kalmeer. 
Een voorbeeld is dat Handelinge 8:37 in 
baie nuwer vertalings ontbreek. In dié 
gedeelte vra die ontmande Etiopiër in 
vers 36 vir Filippus: “Wat verhinder dat 
ek gedoop word?” 
Volgens die 1953-vertaling antwoord 
Filippus in vers 37: “As u glo met u hele 
hart, is dit geoorloof” – waarop die Etio-
piër antwoord: “Ek glo dat Jesus Christus 
die seun van God is.” 

WAAROM VERSKIL BYBELVERTALINGS 
VAN MEKAAR? 

Neels Jackson 
2 Augustus 2019 

https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bybelverskille.wordpress.com/
https://bibledifferences.net/
https://bibledifferences.net/
https://bibledifferences.net/
https://bibledifferences.net/
https://bibledifferences.net/
http://kerkbode.christians.co.za/
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Die hele vers ontbreek egter in die 1983-
vertaling – en daar is mense wat hoogs 
ontsteld is daaroor. 
Grobler verduidelik dat as ’n mens die 
manuskripte nagaan, dan is daar 
aanduidings dat dit later ingevoeg is. 
Wat waarskynlik gebeur het, is dat 
iemand in die kantlyn van ’n manuskrip ’n 
aantekening gemaak het oor die rol van 
geloof na aanleiding van Handelinge 
16:31. Later het iemand wat die 
manuskrip met die hand oorgeskryf het, 
hierdie kantlynaantekening in die teks 
ingevoeg. 
Maar daar is nog ’n goeie rede waarom 
dié teks weggelaat moet word. Grobler 
wys daarop die Etiopiër se vraag gaan 
oor wat hom kan “verhinder” om gedoop 
te word. En daar was verskeie 
moontlikhede: Hy was ’n ontmande, hy 
was nie ’n Jood nie, en nog meer. 
Die oorspronklike teks sonder vers 37 wil 
dit duidelik maak dat daar geen 
hindernis is nie. God se genade is vir 
almal, ook vir die Etiopiër. Met die 
invoeging van vers 37 word die aandag 
egter verskuif van hindernisse na 
voorwaardes vir die doop, en daarmee 
gaan die boodskap van God se genade vir 
almal verlore. Deur vers 37 weg te laat, 
kom dié boodskap weer na vore. 
’n Ander interessante verskil tussen 
vertalings kom voor in Johannes 8:28. 
Party vertalings verwys daarna dat Jesus 
“verhoog” is en ander dat Hy gekruisig is. 
Dít sê Grobler, gebeur omdat die Griekse 
woord wat Johannes gebruik ’n dubbele 
betekenis het. Dit kan of positief 
“verhoog” wees wat verwys na Jesus se 
opstanding, hemelvaart en sit aan die 
regterhand van God, of dit kan negatief 
dui op die vernedering van die kruisiging. 

Afrikaans het egter nie ’n woord wat 
albei betekenisse dra nie, daarom moet 
die vertalers kies watter een hulle 
gebruik. 
In die 1953-vertaling lyk dit of 1 Johannes 
5:7-8 ’n verwysing na die Drie-eenheid 
bevat. Daar is mense wat sien dat dit nie 
in die 1983-vertaling voorkom nie, en die 
vertalers dan beskuldig dat hulle die 
Drie-eenheid ontken. 
Maar Grobler sê hy het van die vertalers 
geken. Hulle was verantwoordelike 
mense. 
Hy verduidelik dat die verwysing na die 
Drie-eenheid nie in ou Griekse manu-
skripte voorkom nie, net in latere 
Latynse manuskripte. Dit is dus later 
ingevoeg. 
Toe Desiderius Erasmus in 1516 die 
eerste gedrukte Griekse teks uitgegee 
het, het dié verwysing na die Drie-
eenheid derhalwe ontbreek – waaroor 
die kerkmense van destyds baie ontsteld 
was. Erasmus se verweer was dat as hulle 
vir hom ’n Griekse manuskrip met die 
verwysing kan bring, sal hy dit invoeg. 
Toe die kerkleiers later met so ’n 
manuskrip na hom toe kom, was hy 
skepties oor die egtheid daarvan, maar 
hy het dit toe in later drukke ingevoeg. 
Dit was op hierdie teks dat die 1933/53-
vertaling gebaseer is. 
Grobler sê Erasmus was reg. Die Griekse 
teks wat die kerkleiers vir hom gebring 
het, was een wat vir dié doel geskep is. 
Nuwer vertalings wat met beter 
grondtekste werk, laat die teks daarom 
weg. 
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En dit maak geen verskil aan die geloof 
in die Drie-eenheid nie, want dié 
oortuiging is nie op daardie enkele teks 
gebaseer nie. Dit kom uit die hele Bybel. 
In elk geval pas die verwysing na die 
Drie-eenheid nie regtig in die teks nie. 
Daar val die klem op Christus en die 
invoeging trek eintlik die aandag daarvan 
af. 
Nog ’n interessante geval is Openbaring 
22:14, waar die 1953-vertaling lui: “Salig 
is die een wat sy gebooie doen” terwyl 
die 1983-vertaling lui: “Geseënd is dié 
wat hulle klere was”. 
Grobler verduidelik dat daar taamlike 
ooreenkomste is tussen die Griekse 
letters wat “gebooie doen” en “klere 
was” spel. As iemand wat ’n manuskrip 
met die hand oorgeskryf het dalk moeg 
was, en boonop gewerk het uit ’n ma-
nuskrip wat nie meer baie duidelik was 
nie, kon so ’n oorskryffout maklik insluip. 
In dié geval bring dit egter ’n belangrike 
betekenis- en leerverskil mee. Die 
woorde “gebooie doen” laat dit lyk of ’n 
mens jou saligheid moet verdien, terwyl 
“klere was” (met die bedoeling dat dit in 
die bloed van die Lam gewas word) dui 
op redding deur God se genade. 
Grobler sê hy wil gewone Bybellesers 
help om te verstaan waarom daar sulke 
verskille is, sodat hulle vertroue in hulle 
Bybelvertalings kan hê. 
Self het hy geweldige geestelike groei 
beleef deur die studie oor die verskille. 
En op 70 is hy van plan om daarmee 
voort te gaan en sy bevindinge op sy blog 
en op Facebook te deel. 

Sondag 

15 September 2019 

18:00 

Aanddiens 

http://kerkbode.christians.co.za/
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God van duisend Name,  
U kom na ons toe as:  
Manna vir dié wat honger is,  
Water vir dié wat dors is,  
Omhelsing vir dié wat rou,  
Reënboog vir dié wat hoop verloor het,  
Vryheidsvegter vir die onderdruktes,  
Verdediger van hulle wat uitgebuit word,  
Vriend vir die eensames,  
Redder vir die verlorenes,  
Rus vir die vermoeides,  
Skok vir dié wat te gemaklik is,  
Vrede vir dié wat rusteloos is,  
Gawe vir dié wat vol vreugde is,  
Misterie vir die alwetendes,  
Openbaring vir dié wat soek.  
Laat ons ’n oomblik in stilte nadink oor wie 
God vandag vir ons is.  
God van vele Name, en tog die een ware 
God,  
U openbaar U aan ons in ons nood,  
U is bo ons begrip en verstand verhewe.  
U is ons God en ons is u kinders.  
In vertroue en liefde wy ons ons daaraan  
om aan te hou verken wie U is en aan wie 
ons behoort.  
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Ek is gelukkig soos ek my tans in die

gemeente bevind

Ek wil graag hê iemand moet my besoek

Ek wil graag hê die predikant moet my

besoek

Ek wil hê iemand moet my skakel

Ek ken iemand wat graag kerk wil bywoon

Ek ken iemand wat graag wil terugkom

Quaggapoort toe

Ek het voorbidding nodig

Ek ken iemand wat voorbidding nodig het

Ek het hulp/berading nodig

Ek ken iemand wat hulp/berading nodig het

Ek wil graag betrokke raak by 'n projek

Ek het 'n voorstel hoe om gemeentegroei

te bewerkstellig

Naam
Kontaknommer
Epos
Woonadres

U kan hierdie nota in die kollektebord gooi, of in die

koperhouer voor die kansel tydens enige erediens.

GEMEENTE-KOMMUNIKASIE


