
DIE BYBEL EN SY BOODSKAP 

(Hierdie stel lesings is 'n verkorte weergawe van die kursus met dieselfde titel wat deur die Sentrum vir Kontekstuele Bedien ing, 

Fakulteit Teologie (UP) aangebied word.) 

Module 1: Hantering en verstaan van die Bybel 

Lesing 1: Die gesag van die Skrif 

1. Inleidend 

Miskien het jy ookal gewonder hoekom jy die Bybel ernstig moet opneem. Per slot van rekening is dit 'n baie ou boek wat 

omtrent 2000 jaar gelede klaar geskryf is vir die mense van daardie tyd. Watter waarde kan dit hoegenaamd nog vir ons 

vandag inhou? Watter gesag het dit vir ons wat in totaal ander omstandighede leef? 

    Dit is juis om hierdie vrae en nog meer te beantwoord dat ons met hierdie stel lesings vorendag kom. Juis omdat die 

boek so oud is en in 'n ander tyd leef as die mense vir wie die Bybel in die eerste plek geskryf is, is dit so belangrik dat ons 

moeite sal doen om dieper op die sake in te gaan en te probeer leer hoe om hierdie "Woorde van God" in ons dag te 

verstaan. Die belangrikste rede vir hierdie moeite is juis geleë in die feit dat die Bybel nog steeds vir ons die gesagvolle 

Woord van God is. 

    Waaraan ontleen die Bybel sy gesag? Ons weet dat die Bybel nog steeds die merkwaardigste van alle boeke is. Dit is die 

boek wat die meeste gelees word oor die hele wêreld, in die meeste tale vertaal is, oor die langste tydperk geskryf is deur 

die meeste skrywers ooit en tog een sentrale boodskap dra sonder dat die skrywers met mekaar voor die tyd afgespreek 

het. En tog, dit is nie hierdie dinge wat die Bybel sy gesag gee nie. Die gesag hou verband met 'n paar sleutel kenmerke wat 

ons kortliks gaan bespreek. 

2. Die kenmerke van die Bybel se gesag. 

    As die eerste opsie waar was, het dit beteken dat die Bybel slegs gesag het as ons kan bewys dat die inhoud histories reg 

is. Dit skep natuurlik 'n geweldige probleem omdat daar baie dele van die Bybel is wat ons nie histories kan bevestig nie. 

Hoe bewys ons byvoorbeeld dat die aarde net in ses dae gemaak is (Gen 1) terwyl die natuurwetenskappe al oor en oor 

bewys het dat die aarde oor miljoene jare ontwikkel het? As die tweede opsie waar sou wees, het ons geen Bybel gehad 

nie omdat ons geen oorblyfsel van die werklike oorspronklike geskrewe Bybelboeke het nie. Wat die derde opsie betref 

loop ons ons natuurlik vas in die feit dat daar feite en verhale in die Bybel is wat nie met mekaar ooreenstem nie. So sê die 

een Evangelie byvoorbeeld dat Judas Iskariot homself gaan ophang het terwyl 'n ander Evangelie beweer dat hy vooroor 

geval en oopgebars het. Hoe rym dit dan? Wat die laaste opsie betref kom ons by die wese van die saak. Die Bybel se gesag 
is geleë in die feit dat dit God is wat aan mense sy boodskap gegee het en daarom dra dit gesag. 

    Om ons te help om iets hiervan te verstaan gebruik ons 'n paar sleutelbegrippe om die kenmerkende eienskappe van 

hierdie gesag te verstaan. Ons sê die Bybel dra gesag omdat dit noodsaaklik, voldoende, betroubaar, duidelik en histories 

is. Kom ons kyk daarna. 

2.1 Die Bybel is noodsaaklik. 

Dit beteken ons kan nie daarsonder klaarkom nie. Is dit waar? Daar is dan so baie mense wat nooit Bybel lees nie en hulle 

kom heeltemal goed oor die weg. Ja, dit mag so wees, maar het jy al bietjie agter die skerms na hulle lewens gaan ky k? Wat 

hier van die grootste belang is, is om die hele tyd te onthou dat die Bybel noodsaaklik is vir die doel waarvoor dit geskryf is. 

Wat is hierdie doel? God se skeppingsdoel met die mens is om iemand op die aarde te hê wat as God se verteenwoordiger 

so te leef dat God op hierdie aarde verheerlik word. Daarom moet die mens die aarde so bestuur dat nie hyself nie, maar 

God gedien word. Hoe om dit reg te kry, word in die Bybel vir ons vertel. Daarby gee die Bybel vir ons die riglyne waar -

volgens ons kan leef om self gelukkig te wees terwyl ons hier op aarde is en nadat ons gesterf het. Mense wat nie die Bybel 

lees nie, het nie die geheim vir hierdie lewensvrae nie. Daarvoor is die Bybel noodsaaklik en daarom dra dit gesag vir ons.  

 

Voordat jy verder lees, moet jy eers self oor die volgende vraag en moontlike antwoorde nadink. 

Waaraan het jy tot dusver gedink ontleen die Bybel sy gesag? Hoekom het jy die Bybel tot dusver ernstig 

opgeneem? Kyk na die volgende opsies. 

1. Aan die mate waarin historisiteit van die inhoud bewys kan word? 

2. Aan die mate waarin ons met die oorspronklike te doen het? 

3. Aan die manier waarop die feite met mekaar ooreenstem? 

4. Aan die feit dat die Skrif God se manier is om Homself aan die mens te openbaar? 



2.2 Die Bybel is voldoende (genoegsaam). 

As iets voldoende is, beteken dit dat jy niks anders nodig het nie. Is dit waar van die Bybel? Met ander woorde as ek net die  

Bybel goed genoeg ken hoef ek nie verder te studeer vir die beroep wat ek wil beoefen nie en hoef ek nie die padreëls te 

ken nie want ek het mos alles wat ek nodig het in die Bybel. Nee, dit is nie wat hier bedoel word nie. Onthou wat in die 

vorige punt beklemtoon is. Die Bybel is geskryf om 'n bapaalde rede naamlik sodat jy en ek kan weet hoe om voor God o p 

so 'n manier te leef dat Hy verheerlik word en ons gelukkig kan wees op aarde en hierna. Hierdie doel is ook hier van 

belang. Om daardie doel te kan bereik, is die Bybel voldoende. 

        Met ander woorde, die Bybel hoef nie uitgebrei te word omdat daar nog iets kortkom om sy doel te bereik nie. Al is die 

Bybel 2000 jaar oud kon die mense nog nooit iets ontdek wat kortkom in die Bybel om die doel waarvoor dit geskryf is te 

kan bereik nie. Natuurlik kan ons nie die Gees van God beperk en sê Hy kan nie meer nuwe openbarings gee nie. Die Gees 

kan nog steeds vandag dit doen as Hy dink dit is nodig. Maar tot hiertoe was dit nie nodig nie omdat die Bybel alles bevat 

waarvolgens ons voor God moet lewe. Daarom dra dit gesag vir ons want dit bied genoegsaam alles wat ons nodig het om 

tot eer van die Here te lewe en te sterwe. 

2.3 Die Bybel is betroubaar 

    Miskien voel jy dadelik lus om te sê: "Ek weet darem nie. Die Bybel gee 'n klomp inligting wat nie korrek is nie. Om te sê 

die aarde is op fondamente in die see gevestig (Ps 24) is darem nie reg nie. Ons weet mos vandag dat die aarde rond is en 

op niks anders staan nie. Dieselfde geld die storie van Job (Job 9) dat die aarde op pilare gebou is. Ja, jy is reg. Maar, 

onthou wat in die vorige twee punte beklemtoon is. Die Bybel is vir 'n bepaalde doel geskryf en daarvoor is dit betroubaar. 

Dit probeer nie 'n natuurwetenskaplike handboek wees wat korrekte geografiese feite gee nie of 'n geskiedenis handboek 

wat korrekte geskiedenis inligting verskaf nie. Daarvoor moet jy ander bronne gaan raadpleeg. En moenie te hard op die 

Bybel wees nie. Ons praat ook maar so. Wie kyk nou aan die einde van die dag na die rooi son op die horison en sê die 

aarde draai darem nou mooi om die son sodat ons die son se strale so sien breek in die atmosfeer. As jy met jou  geliefde by 

jou so oor die sonsondergang sou praat, sal sy/hy dink jy makeer iets. Onthou, daar is 'n verskil tussen algemene spreektaal 

en tegniese wetenskapsterme. Die Bybel is in gewone spreektaal geskryf en daarom klink dit baie keer asof dit nie 

betroubare inligting oor sake gee nie. Met ander woorde, wat ons ook hier moet onthou, is: die Bybel is betroubaar vir die 

doel waarvoor dit geskryf is naamlik om ons te leer hoe om voor God te lewe op 'n eerbare manier. 

2.4 Die Bybel is duidelik 

    Miskien kon jy tot dusver nog saamstem maar om te beweer dat die Bybel duidelik is, is om te ver te gaan. Kyk net 

hoeveel hulpmiddels is al met groot moeite geskryf om ons te help om die Bybel te verstaan. Ten spyt van al hierdie 

hulpmiddels is daar vandag nog mense, geleerde mense, wat van mekaar verskil en gedurig in stryd met mekaar is oor die 

betekenis van dinge in die Bybel. Hoe kan dan nog gesê word dat die Bybel duidelik is?  

    Wat hier in ag geneem moet word, is die feit dat sommige sake in die Bybel in die sentrum en ander op die periferie 

(kant) van God se bedoeling met ons lê. Dit is hierdie laaste kategorie waaroor daar gewoonlik nie genoeg inligting is om dit 

glashelder te kan uitspel nie. Waarskynlik is daar nie genoeg inligting nie omdat dit nie vir die Here so belangrik is dat on s 

die saak so glashelder moet verstaan nie. Neem byvoorbeeld die vraag of ons mekaar gaan herken na die dood. Hieroor is 

daar so min inligting dat ons nie regtig kan sê nie. Maar, dan is dit ook tog nie so belangrik nie. Dan is daar ook nog die feit 

dat die Bybel 2000 jaar gelede klaar geskryf is in 'n kultuur met gebruike wat ons glad nie ken nie. Dit maak dit baie moeilik 

om die Bybel te verstaan. 

    Tog is die Bybel duidelik omdat God se primêre bedoeling daarmee duidelik is. Dat God ons so liefhet dat Hy sy Seun as  

Verlosser gestuur het, is so duidelik dat kinders dit kan verstaan. Dat ons hom gehoorsaam moet dien uit dankbaarheid vir 

hierdie verlossing is glashelder uitgespel. Net nou die dag raas my seun met sy seuntjie omdat hy iets verkeerd gedoen het. 

Na die skrobbering sê my kleinkind vir sy pa: "Pa, kan ek darem nog hemel toe gaan?" Al is hy net vyf jaar oud, verstaan hy 

iets van hemel toe gaan of nie. 

    Die Bybel dra vir ons gesag omdat dit oor God se bedoeling met ons duidelik is.  

3. Ten slotte. 

    Uit alles wat hierbo gesê is, behoort dit vir jou duidelik te wees waarom die Bybel as God se gesaghebbende woorde aan 

mense aanvaar kan word. Die sleutel om dit te verstaan, lê telkens opgesluit in die uitdrukking: onthou wat God se 

bedoeling met die Bybel is en moenie enige ander antwoorde daarin gaan soek nie. Dit is dus nie 'n handboek wat 

antwoorde bied op alle moontlike vrae wat daar mag bestaan nie. Dit gaan oor God se liefde vir mense en hoe ons Hom en 

mekaar moet liefhê. 


