
DIE BYBEL EN SY BOODSKAP, MODULE 1 

Die hantering van die Skrif - lesing 10. 

1.    DIE BRIL WAARMEE EK DIE TEKS LEES 

 

1.1 Inleidend 

Die rol wat die leser van die Bybel speel is baie belangrik om die betekenis van 'n teks te ontsluit. Die Bybel het 

geen betekenis voordat dit nie deur iemand gelees word nie. Tekste kry betekenis binne 'n konteks. In die opsig 

is die konteks van die leser of uitlegger van die teks ook belangrik. Ons sou ook van die bril kan praat waarmee 

'n uitlegger na die teks kyk. 

Die uitdaging is dat ons nie twee mense sal kry wat 'n teks presies eenders interpreteer nie. Elkeen van ons lees 

die Bybel altyd vanuit 'n bepaalde perspektief. Hierdie verwysingsraamwerk waarmee ek die Bybel lees, word 

deur verskeie faktore beïnvloed. Dit word bepaal deur die leser se opvoeding, kultuur, sosio-ekonomiese 

agtergrond, siening van die kerk, denominasie, godsdiens en politiek. Dit is onmoontlik om die Bybel objektief te 

lees. Ons lees die Bybel altyd vanuit ons konteks, ons elkeen het sy eie bril waarmee daar na 'n teks gekyk word. 

Wanneer die leser die teks lees, is hy bewustelik of onbewustelik besig om dit wat hy lees in sy 

verwysingsraamwerk in te pas. Die teks word bewustelik of onbewustelik deel van sy leefwêreld. 'n Mens se 

brein het die ongelooflike vermoë om dit wat hy waarneem by sy bekende konteks in te pas. 

Om met 'n bepaalde bril die Bybel te lees is nie noodwendig negatief nie. Die verwysingsraamwerk waarmee 

ons na die Bybel kyk, help ons om beter met sekere temas en verhale in die Bybel te identifiseer. Verskillende 

brille lei tot verskillende interpretasies. Dit alles help daartoe om die rykdom en verskeidenheid wat in 

Bybeltekste opgesluit is te ontgin. Meer as een interpretasie maak dit egter moeilik om te besluit watter een om 

te kies. Die gevaar is dat 'n eensydige "inlees" van belange kan lei tot byvoorbeeld seksisme of rassisme. In so 'n 

geval word die Bybel misbruik om bepaalde individuele of groepbelange te dien. Daar moet ook gewaak word 

dat sekere voorveronderstellings waarmee ek die teks lees, nie oorheers nie. Die leser moet altyd bewus wees 

dat hy betekenis kan inlees in 'n teks wat die teks nie noodwendig wil sê nie. 

Om uit 'n bepaalde perspektief na 'n teks te kyk, is niks nuuts nie. Ook die Bybelskrywers het met bepaalde 

teologiese en ander voorveronderstellings na tekste gekyk. In 'n vorige lesing het ons geleer dat tekste 

geherinterpreteer is in nuwe kontekste om bepaalde teologiese idees te kommunikeer. Die leser moet in die 

interpretasieproses heeltyd met sy eie voorverstaan van tekste gekonfronteer word. Dit geskied alleenlik deur 

kritiese vrae aan die teks te stel. By die onkritiese omgang met Bybeltekste bestaan die gevaar dat die tekste 

slegs 'n spieeë vir die leser se eie voorstellings, wense en vooroordele word. 

 

1.2 Faktore wat 'n rol speel in Skrifbeskouing: 

Dit gaan hier oor fundamentele voorveronderstellings en die historiese konteks van die hedendaagse leser. Ons 

sou kon sê elke uitlegger leef met 'n bepaalde historiese bewussyn. Hy het bepaalde opvattinge oor die wêreld 

waarin hy leef. Elke persoon se persoonlike geskiedenis, kultuurgeskiedenis en kerklike tradisies speel 

byvoorbeeld hier 'n rol. 

1.2.1 Kerklike tradisie 

Die kerklike tradisie van die leser speel 'n rol in die wyse waarop 'n teks gelees word. 'n Leser met 'n 

Protestantse agtergrond sal die teks anders lees as iemand uit 'n Katolieke tradisie. Dit wil nie sê dat almal 

uit 'n Protestantse tradisie die teks presies dieselfde sal lees nie. Lutherane en Gereformeerdes lees met 

verskillende brille. Binne die Protestantse tradisie lees Lutherane en Gereformeerdes die Bybel met 

verskillende brille. Verder vind ons selfs binne Gereformeerde kringe 'n wye spektrum van maniere waarop 

die Bybel gelees word. Mense van die Gereformeerde Kerk lees die Bybel dikwels anders as mense uit die 

NG-tradisie Selfs binne die NG-tradisie sal almal nie op dieselfde manier na 'n bepaalde teks kyk nie. 

Sommige lesers sal meer behoudend en ander meer verlig wees in hulle interpretasie van die teks. Hier speel 

verskillende spiritualiteite ook 'n rol. Lesers wat meer aansluiting vind by 'n charismatiese 

godsdiensbelewenis sal ander invalshoeke op die teks hê as iemand wat 'n meer tradisionele gereformeerde 



spiritualiteit het. Daar is nog talle ander onderskeidings waarmee 'n mens kan illustreer dat ons lees van die 

Bybelteks nie maar net uit 'n paar variante bestaan nie. Dit gaan daaroor dat elke leser sy eie unieke hoek 

het waarmee hy die teks lees. 

Elke kerklike tradisie het 'n eie klem op wat die hart van die evangelie is. Neem byvoorbeeld die volgende 

uitspraak: "Die hart van die evangelie is die regverdiging deur die geloof alleen." Dit is 'n tipiese Lutherse 

siening. Die stelling dat die Bybel oor die uitbreiding van die koninkryk gaan, word met die gereformeerde 

tradisie geassosieer. Vervolgens is die stelling dat die evangelie daaroor gaan dat elkeen Jesus as sy 

persoonlike Saligmaker moet aanvaar 'n tipiese evangeliese standpunt. 

 

1.2.2 Sosio-ekonomiese omgewing 

Die leser kom uit 'n bepaalde sosio-ekonomiese omgewing. 'n Leser uit 'n arm omgewing sal met 'n ander 

bril lees as 'n leser uit 'n gegoede omgewing. 

Tekste uit Amos of uit die evangelies waar die gemarginaliseerdes ter sprake is, het 'n groter dringendheid 

vir lesers wat uit soortgelyke kontekste kom. 'n Leser in 'n plakkerskamp se konteks kleur sy bril ietwat 

anders as die leser van die dieselfde teks in Waterkloof. Die teologie van rewolusie is deur 'n bepaalde groep 

mense aangehang. Aanhangers van die denkrigting kom hoofsaaklik uit die derde wêreld. 

 

1.2.3 Politieke ingesteldheid 

Ons in Suid Afrika het die rol wat politiek in skrifinterpretasie kan speel op 'n pynlike manier ervaar. Die 

Bybel is oor 'n lang tyd in ons geskiedenis gebruik om die ideologie van apartheid te legitimeer. Aan die 

anderkant was daar weer voorstanders van 'n sogenaamde Swart teologie. Altwee benaderings is die produk 

van die lees van tekste vanuit 'n bepaalde politieke realiteit. 'n Leser se politieke voorveronderstellings kleur 

die bril waarmee hy 'n teks interpreteer. 

1.2.4 Kultuurwaardes 

Elke leser is gevorm deur die kulturele waardes van die groepe waarvan hy deel is. Hierdie waardes is 

gevorm deur die ouerhuis waarin hy/sy groot geword het. Die skool, die bevolkingsgroep, alles wat in sy 

opvoedingsproses 'n rol gespeel het, is hier ter sprake. Dit bepaal byvoorbeeld die rol wat vrouens speel 

teenoor mans. Kerkgroepe en individue, wat met mekaar verskil oor byvoorbeeld of vroue toegelaat moet 

word tot die bediening, onderstreep in hoe 'n mate kultuurwaardes 'n rol kan speel. Hoe dit 'n leser se bril 

kan kleur is duidelik gedemonstreer in die hele debat of 'n vrou 'n hoed kerk toe moet dra of nie 

1.2.5 Persoonlikheidstipe 

Mense se uiteenlopende persoonlikheidstipes bring ook mee dat die Bybel op verskillende maniere hanteer 

word. Daar bestaan verkillende modelle wat persoonlikheidstipes kan ontleed en kategoriseer. Die 

bekendste hiervan is die sogenaamde Myers-Briggs-model. 'n Winspunt van so 'n instrument is dat 

voorkeure van sekere persoonlikheidstipes gekarteer kan word. 'n Persoon met 'n sekere 

persoonlikheidstipe kyk byvoorbeeld meer holisties na materiaal, terwyl iemand met 'n ander 

persoonlikheidstipe meer op fyn detail ingestel sal wees. Sommige is meer op die teoretiese ander weer 

meer op die abstrakte ingestel. Die persoonlikheidstipe van die leser bepaal ook in die meeste gevalle die 

eksegetiese metode wat hy verkies om die teks mee te ontsluit. 

Ander persoonlikheidsaspekte speel ook 'n rol. Vir iemand met 'n erge vorm van "slagoffer-mentaliteit" gaan 

dit 'n groot uitdaging wees om krities teenoor homself te staan. So 'n persoon sal in sy eksegese geneig wees 

om die status quo van sy wêreldbeskouing te handhaaf, of diegene wat wel harder op soek is na antwoorde, 

sal geneig wees om op interpretasies van ander staat te maak. Hulle word dikwels van een lering na 'n ander 

geslinger. 'n Ander faktor wat ook 'n rol speel is die wil van die leser. Iemand wat nooit geleer het om 

selfstandig te dink in ander areas van sy / haar lewe nie, gaan dit moeliker vind om selfstandig met die teks 

van die Bybel te werk. 

 

 

 



1.2.6 Voorveronderstellings 

Elke persoon se motief of intensie vir die optel en hantering van die Skrif bepaal ook hoedat die Skrif hanteer 

en verstaan word. Die vraag waarmee die leser die Bybel optel, bepaal dus ook grotendeels die vertrekpunte 

en benadering. Indien ek duidelikheid wil hê oor die vraag of dans sonde is, gaan ek met 'n bepaalde 

verwagting 'n teks lees. Die verwagting hang af van wat my siening oor die saak is wat ek graag Bybels wil 

bewys. Elke uitlegger, soos reeds genoem, het ook sy eie metode waarmee hy na die teks gaan. Daardie 

metode het ook sy eie bepalende invloed op die resultaat van die lees van die teks. Elke metode is op sy 

beurt weer ingebed in een of ander kenteoretiese raamwerk wat op sy beurt weer beïnvloed word deur 'n 

bepaalde wêreldbeskouing. 

1.3 Die lees van die teks is nooit 'n absoluut neutrale saak nie 

Eksegese is, soos reeds aangetoon, altyd verweef met die leser se wêreldbeskouing en die 

Voorveronderstellings wat daaruit voortvloei. Niemand staan los hiervan nie. Dit verwys na iemand se 

onderliggende verwysingsraamwerk. Dit is dikwels 'n onbewustelike sisteem aan die hand waarvan iemand 

betekenis toeken aan sy omgewing, en bepaal hoe hy/sy die impulse van sy/haar omgewing interpreteer. 'n 

Wêreldbeskouing is dus 'n basiese interpretasie-sisteem wat saamgestel is uit jou beeld van God, jou verstaan 

van die wetenskap, die oorsprong van lewe, moraliteit, politiek, media, geskiedenis, etiek, die menslike natuur, 

ens. Faktore wat 'n invloed uitoefen op mens se wêreldbeskouing is jou opvoeding, jou ouerhuis, jou vriende, 

die media, jou sosiale omgewing (bv. groepsdruk), die wetenskap, jou eie persoonlikheid, ens. 

1.4 Die bewuswees van Voorveronderstellings help die regte lees van die teks aan 

'n Goeie eksegeet is iemand wat bewustelik en krities oor sy eie wêreldbeskouing en sy eie tradisie of 

voorveronderstellings kan reflekteer. Die eerste stap in hierdie rigting is om jou daaraan te herinner dat ook jou 

interpretasie van 'n teks deur sekere voorveronderstellings geïmpliseer word. 

Wanneer moontlike voorveronderstellings bewustelik hanteer word, skep dit dikwels die ruimte vir vrugbare 

gesprek en word dit vir ander makliker om begrip vir jou siening te ontwikkel. 'n Swak eksegeet sal geneig wees 

om bloot sy voorveronderstellings te bevestig. Sy "eksegese" raak dan eerder 'n manier waarop hy kapstok-

tekste gee vir sy voorveronderstellings. Teksverse word dan dikwels buite konteks aangehaal om hierdie doel te 

dien. Sy hantering van die teks van die Bybel is dan nie meer "eksegese" nie, maar "eieseges" -inlegkunde - 

hy/sy lees in die teks in net wat hy/sy wil. 

1.5 Ten slotte 

Elke Bybelleser interpreteer die Bybel met 'n eie 'bril'. Daarom kan niemand die Bybel objektief lees nie. 

Voorwetenskaplike kennis van die lewe, die wêreld en bepaalde lewensbegrippe kleur mense se verstaan van 

Bybeltekste. Voorkennis, voorveronderstellings en voorwetenskaplike vertrekpunte is inherent deel van die 

mens. Hierdie voorkennis en voorveronderstellings is nie verkeerd nie. Maar die leser moet in die 

interpretasieproses met sy eie voorverstaan van tekste gekonfronteer word. Dit geskied alleenlik deur kritiese 

vrae aan die teks te stel. By die onkritiese omgang met Bybeltekste bestaan die gevaar dat die tekste slegs 'n 

spieël vir die leser se eie voorstellings, wense en vooroordele word, in plaas daarvan dat die leser met 

hom/haarself gekonfronteer word ten einde insig in hom/haarself, die wêreld en sy/haar God moontlik te maak. 

Soos die leser van die teks het die hoorder en spreker van tekste ook bepaalde brille of filters wat hulle unieke 

verstaan beïnvloed. 

2. HOE LEES ONS DIE BYBEL OM DIT TE VERTOLK VIR 'N MODERNE WÊRELD 

2.1 Inleidend 

Om die Bybel verantwoordelik te lees en te verstaan is nie 'n eenvoudige taak nie. Ons kan nie die Bybel optel 

en lees soos enige ander boek nie. Soos ons in 'n ander leseenheid geleer het, het die Bybel sy ontstaan oor ten 

minste 2000 jaar gehad. Dit word geskryf vir kontekste en binne kontekste wat eeue verwyderd is van die 

moderne wêreld van vandag. Om die rede snap ek nie die Bybelse boodskap net omdat ek die betekenis van 

elke woord wat ek lees verstaan nie. Geleerdes is van mening dat ons slegs sowat 20% van ons boodskap met 

ons woorde oordra. Soveel as 80% van ons boodskap word oorgedra deur dit wat buite ons woorde lê. Deur 



sekere beginsels ,van hoe om 'n Bybelteks te benader, in gedagte te hou kan ek my verstaansvermoë van die 

teks verbeter. Sommige Christene is van mening dat daar net op die Heilige Gees vertrou moet word vir die 

verstaan van die Skrif. Vir diegene is daar spanning tussen God se Gees aan die een kant en kennis aan die ander 

kant. Lesers wat dan kennis hoog aanslaan word geag as dat hulle minder op die Gees vertrou. Die waarheid is 

dat ek my voortdurend moet toerus om soveel as moontlik kennis oor die Bybel te bekom terwyl ek altyd onder 

die indruk moet bly van my afhanklikheid van die leiding van die Gees. 

In die res van die bespreking volg belangrike riglyne vir die lees van die Bybel en die vertolking daarvan vir die 

wêreld van vandag. Sommige van hierdie temas is reeds ook in van die ander eenhede hanteer terwyl ander die 

eerste keer deel van die bespreking sal wees. 

2.2 Riglyne vir die hantering van die teks voor ons 

2.2.1  Die konteks van die Bybelleser. Die lens waardeur die Bybelleser die Bybel lees word deur 'n verskeidenheid 

van faktore bepaal. Die volgende is faktore wat 'n rol speel: 

* Is die leser manlike of vroulik, jonk of oud, wat is sy ras, is hy arm of ryk, geleerd of minder geleerd? 

* Wat is die leser se persoonlike geskiedenis? Is daar faktore wat sy lewensuitkyk op die lewe radikaal 

beïnvloed het? 

* Is die persoon 'n Christen of nie? Van watter Christelike tradisie of denominasie is hy/sy? 

* Wat is die persoon se siening van die Bybel? Is sy siening van die Bybel as die "Woord van God" letterlik of 

simbolies. 

Mense lees die Bybel vanuit die perspektief van hul eie oortuigings en geloofsisteme wat gevorm is deur die 

konteks waarbinne hulle groot geword het. 

2.2.2 Die konteks(te) van Bybelboeke. Die oorspronklike konteks(te) van die Bybelse tekste moet voortdurend 

ernstig opgeneem word. Omdat die Bybelwetenskap 'n wetenskap is wat met die teks werk is die konteks 

waarbinne 'n teks funksioneer baie belangrik vir die verstaan daarvan. Aspekte wat te doen het met die 

Bybelse konteks is die volgende: 

  * Die Bybel bestaan uit 'n versameling van boeke wat 'n breë spektrum van genre's verteenwoordig. 

Verskillende geskrifte het verskillende kontekste en boodskappe. Die Bybel as een publikasie is 'n 

moderne praktyk. 

 * Die datum van 'n spesifieke boek se oorsprong is baie belangrik aangesien die omstandighede van die tyd 

in die teks weerspieël word. Insig in die politieke, sosiale en godsdienstige omstandighede help om 'n 

boek beter te verstaan. Dit is dikwels juis die omstandighede wat direk aanleiding gegee het tot die skryf 

van 'n spesifieke boek. 

          * Die datum van oorsprong van 'n boek kan dikwels nie bepaal word nie. Dit is egter deurslaggewend vir die 

betekenis van 'n spesifieke teks indien dit bepaal kan word. 

           * Die outeurskap van boeke is belangrik. Boeke het nie altyd die outeurs gehad wat gekoppel word aan die 

boeke nie. Moses kon nie die eerste vyf boeke van die Ou Testament geskryf het nie. Die name van 

Matteus, Lukas en Markus is ook eers later aan die evangelies verbind. Soms was daar meer as een 

outeur betrokke by 'n boek. Elke Bybelboek se unieke boodskap hou verband met die outeurskap. 

          *  Die eerste gehoor/lesers aan wie 'n spesifieke boek gerig word dra ook by tot die konteks van die geskrif 

en bepaal die betekenis daarvan. In sommige boeke word die geadresseerdes genoem en ander kere 

moet dit afgelei word. 

2.2.3 Die Bybel as 'n spesifieke versameling van boeke(kanon). Soos reeds bespreek is daar meer as een 

versameling van boeke. Die kanon waarbinne 'n boek bestudeer word, bepaal ook die konteks waarbinne so 

'n boek gelees moet word. 



2.2.4 Belangrik vir die verstaan van 'n teks is die agtergrondkennis van die Ou Nabye Ooste. Wat was die groot 

wêreldmagte en kragte wat aan die werk was wat die mense van die Bybelse tyd direk beinvloed het. 

2.2.5 Dit gaan ook oor kennis van die leefwyse en gebruike van die antieke tyd wat lig op die verstaan van 'n teks 

kan werp. 

2.3 Hoe beïnvloed die Bybel vandag mense se lewens? 

In die tweede gedeelte word aandag gegee aan die die vraag oor hoe die Bybel steeds vandag mense se lewens 

kan beïnvloed. Hoe kan die Bybel gebruik word om besluite te neem? Hier is dit belangrik om te onthou dat 

daar nie 'n direkte lyn getrek kan word vanuit 'n Bybelse teks na 'n moderne konteks nie. Enige poging wat nie 

die oorspronklike konteks en boodskap van onderskeie Bybelboeke honoreer nie moet geïgnoreer word. 

Besluite moet geneem word in die algemene gees van die Bybel en Christenskap en nie soseer op grond van 'n 

spesifieke Bybelteks nie. 

Oor die algemeen is daar drie modelle wat lesers van die Bybel gebruik om die wisselwerking tussen die 

Bybelteks en die eietydse konteks te probeer verwoord: 

2.3.1 Die identifisering van ewige waardes in die Bybel. Die model gaan van die voorveronderstelling uit dat die 

Bybel 'n stel reëls bevat, beginsels en norme waarvolgens ons moet lewe, wat vir altyd geld. Dit wat waar 

was in die tyd van die Bybel moet vandag nog net so geld. Wanneer ons die Bybel lees probeer ons om 

hierdie waarhede te indentifiseer, begryp en van toepassing maak. Die Bybelleser moet eers die kulturele 

verpakking waarin 'n teksgedeelte voorkom dekontekstualiseer om die waarhede te ontgin en dan 

herkontekstualiseer om dit op ons eie konteks toe te pas. Die probleem met hierdie model is dat dit nie altyd 

so maklik is om algemene waarhede te identifiseer wat in alle kontekste geld nie. Die Bybel verkondig wel 

ewige waarhede maar dit gaan ook om meer as dit. Die voordeel van hierdie model is om die blywende 

waarde wat die Bybel vir ons lewe het, te illustreer. Maar in 'n sekere sin is dit ook beperkend. Die Bybel is 

veel meer as maar net 'n stel norms en waardes. 

2.3.2    Die Bybelleser is deeI van 'n vervolgverhaal van God se bemoeienis met mense. Die pad wat God in die Ou 

Testament, deur die wet en profete, met mense begin het, het Hy voortgesit in die Nuwe Testament deur 

Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees. Die Bybelleser kan homself vereenselwig met 'n situasie of 

karakter in die Bybelse verhaal omdat sy eie lewe maar net 'n vervolgverhaal is van dit wat in die Bybel 

staan. Die ooreenkomste tussen die leser en die Bybelse situasie word raakgesien en toegeeien. Hierdie 

model neem die konkreetheid van die situasie in die Bybel baie ernstig op. Die nadeel is dat ons eie situasie 

nooit presies dieselfde lyk as die in die Bybel nie. Ek moet ook die verskille tussen die Bybelse konteks en my 

eie modern konteks ernstig neem. Daar kan nie sondermeer 'n reguit lyn getrek word tussen die Bybelse 

situasie en die modern een nie. 

2.3.3 Die Bybel vertel eerder 'n verhaal as wat dit 'n stel nor me wil voorhou. Die verhaal van die Bybel is God se 

verhaal van beloftes en vervulling daarvan. Wanneer die Bybel dmv hierdie model gelees word, probeer jy 

op die spoor kom van God se plan met die wêreld. Die vraag dan aan die teks is hoe wil God telkens in ons 

lewens iets van sy toekomsvisie waar maak. God se beloftes word telkens in die geskiedenis op nuwe wyses 

vervul. 

2.4 Kontrolevrae 

Elkeen van hierdie strategieë het sy sterkpunte en leemtes. Daar is nie 'n algemene resep waarvolgens 'n mens 

die Bybel moet lees nie. Daar is egter 'n aantal kontrole vrae wat jy gedurig kan aanwend en die manier waarop 

jy die Bybel lees gedurig kan toets. Die volgende vrae kan help om die Bybel beter te verstaan: 

2.4.1 Het ek die kulturele agtergrond van die Bybel in gedagte gehou? 

2.4.2    Het ek die ontstaansgeskiedenis van die gedeelte in die Bybel ingedagte gehou? 

2.4.3   Het ek al die detail in die teks self in berekening gebring of berus my interpretasie net op een gedagte in die 

teks? 

2.4.4    Het ek die literêre konteks ingedagte gehou of ruk ek die teks uit verband uit. 



2.4.5   Het ek die literêre genre ingedagte gehou? 

2.4.6   Het ek die gedeelte in samehang met die res van die Bybel gelees? 

2.4.7   Hoe beïnvloed die tradisie, Gereformeerd, Katoliek Charismaties, ens waarin ek staan my interpretasie 

2.4.8   Is die manier waarop ek die teks probeer toepas in my lewe relevant binne die sosiale, ekonomiese, politieke 

konteks waarbinne ek lewe? 

Die belangrike vraag wat ons moet probeer antwoord is of my voorstelling van God klop met dit wat die 

Bybel oor God sê. Dit gaan nie in die eerste plek om die waarhede, beginsels, beloftes of idees wat ons in die 

Bybel mag aantref nie. Dit gaan in die Bybel in die eerste plek om God wat ons in en deur verskillende tekste 

leer ken. 


