
DIE BYBEL EN SY BOODSKAP 

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

Bediening, Fakulteit Teologie (UP) aangebied word.) 

Module 1: Hantering en verstaan van die Bybel 

Lesing 2: Die inspirasie van die Skrif 

 

1. Inleidend 

    Deur die eeue is die manier hoe die Bybel se boodskap by mense uitgekom het, heftig gedebateer. Die meeste mense 

stem saam dat dit deur die een of ander Goddelike inspirasie (ingewing deur die Gees van God) gebeur het. Maar hoe 

hierdie inspirasie gewerk het, is daar heelwat verskil. Daarom sal hier gekyk word na die verskillende inspirasie teorieë en 

wat dit vir ons beteken. 
 

2. Die meganiese inspirasieleer  

    In die naam kan mens sommer dadelik iets direks hoor. Wanneer jy self jou 

motor se ratte moet verwissel praat ons van die motor se meganiese ratkas. As 

jy niks self hoef te doen om die ratte te verander nie, dan praat mens van 'n 

motor met 'n outomatiese ratkas. Die meganiese inspirasie werk net mooi op 

teenoorgestelde manier. Daarmee word bedoel dat die mens wat die woord 

van God af ontvang het, niks met die hele saak te doen het nie behalwe om dit 
neer te skryf. God gee deur die werking van die Heilige Gees alles wat die mens 

moet neerskryf. Die inhoud van die boodskap, die woorde wat gebruik moet 

word, die leestekens, ens kom alles direk van God af. Die skrywers het dus 

geen verantwoordelikheid nie behalwe om neer te skryf wat so direk voorsien 

word. Dit gebeur as’t ware outomaties. Die mens is dan maar net ŉ instrument 

en lewer self geen bydrae in die neerskryf van God se Woord nie. 

    Hierdie leer het sy ontstaan by mense wat baie bang is om iets aan die Bybel 

af te breek. Dit is God se Woord met God se taal en nie die mens s'n nie. Die 

probleem met hierdie leer is egter dat dit aanleiding gee tot 'n baie funda-

mentalistiese hantering van die Bybel. As God dit dan so direk ingegee het, dan 

moet ons dit ook so direk lees. Streng gesproke het ons dan glad nie eers meer 

die Bybel nie omdat ons van geen enkele Bybelboek die heel eerste oorspronklike geskrif het nie. Mense wat hierdie leer 

aanhang bedoel dit baie edel maar toon geen insig in die konteks van die destydse mense asook die konteks waarin vandag 

se lesers die Bybel moet hanteer nie. Selfs die foute wat in die Bybel voorkom word deur die aanhangers op slim manier 

verklaar. Daar is ook die gevaar dat tekste as magiese woorde beskou word wat dikwels buite konteks aangehaal word om 

bepaalde standpunte te huldig. Die leser het self geen verantwoordelikheid by die lees van die teks nie omdat alles netso 

direk uit die Bybel afgelees moet word. 

    Binne hierdie kader word die natuurwetenskap ook dikwels gesien as teen die Bybel en moet mense keuses maak vir die 

Bybel en teen die wetenskap. Dit gee aanleiding tot baie subjektivisme want min van die aanhangers van hierdie leer sal 

ontken dat die son stilstaan en dat die aarde draai terwyl baie van hulle selfs hulle lewens op die spel sal plaas dat die 

aarde letterlik in ses skofte van twaalf uur geskep is. 

 
3. Die dualistiese inspirasieleer 

    In 'n poging om die leemtes van die meganiese inspirasieleer aan te spreek, onderskei hierdie leer tussen die Bybel en die 

Woord van God. Hiervolgens is die Bybel nie die Woord van God nie, maar bevat dit die Woord van God. Dit worstel 

daarmee om die elemente in die Bybel wat nie ewigheidswaarde het nie (soos wette, veral seremonieel en kulties) en 

elemente wat duidelik deel is van die mensvriendelike omhulsel of "wrapping" te onderskei van dit wat ewig geld.  

    Ongelukkig is die gevaar van hierdie siening dat dit baie ruimte laat vir subjektivisme. Wie kan nou eintlik bepaal wat 

ewig is en wat nie? 

 

4. Die dialektiese inspirasieleer. 

    Hierdie siening sluit in 'n mate aan by bogenoemde maar neem dit ook 'n tree of wat verder. Dit wil die integritei t van die 

Bybel beskerm maar ook die rol van die interpreteerder beklemtoon. Daarom beweer hierdie standpunt dat die Bybel 

opnuut in elke nuwe situasie die Woord van God word. Met goeie bedoelings wil dit die rol en inspirasie van die leser 



ernstig opneem. Met ander woorde, dit is nie net die skrywer wat deur die Heilige Gees geïnspireer word nie, maar ook die 

leser wat dit wat gelees word, moet interpreteer wat ook geïnspireer word. 

    Op hierdie manier wil dit wegkom van die oordrewe klem op God se aandeel soos wat in die meganiese leer verkondig 

word en wil dit ook 'n teenvoeter wees teen die onderskeid tussen die Woord en die Bybel. Die probleem is egter dat hier 

ook weer te veel ruimte is vir die subjektivisme - elke mens kan self besluit. 

5. Die aktualistiese inspirasieleer 

    Hierdie inspirasieleer is gebore uit die eksistensiefilosofie. Die essensie van hierdie filosofiese stroom is dat die mens 

nooit ophou om te word wat hy in sy wese is nie. Die mens tree gedurig uit homself, sy gesitueerdheid en beperk inge om 

die mens te word wat hy eintlik is. Hiervolgens bepaal die situasie eintlik die relevansie van die Woord en nie andersom 

nie. In plaas daarvan dat die Woord riglyn word vir die lewe, word die lewe as't ware riglyn vir die Woord.  

    Soos die tyd verbygaan, neem hierdie siening ook verskillende vorme aan. So het dit byvoorbeeld gebeur met die 

voorkoms van die bevrydingsteologie, die apartheidsteologie en die feministiese teologie wat gelowiges en ander mense 
wou help om bo hulle situasies van onderdrukking uit te styg. Dit is op sigself edel maar skep ongelukkig ruimte vir die 

oorheersing van eie subjektivistiese sienings en politieke standpunte. 

 

6. Die organiese inspirasieleer 

    In hierdie leer kom die rol van God en die rol van die mens op die mees gebalanseerde manier voor. Hoofsaak in hierdie 

uitgangspunt is dat ons in die Bybel te doen het met God wat praat, maar deur mense en op die vlak van die mense met 

wie Hy praat. Dit impliseer 'n historiese gesitueerdheid in terme van daardie tyd se kennis, kundgheid, kultuur, gebruike, 
opvattings, waardes, ens sowel as die persoonlikheid van die skrywer, redakteur of karakter. Dit aanvaar dus dat die Bybel 

die resultaat is van God se omgang met mense in hulle konteks en hulle belewenisse van hierdie ontmoeting tussen God en 

mens. Op 'n wonderbaarlike wyse, wat net vir die Gees moontlik is, het hierdie geskrifte hulleself by gelowiges aangebied 

as God se openbaring oor baie eeue en het die Gees dit in die lewens van gelowiges gevestig as die Woord van God. G od 

neem die inisiatief en gebruik gewone mense in die proses. 

    Hier word dus onderskei tussen die inhoud van die Bybel as Woord van God en die eie aarde en konteks van die mense 

na wie die Woord gekom het. Toe God aan mense die opdrag gegee het om sy woorde neer te skryf het hierdie mense nie 

ewe skielik volmaakte foutlose mense geword nie. Daarom is daar tog sprake van foute in die Bybel. Tog tas dit nie die 

waarheid van God se Woord aan nie en gebruik die Here mense ten spyte van hulle beperkings. Op ŉ manier is dit juis die 

menslikheid en God se gebruik van sondige, onvolmaakte en beperkte mense wat aan die Bybel 'n egtheid verleen wat 

mens aanspreek en jou dit oor en oor laat lees. 

 

7. Die postmoderne dekonstruksie 

    Hierdie benadering is gebore uit die postmodernistiese filosofie van Foucalt en Derrida en maak 'n baie waardevolle 

bydrae tot ons verstaan van die Skrif. Dit erken dat die mens dikwels met bepaalde voorveronderstellings en vooroordele 

loop. Mense dra baie keer ideologiese, politieke, kulturele en ander bagasie met hulle saam. Hierdie bagasie word dan baie 

keer in die teks wat ons lees ingedra en word selfs die bril waardeur ons die Bybel benader om dan net te hoor wat ons 

bagasie pas. 

    Hierdie standpunt moedig die mens aan om homself deeglik te ondersoek en te leer ken. Dit vra dat mense hulleself sal 

stroop van alle vooroordele en ander bagasie sodat die leser met 'n oop gemoed na die Woord van God kan luister en 

onbevange sy stem kan hoor. Die leser moet homself as't ware dekonstrueer voordat die Bybel gelees word. Dit op sigself 

bring groter nederigheid by die mens asook 'n groter gewilligheid om God regtig aan die woord te laat kom. 


