
Die Bybel en sy boodskap. 
Module 1: Verstaan en hantering van die Skrif. 
 
Lesing 4: Hoe het die Bybelboeke die Boek van die Kerk geword? 
 
1. Inleidend 

Jy het seker al baie keer gewonder hoe dit nou eintlik gebeur het dat die 66 boeke wat in die Bybel as "biblioteek" 
opgeneem is by mekaar uitgekom het. Het iemand daaroor 'n besluit geneem? En as daaroor besluit is, is die 
vrees by baie mense dat dit die een of ander kerk se vergadering is wat dit gedoen het en dan kom daar ewe-
skielik twyfel by mens op of die besluit ooit reg geneem is. Al hierdie soort vrae kom by mense op wanneer oor 
die Bybel as boek nagedink word. Die groot woord wat vir die samestelling van die Bybel gebruik word, is die 
woord "kanonisering". In hierdie lesing sal hieraan aandag gegee word. 

2. Die term “Kanon” 
Ons weet dat die Bybel soos wat ons dit vandag ken nie as een boek ontstaan het nie. In die vorige lesings was 
dit al duidelik gemaak dat die Bybel 'n versameling van 'n hele klomp boeke (66) is. Daarom word ook dikwels na 
die Bybel verwys as 'n biblioteek van boeke. En tog moet dit baie duidelik gemaak word dat die Bybel ook veel 
meer is as net 'n versameling van boeke. As jy na die biblioteek sou gaan en enige 66 boeke van die rakke af 
neem en langs mekaar plaas, is dit nie dieselfde as die 66 boeke van die Bybel wat ook so "langs mekaar" gepak 
is nie. Daar is 'n wesenlike verskil. Die verskil lê daarin dat die Bybel as boek op heeltemal 'n ander vlak van 
gesag lê as die boeke van die biblioteek. Die Bybel se boeke vorm 'n vreemde misterieuse eenheid en dra gesag 
as basis vir ons geloof in God. Dit bly geweldig opvallend en wonderlik dat daar dwarsdeur die boeke van die 
Bybel ŉ gemeenskaplike eenderse boodskap gegee word ten spyte van die feit dat verskillende skrywers 
daaraan geskryf het en dit boonop oor ŉ hele paar eeue van tyd. 
Omdat dit so is, word daar verskillende woorde gebruik om van die Bybel te praat. Woorde soos "Woord", "Woord 
van die Here", "Skrif" en "Wet" word onder andere gebruik. In meer tegniese taal word daar na die afgeronde 
geheel van die Bybelboeke verwys as "kanon". Dit is 'n woord wat netso oorgeneem is van die Griekse woord 
"kanoon" en die Hebreeuse woord "qane". Dit beteken maatstok, kriterium, norm, standaard of bindende regula-
sie. 'n Man met die naam van Athanasius het die woord eerste gebruik. Daarna is die woord in 360nC as tegnie-
se beskrywing van die Bybel aanvaar by die Rooms Katolieke Kerk se konsilie (vergadering) van Laodisea.Met 
hierdie woord bely ons dus dat die Bybel as Woord van God die beslissende maatstaf is waarvolgens God wil hê 
dat ons as gelowiges ons lewens moet inrig. Kom ons kyk nou verder na die proses van kanonisering van die 
Bybel. 

3. Die proses van kanonisering. 

 Die boeke van die Ou Testemant:  

Onthou wat in die vorige lesings oor die proses van oordrag en opskrifstel gesê is. In kort kom dit daarop neer 
dat die mondelinge oorlewerings van die inhoud later opskrif gestel is en so is die verskillende verhale wat 
van geslag tot geslag oorvertel is, saamgestel in 'n geheel. Esra 7 & Neh 7-10 is mooi voorbeelde waar na die 
Pentateug (die eerste vyf boeke) as versame-ling verwys word. Onthou ook dat die Joodse kanon van 200 vC 
uit drie dele bestaan het naamlik die Wet, profete en geskrifte. Wanneer Jesus met sy bediening op aarde 
besig is, verwys Hy telkens terug na hierdie kanon soos bv in Luk 24:44 waar Hy vir sy dissipels sê: "Dit is die 
betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word 
wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is." Daarmee kom ons agter dat ook 
Jesus die destyds bestaande "Bybel" as gesaghebbend vir sy bediening en dus vir ons lewens op aarde aan-
vaar het. 
En tog was daar by sommige leiers aanvanklik twyfel oor sekere boeke soos bv Prediker en Hooglied. Veral 
Hooglied met sy verwysing na die liefdesverhouding tussen 'n man en 'n meisie was moeilik in te dink as 
kanonies vir ons lewens. Ten spyte daarvan het die boeke gebly en is deur die Joodse gelowiges as gesag-
hebbend aanvaar. 
Mens sou vra na die maatstaf wat aangelê is vir kanonisering. Daarop moet geantwoord word dat die Joodse 
gelowiges doodgewoon God se boodskappers herken het en hulle geskrifte as geïnspireerd aanvaar het. 

 Die Boeke van die Nuwe Testament:  

Die boeke is geskryf tussen min of meer 60nC tot 100nC. Dit was toe nog nie regtig as kanon erken nie al 
was dit redelik wyd in gemeentes gelees. Daar was wel sprake daarvan dat die geskrifte oor en weer tussen 
die apsotels erkenning geniet het. So lees ons bv in 1 Tim 5:18 dat Paulus Lukas aanhaal wat in Luk 10:7 sê: 
"...want die Skrif sê: ‘Jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors, se bek toebind nie," (Deut. 25:4) en ook: "Die 
arbeider is geregtig op sy loon." (Luk 10:7) Wat die eerste aanhaling uit Deuteronomium betref, is dit duidelik 
dat Lukas in sy evangelie die OT as gesaghebbend aanhaal. Die laaste deel van die teksvers is Lukas se eie 
woorde. Hy vertel dat Jesus die dissipels na die dorpe waar Hy nog sou kom, stuur om voorbereiding vir sy 
koms te tref. Jesus sê dan dat dit nie vir hulle nodig is om kos of ander middele saam te neem op die reis nie, 



maar die gawes wat mense aan hulle sou gee, moes aanvaar omdat hulle hulle loon werd is as arbeiders. 
Wanneer Paulus later vir Timoteus wil aanmoedig om te volhard in die bediening, gebruik hy Lukas se woorde 
om hom daaraan te herinner dat die arbeider sy loon werd is en dat Timoteus dus nie skaam hoef te wees om 
die gawes van mense te aanvaar nie. Dit lyk dan of Paulus erkenning aan Lukas gee en sy woorde as gesag-
hebbend aanvaar. Dieselfde gebeur wanneer Petrus erkenning aan Paulus se geskrifte gee in 2 Pet 3:15: "So 
het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe." 
Dit is veelseggend om te lees dat die briewe van Paulus bedoel was om deur al die gemeentes gelees te 
word. Al skryf hy telkens primêr aan'n spesifieke gemeente, was die gedagte dat die brief ook na die ander 
gemeentes gestuur moes word. So lees ons bv in Kol 4:16: "Wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, 
moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van die Laodisense voorgelees kan word; en die een wat 
van Laodisea af sal kom, moet ook by julle voorgelees word." Dieslfde gebeur ook in 1 Tes 5:27: "In die Naam 
van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word." Dit het 
noodwendig daartoe gelei dat Paulus se briewe nie net oral in gemeentes gelees is nie, maar dat dit ook oral 
gesag begin dra het as normatief vir die inrigting van gelowiges se lewens. 
Met verloop van tyd het die mense bewus geraak van die feit dat sekere geskrifte oral in die gemeentes ge-
lees word en as rigsnoer gebruik word. Teen 170nC is die volgende lys in gebruik: die vier Evangelies, Han-
delinge, briewe van Paulus, Judas, 1 & 2 Johannes en Openbaring. Eers teen die einde van die 4de eeu nC 
verskyn Jakobus, 1 & 2 Petrus en 2 & 3 Johannes ook as deel van die gelese boeke. Dit het daartoe gelei dat 
die kerk (Rooms Katolieke Kerk) algaande besef het dat hierdie 27 boeke van die Nuwe Testament saam met 
die boeke van die Ou Testament die norm oral in die kerk is. Die gevolg is dat die Konsilie van Laodicea die 
66 boeke in 363 nC aanvaar as kanon. Dieselfde gebeur by die Konsilie van Hippo in 393 nC asook die 
Konsilie van Carthage in 397 nC. 
Later sou dit blyk dat die beginsels wat geld by kanonisering van die NT die volgende behels:  
1) Was die skrywer 'n apostel of in noue verbintenis met een?  
2) Is die boek deur die liggaam van Christus oor die algemeen aanvaar?  
3) Is die boek konsekwent in sy lering? en  
4) Lewer dit getuienis van hoë morele en geestelike waardes?  
Die boeke wat as kanon aanvaar is, voldoen uit die aard van die saak aan al hierdie vereistes. Wat egter van 
die grootste belang is, is om te besef: Die kerk het nie die kanon VASGESTEL nie. God het bepaal wat 
kanon is en die mense daarvan oortuig. 

4. Die orde van boeke en die Reformasie. 

Om hierdie bespreking mee af te sluit, moet iets gesê word oor die volgorde waarin die boeke in die Bybel 
verskyn en die invloed wat die Reformasie op die Bybel as kanon uitgeoefen het. 
Daar bestaan meer as een orde: die Hebreeuse TaNaK (Tora = wet, Nebiim = profete en Ketubim = geskrifte) se 
naam is gevorm uit die volgorde waarop die boeke in daardie Bybel verskyn. Die eerste vyf boeke (Pentateug) 
vorm saam die wet. Dit verskyn eerste in die Bybel. Daarna volg die geskrifte wat deur die profete opgestel is en 
heel laaste in die OT kom die klompie boeke wat saam bekend staan as die geskrifte. Dit is boeke soos die 
Psalms, Spreuke, Prediker, ens. 
In die Protestantse Bybel word die boeke weer gelys in terme van verlede, hede en toekoms. Boeke wat dus 
gekoppel kan word aan bepaalde historiese tye word eerste gelys. Daarna kom die sogenaamde geskrifte wat so 
geskryf is dat dit tydlose formulerings is waarin historiese gebeure nie baie duidelik na vore kom nie. Laastens 
kom die profetiese boeke wat gesien word as sogenaamde "toekoms" boeke. Dit is natuurlik gebasseer op 'n 
verkeerde klem op die profetiese boeke. Profesie het nie noodwendig met die toekoms te maak nie, maar met die 
verkondiging van God se Woord. Hoe dit ookal sy, uiteindelik maak die volgorde van die boeke nie soseer saak 
nie, maar die inhoud wat gesag dra vir ons lewens. 
Wanneer die Reformasie aanbreek, kom persone in opstand teen die Rooms Katolieke Kerk se verskraling van 
die gesag van die Bybel en word die gesag van die Skrif alleen beklemtoon. Vandaar die uitdrukking "Sola 
Scriptura" - Die Skrif alleen. In die Rooms Katolieke Kerk was die siening gehuldig dat die kerklike tradisie en die 
uitsprake wat die Pous gemaak het op dieselfde gesagsvlak as die Skrif lê. So kon  Pous Pius IX in 1854 
aankondig dat Maria sonder die menslike geneigdheid tot sonde (maw volmaak) gebore was en tot vandag toe 
word dit so gehandhaaf. Dit is afgelei van die feit dat sy die moeder van Jesus was en Hy is volgens hulle gebore 
sonder die geneigdheid tot sonde gebore deur die werking van die Heilige Gees. Dit hoef nie in die Skrif geskryf 
te staan nie. Die Pous het die gesag om die uitspraak te maak en die res van die kerk het sy gesag as gelyk aan 
die Bybelse teks aanvaar. 
Die Reformasie het ook meegebring dat die Bybel vir die eerste keer so vertaal is dat die gewone mense dit kon 
lees. Tot op daardie stadium was die gewone mense nie toegelaat om die Bybel self te lees nie. Die kerkleiers 
moes dit vir die volk lees en interpreteer. Dit het tot baie misbruik aanleiding gegee en die volk geestelik baie 
onvolwasse gelaat. Met die aanbreek van die Reformasie het Luther die Bybel in Duits vertaal en is begin met 
kategese sodat die volk geestelik kon ontwikkel en self die Bybel kon lees. Die beklemtoning van die Bybel as 
enigste kanon is die nalatenskap van die Reformatore waarvoor ons hulle ewig dankbaar sal bly. 


