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Dis so ’n voorreg om die Here se naam groot te maak! Ek weet ’n klomp van ons het dit gemis om so almal saam te 

sing, en einlik is hierdie ook nog nie almal nie, ons is maar nog beperk met getalle, maar ons sien uit daarna om weer 

almal by mekaar te kan weer en saam te kan aanbid. 

Vanoggend se laaste lied, Nader tot die Here, is juis waaroor ons al die afgelope paar weke praat. Ons het ’n paar 

weke terug begin praat oor ons intimiteit met die Here, en ons het gehoor oor die Israeliete wat net nie kon verstaan 

hoe intiem hulle verhouding met God eintlik was in die woestyn nie. Ons het gepraat oor Elia en Elisa, en Elisa wat sê 

dat sy grootste behoefte is om ’n erfdeel van die Heilige Gees te kry. En verlede week het Louis gepraat oor die 

gelowiges wat nie warm of koud is nie, maar lou, en dat dit op die ou einde maak dat ons geen intimiteit met God 

oorhou nie. Hy het ook verwys daarna dat ons ons intimiteit met God moet behou deur tyd saam met Hom te 

spandeer, en veral deur tyd in die Woord te spandeer. En in die week daaroop voortgebou met die vraag: Ken jy die 

regte Jesus? Om te weet van Hom is nie om Hom te ken nie! 

Vandag gaan ons dit prakties maak en vra: Hoe leer ken ons vir God, en spesifiek in die Woord? Oor die volgende 

paar weke gaan ons ook na ander praktiese maniere kyk om ons intimiteit met God sterker te maak, maar vandag is 

dit juis hoe ons God in en deur die Woord ontdek.  

So ek wil net eers seker maak julle is almal by en betrokke, want vandag gaan julle moet deelneem, anders gaan dit 

nie werk nie.  

Kom ons gesels sommer met mekaar, net om ons stemme warm te kry: 

Vrae: 

1. Wat is jou gunsteling boek in die Bybel 

2. Deel enige vers wat vir jou al baie beteken het 

So julle het nou klaar met mekaar gedeel watter deel van die Bybel vir jou uitstaan. Beide as ’n boek, of as ’n vers. 

Dis great! Maar as ons wil praat oor die Bybel, of dan die Woord van God, dan moet ons tog eers net vra: Wat ís die 

Woord van God? Ek hoor graag by julle... 

// 

Ons kan sê dat die Woord die storie oor God is. Ons kan sê dat die Woord vir ons ’n riglyn is. Ons kan sê dat dit God 

is wat met ons praat. En met al hierdie stellings stem ek saam! Die Bybel self vertel vir ons wat die Bybel is, naamlik 

dat dit van God self af kom: 

16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, 

verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome 

voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.     -2 Timoteus 3:16-17 

En dat dit vir ons ’n riglyn is vir die lewe: 

105 U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. 

-Psalm 119:105 

Mens kan dit verder lees as die heilsstorie oor God, die lewende Boodskap, die Evangelie, die verduideliking van die 

Hart van God, of net eenvoudig: Die basis van Christendom se teologie. Ongeag, die Bybel is verskeie goed, en dis 

kern tot ons geloof! 

/ 

Die volgende vraag wat ons kan vra is dan: Wat doen die Bybel? Weereens soek ek van julle af antwoorde. 



// 

Ja, die Woord leer ons hoe om te lewe, 

1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, 

dié wat wandel volgens die woord van die Here. -Psalm 119:1 

Dit help ons om te glo, 

17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.  

-Romeine 10:17 

Dit maak ons vry, 

31 Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my 

dissipels; 32 en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” 

-Johannes 8:31-32 

Maar dit wys ook vir ons uit watter dele van ons lewe nie daar hoort nie 

12 Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur 

selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van 

die hart. 13 Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En 

aan Hom moet ons rekenskap gee.        - Hebreërs 4:12-13 

Die vraag wat jy op die punt vir jouself met vra is: Sien jy kans daarvoor? Is jy bereid om die Woord te laat doen wat 

die Woord doen in jou lewe? As jou antwoord “ja” is, dan is jy welkom om verder te luister, want ons gaan kyk na 

drie baie eenvoudige stappe wat jou kan help om seker te maak die Woord doen in jou lewe wat dit moet, en meer 

as enigiets anders, om jou nader aan God te bring. 

Ek moet julle dalk net eers waarsku: Niks hiervan gaan noodwendig nuut wees vir jou nie, dis eerder ’n back to basics 

benadering. Kom terug tot by die eenvoudige, en werk van daar af. Maar dalk leer jy tog iets. 

Die eerste stap om die Bybel meer deel van ons lewe te maak, en toe te laat dat die Bybel ons intimiteit met God 

versterk, is om dood eenvoudig tyd te maak. 

En ek besef dat hierdie dalk vir jou klink soos ’n vanselfsprekende ding, maar die werklikheid is dat baie van ons hier 

al die pap op die grond laat val. (Eks nie seker of daardie uitdrukking reg gebruik is nie?) 

Ons as mense is baie beter met verskonings as met toewyding. As mense is ons baie geneig om verskonings uit te 

dink om onsself te beskerm teen dit wat ons weet ons eintlik moet doen. Sielkundiges sal sê dat die mensdom 

beskermingsmeganismes het omdat ons onveilig voel om ons swakhede te erken, selfs teenoor onsself, en eerder wil 

glo ons is eintlik oukei. 

En weet julle wat, ek het in elkeen van die vorige paar sinne ’n verdedigingsmeganisme gebruik. Elke keer as ek sê: 

“Ons” of “’n mens” of “so-en-so sê dat...”, dan beskerm ek myself daarvan dat ek oor myself praat. Ons is mos maar 

geneig om so te praat? Daar doen ek dit weer! As ons wil praat oor tyd maak vir God, dan moet ons... nee wag, ek, 

verantwoordelikheid vat vir die goed waarmee ek sukkel. 

Ek kan nie sê mens sukkel mos om jou aandag te hou nie. Nee, ek sukkel om my aandag te hou. Ek kan nie sê ons 

sukkel om tyd te kry nie, nee. Ek is te besig, ek kry nie tyd nie. Ek mag ook nie sê dat vandag se lewe net te vol is met 

ander dinge, verantwoordelikhede, vermaak ens. nie, ek moet sê my lewe is te vol met ander dinge. Solank as wat ek 

oor ander mense praat, of oor mense as ’n geheel, dan is ek eintlik besig met ’n verdedigingsmeganisme. Dit geld 

natuurlik nie vir alle gesprekke in die lewe nie, maar veral wanneer dit kom by die verskonings wat ons maak. 



En ek weet dis daai tyd van die jaar. Ek weet almal werk nou lang dae, soggens vroeg op, gaan slaap laat, die kinders 

moet by die skool kom, doen weer sport, die kuiers is weer oop, die geleenthede vir oefen is daar... Dis als deel van 

die “ander goed” wat vir ons belangriker raak as die Woord. Nee wag, daar maak ek weer die fout. Dis die goed wat 

vir my belangriker raak as die Woord. Maar ek sien dit ook in ander mense. Dis vir party asof God en stiltetyd maar 

net parkeer word van Januarie tot April. Asof ons verhouding met Hom vir eers net moet stilstaan en stilbly tot daar 

meer tyd is, maar moenie ’n fout maak nie, God het reg deur die Bybel mense kom ontmoet juis in hulle moeilikste 

tye, nie wanneer dinge rustig is en hulle tyd het nie. 

Saam met die keuse om tyd te maak, die keuse wat ek en jy vir onsself maak, kom daar ook ’n element van dissipline 

in. Om konstant, dag vir dag, ’n tyd te kry waar ons tyd maak vir die Here. En hier sal dit vir elkeen anders lyk. Party 

verkies Bybelstudies in die oggende, ander saans, of miskien êrens deur die dag, maar ongeag hoe jy dit doen, jy 

maak ’n tyd vir die Here op ’n herhaalde basis, iets wat jy kan volhou, want dis waar die groei in lê. 

/ 

Die tweede punt, is dat ons die Bybel sinvol lees. Daar is ’n verskil tussen lees en sinvol lees. Baie van ons kry êrens ’n 

tydjie in die dag, dan maak ons gou die Bybel oop en lees ’n paar versies, en dan voel ons goed oor onsself, want ons 

het nou daardie boksie ge-tick. En hoewel God tog met ons in daardie tye ook kan praat, is dit meeste van die tyd nie 

’n sinvolle lees nie. Ek wil vra dat jy gou die volgende paar tekste lees. Hulle is almal 1 Johannes 3:9-10: 

9 Niemand wat deur God sy kind gemaak is, maak nog ’n gewoonte van die sonde nie. Hoe kan hy? God het so 

iemand mos lewendig gemaak. Ja, uit God self is hy gebore, want God is kragtig en sterk. Daarom mag die 

gedagte om iets te doen wat God ongelukkig maak, nie eens by ’n kind van God opkom nie. 

10 Wil julle weet wie ’n kind van die duiwel en wie ’n kind van God is? Kyk maar, iemand wat nie doen wat vir 

God reg is nie en sy broer of suster nie liefhet nie, is beslis nie ’n kind van God nie. 

-Die Boodskap Vertaling 

9 Mense wat God se kinders is, hou nie aan om sonde te doen nie, want God het die ware lewe in hulle harte laat 

begin. Hulle kan nie aanhou om sonde te doen nie, want hulle is God se kinders. 10Hoe weet 'n mens wie is kinders 

van God en wie is kinders van die duiwel? Kinders van God doen wat God wil hê en hulle is lief vir die ander 

gelowiges. 

-Afrikaanse Bybel vir Almal Vertaling 

9 Elkeen wat deur God verwek is, hou nie aan sonde doen nie omdat God se saad in hulle bly. Hulle kan ook nie 

aanhou sonde doen nie omdat hulle deur God verwek is. 10 Op hierdie manier is dit duidelik wie die kinders van 

God en wie die kinders van die duiwel is. Almal wat nie reg optree nie en ook nie hulle medegelowiges liefhet nie, is 

nie uit God nie. 

-Nuwe Lewende Vertaling 

9 Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie 

meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. 10 Hiéraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van 

die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. 

-1983 Vertaling 

9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy 

is uit God gebore. 

10Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, 

is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. 

1933/53 Vertaling 

9 Elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie meer 

aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. 10 Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders 

van die Duiwel is: Wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer liefhet 



nie. 

-2020 Vertaling 

9 Elkeen die hy wat gebore is uit die God sonde nie hy doen, omdat saad van Hom in hom dit bly, en nie hy kan/is 

in staat om te sondig, omdat uit die God hy is gebore. 10 Deur/in hierdie gemanifesteer/duidelik/bekend dit/hulle 

is die kinders van die God en die kinders van die duiwel; elkeen die nie doenende wat reg is/ geregtigheid nie hy is 

uit die God, en die nie liefhebbende die broer van hom. 

-Interliniêre Vertaling 

Wat ek in hierdie versameling van vertalings probeer bewys, is dat daar wel verskillende vertalings bestaan, en dat 

die verskillende vertalings ook baie opsetlik op ’n sekere manier vertaal is. Kyk gerus na die volgende: 

 

 

Hierdie beeld met die Engels het ek van die internet af gekry, so dis hopelik betroubaar. Die Afrikaans het ek self 

bygesit, so dis glad nie bedoel om ’n empiriese studie te wees nie, dis bloot net hoe ek dit ervaar het in my kyk 

daarna. 

Die vertalings soos dit hier bo gegee was, was van regs na links. Dit het begin by die rooi gedeelte, wat bekendstaan 

as geparafraseerde vertalings of ideomatiese vertalings. Dit verwys na vertalings waar die vertaler baie vryheid 

geneem het en die woorde van die Bybel verander het, met die doel om dit meer verstaanbaar te maak in 

hedendaagse taal. Aan die ander kant, die linkerkant, is die letterlike vertalings. Die laaste vertaling hier bo, die 

Interliniêre Vertaling, is ’n woord-vir-woord vertaling van die Grieks na Afrikaans. Die vraag wat mens dan nou moet 

vra, is watter een die beste vertaling is? So jy kan gou in jou gedagtes kies tussen links, middel, of regs... 

// 

Dit was eintlik ’n strikvraag, want om eerlik te wees is daar nie “beter” of “slegter” nie, eerder net meer of minder 

akkuraat volgens die Grieks. Maar die werklikheid is dat daar ’n plek vir elkeen van hulle is. As mens vir ’n kind lees, 

dan gaan mens verkieslik nie die interliniêr gebruik nie, want dis feitlik onverstaanbaar. Aan die ander kant gaan 

mens nie Die Boodskap gebruik as mens Grieks wil leer nie, want dis heeltemal te vêr van die oorspronklike af. 



Net so is daar nie een vertaling wat beter werk vir elke tipe mens nie. As jy miskien ’n meer gestruktureerde persoon 

is, die tipe wat altyd goed agter mekaar het, en waarskynlik ’n netjiese kamer het, dan sal jy dalk meer na die 

linkerkant toe leun. As jy daarteenoor meer kunssinnig en vrydenkend is, wat eintlik ’n mooi woord vir loskop is, en 

jou kamer is dalk minder netjies (soos myne), dan sal jy dalk meer geneig wees om na die regterkant toe te leun.  

Die punt is, daar is tog verskillende vertalings wat beter werk vir sekere mense. Hierdie is egter nie ’n geleentheid vir 

’n verskoning nie! Jy kan nie nou sê: “Dis omdat ek nie die regte vertaling het, dat ek nie naby aan die Here is nie.” 

Nee, daar is mense in Sjina en Afrika wat net een bladsy van ’n ou Bybel het, en hulle is naby aan die Here, so ons 

kan nie ons vertaling as ons verskoning gebruik nie. Dis eerder dat die regte vertaling mens dalk ’n bietjie meer kan 

help, maar dit kan nie jou nabyheid met God namens jou bepaal nie, dis net ’n hulpmiddel. 

’n Verdere hulpmiddel is iets wat ons nogal baie in die kerk gebruik, genaamd die Discovery Bible Study (DBS). Dis 

bloot net ’n manier om die Bybel te lees, met die oog daarop om meer daaruit te kry. Dis ’n baie eenvoudige proses, 

wat soos volg loop: 

1. Lees die teks 

2. Lees dit ‘n tweede keer, hardop 

3. Herhaal wat jy gelees het in jou eie woorde 

4. Vra die vraag: 

• Wat leer ek oor God? 

• Wat leer ek oor die Mensdom? 

• Wat moet ek doen/verander? 

5. Neem ‘n besluit en maak ‘n verbintenis 

Ek vind dit help my om die tweede keer die teks in ’n ander vertaling, of selfs ’n ander taal te lees. Die verskillende 

vertalings, verskillende benaderings tot dieselfde teks help my soms om die teks van ’n ander hoek af te sien, en dan 

staan daar nuwe dinge vir my uit in die teks. Wanneer mens dit dan in jou eie woorde herhaal, dan is dit nie die 

bedoeling om dit te interpreteer nie, maar eerder net so akkuraat as moontlik oor te vertel wat jy verstaan die teks 

sê, in jou eie woorde. As julle as gesin of groep saam deur die DBS werk, dan kan julle mekaar help om die volle 

pretjie te kry, sonder om dit weer af te lees. 

Natuurlik beteken Bybel lees ook nie veel as daar nie iets verander nie, en daarom is dit so belangrik dat ons vra wat 

ons leer oor God, onsself as mense, asook wat ons moet doen, volgens die teks. Op grond van hierdie nuwe insigte 

maak ons dan ook ’n verbindtenis om iets te doen of te verander in ons lewe, met die oog daarop om meer soos God 

te word of vir God meer te vertrou, soos ons Hom leer ken in die teks. 

// 

Wanneer jy dan die nuwe insig gekry het, die nuwe besluite geneem het, dan is dit ook belangrik om dit te deel met 

iemand. Hierin is daar ook verskillende maniere hoe dit kan lyk. Dit kan beteken dat jy en ’n ander persoon dieselfde 

teks lees, en dan met mekaar gesels oor wat julle daaruit geleer het, en so ook mekaar se insig in die teks verder 

vergroot. Tweedens kan mens ook met iemand dit deel wat dalk ’n ander teks lees as jy. Dan kry mens ’n insig oor 

verskillende teksgedeeltes, want die werklikheid is tog dat ons elkeen op reis is saam met God, en nie noodwendig 

dieselfde boek in die Bybel gaan lees nie. 

Die ander moontlikheid is natuurlik dat jy dit wat jy lees, deel met iemand wat nie iets in die Bybel gelees het nie, 

dalk nie eers glo nie. Die voorreg wat jy het om ’n Bybel te kan lees, bied ook aan jou die verantwoordelikheid om 

ander op te bou met die insigte wat jy in jou eie tyd met die Woord gekry het. Dit help om ook die kennis vir jou self 



vas te lê, en dit sal dalk die enigste blootstelling wees wat daardie ander persoon aan die Bybel kry. Hier help dit 

veral ook om tekste te memoriseer, al is dit net kort versies. Soos jy dit herhaal, oor en oor vir jouself hardop of in 

jou gedagtes sê, gaan dit nie net deel word van jou geheue nie, maar dit word deel van wat jy glo en bou ten einde 

jou eie geloof ook op. 

/ 

So jy moet jouself weer vra: Wil jy geestlik groei? Wil jy meer leer oor die Here? Wil jy in jou geloof en intimiteit met 

Hom groei, en is jy bereid om die Here toe te laat om jou te skaaf om meer soos Hy te word? As jy ja antwoord, dan 

is die Woord van God ’n kern deel van die paadjie, en ’n goeie plek om te begin is om 1) Tyd te maak, 2) Sinvol die 

Woord te lees, en 3) Te deel met ander. 

Mag ons God die Vader wat jou in liefde gemaak het wie jy is, Jesus Christus wat deur Sy liefde jou vrygekoop het, en 

die Heilige Gees wat ons intimiteit met God laat groei, met jou wees en bly. 

Amen 

 


