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HOE LEES EK DIE BYBEL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaron Burden: https://unsplash.com/photos/TNlHf4m4gpI 

Stories of verhale oor die ou dae toe Ouma klein was, stories van helde, 

stories wat jou hartseer maak, stories wat ons bang maak ... ons almal 

hou van stories! Sommige stories is waar, ander is uitgedink – sommer 

net stories. Die Bybel is egter die ware verhaal oor wie God is, wat Hy 

doen en waarom Hy dit doen. Die Bybel is soos ‘n lang brief wat God 

vir ons skryf om ons van Homself te leer. Dit is veral ‘n brief om van 

sy liefde vir jou en my te vertel. Die Bybel is daarom Goeie Nuus!   

Hoe is die Bybel aanmekaar gesit?  

Die Bybel is ‘n versameling van 66 verskillende boeke wat elkeen ‘n deel 

van God se verhaal vertel. Party van hierdie boeke vertel die 

geskiedenis van wat gebeur het, party is liedere, gedigte, spreuke of 

briewe, ander vertel die verhale van verskillende mense wat vir God 

lief was en aan Hom gehoorsaam was, of dit is ‘n gebedeboek soos 

Psalms. Elke boek het ‘n eie bedoeling of rede waarom dit in die Bybel 

is. ‘n Digbundel word mos anders gelees en verstaan as ‘n wetenskap 

handboek in jou skooltas! Dit is belangrik om te weet wat elke 
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Bybelboek se werk is, want elke boek word gelees en verstaan volgens 

sy werk of bedoeling.  

Die Bybel is oor duisende jare deur verskillende mense geskryf. Party 

was konings, ander skaapwagters of vissermanne, ander was geleerde 

mense. Dink maar aan Dawid en Paulus, of Petrus die visserman. Elkeen 

het geskryf wat God se Gees vir hulle gesê het om te skryf (2 Timoteus 

3:14-17). Elke boek in die Bybel is God se eie Woord in mensetaal. Die 

eerste Bybelboeke was in Hebreeus en Grieks geskryf, maar dit is nou 

reeds in baie tale van die wêreld vertaal – ook in ons eie moedertaal.    

Die Bybel word in twee verdeel: die eerste 39 boeke word die Ou 

Testament (voor Jesus se geboorte) genoem en in die Nuwe Testament 

(na Jesus se geboorte) is 27 boeke. Kyk in die inhoudsopgawe voor in 

die Bybel of jy die opskrifte Ou Testament en Nuwe Testament kan 

sien. Die Ou Testament vertel van die Skepping en hoe God die volk 

Israel uitgekies het, sodat hulle vir die ander nasies van God kon vertel. 

In die Ou Testament word belowe dat God se Seun eendag sou kom om 

ons te kom verlos. In die Nuwe Testament word vertel van die geboorte 

van Jesus Christus, sy lewe, sy kruisiging en opstanding uit die dood, 

en hoe die Heilige Gees na Jesus se hemelvaart die kerk gehelp het om 

die blye boodskap van verlossing, die evangelie, uit te dra.     

Lank gelede was die Bybelboeke lang verhale sonder verdelings, maar 

om dit makliker te lees, word elke boek in verskillende hoofstukke 

verdeel. Elke hoofstuk word weer verdeel in kleiner paragrawe wat 

verse genoem word. ‘n Paar verse saam wat oor ‘n spesifieke gedagte 

of boodskap gaan, word ‘n perikoop genoem. Baie Bybels het ‘n opskrif 

bo elke perikoop. Sien jy sulke opskrifte in jou Bybel? Hierdie indelings 

help ons om gedeeltes makliker op te soek en beter te verstaan.  

Al die boeke vertel saam een groot verhaal  

In elke boek van die Bybel vertel God ‘n bietjie meer oor Homself.  

Regdeur die Bybel kan jy sien dat God jou liefhet en jou wil beskerm; 

daarom gee Hy ook riglyne hoe jy moet leef. Eintlik is die hele Bybel, 

van begin tot einde, een lang verhaal van God se liefde:  
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In die eerste klompie boeke, Genesis, Eksodus, Deuteronomium en 

ander, leer jy God ken as die Een wat alles beplan en gemaak het. Ons 

lees daar dat God ‘n spesiale volk, Israel, gekies het om vir die res van 

die wêreld te wys dat Hy regverdig, goed en getrou is. Dan lees ons die 

verhale van Abraham, Isak en Jakob, hoe Moses die volk uit Egipte gelei 

het, en van die nuwe land wat God vir Israel gegee het. Die eerste 

klompie boeke van die Bybels gee ook voorskrifte oor hoe dié volk van 

God ‘n voorbeeld vir die ander volke moes stel – hulle moes heilig wees. 

Daarom word dié boeke ook die Wet van Moses genoem.  

God het priesters, konings en profete gebruik om sy volk te lei ... en 

weer terug te bring as hulle van God af weggedwaal het. Dit lees ons 

in die geskiedenisboeke soos Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 

Konings, en in die profeteboeke soos byvoorbeeld Jesaja en Jeremia.  

In die Ou Testament is daar ook versamelings van wyshede en spreuke, 

en daar is gebede en verskillende soorte liedere, soos in die Psalmboek.  

Uiteindelik het God sy eie Seun aarde toe gestuur. Daarvan vertel die 

Nuwe Testament. Oor wat hierdie Seun, Jesus Christus, alles gesê en 

gedoen het, lees ons byvoorbeeld in die vier Evangelies (Matteus, 

Markus, Lukas en Johannes). Jesus is nie net vir Israel gestuur nie, 

maar as verlosser vir alle mense. Hy sterf aan die kruis en Hy staan op 

uit die dood – vir Jode en nie-Jode.  

Na Jesus se opstanding stuur Hy die Heilige Gees om die kerk te lei en 

krag te gee om getuies in die wêreld te wees. Daarvan lees ons in die 

boek Handelinge en in Paulus en ander apostels se briewe.  

Jesus kom weer om alles finaal nuut te maak; daarvan vertel die laaste 

boek in die Bybel, Openbaring.  

Op hierdie manier leer jy in elke boek meer oor wie God is. Dit vertel 

dat God altyd by jou is en jy vir altyd by Hom kan wees – ons kan in 

verhouding met Hom leef!  Die Bybel nooi ons uit om in Jesus Christus 

as ons Verlosser te glo, en wys ons hoe om as God se kinders te leef. 

God wil hê ons moet Hom ken en verstaan en op sy liefde vir ons met 

ons liefde vir Hom en ander mense antwoord.   
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Hoe lees mens elke gedeelte?  

Iets wat ons nie moet doen nie, is om sommer net rond en bont, hier 

en daar ‘n teks te lees. Dan gaan ons nie veel verstaan nie. Mens moet 

met ‘n plan lees, ‘n hele boek of ‘n spesifieke gedeelte. En dan moet jy 

dié gedeelte wat jy lees dieper en dieper ondersoek, daaroor oplees, en 

verder daaroor dink. Om dit te kan doen, is daar ‘n paar dinge om te 

onthou:     

Bid as jy lees  

Vra eers dat die Heilige Gees jou oë en ore en hart sal oopmaak, sodat 

God deur sy Woord met jou sal praat. Die Heilige Gees se werk is om 

ons die Woord beter te laat verstaan ... en dit te glo.  

Verstaan waar pas die gedeelte wat jy lees in die groter verhaal  

Dis goed om ‘n hele Bybelboek of ‘n hoofstuk in ‘n boek van voor tot 

agter te lees, al lees jy dit nie alles op een slag nie. Probeer verstaan 

waar die boek of die hoofstuk in die groter Bybelse verhaal inpas. Is dit 

deel van die Profete, of is dit ‘n brief aan die gemeentes? Of is dit ‘n 

gebed?  

Kyk na die opskrifte 

Dis ook belangrik om te kyk hoe die kleiner dele, die perikope, in elke 

hoofstuk inpas en hoe die hoofstuk in die hele Bybelboek pas. Kyk eers 

na al die opskrifte; die Bybel word beter verstaan as jy kyk hoe kleiner 

dele in groot dele inpas. As ek byvoorbeeld na Matteus se opskrifte 

kyk, sien ek:  

-  dat die eerste vier hoofstukke vertel van Jesus, die Een wat mense 

verlos, wat aarde toe gekom het.   

-  Hoofstukke 4 tot 16 vertel van Jesus se lewe en werk op aarde.  

-  Vanaf Matteus 16 vers 21 vertel die volgende klomp hoofstukke 

dat Jesus swaargekry het toe Hy aan die kruis moes doodgaan, dat 

Hy begrawe is, maar weer lewendig geword het en nog 40 dae saam 

met die mense wat vir Hom lief was, geleef het voor Hy opgevaar 

het hemel toe.  
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Die opskrifte help my om die hele boek te verstaan, en te verstaan 

waar elke perikoop inpas.  

 

Wat is die skryfstyl van die boek? 

 

Onthou jy ons het aan die begin gesê daar is verskillende soorte boeke 

in die Bybel? Psalms is vol gedigte en liedere, Nahum is ‘n voorbeeld 

van ‘n profetiese boek waarin God vir die verteller boodskappe gee om 

vir sy volk deur te gee, Matteus is ‘n Evangelie wat vertel van Jesus se 

werk en lewe op aarde. Die verskillende skryfstyle word genres 

genoem. Maar selfs ‘n kleiner deel, soos ‘n hoofstuk of ‘n perikoop, kan 

verskil van die genre van die res van dieselfde boek: mens kry 

byvoorbeeld ‘n gebed as onderdeel van ‘n brief. As jy weet dit is ‘n stuk 

geskiedenis, gaan jy dit anders lees en verstaan as wat jy ‘n loflied 

gaan verstaan.   

 

Wie het die boek geskryf? Wanneer is dit geskryf?  Wie was die lesers?  

Probeer eers vasstel: wie het die boek geskryf. Vir wie is dit geskryf. 

Wat het alles met die mense gebeur vir wie dit geskryf is: was hulle 

hartseer, was daar oorlog? In baie Bybels is daar voor elke Bybelboek 

‘n kort opsomming waaroor die boek gaan. Lees dit eers. Mens kry ook 

goeie en maklike leesbare Verklarende Bybels of Bybelkommentare wat 

jou hiermee kan help. As jy by die regte webtuistes (“websites”) kan 

uitkom, kan jy ook google om meer uit te vind. Kyk of jy kan vasstel 

wie die skrywer van die Matteus-boek is en wanneer dit geskryf is? 

Wie was die lesers? Wat was hulle omstandighede? Die skrywer van 

die Matteus-boek was ‘n Joodse Christen wat vir sy eie mense, die 

Jode, van Jesus vertel het. Die Bybel-kommentaar noem dat dit 

omtrent 70 jaar na Jesus se geboorte geskryf is. Die plek van Matteus 

in die Bybel is belangrik – dit  is soos ‘n brug tussen die profesieë in 

die Ou Testament wat vertel het dat Hy gebore sal word en die res van 

die boeke in die Nuwe Testament wat vertel dat die belofte waar 

geword het – Jesus het as die Christus na die aarde toe gekom – vir 

alle mense, vir alle volke en nasies.  
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Wat is die boodskap vir die eerste lesers daarvan? 

 

Die volgende stap is om te probeer verstaan wat die boodskap vir die 

eerste mense was wat die boek gelees het. In Matteus se geval was dit 

om te vertel dat Jesus die Koning van alle konings is, die Koning vir 

alle volke. Ook dat Hy die Een wat deur God die Vader gestuur is om 

doodgemaak te word as straf vir die sonde van mense. Omdat Jesus 

gestraf is, kan almal wat in Hom glo, eendag in die hemel by Hom gaan 

bly.  

 

Wat sê God vir jou? 

 

As jy al die vorige stappe gedoen het, kan jy vra dat die Gees jou help 

om te verstaan wat die deel se boodskap vir jou is. Wat beteken dit 

wat jy gelees het in vandag se lewe en vir jou? Die Bybel is geskryf om 

ons te verander. Die Matteus-boek vertel byvoorbeeld dat Jesus gekom 

het om vrede te bring tussen sondaarmense en God, want God kan nie 

wees waar sonde is nie. Jesus het kom verduidelik dat God ons by Hom 

wil hê.  

 

Iemand het gesê sonde sal jou weghou van die Bybel, maar die Bybel 

sal jou weghou van sonde. Bestudeer jou Bybel reg en gereeld en jy sal 

weet dat Hy jou liefhet en hoe jy Hom kan liefhê.  

 

‘n Paar praktiese wenke 

- Probeer om gereeld op dieselfde plek en tyd Bybel te lees. Maak dit 

deel van jou elke dag se ritme. Kies ‘n mooi en stil plek, en ‘n goeie 

tyd wanneer jy nie gejaagd of moeg is nie.  

- Word eers stil as jy lees; lees biddend. Stil-word beteken my kop 

moet bietjie leeg word van al die dinge en gedagtes wat my 

besighou. My liggaam moet ontspan. Ek moet kan fokus.  

- Lees meer as een keer deur die teksgedeelte. Onderstreep woorde, 

maak aantekeninge.  

- Gebruik kommentare of ‘n goeie Bybel-dagboek, maar onthou die 

belangrikste boek om te lees is die Bybel self.  
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- Gesels gerus met ander oor wat jy gelees het, ook met jou leraar. 

Vra as jy nie verstaan nie.  

- Dis ook goed om die Bybel saam met ander te lees, daaroor te 

gesels, saam antwoorde te soek.  

-  Waar om te begin lees? Begin dalk heel eerste met een van die 

vier Evangelies en daarna die ander.  

- Gebruik die Psalms as ‘n gebedeboek – dit gee vir jou woorde om 

mee te bid.  

Geniet dit om Bybel te lees! Dit word ‘n lewenslange avontuur. En dit 

maak altyd weer van my ‘n nuwe mens.  

Sonia Swart  
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