
Vraag 6: Wat is die Bybel? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Psalm 19:2, 8: “Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die uitspansel getuig 

van die werk van sy hande. Die Here se voorskrifte is volkome, dit gee nuwe lewenskrag. Die 

bepalings van die Here is betroubaar; dit maak die eenvoudige verstandig.” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe het jy die Bybel leer ken? Wie het jou die Bybel leer lees? Wat is die Bybel vir jou? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Die Bybel is die geskrewe Woord van God. Die Heilige Gees getuig in my hart dat dit so is. 

Die kerk aanvaar slegs die 66 boeke van die Bybel as begronding, bevestiging 

en riglyn van ons geloof. My oortuiging van die onfeilbare waarheid en 

Goddelike gesag van die Bybel is nie op kerklike tradisies gebaseer nie, maar 

op die innerlike werking van die Heilige Gees. 

3. Hoe verryk hierdie antwoord jou gedagtes oor die Bybel? 

4. Lees die verhaal van die begin van die geskrewe Woord in Eksodus 24. Wat tref jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

God het baie keer direk met Moses gepraat. Hy wou sy woorde egter vir almal vir altyd gee. 

Daarom het God self die Tien Gebooie op twee plat klippe geskryf (vgl ook Eksodus 32:15-

16). Moses het al die woorde, wette en gebooie van God neergeskryf en vir die volk 

voorgelees. Dit was die dinge wat God vir die mense wou leer. Die volk het soos een man 

geantwoord: “Ons sal alles doen wat die Here gesê het! Ons sal daarna luister!” Dit was die 

begin van die Bybel soos ons dit vandag ken. Die Heilige Gees getuig in ons hart dat dit die 

Woord van God is. 

LEEF 

6. Wat maak jou opgewonde van die Bybel? Loof die Here dat Hy met ons so helder praat 

deur sy Woord. 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Nederlandse Geloofsbelydenis hieronder. Wat leer jy van die 

kennis van God? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 3 en 5 

Artikel 3 

DIE GESKREWE WOORD VAN GOD 



Ons bely dat hierdie Woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is 

nie, maar die heilige mense van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos 

die heilige Petrus sê (2 Pet. 1:21). Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons 

saligheid sy knegte (die profete en apostels) beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te 

stel, en Hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons 

sulke geskrifte die heilige en Goddelike Skrif. 

2 Pet. 1:21; Ps. 102:19,. Eks. 17:14 (Deut. 3); Eks. 34:27; Deut. 5:22; Eks. 31:18. 

Artikel 5 

DIE GESAG VAN DIE HEILIGE SKRIF 

Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te 

rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin 

vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat 

die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in 

hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die inhoud van hierdie 

geloofsbelydenisse jou gee. 
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