
Huisgeloof 2018#6 - sewe weke met die Bybel - BRIL en LAMP 

Heb 11:1, 23-27 , Heb 12:1-3, 2 Tim 3:14-4:5, Romeine 12:1-2, Ps 119:105 

Ons gaan fokus op 2 Tim 3 die week>  
# Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus 
Bill Bentley het getrek na die berge van suidelike Mexico naby Guatemala in 1938. Hy het daar ingegaan 
om die Bybel te vertaal in die taal van die afgesonderde stam in daardie berge, die Tzeltals.  Sy verloofde, 
Marianna, het weer onder ’n buurstam gewerk.  Hulle het teruggekeer na Pennsylvania om te trou, maar 6 
dae voor die troue, is Bill onverwags dood.  
Marianna was natuurlik verpletter. God het haar geroep om saam met Bill onder die Tzeltals te werk. Nou, 
selfs sonder hom, het sy steeds geroepe gevoel om te gaan. Nadat sy ses jaar daar alleen deurgebring en 
waar sy die taal onder die knie gekry het, het Florence, ’n sendeling-verpleegkundige, by haar aangesluit.  
Vir die eerste 8 jaar saam is hulle werk ontmoet met agterdog, verwerping en vyandigheid van die Tzeltals 
se kant. Maar hulle vasgebyt.  
Teen 1965, na meer as 20 jaar, het hulle die Nuwe Testament vertaal in twee dialekte. Toe het ’n 
wonderwerk plaasgevind. Meer as 70 gemeentes van Christene het gegroei uit die saad wat hulle geplant 
het. Agterdog het geloof geword, verwerping aanvaarding en vyandigheid onvoorwaardelike liefde.  
Die Tzeltals het God se Woord die “goeie saad” genoem en het dit nie wortel geskiet nie! 21 jaar se werk 
deur hierdie twee vrouens en die Woord van God het gegroei. Hulle het toe ’n ander opdrag aanvaar.   
’n Hele paar jaar later het hulle weer teruggekeer na hierdie gebied in suidelike Mexico. 
“Wat ’n reünie was dit nie! Duisende van die Tzeltal-mense het in rye gestaan om hulle te groet.  In die 21 
jaar sedert hulle weg is, het 72 gemeentes gegroei tot 322!  Toe hulle weg is, was daar 6000 gelowiges, 
toe hulle terugkom, was daar 44 000. Een derde van die Tzeltals was belydende Christene! Al wat hulle 
gehad het, was ’n Nuwe Testament in hulle taal! 
“Watter ander boeke kon dit doen? As jy ’n fisika handboek daar gelos het, ’n biografie van ’n grootse 
iemand, ’n versameling kortverhale of ’n bundel gedigte – kon enige van daardie boeke dit vir die Tzeltals 
gedoen het? Nee! Net die Woord van God kan dit doen. Want die Woord van God is lewend en aktief of 
soos Paulus dit stel, deur God geïnspireer. Of soos The Message Paulus se oorspronklike woord dalk die 
beste weergee ‘Every part of Scripture is God-breathed’- “ 
 
# in die waarheid te onderrig 
Dit is heeltemal waar dat die Christendom nie gebou is op ’n gedrukte boek nie, maar op ’n lewende 
Persoon, Jesus. Maar die feit bly staan dat die enigste plek waar ons ’n eerstehandse vertelling van Sy 
lewe kan kry in die Nuwe Testament is en dan het ons ook nog op die koop toe die “Bybel” wat Hy gelees 
het by ons - die Ou Testament! 
Tom Boomershine, ’n Amerikaanse professor in teologie, was in ’n ernstige motorongeluk betrokke sodat 
sy liggaam ses maande lank in gips was en ’n jaar lank kon hy nie sonder ’n kierie oor die weg kom nie. Die 
dokters het gewonder of hy weer sou kon loop.  
Dit was egter Markus 2:1-12 se storie wat hy met God se heel-makende krag verbind het. Luister hoe hy dit 
self vertel:  
“Ek het die storie uit Markus aan myself begin vertel gedurende fisiese terapie in die hospitaal toe ek my 
eerste tree gegee het tussen die parallelle balke:  twee tree, die eerste dag, vier die volgende dag. Maar 
die mees gereelde vertellings van dié storie, was tydens my fisiese herstel by die huis. 
 Ek het hierdie storie vir myself by die huis keer op keer vertel. Somtyds was dit ’n storie van hoop. Ek sou 
in my geestesoog sien hoe ek opstaan en weer loop. Ander kere was dit ’n storie van vergifnis; vergifnis vir 
my sondes van vermyding van my oefeninge wat nodig was om my sterk te maak. Dit was ook ’n storie wat 
my die konteks gegee het om my skeptisisme te ondersoek oor of ek ooit weer sou kon loop én God se 
vermoë om dit te kon bewerkstellig. 
In die proses om die storie te onthou, het Jesus Christus vir my werklik teenwoordig geword. Die terugkeer 
van my kragte en energie was ’n geskenk wat verseker verbind was aan hierdie storie van die verlamde 
man. In ’n sekere sin, het my onthou van hierdie Bybelstorie my weer in staat gestel om te kon loop!” 
 
# dwaling te bestry,  
Dit beteken nie dat die Skrif waardevol is om fout in ander te vind nie, maar wat bedoel word, is dat dit 
waardevol is om mense te oortuig dat hulle op die verkeerde pad is en vir hulle die regte pad se rigting te 
wys.  
Die Bybel is dus nie ’n stok om ander mee te slaan nie, maar ’n stok om saam op te leun, te steun... 
 
Die Bybel verander lewens. 
 



Gaylord Kambarami het gewerk vir die Bybelgenootskap in Zimbabwe. Een dag het hy ’n Nuwe Testament 
aan iemand gegee:  “Lees dit.  Dit kan aan jou lewe verander.”  
“Ek sal nie”, het die man geantwoord, “ek sal hierdie bladsye gebruik om vir sigarette te rol. “ 
Jare daarna terwyl hierdie gevangene nou as ’n vry man ’n lesing gee, sien hy vir Kambarami in die 
gehoor.  Hy wys net sy vinger na Kambarami en sê: 
“15 jaar gelede het hierdie man vir my ’n Nuwe Testament gegee.  Ek het hom gewaarsku dat ek van die 
bladsye sigarette sou rol. En ek het! Ek het my pad deur Matteus, Markus en Lukas gerook.  Maar toe ek 
kom by Johannes 3:16, kon ek nie die Bybel verder rook nie.  Maar lewe was nooit weer dieselfde nie..” 
 
# verkeerdhede reg te stel  
Een donker nag, in ’n woud in Sicilië, het ’n rower ’n Bybel kolporteur met ’n rewolwer voorgekeer en hom 
beveel om ’n vuur te maak, waarop hy al sy Bybels moes verbrand. Hy het die vuur aan die gang gekry en 
toe gevra of hy uit elke boek net iets kan lees, voor hy dit in die vuur gooi. Hy het  die 23ste Psalm uit een 
gelees; die storie van die Barmhartige Samaritaan uit ’n ander; Die Bergrede uit ’n ander een, van ’n ander 
een 1 Kor. 13. Na elke lees, het die rower gesê: “Dis ’n goeie boek; ons gaan nie dit verbrand nie, gee dit 
vir my.” Uiteindelik is geen boek verbrand nie, die rower het die kolporteur gelos en met die boeke (Bybels) 
is hy daar weg. 
Jare later het hulle mekaar weer raakgeloop, nou was die rower ’n predikant en het hy die radikale 
verandering aan die lees van die Bybel toegeskryf. 
Die Bybel kan ongetwyfeld verkeerdhede in ’n mens se lewe regstel en hom/haar oortuig van Jesus se 
almag. 
 
# en 'n regte lewenswyse te kweek  
Lees die Bybel met jou hele LEWE... nie net jou verstand nie, maar met al jou kragte, hart, siel en verstand! 
As die Bybel ’n mens nie verander nie, dan het jy dit nog glad nie regtig gelees nie! 
 
’n Paar aanhalings om te herkou: 
“What I want to say, is in order to read the Scriptures adequately and accurately, it is necessary at the 
same time to live them...  Reading the Scriptures is not an activity discrete from living the gospel but 
integral to it. It means letting Another have a say in everything we are saying and doing. It is as easy as 
that. And as hard.” (Eugene Peterson) 
 
“Ons lees nie die Bybel om uit te vind hoe ons God in ons lewens kan intrek of Hom te kry om daaraan deel 
te neem nie. Nee, ons maak die Bybel oop en vind dat bladsy na bladsy dit ons onverhoeds betrap, dit ons 
verras en dit trek ons in die Bybel se werklikheid, trek ons in deelname met God op Sy voorwaardes!” ( Karl 
Barth) 
 
We are part of a holy community that for three thousand years and more has been heard, tasted, chewed, 
seen, walked... someone insisted that the primary body part for taking in the word of God is not the ears but 
the feet. You learn about God not through your ears but through your feet: follow the Rabbi! (Eugene 
Peterson).  Die teenvoeter, as’t ware, vir die wêreld. 
 
Die teenvoeter vir die wêreld wat volgens Bruce Springsteen “want to fill your Godfilled soul with devils and 
dust”, is om die Boek te eet en te leef!  Ps. 19 en 119 herinner ons die woord is so soet soos heuning. 
 
Daar is ou storie van ’n nuwe Christen uit Afrika aan wie ’n Bybel gegee is. Hy was so opgewonde oor 
hierdie wonderlike geskenk wat die sendeling vir hom gegee het.  
 Daarom was die sendeling ietwat oorbluf toe hy weer in hom vasloop en sien in watter toestand sy nuwe 
Bybel was! Dit was stukkend, met ’n klomp bladsye daaruit geskeur! Die sendeling het geskok vir hom 
gevra:  “Ek dog jy sou jou groot geskenk wat ek vir jou gegee het baie beter opgepas het!”  
Die man het met ’n groot glimlag geantwoord:  “Dis die beste geskenk wat ek nog ooit gekry het. Maar ek 
kan dit mos nie vir myself hou nie! Ek het ’n  bladsy vir my pa  gegee, ’n bladsy vir my ma en toe ’n bladsy 
vir elkeen in die dorp!”  
Dis wat dit beteken om die Boek te eet en te leef! 
 


