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2020 BYBELVERTALING
Prof Phil Botha
Vanaf die einde van November is die nuutste
Afrikaanse Bybelvertaling beskikbaar. Baie lidmate in
ons gemeente sal seker nog die bekendstelling van die
1983-vertaling onthou, en ŉ klein groepie dalk die
bekendstelling van die 1953-vertaling. Laasgenoemde
was ŉ hersiening van die eerste Afrikaanse vertaling,
die 1933-vertaling. En ja, ŉ paar gemeentelede kan
selfs dáárdie bekendstelling onthou!
Die 1953-vertaling se Afrikaans het begin oud word en
dit was in die sewentiger jare reeds nodig om weer ŉ
meer moderne weergawe te publiseer. Die 1983vertaling was uiteindelik in pragtige Afrikaans. Baie
mense het trane in hulle oë gekry toe hulle Paulus en
ander Bybelskrywers vir die eerste keer in pragtige,
verstaanbare, literêre Afrikaans hoor praat het.
Waarom was dit dan nodig om wéér ŉ nuwe vertaling
te maak? Die antwoord is dat die 1983-vertaling té veel
gefokus het daarop om verstaanbaar te wees. Die
vertaling het (veral in poëtiese boeke) probeer om die
beelde te verduidelik. Direkte rede is soms as indirekte
rede weergegee. Die gevolg daarvan was dat die
vertaling soms heeltemal sy eie koers ingeslaan het: ŉ
Mens kan nie daarop peil trek dat dit wat die vertaling
sê ŉ weergawe van die Hebreeuse of Griekse teks is
nie. Die 2020-vertaling is daarenteen weer ŉ “direkte”
vertaling (soos die ouer Afrikaanse vertalings) – dit is
nie ŉ indirekte vertelling van wat die teks sê nie, maar
ŉ moderne Afrikaanse weergawe van die presiese
woorde van die teks. ‘n Voorbeeld is Ps 23:4, wat in die
drie verskillende weergawes soos volg lees:
1953-vertaling: Al gaan ek ook in ’n dal van
doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is
met my: u stok en u staf dié vertroos my.
1983-vertaling: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal

ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek
veilig.

2020-vertaling: Selfs as ek in die donkerste kloof
ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my.
Dit is u staf en u stok wat my gerusstel.
Bybelvertaling bly ŉ moeilike taak. Wat die vertaler aan
verstaanbaarheid wen, gee hy of sy prys aan ŉ groter
afstand tussen die oorspronklike teks en die vertaling.
Ek wil die 2020-vertaling hartlik aanbeveel, maar dit
weer onderstreep: Daar is nie een foutlose vertaling
nie. ŉ Mens behoort by elke gedeelte verskillende
vertalings met mekaar te vergelyk – so kan jy werklik
groter insig kry in wat die bedoeling van die Bybelse
skrywer (en dus die Bybelse Skrywer, die Here) was!
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Vertaling uitdagend.
Om vertaalwerk te doen, is ‘n uitdagende taak. Dis nie
om maar net om ‘n woordeboek te vat en te kyk
watter woord ”vetaal” ‘n woord in die ander taal nie.
Elke taal het sy eie eienaardighede, idiome,
uitdrukkings en beelde wat verskil van die ander taal
s’n. Dan is die uitdaging om daardie inligting oor te dra
na die ander taal sodat die lesers van die ander taal
dieselfde boodskap sal kry.
Hier volg net twee voorbeelde:
Die Griekse woord pneuma kan vertaal word met:
wind, gees, asem, invloed, ens. Die vertaler moet dan
kies watter moontlikheid hy/sy gaan kies. Dis soms
waarom vertalings verskil: verskillende vertalers kies
verskillende woorde.
In Joh 3:3 is die uitdrukking gennethe anothen, wat
kan beteken “weer gebore” of “van Bo gebore”.
Vetalers het van die begin gekies vir die “weer”-opsie.
Dalk, as dit anders vertaal was, het ons nooit die begrip “wedergeboorte” geken nie.
So is daar nog vaste uitdrukkings, idiome, ens wat uiters moeilik is om te vertaal; veral omdat dit ‘n paar
duisend jaar gelede geskryf is in ‘n totaal ander wêreld
as waarbinne ons leef.
Kom ons dank die Here vir toegewyde mense wat party selfs hulle lewens daaraan wy om vir ons ‘n betroubare vertaling van die Bybel te gee.

Bybelgenootskap 200
Op 23 Augustus vanjaar was dit
presies 200 jaar sedert die
Bybelgenootskap van SuidAfrika in Kaapstad gestig is. Oor
hierdie tydperk het hulle sowat
45 miljoen Bybels in gedrukte
formaat, maar ook in braille,
klankformaat, en in verskeie digitale formate versprei.
Hulle doel is om die Bybel bekostigbaar beskikbaar te
stel vir elke mens in sy/haar eie taal. Hulle visie is bondig: “’n Bybel vir elkeen”.
As jy jou Bybel vat om daaruit te lees, dank die Here vir
hierdie organisasie wat reeds 2 eeue lank hulle roeping
pligsgetrou uitvoer.

2020 vertaling: ‘n lang proses

Die Kerklike Advieskomitee, waarop al die Kerke wat
die Afrikaanse Bybel gebruik dien, het die
Bybelgenootskap in 2004 gevra om ‘n nuwe vertaling
van die Bybel te doen. Daar is in 2005 daarmee begin.
Dis in vyf groot fases afgehandel:
1 Eers het teoloë wat kenners is op ‘n bepaalde boek,
in samewerking met kenners van die oorspronklike
tale, ‘n vertaling gedoen uit die betroubaarste
Bindstyle
beskikbare tekste.
Die 2020-vertaling is in die volgende bindstyle be2 Daarna is dit gestuur na Afrikaanse taalkundiges en
letterkundiges om seker te maak dat dit goed
skikbaar.
verstaanbaar vertaal is. As hulle veranderings wou
Volledige Bybel, mediumgrootte, swart hardeband
R129
aanbring, moes dit teruggaan na die eerste groep om
9780798224192
seker te maak dit voldoen steeds aan die betekenis
Volledige Bybel, mediumgrootte, luukse bruin verwerkte
van die oorspronklike tekste.
leeromslag, goud-op-snee, duimindeks
R329
3 Dan is dit gestuur na lesers wat deur die verskillende
9780798224208
Volledige Bybel, hoofletteruitgawe, mediumgrootte,
kerke benoem is. Hulle kommentaar moes dan weer
swart hardeband
R129
na die eerste twee groepe gestuur word om te
9780798224215
kontrolleer.
Volledige Bybel, hoofletteruitgawe, mediumgrootte, luukse
4 Dan word die teks na ‘n groep gestuur wat die hele
bruin verwerkte leeromslag, goud-op-snee, duimindeks R329
Bybelteks deurwerk om seker te maak dat
9780798224222
uitdrukkings deurentyd tussen boeke en tussen die Ou
Volledige Bybel met Deuterokanonieke boeke,
- en Nuwe Testamente konsekwent weergegee is.
mediumgrootte, volkleur hardeband
R229
5 Laastens is daar ‘n ander komitee wat alles finaal
deurwerk en klaarmaak vir die drukproses.
Romeine 5:10
Dit is dus nie een persoon wat sy/haar eie siening op
Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur
die dood van sy Seun met God versoen is, staan die vertaling afgedwing het nie, maar ‘n groot klomp
dit soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, mense wat mekaar kon kontroleer, wat die finale
produk gelewer het.
deur die lewe van sy Seun gered sal word.

Uitvoerende Hoof:

Die Bybel in ons lewens

Radiokansel.

Ek het onlangs ‘n geselsie gehad met twee van die
stigterslede van ons gemeente, Nils en Monica Anderson. Tussen familie-uitleg en kuiers in Peru en
Borneo, en te veel ander onderwerpe om te onthou,
vertel hulle dat, in die meer as 60 jaar se getroude
lewe, hulle elke aand uit die Bybel lees.

Dit laat ‘n mens baie
trots voel dat ‘n gemeenteseun, ds Karel Verhoef,
pas aangestel is as Hoof
Uitvoerende
Beampte
van Radiokansel. Sy pa,
Willem Verhoef, woon steeds in die gemeente.
Ons is dankbaar om ook in sy vrreugde te kan
deel.
Om te wys dat hy uit goeie hout gesny is het ds
Verhoef ook ‘n meestersgraad in bedryfsadministrasie behaal en is hy ook geregistreer as
psigometris. Hy sal hier onthou word vir die
lekker deelname aan die sang en musiek in die
gemeente. Hy is reeds 24 jaar lank aan Radiokansel verbonde.

Toe begin ons gesels oor wat die Bybel vir hulle beteken.
Monica: “Die Bybel is absoluut deel van ons lewens.
Die Bybel is vir ons wonderlik; vir hom (Nils) is die
deel van die meetsnoer in Psalm 16 sy credo, en vir
my is die deel van die berge so belangrik (Psalm
121); as ek by Badplaas kom tussen die twee berge,
dan voel ek tuis.. “ Toe gaan sy voort om te vertel
van ervarings wat hulle elkeen gehad het waar die
Here veral in krisistye duidelik uit die Woord met
hulle gepraat het.

Ons as gemeente bid hom ‘n geseënde Nils: “Jy kan nie leef sonder die Bybel nie. Die Bybel
sê vir jou alles. Daar mag in die Bybel dinge wees
dienstermyn in diens van ons Here toe.

Humor
Net voordat ‘n sekere kerkraad ‘n nuwe dominee sou
beroep, bid ‘n ouderling baie ernstig:
“Ag, stuur tog vir ons iemand wat nie opstêrs is nie;
nee, sommer so plein en simple en sonder saaits.
En ons beloof om ook ons deel te doen—as U die
weleerwaarde dominis sal besig hou, beloof ons plegtig om U gesalfde nederig te hou.”

Advertensies
Kontak gerus vir Beryl by die Kerkkantoor (012 803
1531) om produkte of dienste in die Goeie Nuus of
die Basuin te adverteer. Daar is geringe tarriewe aan
verbonde. Dit is ook by die Kerkkantoor beskikbaar.

wat jy nie op die oomblik verstaan nie, .. slaan dit
dan maar oor en gaan aan, want die Bybel is daar
om gelees te word.”
Ek het tydens ons gesprek ervaar dat hierdie twee
mense intiem saamleef, nie net met die Bybel nie,
maar veral met die Here wie se Woord die Bybel is.
Onwilekeurig dink ek toe aan ervarings wat ek self al
gehad het met die Here en hoe die Woord vir my
ook die rigsnoer in my lewe is.
Tog kry mens baie mense vir wie die Bybel ‘n geslote
boek is. Dit lê maar op die rak en word soms darem
afgestof, Dan is ons verbaas dat so baie mense verward en onseker in die lewe is, juis omdat hulle nie
die maatstaf en rigsnoer van God se Woord in hulle
lewens het nie.
Ons mag nooit sê ons hoor God nie praat as ons nie
tyd maak om Sy stem in Sy Woord te soek nie!

KERSMARK 28 NOV
Lentefees word Kersmark

Hier’s die resep: ‘n Lentefees wat uitgecovid is; ‘n gemeente waarvan die inkomste onder druk is; groeiende nood in die
gemeente en gemeenskap; en ‘n groep
ywerige lidmate. En die produk: Kers-

mark.

Hoe gaan Kersmark werk..?
Nee, dit gaan nie ‘n basaar wees met
stalletjies waar mense jou bedien nie. Dit
gaan werk soos ‘n selfdienwinkel. Om
seker te maak dat niemand onnodig in
gevaar gaan kom nie, sal al die voorgeskrewe protokolle nagekom word.
Die saal gaan ingerig word soos ‘n supermark met tafels wat al om die kante
uitgepak is, en dalk in die middel ook. Die
ware gaan vooraf op die tafels uitgepak
word en niemand gaan jou bedien nie.
Jy gaan dan by een deur inkom met jou eie
mandjie / sak / trollie /of wat ookal, en die
items wat jy wil koop, bymekaar maak. Dan
gaan jy by die ander deur uitstap waar iemand gaan wees wat jou betaling gaan
ontvang.
Ons wil sommer nou reeds dankie sê vir
almal wat gaan maak, skenk, aflewer, en
ondersteun sodat dit ‘n groot sukses gaan
wees.

Meyerspark gaan op 28 November Kersmark met ‘n verskil hou. Gemeentelede en
groepe word gevra om hulle verbeelding
vrye teuels te gee om te maak, te bak, uit
te sorteer, en enigiets verder wat verkoopbaar is, te skenk sodat dit daardie dag
verkoop kan word. Dink dalk aan iets wat
‘n kersgeskenk met ‘n verskil sal wees…
of die koekieblik wat met vakansie moet
gaan…. Of dalk daai ding wat in jou pad
lê….
Nadere reëlings sal in die Basuin en volgende Goeie Nuus gegee word. Kontak
gerus vir Rensché Smit by 074 588 9588
as jy enige vrae of voorstelle het.

