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Skepping tot en met die
koningskap van Saul
Ds Marius Venter

2020 is die Jaar van die Bybel. Dit is ook die jaar waarin die Bybelgenootskap reeds vir 200 jaar in
Suid-Afrika bestaan. Die Hervormer sluit aan by die jaartema, Die Bybel bring hoop vir almal, met ’n
Bybelse tydlyn wat in hierdie en die volgende uitgawes gepubliseer word. Daarmee dra ons by tot
lidmate se kennis van die Bybel.
Van Eden tot Haran (Genesis 1-11)
Die Bybel is die Woord van God wat vertel van gebeure
tussen God en mense, dieselfde God wat elke dag in
ons lewens ingryp. Genesis 1 en 2 vertel dat God alles
gemaak het en die belangrikste in die skepping, die
mens: man en vrou, Adam en Eva. Hulle woon in die Tuin
van Eden, en tog besluit hulle om ongehoorsaam aan
God te wees. God straf hulle en hulle word uit die tuin
verban. Adam en Eva se twee seuns, Kain en Abel, maak
op ’n dag rusie, en Kain vermoor vir Abel en word deur
God gestraf.
Die mense op aarde het meer geword en al hoe meer
gesondig. God besluit om almal deur ’n groot vloed te
verdelg, behalwe vir een gehoorsame man, Noag. Noag
bou in opdrag van God ’n boot of ark, en Noag en sy
gesin en verskillende landdiere en voëls word gered.
God gee die reënboog as teken dat Hy nooit weer die
mensdom deur ’n vloed sal uitwis nie. Noag se nageslag
het meer geword en in Babel gewoon. Hulle besluit om
’n toringstad tot in die hemel te bou om naam te maak.
God keur dit af en verwar hul taal, en die projek misluk.
Die mense trek weg van mekaar en versprei. In Haran
woon Abram en Sarai.
Van Haran tot Gosen (Genesis 12-50)
Abram ontvang die Goddelike opdrag om na ’n vreemde
land te trek. Sy beloning sou ’n groot nageslag en die
land Kanaän wees. Hy moes net God alleen dien en
gehoorsaam. God sluit dus met Abram ’n verbond of
ooreenkoms. Abram en Sarai was kinderloos en reeds
oud. Later het Abram een seun by Hagar, naamlik Ismael,
en ’n ander by Sara, naamlik Isak. Abram stuur Ismael
en Hagar weg, en dié nageslag neem eeue later die
Moslemgeloof aan. Isak se nageslag word Israel genoem
en Jesus Christus word eeue later uit hierdie stamlyn
gebore. Abraham word die vader van die gelowiges
genoem.
Isak trou met Rebekka, en God herhaal sy belofte aan
Isak. ’n Tweeling word gebore, naamlik Esau en Jakob.
Jakob bedrieg vir Isak en ontvang die vaderlike seën
wat Esau toegekom het. Jakob moes vlug, en hy eindig
by Rebekka se familie in Haran. Jakob werk vir sy oom
Laban. Hy raak verlief op Ragel, maar trou eers met
haar suster Lea en sewe jaar later met Ragel. Jakob het
12 seuns en een dogter, Dina. Sy seuns word later die
stamvaders van die 12 stamme van Israel, nadat Jakob
se naam deur God na Israel verander is. God beloof ook
aan Jakob ’n groot nageslag en die land Kanaän.
Jakob trek sy seun Josef voor. Uit haat verkoop sy broers
hom as slaaf aan handelaars. Aan Jakob vertel hulle dat
’n wilde dier Josef verskeur het. In Egipte koop Potifar vir
Josef. Die Here seën Josef. Op ’n valse aanklag beland
Josef in die tronk. Hier lê hy drome uit. Die farao hoor van
Josef nadat hy self ’n onverstaanbare droom gehad het
wat niemand kon uitlê nie. Josef lê die farao se droom uit
en word as onderkoning van Egipte aangestel.
’n Droogte in Kanaän dwing Josef se broers om kos in
Egipte te gaan koop. Josef herken hulle, maar hulle weet
nie wie hy is nie. Na Josef in trane vir hulle vertel wie
hy is, laat hy sy vader Jakob en sy hele familie na Egipte
kom. Hulle vestig hulle in Gosen.
Van Gosen tot Jerigo (Eksodus, Levitikus, Numeri en
Deuteronomium)
Die afstammelinge van Jakob woon en vermeerder vir
eeue in Egipte. ’n Nuwe farao wat nie vir Josef geken
het nie, het die Israeliete dwangarbeid laat doen en

later al die seuntjies laat doodmaak. ’n Vrou het haar
seuntjie in ’n mandjie tussen die riete op die Nylrivier
versteek. Toe die dogter van die farao hom vind, het sy
hom aangeneem en hom Moses genoem. Die jong prins
Moses kies toe later teen die Egiptenare vir sy eie mense,
en hy moes vlug na Midian.
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Eendag verskyn God op die berg Horeb in ’n brandende
bos aan Moses. God beveel Moses om die volk Israel uit
Egipte na Kanaän te lei. Moses se versoek aan die farao
om die Israeliete te laat trek, val op dowe ore. Die Here
teister Egipte met tien plae. Na die tiende plaag, die
dood van die eersgeborenes, gee die farao in, en Israel
vlug onder leiding van Moses uit Egipte.
God bevry sy volk en versorg hulle op die reis deur
die woestyn. By die Sinaiberg gee God aan die volk
die tien gebooie en sluit weer met hulle ’n verbond.
Moses ontvang voorskrifte oor verskillende offers, die
tabernakel, rein en onrein dinge, die Groot Versoendag
en die viering van die pasga of paasfees. Met die hulp
van die Here verslaan Israel al die volke oos van die
Jordaanrivier. Moses sterf op die berg Nebo, en Josua
word as sy opvolger aangewys.
Van Jerigo tot Sigem (Josua en Rigters)
Van die beloftes van God het reeds waar geword. Die
aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob, het reeds ’n
groot nageslag gehad, maar nog geen land om in te
woon nie. Nou neem Josua die volk droogvoets deur
die Jordaanrivier, en die ommuurde stad Jerigo word
op ’n wonderbaarlike wyse met die hulp van die Here
ingeneem. So word die meeste van die stede in Kanaän
ingeneem. Die beloofde land word onder die 12 stamme
verdeel. Voor Josua se dood roep hy die volk by Sigem
bymekaar, en die belofte om God alleen te dien, word
hernu.
Die volk raak keer op keer ontrou aan God. God straf
hulle deur ’n vyand teen hulle te stuur. Die volk het
later berou en roep tot die Here. God begeester ’n
militêre leier wat die vyand verslaan, en die volk kon
weer in vrede woon. Hierdie militêre leiers word rigters
genoem, en die bekendes is Simson, Gideon, Jefta en
ook ’n vrou, Debora. Nadat die Israeliete deur Ehud van
die onderdrukking van koning Eglon van Moab bevry is,
keer Naomi en haar skoondogter Rut terug, en Rut trou
met Boas.
Van Sigem tot Jerusalem (1 Samuel tot 2 Samuel 1-5)
’n Kinderlose egpaar se gebede word verhoor en Samuel
word gebore. Samuel doen diens by Eli, die hoëpriester,
en volg hom later op as hoëpriester, profeet en selfs
militêre leier. Onder leiding van Samuel verslaan Israel
die Filistyne verpletterend. Toe Samuel oud word, het
die oudste manne na hom gekom en gesê dat hulle nou
’n koning wil hê om oor hulle te regeer.
God wys Saul as eerste koning aan. Saul, aanvanklik ’n
suksesvolle koning, raak geestelik versteurd. Samuel
het Saul skerp tereggewys en daarna in Betlehem ’n
jong seun, Dawid, onder leiding van die Here tot koning
gesalf. Dawid verslaan die reus Goliat en word goeie
vriende met Saul se seun Jonatan. Saul doen alles in sy
vermoë om Dawid om die lewe te bring. In ’n veldtog
teen die Filistyne sterf Jonatan en Saul langs mekaar.
Met sy privaatleër neem Dawid Jerusalem in, en hy maak
die stad die hoofstad van sy koninkryk.
(Ds Marius Venter is
’n emerituspredikant van die Kerk)
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Jerusalem tot Babel tot Jerusalem
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In hierdie Jaar van die Bybel dra Die Hervormer graag by tot lidmate se kennis van die Bybel, met ’n
Bybelse tydlyn wat in drie agtereenvolgende uitgawes verskyn.
Van Jerusalem tot Babel (2 Samuel, 1 en 2 Konings,
1 en 2 Kronieke, Esegiël, Daniël)
Om datums aan gebeure in die Bybel te koppel, is
nie maklik nie, maar ons kan tog min of meer aandui
wanneer belangrike dinge gebeur het. So kan ons sê
dat Dawid koning in ongeveer die jare 1010-1000 voor
die geboorte van Jesus koning word. Dawid was nie net
’n goeie soldaat nie, maar het ook psalms geskryf. Hy
was die belangrikste koning in die Bybel. Ongelukkig
doen hy ook verkeerde dinge. Hy raak verlief op ’n
getroude vrou, Batseba, en hy stuur haar man, Uria,
na die oorlogsfront, waar hy sneuwel. So word Dawid
’n moordenaar. Dawid se tweede groot sonde was die
telling van die volk om sy eie mag te bepaal, en as straf
tref pes die volk vir drie dae.
Dawid salf Salomo, sy seun, as sy opvolger. Salomo
is bekend vir sy wysheid en rykdom. Hy laat ook die
tempel in Jerusalem bou. Die tempel word die enigste
(sentrale) plek vir die aanbidding van God in Israel.
Salomo se strewe na aansien lei tot sy ondergang, want
hy trou met honderde vroue om politieke redes, maar
die vroue wou hul eie afgode aanbid, en Salomo moes
toe vir hulle tempels bou.
Na Salomo se dood (932 vC) skeur Israel in twee, en
Rehabeam word koning van die Suidryk en Jerobeam
koning van die Noordryk. Jerusalem bly die hoofstad
van die Suidryk, en Samaria word die hoofstad van die
Noordryk.
In die Noordryk moes die profete gedurig die konings
en die volk waarsku om nie afgode te aanbid nie. Die
konings word die een na die ander deur God afgekeur.
Die bekendste was Agab wat trou met Isebel, ’n
Baälaanbidder. Die profeet Elia hou aan om Agab en
Isebel te waarsku teen hul afgodery, en die twee sterf ’n
aaklige dood. Elisa volg Elia as profeet op, en Elia word
lewend in die hemel opgeneem.
Intussen verskyn ’n nuwe wêreldmag op die toneel: die
Assiriërs. Koning Hosea probeer Samaria beskerm, maar
in 722 vC word Samaria ingeneem en die inwoners
word na Nineve weggevoer. Dit was die einde van die
tien-stamme-ryk van Israel.
In teenstelling met die Noordryk, bly die bloedlyn van
Dawid behoue in die konings wat mekaar in die Suidryk
opvolg. Konings wat gehoorsaam aan God was, was
Asa, Amasia en Ussia. Koning Hiskia probeer sy bes om
die agteruitgang van die godsdienstige lewe van Juda
(Suidryk) reg te ruk, maar sy eie hoogmoed bring hom
tot ’n val. Nadat ’n ou wetboek tydens die herstelwerk
aan die tempel ontdek word, hervorm die jong koning
Josia die godsdiens, en God alleen word weer aanbid.
Intussen verskyn ’n nuwe wêreldmag op die toneel: die
Babiloniërs. Jojakim en Jojagin moes aan hulle begin
belasting betaal. Jeremia roep die koning en die volk op

tot bekering, maar sonder sukses. In 587/6 vC neem die
Babiloniërs Jerusalem in en die stad en tempel word tot
op die grond afgebreek. Die jong en gesonde mense
word in ballingskap na Babel weggevoer. Esegiël tree
as godsdienstige leier onder die ballinge in Babel op
en verkondig dat die volk weer eendag na Jerusalem
en Judea sal terugkeer. Die boek Daniël vertel ons meer
van die lewe in Babel.
Van Babel na Jerusalem (Esra tot Nehemia, Ester)
In 538 vC kom die Perse onder leiding van Kores (Sirius)
in Babilonië aan bewind en laat die ballinge na hul eie
lande terugkeer. Die eerste groep Jode/Israeliete keer
terug, met Sesbassar as leier. ’n Tweede groep, onder
leiding van Serubbabel, begin met die hulp van die
profete Haggai en Sagaria om herstelwerk in Jerusalem
te doen. In 516 vC word die bouwerk van die tempel
afgehandel.
Esra herstel die godsdiensoefening (kultus), en
Nehemia help om die stad Jerusalem te herbou. Die
Samaritane doen alles in hul vermoë om die bouwerk
teen te werk. Baie van die Jode besluit om nie na hul
land terug te keer nie, en hulle word die Jode in die
diaspora genoem. In hierdie tyd verkondig die profete
dat God ’n Messias gaan stuur, iemand wat weer die ou
ryk van Dawid sal herstel. Die boek Ester gee ons ’n blik
op die lewe van die Jode onder die Perse en Mede.
Van Jerusalem na Betlehem (tussentestamentêre
periode)
Tussen die Ou en die Nuwe Testament verloop ongeveer
350 jaar waarvan die geskiedenis nie in die Bybel
opgeteken is nie. Om die wêreld waarin Jesus gebore
word te verstaan, moet ons iets van hierdie gebeure
weet. Alexander die Grote, ’n Griekse koning, begin
in 336 vC met ’n veldtog om die nuwe wêreldheerser
te word. Hy slaag, en so word ook die wêreldtaal
Grieks. Die Jode het ook nog Aramees gepraat. Tydens
opstande onder leiding van die Hasmoniërs verkry die
Jode weer godsdiensvryheid. Hierdie oorloë word die
Makkabeëroorloë genoem.
Verskeie godsdienstige groepe ontstaan in hierdie tyd,
en ons leer hulle in die Nuwe Testament ken as die
Sadduseërs, die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle
vorm die Joodse Raad wat die godsdienstige lewe van
die mense gereël het. Ongelukkig het hierdie leiers,
saam met die Romeine, die gewone mense baie sleg
behandel.
In 63 vC neem die Romeinse generaal Pompejus
Jerusalem in. In 7/6 vC word Jesus in Betlehem gebore
toe Herodes die koning in Jerusalem en Augustus die
keiser in Rome was, en Judea en Galilea deel was van
die provinsie Sirië. Serenius was die goewerneur.
(Ds Marius Venter is
’n emerituspredikant van die Kerk)
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Van Betlehem tot Jerusalem tot Rome
Ds Marius Venter

Om die geskiedenis (“historiese” verhaal) van Jesus te vertel, is moeilik en ons moet altyd onthou dat die vier
Evangelies elk met sy eie doel en aard geskryf is. Daarom kom verskille voor en ons lees van gebeure waarvan
nie in al die Evangelies vertel word nie.
Van Betlehem tot Jerusalem (Matteus tot Johannes)
Voor die geboorte van Jesus word ons vertel van ’n ander
spesiale seuntjie wat gebore word. Hy word Johannes
genoem, en ons leer hom later as Johannes die Doper ken.
Hy was ’n gewilde profeet onder die volk en hy verkondig dat
die mense moet ophou sondig en hulle laat doop, want die
Messias, die Verlosser, is op pad. Later doop hy ook vir Jesus in
die Jordaanrivier. Johannes was ’n vreeslose profeet, en dit lei
uiteindelik tot sy dood. Herodes het hom gevange geneem
en laat onthoof.
’n Engel verskyn aan ’n jong meisie, Maria, en vertel haar dat sy
swanger sal word, dat sy ’n Seun sal hê en dat Hy die Verlosser
sal wees. Haar verloofde, Josef, bly by haar al was hy nie die
vader van die kind nie. Josef en Maria moes na Betlehem gaan
omdat daar ’n volkstelling gehou is. Terwyl hulle daar was,
word die seuntjie gebore in ’n stal, want daar was nêrens ’n
gastekamer beskikbaar nie. So word Jesus in ’n dierevoerbak
neergelê.
Hulle ontvang besoek van skaapwagters wat by engele gehoor
het dat Jesus gebore is, en ook van drie sterrekykers wat ’n
ster tot in Betlehem gevolg het. Jesus word in die jaar 7/6 vC
gebore en nie in die jaar nul of een soos ons sou verwag nie.
Dit is as gevolg van ’n berekeningsfout wat biskop Dionusios
Exiguus in die vierde eeu gemaak het. Op die agtste dag is
Jesus besny en ontvang Hy die Naam, wat Verlosser beteken.
Toe koning Herodes verneem het van die seuntjie se geboorte,
was hy woedend. Hy laat al die seuntjies jonger as twee jaar
doodmaak. Gelukkig word Josef gewaarsku en hy, Maria en
Jesus vlug na Egipte. Na die dood van hierdie Herodes keer
Jesus en sy familie terug na Nasaret. Toe Jesus 12 jaar oud
was, het Hy saam met sy ouers na Jerusalem gereis om die
Paasfees te vier. Hier het Hy die mense beïndruk met sy kennis
van God en die skrifte.
Toe Jesus ongeveer 30 jaar oud was, begin Hy met sy openbare
optrede in Kapernaum. Hier langs die meer van Galilea woon
Hy en roep Hy sy eerste vier dissipels, onder wie Petrus en
Johannes. In hierdie omgewing het Jesus baie wonderwerke
gedoen, mense op sabbatsdae in die sinagoges geleer en
ook gelykenisse vertel. Jesus was gewild onder die mense,
en nadat Hy ’n man met ’n gebreklike hand genees het, het
sy teenstanders (godsdienstige leiers) begin om ’n komplot
teen Hom te smee. Jesus wek ook sy vriend Lasarus uit die
dood op.
Mense het van oral af gestroom om Jesus te sien en te hoor.
Later het Hy nog agt dissipels gekies, onder wie Judas, die
Iskariot, sy uiteindelike verraaier. Jesus beweeg ook buite die
land se grense om mense gesond te maak en hulle oor die
koninkryk van God te leer. Eindelik verklaar Petrus dat Jesus
die Christus (die Gesalfde of Messias) is. Hierna begin Jesus se
laaste reis na Jerusalem. Tydens hierdie reis vertel Jesus ook
sy dissipels van sy dood en opstanding wat nog moet gebeur,
maar hulle verstaan nie wat Hy bedoel nie.
Jesus ry die stad Jerusalem op ’n donkie binne, ’n koning van
vrede en nie van oorlog nie. Die mense verwelkom Hom met
oorgawe. Die volgende dag het Hy die tempel besoek en die
mense wat daar besigheid gedoen het, verjaag. Die Paasfees
kom nader en die lede van die Joodse Raad besluit om Jesus
gevange te neem en iewers dood te maak, want hulle was
bang vir die volk en ’n opstand in Jerusalem. Judas besluit om
Jesus vir 30 silwermunte te verraai.
Jesus en sy dissipels het die aand bymekaar gekom om die
Paasfees te vier. Hier stel Jesus die nagmaal in. Hierna gaan
Jesus saam met sy dissipels na die Tuin van Getsemane om
te bid. Jesus vra sy Vader vir hulp en krag. Toe daag Judas
saam met soldate op en arresteer Jesus. Eers word Hy verhoor
deur die Joodse Raad, daarna word Hy na Pilatus gestuur,
maar Pilatus verklaar dat Jesus onskuldig is. Koning Herodes
spot met Jesus en stuur Hom na Pilatus terug. Die skare was

opgesweep en Pilatus besluit dat Jesus gekruisig moet word.
Jesus moes self die dwarsbalk van sy kruis dra, maar Simon
van Sirene help Hom tot by Golgota.
Om 09:00 die oggend word Jesus gekruisig. Jesus word
gespot en getart. Om 12:00 het dit donker geword en om
15:00 het Jesus gesterf. Selfs die swaar gordyn in die tempel
het middeldeur geskeur. Daar was ook ’n aardbewing. Hierna
word Jesus in ’n nuwe graf begrawe. ’n Klip word voor die
ingang van die graf gerol om te keer dat sy dissipels sy
liggaam kom steel. Romeinse wagte moes ook daar waak.
Op die Sondagmôre het vroue na die graf gegaan om Jesus
se lyk te balsem, maar toe hulle daar aankom, was die klip
weggerol en die graf leeg. Jesus het uit die dood opgestaan
soos Hy beloof het. Jesus is die Seun van God. Hierna verskyn
Hy aan die vroue en later die aand ook aan sy dissipels en
baie ander mense. 40 dae na sy opstanding vaar Hy op na die
hemel, nadat Hy aan sy dissipels die opdrag gee om hierdie
Goeie Nuus aan alle mense te verkondig en hulle te doop.
Voor hul oë word Hy lewend, op ’n wolk, die hemel ingeneem.
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Van Jerusalem tot Rome (Handelinge van die Apostels)
Mattias word in die plek van Judas as apostel gekies. Tien
dae na Jesus se hemelvaart op Pinkster, was sy dissipels almal
bymekaar. Met verskeie tekens word die Heilige Gees oor hulle
uitgestort, en Petrus lewer sy eerste preek aan die mense in
die straat. Baie mense het tot bekering gekom, en so ontstaan
die eerste gemeente in Jerusalem. Mense het selfs hul grond
verkoop om vir die armes te sorg. Ananias en sy vrou Saffira
verkoop hul grond maar hou van die geld, en hulle slaan albei
dood neer. Sewe diakens word in die gemeente gekies om te
help met die versorging van die armes.
Petrus en Johannes word in die tronk gegooi nadat hulle in
die tempel preek oor Jesus wat uit die dood opgestaan het.
Na die pleidooi van Gamaliël word hulle vrygelaat. Een van
die diakens, Stefanus, word aangekla omdat hy gesê het dat
Jesus uit die dood opgestaan het en die Seun van God was.
Hy word deur ’n woedende skare met klippe doodgegooi. Een
van die getuies van die steniging was Saulus, ’n Fariseër, en hy
begin om die gemeentelede, mans en vroue, te vervolg en
in die tronk te gooi. Baie van die lidmate moes uit Jerusalem
vlug, maar so versprei die Goeie Nuus oor Jesus Christus.
Ons lees ook van Filippus en die Etiopiër. Terwyl Saulus op
pad is na Damaskus om gelowiges te arresteer, verskyn Jesus
aan hom, en hy kom tot bekering. Sy naam verander later na
Paulus. Petrus ontmoet Kornelius, ’n Romeinse kaptein, en
nadat Kornelius hoor van Jesus Christus, kom hy en sy hele
huis tot bekering. Die apostels besef dat Jesus nie net die
Verlosser van die Jode is nie, maar van alle mense.
Om die evangelie aan ander mense te verkondig, besluit
Paulus en sy medewerkers om dorpe en stede regoor Asië en
Europa te besoek. In Antiogië word die bekeerlinge die eerste
maal Christene genoem. In Filippi kom Lidia en haar gesin
tot bekering en hulle word die eerste Christene in Europa.
Tydens drie sendingreise word Paulus soms weggejaag en
gearresteer, besoek hy verskeie dorpe en stede en vestig hy
gemeentes. Die vervolging van Christene in die Romeinse Ryk
word ernstig onder keiser Claudius (41-54 nC).
Na sy laaste sendingreis word Paulus weer in Jerusalem
gearresteer. Hy bring twee jaar in die tronk deur, en
uiteindelik stuur goewerneur Festus hom na Rome. Paulus
was ’n Romeinse burger, en hy beroep hom op die keiser in
Rome. Na ’n storm op see naby Malta, kom Paulus eindelik
in Rome aan, waar hy toegelaat word om ’n huis te huur. Hy
woon ongeveer twee jaar lank in Rome. In hierdie tyd skryf
hy ook verskeie briewe aan gemeentes en vriende. Hierdie
briewe is in die Nuwe Testament opgeneem.
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