
Die “Bybel” of “Geskrifte” of “Woord van God” is 'n boek wat die Christen se geloofsfondament 

is. Hierdie boek is heelwat verskillend van ander boeke. As 'n geheel is die Bybel 'n samestelling 

van 66 individuele boeke wat deur omtrent 40 verskillende outeurs geskryf is – almal van Asië. 

Hierdie mense het almal verkillende beroepe gehad, soos konings, belastinggaarders, vissermanne, 

dokters, boere, diensknegte, regspraktisyne, ens. Hulle het die Bybel oor 'n periode van omtrent 

1500 jaar geskryf. Meeste van hierdie mense het mekaar nie geken nie en het op verkillende 

plekke gebly, verwyderd van mekaar. Nietemin, teen die tyd dat al die verkillende boeke en dele 

van die Bybel uiteindelik bymekaargevoeg is, het die Bybel een bedoeling gehad en dieselfde 

storie vertel. Dit is net moontlik omdat die Heilige Gees van God hierdie mense geïnspireer het 

om elke deel te skryf. Daarom is die Bybel 'n outydse boek wat hedendaags uiters gewild is. Dis 

Bybel was die eerste boek ooit wat op 'n drukpers gedruk is en is in baie tale vertaal.

Die Bybel is verdeel in twee hoofdele: die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou 

Testament bestaan uit 39 individuele boeke wat in 927 hoofstukke verdeel is. Hierdie Ou 

Testament is oorspronklik in die Hebreeuse taal geskryf wat so lyk:

Hierdie Ou Testament waarvan ons praat, is steeds vandag die heilige geskrifte van die Jode.

Aangaande die Nuwe Testament: dit is opgemaak uit 27 boeke en het 260 hoofstukke. Die 

skrywers van hierdie deel van die Bybel het almal die Griekse taal gebruik wat so lyk:

Die Bybel bevat die ware weergawe van die geskiedenis van die wêreld en voorspel ook 

sy einde. Dit vertel van die oorsprong van die mens, die gevolge van sonde, en praat van die 

Hemel en die Hel.

Wat sekerlik bewys dat die Bybel 'n bonatuurlike boek is, is die feit dat die Bybel 

herhaaldelik die toekoms voorspel het en die profisieë het telkens waar geword.

Die Bybel het die korrekte antwoord vir jou mees belangrike vrae, soos:

Waarom is ons hier? Wat is ons doeleinde?

Waarom, nadat ons in hierdie wêreld gebore word, sterf ons?

Nadat ons sterf, waarheen gaan ons gees?

Nadat ons sterf, gaan ons terugkom om gereïnkarneer te word?

Is duiwels iets anders as die geeste van mense wat reeds gesterf het?

Hoe verskil ons mense van diere?

Wat presies is sonde?

Wat moet ons doen om uit die kringloop van sonde en karma gered te word?

Is daar werklik 'n God?

Waarom ondergaan die mensdom swaarkry en teleurstelling en dan uiteindelik die dood?

Vir antwoorde hierop en vele ander vrae, lees verder...

WAT IS DIE BYBEL?



1. Die  Begin

2. Abraham

3. Moses

4.

5. Profete

6. Profesieë van Christus

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Die Exodus

Die Nuwe Testament, Geboorte van Christus en die Versoeking

Aanvanklike Prediking en Bediening

Pasga en die Lyding van Christus

Die Opstanding en die Eertydse Kerk

Na al die Nasies.

Wonderwerke en Gelykenisse

®Die Goeie en die Onheil
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Hierdie Produk is 'n storie vorm van die woord van God. Ons moedig julle aan om die bybel 

teksverwysings, wat onder aan die blaie van hierdie boek verskein, na te slaan vir 'n indiepte studie 

van die woord van God.

Alle regte voorbehou.  Geen gedeelte van hierdie book mag gereproduseer word in enige vorm of 

op enige manier, elektronies of meganies, insluitende fotokopiëring, plaat, band en laserskyfopname, 

of deur enige inligtingsbewaring en onsluitingstelsels, sonder skriftelike verlof van die uitgewer nie.
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