
:--Mar die eintlike Trugte'va.n:die beweging top sta.atkundig 
.· .gebied leg nog in· die toEfkoms en sill ·vei' 'n~later s~e~ 
oer 'n 20 of 30 jsar, waarskynlik nog ruimer 11tof : lewer, 

. as ver ons wat nou nog maJJ dit) eerste tekens van lewe 
··moes anwys. 

8. DIE BYBEL IN AFRIKAANS~ 

DIE BESLUIT VAN DIE GENOOTSK.A.P; \ 

Neem ons oer uit . die Jaarlikse Verslag van die 
.'>Genootskap, gehou 24 Augus 1878, en gepubliceer in die 

.. Patriot van 6 September, 1878 :-

BYBELVERTALING. 

In verba.nd bierme lees die "\Toorsitter 'n brief voor van 'n 
~afwesige lid. Menear stel voor Opt in beginsel an 
te neem dat !lie tyd daa.r is om die By bel in Afrikaans te ver- , 
· taa.l. Menear sekondeer. Menear - . --- bet 
,drie bedenkings darte'en: ; · 

1. -Die ta.al is nog nie ryp genoeg da.a:rvoor nie. 
. · 2. Ons kan nog da.1usonder kla.a.r kom; omda.t die Kinder
·,bybel en Predikante an die beboefte voldoet en die weg om 
, salig te worde duidelik genoeg is. 

3. Ons bet die geldelike middels nie, omdat die tekort nog 
·>Op ons drnk. · 

Die besware .word ver [algar weggeneem, bebalwe ver die 
• inbrenger daa.rvan. 

In ailtwoord op die vraag of dit sal · vertaal ·worde na ODS 

Statevertaling, of uit die ou Tale-is die vergadering ·van 
.:gevoele om na die Bron en Oorsprong terug te ga.an. •En op 
die vraag wie dit .sa~ vertaal, wordt ~it an die bestuur · opg~

. dra om 'n Komm1ss1e daarvoor te ktes. Verde:t word an die 
.. 'Bestuur opgedra om so gou as mo'entlik is 'n Spel- en Lees
boekie uit te ge.-Die bestuur word berkose. 

Besluit om die verrig£ings van die vergadering met die 
-voorgelese brief te lat druk. Met dankgebed gesluit. 
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Die beete toeligting wa~ ons kan ge van die besluit js..:. 
<()ID. oer te neem die leader van die Patriot van 2 7 Sept. · 
1878 :-

So bet ons Genootskap dan 1:n beginsel dit aangeneem, dat : 
clit tyd is om die By bel in Afrika&ns te vertaal. 

\ 

Ons weet dis 'n saak van groot gewig, daarom bet ons die · 
lesers gevraag om bulle oordeel ·'n bietjie nit te stel, tot one 
eers die ~odige inligtings kan ge o'er die besl"'it, en die besware · 
daarteen, en die uitvoering daarvan, ' 

\ 
DIE llESLUIT SELF 

l-is '!Jif.~g.r;.nWJ: nie, want-
a) Voor die Genootskap nog bestaan bet, was die saak ali. 

in werking ;_ was daar al onderhandelings met die Brits- en 
Buitenlandse Bybelgenootschap; is daaro'er geskrywe in die· 
Zuid Afrikaan ens. Grootendeels bet die Genootskap syn·c 
ontstaan daaraan te dank. 

b) :Meer as eens was .dit alter sprake in die Genootskap" 
self. Mar telkens is dit uitgestel omdat die meerderheid· 
seg: 1' Dis 'n al te gewigtige saak en ons het nog nie lig : 
genoeg daarin nie." · 

c) Boodskappe en briewe van belangstellende buite af bet. 
ons dikwils daarom gevra.ag ; mar op enkele stemme kon, 
ons so iets groots nie onderneem nie. 

d) Party Iede van die Genootskap won al op bulle eie · 
koste stukke van die Bybel in Afrikaans uitgege he, en die 

· Genootskap het bulle ernstig vermaan om dit nie te doen, nio
omdat die saak te gewigtig is ver 2 of 3 om dit uit te voer. 

e) Ruim 'n maand voor die tyd bet die bestuur an al die : 
lade kennis gege dat die vraag sal voorgeleg worde, en bulle 
. versog om daaro'er na te .denk en: daar 'n sa.ak van gebed van 
te maak, en die vol'ige aand is 'n biduur expres daaro'er ge-. 
hou, om die Ieiding van Gods Gees te vra. 

2. Die besluit is nie arwsrsigtig uitgedruk nie. Die voorstel1 
wa.t angeneem is, was : · " om in beginsel &n te neem dat die 
tyd daar is om die Bybel in Afrikaans te vertaal.". Let op

a) Dis mar in beginsel angeneem. 
b). Om te vertaal. Nog nie om dadelik nit te genie. 
c) In o'ereenstemming da.arme is dit "an die Bestuut op-. 

gedra om 'n Kommissie daarvoor te kies." Die K<?mmissie 
kan besluit of bulle 'n enkele boek, of die Nuwe Testament, .. 
of die hale Bybel wil vertaal. Mar dan moat bulle dit eers. 
weer an d~e G;enootskap voorle, om te oordeel o'er die wyse-, 
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van ·vertaling,: die spelling, ena. voor . dit uHgege word. 
Daarme sal wei 'n jaar of 'n paar jr.re . verloo.i>; ten11y bulle 
besluit om maar 'n enkele boek ui~ te ge, ·dan · kan dit wat. 
goower g&an, ' 

DIB BESWARE Dll:iTEEN 

l ' is oek by die Besluit nie uit die oog verloor nie. Die vol-
lende besware is op die vergadering gemaak (m weerleg : 

1. D{e taa,l is nog nie ryp genoeg daarvoot nie. Daarop is. 
voldoende geandwoord in die vergadering : 

a) 'n Taal is nooit volkome nie. Die spelling, ens. ver-. 
ander nog geiiurig in elke taal. · Lees mar die oue ''Hollanse· 
en Engelse Bybels en vergelyk dit met teenswoordige. As. 
die Hollanders en Engelse dus moet g'3wag he om die Bybel 
in bulle taal te vl)rtaal totdat die taal e6rs volmaak was, dan 
sit bulle van dag nog. sonder Bybel in bulle taal, en sal dit, 
nooit kan vertaal nie, want die tale verander nog al dag. En 
so is dit mar met Afrikaans oek ; dit sal mar altyd nog ver-
ander. · ·• 

b) Mar dis nog die vraag of die veranderings wel verbe
terings is. Een ding is seker dat die tale met die veranda-· 
rlngs veel van bulle oorspronkelike karakters verlodr, deur 
vreemde woorde en vorme van ander o'er te neem. En veral 
met Afrikaans, wat bier so ~ussen Hollans en Engels ver
ward is ; by loop gevaar Vll.n Engelse woorde en uitdrukkings. 
en Hollanse vorme o'er te neem. Dis die vraa~ of -Afri
kaans o'er 4 of 5 jaar nog so suiwer is as dit nou Is. (Kyk 
Patriot, 1876, bl.llS). Ons bet non die reel: "Skryf soos 
jy prast," en sou dit dan nie die bee~ wees om die Bybel ~te 
· vertaal in ons taal net sooa by is nie ? · Dis seker nodig as 
ons met so'n vertaling die welsyn en nut van onse bevolking: 
bedoel ; want ontwikkeling van taal en nasie gaa.t gelyk. 
Sodra. jy bo die stand van die taal gaat, gaat jy oek bo die 
stand van 'die naaie. 

c) Mar so ver as 'n taal volmaak kan wees, bestaat die; 
volmaaktheid juis daarin dat die bevolking o'ereenkom om 
so veul as mo'entlik is eenders te skrywe. Mar die volmaakt. 
heid nioet jynie eer., in 'n taal he voor dat jy die Bybel 
daarin vertaal nie. Mar o,mgekeerd, juis die Bybelvertaling 
breng die taal tot die eenvormigheid. So is die Gotise taal 
gevorm deur die vertaling van Ulfilas, die Duitse taal deur 
die vertaling van Luther, en die Hollanse taal deur die· 
Statevertaling. En as een ding die Afrikaanse taal tot 
skryftaal sal vorm, deur '1;1 overeenstemming in die spelling 
en gebruik van woorde te breng, dan sal dit juis 'n by bel-
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~er~Ung wee~. : S6os 'n 'man die ta.a.l in syn Bybel le~$, so 
• :sal hy dit skrY,we oek. .En da.a.rom is dit '.n versigtige besluit. 

van die GenoJtskap, dat die spelling, ens. in die verta.ling 
·eers deur bulle moet goedgekeur worde v66r dit uitgege wort. 
En ons soil die wenk wi~ ge an die verta.lers om so veul as 
'bulle kan die kara.kter van die taal suiwer te bewaar ; mar 
om dan oek nie al te !age uitdrukkings te gebruik nie wa.e.r 
bulle betere ka.n kry nie, soos tamaai ver groot, ens. 

2. Die tw(lde beswa.a.r is: '' Ons ka.n nog sonder 'n Afri
ka.a.nse bybelverta.ling klaar kom, omda.t die Kinderbybel 

·-verstaanbl).ar is Tar die eenvoudigste ; omdat die mensa an 
bulle predika.nte kan vra w;aar. bulle die By bel nie verstaafl. 
nie ; en omdat die weg der sa.ligheid verstaanbaar genoeg is 

·in die Bybel." Dit sou dus 8 bewyse wees, dat so'n verta.ling 
·'<>nnodig is. 

a) "Die Kinderbybel is verstaanbaa.r gcnoeg." Hierteen 
:is opgemerk : 

1. Die Kinderbybel ip mar ver kinders. 
2. Dis nie die By bel self nie, mar 'n boek o'er die By bel • 

. Dis nie die auiwere onverva.lste melk nie (1 Petr. 2: 2); 
.. ~is melk met water gemeng. En ons wildie Bybel self in 

\ 

on.se taal he; ons wil Gods woord puur en louter in ons eie 
taa.I boor. 

. b) '' Die mensa ka-n ver bulle predika.nte vra. we.a.r bulle 
} ·.die Bybel nie verstaat nie, Hierteen is geseg : · 
I 1. Dis onmo'entlik; algar kan gen predikant bereik nie. 
I 'En as algar dit a.l kon en sou doen, waar sal die predikant 

· die tyd van· daa.n kry om algar reg te help ? En a.l sou hy 
~al die tyd M, waar kryg jy al 'n predika.nt wat a.ltyd klaar is 
()m op alle punta inligting te ge ? · 

2. Die beginsel is Rooms, dat ons 'n Bybel moet be wat 
die volk nie versta.a.n nie, en wat net die predikante kan 

"·verataa.n. Die By bel is juis ver· die eenvoudige (Ps. 19: 8, 
waar " slegten " moes vertaal wees '' eenvoudige " of "onge
'leerde;" Matth, 11 : 25), en wat hulle daarby noodig h~t is 
· die Ieiding van die Heilige Gees (l. Job. 2: 20, 27). 

c) "Die leer der saligheid is verstaanbaar genoeg in onse 
·Hollanse Bybel ver die eenvoudigste." Gode dank! hierin 
is de waarheid; die beginsels is eenvouddig genoeg. :Mar ons 

· kan nie by be~insels bly. nie (Hebr. 5: 12 tot 6 : 2. Die 
·.sa.ad moet syn.wortels diep uitskiet in die leer van die Koning
-ryk, anders gaa.t dit net soos met die saad wat gen diepte van 
aarae bet nie ; dit groei mooi ver 'n tyd, mar soos vardruk
'k:ing of vervolging kom wort_hulle geerger, of soos dit moet 
-verta.al wees, . dan wort bulle afvallig (Mat, lS : 20, 21). 
Die hele By bel is cen, en 'n gristeu moet so veul weet om in. 
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alles te kan staande bly. As ons mar met 'n paar verse ~n 
uitkom, waarom bet onse liwe Heere dan die hele Bybel lat· 
beskrywe? 

Dat daar 'n menigte ple'kke i11 die Hollanse Bybel onver_
staanbaar is ver @DSO algemene bevolking sal gen man T~ 
verstand en wat kennis van die saak bet ontken niii'. Kyk 
maar die lys van onverstaanbare woorden in die ;Bybel in <ins' J 

Almanak van vanjaar (1878) ; en dis mar 'n prpewe; daar 'ia 
bonderde meer. Dan van uitdrukkings, hoeveul Afri.kano~s· 
verstaat die krag en betekenis byvoorbeeld van " deze " en 
"gene" in die Bybel (byv. Hebr. 12: 10). En hoe vele 
Afrikaners verstaat sulke uitdrukking as: " Eenen dorschen
den os zult gy niet muilbanden " (1 Tim. 5 : 18) " zyn 
rieken zal zyn in de vreeze des Heeren" (Jes. 11: 3)-" olie 
tot den luchter" (Ex. 25 : 6), ens. 

3. Die derde beswaar is : " Ons bet die geldelike middela 
nie, omdat die tekort nog op ons druk." Hiertsen is opge· 
merk: 

a) Teen die tyd dat die vertaling k1aar is en gedrnk moet 
worde, hoop ons, sal die tekort wel al gedek wees. 

b) .A.s dit mog nodig wees, dan sal daar wel wees wat vet 
so 'n belangrike saak sal hydra. 

c) Die goud en silwer is oek onse liwe Here syn. En as · 
dit syn wil is dan sal Hy ons oek die middels ge om die 
Bybel in .Afrikaans te lat druk . . 

Die bowestaande is die besware soos dit op die .• V erga.dering 
uitgesproke en weerleg is. Daaruit kan ons lesers sien, dat 
die Genootskap die besluit nie geneem bet voordat bulle 
die besware in die oge gekyk het nie. Mar daar is nog 'n 
beswaar.wat ons bier moet in aanmerking neem, en wat die 
bestunr mete doen het. 

4. " W aar kryg ons die manne wat bekwaam is om die 
Bybel te vertaal ? Wie is bier wat bekwamer is om die 
Bybel te vertaal as die manne wat onse Statenvertaling ge
maak bet? " Die beswaar lyk gewigtig, mar dit val gou 
weg als ons op die vollende punte)et : . 

a ) . Die .manne wat die By bel in Hollans vertaal bet was 
seker knafper as ons, mar dit baat ons niks as hnlle dit nie 
in ons taa vertaal bet nie. 

b) Dan ons kan mos bulle werk gebruik. 
c) En dan in die twe honderd jare nadat bulle vertaling 

gemaak is, het die ondersoek van Gods W oord nie stil ge
sta.an nie. Daar was na die tyd mos weer baing manna wa.t 
nog slimmer en geleerder was. W aarom sou ons hv.lle weri 
oek nie mag gebrnik nie ? Was die Heilige Ge_es dan na 
1618 en 1619 nie moor in die gemeente nie? Of het Hy Jiika 

12 . 
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meer gelee:- nie ? . W at het Hy dan gemaak? 0 ne, Hy het 
geleer. Ouwere Handskrifte is ontdek; betere vertalings 
gemaak op verskeie plekke. En waarom moet ons dan die lig 
van die laaste twe honderd jare weggoi ? Ons seg nie dat ons 
meer weet as die Statenvertalers nie. Mar ons seg: Wat 
hulle gedaan bet, en wat andere na hulle gedaan het, wil ons 
alles gebruik, in ons taal, tot nut van ons volk. 

_d) En dan dieselfde Gees wat hulle gelei het, wil ver om~ 
o~k leer en lei, en dis daarop veral .dat ons steun, in 
gebed en nederige verwagting. Maar dit lei ons tot 

DIE UITVOERING DAARVAN. 

Hier moet ons op drie dinge let : . 
1. Hoe dit rnoet vertaal woTde. In die V erslag staat : " In 

antwoord op die vraag of dit sal vertaal worde na ons State
vertaling of uit die oue Tale-is die vergadering van gevoele 
om na die " Bron en Oorsprong terug te gaan." Die beslnit 
seg meer as 'n mens by die eerste lasing sal denk. Dit seg 

a) Die Afrikaanse vertaling moet nie uit Hollans maar uit 
Grieks en Hebree1tws gemaak word e. N ou dis seker 'n goeje 
besluit ; want die Apostels het nie in Hollans maar in Grieks 
geskrywe. En as jy wil weet wat 'n man eintlik meeD, dan 
moet jy hom in syn eie taal hoor. Maak jy 'n vertaling van 
'n vertaling, dan gaat jy al·verder van die oorsproDg, en eers 
is dit melk en water, mar naclerhand is dit water en melk. 
En dat onse Hollanse vertaling oek mar feilbare mensewerk 
is, sal elkeen moet erken, of ons moet weer Roomse worde, 
wat onfeilbaarheid an 'n bepaalde vcrtaling teekeD. Hoe 
dikwils hoor ons Die van die preekstoele dat oDs predikante 
seg : die vertaling moes hier so of so gewees he ! Hoe :lik
wils lees ODS in boeke verbeterings van die vertaling ! Op 
hoe veul plekke is in die Bybelverklarings foute in die ver
taling ontegenseggelik angetoon ! En waarom moet ons non 
die lig alles verwerp ? Lat ons mar hier op 'n paar van die 
foute wys. 

Drie a parte Griekse woorde wort in onse Hollanse vertaling 
o'ergesetmet een woord: wereld. Jy het in die Grieks: (1) 
aion, euw of bedeling (Mat. 13 , 39, 40 ; 24 : 3 ; 28 : 20 ; 
Ef. 1 ; 21; ens); (2) oikournene, de bewoonde wereld, die; 
gem~dende maatskappy (Mat. 24: 14; Lnk. 2: 1; 4 : ' 51 
Hand. 11 : 28 ; ens) ; en (3 ) kos~nos, die wereld in syn teens
woordige vorm, soos die dinge nou daaruit siet (Mat. 13' : 35, 
25: 34; ens). Kyk nou wat 'n verwarring gee£ dit af. Daar 
gaat verskeie aiones of bedelings o'er onse kosrnos of wereld. 
¥1l as ons lees in onse vertaling Mat. 13: li9, 40, en 24: 31 
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ens 'voleinding der wereld,'' dan denk ons dat dit betee
ken die verbranding der wereld deur vuur waarvan ons lees 
2 Petr. 3: 10 en Op. 20: 11, terwyl onse Heer nie daarvan 
spreek, maar eenvoudig van die einde van deze bedeling. 

Of neem 'n ander voorbeeld. Drie verskillende woorde in 
Grieks wort in die Hollanse By bel vertaal met: hel. Daar 
is (1) hades, dodenryk, plaas van die afgeskeidene (Mat. 11: 
23 ; Hand. 2 : 27, 31 ; 1 Cor. 15 : 55; Op. 1 : 18; 6 : 8 ;. 
20: 13, 15); (2) tartaros, afgrond, skuilplaats van die bose 
£eeste (2 Petr. 2: 4, vergeleke met Luk. 8: 31; Op. 9: 1, 
2, ens.) ; (3) gehenna, bel, strafplaas der verdoemde (Mat. 5 : 
29, 30 10: 28; Mark 9 :\43-45). Kyk nou bier alweer 
wat 'n verwarring en misverstand geef dit. In Op. 20: , 14 
staat : " En de dood en de bel werden geworpen in den poel 
des vuurs." Nou hoe kan die hel in die bel geworpe worde? 
Maar alles wort duidelik as ons vertaal soos in Grieks . staat : 
"En de dood en de doodenryk wort geworpe in die poel van 
vuur." 

Nou bet ons maar net voorbeelde gege van een so01·t van 
foute, namelik waar verskillende woorde met dieselfde woord 
in Hollans vertaal is. Maar ons sou nog 'n menigte sulke 
voorbeelde kan l.>ybring. En aldie punte sou ons moet o'er
neem as ons net uit Hollans vertaal. .Sou dit non nie b'aing 
beter wees dat ons vollens die oorspronkelike tale al die an
gewese en erkende fouta verbeter nie ? Dan kan ons teen
standers tog duidelik sien dat bulle verkeerd bet as bulle seg: 
"ons wil die mensdom agteruit breng." Ne, ons wil ons volk 
neem waa.r bulle is, en dan daarvandaan vorthelp deur t~ ge
bruik wat voor ons gedaan is. 

b) Mar 'n twede punt wathier in anmerking kom as ons tot 
die bron en oorsprong moet teruggaan is : Wnt is clie regte 
Griekse en Hebreuwse teks ? Die handskrifte van die profete 
en apostels het ons nie meer nie. Daar is 'n menigte hand· 
skrifte, veral van die Nnwe Testament. Op baing plekke 
verskil die handschrifte ; die een geef die woord, die ander 
g:ad 'n ander woord ; of bulle geef verskillende vorme van 
dieselfde woord. Ja somstyds geef die een 'n sin wat die 
ander uitlaat. W atter is nou die regte ? 

-In die tyd van die Hervorming toen die algemeene ange
nome Griekse teks (textns recept1ts) opgemaak is vollens · die 
uitgawe van Robert Stefanus en Erasmus, vollens welke teks 
die Hollanse vertaling gemaak is, toen bet bulle nog nie veul 
ondersoek gedaan na die juiste lesing nie. Hulle had oek 
mar min handskrifte waarna bulle kon gaan en die was mar 
van late datum. Erasmus had so min handskrifte, dat 
by mar een had op Open baring, en -yan di.e bet Stt!kke ma~eer 



sodat hy parte van die boek moes terng vertaal in Grieks uit 
die La.tynse verta.ling van die Roomse Kerk. ·Robert· Stefanus 
had tog 13 ba.ndskrifte. Mar van die handskrifte wa.t bulle 
toen gehad bet is gen een ouwer as uit die tiende een~. Nou 
i~ 900 jare tyd kon die teks deur al die o'erskrywe al erg ver
alider en bedorwe wees. N a die tyd is daar bonderde hand
skrifte ontdek, en regte ouwe oek, party uit die 4de eeuw of 
alliguit die einde van die derde eeuw. Dan .is daar manne 
opgesta.an wat bulle bele lewe daaran gewy bet, en nog wy, 
om die ouwe bandskrifte op te spoor, met makaar te verge. 
lyk' en so uit te vinde wa.t die sui were teks is soos die Apos
te1s dit geskrywe bet. Erasmus bet an syn nitgaaf van die 
Grieks en Latynse teks mar 6 maande gewerk. Met die nau
keurige ondersoek is daar meer as 500 plekke in die Nuwe 
Testament gekry waar verskil is tussen die bandskrifte.Nou 
m·dit wel waar, die meeste verskille is mar kleinighede, ver· 
skille-van enkele letters en woorde; gen enkel leerstuk van 
ons geloof wort daardeur beskadig nie. Mar tog wil ons so 
na. as mo'entlik die Nuwe Testament be soos die Apostels 
self dit geskrywe bet, nie waar nie ? Bowedien doet 
dit ·bier en daar venl tot verduideliking as ~y die ware lasing 
bet. En waarom moet ons bierin nou oek die lig weggoi 
wat ons in die laatste 300 jare gekry bet, onder leiding van 
'die Heilige Gees, want. dis ~elowige manne wat . die hand
smfte ondersoek, BOOS Tischendorf, Alford, Scrivener, ens. 
Ne, oek bierin moet ons toon dat ons die mensdom nie 3 
'eenwe wil agteruit bring nie ; mar bulle wil neem waar bulle 
is; 'im met die lig wat ons bet bulle wil CJphelp. 

-2. ·•n Twede vraag, wat by die uitvoering te pas kom, is : 
Wie sal so'n vertaling ma.ak ? Hat ons wei die regte manne 

;claarvoor.? Die vraag boort einlik by die Bestuur wat die 
~~nne moet aanstel. En tog .wil ons bier oek in kort onse 
~agte se. Ons dink so'n kommissie moat minstens uit 4 

·fedEm bestaan. Twe daarvan moet in staat wees om die oor
·spronkelike tale te verstaan, die Latynse, Hollanse, Engelse, 
·Dnitse en Franse vertalings te vergelyk, om sodoende goed 
en grondig nit te vinde wat eintlik in die oorspronkelike 
staat. En die 2 ander moet niks andere ken as Afrikaans, 
sodat bulle die sin en mening iu suiwer Afrikaans kan 
Uitdruk, 

8. Die laatste vra.ag is : Hoeveel moet vertaal worde ? Die 
' bele Bybel? Of die Nuwe Testament mar? Of net 'n enkele 
boek? Ons was eers van gedagte die hele Nuwe Testament. 

·Mar omda.t die saak so gewigtig is, sou ons nou raai : neem 
liwer8 mar eers een boek; vertaal die; ge dit uit; da.n kan 
pn~ ee:r!! daa;rujt siep. ~n oordeel of dit goed is soos die saak 
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aangeTat wort ; dan of daa.r 'n verandering in die uitvoering 
moe~.kom. • N aderll.aud ·.natuurlik die bele·>Bybel. -

r -

TEENST&ND 

teen die besluit werd verwag, en is dan oek 1 Qpgedaag, 
1aoewel nie 80 algemeen en 80 hewig ·as verwag ~,td nie. 
Die· enigste w&t dit g~waag bet om ridderlik · met syn 
na.am voor de dsg te kom en bierteen te s~ry;we was :Qs, 
du Plessis, van ltustenbqrg, Transvaal. Syn boofbeswaar 
is, da..t. daar . gebre~e en onvolkom.ehede in die AfriPa,pse 
taa.l.is, wat sal maak dat so'n vertaling op sommige,pl~tkke 
dubbel~innig en onseker sal wees. Toen die redsktie v•n 
die: J'(l.triot daarop antoon, dat ~l die · gebreke· Wl1ot ]!y in 
Afri~~s .kon aanWYs in· andere tale oolrs bes~t 
wa.arin die ,Bybel vertaald is, sommige-dsarwan sells. in-die 
oorspronkelike tale waarin God syn W oord lat besl«y:we 
bet-toen bet by geswege ; ons hoop dat by overtuigd is. 

TOE STEMMING 

met die besluit werd van verskillende kante vernome. In 
die Patriot van 4 Oktober bet 'n predikant van die Ned. t,.;::: 
Gere£. Kerk openlik syn goedkeuring aan die besluit ge
heg. Andre net privaat bulle medewerking beloof. Pri
vate persone bet geldelike ondersteuning beloof. Een 
man sal 'n vette slag-os gee ver die eerste Afrikaanse 
Bybel, ens., ens. En · 

HOlil STAAT DIT NOU? 

waarom is die vertaling nog nie in die lig gekom nie ? 
Ons is nie 'n staat om die vraag volkome te beantwoorde 
nie. Mar die besluit van die Genootskap was mar om 
met die saak te begin. Mar in die Patriot 1an 19 Sept. 
1879 siet ons 'n leader o'er die" Nuwe Engelse Bybelver
aling, '' w&a.rsn 'n menigte van die bekwaamste en reg
nnigste predikante van England en .A.merika same enige 
are. al besig is, en wat in 1880 sal ~uitkom; en ons denk 
dat die gekose komite wag om die hulp daarvan oek te be. 
Daar is al verskeie nuwe vertalings wat die komite same 
met vroegere kan gebruik, byv. in Hollan a die van Van der . 
Palm, die van de Synode, ens., en in Engels die ve 



134 

Alford, Darby, ens. Mar dis seker dat in onse eeuw, en 
miskien nooit so lank as die gristelike kerk bestaat;is 
daar 'n werk van soo'n omvang, ondersoek en degelikheid 
geda.an, as die nuwe Engelse vertaling wat nou gemaak 
word. Dit word dan oek verwag dat die meeste Engelse 
Protestantse Genootska.ppe dit -sal erken · en aanneem. 
Daarom is dit'van belang om wat te wag op die voltooiing 
van so'n werk. · 
' Van groot gewig is die saak. Elke gristen in ons land 
mag wei dagelyks bid om wysheid en die Ieiding van die 
Heilige Gees ver die manne an wier ha.nde onse Bybelverta
ling is·toevertronwd, Mag GodsjWoord weldra suiwer,onge· 
skonde, en. klaar in ons in taa.l gelees en gehoord worde! 
Dan sal dit die verna.amste vrug van die ~ Afrik. Taalbewe
ging wees, en vale sal God in die eeuwigheid nog daarvoor 
dank. 


