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DERDE KWARTAAL 2020 

23 Junie tot 25 Augustus 2020 
 

TEMA 1: DIE INTER-TESTAMENTêRE PERIODE 
 
Tussen die laaste bladsy van Maleagi (laaste boek van die Ou 
Testament) en Matteus (die eerste boek van die Nuwe Testament) is daar 
net ‘n skoon wit bladsy in ons Bybel. Maar hierdie wit bladsy 
verteenwoordig ongeveer 400 jaar! Dit is ‘n baie lang tydperk, en 
gewone gemeentelede weet omtrent van niks wat in hierdie 400 jaar 
gebeur het nie. Was God “doodstil” in hierdie tydperk? Het Hy nie meer 
met sy volk gepraat nie? Daarom dat party mense na hierdie periode 
verwys as die tyd “toe God stil geword het”. Maar presies wat het in 
hierdie 400 jaar gebeur? 400 jaar is omtrent net so lank as die tydperk 
tussen Jan Van Riebeeck se koms na SA (in 1652)  en vandag. As jy die 
wêreld se geskiedenis lees tot en met 1652 toe Van Riebeeck met sy bote 
daar by Kaapstad geland het, en jy slaan dan byna 400 jaar oor en hervat 
die geskiedenis by 2019, is daar ‘n baie, baie groot gat in die gebeure. Dit 
moet baie moeilik wees om die gebeure in 2019 te verstaan, as jy 
absoluut géén kennis dra van die periode tussen 1652 en 2019 nie. 
Dieselfde beginsel geld ook vir die Nuwe Testament! Jy kan nouliks die 
Nuwe Testament verstaan wat in die 1e eeu nC geskryf is sonder om te 
weet wat in die voorafgaande 400 jaar gebeur het (want ons lees niks 
hiervan in die Ou Testament nie). 
 
Dit is hierdie periode wat bekend staan as “Die Periode tussen die Ou en 
die Nuwe Testament”. Dit staan ook bekend as die “Inter-testamentêre 
Periode”. Dit is hierdie periode wat ons so breedweg op 5 Dinsdae gaan 
bestudeer. Hoe verpak ‘n mens nou 400 jaar se geskiedenis in 5 lesings? 
Ons gaan nietemin probeer om dit soos volg te doen: 
 
Lesing 1 :  23 Junie 2020 
 
(a) Kyk na ‘n tydraamwerk van die geskiedenis. Ons gee ‘n oorsig oor 

die (politieke) geskiedenis tussen Maleagi en Matteus.  
(b) Hoe het hierdie gebeure die wêreld voorberei vir die koms van  

Christus? 
 
 
Lesing 2 :  30 Junie 2020 
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(a) Ons gee ‘n oorsig oor die vernaamste boeke wat in hierdie tydperk 
geskryf is, en wat nie in die Bybel opgeneem is nie. Ons dink aan 

boeke soos Tobit, Judit, Barug, Susanna, Lied van die drie jongmanne, 
Wysheid van Ben Sirag, 1 & 2 Makkabeërs, ensovoorts. Ons kyk ook 
na die rol wat hierdie boeke gespeel het in die vorming van sekere 
dogmas, soos byvoorbeeld oor die ontstaan van Satan.  
(b) Ons kyk ook na Masada, die Esseners en die ontstaan en 
Qumrangeskrifte, en ons kyk sommer ook na die ontstaan van die 
Septuaginta (= Griekse Ou Testament), en die belangrikheid daarvan. 
 
Lesing 3 :  07 Julie 2020 
 
(a) Ons gaan kyk na instellings en groeperinge wat in hierdie tyd 
ontstaan het. Wanneer ons die Nuwe Testament oopmaak, lees ons 
van dinge soos sinagoges, Sadduseërs, Fariseërs, Skrifgeleerdes, 
Herodiane, Selote, rabbi’s, Sanhedrin, ensovoorts. Nêrens in die Ou 
Testament het ons ‘n enkele woord hiervan gelees nie? Waar kom 
hierdie groepe nou so skielik vandaan? Hoe en waarom het hierdie 
groeperinge ontstaan?  
(b) Wat van die Messiasverwagting? Sien artikel van HF Van Rooy, 

Zondervan Pictorial Encyclopedia (pp. 202-203) en Eenvolume-
kommentaar p. 958. 
 
Lesing 4 :  14 Julie 2020 
 
Vroeër is gemeen dat die Boek Daniël ongeveer 500vC geskryf is, dit wil 
sê vóór die aanbreek van die inter-testamentêre periode. Deesdae is die 
algemene siening dat dit ongeveer 167 vC geskryf is, dit wil sê binne-in 
die inter-testamentêre periode. Kom ons lees ‘n paar grepe uit die Boek 
Daniël as ‘n geskrif wat na gebeure in die Inter-Testamentêre periode 
verwys. 
 
 
Lesing 5 :  21 Julie 2020 
 
Ons lees nog ‘n paar grepe uit die Boek Daniël as ‘n geskrif wat na 
gebeure in die Inter-Testamentêre periode verwys. 
 
TEMA 2 : DIE VROEG Ná-NUWE TESTAMENTIESE PERIODE 
 
Min gelowiges (veral in Afrikaanse Gereformeerde kerke) is bekend met 
die geskiedenis wat direk ná die Nuwe Testamentiese era afgespeel het. 
Een van die redes daarvoor is omdat Luther en Calvyn se verhale so 
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belangrik is in die Gereformeerde tradisie, dat dit eintlik die verhale van 
die post-Nuwe Testamentiese tyd oorskadu. Dit is baie jammer, want die 
eerste eeue van die Christelike era het ‘n baie belangrike rol gespeel in 
die vorming van ons teologie. Nogtans is min mense vertroud met die 
geskiedenis tussen Paulus en Luther. Natuurlik sal ons die bykans 1500 
jaar in hierdie tyd in die Bybelskool kan behandel nie, maar ons gaan 
nietemin probeer om so ‘n oorsig oor die eerste 500 jaar van die 
Christelike era te gee.  
 
Lesing 1 : 28 Julie 2020 
 
(a)  Wat het met die apostels gebeur in die na-bybelse tyd?  Oorsig oor 

die Patristiese periode. Verskillende genres van geskrifte. Waarde 
van hierdie geskrifte vir ons vandag. 

(b) Vroeg-Christelike vervolging. Redes vir vervolging. Aard van 
vervolging. Voorbeelde van mense wat vervolg is: Marinus, die 
soldaat; Perpetua en Felicitas. 
 
Lesing 2 : 04 Augustus 
 
(a) Wie was die Apostoliese Vaders en wie was die kerkvaders? 
Oorsig oor die inhoud van die Apostoliese Vaders se geskrifte.  
(b) Oorsig oor Nuwe Testamentiese Apokriewe. Ontstaan van die 
kanon, en kriteria wat gebruik is. 
 
 
 
 
Lesing 3 : 11 Augustus 2020: 
 
(a) Vroeg-Christelike simbole. Plekke van aanbidding: huise, 
katakombes, kerkgeboue. Mosaïekwerk in geboue. 
(b) Opkoms van asketisme en kloosterwese. Oorlewering van 
manuskripte van die Bybel.  
 
Lesing 4 : 18 Augustus 
 
(a) Temas uit vroeg-Christelike literatuur: Huwelik, seks, egskeiding, 

vrou, aanbidding. 
(b) Temas uit vroeg-Christelike literatuur: Rykdom, armoede, gawes 

van die Heilige Gees; Leringe oor die Heilige Gees en oor 
Godheid.  
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Lesing 5 : 25 Augustus 2020 
 
(a) Ketterse leringe; geloofsbelydenisse. 
(b) Papyri, gedigte en liedere in die vroeë Kerk. 
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