
APOSTOLIESE VADERS EN APOKRIEWE BOEKE 
 

(deur Prof Hennie Stander) 
 

Apostoliese Vaders 
 

1. Didache 
2. Brief aan Diognetos 
3. Barnabasbrief 
4. Briewe van Ignatius 
5. 1e en 2e Brief van Clemens aan die Korintiërs 
6. Herder van Hermas 
7. Brief van Polucarpus aan die Filippense 
8. Martelaarskap van Polukarpos 

 
Apokriewe boeke 
 
In ons moderne tyd is daar ‘n hernude belangstelling in die apokriewe boeke van die Bybel.                
Baie mense wonder wat hierin staan, en hoekom dit nie ook deel is van die Afrikaanse Bybel                 
nie. Daar is immers baie kerke wat hierdie boeke hoog aanskryf, en wat dit selfs deel van                 
hulle Bybel het. In Engeland, byvoorbeeld, is die apokriewe boeke eers in 1827, onder druk               
van Presbiteriaanse  kerkgroepe, uit die Bybel gehaal en apart begin druk.  
 
Die terme “apokrief” en “kanoniek” 
 
Die term “apokrief” is afgelei van ‘n Griekse woord wat “weggesteek” beteken. Daar is              
aanvanklik geglo dat die apokriewe boeke se inhoud te “heilig” is vir gewone gelowiges, en               
dat dit daarom vir hulle “weggesteek” moes word. Dit is eers in latere eeue toe die onegtheid                 
van sekere boeke aan die lig gekom het, dat die woord “apokrief” die betekenis van “vals” of                 
“verdag” aangeneem het, soos ons dit vandag nog in Afrikaans aantref. Die term “kanon” is               
weer afgelei van ‘n ander Griekse woord wat “maatstaf” of “ meetstok” beteken. Die              
bedoeling is dat die kanonieke boeke die enigste boeke is wat ons as maatstaf mag neem om                 
te vas te stel wat is die korrekte geloof. 
 
Ou Testamentiese apokriewe boeke 
 
Die apokriewe boeke kan in twee hoofgroepe verdeel word, naamlik Ou Testamentiese en             
Nuwe Testamentiese apokriewe. Kom ons kyk na so ‘n paar voorbeelde van interessante Ou              
Testamentiese apokriewe boeke. Een staan bekend as “Toevoegings tot die Boek Ester”. Die             
Boek Ester in ons Bybel eindig by hoofstuk 10 vers 3. In die “Toevoegings tot die Boek                 
Ester” gaan die verhaal aan vanaf hoofstuk 10 vers 4 tot by hoofstuk 16. In die Hebreeuse                 
teks van die Bybelboek Ester sal ons nie eenkeer die Naam van God teëkom nie. In die                 
“Toevoegings tot die Boek Ester” wemel dit egter van verwysings na God en die Here. Die                
oogmerk van hierdie apokriewe boek is dus ongetwyfeld om die boek Ester ‘n meer              
godsdienstige kleur te gee, omdat die eerste boek as te sekulêr beleef is. 
 
Dan is daar die Wysheid van Sirag wat baie soos die Boek Spreuke is. Dit bevat allerhande                 
wyshede soos die volgende: “Moenie ‘n mens om sy skoonheid prys nie en moenie ‘n mens                
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verafsku wie se voorkoms onaansienlik is nie” (Wysheid van Sirag 11:2). In die apokriewe              
boeke word daar ook heelwat toevoeginge tot die Boek Daniël gemaak. Ons lees             
byvoorbeeld in ons Bybel hoe drie van Daniël se vriende in ‘n brandende oond gegooi is. Die                 
apokriewe boeke gee ook vir ons die gebed wat Asarja daar in die vlamme gebid het. Hulle                 
gee ook die lied wat die drie manne in die vuur gesing het en waarmee hulle God verheerlik                  
het nadat die engel van die Here die vlamme doodgeblaas het.  
 
‘n Ander apokriewe boek vertel vir ons die pragtige verhaal van Susanna, die vrou van               
Jojakim. Sy was ‘n baie vroom vrou, en besonder aantreklik. Daar was twee regters wat               
altwee graag met haar seks wou hê. Sy het geweier. Die twee regters bring toe valse                
getuienis teen haar. Hulle het vertel dat hulle gesien het hoe sy met ‘n jongman owerspel                
gepleeg het. Daniël het egter tot haar redding gekom en die bedrog openbaar gemaak. Van               
daardie dag af is Daniël hoog geag deur die volk. 
 
 
Nuwe Testamentiese apokriewe boeke 
 
In ons Nuwe Testament kry ons die Evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. In               
die apokriewe boeke kry ons ook die evangelies van ander apostels van die Here, soos van                
Thomas, Jakobus en Petrus. Die Evangelie van Thomas vertel vir ons allerhande interessante             
stories oor wat Jesus as kind gedoen het. Ons lees byvoorbeeld dat Jesus eendag saam met sy                 
pa Josef (wat ‘n timmerman was) in die werkswinkel gestaan het. Josef moes ‘n rusbank               
maak, maar die een plank was te kort. Jesus sê toe aan Josef dat hy die een punt van die                    
plank moes trek.  Toe Josef dit doen, het die plank net so lank as al die ander planke geword.  
 
Die Evangelie van Jakobus gee weer vir ons interessante stories oor Maria se ouers, asook               
haar kinderdae. In Die Evangelie van Petrus kan ons meer lees oor die lyding, kruisdood en                
opstanding van Jesus.  
 
Die boek Handelinge in ons Nuwe Testament staan bekend as die Handelinge van die              
Apostels. Maar in die apokriewe boeke het ons ook die Handelinge van spesifieke apostels,              
soos van Johannes, en ook van Petrus, en van Paulus. So lees ons in die Handelinge van                 
Petrus dat Petrus gehoor het dat die keiser hom oor sy leringe wou doodmaak. Daarop het                
Petrus uit die stad Rome gevlug. Terwyl Petrus op pad uit die stad is, sien hy vir Jesus wat na                    
die stad Rome toe loop. Petrus vra toe vir Jesus: “Waarheen gaan U?” (In Latyn is dit: “Quo                  
vadis?”). Daarop antwoord Jesus dat Hy gaan om vir ‘n tweede keer gekruisig te word in die                 
plek van Petrus, omdat Hy sien dat Petrus van sy marteldood af wegvlug. Petrus het skaam                
geword, en teruggegaan Rome toe.  Daar is hy gekruisig met sy kop na onder.  
 
Hierdie apokriewe boek was baie populêr deur die eeue heen, en het onder aanleiding daartoe               
gegee dat Petrus se vraag aan Jesus (“Quo vadis?”) ‘n belangrike slagspreuk geword het in               
gemeenskappe dwarsoor die wêreld.  
 
In ons Bybel het ons die Openbaring van Johannes. In die apokriewe is daar ook               
openbaringe van ander apostels soos van Paulus, Thomas en Petrus. Die Openbaring van             
Petrus was geweldig populêr in die Westerse Kerk. Dit het byvoorbeeld ‘n groot invloed              
uitgeoefen op Dante se Goddelike Blyspel (Divina Commedia). In die Openbaring van Petrus             
is daar onder andere ook grafiese beskrywings van die afskuwelikste tonele in die hel.              
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Hierdie beskrywings het deur die eeue heen ‘n groot rol gespeel in mense se opvattings oor                
die hel.  
 
Ons lees in hierdie boek dat daar in die hel ‘n groot meer is wat gevul is met vlammende slyk.                    
Vroue wat op die aarde owerspel gepleeg het, word aan hulle hare opgehang bo die               
opborrelende slyk. Manne wat owerspel gepleeg het, word aan hulle voete opgehang met             
hulle koppe binne-in die slyk. Dan was daar ook vroue en manne teen wie se oë gloeiende                 
ysters gedruk is.  Dit is hulle wat op aarde slegte dinge oor Jesus en sy leringe gespreek het.  
 
Wanneer is besluit wat is kanoniek en wat is apokrief 
 
Maar wanneer is besluit wat is nou Bybel en wat nie? Kom ons begin by die Ou Testament:                  
Die Jode het hulle Ou Testament in drie dele verdeel, naamlik die Wet, Profete en Geskrifte.                
Die Wet word ook die Pentateug genoem, en bestaan uit die 5 boeke van Moses. Die Profete                 
bestaan uit boeke soos Jesaja en Jeremia, asook die kleiner profete soos Joël en Amos. Die                
Geskrifte bestaan uit boeke soos Spreuke, Prediker, Hooglied en Ester. In die tyd van Jesus               
was slegs die eerste 2 groepe, naamlik die Wet en die Profete, as Skrif beskou. Daarom dat                 
Jesus telkens van die Wet en Profete gepraat het (Mt. 5:17, 7:12, 22:40). In die tyd van die                  
Nuwe Testament was daar natuurlik verskillende Joodse groepe aan die orde van die dag, en               
nie almal het dieselfde Bybelse Boeke as Skrif aanvaar nie. Die Sadduseërs, byvoorbeeld,             
het slegs die eerste klompie boeke, naamlik die Wet, as Skrif aanvaar. Die Ou Testament               
soos ons dit vandag ken, is eers in 90 n.C. by ‘n vergadering te Jamnia as Skrif aanvaar.  
 
Die Nuwe Testament is eers ‘n paar eeue later amptelik vasgestel. Trouens, die eerste poging               
om ‘n Nuwe Testament saam te stel, is deur ‘n ketter gedoen. Sy naam was Marcion. Hy het                  
geglo dat die God van die Nuwe Testament nie dieselfde kan wees as die God van die Ou                  
Testament nie. Hy het gesê dat die God van die Ou Testament is wraakgierig, wreed en                
onregverdig, terwyl die God van die Nuwe Testament liefdevol is. Verder het hy gesê dat die                
God van die Ou Testament inkonsekwent is. God het in Eksodus 20 die maak van beelde                
verbied, tog het Hy Moses beveel om ‘n goue slang te maak. Die God van die Ou Testament                  
is volgens Marcion ook ongelig, omrede Hy moes vra waar Adam en Eva is (Genesis 3:9).                
Marcion besluit toe om ‘n klompie gesaghebbende boeke te versamel en as Skrif voor te hou                
aan sy volgelinge. Omdat Marcion die God van die Jode en van die Ou Testament geminag                
het, het hy besluit om alle Bybelboeke met Joodse elemente uit te gooi. Op die ou einde het                  
hy met ‘n dun versnipperde Nuwe Testament gesit.  
 
Marcion se dwalinge het die Kerk laat besluit om self ook ‘n lys uit te bring van wat hulle as                    
gesaghebbende Bybelboeke beskou. In 170 n.C. het hulle die eerste lys uitgebring. Dit het              
baie gelyk soos ons Bybel, behalwe dat dit nie die Bybelboeke Hebreërs, Jakobus, I en II                
Petrus en III Johannes bevat het nie. Die teoloog Athanasius het in 367 n.C. vir die eerste                 
keer ‘n Nuwe Testament uitgebring wat presies met ons s’n ooreenstem. Athanasius se lys              
Bybelboeke is toe by twee sinodes as korrek aanvaar. Dit was by die sinode van Hippo                
Regius (393 n.C.) en Carthage (397 n.C.) 
 
Op grond waarvan is bepaal watter boeke deel van die Bybel moes word? 
 
Soos ons nou gesien het, was daar talle geestelike boeke in omloop in die eerste eeue n.C.                 
Maar op grond waarvan het teoloë besluit dat sekere boeke “Bybel” moet word, en ander nie?                
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Wat die Nuwe Testament betref, is die volgende maatstawwe gebruik: 
 

Apostelskap: Daar is gevra wie die outeur van die bepaalde Bybelboek is. As dit              
Paulus of een van die ander apostels is, is die Boek opgeneem in die Bybel. Indien                
nie, is dit uitgegooi. Die probleem met hierdie maatstaf is egter dat sekere boeke in               
die Bybel opgeneem is omdat daar geglo is dat dit deur Paulus geskryf is. Vandag is                
daar teoloë wat dit sterk betwyfel of sommige van hierdie boeke wel deur Paulus              
geskryf is. Maar ons kan tog nie nou daardie boeke uit die Bybel uitgooi nie! 
Ortodoksie: Die “ortodoksie” van elke boek is ook ondersoek. Dit beteken bloot dat             
daar gekyk is in watter mate die inhoud van die betrokke boek in lyn was met die leer                  
van apostels soos dit deur apostels aan die kerke oorgelewer is. Boeke wat “vreemde              
dinge” geleer het, is uitgegooi. 
Oudheid: Die boek moes ook “oud” gewees het om te kwalifiseer om in die Bybel               
opgeneem te word. Dit beteken dat die boek in die eerste paar dekades na Jesus se                
optrede op die aarde geskryf moes gewees het. Boeke wat in latere eeue geskryf is, is                
ook uitgegooi. 
Gebruik: Daar is ook gekyk na hoe wydverspreid die boek gebruik is. Boeke wat in               
al die groot sentra (soos Rome, Aleksandrië en Antiochië) van die antieke wêreld             
gebruik is, is in die kanon opgeneem. As ‘n boek net plaaslik populêr was, is dit nie                 
as kanon aanvaar nie. 
Inspirasie: Moderne gelowiges is geneig om te dink dat net boeke wat deur die Gees               
van God geïnspireer was, in die Bybel opgeneem is. Die interessante is dat die              
kwessie van inspirasie nooit as ‘n maatstaf gebruik is nie. Die rede daarvoor is dat               
enige boek wat geestelike waarhede bevat het, as geïnspireerd beskou is.  
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