
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) is 'n lewende instelling en derhalwe trots om kreatiewe
kragte met die onafhanklike joernaal LitNet te snoer om opkomende digters en skrywers se werk in die Groen
Galery uit te stal. Aangesien die argitek van die monument, Jan van Wijk, ook sterk gevoel het oor die natuur,
word hy vereer deur dié buiteluggalery, gemaak van herwonne hout, waar sy as in ’n rots ingemessel is.
 
Ter ere van die ATM se 45ste bestaansjaar sedert 1975, wat volg op die destyds omstrede 1875-beweging om
die Christelike Bybel in Afrikaans te vertaal, plaas hierdie tydelike uitstalling die kollig op nuwe vertalings van
die Bybel in Kaaps. Die eerste openbare pleidooi vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans was 'n brief deur dr
Arnoldus Pannevis wat op 7 September 1872 in De Zuid-Afrikaan verskyn het. Uit korrespondensie wat daarop
gevolg het, het dit egter geblyk dat die meeste mense sterk daarteen gekant was. As wegbereider vir 'n
Bybelvertaling het CP Hoogenhout in 1873 die verhaal van Josef in Afrikaans uitgegee - 'Die Geskiedenis van
Josef voor Afrikaanse Kinders en Huissouwens, in hulle eige taal geskrijwe deur een Vrind'. Op die
predikantekonferensie in Julie 1875 op Wellington is die vertaling van die Bybel ook afgekeur. Hierdie toedrag
van sake het gelei tot die besef dat 'n stryd begin moes word vir die erkenning van Afrikaans as skryftaal. Met
die oog daarop is die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Paarl gestig in die huis
waarin die Afrikaanse Taalmuseum nou gevestig is.
 
Olivia M Coetzee, wat gereeld in Kaaps vir LitNet skryf en voortdurend dele van die Bybel in Kaaps vertaal, was
een van die beoordelaars van 'n kompetisie waarin deelnemers Genesis 1:1-8 kon vertaal. Weergawes van
dieselfde teks - wat reeds in 1893 in Afrikaans vertaal is, en later amptelik in die Bybelvertalings van 1933,
1953, 1983 asook Die Lewende Vertaling 2011 verskyn het - is by hierdie uitstalling ingesluit.
 
Die eerste vertalings van die Bybel in die amptelike, inheemse tale van Suid-Afrika is as volg: Tswana (1857),
Xhosa (1859), Sotho (1881), Zulu (1883), Pedi (1904), Tsonga (1907), Afrikaans (1933), Venda (1936), Swati
(1996) en Ndebele (2012). Die eerste Braillebybel in Afrikaans het in 1941 verskyn, die eerste Afrikaanse
vertaling vir Dowes in 2008 en die eerste vertaling in Khoekhoe in 1966. Dele van die Koran is reeds in die mid-
1850's in Afrikaans vertaal, met die gebruik van Jawies, die Arabiese skrif soos aangepas vir die taal.

 
Hierdie uitstalling is opgedra aan Chris Brunette (1961-26 Maart 2020). As LitNet-redaksielid het hy ŉ
belangrike rol in hierdie en ander gesamentlike projekte met LitNet gespeel. Sy positiewe bydrae en

ondersteuning sal erg gemis word. Sien www.litnet.co.za/in-memoriam-chris-brunette-1961-2020/ vir meer.
LitNet is ’n wyd-gerekende, interaktiewe viertalige joernaal op die internet waar skrywers hul verhale, gedagtes,

rubrieke, artikels en opinies kan publiseer. Dit behels ook die LitNet-node vir geakkrediteerde akademiese
skryfwerk in Afrikaans. Sien www.litnet.co.za. 
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Vrinne
lat ons die Bybel oepeslaan
en lat ons daaryt lies –
o Allahoegste Gies
lat die volgende woorde na ons almal se harte gaan!
En maak vir ons lig moet hierie woorde
Soos moet kerse.
- Uit ‘Kȏ lat ons sing’ deur Adam Small (gebore op 21 Desember 1936 in Wellington, oorlede op 25 Junie 2016)
 
 
Christo Meyer is 'n vryskutskrywer van Eersterivier. Sy debuutjeugroman, Puntemasjien, is tans op die rakke  en
beskikbaar by naledi.online. "Ek skryf in Kaaps omdat ek dit geniet om my uit te druk in die manier hoe die mense in my
gemeenskap praat." - christo.christomeyer@gmail.com
 
Hein Kleinbooi bly in Brackenfell en werk as IT Training-bestuurder in die stad. "Ek moet bieg: hierdie was die heel eerste
keer dat ek in Kaaps geskryf het. Nathan Trantaal is ‘n groot inspirasie om in Kaaps te skryf. Toe ek vir die eerste keer sy
poetry teegekom het, het ek nogal gesukkel om dit te lees. Toe ek hoor hy het die Ingrid Jonkerprys gewen, toe koop ek sy
bundel Chokers en Survivors. Het dit nou seker al ‘n dosyn keer van cover tot cover gelees." - hein@bowman.co.za
 
Hendry Kortje is ‘n selfgerehabiliteerde 'gangster' wat in 2016 begin skryf en dig het. Hy woon in Jonkershoek. "Ek skryf
soms in die dialek van bendes en is dankbaar om deel te wees van ‘n beweging wat die veelsydigheid van Afrikaans ten
toon stel." - hkortje@capenature.co.za
 
Ilne Fourie is 'n vryskut-aktrise en skrywer wat tans in Bloemfontein woon. "Reeds van 'n vroeë ouderdom het ek verlief
geraak op Kaapse Afrikaans en hoe onopgesmuk en eerlik dit in die volksmond kom lê. Later jare het ek 'n groot liefde en
respek ontwikkel vir die werke van Adam Small." - ilnefourie@gmail.com
 
Ivor Swartz is ’n jong predikant uit die appel-wêreld van Grabouw, maar is tans woonagtig in Johannesburg. "Ek skryf in
Kaaps omdat dit die eerlikste manier is om my herkoms vas te hou en oor te dra aan ander." - ivor-swartz@live.nl
 
Kyle Deon Manuel kom van Bonteheuwel op die Kaapse Vlakte, is ’n ywerige leser en het gegradueer met ’n BA-graad in
teaterstudies. "Kaaps het nog altyd vir my as 'n knopingspunt tussen my moedertaal, Engels, en die taal waarin ek
opgevoed en gevorm is.  Ek sien dit as ‘n manier om my geskiedenis, velkleur en familie te vier." -
kyledmanuel@gmail.com
 
Olivia M. Coetzee is van Electric City, Eeste Rivie, en die skrywer van die boek Innie Shadows. Sy skryf rubrieke, en vetaal
die Bybel vi Litnet. “Kaaps moet gelies, en in geskryf wôt, wan dissie net ŉ taal wat ŉ mens moet hoo oppie strate se
hoekie nie, maa Kaaps is ŉ taal met kultier, en geskiedenis, met diep wôttels in die  storie oo waa ôs vandaan kô.” -
olivia.m.coetzee@gmail.com
 
* Caela Nutt, Chanell Miller, Chris van Wyk, Christa Faasen, Denver Breda, Denzil Davids, Hermien Bothma, Jasmine Lewi,
Kelly Adonis, Joce Engelbrecht, Lolèta Dalton, Moynene Jonas, Renier Stander en Rowena Koopman het ook bydraes vir
die vertalingskompetisie gelewer. 
Sien al die inskrywings by www.litnet.co.za/bybel-kaaps-kompetisie-wenners-aangekondig.



in die Afrikaanse Bybelvertalings van 1933 en 1953
1 IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.
2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;
5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
6 En God het gesê: Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.
7 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel
is. En dit was so.
8 En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.
 

in die Afrikaanse Bybelvertaling van 1983
1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 
2 Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters
gesweef.
3 Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.
4 God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei. 
5 God het die lig toe “dag” genoem, en die donker het Hy “nag” genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit
was die eerste dag.
6 Toe het God gesê: “Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei.”
7 So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. 
8 God het die gewelf “hemel” genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag.
 

in Die Lewende Vertaling van 2011
1 In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder. 
2 Maar die aarde was ’n vormlose, onbewoonbare massa, en die diep waters was toegevou in duisternis. Die Gees van God
het oor die oppervlakte van die water gesweef.
3 Toe beveel God: “Laat daar lig wees!” en dit was so.
4 Die lig was vir God goed. Daarop het God die lig en die donkerte van mekaar geskei.
5 God het die lig “dag” genoem en die donkerte “nag”. Dit alles het op die eerste dag gebeur.
6 God het beveel: “Laat daar skeiding kom tussen die waters!”
7 So het God die hemelkoepel gemaak wat die water bokant die aarde skei van die water onder op die aarde. Dit het alles
net so gebeur.
8 God noem toe die blou koepel “hemel”. Dit het op die tweede dag gebeur.

Genesis 1:1-8 Di oorspronkelike Skepping, vertaal deur SJ du Toit in 1893
1 In di begin het God di hemele en di aarde geskape. 
2 En di aarde was woes en leeg geworde; en duisternis was op di afgrond; en di Gees van God
broei op di waters.
3 En God sê: ‘Daar sal lig worde!’ En daar word lig. 
4 En God siin di lig, dis goed. En God maak skeiding tussen di lig en tussen di duisternis.
5 En God roep tot di lig: ‘Dag!’ en tot di duisternis roep Hy: ‘Nag!’ En dit word aand, en dit word
oggend, eerste dag.
6 En God sê: ‘Daar sal 'n uitspansel worde in di middel van di waters, en dit sal 'n afskeiding worde
van waters tot waters!’
7 En God maak di uitspansel, en maak 'n afskeiding tussen di waters wat van onder af tot an di
uitspansel is, en tussen di waters wat van bo af tot an di uitspansel is; en dit word so.
8 En God roep tot di uitspansel: ‘Hemele!’ En dit word aand, en dit word oggend, twede dag.



w e n n e r

K y l e  D e o n  M a n u e l
Aanie begin het God die hiemele enie aarde gemaak.
 
Har’was niks, die aarde was helemal onbewoenbaar. ‘It was donker oppie waters,
maar’ie Giees van God het oorie water geswief.
 
Toe’et God gesê: "Lat die lig uitstiek!" En skielik toe wa’sa lig.
 
God het gesien’ie lig was kwai, en hy’t die lig en die donker va’mekaar geseparate.
 
God het toe’rie lig "dag" genoem ennie donker het hy "nag" genoem. Dit het nag geword en’it het
dag geword. Nou soe wassie eerste dag gemaak.
 
Toe’it God gesê: "Laat daar separation wies tussen’ie waters, om’ie waters van mekaar te skei."
 
Soe herrit gebeur. God het’ie separation gemaak enn’ie waters, bo en onne en alles in die omtes,
het liewendig geword.
 
God het’ie boenste omte "hiemel" genoem. Dit het nag geword en’it het dag geword. Dai was’ie
twiede dag.



n a a s w e n n e r

H e i n  K l e i n b o o i
Aanie begin het God die hiemal en die aarre gemaak.
 
Niemand en niks kan oppie hele aare gebly hettie want da was net diep waters en donkerte, maar
die Gies van die Jirre het oo die donke waters geswief.
 
Toe het God gesê: “Lat daa lig wies!” En toe kô die lig.
 
God het genotice lat die lig goed was en toe separate Hy die lig en die donkerte.
 
God roep die lig “dag” en die donkerte roep hy “nag”. It het aand geword en na dai was dit
oggend. Dai wassie eeste dag.
 
Toe het God gesê “Lat da ’n move kom tussen die veskillende waters om die waters van meka te
separate
 
Toe gebeer it netsoe. God het die aare gemaak end da was wate onne die aare en boe die aare.
 
God het die boenste gedeelte “hiemel” genoem. Toe raakit aant en toe na dai kommie die oggend.
Dit was die twiere dag.



C h r i s t o  M e y e r
Innie begin hetie Man van Boe die hiemel en die aarde geskep.
 
Die aarde wassie ’n plek om op te bly nie, dit was donke' oppie diepe wates, maarie Man van Boe
se Spirit het oorie wates gefloat.
 
Toe hetie Man van Boe gesê:"Dié donke'te gattie wêkie. Daa moet lig wies!” En daa was lig.
 
Die man van Boe het gesien die lig is kwai, en Hy'tie lig ennie donke' van mekaa geseparate.
 
Die Man van Boe hetie lig toe “dag” genoem, en die donke het Hy “nag” genoem. Toe raakit aand
enit raak oggen. Daai wassie eeste dag.
 
Toe hetie Man van Boe gesê: “Daa moet ’n gewelf wies tussenie wates om die wates van mekaa
te separate.”
 
Soe hetit gehêppin. Die Man van Boe het die gewelf gemaak enie wates onderie gewelf
geseparate vanie wates anie boekant.
 
Die Man van Boe hetie gewelf hiemel genoem. Dit het aand gewôd en dit het oggen gewôd. Daai
wassie twiere dag.



H e n d r y  K o r t j e
Jares en jares t'rug nog voor son'top se tyte het'ie Jieta die boekampe en'ie tjiekwana gedala.
 
Tjiekwana was flêbê. Die agte'kante was op'ie ghazi van'ie wolke, maa die winde van'ie Jieta het
oor'ie wolke se ghazi gegly.
 
Toe kalah die Jieta dat'ie son'top moet naby-staan waa'by die gouestraal netsoe gedala het.
 
Die Jieta het genotch dat'ie gouestraal met'ie geloef was. Toe jaag die Jieta die strale en'ie
agte'kant weg va mekaa af.
 
Die Jieta het hulle jampas name gegie. Strale se jampas het hy son'top gekalah en'ie agte'kante
son'taf.
 
Soe slaan'ie jampas van son'taf en van son'top. Die eeste menyaka het geslat.
 
Toe tjek die Jieta hy moet hulle wat'ie geskryf is'ie va mekaa af weghou.
 
Toe jaag die Jieta hulle ytmekaa yt. Som' het boekante toe getrap en'ie aner onnekante toe. Hy
vitêl hulle netdaa om'ie te jikijêla nie.
 
Die boekantstes het'ie Jieta "Jehovaan-se-kamp" gekalah.



I l n e  F o u r i e
Innie jeel begint het God die jimmel ennie aarde gemaak.
 
Die aarde was so lat ’n mens nie op haar sou kon woon nie en dit was baja donker oppie diepsee
se waters, maar die Heiligte Gees van God het oorie waters gevliêgt.
 
En toe het God gesê: “Lat die son skyn!” En da was sonlig.
 
God het gesien dat die lig goet gewerk het, en Hy het die sonlig en die donkerte van mekaar af
geseparate.
 
God het toe die sonlig “dag” genoem, en die donkerte het Hy “nag” genoem. Die son het loep
slaap en die donkerte het wakker geword. Dit was aand en dit was môre. Daai wassie eerste dag.
 
Toe het God gesê: “Lat da ’n dak wies tussen die waters, om die waters van mekaar af te kan
separate.
 
Dit het toe gebeurt. God het daai dak gemaak en die waters ônner die dak geseparate van die
waters bokant die dak.
 
God het die dak vol sterretjies gehangt en dit die “jimmel” genoem. Dit was aand en dit was weer
oggend. Daai wassie tweede dag.



I v o r  S w a r t z
Innie begin hettie Man van Bo die hiemel ennie aarde gemaak.
 
Daa was noggie ees ’n HOP-huisie of ’n hokkie oppie aardbol nie; die hele wêreld was nog onne
loadshedding en toe vannie wate. Got se Gees het soes ’n spoek oppie wate geswief.
 
Got het toe once gesê: “Lig, stiek yt.” Ennie lig was haso.
 
Got hettie lig met saloet aangekyk, en Hy’t die lig ennie donke toe van mekaa af laat skei.
 
Got hettie lig se naam toe “dag” geroep, ennie donke het Hy “nag” geroep. Die aand het
ytgestiek, en toe die oggen. It wassie eeste dag!
 
Tóé sê Got: “Daa moet ’n dytlike gap tussen’i wates wies, ommie wates weg van mekaa te hou.”
 
It het toe netso gebeu. Got hettie gap tussen’i wates gemaak, ennie onneste wate weg van
boenste wate gehou.
 
Die gap tussen’i twie het Got hiemel genoem. Die aand het ytgestiek, en toe die oggen. It wassi
twiede dag.



E k s o d u s  2 0 :  D i e  1 0  g e b o o i e

O l i v i a  M  C o e t z e e
1 En Got het al hierie woorde gespreek en gesê:
2 “Ek issie Jirre jou Got wat jou uit Egipte, uittie land van slawerny gebring het.
3 Djy sallie anner gode het as ekkie.
4 Djy sallie vi jou beeldjies maak innie vorm van ienige iets wat boe innie hiemel of onner oppie aarde of
wat onnerie waters issie. 
5 Djy sallie voo die afbeeldjies buigie, of hulle anbittie, wan Ek, die Jirre jou Got, is ’n jaloerse Got, ek straf
die kinners virrie sondes van hulle ouers, tot by die dêrre en vierde geslag van hulle wie My haat,
6 maa Ek wys liefde vi duisende geslagte vi hulle wat My lief hê en My gebooie volg.
7 Djy sallie die Jirre, jou Got se naam misbruikie, wan die Jirre sal dié wie Sy naam misbruik, straf.
8 Onthou die Sabbatdag en hou dit heilig. 
9 Ses dae sal djy wêk en al jou wêk doen, 
10 maa die siewende dag is ’n Sabbatdag virie Jirre jou Got. Op dié dag sal djy nie wêkkie, nie djy, of jou
seun, of jou dogter, nie jou man- of vrou bediende, nie jou diere, of ienige buitelander wat in jou dorp bly
nie. 
11 Wan in ses dae het Got die hiemel ennie aarde gemaak, die see en alles wat innit is, maa hy het oppie
siewende dag gerus. Dis hoekô die Jirre die Sabbatdag geseën en heilig gemaak het.
12 Eer jou ma en jou pa, soedat djy lank kan liewe innie land wattie Jirre jou Got jou gegie het.
13 Djy sallie dood maakie.
14 Djy sallie egbreekie.
15 Djy sallie steelie.
16 Djy moettie valse getuienis tienoo jou naaste gie nie. 
17 Djy moetie agte jou buurman se vrou lussie, of sy man- of vrou bediende, of sy bieste of donkies, of
ienige iets wat jou bure sinne issie wil hê nie.”
18 Toe die mense die weerlig gesien het en toe hulle die trompette gehoor het en toe hulle sien die berg is
annie brand, toe biewe hulle met vrees. Hulle het op ’n afstand gebly, 
19 en hulle het vi Moses gesê: “Praat djy met ôs en ôs sal luiste. Maa moetie lat Got met ôs praatie, wan
dan sal ôs doodgan.”
20 Moses het virrie mense gesê: “Moenie bang wiesie. Got het gekom om julle te toets, soedat die vrees vi
Got met julle sal bly, om julle te keer om te sondig.”
21 Die mense het op ’n afstand gebly, soes Moses nader annie dik donkete gegan het waa Got gewies het.
22 Die Jirre sê toe vi Moses: “Sê dit virrie Israeliete:
‘Julle het vi julle self gesien dat Ek met julle uittie hiemel uit gepraat het.
23 Moenie anner gode langs my sittie; moenie vi julle gode van silwer of gode van goud maakie. 
24 Maak ’n altaar van grond vi My en daaop moet djy jou brandoffers en dankoffers, jou skape en bieste
offer. Waa oek al Ek my Naam sal lat gedenk, sal Ek na jou toe kô en jou seën. 
25 As djy vi My ’n altaar van klip maak, moenie dit bou met gekapte klip nie: wan djy sal dit onheilig maak
as djy yste gereedskap gebruik om dit te kap. 
26 En moet oekkie trappe gebruik om na My altaar toe te kommie, wan jou privates sal miskien uitstiek."



D a n i ë l  5 :  D i e  s k r i f  a a n  d i e  m u u r  b y  d i e  e t e  v a n  k o n i n g  B e l s a s a r

O l i v i a  M  C o e t z e e
1 Koning Belsasar het ŉ groot iete gegie vi duisende van sy hoofamptenare en hy’t saamit hulle wyn gedrink. 2 Toe hy beginte dronk raak toe gie
hy die opdrag dattie goue en silwebiekers wat sy pa Nebukadnesar uittie tempel van Jerusalem gevat het, moet gelat haal wôt soedattie koning,
en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy houvrouens daauit mag drink.
3 Soe het hulle toe die goue biekers wat uitie tempel van Got in Jerusalem gevat was gebring, ennie koning, en sy hoofamptenare, sy vrouens en
sy houvrouens het daauit gedrink. 4 Soes hulle die wyn gedrink het, het hulle die gode van goud en silwe, van brons, yste, hout en stieen geprys.
5 Skielik toe veskyn daa toe ŉ mensehand wat toe beginte skryf het tienie gepleistede muu vannie paleis reg ookantie kersligstand. Die koning
hettie hand dop gehou soesit geskryf het. 6 Sy gesig het spierwit geraak en hy’t soe bang geraak dat sy biene beginne lam raak het en hy’t soe
gebiewe dat sy knieë tien mekaa beginte kap het.
7 Die koning het kliphad geskrie lattie towenaars, die sterrekykers ennie voospellers ingebring moes wôt. Toe sê hy vi hulle, “Wie oekal van julle
wat kan lies wat hie geskryf staan en vi my kan sê wat dit bedoel sal in koninklike klere angetrek wôt en ŉ goue ketting sal om sy nek gehang wôt
en hy sallie dêre hoegste wies wat innie koninkryk regeer.”
8 Toe het allie wyse manne ingekô, maa hulle konnie die skrif tienie muur liesie of virrie koning sê wat dit betiekenie. 9 Dit het net vi koning
Belsasar banger gemaak en sy gesig het al hoe witter geraak van bang wies. Die grootkoppe wat vi hom wêk was net soe vebaas.
10 Die koningin het gehoorie stemme vannie koning en sy hoofamptenare, en het toe die ietsaal binnegestap. “Maggie koning ve’iewig liewe!” het
sy gesê. “Moenie soe bang wies en bliek lykie. 11 Daa is ŉ man in u koninkryk wattie gies vannie heilige gode in hom het. Innie tyd van jou pa
was daa gesien dat hy ŉ slimkop was, dat hy insig en wysheid gehad het, net soesie gode. Jou pa, koning Nebukadnesar, het hom self angestel
as hoof vannie towenaars, die voospellers, die sterrekykers ennie sieners. 12 Die man Daniël, vi wie die koning die naam Beltsasar gegie het, het
ŉ skêp gedagte gehad, en kennis en ŉ vestandhouding oo dinge, en hy kon oek droeme veduidelik, en hy kon proebleme oplos en raaisels
uitwêk. Lat roep vi Daniël, en hy sal vi u kan sê wattie skrif betieken.”
13 En soe was Daniël toe voorie koning gebring, ennie koning het vi hom gesê. “Is djy Daniël, een vannie kinners van gevangenes wat my pa, die
koning, uit Juda uit gebring het? 14 Soes ek gehoorit issie gies vannie gode in jou en dat djy insig het, en baie slim is, en buitegewone wysheid
het. 15 Die wyse manne ennie towenaars was tot voo my gebring ommie skrif te lies wat geskryf is en dan moes hulle vi my sê wat dit betieken,
maa hulle kon dittie an my veduidelikie. 16 Nou, ek het gehoo dat djy kan dinge uitlê en moeilike proebleme oplos. As djy kan lies wat hie
geskrywe staan en vi my sê wat dit bedoel, dan sal djy in koninklike klere angetrek wôt en ŉ goue ketting sal om jou nek gehang wôt, en djy
sallie dêrre hoegste innie koninkryk wies wat sal regeer.”
17 Toe sê Daniël virrie koning, “U kan maa u geskenke hou en gie u beloning maa vi iemand anners. Maa moenie warrie nie, ek sal nog steeds
virrie koning lies wat hie staan en ek sal oek vi hom sê wat dit betieken. 18 Die allehoegste Got het an u pa, Nebukadnesar, koningskap en mag,
roem en eer gegie. 19 Ommat Hy an hom die mag gegie het, het allie nasies ennie mense van elke taalgroep gebiewe vi hom, en was hulle bang vi
hom. As hy iemand wou doodmaak het hy doodgemaak; as hy iemand se liewe wou spaar het hy dit gespaar; as hy wou iemand vehoeg dan het
hy soe gemaak, en as hy iemand wou veneder dan het hy dit gedoen. 20 Maa sy hart het hoegmoedig en vewaand geraak, hy’t sy koningskap
veloo en hy’t sy roem veloo. 21 Hy was weggejaag vannie mense se sameliewing af en het soes ŉ wille dier geraak; hy’t saamitie wille donkies
gebly en hy’t gras ge-iet soesie bieste; en sy liggaam was deurie nag se dou nat gemaak. Dit het soe angegan totdat hy erken het dattie
allehoegste Got allienlik mag het oo allie koninkryke oppie aarde en daaoo anstel vi wie-ever oek hy wil anstel.
22 “Maa u, Belsasar, sy seun, u het noggie uself gehumbelie, al het u al die goed gewiet. 23 U het eeder vewaand opgetrie tienie Got vannie
hiemel. U hettie biekers van Sy tempel na u toe gebring, en u en u hoofamptenare, en u vrouens en houvrouens het wyn uittie biekers uit gedrink.
U hettie gode van silwe en goud, van brons, hout en stien, wattie kan sien, of hoo, of vestaanie, geprys. Maa u gie nie eer annie Got wat u liewe in
sy hanne hou en agter dit kykie.
24 Dis hoekô hy die hand gestuurit om die skrif tienie muur te skryf.
25 “Dit issie woorde wat geskrywe was:
MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN.
26 Dit is wat die woorde betieken: Mene: Got hettie dae van u koningskap getel en ŉ einde daa-an gemaak.
27 Tekel: u is geweeg en te lig gevind.
28 Peres: u koninkryk is vedeel en annie Mediërs ennie Perse gegie.”
29 Toe gie Belsasar die opdrag dat Daniël in koninklike klere angetrek wôt, en dat ŉ goue ketting om sy nek moet gehang wôt, en hy was
uitgeroep assie dêrre hoegste regeerder innie koninkryk.
30 Daai selle aand toe wôt Belsasar, die koning vannie Galdeërs doodgemaak, 31 en Darius, die Mediër, het oppie ouderdom van twie en sêstag
die koninkryk oogevat.



R u t  1 :  N a ó m i  e n  h a a r  s k o o n d o g t e r  

O l i v i a  M  C o e t z e e
1 Innie dae toe die regters regeer het was daa op ’n kee hongesnood innie land. En ’n siekere man, met sy
vrou, en sy twie seuns het uit Betlehem in Juda getrek om ’n bietere plek te gan soek innie land van
Moab. 2 Die man se naam was Elimelek, sy vrou Naomi, en sy twie seuns Maglon en Kiljon. Hulle het uit
Efrata in Betlehem gekom. Hulle het toe in Moab angekô en vi hulle daa ’n plek gesoek, en daa angegan
mettie liewe. 3 Maa Elimelek, Naomi se man, het toe dood gegan, en sy’t agte gebly met haa twie seuns.
4 En hulle twie het vrou gevat met meisies van Moab. Die een se naam se naam was Orpa ennie anner een
se naam was Rut. Noami en haa seuns het ampe tien jaa daa in Moab gebly. 5 Toe Maglon en Kiljon oek
afsterf, toe het sy allien agte gebly sonner haa seuns, en sonner haa man. 6 Toe sy hoo dattie Jirre dinge
bieter lat lyk het vi sy volk deur vi hulle ’n bieter oes te gie, het sy en haa skoondogters klaagemaak om
van Moab af te gan. 7 Sy en haa skoondogtes het saam uitie plek waa hulle gebly het vetrek trug na Juda
toe.
8 Toe sê Naomi vi haa skoondogtes, “Julle twie moet eeder trug gan na julle ma se huise toe. Maggie
Jirre sy liefde an julle wys soes julle an my ennie ooliedenes liefde gewys het. 9 Maggie Jirre wee vi julle
elkeen ’n goeie man gie en ’n goeie huis gie. Toe sy wou loep, het hulle beginte huil, 10 en sê toe vi haa,
“Maa ôs wil met mammie gan, na mammie se mense toe.” 11 Maa Naomi het vi hulle gesê, “Draai om, my
dogtes. Hoekô wil julle met my gan? Ek gat mossie wee seuns kry wat julle kan vat as julle manne nie?
12 Draai trug my dogters, gan stap julle eie pad, wan ek is hoepeloos te oud om nog ’n man te vat. As ek
moet sê dat ek hoep het, as ek moet sê dat ek nog venaand ’n man gat vat en trou, en oek dat ek seuns
sal kry. 13 Gat julle wag tot hulle groot is soedat julle hulle kan trou? Sal julle vi soe lank kan wag ennie
anner manne vattie? Niee-man, my dogtes! Dis mos onmoontlik, en dit maak my soe see dat die is die
hand wat die Jirre my gegie het. 14 Toe het Naomi se skoondogtes wee beginte huil, en Orpa het haa
gesoen en afskeid van haa af geniem. Maa Rut het vas geklou an haa, en by haa gebly.
15 En Naomi het gesê, “Kyk, jou skoonsuste het trug gegan na haa mense toe, en haa gode toe. Gan djy
maa oek trug saam met haa.” 16 Toe sê Rut, “Moet my toggie fors om u te lossie, of ommie agter u an te
gannie. Waa u gan, sal ek gan; en waa u gan bly, sal ek gan bly; u mense is my mense; u Got is my Got;
17 daa waa u gat sterwe sal ek sterwe, en daa sal ek begrawe wôt, wan dit gan nettie dood wies wat ôs sal
skei.” 18Toe Naomi sien dat sy nie Rut kon ompraat om trug te gannie toe het sy stil geraak en ophou
proebee. 19 Hulle twie is toe saam daa weg Betlehem toe. Toe hulle daa ankom wassie mense heel
excited innie stad, en hulle het gesê, “Maa dis mos Naomi!” 20 Maa sy sê toe vi hulle, “Moetie vi my
Naomi roepie. Ek is Mara, wan die Almagtige hettie liewe vi my bitter gemaak.
21 Toe ek hie weg gan was my liewe vol, maa die Jirre het my lieëg trug gebring. Hoekô sal julle my dan
nog altyd Noami roep? Die Jirre het tien my gedraai, ennie Almagtige het ’n ramp oo my gebring.” 22 Soe
het Naomi uit Moab truggekô, en haa Moabitiese skoondogte Rut was saam haa. Hulle het in Betlehem
angekô, mettie begin vannie garsoes.
 



1  S a m u e l  1 7 : 2 5 - 5 4  D a w i d  e n  G o l i a t  

O l i v i a  M  C o e t z e e
25 ’n Israeliet het gesê, “Sien julle hoe die man elke kee uitstiek? Net om vi Israel swak te kô maak. Die koning sallie man
wat hom kan doodmaak, baie ryk maak en sy dogte an hom gie, en die man se familie sal oekie mee hoef têx te betaal in
Israelie.”
26 Dawid vra toe die ouens wat naby an hom staan, “Wat sal gedoen wôt virrie man wattie Filistyn doodmaak en wattie
skanne van Israel sal wegvat? Wie is die onbesnede Filistyn dat hy die manskappe vannie liewendige Got soe sal
bespot?”
27 Hulle sê toe dieselle vi hom, “Soe sal gedoen wôt annie man wat die Filistyn sal doodmaak.”
28 Toe Eliab, Dawid se oudste broe, hoo hoe hy praat mettie anner manne toe raak Eliab veskriklik kwaad vi Dawid en vra
toe vi hom, “Hoekô het djy hientoe gekô? En met wie het djy daai skape innie veld gelos? Ek wiet hoe baie djy dink oo
jouself en hoe sleg jou hart is. Het djy net hientoe gekô ommie bêttel te kyk?”
29 “Nou wat het ek nou wee gedoen?” vra Dawid. “Kan ekkie eens net praatie?”
30 Dawid het toe van sy broe af weg gedraai na ieman anners toe, ennie selle ding gevra, en die man hettie selle
geanwoord soesie eeste man.
31 Die goed wat Dawid gesê het, was gehoo deurie anner manne en iemand het dit an Saul gat oovetel, en hy’t vi Dawid lat
haal.32 Dawid het vi Saul gesê, “Lat niemand bang raak vi die Filistynie, ek sal tien hom gat baklei.” 33 Saul sê toe vi
Dawid, “But djy kannie tien die Filistyn gat baklei nie. Djy is maa net ’n jong man, en hy baklei al van jonk af.”
34 En toe sê Dawid vi Saul, “As ek my pa se skape oppas en daa kom ’n leeu of ’n beer wat ’n lam wegdra vannie trop af,
het ek agte hom an gegan en hom dood geslat, ennie lam uit sy bek uit gered. Toe dit wee trug draai en my wil anval toe
gryp ek hom by sy baard, toe slat ek hom en maak hom dood. 36 Ek hettie leeu ennie beer doodgeslat, en hierie veil
Filistyn sal soes een van hulle wies, wan hy’t die manskappe vannie liewendige Got bespot. 37 Die Jirre wat my gered het
uitie kloue vannie leeu en uitie kloue vannie beer, hy sal my red uitie hanne van die Filistyn.”
Saul sê toe vi Dawid, “Ja gat doennit, en maggie Jirre met jou wies.”
38 Toe het Saul sy eie uitrusting vi Dawid an lat trek. Hy’t ’n brons helmet op sy kop gesit, en hom ’n harnas lat antrek. 39
Dawid het Saul se swaard boe oo die uitrusting vasgemaak en hy’t proebee om met dit innie ronte te loep, wan hy wassie
gewoont an dittie. Dawid sê toe vi Saul, “Ek kannie in dié goed loepie, wan ek issitie gewoontie.” En toe trek Dawid die
klere uit.
40 Hy’t toe sy kierie in sy hand gevat, vyf gladde klippies innie stroempie loep optel ennit in sy slingersak gesit, en met sy
slingervel in sy hand het hy narrie Filistyn toe geloep.
41 Meanwhile, toe kô stap die Filistyn, met sy skilddraer voo hom, al hoe nader an Dawid. 42 Toe hy vi Dawid sien toe
bekyk hy hom an Dawid met jaloesie, ommat Dawid nog jonk was en hy’t gegloei met gesondheid, en hy was antreklik oek
daby. 43 Hy sê toe vi Dawid, “Lyk ek vi jou soes ’n hond dat djy na my toe kô met stokke in jou hand?” Ennie Filistyn
vevloek toe vi Dawid innie naam vannie Filistynse gode. 44 “Kô hiesô,” sê hy toe, “lat ek jou vleis annie voëls ennie wille
diere kan gie.”
45 Dawid sê toe virrie Filistyn, “Djy kô na my toe met ’n swaard, ’n spies, en ’n dolk, maa ek kô tien jou innie Naam vannie
Jirre, die Almagtige, die Got vannie manskappe van Israel, wie djy heeltyd bespot. 46 Vedag sallie Jirre vi jou oo gie in my
hanne, en ek sal jou lat val en jou kop af kap. Dan vandag nog sal ekkie karkaste vannie Filistynse manskappe virrie
roofvoëls en virrie wille diere gie, soedatie hele wêreld kan besef dat Israel ’n Got het. 47 Dan sal hierie hele skare besef
dattie Jirre nie deur swaard of spies verlos nie, maa dattie oolog annie Jirre behoot en dat Hy julle in ôs mag oo gie.”
48 Soesie Filistyn regmaak om nader an Dawid te kô om hom an te val, toe haloep Dawid vinnig na die veg lyn toe om hom
daa te kry. 49 Hy stiek toe sy hand in sy slingersak en haal toe ’n klip uit, en gooi dit met sy slingervel. Die klip slat toe die
Filistyn tienie vookop. Die klip het in sy vookop in ingesak, en hy’t voo-oo tienie grond vas geval.
50 Soe was Dawid met ’n slingervel en ’n klip stêkker as die Filistyn. Sonner ’n swaard in sy hand het hy die Filistyn gelat
val en hom doodgemaak.
51 Toe het Dawid gehaloep en boe oo hom gat staan. Hy’t die Filistyn se swaard gevat en dit uitie skede uit getrek. Na hy
hom dood gemakit, het hy sy kop afgesny.
Toe die Filistyne sien dat hulle held dood is, het hulle omgedraai, en gehaloep. 52 Toe hettie manskappe van Israel en
Juda opgestaan en begin skree om an te val. Hulle het toe die Filistyne agtena gesit tot byrrie ingatg van Gat, ennie hekke
van Ekron. Die dooie Filistyne het al langsie Saärajim-pad af gelê tot by Gat en Ekron. 53 Toe die Israeliete klaa was
ommie Filistyne te jaag, het hulle trug gegan ennie Filistyne se kamp gat afbriek.
54 Dawid hettie Filistyn se kop gevat ennit na Jerusalem toe gebring, maa die Filistyn se wapens het hy in sy eie tent gat
sit.
 



L u k a s  1 1 : 1 - 1 3  D i e  O n s e  V a d e r

O l i v i a  M  C o e t z e e
1 Jesus  was iewes op ’n plek biesag om te bid. Toe hy klaa was toe sê een van sy dissipels vi hom:
“Jirre, lee ôs hoe om te bid, soes Johannes oek sy dissipels geleerit.”
2 En Hy sê vi hulle: “Wanne julle bid, sê soes dié,
Ôs se Vader wat innie hiemel is,
laat u Naam geheilig wôt,
laat u Koninkryk kom.
laat u Wil geskied,
soes innie hiemel,
en net soe oek oppie aarde.
3 Gie ôs vedag ôs daaglikse brood;
4 en vegiewe ôs sondes, soes ôs vi hulle vegiewe wat tienoo ôs oo’trie.
En lei ôssie in vesoekingie, maa velos ôs vannie duiwels.
5 En hy sê vi hulle: “Sê nou een van julle het ’n vrind, en djy gan innie middel vannie nag na hom toe en
djy vra, ‘My bra, lien my drie brode, 6 wan ’n vrind van my wat op reis is, het by my angekom, en ek het
niks om vi hom te gie nie.’ 7 En jou tjommie sê vi jou van binne af, ‘Moenie vi my lastig vallie! Die deur is
al gesluit, en my kinners en ek is al innie bed. Ek kannie nou opstaan net om vi jou dit te gie nie.’ 8 En ek
sê vi julle, al sou hy nie opstaan en dit vi hom gie omdat hy sy vrind issie, sal hy tog opstaan en hom
alles gie wat hy nodig het, omdat hy anhou vra.
9 “Ek sê vi julle,vra, en dit sal vi julle gegie wôt, soek, en julle sal kry wat julle soek, klop ennie deur sal
oep gemaak wôt vi julle.
10 Elke een wat vra, kry; en elke een wat soek, vind, en vi elke een wat klop, sal oepgemaak wôt.
11 Is daa ’n pa onne een van julle wat as sy seun vi brood vra, vi hom ’n stien sal gie? Of as hy vra vir ’n
vis, sal hy hom ’n slang gie in plaas van ’n vis?
12 Of as hy vra vir ’n eie’, sal hy vi hom ’n skerpioen gie?
13 As julle dan, wat goddeloos is, wiet om vi julle kinners goeie dinge te gie, hoeveel mee sallie Vader
innie hiemel nog gie nie? Hy sallie Heilige Gies gie vi dié wat vra.”


