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LYS VAN ANDER BYBELTEKSTE WAT NIE ALTYD “LETTERLIK” GELEES WORD NIE 
DIE PROBLEMATIEK VAN VERTALING 
 
Opgestel deur Dr. Zander van der Westhuizen vir die INSIG-kursus van NG Tygerpoort. 
 
In die INSIG-kursus van ons gemeente kyk ons ook na ander tekste rondom etiese sake in die 
Bybel. Hierdie lys van tekste se bedoeling is om ook die tekste oor “homoseksualiteit” binne die 
groter konteks van ander etiese sake te kan beoordeel. Dit word in die kursus volledig verduidelik.  
 
Wat jy eet of aantrek 
 
Eksodus 23:19 
19 “Die beste uit die eerste opbrengs van jou lande moet jy bring na die huis van die Here 
jou God toe. “Jy mag nie ’n boklam in sy ma se melk kook nie.”  
 
Eksodus 35:3 (Braai op ‘n Sondag!) 
3 Julle mag op die sabbat geen vuur in enige van julle wonings maak nie.”  
 
Levitikus 11:9 
In die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skubbe het. 
 
Levitikus 11:3 
 2 “Sê vir die Israeliete: Van al die diere wat op land hou, mag julle 3 net dié eet wat volledig 
gesplete kloue het en herkou. 
 
Levitikus 19:19  
Julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende 
soorte saad in een land saai of ’n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie. 
 
Levitikus 19:27 
Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard te 
knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. 
 
Reinheidsvoorskrifte 
 
Levitikus 15:19-20 
Met ’n normale menstruasie is ’n vrou sewe dae onrein. Enigiemand wat aan haar raak, is die 
res van die dag onrein. 20 Enigiets waarop sy lê of sit gedurende die sewe dae, is onrein 
 
Slawerny 
 
Levitikus 25:44-46 
44 Julle moet die slawe en slavinne wat julle nodig het, by die nasies rondom julle koop. 45 

Julle mag ook die kinders van bywoners koop wat tydelik tussen julle woon of van 
bywonerfamilies wat al geslagte in die land is. Sulke slawe is julle wettige eiendom 46 wat deur 
julle aan julle kinders bemaak kan word as besittings en wat lewenslank hulle slawe sal wees. 
Julle mag egter nooit van julle mede-Israeliete slawe maak nie. 
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Eksodus 21:20-21 
20 “Wanneer ’n man sy slaaf of slavin met ’n stok slaan dat hy of sy onmiddellik doodgaan, 
moet dit gewreek word. 21 As so ’n slaaf dit vir ’n dag of twee oorleef, is daar nie ’n saak nie, 
want die slaaf is die man se eiendom.  
 
Efesiers 6:5 
Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontsag 
maar terselfdertyd met ’n opregte hart, asof dit vir Christus is. 
 
Steniging / Doodstraf 
 
Eksodus 21:12-17 
12 “Wie iemand doodslaan, moet doodgemaak word. 13 Hy wat dit onopsetlik gedoen het 
deurdat God dit met hom laat gebeur het, kan vlug na ’n plek toe wat Ek vir jou sal 
aanwys. 14 Wanneer iemand egter ’n ander opsetlik doodmaak, moet jy hom selfs by die 
altaar wegvat en doodmaak. 15 “Wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. 16 “Wie 
’n ander ontvoer om hom te verkoop of om hom in sy besit te hou, moet doodgemaak 
word. 17 “Wie sy pa of ma vloek, moet doodgemaak word. 
 
Eksodus 35:2-3 
2 “Ses dae moet julle julle werk doen, maar die sewende dag moet vir julle ’n gewyde dag 
wees. Dit is ’n rusdag tot eer van die Here. Elkeen wat op dié dag werk, moet doodgemaak 
word.  
 
Deut 21:18-21 
18 “Wanneer ’n man ’n opstandige en ongehoorsame seun het wat nie na sy pa en ma wil 
luister nie, selfs al straf hulle hom, 19 moet hulle hom na die leiers van die stad toe vat by die 
stadspoort. 20 Hulle moet vir die leiers van die stad sê: ‘Hierdie seun van ons is opstandig en 
ongehoorsaam. Hy luister nie na ons nie. Hy is ’n vraat en ’n suiplap.’ 21 Dan moet al die mans 
van die stad hom met klippe doodgooi. So moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei, 
en die hele Israel sal daarvan hoor en bang wees.” 
 
Levitikus 20:15 
’n Man wat met ’n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word, en die dier ook. 
 
Levitikus 21:9 
9 “As ’n priester se dogter haar ontwy deur te hoereer, ontwy sy ook haar pa. Sy moet 
verbrand word. 
 
Levitikus 24:16 
16 Wie die Naam van die Here oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry. Die hele 
gemeente moet hom met klippe doodgooi.  
 
Levitikus 24:14 
“Vat die man wat gelaster het, uit die kamp uit. Laat almal wat hom hoor laster het, hulle 
hande op sy kop sit, en laat die hele gemeente hom daarna met klippe doodgooi. 
 
Deut 17:12 
Die man wat nie luister nie en so die regter en die priester wat diens lewer in die heiligdom 
van die Here jou God, met minagting behandel, moet doodgemaak word. Jy moet die soort 
verkeerde ding uit Israel uitroei. 
 
Levitikus 20:9 
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9 “Wanneer iemand sy pa of sy ma vloek, moet hy doodgemaak word. Hy het sy pa of sy 
ma gevloek en hy verdien die dood.”  
 
Levitikus 20:20 
20 As iemand met sy oom se vrou gemeenskap het, bring hy skande oor sy oom. Die man en 
die vrou moet die gevolge dra: hulle sal sterf as mense wat alle regte verbeur het. 
 
Johannes 8:1-4 
Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. 2 Die volgende môre vroeg was Hy weer in die 
tempel en die hele volk het na Hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. 3 Die 
skrifgeleerdes en die Fariseërs bring toe ’n vrou wat op owerspel betrap is, en laat haar in die 
middel van die kring mense staan. 4 Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, hierdie vrou is op heter 
daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. 5 Moses het ons in die wet beveel om sulke 
vrouens te stenig, maar u, wat sê U?” 
 
Gestremdes onwelkom! 
 
Levitikus 21:17-23 
17 “Sê vir Aäron: Geeneen van jou nakomelinge met ’n liggaamlike tekortkoming mag ooit ’n 
offer aan God bring nie. 18 Geen persoon wat ’n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie: 
geen blinde of kreupele of iemand met ’n misvormde gesig of liggaamsdeel, 19 of met ’n 
gebreekte voet of hand, 20 of met ’n boggel of ’n onderontwikkelde liggaam, of met ’n pêrel 
op die oog, of met skurfte of veluitslag, of ’n beskadigde geslagsdeel nie. 21 Geen persoon uit 
die priestergeslag mag dus in die heiligdom ingaan om te offer as hy ’n liggaamlike 
tekortkoming het nie. Hy mag nie ’n offer vir die Here sy God bring as hy ’n liggaamlike 
tekortkoming het nie. 22 Maar hy mag van die gewyde gawes eet, ook van die besondere 
gewyde gawes. 23 Hy mag egter nie naby die voorhangsel of naby die altaar kom as hy ’n 
liggaamlike tekortkoming het nie. Ek, die Here, het hierdie dinge geheilig en dit mag nie 
ontheilig word nie.” 
 
Deut 23:1 
“Iemand wie se geslagsorgane verbrysel is of iemand wat ontman is, mag nie lid van die 
gemeente van die Here wees nie. 
 
Etiese riglyne 
 
Lukas 3:11 
Hy antwoord hulle: “Wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, 
en wie kos het, moet dieselfde doen.” 
 
Efesiers 5:4 
4 Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie; nee, dank aan God pas by julle. 
 
Mat 19:21 
21 Jesus het hom geantwoord: “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee 
die geld vir die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My.” 
 
Vrouens 
 
1 Kor 14:33-35 
33 God is tog nie ’n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Soos in al die Christelike 
gemeentes 34 moet die vrouens ook in julle byeenkomste stilbly, want hulle word nie 
toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. 35 As hulle iets 
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te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir ’n vrou om in die 
erediens te praat.  
 
1 Kor 11:5 
Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man, oneer 
aan, want dan is sy net soos ’n vrou wie se hare afgeskeer is. 
 
1 Kor 11:13 
13 Oordeel julle nou maar self: is dit betaamlik vir ’n vrou om sonder iets op haar kop in die 
erediens tot God te bid? 
 
1 Tim 2:11-12 
11 ’n Vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. 12 Ek laat haar nie toe 
om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie; sy moet stil wees. 
 
Huwelike / swangerskap 
 
Gen 16:1-2  
Sarai het nog nie vir haar man Abram ’n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het ’n 
Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. 2 Toe sê Sarai vir Abram: “Die Here het my nou 
eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 
’n kind in die wêreld wat my eie kan word.” En Abram het saamgestem met sy vrou. 
(‘n Vrou wat nie swanger kan raak nie, kan haar slavin aan haar man gee om ‘n kind, wat sy 
haar eie noem, by die slavin te verwek.) 
 
Gen 4:23-24 & 26:34, Deut 17:17, 1 Kon 11:1-3, 1 Sam 1:1-2, Eks 21:10-11, Deut 22:28-29 
(‘n Man mag meer as een vrou hê – poligamie). 
 
Bloed 
 
Levitikus 17:13-14 
Elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat ’n rein wilde dier of voël slag, moet dit laat 
uitbloei en die bloed met grond toemaak. 14 Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel 
ek julle, Israeliete, dat julle géén bloed mag eet nie. Omdat die bloed van enige dier sy lewe 
is, sal elkeen wat dit eet, doodgemaak word. 
 
‘n Plat aarde met vier hoeke 
 
Openbaring 7:1 
Daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde 
van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom 
sou waai nie. 
 
Psalm 75:4 
As die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves Ek hom weer stewig. 
 
Ledemate wat jou afvallig maak 
 
Matteus 5:29 
As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou 
beter dat net en van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 
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Markus 9:43 
43 “As jou hand jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy vermink in die 
lewe ingaan as dat jy altwee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. 
 
Familie 
 
Mat 8:22 
Maar Jesus antwoord hom: “Volg My, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe.”  
 
Lukas 14:26 
26 “As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy 
eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 
 
Egskeiding 
 
Mat 5:31-32 
31 “Daar is gesê: ‘Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar ’n skeibrief gee.’j [j Vgl. Deut. 24:1] 32 

Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy 
egbreuk pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.”  
 
Lukas 16:18 
Elkeen wat van sy vrou skei en met ‘n ander een trou, pleek egbreuk; en iemand wat met ‘n 
geskeide vrou trou, pleek ook egbreuk. 
 
Lyfstraf 
 
Spreuke 22:15 
15 Onverstandigheid is eie aan ’n jongmens, maar ’n pak slae haal dit uit hom uit.  
 
Rente 
 
Deut 23:19 
19 “Jy mag niks teen rente aan jou volksgenoot uitleen nie: nie geld of kos of enigiets wat ’n 
mens kan uitleen nie.  
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DIE PROBLEMATIEK VAN VERTALING 
 
In die INSIG-kursus van ons gemeente kyk ons ook na die saak van vertaling. In die saak rondom 
homoseksualiteit en die vertaling van die Griekse woord “arsenokoitai” is daar belangrike perspektiewe 
om in die gesprek in ag te neem. So ook rondom die Hebreeuse vertaling in die Ou Testament.  
 
arsenokoitai 
 

• Revised Standard Version (1946) Eerste keer vertaal as homoseksualiteit 
• Ouer King James Version: “Abusers of themselves with mankind” 
• Duitste Bybels voor 1983: “Molesteerders van seuns” 
• Duits (Luther se vertaling in 1534): knabenschander (Seun-molesteerder) 
• Sweedse vertaling (1674): “boy abusers, boy molesters.” 
• Noorweense vertalings (1830): “boy abusers, boy molesters.” 

 
Die woord homoseksualiteit is deur die Duitsers in 1862 die eerste keer geskep en gebruik, 
maar is eers in 1983 in die Duitse Bybel opgeneem nadat die Amerikaners vir die vertaling 
betaal het. 
 
Die vertaling het deur die loop van die 20ste eeu verander soos die kultuur rondom 
homoseksualiteit en seksuele misdrywe verander het. 

Levitikus 18:22 

• Engels (vandag): “Man shall not lie with man, for it is an abomination,” 
• Duits (tot en met 1983) “Man shall not lie with young boys as he does with a woman, 

for it is an abomination.” 

 “It turns out that the ancient world condoned and encouraged a system whereby young 
boys (8-12 years old) were coupled by older men. Ancient Greek documents show us how 
even parents utilized this abusive system to help their sons advance in society. So for 
most of history, most translations thought these verses were obviously referring the 
pederasty” 

Ed Oxford 

Die ander argument oor arsenokoitai 
 
It’s a compound word: “arsen” means man and “koite” or “koitas” or “koitai”—
depending on a verb or a noun—means bed. It’s men who bed with other men. 
 
Paul is quite deliberately pulling from the Torah to make this new word. So he has in his 
mind all that was written in the Old Testament. And that’s part of the reason why we 
can’t just say, “Well Leviticus has a lot of strange things and so we shouldn’t pay 
attention to Leviticus.” Because Paul is explicitly drawing this teaching into the New 
Testament to coin this word which, given the context in Leviticus and how it’s used 
elsewhere after the New Testament, means men having sex with other men. And there is 
no real other interpretation that makes the best sense of the evidence both in the early 
Christian literature and especially in the Old Testament. 
 
Kevin DeYoung 
 


