
      

Daar is deesdae soveel Bybelvertalings – ook in Afri-
kaans – dat gelowiges tereg kan vra: Hoekom is daar 
soveel vertalings? Watter vertaling is rég?  

Waarom soveel Bybelvertalings? help lesers ver-
staan waarom Bybelvertalings verskil. Jan van der Watt 
vertel die verhaal agter die Bybel:  

 dat die Bybel oorspronklik in Grieks en He-
breeus geskryf is;  

 watter faktore in ag geneem moet word by die 
omskakeling uit die oorspronklike taal; en 

 hoekom Bybels verskil. 
Boonop word dit toegelig met interessanthede, soos 

foto’s van antieke geskrifte, voorbeeldtekste uit Bybel-
vertalings, en hy vergelyk selfs sekere verse met mekaar 
soos dit in verskeie Bybels verskyn. 
     In hierdie boek kry jy antwoorde op vrae soos:  

 Waarom verskil Bybelvertalings?  

 Is daar ŉ regte en verkeerde vertaling?  

 Wie het besluit watter boeke in die Bybel moet 
kom? 

 Waarom soveel Bybelvertalings? bring elke leser 
onder die besef van wat ’n groot voorreg dit is om die 
Bybel in jou eie taal te kan lees. 
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KORT KOPIE 
 
Hoekom is daar soveel Bybelvertalings? Watter vertaling is rég? In Waarom soveel Bybelvertalings? vertel 
Jan van der Watt die fassinerende verhaal agter die Bybel wat ’n mens in jou hand hou. Dit bring elke leser 
onder die besef van wat ’n groot voorreg dit is om die Bybel in jou eie taal te kan lees. 
 

OOR DIE OUTEUR 
 
Jan van der Watt is ’n internasionaal erkende teoloog en die bekroonde skrywer, redakteur of medewerker 
van meer as 45 boeke en byna 150 akademiese artikels. Hy was professor en hoof van die Departement 
Nuwe-Testamentiese Wetenskap aan die Universiteit van Pretoria en het al by universiteite in Europa, die 
VSA, Korea en Rusland gedoseer. Tans is hy professor aan die Radboud Universiteit in Nijmegen, 
Nederland, en buitengewone professor in Nuwe Testament, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. 
 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Bekroonde outeur en teoloog  
- Foto’s van antieke geskrifte 

- Onderwerp wat gereeld bespreek word 
- Voorbeeldtekste uit Bybelvertalings 

 

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR 

 
- Die Bybel in 40 dae 
- Die Interliniêre Bybel (redakteur) 
- Die Eenjaarboodskap 
- 88 kwelvrae wat gelowiges pla (redakteur) 

- Die Boodskap (redakteur) 
- Apokriewe 
- Die Bybel A-Z (redakteur) 
- Geloof in aksie-Bybel (redakteur) 
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