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DIT RUK ONS REG  EN KWEEK ‘N REGTE LEEFSTYL 
 

Iemand het my gevra, of ek nie vir hom (Spr 17:7) wil verduidelik nie. 
Ek deel my antwoord aan hom ook met jou.  Nie eintlik om soos ek (Spr 17:7 
verstaan nie.  Dit ook maar eintlik om jou attent op iets anders te maak en 
terselfdertyd ook sommer ‘n bietjie advertensie vir ‘n baie goeie Bybel vertaling te 
doen.  
Hier is dan wat ek geskryf het. 
As ek dit reg het lees die Bybel in die vertaling wat jy het en wat jou ‘n bietjie verwar 
as volg. 
 
Spr 17:7  Aanmatigende taal pas nie by ‘n dwaas nie, hoeveel minder leuentaal by ‘n 
edele!  
 
Ek kan natuurlik ook goed verstaan dat jy onseker voel oor wat die skrywer van 
hierdie spreuk eintlik bedoel, want dit is na my mening nie ‘n baie goeie vertaling nie. 
Ek gee vir jou wat vir my drie beter vertalings is van hierdie vers en dan sal ek ook so 
‘n ietsie meer daaroor sê. 
Eers (The Living Bible.) 
  

Pro 17:7  Fine speech is not becoming to a fool; still less is false speech to a 
prince.  
 
Nou Die Lewende Bybel. 
 

Spr 17:7  Van ’n niksnut verwag ’n mens nie ’n mooi toespraak nie en nog minder 
verwag ’n mens leuens by iemand in ’n verantwoordelike posisie. 
 
Vervolgens, wat ek op die oomblik persoonlik beskou, as een van die beste vertalings 
ooit naamlik (Die Nuwe Lewende Vertaling.) 
 

Spr 17:7 Welsprekendheid pas nie by ‘n dwaas nie.  Nog minder pas leuens by ‘n 
man van aansien. 
 
As ek die hele boek (Spreuke) lees, sien ek dat die skrywer feitlik deurgaans ‘n 
dwaas/sot sien as iemand wat presies dit is wat ‘n mens met integriteit nie behoort te 
wees nie.  Met dit in gedagte dink ek dat die skrywer byvoorbeeld vir ons wil sê, dat 
net so min as wat jy kan verwag dat ‘n dwaas iets sal kwytraak wat die moeite werd 
is.  Wel, net so min verwag ‘n mens van iemand na wie jy op kyk, of dan iemand wat 
die leiding gee, om ‘n leuen te vertel 



 
Na my mening leer (Spr 17:7) vir ons mense wat vandag lewe ook iets spesiaal en 
dit is die volgende. 
Die mense wat ons Here gebruik om die Woord vir ons te vertaal is, soos jy en ek 
gewone feilbare mense en hulle het en sal soos ons soms foute maak maar ons Here 
sal nooit toelaat, dat die Bybel, Sy Woord verdraaid in my hand beland om te lees, as 
ek Hom werklik opreg soek nie. 
Ek mag dalk nie ‘n sin of ‘n paragraaf verstaan nie maar as ek die hele Woord lees en 
bestudeer, sal Jesus se Evangelie van liefde, glas helder wees. 
Ons moet egter nie net hier en daar ‘n gedeelte uit die Woord neem en ‘n Evangelie 
daarom wil bou nie. 
Ons Here leer ons in hierdie verband dan ook in Sy Woord. 
 

2TIM 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  

2TIM 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk 
volkome toegerus.  

 
As ook. 
 

ROM 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, 
sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.  

 

Soos (Spr 17:7) vir ons demonstreer. 
As ek die hele boek Spreuke bestudeer en selfs na ‘n paar ander vertalings kyk, word 
die prentjie maar veral die boodskap glashelder.  
Ten slotte net die volgende, wat eintlik niks regstreeks met die interpretasie van (Spr 
17:7) te doen het nie. 
Ek wil werklik vir almal wat hulle Bybel met êrens lees wat Afrikaans as huistaal het, 
ten sterkste en ek herhaal, ten sterkste (Die Nuwe Lewende Vertaling) aanbeveel.  
Ek wens hierdie wonderlike vertaling was ook in ‘n rekenaarprogram beskikbaar. 
Ek sluit af deur (2Tim 3:16-17) te kwoteer uit (Die Nuwe Lewende Vertaling) 
 

2TIM 3:16  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te leer wat 
waar is en om ons te laat besef wat verkeerd is in ons lewe.  Dit ruk ons reg  en 
kweek ‘n regte leefstyl. 
2TIM 3:17  Dit is God se manier om ons voor te berei, ten volle toegerus vir elke 
goeie ding wat Hy wil hê ons moet doen. 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 



stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


