
Elektroniese Bybel 
Vir jou selfoon of tablet.  

 

Die mees gewildste Bybel app(Application/Toepassing; Toeps) wat wêreldwyd 

gebruik word is die ‘YouVersion’ app. Met hierdie app kan jy verskillende Bybels, in 

verskillende tale, aflaai en gebruik.  

Die app maak dit moontlik dat jy na verskillende sleutelwoorde kan gaan soek in die 

Bybel. Verder is daar Leesplanne wat gevolg kan word, waarmee jy die Bybel kan 

deur lees of wat tematies jou deur die Bybel lei.  

Om Bybelstudie te doen was nog nooit so maklik nie en dit is heeltemal gratis deur 

die ‘YouVersion’ app.  

 

Hoe om die app af te laai.  

1.Gaan na jou foon se app winkel. Die 

app winkel kan verskillend aangedui word 

op jou foon. Dit is waar jy verskillende apps 

kan gaan aflaai vir jou foon. Sekere apps 

kos geld en ander kos niks. ‘YouVersion’ 

kos jou niks om af te laai nie.  

 

2.Kom by die soekvenster uit. Dit mag dalk 

verskillend lyk a.g.v. verskillende soorte fone soos 

Samsung, Apple ens.  

Soek vir die vergrootglas en druk daarop. Dit sal jou 

dan die geleentheid gee om ‘n woord (die app) te soek.  

 

 

 



3.Tik die app se naam in die soekvenster. Die app 

se naam is YouVersion. Gewoonlik sal die 

soekvenster vir jou alle moontlike apps wys wat met 

dieselfde letters begin.  

As jy die naam gevind het druk daarop en dit sal jou 

na die app toe neem waar daar meer inligting gegee 

word oor die app en waarvoor dit is en wat jy 

daarmee kan doen.  

 

 

 

4.Laai die app op jou foon. Sodra jy die bruin Bybeltjie 

sien       dan is jy by die regte app. 

Daar sal dan staan ‘Download’(prentjie sê tans – open). 

Druk op download en as jy data op jou foon het sal die 

app begin aflaai op jou foon.  

Nadat dit afgelaai het, soek die bruin Bybeltjie tussen jou 

apps.  

As jy dit opgespoor het, druk 

daarop om die app oop te maak.  

 

 

 

  



5.Maak die app oop. Die app sal begin oop maak en jy 

sal dan kan begin. Die app kan vra of jy wil registreer; 

dus ‘n profiel skep. Jy kan dit doen. Gewoonlik moet jy 

‘n epos-adres gee en ook ‘n wagwoord. As jy registreer 

word dit maklik om leesplanne saam met ander mense, 

wat op jou foon se kontaklys is, te begin lees (meer 

daaroor later).  

Onder op die voet van jou skerm sal jy die verskillende 

bladsye(afdelings) sien.  

Tuisblad – Hier vind jy al die nuutste dinge soos vers 

van die dag of boodskappies wat mede lesers gedeel 

het ens.  

Lees – Hierdie bladsy neem jou na die Bybel self. 

U sal sien dat die Bybel boek bo genoem word en 

die hoofstuk wat tans oop is – Spreuke 16. As jy 

op die woord ‘Spreuke 16’ sou druk dan wys dit 

vir jou nog Bybelboeke en ook die hoofstukke 

waarna jy kan gaan.  

U sal ook die afkorting AFR83 langs die ‘Spreuke 

16’. Dit verwys na die Afrikaanse 1983 vertaling 

van die Bybel. As u op die ‘AFR83’ sou druk sien 

u die moontlikheid om ander Bybel vertalings te 

kies. U sal ook ‘n ander taal kon kies.     

 

  



6.Kies van ‘n ander 

vertaling. As u op die  

‘AFR83’ geruk het sal u 

‘n lys van ander 

vertalings sien. U kan 

nou die vertaling wat vir 

u die beste lees, aflaai. 

Sodra u op die bepaalde 

vertaling gedruk het kan 

u kies dat dit afgelaai 

word en is dit vir u 

moontlik om dan uit die nuutverkose vertaling die Bybel te lees.  

 

7.Sien jou profiel en 

nooi mense uit om 

saam met jou die 

Bybel te bestudeer. 

Bo aan die ‘Tuisblad’ 

sal u sien word u 

profiel aangedui. U kan 

dit oop maak en dan ‘n 

foto bysit en ook 

vriende gaan kies.  

 

 

 

  



Leesplanne. Die app maak dit vir jou moontlik 

om verskillende leesplanne aan te pak. Jy kan die 

Bybel in ‘n jaar deur lees of daar is leesplanne 

wat jou help om sekere temas in die Bybel te vind 

en saam te lees en te bestudeer.  

Daar is geen rede dat jy nie kan groei in jou 

geloof nie. Begin sommer vandag nog lees en 

groei nader aan God!  

 

Vir meer inligting is jy welkom om vir ds. Jaco te 

kontak.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   


