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De eerste deduitgaven van de zgn. INieuwe Bijbel Vertaling] (NBV) van het
NBG en de KBS zijnuit: De voii&ge vertaling zal nog enkek jaten ap zich
laten wachten. Dat g& x4e M e n en de kerkleden de tijd'om zich voor te
bereiden op de toetsing m aQmiuetaInvoering ervan. k verschijning van
een nieuwe bijBelvedartam
roepf narnqlijk allerlei vragen op. Waamm is die
nodig? Hoe moeten we haarkwflm? Op welke manier kunnen de kerken
haar in gsbwik nemen? De kmredadie van De Reformatie heefi Depubten
bijbelvertaling gevmagd'een t h m u m m e r over bijbetvertalen samen te stellen, Dat is in het dep~tatenmpportaan de generale synode te Leusden t 999
ook vermeld.
In 1991is ook za"nspeciaal nummer uitgebracht (jaargang 66117,26 januari)
Wat daar geschreven is, m
tnief herhaatd. Evenmin moet w in dit nummer
een uitgebreide bmpking vawachten van de NBV.
U vindt artikelen gegroepeerd mnd drie onderwerpen. De eerste artikelen
handelen min rif meer over vertaalpncipes en het gebruik van de resultaten
ervan binnen het proces van bijbeliertalen.De volgende bijdiagen gaan over
de invoetlng en ontvangst van een nieuwe vertaling. Twee voorbeelden uit de
Nederlandse kerkgeschiedenis komen aan de orde. In de Engelsialigewereld
is een keur aan bi&lvertalingen verhijgbaar. ûp dit moment bevinden de
Canadian Reformed Churd~esAch in een overgafigscituatie naar een nieuwe
vertaling. Daar is breedvoerig en diepgaand over nagedacht. De situatie in
Nederiand ligt nogiets anders, maar we kunnen onze lering trekken uit de
werkwijze en ewaringen van ome zusterkerken.
Het laatste onderdeel wordt gevohd door twee 'vedaalkwesties', een uit het
Oude en een 9 hei Nieuwe Testament.
Deputaten bijbelveFtalirigijnniet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Inlussen zijti i]de auteurs ekentelijk voor hun aandeel met het wg op
de voortgaande bezinning over bijbelvertalen. Ik hoop dat de geboden informatie mag bijdragen aan een gaede beoordeling van de NBV. Ongetwijfeid
zal daarover nog het nodige gezegd en geschreven worden.

WAT IS ER
VAN JE GEWORDEN?
En de HERE God zeide: 'Zie, de
mem is geworden als O m w één
door de kent& van goad en
kwaud..'
Gemsis 3,22a
Stof uit de aardhmiem. Als levende
ziel v m r de dag gekomen. Dat is de
mens: heel wat mans. Maar opeens
vergeet je zomaar dat je leeft omdat
Gòd jou adem geeft. Je laat je betoveren door de boom van het inzicht
in goed en kwaad Mey,wat is er
van je gewo&n?
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Betoverd door de boom
h e zou de m c h t van die boom
proevenfi Se Eiee er heerlijk s-appig
uit. Toch druipt het verbad er af:
Gg zult laiet eten! Wat moetje daarmee, ais je zinnen g e p d h l d worden? Waarom beperkt G d je leven
zo? Je h m de slinkse slang lispelen dat de hemel voor je openligt,
als je d l eet. Je wordt geboeid
dom wat voar ogen is. Betoverd
door het geheim vaq de boom. Je
ziet dobr de boom je G M niet
meer. Je vertrouwt je Schepper niet
langer op zijn wood. Je raakt verstrikt in de wedde&~takken van
het geschapene.

De boom is middel wn Gad te &
nen. Zijn boom is wet. Ak h m
wijst de h m ja de weg. M ä a je
gaat de bmm &W didden:'afgo&
rij. De boom die s l & h als n c m g wijm en wazt&h.ringsbrrrd b
daeld was, wordt een totempaat, De
diepere betekenis van de wegwij=
ben je vergeten, W en zijn woorden
verdwijnen achter de bhdeen van de
boom.Je weet het kter dan God.En
zo overschrijdje je menselijke grenzen. Dat is Zonde! Wet dwt zonde
kermen. Wie zondigt, heeft boven z'n
mchr gegrepen.

Boven je macht gegrepen
Je eet en dan pas gaan je ogen
open.Een nieuwe werkelyb e i d
dient zich m.Boven jauw&etingen en proporties. Je h&[ iets
gegrepen wat van GÒd was. Hc is
&&n van Ons gewordea, moet Hij
constakren. Je bent als God geworden. Je weet nu wat goed 2n kwaad
is. Maar als mens kun je dat helemaal niet behéken. Het gaat je boven je macht. Ware kennis krijg je
aueen door geloof en vertrouwen.
Echte keuze%jheid outvrmg je pas
in liefdevolle afhánkelljkheid van
God.

Door de kennis van goed en kwaad
ben je m verantwoorde1ijk wezen

..

J.A. Roose

geworden. Maar tegelijkertijd kan
je die verantwoordelijkheid hekmaal.ni& dragen. Als een schepsel
zich vmemnelvigt met zijn Schepper, wordt het zijn d66d. Wie van
Gods weg-wijzer een w&-wijzet
maakt - als doel in zichzelf -, laat
zich baeien in plaats van bevrijden.
Die wordt wettisch bf juist wetteloos. Twee wrange vruchten aan
dezelfde boom.

Een nieuwe schepping

Wat is er van je geworden? Een
ziellms hoopje ellende ben je nu.
Je greep te hoog en viel te pletter.
Je vertrouwde niet op God en zijn
woord alleen. Het leven is er uit.
De levensboom is onbereikbaar gew&.
Je bent teruggekeerd tot
stof. Verdreven uit de hof. Het ievende beeld dat jij mocht zijn is
verbrijzeld. Ligt aan stwkken op de
grond. Boe krijg je dat wit weer
heel?

De mens is &n van Ons geworden,

zei God. En daarom werd Hij één
van ons, maar z o n k zonde. Vdmaalrt beeld van zichzelf, Hij greep
niet wat Hij als mens niet mocht
grijperi. Hij liet zich nog liever aan
de schdpaai nagelen waar de
zwaarste zonde het grootste g o d
verurnaakte. Een kruis d m aiie
k w d . Niet de wet, maar dit h t s
heelt en redt. Waar & letter dm&
brengt de.Geest tiet Woord tot leven

Wat is er van je gewoden? Een
nieuwe scheppng! Want de levens
boom staat er weer. Boven op de
schedelpl&its vm de verbnjzlde
Mens. Uit het dorre hout komen
weer bladmm en yrilçhten tevporschijn. De boom bloeit m zijn takken reiken tot aan &e e i u h der
aarde. Wie en waar j e m k bent, j e
mag grijpen naar de vrucht ervan.
De vrutkit van het mwige leven is
vmr niemand te hoog gegrepen.
bpdkwi w de
Gereformeardekerk 6e Bimwdwvm.

Ds. J.A. R-

WELKE BIJBEL
IS GODS WOORD?'
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Misschien hebt u het zelf wel meegemaakt.
Wanneer je als jongen op een Groninger
boerder1
logeerde, kon het gebeuren dut de boer urn het
eind van de maait~dtegen een van zijnzoons zei:
'Och mien jong, krieg t Bouk even ', Prumpt werd .
danhetgroteboekrnetz'nk~~rwdofenvand
plank gepakt. W m t 'het ~&'i-dcrt kon deen de
"BjWYi+@x
Boek, vaak één van de weini
.r:::
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Waar is Het Boek gebleven?
'Het Boek', kom daar vandaag eens
om in kerkelijk Nederland. Vraag
eens in een grote boekhandel naar
de Bijbel. Direct zal de reactie zijn:
'Welke Bijbel bedoelt u? De Groot
Nieuws Bijbel, de Willibrordvertaling, de NBC-vertaling, de Statenvertaling? En zoekt u dan een
GBS-versie of een NBG-versie?
Dan heb ik hier ook nog een Voorhoevevertaling, een Startbijbel, een
Kij kbijbel en ... hier 'Het Boek' .
Ja, dat zult u wellicht bedoelen'.
Verward door zo'n ruim aanbod zal
de klant waarschijnlijk zeggen:
'Geeft u me maar de beste, of liever, geeft u me maar de eigenlijke
Bijbel!' 'Oh', zegt de juffrouw, 'nu
begnjp ik u. Hier hebt u +ieze dikke pil - de Biblia Hebraica Shittgartensia, dat is wel de beste editie
van het Hebreeuwse Oude Testament. En dit kleine blauwe boekje
is de 27e druk van het Novum Testarnenturn Graece. Het staat bekend
als het einde op het gebied van de
Nieuwtestamentische tekst'.
Heel vriendelijk van de juffrouw, al
die voorlichting, maar met één oog-

opslag hebben we het al wel gezien.
Al die gekke kriebels, daar kunnen
we geen touw aan vastknopen. Nee,
dit is het niet. 'Maar mijnheer, wat
'Nou, gewoon, ik
bedoelt u h?'
zoek de beste bijbelvertaling. Laten
we maar zeggen, wat in deze twee
boeken staat, maar dan in het Nederlands'. 'Oh, bedoelt u dat, maar
daar kan ik geen uitspraak over
doen. Dan zou ik u beter moeten
kennen. Weet u, iedere klant zoekt
de Bijbel die bij hem past. Je hebt
van die mensen, die hebben er spijt
van dat ze nooit Hebreeuws en
Grieks geleerd hebben. En nu zoeken ze een vertaling waar dat onvertaalbare, die uitstraling van die
vreemde woorden nog een beetje in
zit. Hoe onbegrijpelijker, lijkt het
wel, hoe beter. Nou, zulke vertalingen heb ik wel. Maar andere Manten willen juist een Bijbel in, populair gezegd, recht-voor-de-raap-Nederlands. Geen omhaal van woorden, geen moeilijke temen, ze
moeten het meteen snappen. Wat
dacht u van een Groot Nieuws Bijbel b.v.? Ja, en dan zijn er ook nog
klanten die geen behoefte hebben
aan een precieze vertaling. Het gaat

ze om de kern van het verhaal. Die
oude bijbelschrijvers, wat hadden
die nu zo ongeveer voor ideeën? Je
zult vandaag nog best wat van X
kunnen leren. U ziet het, mijnheer,
de ideale vertaling bestaat niet. Dus
bladert u rustig wat in al deze boeken, terwijl ik intussen ándere klanten help. Als uw smaak erbij is, dan
hoor ik het wel'.

Probleemgebied
Ja, dat is de situatie waarin we momenteel leven. Een beetje overdreven, vindt u? Ik weet het niet. Voor
ons is het toch ook zo simpel niet
meer, wat we aan tafel moeten lezen? Doen we er niet goed aan om
ter wille van de kinderen de
'Nieuwe vertaling' maar te vervangen door de Groot Nieuws Bijbel of
door 'Het Boek'? Tal van gezinnen
zitten daar behoorlijk mee. Of zijn
dat station a1 gepasseerd en hebben
hun keus inmiddels gemaakt. Ze
wachten alleen nog op het moment
dat 'Het Boek' ook op de kansel
komt. Daarom is het goed dat in dit
Reformatie-nummer eens aandacht
wordt gegeven aan deze problematiek. Want over één ding zullen we
het helemaal eens zijn. Het gaat om
een belangrijke zaak. De Bijbel is
ons levensboek. Maar welke Bijbel
is Gods Woord?

Onvertaalbaar?
De Koran is het heilige boek van
de Islamieten. En het Arabisch,
waarin hij geschreven is, is een
heilige taal. Onvertaalbaar. Wie
Moharnmeds woorden goed wil
verstaan, moet Arabisch leren. En
de vertalingen die er zijn, het zijn
slechts commentaren op het heilige boek.

De Bijbel is het heilige Boek van
Gods kinderen. Geschreven in gewone talen, Hebreeuws, Aramees
en Grieks. De heilige boodschap is
daarom heel goed te vertalen. En
ieder die Jezus Christus wil leren
kennen om bij Hem zijn behoud te
zoeken, kan in zijn eigen taal lezen
van Gods grote daden.
Wanneer wij dus de NBG-vertaling, de kerkbijhl, op tafel hebben
liggen, mogen we rustig zeggen:
'daar ligt de Bijbel, dat is Gods
Woord'. En als we dat Boek gelovig openen, mogen we er zeker van
zijn dat we Vaders stem horen. Dat
geldt voor de bijbelvertalingen die
de kerken h e b e n goedgekeurd, laten we maar zeggen voor de Statenvertaling en de Nieuwe vertaling.
Dat geldt niet in dezelfde zin van
allerlei andere vertalingen, hoe
waardevol die op zichzelf ook kunnen zijn naast de Bijbel. En dat
geldt uiteraard nog veel minder
voor boeken die de Bijbel in eigen
woorden naspreken of uitleggen. U
kunt de Korte verklaring of de
commentaren van prof. Van Bruggen niet in plaats van de Bijbel lezen. Nu zult u misschien zeggen:
'dat is het intrappen van een open
deur. Wie doet dat nou? Dat is duidelijk mensenwoord óver heî
Womd. Zoals ook op het kafl staat
aangegeven?'

Het Boek is de Bijbel niei
Wel, dan zitten we meteen midden
in de problematiek van 'Het Boek',
waarover ik iets naar voren wil
brengen.' Want hoe waardevol 'Het
Boek' ook mag zijn bij het bestuderen van Gods Woord, het is de Bijbel niet! En dat niet alleen omdat
de kerken het niet officieel mvaard hebben. Net, het is helemaal
geen vertaling. Helaas wordt dat
wel gesuggemrd. Op de omslag
staat: Het Boek.Dat is niet mis te
verstaan. En toch is het - het spijt
me dat ik het zeggen moet - z e r
misleidend! Zoals het ook onwaar
is, a h de inleiding vermelát dat we
hier een gedachte-voor gedachtevertaling voor ons hebben. Dat is

niet waar: het i s geen vertaling,
maar een parafrase: mensenwoord
over het Woord. Een parafrase kan
natuurlijk heel nuttig zijn.Oudere
lezers kennen nog wel die gele
boekjes die vroeger in veel boekenkasten stonden. Wij gebruikten ze
vroeger thuis, wanneer we b.v.
Ezechiël aan tafel bestudeerden.
Maar op m'n boekje stond met grote letters: Paraphrase Heilige
Schrift.
Wat velen dus momenteel dagelijks
aan tafel lezen is een vrije weergave van de Bljbd, zeg maar een Bijbel met ingëbmwd comentmr.
Dat is heel jammer. Hoe goed het
ook k begrijpen is. Want onze eigen kerkbijbel heeft een erg verouderd taaweed. Alken d het horen
van klanken als 'ai&@er' en "gij

volken alkmaai' uresla v m e m dmd. Waardoor voord arxze k&
ren moeite hebben om te luisteren.
En nog meer om te begrijpen wat er
staat.
Op de Groot Nieuws Bijbel met
zijn bijbelkritische inleidingen en
zijn af en toe ook bijbbehtische
vertalingen is m e e l laitiek geoefend, dat we daar ook wat huiverig
voor zijn geworden. Wie dan 'Het
Boek' in handen krijgt, voelt dat hij
in een ander klimaat ademt, dat hij
te maken heefi met bewerkers die
eerbied hebben voor het Woord.
Tegelijk is het zo simpel te lezen,
dat het een verademing lijkt na de
vaak moeizame tocht door de
'Nieuwe verhlmg'. Logisch toch
dat velen hier raaar grijpen. Je wilt
je kinderen toch wat meegeven aan
tafel.

De Bijbel is een moeilijk
boek

zeggen wij nu) die een paar eeuwen
oud was en die zeer archaisch overkwam. Toch waren ze er geweldig
aan gehecht. Waarom? Omdat hij

van betrouwbare komaf was.
Hiermee wil ik niet zeggen, dat we
niet alles moeten doen om een modernere vertaling te krijgen. Niet
voor niets waren de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt de eerste die
officieel groen licht gaven voor het
meedoen aan het nieuwe vertaalproject van de Bijbelvertaling2000. Enorm belangrijk! Maar we
moeten de problemen bij het Bijbel
lezen wel relativeren. En beseffen
dat het heel slecht is als er een
breuk: komt tussen kerkbijbel en
huisbijbel. Waardoor allerlei teksten die de kinderen uit het hoofd
moeten leren thuis gem klankbord
meer krijgen en dus ook niet in het
geheugeh hiijven zitten.
In de tweede plaats: de Bijbel is op
vele plaatsen een moeilijk boek.
Petnis zegt dat met zoveel woorden
van de brieven van zijn colìega
Paulus: daarin is een en ander
moeilijk te verstaan (2 Petnis 3: 16).
Petrus vond het d moeilijk, voor
ons zd het moeilijk bLijven. Daar
zal ook de Nieuwe Bijbelvertaling,
hoe perfect die ook mag worden,
niks aan veranderen!
Als we dan een zogenaamde vertaling in h a n h krijgen die leest als
de krant, waar je ook prikt, dan
moeten er bij ons rode lampjes
gaan branden. Dan klopt er iets
niet. Dan zijn er kennelijk allerlei
moeilijkheden 'wegverklaard'. En
dat is een gevwIijke za& Wij zijn
dan niet al studhnd verder gekomen in het: begrijpen van bepaalde
problemen. Nee,anderen hebben
die problemen van ons bord genomen zonder dat we dat hde gaten
hadden. En wij, wij lopen aan hun
exegetische teugel.

Nu moet ik hier direct twee dingen
van zeggen, voordat ik met u 'Het
Boek' nader ga Wjh.In de eerBegrijpen we alles wel?
ste plaats m ~ t e rwe
i niet te gauw
piepen over een moeilijk vertaling.
Vrijwel al o m e v r n u d m hebben
'Alles goed en wel', zult u mis
schien zeggen. 'Wij begrijpen uw
soortgeIijke problemen gekend en
bezwaren. Maar moet je daaraan nu
hebben die overleefd. De eerste
christenen lazen uit een vertaling
wm
a
a
r !illen als u doet? Staan tevan de Bijbel (het Oude Testament
gemver uw minnen niet e m hhele-

boel plussen? Vroeger begrepen we
heel veel niet bij de bijbellezing. En
nu begrijpen we alles.'
Twee opmerkingen daarover. Het is
allereerst nog maar de vraag of u
alles wel begrijpt. Is het niet vaak
schijnbegrip? De zinnen lopen zo
vlot en het leest allemaal zo makkelijk, dat je problemen vaak niet
meer ziet. In de tweede phats: een
parafrase moet wel verschrikkelijk
betrouwbaar zijn, wil je je d=
voor 100% aan uitleveren. En zo
betrouwbaar is geen enkele parafrase. Ook 'Het Boek' niet! Het is een
commentaar waar je veel aan kunt
hebben, maar er valt ook Reel wat
kritiek op uit te brengen. Lichte tot
hele zware, fundamentele kritiek!
Ik wil dat graag laten zien. De laatste jaren heb ik me voor mijn colleges veel bezig gehouden met de
brieven van Johannes. Het lag dus
voor de hand om juist bij die brieven 'Het Boek' eens te checken.
Nou, laat ik maar direct zeggen dat
ik m'n rode potlood voortdurend
nodig had. Op alle punten waar het
erop aankomt, werd ik eigenlijk t
e
leurgesteld. Neem nou het eerste
vers. De apostel sluit heel bewust
aan bij het indrukwekkende begin
van zijn evangelie: 'In den beginne
was het Woord, en het Woord was
bij God en het Woord was God'.
De brief begnt met een lange,
moeilijke Pa, die je een paar keer
moet lezen voor je hem begint te
begrijpen, maar dan is het ook de
moeite waard. 'Hetgeen was van de
beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met
onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen
getast hebben van het Woord des
levens - het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en
aan ons geopenbaard is - hetgeen
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u ...'
Al lezend en combinerend ga je
ontdekken wat met dat 'Woord'
wordt bedoeld: God in het vlees
verschenen; Christus Jezus. In 'Het
Boek' valt er helemaal niets te ont-

dekken: 'Christus, het levende
Woord was er al voor he2 begin van
alle dingen. God heefî door Bern
het leven bekend gemaakt. Met eigen ogen hebben wij Hem gezien,
met onze handen Hem aangeraakt.
Het leven is niet langer verborgen...' De spanning van het oorspronkelijke is volledig verdwenen,
nu we allemaal korte mededelingen
tegen komen.
Maar goed, in een parafrase is dat
wellicht aanvaadbaar. Dat ligt anders wanneer de omschjving er
flink naast zit, 'Wie z'n broeder
haat is een moordenaar', zegt Johannes (1 Joh.3:IS). 'Het Boek'
maakt daarvan: 'Wie zijn broeder
haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord'. Dat is een geweldige afzwakking! 'hzijn hart ... eigenlijk al: ht, gelukkig niet echt!'
Maar het staat er anders, het staat er
schwper.

Belangrijke zaken
We spitten nog een niveau dieper.
In hoofdstuk 4: 10 zegt de apostel
dat God Zijn Zoon gewnden heeft
als een verzoening voor onze zonden. Een belangrijke tekst voor de
leer van de verzoening door voldoening. Maar in 'Het Boek' vind
je daar niets van temg. Daar lezen
we: 'om de verhouding tussen God
en ons goed te maken'. Nu, dat is
zeker het gevolg van die verzoening, en het is heeI belangrijk, maar
het staat hier niet! En wat hier wel
staat is 'wegverklaard'. Venoening
dat is wel even wat anders en wat
meer dan 'verhoudingen herstellen'. Op zo'n moment denk je; laat
ik eens andere sleutelteksten controleren die voor de geloofsleer van
betekenis zijn. Hoe geefî 'Het
Boek' b.v. passages weer waarin
over de rechtvaardiging gesproken
wordt? Ik neem Galaten 3:6. 'Op
dezelfde wijze heeft ook Abraham
God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend'. 'Het Boek'
geeft weer:'Kijk eens naar Abraham. Hij gelaofde God en daarom
was het goed tussen God en hem'.
Ja, maar dat is opnieuw heel wat

anders dan er staat. Zo'n commentaar helpt je van de wal in de sloot.
Toch weten de bewerkers wel hoe
het moet. In Romeinen 4:3 vertalen
ze dezelfde tekst met 'hij werd vrijgesproken van schuld'. Daar gaat
het inderdaad om. Het gaat hier om
een juridische tem.
Nog zo'n sleuteltekst: Filippenzen
2: 12, die k nog in de oude vertaling in mijn hoofd heb zitten:
'Werkt uws zelfs zaIigheid met
vreeze en beven; want het is God,
Die in u werk beide het willen en
het werken, naar Zijn welbehagen'.
De Nieuwe vertaling geeft: 'blijfl
uw behoudenis bewerken met vreze
en beven, want God is het, die om
Zijn welbehagen zowel het willen
als het werken in u werkt'. Prachtig
zien we hier de niet te begrijpen
verhouding tussen Gods werk en
onze inspanning getekend. 'Het
Boek' verhipt deze zin helemaal
waardoor de eenheid verloren gaat.
Erger is de manier waarop vertaald
wordt: 'Zet u uit ontzag voor God
volledig in voor een gezond geestelijk leven'. Dat klinkt meer humanistisch dan bijbels. 'Werken aan je
behoud, aan je heil (Groot
Nieuws)', dat is heel wat anders
dan 'je inzetten voor een gezond
geestelijk leven'.

Waar blijft Gods
verkiezing?
ik neem een ander veel omstreden
leerstuk: de verkiezing. In Rorneinen 8:28 lezen we: 'Wij weten nu
dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.' 'Het
Boek' geefi dat laatste zinnetje
('die volgens Zijn voornemen ge
roepenen zijn') zo weer: 'want Hij
heeft een plan met hen'. Waar blijft
hier het eeuwige plan van God? We
Iezen verder. In vers 29 wordt de
bekende woordgroep: 'die Hij tevoren gekend heeft' weergegeven
met: 'Hij heeft altijd geweten wie
Hem zouden liefhebben'. Dat
klinkt aardig Arminiaans.
Onze ongerustheid wordt niet weg-

genomen,wanneer we 1 Petrus 2:s
opslaan, waar de apostel zegt dat
sommigen zich aan de rots der ergernis stoten, 'waartoe zij ook bestemd zijn'. Dat is een tekst waar
we het moeilijk mee kunnen hebben. Waar we allemaal af en toe
heel erg mee zitten. Maar je lost het
probleem van Gods verkiezing en
van Zijn verwerping niet op door
anders te lezen dan er staat. 'Het
Boek' noteert: 'Het ligt dus voor de
hand dat ze zullen struikelen'. 'Het
ligt voor de hand ...': De ergernis
van het evangelie is hier weer helemaal wegverklaard.

Slechts een hulpmiddel
Zijn dit nu uitglijd-? Nee, duiklijk niet! Al jami geleden is er kntiek uitgebracht op dergdijke parafrases die in strijd zijn m& de tekst
van de 3ijbeL3Maar de laatste druk
die ik ken4 laat maar eén c o d e
zien. En noteert b.v. nog steeds in
Lucas 18:7 ('Zal God dan geen
recht doen arui Zijn uitverkorenen'), in plaats van 'aan Zijn uitverkorenen': 'aan Zijn kinderen' !
We moeten concluderen dat 'Het
Boek' - ook als parafrase - op belangrijke punten ernstig tekort
schiet. Wanneer dit de Bijbel is die
we aan tafel gebruiken, werkt dat
- vrees ik - door in ons geloofsleven en ... in dat van onze kinderen.
Samenvattend moet ik daarom
zeggen: 'Het Boek'kun ja als parafrase aan tafel gebruiken, maar
dan wei met de nodige voorzichtigheid.

't Is Vaders Boek!
Met deze constatering kunnen we
echter niet volstaan. Alsof dlea in
orde is, als we ons maar houden
aan de Nieuwe verfaling. Nee, dat
is een -te voorwaarde voor een
goede bijijbellhg. Maar er komt
aanzienlijk meer kijken wil onze
Schrifflezingbeantwoorden aan
Gods doel. Daarover tenslotte nog
in bet kort.
De bijbellezing aan tafel zal dmr
h a jachtige leven vaak alleen

's- avonds
echt tot z" recht kunnen
.
komen. Maar laten we er dan ook
wat van maken. En er de tijd voor
nemen. We kunnen dm de kinderen
laten zien hoe het moet. H Qze~ het
zelf muden moeten doen. Ik heb
het idee, dat er op dat punt voor ons
allemaal nog heel wat werk aan de
winkel is. En dat de kinderen nu
vaak leren hoe het niet moet. 'Waar
waren we gebleven? O ja, ik zie het
al'. En daar gaat ie d m .Het volgende sriikje. Lang Mkort, moeiLijk
of makkelijk w
flink
stuk pep avmd. En iiever.geern
comen*.
wmtdat w t mg
op. Kijk, dat heeff met Bijbel l e m
niet wv& te maken. De W e r e n
kijken elkaar verveeld aan. Als het
tegen zit, komt er een flinke lap Leviticus, en dat valt met mee. Je begríjpt er niets vw, maar dat schijnt
ook niet nodig te zijn.
Als we zo Bijbel lezen, maken we
de kinderen tegen op wat het beIangnjkste m41in hun leven moet
zijn. En een kind zal op die manier
ook niet gauw gestimuleerd worden
om zelf de Bijbel te gaan lezen.
Nee, dan kunnen we beter 5 m e i lijke verzen rustig met elkaar lezen
en bespreken. 'De Kanttekmingen'
erbij of de Korte V e r k l a ; Groot
Nieuws of 'Het Boek'. En natuurlijk elk een bijûeltjel Op school kan
een leraar ook niks beginnen, als
niemand zijn boeken bij zich hoeft.
De kinderen moeten leren om zelf
dingen op te zoeken. Om zdlf met
vragen te komen. Dh heeft gezaCI-

I

Drs. JA. Mei@ is hoogjeraarin het Nieuwiestamentisch, het ~eijenstkhen het
ûtdchristelijk Grieks,en in het -riste/ijk Latijn aan de fheologische Universiteit
in Kampen.

' Bewerking van een referaat dat ik op verschiiimde plaatsen in ons land gehouden
heb.
Eerder gaf collega J. van Bruggen een
hoofdartikel over Het Boek in De R @ o m kie van 15 o k t h 1988(jaargang W,
pp.4143).
'B.V. door L.M.P. Scholten in zijn brochure
Het Boek een oiabetmwbare gids, tweede
&k, Leerdam (Chxeformeerde Bijbelstichtin& 1992.
'April 1998.
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ren dat je zegt: 'Jongens, dit vind ik
een moeilijk p t . fier kom ik ook
niet uit. Weet je wat? Ik zal het nahjken en morgen komen we erop
terug'. Of u laat een van de kinderen wat uitzoeken.Ja, m'n maaltijd
kost wel tijd. Maar ik ben ervan
overtuigd dat het christelijk leven
*bloeit vanuit een dergelijke
christelijke maaltijd.
Een mdtijd waasin Het Boek een
gtote plaats heek
Omdat het Váders Boek is.
Vader Die onze aandacht d l , orndat Hij ons h&? wil.
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WORDING EN
WERKING VAN EEN
VERTAALMETHODE

M.E.H. Kuijper- Versteegh

len verwerkt zou worden. Maar de
de concordante kant van de schaal.
Er bestaat een typisch mannenmopnieuwe Bijbel moest ook iets 'verGroot Nieuws (1983) en de Nieuwe
je over bij belvertalingen: 'Het zijn
trouwds' hebben, een toon treffen
Friese Bijbelvertaling ( 1995) richnet vrouwen. Als ze mooi zijn, zijn
waarin de traditie van de Statenverze niet trouw, en als ze trouw zijn,
ten zich juist vooral op de ontvan- I
taling doorklonk.
zijn ze niet mooi.' De suggestie
gende kant, de moderne lezer. Het
Het Nieuwe Testament was in 193 1
Boek (de vertaling van een Engelse :
daawan is, dat vertalingen die heel
klaar, het Oude in 195 1. Het taalgeparafrase)
staat
nog
veel
verder
van
braaf de letter van het origineel (de
bruik en de spelling zijn vooroorde
brontekst
(en
bewijst
dat
on'brontekst') volgen, ondanks hun
logs, en laten zien hoe de hooggetrouw niet per definitie mooi is). De
onaantrekkelijke stijfheid toch beter
leerde vertalers zich in die tijd zelf
Willibrordvertaling
en
ook
de
en betrouwbaarder zijn dan vrijere
op papier uitdrukten: een echte
Nieiiwc Bijbelvertaling die nu in
vertalingen, die vooral de ontvan'professorcnvertaling'. Eigenlijk
wording is, kan men ergens tussen
ger willen behagen en zich daarom
was ze al bij haar verschijnen verde NBG-vertaling 1951 en Groot
zo mooi mogelijk kleden in diens
ouderd. Toch heeft zij de StatenverNieuws plaatsen.
taal (de 'doeltaal').
taling op vccl plaatsen verdrongen:
Die veronderstelling is nog fouter I!
de hoofdstroom van de Hervormde
In dit artikel wil ik eerst iets weerdan het grapje zelf. Want je komt
Kerk en alle Gereformeerde Kerken
geven van de ontwikkeling van het
niet vanzelf tot een zorgvuldige
,
grepen dankbaar naar de Nieuwe
bijbelvertalen in met name de laatweergave in de doeltaal, als je de
Vertaling. Ook in de vrijgemaakte
ste decennia. Vervolgens weid ik
woordenschat en zinsbouw van de !
kerken ging de introductie, wellicht
uit over de Nieuwe Bijbelvertaling ,
brontekst maar zo exact mogelijk
onder invloed van de allesbehalve
(NBV) en de vertaalprincipes die
imiteert. Als je zo 'concordant' moconservatieve K. Schilder, vrijwel
daarbij
gehanteerd
worden.
gelijk vertaalt (dat wil zeggen: de
vanzelfsprekend.
brontekst woord voor woord volgt),
kan het resultaat juist een tekst zijn Traditie
Idiolect
die belangrijke betekenissen uit het
De
Statenvertaling
heeft
in
de
loop
origineel verduistert en nieuwe, inDe Statenvertaling en de Nieuwe
der eeuwen een unieke positie vercorrecte suggesties toevoegt.
Vertaling van '5 1 zijn beide 'idioworven. Toch groeide in de loop
Een volstrekt concordante vertalecte' vertalingen. Dat wil zeggen
van
de
negenticnde
eeuw
de
beling, die ieder woord uit de bronhoefte aan een nieuwe vertaling.
dat men niet de betekenis van hele
tekst consequent weergeeft door
zinnen of zelfs verzen ineens verHet Nederlands van l (i37 raakte
één en hetzelfde woord in de doeltaalde, maar de woorden en taalvorverouderd
en
de
kennis
van
de
taal, is onleesbaar. Anderzijds: een
men stuk voor stuk. Daarbij gingen
grondtalen (Hebreeuws, Aramees
vertaling die geheel gericht is op de
de
vertalers zo concordant mogelijk
lezer, verliest de binding met de
en Grieks) was toegenomen. Er onte
werk:
ze probeerden zo mogelijk
stond
een
aantal
nieuwe
vertalingen
brontekst die nu eenmaal uit een
I
ieder woord uit de brontekst weer
zoals de Leidse (1901 ) cn de
andere tijd en cultuur afkomstig is.
te geven met één corresponderend
Utrechtse (l 927). Die raakten echVertalingen bevinden zich daarom
woord in het Nederlands. Wel hielter slechts in kleine kring bekend;
doorgaans ergens tussen de twee uiden ze zich zo goed en zo kwaad
de 'gewone' kerkganger kocht ze
tersten. De voorlopers van de Staals dat ging aan de Nederlandse
niet.
tenvertaling waren sterk doeltaalgrammatica.
Uiteindelijk
besloot
het
Nederlands
gericht. Dat was de invloed van de
De teksten die zo ontstonden zijn
Bijbelgenootschap, tot dan de beLutherbijbel: de reformator had een
I
direct te herkennen als vertaalwerk.
langrijkste promotor van de Statendiepe afkeer van ontoegankelijk
Je proeft het Hebreeuws door het
vertaling, zelf opdracht te geven tot
kerkjargon, en vertaalde Gods
Nederlands heen. Maar door langhet maken van een nieuwe vertaWoord daarom in de woorden van
ling.
Het
NBG
wilde
een
Bijbel
in
durig gebruik van deze teksten in
het straatvolk. De NBG-Vertaling
de eredienst raakten de kerkgangers
modern
Nederlands,
waarin
ook
de
van 195 1 en meer nog de Statentoegenomen kennis van de grondiaermee vertrouwd en kregen juist de
vertaling van 1637 zitten meer aan
m

m

oxoti*he taalmstmcties een zekere religieuze wijding.
De structuur en de stijl van het origineel komen heen idiolecte vertaling minder uit de verf dan men zou
denken. De stnictuurrniddelendie
een taal tot zijn beschikking heeft,
zoals woordgebruik, zinsbouw,specifieke structuurwoorden, hebben
in een andere taal meestal niet dezelfde functie. Ook voor het weergeven van stijl is meer nodig dan
het stuk voor stuk verlalen van
woorden. De s p d e k e stijl van het
origineel wordt grotendeels gecamoufleerd dwr de.mrkwraar&ge,
omtuwlijbre vertaal-taai van een
idiolecte v d i n g .

kend als 'dynamisch-equivalent'.
Dat wil zeggen: de inhoud in de
vertaling i s gelijkwaardig aan de inhoud in de oorspronkelijk tekst,
juist doordat niet strikt woord voor
woord is vertaald.
In 1966 kwamen de eerste twee
vertalingen van het Nieuwe Testament volgens deze nieuwe methode
uit: Good News fair Modem Män
(Engels) w Dios Uega al hombre
(Spaans). In 1969 tieslm het Ne
&W Bijbdgenoatsclrapmeen
Hedexíandsa twdabg vm het

het Nieuwe Testament, dat vooral
uit v&lende en betogende teksten
bestaat, is deze methode wel bruikbaar. Het M e Testament bevat
echter m m genres. Ook is het taainiveau vaak hoger, met name in de
P e e n en de boeken van de profeten. Via de dynamrsch-equivalente methode komt dit allemaal niet
uit de verf. Een v d i n g van het
Oude Testament volgens deze methode w& te vlak.
De hot-Nieuwsvertal mgen
zich grnoodzaakt mde b r i e

Omgangstaal

Na de oorlog werden buiten Nederland nieuwe wegen in geslagen. In
1948 werd de U n i e Bible Societies, de we~ldbondvan bijbelgenootschappen,opgericht. Met m e
de Amerikanen werden actief in
m.Ze ontdekten dat daar veel
behoefte was aan een vertaling van
het Nieuwe Testment in eenvoudig Engels, omdat het Engels voor
de Aúikanen hoogstms de tweede
taal was. Zo'n laagdrempdige vertaling zou ook voor niet-geigen
geschikt moeten zijn. Traditionele
~ y s l i n f a orneu ~ ~
~&udk-~'rnw.dr,
-I
Spwer (newimdka)en dr. HW
dewerkers aan h e t m c t INleuwe ~
c
1
~
w
~
-ieren
v ~ e w-n
voor
dit doel niet makend. E.A. Nida
en anderen o n m I d e n daarom
Nieuwe Testament volgens de dyvan Ni& zelf verder te ontwkkeeen nieuwe methode.
namisch-equivalente methode uit te
len. Daarbij wilden ze in de ifeFtaNida wilde bovenal een begrijpelijling meer -rechtdoen aan de eigengeven. Ebn basisvmtaIer, bijgestaan
ke verhlkg en maakte dus gebmk
schappen van de brontekst. &t is
door een begeleidingsco&sie,
van de 'omgan&aa17. Dat Is de taal
dus niet venwaderlijk dat mm
gmg daarmee aan het werk. In 1972
die door zwel meer als minder
amzhdijk hgere tijd bezig was
was deze v d i n g Maar: Groot
ontwikkelde -lezers begrepen en
met
de vertahg van het M e TBN i w s voor u. V m ~ l g e n begon
s
aanvaard wordt. De omgangstaal
tam&.
een wat uitgebider v e d t e a g
mag dus noch intellectueel, noch
In 1983 lag de complete Gmot
bestamdi:uit drie hebralci en een
platvloers zijn, maar km (omdat
Nieuws Bijbel in de bodihankl.
neerlmdieus, aan bet Oude Testahet schrijfhal is) wel van een iets
De vmchukhg in metbode,@ument.
hoger niveau zijn dan de taal die
rende
het wrhdproces, rn nog
Ai vertalend ontdekten ze dat de
gesproken wordt.
zichtbaar.
Nehemia bijvoorbmd, i s
d ~ $ c l t e q u i v d e n t m&de
e
Om tot een goede verhlmg te hniet geheel voldeed xwr het @de
in een wij vroeg stadium vertaald.
m,za bi& h het nodig zijn
Testament. Ni& hdzijn dpamiMen vindt k inde uitgave van
tekst in k
~ te verdelen.
~
Die
m
s c h - q v mtwik'83 m g ~
~
g ds 'groen
e
en
e
worden vertaald en vervolpens apgeel van nijd' (Neh. 3:33), "om de
k& met het oog h& %euwa
nieuw gegroepeerd op een maBier
Testament. Hij richtte zich op de
tafei gaan zitten' (Neh. 6;7) en 'hun
d e logisch is voor de ontvangende
eig-aanckreeg
e m lelijke W
ontvangst bij de hoorders, De betetaal. Deze vedahethode werd be@eh. 6: 16). In de herziene u m v e
kenisen moesten duidelijk zijn. Bij

die inmiddels (in 1996) verschenen
is, zijn &ze zinsneden vervangen
door alternatieven die m overeen
komen met de sfeer en de stijl van
het origineel. Het werd respectievelijk: 'vol ergernis', 'samen nader
overleggen' en 'zij hadden niet langer een hoge dunk van zichzelf

Functies
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Ondertussen was ook Nida zelf tot
de conclusie gekomen,dat hij aan
zijn dynamischequivalentetevertaaltheorie niet genoeg had voor het
Oude Testament. Hij werkte zijn
theorie verder uit, en had het voortaan over 'functioneel-equivalent'.
Volgens deze methode worden niet
allek betekenissen maar ook de
ñmcties van een tekst in de vertsling weergegeven. Onder functies
vmtaati we zaken ais pgzie, stijl,

rihns,ironieenniv-*Psalmen en prohten mokten &i de
mtvangende taal va& een relatief
hoger niveau hebben. Bdzje moet
als po&& worden vertaald m weergegeven. Beeldspmet ook in
de vertaling t i e r t a b %jn. P d EeiIisme blijft zoveel magdi& gehandhaafd. Kortom: &'hedenkgse lezer moet zoveel mogelijk hetzelfde e r v m als de ooppm+líjlx lezer of hoorder.

MW,Prof. Dr. J. FMman, s w p e w , lmt voor urt het b o e k Ester

dat Wycliffe Bibletxanslators streeft
naar zo begrijpelijk mogelijke vertalingen dinage& omaige h-

peis opwerge~~).

kkm

Voordat het NBG aan de NBV begun, formuleerde men maantal
v a t d p n n c i p ~Daze
~ 'Vertaa1piucipes voor de nieuwe bíjbelvértlac
hg' verscMe11iit 1B3.Ze siom
aan bij ij 'Guïdelinies'fWhtercFfqssianal Cocpmtim in Tmshf&gthe Biliie'' (1487), die tot stand
De verschuiving van w veel mogewaren gekom& hsamemvdmg
lijk comrdant naar meer functiotusseo&~erih&V~i~raan.Al
neel-equivalent vertalen is w d d werkend aan de M3V ontstonden er
wijd in moderne B i j ù e ~ v ~ ~ e u
specikke-regeken uitgangsherkenbaar.Dat geldt niet alleen
punten, die werden *genomen in
voor vertalingen uit de kring van de
het 'Handbuek,~~or
de Nieuwe BijUnited Bible Societies (UBS), maar
belvertaling'.
ook voor verhlingen die ontstaan
Het NBG ornsehrijfthet kamider
onder auspiciën van de Wycliffe
van NBV graag als 'brantekstgeBibletranslators. (De UBS is de wetrouw en doeltaaigericht'. Die be-

reldbond van bijbelgenootschappen
waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap bij is aangesloten: de
Wycliffe Biblekanslators is een
meer zendingsgerichte organisatie
die zich richt op kleinere taalgroepen. Vaak gaat het om ongeschreven talen, en moet er eerst gealfabetiseerd worden voordat mensen
de Bijbel in h m moedataal kunnen
lezen. Het is dus niet verwonderlijk

grippen zijn in feite een gaede samenvatting van de functioneelequivalente verkmhethode. Idediter ervaart dus s h k s de lezer van
NBV-vertaling hetzelfde als de
taal- en tijdgenoten van de Bijbelschrijvers. Dit kaai matuwlijk nooit
werkelijk het geval zijn, maar het is
een raooi streven.
Om zowel brontekst als doeltaal
recht te doen, werken neerlandici

en oud- en nieuwtestamentici nauw
samen. De vertaIers van de NBV
vertalen niet word voor woord of
zin voor zin. Zij p.ertalen een tekst.
na4kan een boek zijn,een brief,
een psalm of- verzameling
spreuken* Een zin is meer dan cm
o p m a l $ n g v m wooden, een
tekst meer dan een w m j j g i n g
van zirmen. Woorden en zinnen
hijgen hbekkmis in een breder
verband. Daarom b e W m de
vertalef-s eer$tq n kbkeoheid als
geheel. De vedakm wagen zich af
welke functie en w e i b stnickw de
tekst beeft. Daarbij ~ l T m
ze ondemieerde volgenk
Met
w& doel is de tekst gedreven en
hoe is de toon? Wat is het thema en
hoe wordt dit uitgewerkt? Zijn er
dementen in de k& die nadnik
krijgen daor wmrûkeus, herhalhg
of andere stijlvmen? Hoe is de
tekst opgebouwd? Hoe kan men de
tekst in alinea's indelen? Blijft de
stijl steeds hetzelfde?
De vertalers kijken ook naar de bredere context. Die kan bestaan uit
andere bijbelboeken die met de te
vertalen tekst in verband staan,
maar ook uit de culturele en historische achtergrond voorzover we die
uit andere bronnen kennen. Ook de
brontaal is een bekmgrijke context.
Door het taalgebruik van de te vertalen tekst te vergelijken met wat

den, die een &paaide d p k of parallel uriilen laten zien. W k
t boek
Janakomen veel van rm dewg&j ke
s l ~ t e k h ~ ~voor:
~dm
'groot',
'h&"' h g zijn'. Dsze wwrdenword- vmfzo%erhet Nederl i d 8 & &a&
w e t vertaai& g&nirk v a i & p n i muiu
de betekenis verduisteren.
Een woord in de'hhtek&Bi&t
steeds met één en hetmlfde woord
in.&*
VaM1d.w
.decmmt U k W ' i s i r Dit kgkwel
.-e fhEqmkt%-mbi
tie;?,

'"Y

Medewm-kersaart het project (Nieuwe öí~iveftaüng),
Achterste rij v.l.n.r. dr. M. de Winter, dr. H. Sysllng mw. dr. M.J.A. Wonijes, mw. dr. I. Splfier,
Dr. A.1 Bolhuis, mw. dr. M.H. de Lang, drs. ïh.A.W. van der Louw, drs. P. Wwlewijn, Dr. C.M.L. Verdegaal,mw. Dm A.1 Bijde Vaate, mw. Llc,
E.A.S. Syrnons. voorste rij v.1,n.r.drs. P.J. Bood, dr. J.Ch. Boijtlaens. mw. drs. S. van der Lingen, drs. F.J.A,van der Meij.

Hebreeuwse grammaticale vormen
omgezet in Nederlandse grammaticale vormen. In onze vertaling mag
dus geen typisch Hebreeuwse zinsbouw voorkomen.
Tekstkenmerken moeten in in de
vertaling juist zichtbaarblijven.
Beeldspraak, stijl, niveau en genre
blijven in het Nederlands aanwijsbaar. Een tekst die in het He-

vertaalregels en -afspraken zijn in
het eerder genoemde Handboek
voor de Nieuwe Bijbelvertaling
vastgelegd. Een aantal voorbeelden,
met toepassingen:
E~,.,tekst mag niet mooiergemaakt
worden door woordvariaties die het
origineel niet heeft. Woordherhalingen hebben vaak een functie in
de tekst. Het zijn dan sleutehvoor-

Beeldend tadgebmik wordt zoveel
mogelijk gehandhaafd, tenzij het
oorspronkelijke beeld niet meer
is. Een
van een
beeld dat niet meer begrepen wordt
IS: 'Hij verbrak de weeën van de
dood' (Hand- 2:24). De PiBV vertaalt hier met '(hij heeft} de last van
de dood van hem afgenomen'. Een
ander probleem is dat beeldspd

kan afslijten en tot een staande uitdrukking wordt. 'Het regent pijpenstelen' was ooit een originele
vondst, nu is het een clicht. Dergelijke 'dode metaforen' kennen het
Hebreeuws en Grieks ook; je kunt
ze meestal niet letterlijk vertalen. In
Hand. 2:7 kon 'buiten zichzelf van
verbazing zijn' wel letterlijk vertaald worden, omdat dit ook in het
Nederlands een vaste uitdnrkking
is.
Poëzie wordt zoveel mogelijk als
poszie vertaald. Het probleem is
hierbij dat het verschil tussen proza
en poëzie in het Hebreeuws vaak
gradueel is. In profetische boeken,
maar ook in Genesis komen mengvormen voor. De vertalers moeten
dus steeds bekijken of een tekst als
p&zie, als poëtisch proza of 'sec'
als proza vertaald moet worden.
Daarbij kijken ze ook naar de communicatieve functie van een tekst.
Een vermanende tekst kan misschien beter als poëtisch proza dan
als poëzie vertaald worden.
'Transculturatie' wordt niet toegep a t , als de betekenis vanuit de
context duidelijk is. Dat wil zeggen dat men gewoonten, uitdrukkingen, beelden, maten en gewichten niet vervangt door gegevens
die in onze tijd en cultuur gangbaar zijn. Dat is soms niet gemakkelijk. In Hand. I: 12 gebruikt
Lukas de uitdrukking 'een sabbatsreis daarvandaan', om aan te geven dat de Olijfberg, vanwaar Jezus ten hemel is gevaren, tot de
'bebouwde kom' van Jeruzalem
hoort. Voor de gemiddelde Nederlandse lezer is dit begrip niet duidelijk. Hij weet niet wat en hoe ver
een sabbatsreis is, begrijpt zelfs
niet dat sabbat in verband met reis
een lengte-eenheid is. Groot
Nieuws heeît daarom vertaald met
'op nog geen kilometer afstand',
maar de NBV-vertalers vinden dat
een te vergaande transculturatie. In
de tijd van Lukrts kende men immers nog geen kilometers. Ze kozen daarom voor een tussenoplossing: 'op geringe loopafstand'.
Men vertaalt inclusief. Als in de
brontekst een term gebruikt wordt

waar zowel mannen als vrouwen
mee bedoeld worden, moet dat ook
in de vertaling tot uiting komen.
Het Griekse 'adelfoi' wordt in de
NBC-vertaling van I951 vertaald
als 'broeders'. Vaak moeten daarbij
de zusters inbegrepen worden. De
Nieuwtestamentische brieven waarin het woord gebruikt wordt, zijn
immers gericht tot gemeenten die
zowel uit mannen als uit vrouwen
bestaan. Het ligt dus voor de hand
om in deze gevallen met 'broeders
en zusters' te vertalen.
Een tekst die (waarschijnlijk)dubbelzinnig of onduidelijk bedóeld is,
moet ook in de vertaling dubbelzinnig of onduidelijk zijn. Dit doet
zich voor bij bepaalde profetische
teksten. De vertaling mag echter
ook niet onduidelijker zijn dan de
oorspronkelijke tekst. Als een tekst
in de loop van het overleveringsproces onduidelijk is geworden,
moeten de vertalers zoeken naar de
meest waarschijnlijke oplossing.

Boodschap
Het bovenstaande laat iets zien van
de methode en de overwegingen die
een rol spelen bij het ontstaan van
de Nieuwe Bijbelvertaling. De
vraag is natuurlijk of de gevolgde

vertaalmethode leidt tot een vertaling die tezijnertijd kan dienen als
een standaardvertaling voor kerk en
samenleving.
Aan eIke vertaling kleven voor- en
nadelen. Wie zich in enkele verzen
wil verdiepen, doet er altijd goed
aan verschiIlende vertalingen naast
elkaar te raadplegen. Meer concordante vertalingen kunnen dan helpen, vat te krijgen op details in de
oorspronkelijke tekst. Het voordeel
van een rneer functioneel-equivalente vertaling bewijst zich vooral
waar men grotere gedeelten achter
elkaar leest. Dan worden, veel duidelijker dan in de rneer concordante
vertalingen, de eigen stijl, eenheid
en stnictuur van een tekst zichtbaar.
Zelf heb ik het boek Ester in de
Nieuwe Bijbelvertaling in een
adem uitgelezen. De weelderige
sfeer aan het Perzische hof en de

intng~sdie daar doorheen s p e l g
worden levendig verbeeld. Ook
was ik getroffen door de zeer directe en aansprekende stijl van de brief
van Jakobus, waarvan de proefvertaling onlangs gereed kwam.
Het gebruik van Het Boek in de
communicatie met jongeren en ongelovigen is niet meer dan een verlegenheidsoplossing, die nieuwe
problemen oproept. Jeugdwerkers
en evangelisten zullen het daarom
op voorhand toejuichen wanneer er
straks in de kerk een goede, eigentijdse vertaling wordt gebruikt, die
ook voor hun doelgroep begrijpelijk is. Maar ook 'volwassenen in
het geloof moeten in de Bijbel het
levende, direct aansprekende
Woord van God kunnen horen.
Het is daarom een misvatting dat
gereformeerden, ervaren schriftgeleerden als zij zijn, zich met de
'oude' vertalingen wel kunnen
redden. Elementen als stijl en taalniveau vormen de klank van de
Boodschap, zijn daarvan een onlosmakelijk aspect, net zo goed als
de letterlijke betekenissen van de
woorden.
Het lezen en bestuderen van de Bijbel leidt als het goed is tot het toepassen van Gods Woord in ons leven. Om de vertaling die nu in onze
kerken gangbaar is, goed te kunnen
begrijpen, is een meer dan gemiddeld taalgevoel nodig. Studie van
de taal is echter iets anders dan bijbelstudie. Een bijb e l v d i n g mag
voor de lezers geen onndìge taalkundige drempels opwerpen.
Ik hoop van harte dat de NBV in
onze kerken op de preekstoel komt.
Ik verheug me erop, dat welbekende schriftgedeelten als nieuw tot
ons zullen komen in de eredienst en
in de verenigingen. Zo zal de nieuwe vertaling het geloof opbouwen
ook van hen die de Bijbel al jarenlang denken te kennen.
Drs. M.E,#. (Ria) Kuijper-Versfeegh siudeer& theo/ogie aan da Vrije Unive~sifei't,
met als specialisatie B~bel~8rtai611.
Tijdens
een stage bij het Nederlands Bijhlgenootschap werkte ze mee aan de revisie van de
G m fNieuws Djbel.

DE NIEUWE
STATENVERTALING:
WAT DEDEN ZE ERMEE?'
Leiden voorop

n

Bobels woren er wel, voordat de Stcitenvedaling
er kwam. Bijbels werden gedrukt en verkocht, Op
verschillende manieren, In verschillende vertulingen, /Maar iedereen wist, dat d@ vemlingen beter
konden, En duf de vertuiingen al weer oud waren
en vol djulecf i s ~ h aeigenaarbi$heden.

Op 17 september 1637 wordt het
eerste exemplaar van de nieuwe
bijbelvertaling overhandigd in de
vergaderzaal van de Staten-Generaal aan Hare Hoogmogende Heren. Als in dat jaar de nieuwe Statenvertaling gepresenteerd kan
word% dan raakt die vertaling al
heel snel ingeburgerd. De kerken..

'Gij' en 'du'
Voortvarend ging men aan de slag
en bleef men aan de slag. Dan duurt
het nog 18 jaar voordat een nieuwe
vertaling gepresenteerd kan worden. Generaties gereformeerden
hebben het zonder de Statenvertaling moeten doen. Maar als die er
dan komt in 1637, dan is hei een
nieuwe vertaling. Een moderne vertaling, die bij het kerkvolk toen net
EO vreemd kon overkomen, als een
nieuwe moderne vertaling vandaag
bij ons.
in die vertaling kon ook niet ie-

dereen tevreden gesteld worden. Er
was een hele discussie geweest
over het verschil tussen 'gij' en
'du'. 'Gij' paste bij de mensen uit
het zuiden. 'Du' paste bij de mensen uit het noorden en aosten.
Daar zat uiteindelijk geen principieel verschil in. Wel een verschil
van gevoel, Dialect en gevoel
spraken ook mee. En belangrijk
was natuurlijk ook: aan welke oudere bijbelvertaling was je gewend. Maar het is uiteindelijk 'gij'
geworden. En dat is het gebleven
tot in de vertaling van 1951. Een
oude erfenis.

..

kwam omdat de plaatselijke overheden minder meewerkten. De
overheid had in die tijd nog heel
wat inbreng in kerkelijke zaken.
Strikiere scheiding van kerk en

aan de Staten-Generaal.

staat zou later pas komen. Zoals de
landelijke overheid positief had
meegewerkt aan de totstandkoming
van de nieuwe 'Staten'-vertaling,
die dan ook 'op last van de Hoogmogende Heren Staten Generaal'
tot stand was gekomen, zo konden
plaatselijke overheden toch ook de
invoering weer tegenhouden of
-&streren. Redenen om de nieuwe
qwertding tegen te werken waren
vooral van financitile aard Of van
-s~economis~h
belang. Konden ook de
plaatselijke drukkers er aan mee
verdienen, dm was de overheid inschikkelijker.
niín het gewest Holland was de over-7 &eid laks. Vooral bmdat Amsîei-damniet meewerkte. En Arnsterd a m had bei-mrlijk: invloed. Terwijl de Staten van Groningen juist
positief de invoering gestimuleerd
hadden. Die hadden alle kerken opdracht gegeven van twee nieuwe
m. BitUm&&jrn

bekend van echt inhoudelkjk protest
tegen de nieuwe vertaling. Maar
hoe diep dat gaat, kunt u zelf beoordelen.
De predikant van Elburg uitte op
een volle classisvergaderingin Hardqwijk in 1643 hevige tcntiek op
de Statenvertaling. Dat werd in de
notulen vastgelegd door iemand die
duidelijk zelf positief dacht over
deze vertaling. Hij schrijft (in het
Nederlands van nu vertaald) dat
deze EIburgse prdkmt .'niet
slechts e e v 1 3 . m a a rzeEs verschillende kerm $eer minachtend
en vmhkltgk gesproken k a
over de boogloffelijke&uwe verh l h g van de Bijbel. Die noemde
Hij onder andere:beumldj. En
s c h w d e d& h& niet anders was
als nieuwighed en vol WW van onexharheid. En dat die aikm rnaar
gemaakt was om er financieel profijt van te kunnen t r e h ' . De behmver
4& dM@e:YeEgad&g ter vwmt-

Na 1637 werden er geen nieuwe
uitgaven' meer gemaakt van de
oude vertalingen. Enkel de nieuwe
vertaling w& nog verkocht. Mogelijk zijn memen gehecht geweest
aan de oude vertrouwde verMing.
Maar de nieuwe Statenvataling
werd massaal verkocht. In groot
formaat en klein formaat. h de
eerste 20 jaar van deze vertaling
(tussen 1637 en 1657) verschenen
enige honderden uitgaven. Dat betekent, dat er h o n W u i d e n
exemplaren in de handel kwamen.
Een duidelijk bewijs, dat de nieuwe
vertaling niet dleen ia de kerken
kwmtehggeu Maardaterinde
gezinnen uit gelezen werd. De vertdhg wed een succes. Het werd
d een Bijbel m r ~ t h u i s .

Bet succes had ook een gevaar. De
bekende Abraham Tromrnius (van
de Concordantie) wamschuwde al
-&j&&@
&-rei,m&
tegen de gedachte, dat de nieuwe
mde w m W Î in HalM & - k e m e l i j k irilnztmuw
vertaling gakielijk gezag had. AIS
le kerken h&t gewest
een vertaling goddelijk gemg m u
gebmht -*t
@k,di ii iets
hebben, dan worden eigenlijk de
v@ Amsterdam) b h p p twee
-vanga& &m~&%miulen,
jwr die n i m i w e . ~ e r t a l i n g ~ ~ ~ m &dan ua-K@;w
vertalers op een lijn gezet met de
Mkt de apdelen
W*W-Etml,
- z + ~ ~ i : d e ~ h p ~ bbijbelschijvers.
*d'
I3
~mbm&#Qd&
hij
en de profeten. Tromrnius waaro
v
~
m ' w
~
~ ,
de a9ti7cMwEa $e
schuwde d& dé vertaling geen ab1650 (m &&T&.@,M
jaar T&W] w a & k
m r i n w w z ó ~ ~ * ~ ~ &soluut
t gexíg heeft.
d e m a Q & d d h * ~ ~ ~ hij =de w e r p k r i k & *SM
de
b e d e r s m&mIffvqormdm
Zo is de Statenvertalmgsnel en
van G e ~ d w I d &t
, mBazig
met het invoeren met de nieuwgoed ontvangen. Men had het daar&e
~ ~ t s f ~ .
verttralde hijbel. En bekend is, &
voor rnet verschillende oude en ouderwets geworden @ingen
moedie i p i v e g hzqtphen niet voor
1653 h& pliiatggmm$e?i. M&
ten doen. D e k e r h en de leden
dit zijn uitzonderingen. In de
De nieuwe Statenvertaling was toch
van de kerken konden na 1637
meeste kerken en streken ging de
vrij snel in ingeburgerd in de kerweer verder met de Statenvertaling.
invoering snel. En in het algemeen
ken. En niet alleen in de kerken
Aangepast aan taal van die tijd.
volgde men in Gelderland als laatwerd ermee gewedct. Voigens de
h zo ontvangen als een geschenk.
ste.
'acte van autorisatie', die ook in de
Bijbel mee werd afgedrukt, was
meerde Kek van M@f&ú. #j he& IhwEen opmerkelijk bezwaar
deze vertaling ook bestemd voor de;
Iogk gpstdwdaabde W-e
'publieke Scholen'. Zo h u ook ia
UINveW't te Kampen, met als W v a k
Dat wil niet zeggen,dat het om
het onderwijs ermee gewerkt worlierkp&fedeniS:
principi8le bezwaren ging. Een reden. Er k m uit geleem worden. En
den was: men wilde een ctmecte
w konden airmen overgeschreven
' Ik heb Irjj het schrijven van dit artikel
dankbaar gebniik geraaaletvanwerk van
vertaling. Erwerd gekekai mar
woden. En damnee is & link geC.c.de Rruin.Met name van zijn De Sbabenfouten. Door kerkenraden,en door
legd naar h d a g 38 van de Heidelbijbel en zijn voorgungen. Nederiamise bijd e r e kerkelijke vergaderingen.
bergse Cztechimus. Bijbels.onderb d v e d i ~ g d vanaf
n
de Reformde tot 1637,
(tweede *k) Haamlem, 1993.
Maar meestal ging h&om dmkfouwijs k m proí5teren van-een nieuwe
ten of zetfouten. Er is een historie
vertaling.

w

'HET BOEK VAN DE EEUW'?
OVER DE ONTVANGST VAN
DE NIEUWE VERTALING 1951
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Wij gaan nu voorbij aan de voorgeschiedenis en totstandkoming van
de Nieuwe Vertaling. We willen
nagaan hoe zij doar de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) is

Op 16 januari 1952 zijn de eerste
exemplaren van de Nieuwe Vertaling officieel aangeboden aan vertegenwoordigen van een twintigtai
protestantse kerken en groepen. Het
NBG was blij, dat geen van hen
&ze nieuwe bijbelvertaling op
voorhand bad afgewezen.Namens
de Gereformeerde Kerken (Vrijgem&) bezocht ds. H.J. de Vries
van Berkel & Rodenrijs de plechtigheid. Eiij nam op verzoek van de
generale synode te Kampen 195 I
de honneurs waar. Wmt hij was

preses van de roepende kerk voor
de eerstvolgende generale synode.
Tijdens de generale synode te Berh l & Rdenrijs kon worden gemeld dat ds. De Vries de Bijbel in
ontvangst had p m ~ Er
u m u een
dankbetuiging uitgaan naar het
Hoofdbestuur van het NBG. Het
moderamen mocht tie aangeboden
Bijbel een bestemming geven. Wat

.

anderd is. Ook was er in de wetenschap een ander zicht gekomen op
de waarde en het gebruik van de
oude handschriften. Bovendien was
de kennis van de bijbelse talen en
de culturm toegeuornen.
Velen hebben rnet belangstelling
naar de nieuwe vertaling uitgezien.
Ze stonden ook niet bij voorbaat afwijzend tegenover een andere vertaling dan de eeuwenoude Statenvertaling. Men kende intussen de
Korte Verkiaring van de Heilige
Schnft, waarin een nieuwe verta-

II

het moderamen met deze opdracht
heeft gedaan, heb ik nog niet kunnen nagaan.

Behoefte aan e e n nleuwe
vertaling
Al langer bestond behoefte aan een
nieuwe vertaling van de Bijbel. De
Statenvertalingvan 1637 vertoonde
de spo~envan haar mtshanstijd
Voor een nieuwe bijbelvertaling
werd als reden aangevoerd, dat de
taal in drie eeuwen behoorlijk ver-

ling werd gegeven. Prof. Dr. K.
Schilder heeft nog in 1939 het advies gegeven die vertalingen uit de
delen van de Korte Verklaring te
bundelen -enuit te geven.

KS en de Nieuwe Vertaling
Eerder al, in 1923, heeft Schilder
geschreven over een betere bijbelvertaling 'Elk vasthouden zon&r
noaan de mde vertalin&
ook waar die niet meer past in het
raam van den tijd, zal afbreuk doen

,

..

-aande noodzakelijke invoering van
de betere overtetting van dien Bijbe5 die in het middelpuntstaat van
hunne eeredîewt.'2
Het noemen van Schilder kan de indmk wdikxt, dat deze een prominente rol keft gespeeld in de beoordeihg van de Nieuwe Vertaling.

De suggestie is gedaan dat de Gerefarmeerde Kerken (Vrijgem&) de
Nieuwe Vertaiing mader veel discussie in gebruik genomen hebben
- dankzij de invloed van ~childer.~
Het boekje Kerktaal en Ieven heeft
mogelijk bijgedragen aan de meningsvomhg over het taalgehik
in de kerk. Het wmdt nu nag wel
I
u

1

eens genoemd in gesprekkenover
de nieuwe berijming. Miar het lijkt
me dat de invloed van 'K$' wordt
overschat als het gaat om de aan-

v h g van de Nieuwe Vertaling.
Dat blijkt mijns inziens uit de bespreiringenop de achtaeenvolgende generale synodes, die ik hierna
zal noemen. Belaugrijker is, dat
Schilder niet & eerste en enige was
in de Gereformeerde K e h , die de
behfte aan een nieawe v d i n g
h&.
Vanafhet begin zijn Gereforrnewde bijbelgeleerden W k ken bij het vert3aiwerk4

Nieuwe Vertaiing wordt v d d :
'Eik door God ingegeven Schiftwoord is ook nutLig...'. Deze laatste
weergave biedt opening aan
Schriftkritiek.Men zou onderscheid h e n maken tussen
Schriftwoorden die wel en Schiftw o o h die niet door God zijn inIFgwmDe synode sprak uit dat ten aanzien
van het gebruik van een Bijbelvertaling in de eredbst grote voorzichtigheid dient te w a k betracht
m dat het gevan de.nieuwe

vertaling vaa W N&l&
Bijbelgenootschap v m d m d s k l i s t
te ontraden is, Zij h b t &mm
geen M
m
t
e
nte h o e m e n om de
nieuwe d i n g a onderzoeken.

De kerkelijke peas
Wie de knipselmap in het Archief
van het Nederlands ~ b e l ~ o o t schap dooddader4 net dat de verschijnhg van de Nieuwe V-g
uitgebreid de kranten heeft gebaald
in Nederland en & h e m e w e Gebiedea Voor zwer ik heb h m r

aangewezen. Het NBG werkte deze
manier van toetsen in de hand door
een persbericht dat in veel kranten
is overgenomen.Daarin wordt onder andere een deel van Job 28 afgedrukt in de Nieuwe Vertaling
naast de Statenvertaling.
In het jaaroverzicht 195 1 - 1952 in
het Handboek ten dienste van de
Gemfmmeerde Kerken in Nederland wordt andahalve bladzijde
aan de nieuwe bijhlvertalinggewijd. Prof. dr. K.M d d e r brengt
dit onderwerp aan de orde in het
h i e r van de toenademg tot 'andere kerken'. Hij waarschuwt voor
modige z e 1 f - h - g
tegenover andere kerkelijke gemeenschappen voor wat b e k f t bijbelveaaling en @Mjmmg.
Tegelijk ondershept lij dat vmrzichtigheid geboden is. De nieuwe vertaling mag niet ter wille van eenheid aanvaard worden ais die afwijkt van de Sehifönhoud.
Schilder legt ook nadruk op de eenheid van kansel, school en gedn in
het gebruik van een bijbeivertaihg.

Terughoudende synode
De generale synadete Kampen
heeft m m n d m=@ OP
de kom& v d j n i n g van de
Nieuwe Vertaling, Ze heeft narneiijk overwogen, &t er in de kerken
geen bindende hplingen bestaan
over het gelmiik van een bijbeivertahg in de eredienst. Verder, &t
rustige toetsing van de nieuwe vertaling nog niet heefi h e n plaats
vinden. Op bet moment dat de synode over de Nieuwe Vertaling
$pr& was deze nog niet vollechg
gepubliceerd. Een volgend punt van
overrivegingwas, dat er gegronde
kritiek was in te brengen op de d
uitgegeven gedeeken van de nieuwe vatding. Met name de vertaling van l Timoteb 3: 16.wordtgenoemd. Daar staat in de Statenvertaling: ' A l e %hnR is door God ingegeven en ook nuttig...'. In de
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nagaan was men ovm het algemeen
positief over de nauwe aansluiting
bij methde en taalgeb.ruik van de
~ m e r t a l i n gAan
. ~ de hand van
v
~
l h eh n de plus- m
minpunten van de nieuwe vertaling
ten opzichte van de Statenvertaling

V*@-

Met instemming vermeldt hij de
besluiten van de G e n d e Syn&
te Karnpen 195 1 omtrent de Nieuwe V d i n g . h zijn vhlag over
de nieuwe bijbelvding verwijst
de redacteur ook naar de aandacht
die in de pms aan de inmidtk1s uit-

gegeven nieuwe vertaling is besteed - ook in kritische zin.6
Ook in de Gereformeerde bladen
komen de eerste reacties spoedig
10s. Prof. B. Holwerda geefi een
eerste indruk in De ~ e f o m a t i e . ~
Later heeft ds. J. van Raalte enkele
artikelen aan de nieuwe vertaling
gewijd, waarin hij aangeeft dat de
Nieuwe Vertaling niet zonder meer
beter is dan de Statenvertaling. Ds.
I. de Wolff schnjft over de Nieuwe
Vertaling in het Gereformeerd
Kakblad voor Overijssel en Gelderland. Ds. D. van Dijk geefi er
aandacht aan in de Gereformeerde
Kerkbade voor Groningen, Friesland en Drente.
Naast gematigd positieve opmerkingen zijn er ook negatieve geluiden. Enkelen pleiten zelfs voor een
eigen Gereformeerde vertaling. Ds.
C. van der Waal eindigt rijn beschouwingen over de Nieuwe Vertaling in het kerkblad van L8erdam
met een 'heel vurige wens: eigen
gereformeerd werk, ook op het gebied van hijbelvertalen.' Ds. C.P.
Plooij te Driesurn wil een eigen
vertaling van &'ware' &k.
Maar deze geluiden voeren niet de
boventoon. De meesten pleiten
voor eerlijke, geduldige en deskundige toetshg op theologische
en taaikundige gronden. Daarbij
moet de grote lijn in het oog gehouden worden, want op details
zullen altijd verschillen van mening b l i j v a
Men had begrip voor de moeiten
van de overgang. De mensen waren
vertrouwd geraakt met de taal van
de Statenvertaling. Veel temen
hadden een tiepaaide gevoelswaarde gekrefl. Znvoenng van een

Enschede 1955 liggen diverse verzoeken uit de kerken om alsnog
over te gaan tot toetsing van de
nieuwe vertaling. Andere kerkelijke
vergaderingen vragen de kerken
vrij te laten in het gebruik van de
Statenvertaling en de nieuwe vertaling. Een van de overwegingen om
tot kerkelijke uitspraken te komen
over de nieuwe vertaling is de constatering dat deze vertaling steeds
meer ingang heeft gevonden in de
gezinnen. Het Nieuwe Testament
was trouwens al sinds 1939 in de
handel. Het werd vooral in het onderwijs al veel gebruikt.
De verzoeken uit de kerken leiden
tot sen u i t v e g e bespreking over
toetsing en gebruik van de nieuwe
Bijbelvertaling. Diverse standpunten
worden verdedigd. Ds. Joh. Francke
is ervan overtuigd dat de kerken gebonden zijn aan de Statenvertaling.
Dat betekent volgens hem niet, dat
een nieuwe vertahg onmogelijk is.
Maar de overgang naar een nieuwe
vertaling is volgens hem een zaak
van de kmkm. Zij zuilen eerst m m
ten vaststellen of een nieuwe vertaling werkelijk beter is dan de Statenverhlhg &e tut btoe werd gebr&.9 .&l Fmmke pleit moor te
-O£&
N h d Yertah g voor ei* kahlijk
kan wordenhenien of &t desnoods
gewerkt kan w&
aan een eigen
vertaling.
Na veel vijven w aessen wordt b
sloten tot de aanwijzing van een
oommissie van bekwaam te achten
b r d e n die mst nagaan of de
Nieuwe Vertalmg betrouwbaar is w
recht W aan de Hdige S G ~als
R
het Woord van God (naar &l 2 tot

nieuwe vertaling h de mensen
van de Bijbel vervreemden. Halwe& ziet dit als een van & groot-

baar voor het 'gmfomeerde volk'.

ste moeiten. Bij spreekt dan ook
zijn waardering uit voor het compromis-karakter van de Nieuwe
Vertaling-195 1.

Van ontraden naar vrijgeven
In de jaren die volgen blijkt de zaak
van de bijbelvertaling in de kerken
te leven.' Op de generale synode te

enmet*IvandeNGE)endusbn3EHet rapport van deze mnmissie is
op & generale synode te Bunschoten-Spakenburg 1958-1959 besproken. De uitspraak van Kampen
1951 om het gebruik van de Nieuwe Vertaling beslist te ontraden is
niet langer van kracht. Het staat in
de vrijheid van de kerken om in de
eredienst - 'zo deze dit begeren' g e h k te maken van de Nieuwe
Vertaling.

Dit besluit is met algemene stemmen genomen. Een belangrijk moment voor de prakt?jk van het kerkelijk leven. Naast de Statenvertaling heeft ook de Nieuwe V d i n g
een wettige plaats gekregen.
Of er al voor 1958 Gereformeerde
Kerken waren, die de Nieuwe Vertaling in de eredienst gebruikten is
mij niet bekend. Na de uitspraken
van de synde te Bunschoten-Spakenburg zijn niet alle kerken meteen overgegaan op de Nieuwe Vertaling. De kerk op Urk zal de laatste zijn, die is afgestapt van het Iezen vm de Statenvertaling in de
eredienst. Sinds 1994 liggen de Statenbijbels in onze kerkgebouwen
vrijwel werkeloos. Ze hebben een
symbolische functie als kanselbijbel of op een tafel v66r in &

kerk.' O

Eenheid en vrijheid
Achteraf blijkt hoe moeilijk het is
om als gezamenlijke kerken tot een
afgewogen en eensluidend standpunt te komen over een hijbelverrah g . Zo'n gemeenschappelijk
standpunt is wel belangrijk. De
eenheid van de kerken wordt mee
bepaald door de bijbelvertaling die
wordt gebruikt. Opvallend is dat
door de Synodes de me keer wordt
gesproken over het bijbelgebruik
van het gereformeerde voik en &t
een andere keer sprake is van het
gebniik in de eredienst. Het lijkt
erop dat de eenheid van kerk,
school en gezin niet altijd even duidelijk naar vorm is gekomen in de
bes1uitvoming.
Volgens mij is het niet gewenst als
een bijbelvertaling wordt verplicht
gesteld ais de enig mogelijke. De
vohmkk vertahg van de Bijbel
komt a nooit in deze bedeling. in
Schriffstudies en preken ml altijd
wel eens de opmerking gemaakt
kunnen worden, dat een andere vertaling van de tekst de voorkeur verdient. Tcch is het verlangen naar zoveel mogelijk eenheid in bijbelgeb u k op zijn plaats. Dat verlangen
speelde ook mee in de overwegingen die uit de kmkm op de synodetafel kwamen. De Nieuwe V d i n g

h
steeds meer in gebruik op
scholen en in de huizen, In de kerk
werd de Statenvertaling gelezen.

Aan vervanging toe

;

Intussen is de Nieuwe Vertaling
aan vervanging toe. Het taaigebniik
is sterk verouderd. Verder zijn er
andere inzichten gekomen over de
vereisten wamm een vertaling
moet voldoen. Iemand &n
de
Nieuwe Veñding 'Het Boek van de
eeuw'. Al gauw bleek dat dezetitel
te hoog gegrepen was. De Nieuwe
Vataling is g e n monumentd
werk geworden. Diit w a m velen
zich bij de verschijning P wel b
wust. ík zou naait die p b î s en invloed krijgen die ham voorgangster, de Statenbijbel, heek Maar zij
~ i n d e g e s c ~ v a n d e
W h m plaats. Eakele generaties
zijn erbij grootgebracht m m vertrouwd mee g&.
Door deze
vertaling h e b h ze M Bwk van
& m w i g e God Iema kennen, en
Hem mogen l e n h e n als de
G d van hun l e v a

H&k
ten dienste van & Gerefomerde Kerken ui Nerlerlmpd I952 onder I&&
van Rof. Dr. K.Scbiìder -, &sterkm &
cointre NV w,p. in-13.
'27e jaargang; 195l-1952,later opgenomen
in B.Holwerd& Popilhir Wermchappelijke
Bijdrugen, Gries 1962, p. 6-108,
* Zie over de besluiten van & Gereform& Kerken in Nederland (synodaal), de M B
derlandre Hermmde Kerk en de Christelijke GeKerken Dr. J. van
Bmggen, De t w h t van de bijbelveHuUng. Ammehm 1975. p. 1 1.
'HW uitgeVHS&
van de
op de Synmkre-hwxads.
Frawkeends.Pc-ii~istevinden

~~

in A. Bas,Bibelvertaling- 2,in: &&rmeed Kerkblad. Web&& orgaan te^ denste van de Gerefomerde Kerken in
Owrijssel, Ge&rland F h l n n d . Utreckr
en Noord-Holband,S1.e jaargang,nr. 5 (5
septemkr 1W).p. 4-5.
" Wannscr, waarom en hoe de plaatselijke
kerken de Nieuwe Vertalingin gebmik hebben genomen is mwajk na te gamui. Har m
inteaessmt zijn rip de- vragen mt\NcroRite
rinden.Datgeettw&chtem~
beeld op de motieven en meningen bij de invoering van de Nieuwe Vertaiing. Daarom
k ik een beroep op mih's en archivarissen om een a n t w d te vinden op deze vragen in de d e n en andere stukken in hct
archief en uw kvi&gen aan mij dwr te
gwen.hoogelijk kunnen & gegevens verwerkt worden in een volgend artikei.

Drs. BC.8tdmd@isptWmmdeGerei- K& vari StegnM.#// heen

' Een ovenicht van de i
wontstaan en de ge
s c ~ n i van
s de N h w e VerMing is k
nnden in JJ. G
j
u
e ea F. V&,
Dc Nieuw
Vemüng van het N & d d s c h Bijbelgenmi%cIsap, Amsterdam 1952: drs. JA. K m
Ie, D C N B E v c r h h g 1951, Ui. A.W.G,
J&
m B.W. Tuinstra(red.), Om een verszostrbarc bijbel. N&&e
biiklveml i n p n0 de Statenbifbel, ~ r u s s e l
MW, p. 225-251; J A KwIq Her Omik Testament in de NBC-wmling 1951. Onisiaaiisgeschìe&his, receptie en revisie van
een N & W e verfaling van het O d e
T-m
(diss. VU), 1996.
b r k t a d en kvcn, Arnsierdam 1 9 3 . g&&viaOm Woorden Kerk.DeelIE,Ch+
ttrbamin & Lc Coiakc N.V. k 1951,161.
'Tegenover de q m r b g van Sj,Kuijper
P m op p.3û van drs. G.W. b r e i n (red.),
Nmr een nieuwe bijbelwding?.Lcialtn

I Werk in uitvoering
De eerste boeken in de
Nieuwe Bijbelvertaling:Ester.
Prediker. Jona, judit en
Handelingen. Met toelichtingw
op de veding en het vertaalproject Een uitgave van het
Nederlands Bijbelgenwtschap en de Katholieke Bijbelstichting.
Paperback, 280 pagina's, f 24,95 {ISBN 90 6126 856 7).
De bijbelboeken zijn ook als deeluirgaven verkrijgbaar,
prijs vanaf f 7,95.

Te koop bij & boekhandel en bij

1994.

* W o r u w d e medewerkers waren voor
het (YT: prof. dr. G.Ch.Aaldetx, pmf. dr. C.
van Gelderen, p f . dr. W.H. G i h.CJ.
Gdkga, dr. DJ.van WjL,L.LL.Kmle, prof. dr. A. Ncmduij,en voor het NT
p f . &. F.W. KT.D,laww scìneeE
Bijbelvertalen, Ammerdam 19 16. Zie ook G.
Harin& over de voorgeschiedenis van de
Niwe Vertaling van 1951 in dr.Gcorge
Harinck(red),iewnenwmkwmpm$dr.
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EEN NIEUWE BIJBELVERTALING
VOOR DE CANADIAN
REFORMED CHURCHES'
In hun betrekkelijk korte geschieinct dc vlock van Gcncsis 1 I oin tc
denis hebben de Canadinn Reforprobcrcn dic op ccn juistc manier
rned Churches al drie keer een beei1 in een geest vaii eensgczindhcid
langrijke beslissing over bijbelverte boven te komen.
talingen genomen. Op de allereerste
In dit artikel beschrijf ik de ervaringenerale synode, die van Homegen van de Canadian en Ainerican
word 1954. is besloten de King
Refomed Churches toen die de
Jrimes Vcrsiun (KJV) aan te bevelen
RSV verruilden voor de NIV voor
voor gebruik in de kerken. Er was
gcbniik in dc crediciist.
toen al overwogen urn een ineer ei, De RSV: een afgesloten
gentijdse vertaling, de Revisrd
Siundrrd Vt'r.sÎon (RSV, uitgegeven i hoofdstuk
in 1952) in te voeren. niaar die vertaling was nog niet grotidig onderVandaag de dag is het 'afgesloten
zocht. Enkele steekproeven inet nehoofdstuk' tamelijk populair. We
lezen over mensen die onopgeloste
gatief resultaat waren voldoende oin
serieus onderzoek naar de RSV voor
kwestics of problemen in hun Icvcn
tenminste tien jaar te vertragen. Pas
willen ahluiten, zodat ze op een gcjaren later, in 197 1. werd de RSV
zonde manier verder kunnen. Dit is
een begrijpelijke wens, omdat hel
aanbevolen voor gebruik in de kerwezenlijk is voor een verantwoorde
ken. Eri weer vierentwintig jaar lavoortgang van het ene hoofdstuk
ter. in 1995, heeft de synode het gevan iemands levcn naar hct volgcnbruik van de ;%w Intcv-nationnl Version (NlV) aanbevolen.
de, of in dit geval van het ene tijdOver het algemeen houden kerkcn
perk van het leven van de kerk naar
niet van verandering. Hoe groter de
het volgcnde.
verandering, hoe ineer L e zich erteTwcc factoren hebben gcIeid tot het
gen verzetien. Eeil verandering van
einde van dc RSV in onze kcrkcn,
bij belvertaling is erg ingrijpend.
zodat de weg geopend wcrd voor
Vanwege dit soort beslissingen
een andcrc vertaling. Allcrccrst is
werden wij gedwongen dieper iia tc
cr, sinds de RSV in 197 1 werd aandenken ovcr dc hctckcnis van Gebevolen voor gebruik binnen de
nesis l I . Daar wordt dc spraakverkerken, bezorgdheid uitgesproken
warring bcschrcvcn als ccn vlock
over de betrouwbaarheid in enkele
voor de mensheid. Geiicsis 1 l bcop zichzelf staande maar wezenlijsclirij iZ in Icite niet allccn het ontke kwesties (bijvoorbeeld: in het
staan van ccn verscheidcnlicid in
OT bedenkelijke afwij kingen van
talen, maar ook de mrigclijkhcdcn
de ~nasoretische' tekst, of in het NT
voor taaloiitwikkcling cii -vcrandhet gebruik van het onzijdig voorering. Als gcvolg daiirvaii moeten
naamwoord bij verwijzing naar de
kerken regelmatig beoordclcn of dc
Hciligc Geest: 'it' in plaats van
spreekhal niet LO is veranderd, dat
'Hc'). Dat hebben de kerken echter
toch maar gcacccptecrd, want rond
mensen die Gods Woord lezen door
de bijbelvertaling die ze gebruiken
1990 gebruikte bijna het hele kerkmeer in de war worden gebracht
verband de RSV.
dan dat ze er baat bij liebben. Als
Een iwecdc cn bclangrijkcr factor
die ccn cindc maakte aan het gedat het geval is, is er voor de kerk
bruik van de RSV was de handelde uitdaging zich te conkonteren
-.*".
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wijze van dc commissie die het auteursrecht vaii dc RSV had. Toen
dc RSV in 1952 werd gepubliceerd.
merkten velen op dat deze vertaling
- omdat ze bedoeld was als een revisie van de KJV - geen nieuwe
vertaling was en niet in hedendaags
Engels gesteld was. Het was daaroni niet verwonderlijk, dat in de
tachtigcr jaren veel kerken die de
RSV gebruikten, vonden dat de taal
ervan uit de tijd, en aan herziening
toe was. De RSV onderging een ingrijpende revisie en in 1 Y89 werd
de New Rwised Stunu'ui-d K~rsion
(NRSV) gepubliceerd. Op grond
van de aanbcvcling van onze eigen
deputaten voor bijbelvertaling, oordeelde de syiiode van Lincoln 1992
dat deze revisie ongeschikt was
voor gebruik iil de kerk omdat de
NRSV als leidraad het principe van
inclusicve taal3 hanteerde. Wij waren echter niet allccn teleurgesteld
in de revisic van de RSV. maar ook
door de aankondiging dal liet auteursrecht van de oude RSV binnen
vijf jaar zou worden ingetrokken en
dat zc nict licrdnikt zou worden.
Dit waren dringende redenen om
een andere vertaling te kiezen. Uit
praktisch oogpunt was het niet mogelijk veel langer door te gaan inet
het gebruik van de RSV {in 1992
waren de verschillende edities van
de RSV al nauwelijks meer verkrijgbaar). Omdat bovcndien de
NRSV door geen van onze kerken
gesteund werd, was de algcmeiie
opinie: het is tijd voor een andcrc
bijbelvertaling. De synodc van Lincoln 1992 werd door zcs kerken
overgehaald om cen nieuw deputaaischap bijbelvertaling mandaat
te geven een andere vertaling aan te
bevelen.
Soms inoet een kerk een bclangrijke beslissing tot verandering ne-

I
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men. Wij werden door de omstandigheden tot zo'n beslissing gedwongen. Het tijdperk waarin de
taal van de M V de adem van God
in de harten van de mensen was,
was ten einde.

Het deputacptschapvoor
bijbelvertalingen
Het belang van het deptutenrap
P0P-t
Hoewel er in ons geval een dringen& noodzaak was om over te
gaan op een andere vertaling, bleek
het moeilijk om op wemigende
wijze tot de keuze van een altematief te komen. Onder de kerkleden
hadden àrie vertalingen een zekere
mate van vertrouwen gevonden; de
N w American Stundard Bibie
(NASB), de N m Intemafional Yers i m (NN) en de N w King James
Version (NICTV). Iedere versie had
zijn eigen sterke en zwakke punten.
Veel mensen hadden in hun hart al
een keuze gemaakt, en hadden
scherpe kritiek op de andere versies. De deputaten waren belast met
de taak deze drie vertalingen te onderzoeken, om tot een aanbeveling
te komen welke vertaling de kerken
het best zou kunnen dimen.
De kerken zouden m e e gediend
zijn, ais de deputaten bijbelvertaling
een duidelijke kmze muden maken
voor em van de verîalingw.Bovendien zoudenze deze keuze overtuigend moeten baargmmkrm, want
als & synode de keus van deputaten
zou overnemen, zoudm hun argumenten de enige steun vuor het synodebesluit zija De kerkelijke pers
zou na het besluit van de synode aileen maar reactie tegen deze keus
bevatten. De dquîakn verwachtten
dit, omdat in de kerken de voorkeum en vooroordelen reeds duidelijk
gemond warm.
Als het rapport gced geschreven zou
wmden, zouden mensen die zich erdoor laten overtuigener strlnirijgend
mee in kunnen steromen. Wie zich
echter niet laat overtuigen, alm
gelijk de moeite nemen om - desnoods verschillende d e n - in de
pen te klimmen. Analyse van en re-

actie op de inhoud van het rapport

maken van studies van deputaten
bijbelvertalingen die voorgaande
w is vrijwel niemand die dat op kan
synoden hadden gediend. Dit deel
brengen:tot op heden is er niet gerevan het mandaat bleek z w e l een
ageerd op de essentie van het rapvan de sterkste alsook een van de
port, noch op de fundamentele w n zwakste punten van de uiteindelijke
clusies die tot de uiteindelijke aanaanbeveling. Meer dan twintig jaar
beveling hebben geleid.
hebben de deputaten die onze synoOm ervoor te zorgen dat het deputaden dienden de RSV bestudeerd om
tenrapport eventuele hitiek op haar
aanbevelingen te kunnen doen om
conclusies-zou h e n doorstaan,
via kleine revisies tot tehtverbetemoest het zorgvuldig geschreven
ringen te komen.Al deze aanbeveworden, met dui&iijk gehnnuleerh g e n hadden tot doel de gemuwde c o n c l u s i ~die stevig onderheid aan de grondtekst k vergroten,
bouwd warm,
niet het verbeteren van het taaibeeld. Door de jaren Heen zijn somSlet mandaat w a r h deputaten Bijmige aanbevelingen overgenomen,
belvg~zalingen
a n k niet. Uit de Lmtudering van
De dqutaten werden belast met de
de drie nieuwe vertalingen bleek
îaak te kiezsn welke van de drie
dat al onze inspanningen om de
vertalingen (NASB, NIV of NZUV)
RSV te verbeteren onderdeel waren
aanbevolen kon worden. Er golden
geweest van een achterhoedegetwee criteria: de grondtekst-gevecht. Twintig jaar van hard wertrouwheid en het taalbeeld ('d- ken door vorige deputaatschappen
kundig kmkter'). Dat een vertaling
maakte duidelijk dat alle drie de
gekouw maet zijn aan de grondvertalingen die wij bestudeerden de
tekst lijkt niet ter di&e
te staan.
M V overtroffen. Dat betekende
Wel hebben vden zich afgevraagd
dus dat wij als kerken er, op grond
in welke mate eeri vertaling een
van het criterium van grondtekstgoed 'taalbeeld' moet hebben. Het
getrouwheid, alleen maar beter van
mandaat van de spade gaf geen
wudm kunnen worden, ongeacht
richtlijn in hoeverre het ene &aiwelke vertaling we zouden hezen.
um belangrijker dan het andere
De deputaîen die de synode van
werd gevonden.
Smithville 1980 dienden,hdden
En het commissieqprt werd aan
echter wat negatief c o m m h m op
het taalbeeld-critwnunvee1 aande NIV (mrdelend &t die 'tevrij'
dacht geschonken, zoals bijvoorwas), en deze opmerkingen werden
beeld in de studie getiteld: 'Balandoor de synode overgenomen. Ons
cmg Fluency a d Acmuricy' (Balandeputaaîschap is niet direct ingeceren tussen vleiend en nauwgegaan op deze studie uit het verlezet). De kerken hadden een vertaling
den, noch op de opmakingen die
nodig waarin eem goai evenwicht
door de spade van 1980 werden
h i k t was tussen nauwgezetheid en
genaaakt. Dit werd het grootste
taalvdgheid, en waarbij het Mstruikelblok van de v o d e Abbotsbeeld dus niet ondergeschikt was gefwd 1995 (die de N W heeft aanbem& aan de gmndteht-getrouwvolen voor gebruik door de kerheid. De taak van de bijbelvertalers
ken). Het bezwaar werd niet gewerd door sen van de schrijvers als
steund, omdat, hoewel ons depuvolgt verwoord: onze verantwmdetaaîschap zich niet rechtstreeks had
Lijkheid tegenover G d is nauwgezet
beziggehouden met wat op de syte zijn; onze veranw~elijIctieid
node van SrMthville was gezegd,
tegenover de mem k op het taalwij ons uitvoerig over dezelfde
beeld te leMm
kwesties hadden gebogen.
Dit toont aan dat vroegere studies
Vroegere studim
een aanzienlijke ondersteuning
De synode van 1995 had de deputakunnen betekenen voor de uiteindeten de instructie gegeven gebniik te
iijke aanbeveling van ui deputaten.
vraagt echter veel tijd en energie, en
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Ab deputaten echter geen zorgvuldige aandacht had besteed aan alie
vroegere shldies dan zouden die
juist sen ernstige bedreiging hebben kunnen betekenen voor de d e
puhtm-aanbeveling m het synode-

besluit.
--=p
x w ~
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{F Voorbereidend &putaien-w>rk
Er circuleren zoved verschillende
meningen over bijbelvertaIingen
. dat het onmogelijk zou zijn voor
deputaten om ze allemaal op voorhand van een solide reactie te voorzien. Maar bepaalde vooroordelen
-. zijn tamelijk wijdverbreid en heb. ben hvendien & s~bijnmee. Wij
i waren ons ervan bewust, dat het het
beste zou zijn enkele vzn deze meningen over bijbelvertaling meteen
G in onze overwegingen te betrekken.
Er waren drie standpunten die het
rapport in het bijzonder heeft proberen te behandelen.

.:

- De 'alleen de KJV'-gedachte
Het eerste van deze staadpunten
was de gedachte dat de KJV de
enig acceptabele vertaling is omdat die gedurende bijna vierhonderd jaar het Woord van God is
geweest. Het i s een protest tegen
de explosie iian vertalingen in
onze tijd en tegen de verwarring
over wat nu precies Gods Woord
is. Dit standpunt komt vooral tot
uiting wanneer nieuwere vertalingen vergeleken worden met de
W :verschillen worden onmiddellijk als verdacht aangemerkt.
Dit is in het bijzonder de kritiek
die dikwijls ingebracht wordt tegen de NIV, omdat die, meer dan
dn de NSAB h de NEUV, opvallend verschilt van de KJV. Er
wordt vaak gesteld dat de NIV
een slechte vertaling is omdat die
zo verschilt van de KJV. Maar de
norm voor een goede vertaling is
niet of dit trouw is aan een bepaalde vertaling, maar of die
trouw is aan de Hebreeuwse,
Aramese en Griekse grondtekst
van de bijbel.

- Tekstuele basis voor het NT.
Een vetwante kwestie is de vraag

welke Gnekse tekst van het NT we
moeten volgen. Br zijn dne fundamentele standpunten, waarvan er
twee worden weerspiegeld in de
drie besproken vertalingen. Er is de
zogenaamde textus receptus,de
meerderhei&-teht en de gewogen
tekst.
De NKJV volgt de tex& receptw.
Dat is de vorm van het Griekse NT
die zeventiende-eeuwse Graeci
(Griekgeleerden) hebben samengesteld op grond van tekstwetenschap en het rnanwriptenbewijs
dat hun in &e tijd ter beschikking
stond. De meerdevheidstebt stelt
de Griekse tekst vast door te tellen
hoeveel manuscripten (handschnften) een bepaalde l&g simmen.
De tekst die gestemd wo& door
het hoogste aantal manuscripten
wordt de rnewderheidstek&. Deze
tekstismgmialsgelijkaande
textus receptw. Het d& &Qp%de gwogepn feht, gekm& de
tekstwetenschapmhet handschriftenbewijs dat tegenwoordig beschkbaar is. Omdat mwel de
tekstwetenschap als het handschrifteribewijs sinds de en&
eeuw aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt, vaschilt de gewogen
tekst(ook wel bekend als de eclectische of samengestelde tekst) aanzienlijk van de textus receptus.
Deze gewogen tekst is de tekst achter het NT van de NASB en de
NIV. We hebben deze hele kwestie
onderzocht en aangetoond dat h&
niet verstandig is om de textus receptus als basis te gebniiken. De
meerderheidsmkst en de gewogen
tekst van de twintigste eeuw hebben beide hun sterke punten. Het
was G& om met een eenvoudige
en uitgebalanceerde bespreking op
dit punt een mogelijk explosief debat k temperen.

- De theorie van dynamischeequivalentie
Een van de belangrijkste uitdagingen die onze deputaten onder ogen
moesten zien, was de dikwijls herhaalde beschuldiging dat de NIV
een dq"namisch-equivahte w?aling is. De dynamisch-equivalente

theorie wordt door veel behoudende christenen met argwaan bekeken. Er zijn echter twee aspecten
waardoor deze discussie getemperd
kan worden.
Allereerst onderschrijft de W nergens de dynamisch-equivalente
vertaaltheorie. Het is dus de vraag
of deze beschuldiging terecht is.
Om dat te kunnen beoordelen
moesten deputaten de dynamischequivalente themie leren begrijpen.
Dit leidde tot waardering voor sommige van de fundamentele doeIsteIlhgen van de theorie. Toen we echter de handboeken onderzochten
die de dy~iamisch*equivaiente
theorie toepasten op bepaalde teksten,
ontdekten we twee nogal verrassende dingen. Allereerst volgde de
NIV in veel gevallen niet de vertaling die door de dynamisch-equivalmbe theorie op die plaatsen werd
aanbevolen. Daaruit volgt dat de
WW niet simpelweg kan worden
ge-seerd
als een dynamisch-equivalente vertaling. Een
tweede ontdekking was, dat de
NASB, die in onze kerken de r e p tatie heeft zeer letterlijk te zijn,
heel vaak wel de aanbevelingen
van de dynamisch-equivalente
theorie overnam, terwijl de NKJV
dat zelden deed. Dit bracht de discussie over bijbelvertalen op een
ander niveau. Twee algemene vooroordelen werden aan de kaak gesteld:dat de N N een dynamischequivalente vertaling is, en dat de
NASB een letterlijke vertaling is.
Een studie van de dynamisch-equivalente vertaaltheorie gaf in overweg& m te gaan welke algemene
principes bijbelveders in de geschiedenis hebben gelid. Zijn &
fundamenteledoelstellingen van de
dynamisch-equivalente theorie (een
vertaling leveren die net zo overkomt op de moderne lezers ais op
de oo~~pronkelij
ke toehoorders) dezelfde als die waaraan de kerk in
haar geschedenis heeft vastgehouden? De ~eptua-ginta~
is een vertaling waarin nogal wat vwschil zit:
het OT is de ene keer vrijwel letterlijk en de andere keer nogal vrij in

het Grieks vertaald. Hieronymus en
Luther, twee reuzen in de geschiedenis van de bijbelvertaling, kwamen openlijk uit voor hun overtuiging dat hun vertaling vloeiend
diende te zijn. De KJV zelf werd
als 'gewaagd' beschouwd toen die
werd ingevoerd in Engeland, vergeleken met de meer letterlijke vertaling in die dagen.
De discussie over bijbelvertaling
Reeft vaak een hoog 'eigen mening'-gehalte en niemand lijkt in
staat te zijn om gezaghebbende uitspraken te doen. Een van & oorzaken daarvan is dat de KJV zo'n lange tijd overheersend is geweest dat
voor vee1 mensen de geschiedenis
van de bijbelvertaling begnt en
eindigt met deze vertaling en dat de
KJV het enige referentiepunt is
voor de beoordeling van de theorie
van bijbelvertalen. Een overzicht
van de geschiedenis van de bijbelvertaling gaf diepte aan deze discussie en geloofwaardigheid aan de
conclusies van onze deputaten.

De uiteindelijke invoering
De synode van Abbo~ford1995
De synode van Abbotsford besloot
het advies van de deputaten over te
nemen: de N N aan te bevelen voor
gebruik door de kerken in haar eredienst en ambtsdienst. Een van de
doorslaggevende punten in het voordeel van de NIV was het feit dat de
conunissie die verantwoordelijk was
voor de productie van de NIV nog
actief was. Het NN-vertaalcentrum
had de opdracht om de tekst van de
NIV voortdurend te herzien en verbeteringen aan te brengen. Dat centnim Vheg ons om opmerkingen en
aanbevehgeri voor veranderingen
in de tekst. Dat was bij de NASB en
bij de NKJV niet mogelijk; die vertalingen waren voltooid en de tekst
ervan stond vast.
Dit betekende vervolgens dat de deputaten die de synode van Abbotsford gediend hadden, opnieuw
mandaat konden krijgen om de
klachten tegen afzonderlijke passages van de NIV, die door kerken en
individuele kerkieden per brief wa-

ren ingebracht bij de synode, te wegen. Geldige h t i e k op de tekst van
de NIV kon dan worden overgebracht naar het NiV Vertaal Centrum.Dit gaf onze kerken het gevoel deel te nemen aan de vervaardiging van de NIV, om die tot op
zekere hoogte tot onze eigen vertaling te maken.
Onwelkome herziening van
de NIV
Dit punt ten gunste van de NIV
bleek tegelijkertijd een belangrijk
gevaar te zijn. Sinds het begin van
de negentiger jaren werkte het Vertaal Centrum aan een ingrijpende
revisie van de tekst van de NIV, en
een van de belangrijkste principes
achter deze herziening was inclusief taalgebruik. Een inclusieve uitgave van de NaV werd in 1996 gepubliceerd in Engeland. Dit was
iets waar noch de synode van 1995,
noch de deputaten die de synode
hadden gediend, van wisten.
Een grote meerderheid binnen onze
kerken heeft liever dat de N N onveranderd zou blijven dan dat het
inclusief taalgebniik zou worden
ingevoerd. Plotseling bleek het statische karakter van de tekst van de
NASB en de NKJV hun hacht!
Dankzij het feit, echter, dat vanuit
de behoudende Engels-sprekende
christenheid wereldwijd een storm
van protest losbarstte tegen de inclusieve taal-revisie van de N N ,
krabbelde de International Bible
Sociev terug en werd het inclusieve taal-project beeuidigd.
De International Bible Society
heeft bevestigd dat er nu geen plannen zijn voor diepgaande revisie
van de tekst van de N N . Die is net
zo statisch geworden als de NKJV
en de NASB.

Aanvaarding van de NIV door de
kerken
Sinds I995 heeft een meerderheid
van de kerken de NIV aanvaard
voor gebruik in hun eredienst en
ambtsdienst. De Synode van Abbotsford heefi niet alleen de NIV
aanbevolen, maar ook besloten het
aan de vrijheid van de kerken over

te laten een andere vertaling te gebruiken als zij zich daartoe geroepen voelden. Vermoedelijk betekent dat, dat kerken ook kunnen
kiezen voor het gebruik van de
NASB of de NKJV.
Sommige kerkenraden hebben zich
ingezet voor het gebruik van de
NKJV, maar dat initiatief heefî tot
nu toe op weinig steun of enthousiasme van de gemeenten kunnen
rekenen. Er zijn geen kerken die
het gebruik van de NASB bevorderen. Wel zijn er heel wat kerken die
nog steeds de RSV gebruiken, ondanks het feit dat het bijna onmogelijk is geworden nog nieuwe exernplaren van de RSV aan te schaffen.
Dit is een duidelijk bewijs van het
feit dat zo'n belangrijke verandering binnen kerken een moeilijke
en vaak pijnlijke is.

Conclusie
Het was voorspelbaar dat niet alle
kerken onmiddellijk de RSV zouden verruilen voor de NIV, ook al
is dat duidelijk de beste keus. Tegen zo'n verandering zal altijd verzet komen. Toen in 1971 de RSV
door de synode werd aanbevolen,
werd de betrouwbaarheid van die
vertaling door sommige kerken vurig betwist. En zelfs toen in 161 l
de KJV werd ingevoerd, beschouwde het grootste deel van de Engelssprekende wereld die als gewaagd
en onwaardig in taal; het duurde
bijna een hele generatie voordat zij
in de harten van de protestantse gelovigen de plaats van de Genevan
Bihle kon innemen. Evenzo werd
de Vulgaat van Hieronymus die de
kerk meer dan duizend jaar beheerst heeft, zwaar aangevallen
door Augusthus omdat Hieronymus het OT baseerde op het originele Hebreeuws in plaats van op de
Septuaginta vertaling!
In dit licht hebben de Amerikaanse
en Canadese kerken zich opmerkelijk snel neergelegd bij het gebruik
van de NIV. Dit is grotendeels toe
te schrijven aan het algemeen doorgebroken besef dat de RSV een afgesloten hoofdstuk is en aan het feit

dat van de NIV is aangetoond dat
die in de Engeb-sprekende wereld
van nu eenvoudigweg de beste vertaling van Gods Woord biedt.

,

Ds. P. Aasman is predikant van de Canadian Reformed Churches te Grand Valley,
Ontario. Hij is /id van de deputaten bijbalvertaling van deze kerken..'

HET KOMENDE
OORDEEL:
REM OF GASPEDAAL?
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Deze bijdrage is in het Nederlands vertaald
door B.C. Buitendijk, E. Pieffers te Kampen
en H.C.Slings te Steenwijk. De voetnoten
zijn ter verduideIijking toegevoegd.
' Masoreten of Massoreten: 'overleveraars':
3 Joodse geleerden (van omstr. 500 - 1000)
die zorg droegen voor de overlevering van
de hebreeuwse Bijhl en schrijfwijze, uit-:spraak en voordracht ervan wilden vastleg-

-

gen.
' Inclusieve vertaling: het herschrijven van
de bijbeltekst naar een cultuur waarin man
en vrouw gelijk zijn: 'bmders' wordt dan
'brceders en zusters'; en God wordt zowel
'Hij' als 'Zij'. Ook wel sekse-neutraal of
seksloos verrden genoemd. Zie voor voorbeelden de besprekrng van de bijbel(uit1eg)
van het femrnisme in hoofdstuk 4 van het
boek van drs. M.A. Buitink-Heijblom, Femánisme een bijbel-kritische benadering, Kampen 1992.
' De Septuaginta(LXX) is een Griekse vertaling van het Oude Testament, gemaakt omstreeks 150 voor Christus te Alexandne ten
behoeve van de Grieks sprekende Joden.

Ar en toe lees

je in de kront van die rore verhalen over ongelukken. Sommige autorijders schijnen
moeite te hebben om hef rempedaal en hef gaspedaal van elkaar te onderscheiden, vooral in krjtieke situaties. Zolang er geen sprake is van persoonlijke ongelukken, is het resultaat bijna

vermakeIYk: @en
,w&die op vdIe snelheid een

Kiezen...
Iedere keer dat een vertaler een Hebreeuws voegwoord tegenkomt,
moet hij zich dus afvragen, hoe het
in het Nederlands weergegeven
moet worden. Is het op die plaats
alleen maar bedoeld als verbinding? In dat geval is in een Nederlandse vertaling het woordje'en'
voldoende. Of het misschien bedoeld om een reden te geven? Dan
moet het met 'want' worden. Of is
het juist de bedoeling van de schrijver om tegengas te geven ('hoewel'), of zelfs om op de rem te
trappen ('maar')?
In de meeste gevallen is die vraag gelukkig niet zo moeilijk, omdat snel
genoeg duidelijk zal zijn, wat de
scmver bedoelt. Toch zijn er ook
voorbeelden te n m e n , die laten
zien, hoe lastig een keus kan zijn.

Ik kreeg hier heel direct mee te maken toen ik bezig was met het voorbereiden van een preek over het
slot van Pred. 11 (vanaf vs. 7).
Steeds meer ging ik me erover verbazen dat het Hebreeuwse voegwoord tussen de beide helften van
het vers daar vertaald werd met

'maar'.
9 Verheug u, o jongeling, in uw
jeugd, en uw hart zij vrolijk in
uw jongelingsjaren; ja, volg de
lust van uw hart en wat uw ogen
aanschouwen, muur weet, dat
God u om al deze dingen in het
gericht zal doen komen.(vertaling NBG ' 5 1)
De ('nieuwe') vertaling van 195 1 is
in deze weergave geen uitzondering. Toen ik er andere vertalingen
op na ging slaan, bleken die het al-

I

lemaal op een vergelijkbare manier
weer te geven. Alleen in de Septuaginta (een oude Griekse vertaling)
kwam ik de meer neutrale weergave 'en' tegen. Nu ben ik maar een
beperkt aantal tden machtig, en ik
moest het dus opgeven toen ik zo'n
25 verschillende bijbelvertalingen
vergeleken had. Op ten na zijn alle
vertalers het er dus over eens dat de
Prediker in de tweede helft van vers
9 op de rem trapt.
Wie op de snelweg in volle vaart op
de rem gaat stam loopt het risico
een kettingbotsing te veroorzaken.
Dat is ook hier het geval. Want mag
ik nu genieten in mijn leven, of moet
ik er juist voor oppassen om dat te
doen? Deze onduidelijkheid past
niet in het beeld, dat de bijbel van de
HERE geeft: Hij is niet een God, die
geeft met de ene hand, en die tegelijk neemt met de andere.

Hetzij goed, hetzij kwaad
De keus om hier in het Nederlands
het woord 'maar' te gebruiken, is
technisch heel goed mogelijk. Maar
de vraag is dan natuurlijk wel, wat
daarvoor de argumenten zijn. Die
vraag dringt des te meer, omdat het
voorgaande vers (vs. 8) op dezelfde
manier is opgebouwd.

ste hoeken van het mensenhart
leeft, die van alle zonden rekenschap zal vragen, en de mensen
voor hun verkeerde daden zal straffen.
Vanuit deze visie op het komende
oordeel is het onvermijdelijk om in
vs. 9 een tegenstelling te zien. Immers, genieten van dit leven is een
blijde en positieve zaak, terwijl de
gedachte aan het oordeel een sornbere en angstige bezigheid is. Misschien overheerst daarbij zelfs wel
de gedachte, dat het oordeel zwaarder uit zal vallen, naarmate men
meer van het leven geniet.
Toch is deze visie op het komende
oordeel op zijn minst eenzijdig. De
Predker zelf wijst erop dat Gods
oordeel niet alleen gaat over het

8 Daarom, indien de mens vele
jaren leeft, w verheuge hij zich
in die alle, maar hij bedenke, dat
de dagen der duisternis vele dlen zijn: al wat komt, is ijdelheid.
(vertaling NBG '51)
Vermoedelijk (ik heb het nergens
expliciet aangetroffen) wordt de
keus voor het voegwoord 'maar' in
vers 9 gemaakt, doordat velen zich
niet kunnen vmrstellen, dat het ko-

Patstelling
Deze onduidelijkheid is ook gemakkelijk concreet in beeld te brengen. Ik kan me bij dit vers (in de
gebruikelijke vertaling) heftige gezinsconflicten voorstellen. Zoonlief
wil tijdens het weekend flink de
bloemetjes buiten zetten. Omdat hij
wel weet, dat pa daar niet vian gediend is (en omdat hij weet hoe
'bijbelvast' pa is), komt hij met het
argument uit vers 9: 'verheug u in
uw jeugd ... volg de lust van uw
hart en wat uw ogen aanschouwen'.
Zoonlief heeft bij het bijbellezen
aan tafel deze keer goed geluisterd.
Maar pa weet meer van de bijbel
dan zijn zoon gedacht heeft, want
de tweede helft van het vers wordt
meteen teruggekaatst: "Het gaat
ook nog verder", zegt pa, "luister
maar: 'mweet, dat God u om al
deze dingen in het gericht zal doen
komen.' Ik vind het dus niet goed
wat je van plan bent."
De patstelling is compleet. Want
wie heeft er nu gelijk? Vader of
zoon? Naar mijn overtuiging hebben ze allebei ongelijk. Verderop
zal &t duidelijk worden. Maar het
misverstand is wel heel begrijpelijk. De schuldige? De vertaling...

kregen. Ze horen daarin meeklin-

ken, dat God een smerige rechter is,
die zelfs weet wat er in de donker-
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Prediker 7 7 in de Hebreeuwse tekt.

#.

mende oordeel als een positief argument gebruikt kan worden. Hetzelfde geldt voor ven 8: blijkbaar
is het moeilijk om de komende periode van de dood ('de dagen der
duisternis') als een aansporing te
ervaren. Je merkt dan hoe een bepaalde traditie en een bepaalde manier van deuken van invloed zijn op
de keus die vertalers rnaken.
De geA&chteaan het oordeel heeft
voor vei& een negatieve klank ge-

slechte, maar ook over het goede in
het mensenleven (Pred. 12, 14). Op
de dag van Gods oordeel komt dus
ook de vraag aan de orde, wat we
gedaan hebben met al het goede,
dat we van Hem in deze wereld en
in ons leven gekregen hebben.
Vanuit deze benadering is het heel
goed mogelijk om in vs. 9 het Hebreeuwse voegwoord te vertalen
met 'want': de Prediker houdt zijn

#

I

!

I

lezers dan voor, dat ze niet onbedachtzaam voorbij moeten gaan aan
het goede dat ze in hun leven van
God knjgen; ze moeten er juist van
genieten! En dat moeten ze des te
meer doen, omdat (!) er een dag
van beoordeling komt. De God, die
we op die dag ontmoeten, is ook de
God, die dan graag wil constateren,
dat we genoten hebben van al het
goede dat Hij ons gegeven heeft.
Daamiee kan duidelijk zijn, dat de
vader in het voorbeeld van zonet
deze woorden ten onrechte in stelling bracht tegen zijn zoon. Hoewel
dat die vader natuurlijk moeilijk te
verwijten valt. Als hij een andere
vertaling in handen had gehad, zou
hij waarschijnlijk iets anders gezegd hebben.

Genieten
Ik besef dat ik met deze benadering
een ongebruikelijke weg insla.
Daarom wil ik niet d te stellig zijn;
ik geef mijn beoordeling graag voor
een betere. Tmh ben ik voorlopig
van mening dat Pred. 1 T, 9 op deze
manier beter in het geheel van het
betoog van de Predikex past. Hierbij de volgende toelichting:

Vanaf vers 7 is de toonzetting vooral de aansporing om te genieten van
al het goede dat God in het leven
van een mens geef€. Bij vers 7 zie
ik mezelf in gedachten genieten van
de zon (in de achtemiin of tijdens
een wandeling). Vers 8 sluit daarop
aan, door de boodschap mee te geven, dat een mens niet door het leven heen mmt rennen(op zoek
naar beter en groter en meer), maar
dat je beter kunt genieten van het
goede dat je vandaag al hebt. Wees
blij met elke dag die je hijgt!
Waarom zou je zo hard lopen? Je
rent alleen maar de dag van je dood
tegemoet! Vers 9 brengt dezelfde
boodschap onder woorden, vooral
gericht op de jonge leerling van de
meester: geniet van je jeugd, want
(!} dat is Gods bedoeling, en daar
wordt ook op de dag van beoordeling naar gekeken. In vers 10 wordt
diezelfde aansporing dan weer verwoord, alleen dit keer vanuit een
iets andere invalshoek geniet van
je jeugd, want voor je het weet is
het te laat om daar nog van te kunnen genieten ("Weer dus het ver-

driet uit uw hart en houd de kwalen
weg van uw lichaam, want jeugd en
jonkheid zijn ijdelheid.'?
Dit laatste vormt h ook meteen
de overgang naar het volgende gedeelte, dat in bijzonder fraaie beelden de gebreken van de ouderdom
schildert (Pred. 12, 1 e.v.). Overigens staat dit gedeelte nog steeds in
het teken van de aansporing om te
genieten van de mogelijkheden die
je hebt, zolang je nog jong bent.
Het is opvallend dat God aan het
begin van dit gedeelte 'uw Schepper' wordt genoemd. Dat wijst er
des te meer op, dat men volgens de
Prediker royaal mag genieten in
het leven. En dan niet ondanks het
komende oordeel of ondanks het
feit dat het leven zo kort is, maar
omdat God het zo bedoeld heeft,
toen Hij deze wereld maakte en
toen Hij de mens in deze wereld
een plaats gaf.
Illustratief daarbij is het 'refrein'
m Gen. 1: "En God mg, dat het
goed was." De eerste k m dat er in
de bijbel een beoordeling van onze
wereld gegeven wordt, klinkt die
beoordeling positief: God genoot
ervan. h hetzelae scheppingsverhaal wordt ook verteld, hoe God
de mens maakt om samen met
Hem te genieten. De mens is hmers gemaakt naar zijn goddelijke
voorbeeld (Ga.1,26.27). En bij
alle elementen, die daarin mogen
zitren, hoort in elk geval ook het
element, áat de mens, net als God,
mag genieten van het goede dat
God geeft hdeze wereld en in het
leven.

De doelstelling van het Imtitwut is het
bevorderen vm de christelijk ethiek in
de gezon&eidFzorg.
De gruiadslag is de Bvbel, het onfeilbaar geilispireerde Woord van God,
verstaan overeenkom#igde reformatorische belijdenisgeschr~ften.

inlichtingen: Postbus 224
6710 BE Ede (0318-696333)
www.cke.nl/aindebmm

Daarmee kan duidelijk zijn, dat ook
de won in het voorbeeld hierboven
ongelijk heeR iri het conflict met
zijn vader. Want een mens kan alleen echt genieten, ais hij het beeld
van God wil vertonen en als hij alles in zijn leven bewust uit de hand
van God wil ontvangen.

Een echte prediker
Ik heb niet de illusie, dat gezinsconflicten tot het verleden zullen
behoren, als een andere vertaling
zijn intrede doet. Maar de ene vertaling of de andere kan soms wel
het verschil zijn tussen een verwarrende tekst of een duidelijke b o d schap.
Het overdenken van een tekst kan
veel losmaken, heb ik gemerkt. En
soms is het heel verheldmend om
eens afstand te nemen van een.gebruikelijke vertaling. Bijbelwoarden komen opnieuw tot leven. Een
hediker kan de dingen som anders zeggen, dan yij zoden verwachten vanuit vooroordelen, die
ingekieurd zijn door een eenzijdige
traditie. Maar daar is hij dan ook
een Prediker voor.
De inhoud van dit artikel is m een andere
varai eerder gepubliceerdin Met Anàere
Wooden, Kwartaalbiad over bijjelvertalen, nummers 97.4 en 98.1

Drs. J. Boersma is pWkaht van de Gereformeerde K& van AnieW-N&
Hij heeft hdbgfegesfudeerd aan de
VmIagixAeUnhsiieit te hmpen.
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GING PETRUS
GEKLEED ZWEMMEN?
Toen wij onze mme~akantiedoorbrachten in de Franse Alpen, stonden we op eea.r~gaq&ige,dq~
m tie f e ~het&
theerm'&-

h m@j fnrgg g&&;&-.~hrig, waterdicht visserspák ik &
b r d g a a n d e hoed,
T m hts*itqtn@
b??& Ieeg
m,wildekij h& ar&^ licaten,
maar dat:bleek onwrikbaar vast te
zitten in de steenachtige bodem.
Steels keek hij even in ome richting. Daarna zette hij resoluut zijn
hoed af, ontdeed zich van zijn visserspak en sprong, slechts in onderbroek gehuld, met een ferme duik
het water in. Hij rukte het anker los,
kwam proestend terug in de boot,
trok haastig een T-shirt en een spijkerhekarrnenvoermtgrote

P.H.R. van Hou welingen

kijken in het Nederlandse taalgebied, dan ontdekken we dat door
andere vertalingen ten opzichte van
de Statenvertaiiug v d de temen
'omgordde' m 'mal$ zijn gmoderniseerd. Er&& vmheidm:
Sirnon Petrus dun, tam hij hoorde,
dat het h Mere was, doeg z@ opperkbeed om, want hij was ongekleed, en w i e y zieh.in zee.
(Nieuwe Vertaling)
En toen Simon Petnrs hoorde dat
helde Feqr w ~ , g y - d ehg zich
~&&QPB&&$
h--wmt hij was
mge&lw&+7agmeg in z e .
Oidse Vertaling)
Toen Simon Pe- hoorde dat het
de Heer was; &dhg zijn bovenkleren aa>r -die had hf uitgetrokken en sprong ir%h& water.
(Groot Nieuws Bijbel)
Toe Simon Pe$qkF hoar dut Ljil die
Here is, ket ky sy hemp aangetrek want sy bolyf was b
i- en in &
water gespring.
(Afikaanse Nuwe Vertaling)

volgt voor: 'Eerst schiet hij zijn
visserskiel aan, gespt die niet den

gordel vast en zwemt naar het
strand'.
Andere moderne Ewopese vertalingen lijken van dezelfde veronderstelling uit te gaan:
As soon as Sirnon Peter hemd him
say, 'If is tke Lord ' he wrapped his
outer garrneni around him @w he
had taken it ilA3 andjumped ìnto
ths wakr.
(New Intern~tionalVersion)
Dn Sirnon P e m h8rte, &J es der
Hem wdr, giirtgfe er den Rock urn,
dém er war p a d , und wmjfsii6k
ins Meer.
(Neu bearbeitete Lutherüberset-8)
E6 Sirnon Pierre, d& qu'il eed ente& que c'ktait ie Seignm~,mit
son vêtemnb ei sa ceinhre, c m k1
é a i t nu, ef se jeta dam la mer.
(Nouvelle Edition de Genève)

-

m I b d we&
Veel k p , wij de boot op
een andere plek terugzagen, beantwoordde deze-onkkendevfsser
m groet met een ferme arazmwî...
Aan die gebwrtenia mbest ik bkm bij een ver&s&w&I~ Ìn &h m e s 2 l,?b. %non Petrins springt
vanuit zijn vissmbwt ig het water
m als eerste hij de Heer te zijn.
M h r had bik damcm e m t een o p
perkleed aangetrokken?
Een letterlijke, weergave van de
Griekse tekst is te vindes in de Statenvertaling, die ds volgt luidt; Simon Petrus dan, horede, dat het
de fi8em was, omgordde het opperklmd (want h i ~
was make, en
wierp zichzetven in de zee.
Wanneer we nog even verder rond-

Toch is er v o h d e mlen om aan
te twijfelen. Allereerst omdat gekleed
zwemmen in de p&& vem van
gemakkelijk is. Het is veel natuurlijker om zich eerst van ovemllge
kledingstukben te ontdoen. Bet
komt dah ook vreemd over dat iemand, alvorm in het water te
e g e n , nog iets [ex-) adalrekt.
Vervolgens omdat de tekst van het
evangelie naar Johannes tot andere
overwegingen leidt. k mijn commentaargafikerdne:
deze gangbare won-

Nu hijgen we de indruk dat Petrus,
voordat hij in het water sprong, een
kledingstuk had aangedaan, omgeslagen of aangetrokken. Meestal
wordt dat zo verklaard, dat hij als
vism er niet op gekleed was orn de
kte ontmoeten. In veel comî m & ~vkdt men tevens de opmerk~&& 'naakt' begrepen moet
worden ds 'niet passend gekleed'.
Misschien deed Petrus zijn werk
met ontbloot bovenlijf of slechts
gehuld in een eenvoudig vissershemd. Uit respect tegenover Jezus
zou hij dan een opperkleed hebben
aangetrokken voordat hij in het water sprong, m in gepaste kleding
voor de Heer op & oever te kunnen
verschijnen.
C . B o m stelt zich in de Korte
Verklaring de gang van zaken als

I

Ten eerste moet men zich afvrrigen waarom Petrus zich dan.niet
pas op de oever in zijn opperkleed hulde. Ten tweede staat er
niet dat hij zijn kl& aantrok,
maar dat hij het &oopte
(diezoosato), Het gebruikte werkwoord is hetzelfde als in 13,4-5,

waar Jenis een linnen doek als
schort omdoet, en in 2 1,18, waar
van Petrus gezegd wordt dat hij
altijd een gordel gebruikte om
zijn kleding op te schorten. Als
daarom ten derde wordt verteld
dat Petrus naakt was, houdt dat
niet in dat hij niet passend gekleed was, maar dat hij in die sihatie over geen ander kledingstuk beschikte dan wat hij ais visser aanhad.
Dat Siman Petnis gewend was een
gordel te kagen, blijkt bij zijn bevrijding uit de gevwgenis dmr een
engel van de Heer. Volg- W e Iingen 12,8 droeg de engel hem op
zich te omgorden, zijn sandalen aan
te trekken en zijn mantel om te
slaan. En in zijn eerste brief gebruikt de apostel zo'n gordel in een
bepaalde beeldspraak, als hij zijn
lezers namelijk op het hart bindt de
lendenen van hun verstand te omgorden ( l Petrus 2'13).
Terug naar de vertaling van Johannes 2 l,%. In de Kanttekeningen bij
de Statenbijbel wordt opgemerkt
'Sommigen meenen &t dit een linnen overheksel geweest is, hetwelk
hij omgord heeft om beter te kunnen zwemmen, of door het water te
gaan, alzoo Hij niet ver van het
land was'. Tot diegenen mogen we
tegenwoordig ook Ridderbos rekenen, die aan deze opvattmg de
voorkeur geeft.
En met reden, zoals we gezien hebben. Petnis gebrukte zijn gordel
om het visserspak, &t hij op het
blote lijf droeg, strak om zijn middel te binden. Hij had geen altematief kledingstuk in de boot. Dit was
het enige wat hij ds visser aan had.
Door zijn visserspak vast te snoeren, zou hij zich vrijer dam het water kunnen bewegen, om al zwemmend of wadend de oever van het
meer te bereiken.En daar stond
n i e d minder dan Jezus, de opgestane Weer...
Onder de bestaande Nederlandse
vertalingen is dit mijns inzieas: het
beste tot uitddk~nggebracht door
de Will~rdvertaling:
NaanvelLjh had Simon Pefrirs ge-

werp en h& een agntal deien vemrgd in
de Commentaar op hef Irliem TesfamEnt
(3e sene) onder redadie van prof. J. van

hoord 'Het is de Heer ,' of hij
schorite zijn kiel op - het enige wat
hij aan had - en sprong in het wa-

Bruggen.

ter.
I n dit artikel werd verwezen naar:
C. Bourna, Her evangelie mar Johannes
opnieuw uit den grondtekst veríaald en

I
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verklaard. (Korte Verklaring). Deel 11.
Kok, Kampen, 3e druk 1950.
P.H.R. van Houwelingen, Johannes. Het
evmgelie van het Wmrd. (Commentaar
op het Nieuwe Testament, Derde Serie).
Kok Kampen 1997.
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Lied 707:
WIE ZICH
HOVAARDIG HEFFEN
Het kerklied heeft alles te maken
met het grote gebod om de Here
God lief te hebben en onze naaste
ais onszelf (Matt. 22:37-38). Immers, in de christelijke gemeente
knjgt de liefde voor God en de
naaste gestalte wanneer broeders en
zusters elkaar onderwijzen en terechtwijzen met het Woord van
Christus. En uit (o.a.) Kolossenzen
3: 16 weten we dat daarbij niet alleen het gespróken, maar ook het
gez6ngen woord een functie heeft.'
Behalve dat het lied dient om God
en zijn grote daden te prijzen, te belijden en te verkondigen, is het ook
een middel om e l k ie leren en te
vermanen. In dat kader kunnen zowel binnen als buiten kerkdiensten
liederen met een duidelijk vermanend karakter een plaats hebben.
Een voorbeeld van een dergelijk
lied is het lied Wie zich hovaardig
heflen van Willern Barnard.
Het is een bijbellied naar 1 Petrus
5 : 5 - 11. De zes verzen uit dit
schriftgedeelte zijn als volgt over
de coupletten verdeeld: vers 5 =
couplet l, vers 6 & 7 = couplet 2,
vers 8 & 9 = couplet 3, vers 10 =
couplet 4. In Barnards bundel De
Tale Kanaans (1963), waarin het
lied voor het eerst gepubliceerd
werd, draagt het lied de titel 'Van
de ootmoed'. De dichter noemt het
lied daar een 'rijmbrief. Want zoals je psalmen kunt berijmen
('rijmpsalter'), kun je ook gedeelten uit de nieuwtestamentische
brieven berijmen ('rijmbrieven').
Een voor de hand liggende vraag is
hoe Bamard er toe komt om juist
bij dit schriftgedeelte een lied te
schrijven. Het antwoord heeft te
maken met de zogenaamde leesroosters die onder meer in de anglicaanse en lutherse kerken gebruikt

worden. Op deze roosters worden
de lezingen genoemd die op een bepaalde zondag uit het kerkelijk jaar
gelezen moeten worden. Barnard
heefi veel liederen geschreven bij
bijbelgedeelten die op leesroosters
vermeld staan.
Op één van de zondagen aan het
begin van de zomer staat l Petrus
5 5 -11 op het leesrooster. Behalve
dit schriftgedeelte wordt op die
zondag ook de gelijkenis van het
verloren schaap (Lucas 15:3-7) gelezen. Bij beide bijbelgedeelten
heefi Barnard een lied geschreven.
Bij het gedeelte uit Lucas schreef
Barnard het lied 'De schapen alle
honderd' (Liedboek 58), dat in januari het lied van de week was.2
In het Coinpendiurn wijst Barnard
er op dat door deze combinatie van
schriftlezingen de 'zoekende herder' (Lucas 15) en het 'zoekende
roofdier' (de brullende leeuw, de
tegenpartij - 1 Petrus 5:8)naast elkaar geplaatst worden. Misschien
kun je beter zeggen: tegenover elkaar geplaatst worden.

Vernederen en verweren
In 1 Petrus 5:5-11 zijn twee hoofdaspecten te onderscheiden, die samen te vatten zijn met de woorden
'vernederen' en 'verweren'. We
worden aangespoord om ons te buigen 'onder de machtige hand Gods,
opdat Hij ons verhoge te zijner
tijd'.Dit aspect komt met name in
de verzen 1 en 2 van het lied aari
bod. De uitdnikking 'buigen onder
de hand van God' (vgl. ook Gen.
16:9) heeft Barnard fraai venverkt
in de versregels 'Zo buigt u dan terneder en kust de hand van God' (str
2). Het kussen van iemands hand is
immers teken van onderdanigheid
en overgave. De laatste regel van

het eerste vers ('ootmoedigheid uw
kleed') refereert aan een manier
van zeggen die we vaker in de bijbel tegenkomen, bijvoorbeeId: het
bekleden met gerechtigheid als met
een pantser (Jes. 59:17) of het bekleed zijn met Christus (Gal. 3:27).
Behalve het 'vernederen onder
Gods hand' wordt in het bijbelgedeelte ook opgewekt om ons te verweren, tegenstand te bieden aan de
duivel, de brullende leeuw. Dat is
het tweede aspect van deze schriftpassage uit l Petrus 5, die vooral in
vers 3 onder woorden wordt gebracht.

Melodie
De informatie over de melodie die
boven het lied staat afgedrukt, zou
de indruk kunnen wekken dat we te
maken hebben met een zestiendeeeuwse Duitse melodie. Dat is echter niet het geval. De melodie is
riaar alle waarschijnlijkheid van
Franse herkomst. Het werd oorspronkelijk gebruikt bij wereldlijke
dans- en liefdesliederen, zoals Une
jeunefillette uit de bundel Recueil
de pdusieurs chansons divesé en
tuois parties (Lyon 1 557).
De melodie kreeg spoedig internationale bekendheid. De Engelsen
kennen hem onder onder de naam
The @een S Almand, en in de Lage
Landen werden veel wereldlijke
liedteksten op deze melodie gezongen. Vanaf circa 1560 werd de melodie in Duitsland voor geestelijke
liederen gebruikt. Zo zullen veel
organisten de melodie kennm via
het lied van Ludwig Belmbold
(1 532-1598) 'Von Gott wil1 ich
nicht lassen' (Geistlich Erfirt
1563).
Dat lied is dan ook de wijsaandui-
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107 Wie zich hovaardig heflen
naar l Petrus 55-1 1
wijze: Von Gott win ich nicht iasen
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