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Spelling van  
 

Hebreeuwse woorden

Het Hebreeuws gebruikt totaal andere letters dan het Nederlands en 
andere westerse talen. Hebreeuwse woorden kunnen daardoor alleen 
maar fonetisch worden weergegeven. Dat gebeurt op verschillende 
manieren. We hebben gekozen om zoveel mogelijk de voorkeurspelling 
van de stichting Sofeer en van de Taalunie aan te houden. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we sjalom schrijven terwijl in Engelse teksten shalom 
wordt geschreven en in Duitse Schalom. 
Bij de persoonsnamen en plaatsnamen hebben de Nederlandse Bijbel-
vertalers het niet makkelijk gemaakt. De schrijfwijze wijkt vaak af van 
de fonetische weergave zoals de Joden die kennen en dezelfde naam 
wordt in het Oude en het Nieuwe Testament verschillend weergege-
ven (Mirjam wordt bijvoorbeeld Maria) en de schrijfwijze verschilt 
soms ook nog per vertaling. Zo heet de zoon van Abraham in de Her-
ziene Statenvertaling Izak maar in de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willi-
brordvertaling en de NBG-vertaling 1951 Isaak. De correcte transcriptie 
van de Hebreeuwse naam volgens Sofeer is Jitschak. 
We hebben in dit boek de schrijfwijze van de Herziene Statenvertaling 
gehanteerd behalve bij citaten uit andere Bijbelvertalingen.

Hoofdletters
In de Nederlandse vertalingen van de Bijbel is het gebruik van hoofd-
letters verschillende. Bij citaten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de 
Bijbel in Gewone Taal staan vaak kleine letters waar andere hoofdlet-
ters hebben. Ze zijn in dit boek blijven staan omdat het niet toege-
staan is om in citaten wijzigingen aan te brengen. Daardoor kom je in 
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dit boek bijvoorbeeld zowel Messias als messias tegen. Het NBG heeft 
overigens aangekondigd om bij de herziening van de Nieuwe Bijbel-
vertaling weer vaker hoofdletters te gebruiken.
Waar in de Hebreeuwse grondtekst de medeklinkers (JHWH) voor de 
Naam van God staan, schrijft men in de meeste Bijbelvertalingen 
‘HEER’ of ‘HEERE’. Dat is niet de Naam van God maar een titel die is 
afgeleid van het Hebreeuwse woord Adonai. Het oude Joodse gebruik 
om bij het voorlezen Adonai te zeggen waar JHWH staat ligt aan de 
basis van deze oplossing. Oussoren heeft in de Naardense Bijbel een 
alternatief gezocht met ‘ENE’. Uiteraard hebben we ook hiervan de 
citaten letterlijk overgenomen. 
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1
Een Bijbel in ‘gewone’ taal

PROFETIE VAN DAVID 
Toen ik 24 was zei iemand tegen mij: “Dit moet je eens lezen!” Het was 
een uitleg van Psalm 22. De tekst van deze psalm van David werd 
gelegd naast de beschrijvingen van de kruisiging van Jezus op Golgo-
tha door Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Ik raakte diep onder 
de indruk van de nauwkeurigheid waarmee deze profetische psalm de 
ervaringen van Jezus op Golgotha weergeeft. Spurgeon, de ‘prins der 
predikers’, noemde Psalm 22 dan ook de kruispsalm. Professor Wil-
lem Ouweneel vertelt in zijn lezingen over de messiaanse psalmen 
(www.groeieningeloof.nl) dat Jezus wel in Zijn kruiswoorden Psalm 
22 kon citeren maar menselijk gezien geen invloed had op het verde-
len van Zijn kleren door de soldaten of de spotwoorden van de 
omstanders. Toch is de tekst van deze psalm tot in details vervuld op 
Golgotha. Eigenlijk hoeft ons dat niet te verbazen want de apostel 
Petrus zei: “David was een profeet […] En David zei dat de messias 
zou opstaan uit de dood” (Handelingen 2:30-31 in de Bijbel in Gewone 
Taal).
Ik ben in de vijftiger jaren opgegroeid in een dorp in Friesland. Thuis, 
op school en in de kerk leerde ik dat de Bijbel het onfeilbaar Woord 
van God was. Ik meende dat alle gereformeerden dat ook zo zagen. Ik 
werd pas wakker geschud op een werkweek van de christelijke HBS. 
De schoolleiding had een spreker uitgenodigd die kwam vertellen dat 
het scheppingsverhaal aan het begin van de Bijbel niet klopte met de 
werkelijkheid: niet de Bijbel maar de evolutietheorie was de waarheid. 
Niet God had de planten, dieren en mensen geschapen maar alles was 
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geleidelijk tot ontwikkeling gekomen. We stamden af van de apen. 
Mijn geloof in de betrouw baarheid van de Bijbel kreeg een harde klap. 
Dit boek laat zien dat ik de schok te boven ben gekomen en vast geloof 
in het Woord van God. Het ontdekken van talloze verbanden tussen 
de verschillende Bijbelboeken in het Oude en Nieuwe Testament is 
voor mij de jaren door heel waardevol geweest. Ik word nog steeds 
weer blij van nieuwe ontdekkingen. De laatste jaren probeer ik met 
boeken en lezingen deze schatten door te geven aan anderen.
Hulp bij het lezen van de Bijbel is nodig. In hoofdstuk 8 haal ik de 
ontmoeting aan tussen een topambtenaar uit Ethiopië en Filippus die 
dat duidelijk laat zien. Zelfs als je de boekrol van Jesaja in het 
Hebreeuws kunt lezen heb je nog toelichting nodig van een volgeling 
van Jezus. 
Met de uitgave Bijbel Dichtbij laat het Nederlands Bijbel Genootschap 
zien dat een Bijbel in eenvoudige taal alleen niet voldoende is. Bijbel 
Dichtbij, een onhandig dik en zwaar boek, heeft tussen de tekst van de 
Bijbel in Gewone Taal toelichtingen en onderaan elke bladzij tekstver-
wijzingen naar plaatsen in de Bijbel waar een tekst wordt aangehaald 
of oorspronkelijk vandaan komt. Een mooi hulpmiddel! De vertalers 
kennen dus de verbanden. Het was voor mij een schok om te ontdek-
ken dat desondanks in Psalm 22 in ‘gewone taal’ die verbanden nau-
welijks meer zichtbaar zijn. Wie Psalm 22 in de Bijbel in Gewone Taal 
vergelijkt met eerdere uitgaven van het Nederlands Bijbel Genootschap 
en met de Herziene Statenvertaling of de Naardense Bijbel ontdekt 
opvallend grote verschillen. De Bijbel in Gewone Taal wijkt ook sterk af 
van de Engelse vertalingen van de Bijbel. Is de ‘gewone taal’ van de ver-
talers van het Nederlands Bijbel Genootschap wel de taal van het geloof?
In dit boek geef ik een aantal voorbeelden waarin de Bijbel in Gewone 
Taal sterk afwijkt van andere vertalingen. Het Nederlands Bijbel 
Genootschap stelt dat de Bijbel in Gewone Taal betrouwbaar is. Dat is 
een lastige stelling. Vertalen vanuit Grieks en Hebreeuws kan meer-
dere technisch correcte vertalingen opleveren. Het melden dat de ver-
taling betrouwbaar is zou eigenlijk ook overbodig moeten zijn. Dat 
verwacht de lezer immers al. Maar met deze vertaling is toch iets 
vreemds aan de hand. Ik concludeer dat de Bijbel in Gewone Taal in 
botsing komt met de Nederlandse Geloofsbelijdenis en met de Heidel-
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berger Catechismus. Dat zijn geschriften die door protestantse predi-
kanten en kerkenraadsleden moeten worden onderschreven. Voor 
katholieken niet zo spannend maar zij zullen zich wellicht afvragen 
waar de ziel is gebleven in de lofzang van Maria en hoe het zit met de 
Moederbelofte aan Eva. 
Door het verbreken van de verbanden tussen het Oude en Nieuwe 
Testament berooft deze vertaling ons van kostbare schatten.

JE HART IN VUUR EN VLAM
Na het drama op Golgotha liepen twee volgelingen van Jezus vanuit 
Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Ze waren diep bedroefd. Ze 
hadden gehoopt dat Jezus Israël zou bevrijden maar Jezus was gestor-
ven. Hun verdriet verdween toen er een man kwam die hen uitlegde 
wat er in de Schrift over de Christus (Messias) stond. De man begon 
bij de boeken van Mozes en die van de Profeten. Die man was Jezus 
Christus in eigen persoon! Nadat ze Hem herkenden verdween Hij 
weer maar hun bedroefdheid was al veranderd in vreugde. In de Her-
ziene Statenvertaling staat het heel plechtig: “En zij zeiden tegen 
elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons 
sprak en voor ons de Schriften opende?” (Lukas 24:32). 
De tekst met de brandend harten is wel een wat vreemd soort Neder-
lands. In de Bijbel in Gewone Taal heeft men geen beter alternatief 
kunnen vinden dan “had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel?” 
Mijn suggestie is ‘een hart in vuur en vlam’. Zo kan het je vergaan als 
de Schrift echt voor je opengaat en je Jezus herkent in teksten in het 
Oude Testament. In dit boek hoop ik je te helpen om op allerlei plaat-
sen in de Bijbel Jezus zo te leren herkennen dat het je diep in je hart 
raakt.

LETTERLIJK OF VRIJ VERTALEN
De Hebreeuwse Bijbelboeken worden al duizenden jaren onveran-
derd doorgegeven. Orthodoxe Joden leren hun kinderen waar ook ter 
wereld om die oude Hebreeuwse teksten te lezen. Als een jongen als 
dertienjarige bar mitswa doet dan leest hij een stuk van een Bijbelboek 
in het Hebreeuws voor. Dat zijn christenen niet gewend. We vinden 
het heel gewoon dat er vertalingen van de Bijbel zijn en uiteraard 
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moeten die vertalingen goed zijn. Tegenwoordig verschijnt de ene 
vertaling na de andere en we krijgen nu zelfs Bijbels voor allerlei doel-
groepen: de Groene Bijbel, de Vrouwenbijbel, de Mannenbijbel en wat 
men maar kan bedenken als de doelgroep maar groot genoeg is. 
Het is nu moeilijk voor te stellen dat we in ons land heel lang geen 
Bijbel in de volkstaal hadden. 
De Delftse Bijbel was in 1477 het allereerste boek dat in het Neder-
lands gedrukt werd. De Deux-Aesbijbel die in 1562 in Emden ver-
scheen was de meest gezaghebbende in protestants Nederland totdat 
in 1638 de Statenvertaling uitkwam. Die vertaling werd gemaakt in 
opdracht van onze regering, de Staten-Generaal van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. In de acte van de Dordtse synode van de 
Gereformeerde Kerk uit 1618 staat hoe men moest vertalen: 

Dat zij altijd bij de oorspronkelijke tekst zorgvuldiglijk blijven, en de 
manier van spreken der oorspronkelijke talen zoo veel de duidelijkheid 
en eigenschap der Nederlandse spraken kan toelaten, behouden. 

De oorspronkelijke teksten in het Hebreeuws, Aramees en Grieks 
moesten zo nauwkeurig en letterlijk mogelijk worden vertaald. Dat 
leverde natuurlijk niet heel vloeiend Nederlands op en er stonden 
allerlei wonderlijke uitdrukkingen in de tekst. Maar de Statenvertaling 
heeft een bijzondere invloed gehad op de Nederlandse taal en heel 
veel gezegden en uitdrukkingen zijn zo ingeburgerd dat we hun her-
komst niet eens meer herkennen.
De Statenvertaling wordt nog steeds gebruikt en is zelfs nog in de oor-
spronkelijke spelling van 1638 beschikbaar op internet. Het is een 
betrouwbare vertaling met nuttige kanttekeningen waarin de vertalers 
alternatieve vertalingen van woorden geven. In 1951 kwam het Neder-
lands Bijbelgenootschap met de NBG-vertaling en de volgende kerk-
bijbel van dit genootschap was in 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling. De 
stichting ‘Herziene Statenvertaling’ maakte in opdracht van het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een vernieuwde versie van 
de Statenbijbel. In 2010 was de Herziene Statenvertaling gereed. 
Vanaf het eind van de vorige eeuw volgden er allerlei moderne verta-
lingen. Bij de meeste van deze vertalingen had men meer aandacht 
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voor goed klinkend Nederlands dan voor een zo nauwkeurig moge-
lijke overzetting. Een uitzondering is de Naardense Bijbel die zo dicht 
mogelijk bij de grondteksten blijft ook al klinkt dat niet altijd even 
vloeiend. Aan de andere kant van het spectrum staan vrije vertalingen 
waarin de grondtekst niet zo nauwkeurig wordt gevolgd omdat men 
vloeiend en begrijpelijk Nederlands wil. De nieuwe Bijbel in Gewone 
Taal gaat daarin verder dan eerdere vrije Bijbelvertalingen als Het 
Boek en de Groot Nieuws Bijbel. 
Volgens het Nederlands Bijbelgenootschap is de Bijbel in Gewone Taal 
de enige Bijbelvertaling waarbij duidelijkheid en  begrijpelijkheid 
altijd vooropstaan en de enige  Bijbelvertaling die consequent kiest 
voor gewone taal. Dat zijn uitspraken die niet te bewijzen zijn. Wat 
wel valt te bewijzen is dat ter wille van duidelijkheid en begrijpelijk-
heid de oorspronkelijke tekst hier en daar ernstig wordt verminkt. Het 
Nederlands Bijbelgenootschap neemt hiermee een zware verantwoor-
delijkheid op zich. De vertalers menen dat hun visie op de betekenis 
van de oorspronkelijke tekst betrouwbaar is. Maar is dat wel zo? 


