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oldoen de bijbelse bronteksten zelf aan de criteria van gewone taal en dui-
delijkheid die gesteld zijn voor de Bijbel in Gewone Taal? Nee, vaak niet 
natuurlijk. Anders was deze nieuwe vertaling niet nodig geweest. Dus is de 

vraag: hoe is de vertaling die wél aan die eisen voldoet, dan tot stand gekomen? 
Welke stappen zijn gezet om de bijbelse teksten te vatten in gewone taal en weer 
te geven als duidelijke teksten?

Iemand die een zwak geloof hee! eet alleen groenten.

Romeinen 14:2, NBV

De frase uit Romeinen 14:2 doet het goed in een bijbelquiz; als citaat zonder 
context is het een grappige uitspraak. Het is een voorbeeld van ‘culturele 
interferentie’: de tekst wordt geïnterpreteerd vanuit een verkeerd cultureel 
referentiekader.
Op een minder opvallende manier gebeurt dit voortdurend als de bijbelse 
teksten gelezen worden. Hoe verder een tekst van ons afstaat in tijd en cul-
turele context, hoe groter de kans dat we die tekst – of delen ervan – ver-
keerd opvatten. Om wat je leest goed te kunnen plaatsen heb je kennis van 
de literaire, historische en culturele context nodig. Zonder die kennis vul je 
de ontbrekende informatie onbewust aan vanuit je eigen referentiekader.
Het verklaren van de culturele context hoort thuis in een bijbelcommentaar, 
niet in een vertaling. Toch kan een vertaling die stree" naar duidelijkheid, de 
lezer iets bieden. Zo’n vertaling kan de lezer attent maken op informatie die 
in de brontekst impliciet aanwezig is. Als zulke informatie expliciet wordt 
gemaakt, wordt de lezer begeleid bij het begrijpen van de tekst. Zo’n verta-
ling helpt de lezer van nu om hetzelfde te kunnen als de lezers van toen: de 
tekst goed interpreteren.
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De BGT kan getypeerd worden als een vertaling met een expliciterend, verdui-
delijkend karakter. Vergeleken met de brontekst en met andere vertalingen 
worden tekstelementen vaak explicieter, duidelijker, pregnanter en minder ver-
bloemd weergegeven. De bedoeling is dat daardoor een zeer breed lezerspu-
bliek de tekst goed kan begrijpen, zonder vast te lopen in terminologie, 
constructies en impliciet gelaten tekstelementen.

Dit hoofdstuk laat zien hoe het bijzondere karakter van de BGT als verdui-
delijkende vertaling tot stand is gekomen. De BGT zet soms vertaalstappen die 
geen enkele andere bijbelvertaling aandur!. Toch zullen we zien dat de stappen 
ter verduidelijking steeds met grote zorgvuldigheid zijn gezet, met beleid en 
met liefde voor de tekst. De verduidelijking die de BGT biedt, is geen uitleg bij 
de tekst. Het gaat om verduidelijking van wat in de brontekst besloten ligt. 
Altijd speelt het gevoel voor vorm en stijl mee: de verduidelijking mag nooit ‘uit 
de toon vallen’ (bijvoorbeeld doordat het klinkt als afstandelijk commentaar bij 
de tekst). En altijd speelt proportionaliteit: wat subtiel kan worden opgelost, 
moet niet rigoureus worden aangepakt.

Dit hoofdstuk vervolgt met een paragraaf over vertaalmiddelen: het instru-
mentarium van de vertaler. De vertaalmiddelen waarop we ons concentreren 
zijn: explicitering, implicitering, generalisatie en harmonisatie. In de daarop-
volgende paragraaf (3) wordt het gebruik van de verschillende vertaalmiddelen 
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. De vierde paragraaf gaat dieper in 
op enkele voorbeelden waarbij de BGT opvallend verder gaat dan andere ver-
talingen. In de vijfde paragraaf wordt de rol van de exegese besproken, waarna 
de zesde paragraaf afsluit met een belichting van het bijzondere karakter van de 
BGT.6 ( 7 8 2 1 * 4 2 9 - : 8 * 2 0 9 1 - :
Vertaaltransformaties
Welke instrumenten hebben de vertalers tot hun beschikking om te komen tot 
een weergave van de brontekst die voldoet aan de gestelde eisen van gewone 
taal en duidelijkheid? Het antwoord op deze vraag is, kort gezegd: alle gebrui-
kelijke vertaaltransformaties. Daarmee wordt bedoeld: de handelingen, ver-
schuivingen en aanpassingen die deel uitmaken van het vertaalprocedé en die 
kunnen worden ingezet om tot het gestelde einddoel te komen. Het betre! de 
gebruikelijke vertaaltransformaties die tot het instrumentarium van de moderne 
vertaler behoren en die in vertaalhandboeken beschreven staan (voor een hand-
zame classi$catie, zie Andrew Chesterman, ‘Translation strategies’, genoemd in 
de literatuurlijst).
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Laten we beginnen met een eenvoudig voorbeeld, de vertaling van Matteüs 6:7:

Grieks   Proseuchomenoi de mê battalogêsête hôsperoi ethnikoi, dokousin gar 
hoti en têi polulogiâi autôn eisakousthêsontai. 

Letterlijk   En biddend moeten jullie niet eindeloos doorpraten zoals de heide-
nen, want zij denken dat ze verhoord zullen worden door hun veel-
heid aan woorden.

BGT  Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen 
de mensen die andere goden vereren. Ze denken: Hoe meer ik 
praat, hoe beter mijn god luistert!

De vertaaltransformaties zijn goed inzichtelijk:
• Het participium ‘biddend’ is weergegeven met een gewone Nederlandse bij-

zin ‘Als je bidt’.
• ‘jullie’ is ‘je’ geworden in aansluiting op vers 6 (harmonisatie).
• De negatieve connotatie van battalogeô (NBV ‘eindeloos voortprevelen’) is 

onbelicht gebleven (maar zie onder).
• De woordgroep ‘zoals de heidenen’ is een zelfstandige zin geworden. De 

term ‘heidenen’ wordt niet gebruikt in de BGT, maar het Griekse hoi ethni-
koi kan, binnen het taalgebruik van het Nieuwe Testament, uitstekend wor-
den weergegeven als ‘de mensen die andere goden vereren’. Dat past 
bovendien prachtig in deze context.

• Een expliciete connectie (gar, ‘want’) is impliciet geworden, wat natuurlijker 
Nederlands oplevert.

• De woorden ‘dat ze verhoord zullen worden’ zijn vervangen door ‘(hoe 
beter) mijn god luistert’. De term ‘verhoren’ wordt niet gebruikt in de BGT. 
Een passieve constructie zoals ‘verhoord worden’ is lastiger dan een actieve, 
en wordt bij voorkeur vermeden. Een formulering met een actieve zin ver-
eist dat het impliciete subject van het verhoren – de god tot wie gebeden 
wordt – expliciet gemaakt wordt.

• De indirecte overweging (‘zij denken dat …’) is een gedachte in directe rede 
geworden (‘Ze denken: …’). Dit maakt de structuur eenvoudiger, en het 
helpt om de tekst levendig en vlot te houden.

• Door deze overweging direct en eenvoudig te formuleren, ontstaat een bijef-
fect: degene die zo denkt wordt een beetje ‘weggezet’, het brengt een conno-
tatie van spot met zich mee. Dat is precies de connotatie die meeklinkt in 
het ‘eindeloos doorpraten’ van brontekst, zodat het verlies in de eerste zin in 
de laatste zin wordt gecompenseerd.

In de weergave van dit vers in de BGT is weinig opvallends gebeurd. De vertaal-
transformaties zijn inzichtelijk, en eenvoudig toe te lichten. Ze worden ingezet 
ten dienste van de doelstelling, en het resultaat is een weergave van de brontekst 
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in gewone taal. Een groot deel van de bijbelse teksten bestaat uit dit soort ver-
zen. De weergave van de BGT verschilt daarin meestal wel aanzienlijk van 
andere vertalingen, maar de verschuivingen ten opzichte van de brontekst zijn 
begrijpelijk vanuit de doelstelling, en ze zijn te volgen voor iedereen met kennis 
van zaken. In zulke gevallen kun je, als je de BGT vergelijkt met andere verta-
lingen of met de brontekst, redelijk goed nagaan welke keuzes de vertalers heb-
ben gemaakt en waarom.

Maar de Bijbel bevat ook teksten die veel ingewikkelder zijn. En de initiële 
norm van begrijpelijkheid geldt ook voor die moeilijke teksten. Dat vraagt vaak 
om vergaande vertaaltransformaties. Neem een zin als deze, Romeinen 7:13:

Grieks  To oun agathon emoi thanatos? Mê genoito: alla hê hamartia, hina 
fanêi hamartia, dia tou agathou moi katergazomenê thanaton, hina 
genêtai kath’ huperbolên hamartôlos hê hamartia dia tês entolês.

Letterlijk   Is het goede nu voor mij dood geworden? Geenszins; maar de 
zonde, opdat zij zonde zou blijken, door het goede de dood aan mij 
bewerkend, opdat de zonde door het gebod bovenmate zondig zou 
worden.

BGT  Waarom moeten alle mensen sterven? Komt dat door de wet? Nee, 
natuurlijk niet. Dat komt door de zonde! Want de wet is goed, maar 
de zonde maakt misbruik van de wet. Zo brengt de zonde voor de 
mensen de dood. De zonde is dus het echte kwaad.

In dit geval zijn de vertaaltransformaties die de BGT toepast niet onmiddellijk 
doorzichtig. Pas als je begrijpt wat Paulus in deze zin eigenlijk wil zeggen, kun 
je nagaan hoe alle elementen van de Griekse zin een plek in de vertaling hebben 
gekregen.

Dit voorbeeld zal later in dit hoofdstuk nog verder besproken worden. Het 
gaat nu eerst om een algemene vaststelling: Ook bij ingewikkelde teksten werkt 
de BGT met het gebruikelijke vertaalinstrumentarium. Wél worden die (gewo-
ne) vertaalmiddelen soms ingezet op een manier die verder gaat dan doorgaans 
het geval is. Conventionele vertaalmiddelen worden soms op een onconventio-
nele – als het moet radicale – manier ingezet. Uit dit hoofdstuk zal echter ook 
blijken dat de vertaaltransformaties altijd te beargumenteren zijn vanuit de 
doelstelling van het project, en dat ze vanuit de brontekst verantwoord kunnen 
worden. De BGT is weliswaar een vertaling met een bijzonder karakter, maar 
het is en blij# een verantwoorde vertaling.

We presenteren in dit hoofdstuk de in de BGT toegepaste vertaaltransfor-
maties onder vier noemers: explicitering, harmonisatie, generalisatie en impli-
citering. De meeste aandacht zal uitgaan naar explicitering. Dat is het 
belangrijkste vertaalwapen in de strijd voor een begrijpelijke tekst.
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Wat is expliciteren?
Expliciteren is een veelvoorkomende vertaalhandeling. Voor het werk aan de 
BGT is daarbij de volgende richtlijn geformuleerd: Impliciete informatie in de 
brontekst die voor het begrip van de gewone, hedendaagse lezer noodzakelijk 
is, wordt in de vertaling expliciet gemaakt. Dat betekent in de praktijk het expli-
citeren van tekstelementen die in de brontekst impliciet aanwezig zijn of veron-
dersteld worden. Expliciteringen komen zeer veel voor in de BGT. Bovendien 
is de mate waarin en de manier waarop tekstelementen geëxpliciteerd worden 
een van de meest onderscheidende kenmerken van deze vertaling.

Als tegenhanger van de genoemde richtlijn geldt: Expliciete informatie in de 
brontekst die de begrijpelijkheid in de weg staat, kan impliciet gemaakt worden 
in de vertaling. Uit de voorbeelden zal blijken om wat voor ‘informatie’ het hier 
gaat – niet om zaken die tot de essentie van de tekst behoren en die van belang 
zijn voor een goed begrip van de tekst. Deze tweede richtlijn leidt tot implicite-
ring of generalisatie van bepaalde tekstelementen. Ook dit zijn strategieën die 
geregeld worden toegepast in de BGT.

Tot slot wordt als vertaaltechniek regelmatig harmonisatie gebruikt. Har-
monisatie betre" een stroomlijning van vormaspecten van de tekst. Een perso-
nage dat in de brontekst bijvoorbeeld op verschillende manieren wordt 
aangeduid, kan in de BGT steeds op één en dezelfde manier worden benoemd.

In de discussie over bijbelvertalingen wordt vaak gesproken over ‘toevoegingen’ 
en ‘weglatingen’. Daarbij wordt vaak een vertrouwde vertaling als ijkpunt geno-
men, en wordt de nieuwe vertaling langs die meetlat gelegd. Opvallende ver-
schillen tussen de twee vertalingen worden dan beoordeeld in termen van 
‘toevoeging’ of ‘weglating’. Die manier van vergelijken en beoordelen is vanuit 
vertaalkundig oogpunt niet terecht:
1. Een vertaling van de brontekst moet vanuit de brontekst beoordeeld wor-

den. Geen enkele andere vertaling kan als ijkpunt fungeren. Althans, niet 
zolang je bezig bent met de vraag: Is deze nieuwe vertaling een goede weer-
gave van de brontekst? Een heel andere vraag is natuurlijk: lijkt deze nieuwe 
vertaling voldoende op de mij reeds vertrouwde vertaling? Maar dat is geen 
vertaalkundige vraagstelling.

2. Een vertaling moet in het licht van haar eigen doelstelling beoordeeld wor-
den. Dat betekent overigens niet dat je het met die doelstelling eens hoe" te 
zijn. Je kunt een vertaling inclusief doelstelling afwijzen. Maar het is niet 
zinvol om vertaalkeuzes te beoordelen zonder oog te hebben voor de doel-
stelling erachter.

3. Taaluitingen (zowel gesproken als geschreven) zijn geen technische formules 
maar communicatieve uitingen. Zulke uitingen zitten vaak vol impliciete en 
veronderstelde informatie. Als je aan iemand vraagt: ‘Heb je al geluncht?’ 
snapt diegene dat je ‘eigenlijk’ zegt: ‘Heb je vandaag al geluncht?’ (wat je ermee 
bedoelt is nog iets anders; misschien: zullen we samen lunchen, of: kan ik je 
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nu spreken of moet je eerst nog lunchen, of wat dan ook). Dat je méér com-
municeert dan je strikt genomen zegt, wordt de ‘linguïstische ondergedeter-
mineerdheid’ van taaluitingen genoemd. ‘Naar Leeuwarden, dat is ongeveer 
drie uur.’ Iedereen snapt dat het gaat over een reis per auto of trein. Niet met 
een paard, trekschuit, �ets of helikopter. Een taaluiting communiceert méér 
dan de betekenis van de expliciete woorden. Dat geldt ook voor teksten van 
vroeger.

Deze kijk op taaluitingen als communicatieve uitingen werpt een nieuw licht 
op een ander veel gehoord punt van kritiek bij vertalingen: ‘Dat stáát er niet’. De 
vraag is echter niet alleen wat er staat, de vraag is vooral wat er gecommuni-
ceerd wordt. Het eerste is een kwestie van zien, het tweede van interpreteren. 
Maar zo is het altijd: iedere taaluiting moet geïnterpreteerd worden. Zo werkt 
ons taalgebruik. In de dagelijkse communicatie sta je er meestal niet bij stil. 
Maar het is een factor van belang bij het lezen, begrijpen en vertalen van tek-
sten uit het verleden. Wie dat miskent, reduceert taaluitingen tot formules.

Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘wat er staat’ en ‘wat ermee 
bedoeld wordt’, in de zin van: Paulus zegt dit, maar eigenlijk bedoelt hij dat. 
O�ewel: we laten zijn ingewikkelde bewoordingen even voor wat ze zijn en we 
nemen een short cut naar wat hij ermee bedoelt. Dat is niet het onderscheid 
waar we het hier over hebben. Hier gaat het om het onderscheid tussen de 
woorden die er daadwerkelijk staan en de boodschap die ze communiceren. 
(De bedoeling die een spreker of schrijver ermee hee�, is nog een derde, daar-
van te onderscheiden factor). Het is het verschil tussen de woordelijke beteke-
nis van ‘wat er staat’ en de betekenis van de zin, de taaluiting. In de normale 
communicatie gaat het altijd om het tweede. En hetzelfde geldt bij het lezen van 
teksten zolang de lezer het relevant vindt om de tekst te begrijpen. Het begrip 
richt zich immers niet op de betekenis van de afzonderlijke woorden, maar op 
de betekenis van de taaluiting: wat er wordt gecommuniceerd.

En nu volgt een cruciaal punt: ten aanzien van de bijbelse teksten staat de 
gewone, hedendaagse lezer buiten de communicatieve situatie die de tekst ver-
onderstelt. De lezer van nu hee� niet de voorkennis, referentiekaders en cultu-
rele sensitiviteit van de lezers voor wie de teksten geschreven zijn. De lezer is in 
dat opzicht een buitenstaander.

Op zich zou die ontbrekende informatie ook bij de tekst geleverd kunnen 
worden in de vorm van aantekeningen, studiemateriaal en uitleg van een des-
kundige. Dat levert de benodigde kennis om de teksten te begrijpen, maar het 
brengt niet de communicatieve beleving die de tekst wil geven. En dat is precies 
wat de BGT wél tot stand wil brengen. Het wil de lezer van nu in de gelegenheid 
stellen om datgene wat de tekst wil communiceren tot zich te nemen.
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Met de bovenstaande beschouwing willen we niet betogen dat deze manier van 
vertalen de enige juiste is, maar wel dat ze legitiem is. De aanpak van de BGT is 
doordacht vanuit een visie op taal en taaluitingen. De vertaalstrategieën die 
worden geïllustreerd in dit hoofdstuk zijn niet zomaar af te doen als ‘toevoegin-
gen’ en ‘weglatingen’. Wie zich een oordeel wil vormen over de BGT doet er 
goed aan de vertaalkeuzes vanuit de brontekst te bekijken, zich te verdiepen in 
de doelstelling en de aanpak van de BGT, en zich te realiseren dat de werking 
van taal ons dwingt om verder te kijken dan de woorden.´ µ ¶ · · ¸ ¹ º » ¼ º ½ ¾ ¿ ¼ À Á ¾ ¿ ¾ » º ¼ ¼ · Â » ¼ Ã º ½ Ä Ã
a. Explicitering
Expliciteren is het expliciet maken in de vertaling van informatie die impliciet 
in de brontekst besloten ligt. In de BGT wordt explicitering als vertaaltechniek 
vaak toegepast. Hieronder wordt een aantal situaties beschreven waarin expli-
citering met name vaak voorkomt.

Explicitering van namen
In de BGT zijn talloze expliciteringen te vinden van geogra!sche, topogra!sche 
en etnogra!sche namen, van het volgende type:

Brontekst BGT

de Eufraat de rivier de Eufraat

Massa de plaats Massa

Benjamin het gebied Benjamin

Dan de stam Dan

Edom het land Edom

Dat we het hier hebben over tientallen, zelfs honderden gevallen, blijkt uit het 
volgende overzichtje:

Trefwoord BGT NBV 

de rivier 174 53

de plaats 159 121

het gebied 431 143

de stam 453 244

de stad 1637 587

het land 1161 762
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Expliciteringen van dit type zijn geen automatisme in de BGT: de vertalers heb-
ben zulke expliciteringen gedoseerd ingezet, op plaatsen waar het omwille van 
de duidelijkheid nodig was.

Explicitering van verwijswoorden
Een tweede type van veel voorkomende expliciteringen betre! het verduidelij-
ken over wie of wat de tekst gaat. Een van de criteria voor duidelijkheid, dat aan 
de orde is gekomen in het vorige hoofdstuk, is dat alle verwijswoorden (hij, zij, 
die, dat, etc.) duidelijk invulbaar moeten zijn. Wanneer dat niet het geval is, 
moet expliciet gemaakt worden wie of wat er is bedoeld. Een voorbeeld:

Matteüs 5:1

NBV BGT

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij 

de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen.

Toen Jezus al die mensen zag, ging hij 

een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn 

leerlingen kwamen bij hem.

Ook dit type explicitering komt talloze keren voor in de BGT. De tendens van 
expliciet vertalen komt naar voren in de onderstaande getallen:

Naam BGT NBV

God 6172 4148

Jezus 3088 1132

David 1551 945

Mozes 1122 841

Paulus 545 211

Abraham 350 232

Jeremia 313 144

Petrus 310 180

Het omzetten van verwijswoorden naar de namen of zaken waarnaar verwezen 
wordt, komt ook in andere vertalingen voor, maar wordt in de BGT veel vaker 
toegepast. Een vertaalregel van de BGT is, dat het altijd duidelijk moet zijn over 
wie of wat de tekst gaat.

Explicitering van de spreeksituatie
Sommige expliciteringen gaan verder dan de hierboven genoemde gevallen, 
zoals de volgende voorbeelden laten zien:
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Deuteronomium 6:4

NBV BGT

Luister, Israël: de HEER, onze God, de 

HEER is de enige!

Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, 

luister goed. De Heer, onze God, is de 

enige God!

Matteüs 11:28

NBV BGT

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn 

en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 

jullie rust geven.

Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je het 

moeilijk om te doen wat God wil? Is het 

een te zware eis voor je? Kom dan bij 

mij. Ik zal je rust geven.

In beide voorbeelden wordt de ‘spreeksituatie’ (wie spreekt tegen wie?) die in de 
brontekst impliciet is, in de BGT expliciet gemaakt. In Deuteronomium 6:4 
begint een nieuwe teksteenheid. Aan het begin ervan wordt in de BGT duide-
lijk gemaakt wie er aan het woord is. In Matteüs 11:28 vindt binnen een tekst-
eenheid een verschuiving van de spreeksituatie plaats. De boodschap van 
11:28-30 is gericht tot een algemeen publiek. Dat wordt in de BGT expliciet 
ingeleid.

Een van de BGT-vertaalregels is: als er iemand aan het woord is in de tekst, 
moet het duidelijk zijn wie de spreker is en tot wie hij of zij zich richt. Deze 
regel is een onderscheidend kenmerk van de BGT. In andere vertalingen wordt 
het invullen van deze impliciet in de tekst aanwezige informatie aan de lezer 
overgelaten.

Explicitering vanuit de tekstuele context
In de brontekst van Exodus 1:22 staat dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl 
gegooid moeten worden. Daarmee wil de tekst zeggen: alle Israëlitische jonge-
tjes. Het helpt de lezer als die bedoeling duidelijk wordt gemaakt, en dat wordt 
in de meeste vertalingen dan ook gedaan. Ook in de BGT staat ‘alle pasgeboren 
jongetjes van de Israëlieten’.

Dit type explicitering is nauw verwant aan het type hierboven – explicite-
ring van verwijswoorden. Ook in dit geval gaat het erom dat duidelijk is over 
wie of wat de tekst gaat, en wat de tekst eigenlijk wil zeggen.
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Galaten 2:3

NBV BGT

Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, 

werd niet gedwongen zich te laten 

besnijden, hoewel hij toch een Griek is.

Titus is een Griek. Hij was dus niet 

besneden toen hij met mij bij de leiders 

van de kerk kwam. Toch hebben zij 

hem niet gedwongen om zich te laten 

besnijden.

In navolging van de brontekst blijven in de NBV twee dingen impliciet:
• dat Titus niet besneden was (het volgt logischerwijs uit de woorden ‘… werd 

niet gedwongen zich te laten besnijden’ en het wordt geïmpliceerd in de 
term hellên, Griek);

• wie Titus niet dwongen om zich te laten besnijden (het vers refereert indi-
rect aan de situatie genoemd in de verzen ervoor).

In de BGT is deze informatie expliciet gemaakt, omdat die voor een goed tekst-
begrip essentieel is. Titus was niet besneden op het moment dat hij in gezel-
schap van Paulus bij de leiders van de kerk in Jeruzalem kwam. En zij hebben 
hem toen niet gedwongen zich te laten besnijden.

De christenen in Galatië, aan wie Paulus schrij#, weten precies waar het over 
gaat. Zij hadden aan een half woord genoeg, net als wij in ónze dagelijkse com-
municatie. Maar veel huidige lezers hebben meer duidelijkheid nodig om de 
tekst goed te begrijpen. Door impliciete informatie expliciet te maken, maakt 
de BGT de lezer van nu deelgenoot van de communicatie van toen.

Explicitering vanuit de culturele context
Sommige dingen waren vanzelfsprekend in de tijd van de Bijbel, maar zijn dat 
niet voor de lezers van nu. Situaties van toen en ideeën uit die tijd zijn voor ons 
vandaag soms moeilijk te begrijpen. De voorbeelden hieronder illustreren dit.

Ruth 4:3

NBV BGT

Toen zei hij tegen de man die ook als 

losser kon optreden: ‘Het stuk land van 

onze broeder Elimelech wordt door 

Noömi, die teruggekeerd is uit Moab, 

verkocht.

Toen zei Boaz tegen de man die voor 

Noömi en Ruth moest zorgen: ‘Je weet 

dat Noömi uit Moab teruggekomen is 

zonder haar man Elimelech. Elimelech 

was familie van jou en van mij. Nu wil 

Noömi het land van Elimelech 

verkopen. Maar het moet in de familie 

blijven.’
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