
nog maar een paar jaar geleden bracht het nederlands Bijbelgenootschap de nieuwe 
Bijbelvertaling (nBv) uit. dat roept de vraag op waarom er nu opnieuw een Bijbelvertaling 
verschijnt. volgens de Jong heeft de Bijbel in Gewone taal allereerst een andere doelstelling 
dan de nBv. ‘de nBv was bedoeld als nieuwe standaardbijbel voor kerk en cultuur. dat 
werkte door in de manier van vertalen, in de samenwerking met verschillende kerken en in de 
stijl. Met de Bijbel in Gewone taal bieden we een vertaling aan die betrouwbaar is, maar die 
iedereen kan begrijpen, ook zonder voorkennis.’ volgens de Jong leefde het verlangen om 
zo’n vertaling dan ook al langer bij het nBG. Juist in de fase na het verschijnen van de nBv 
was er ruimte om dit verlangen concreet op te pakken. 

BetrOuWBaar
in 2006 begonnen twaalf vertalers met het vertaalwerk vanuit de grondteksten in het Grieks, 
aramees en Hebreeuws. de Jong: ‘Ons doel was een betrouwbare Bijbelvertaling te maken, 
die van begin tot eind begrijpelijk is voor iedereen, en die ook nog eens goed klinkt. een hele 
uitdaging, zeker. Maar we ontdekten al snel dat gewone taal heel geschikt is om de tekst 
van de Bijbel op een sterke manier te verwoorden. door die gewone taal komt de Bijbel heel 
direct bij je binnen. Bekende teksten raken je op een nieuwe manier.’ 

BeGrijpelijk
Bij het vertalen is vooral gelet op de begrijpelijkheid van de tekst, vertelt de Jong: ‘elke 
vertaling doet concessies aan de oorspronkelijke tekst. Je kunt nooit de volle betekenis van 
een woord overbrengen. neem de term ‘gerechtigheid’. Het grondwoord heeft een breed 
betekenisveld. in Matteüs betekent het vaak ‘alles doen wat God vraagt’, terwijl Paulus vooral 
doelt op de redding die God wil geven. Je kunt ervoor kiezen om in het nederlands steeds 
dezelfde term ‘gerechtigheid’ te gebruiken, maar dat maakt het voor de lezers moeilijker 
om te begrijpen wat het woord op die plek betekent. vanuit onze doelstelling hebben we 
daarom verschillende verwoordingen gebruikt. Sommigen zien die keuzes als een concessie 
aan de traditie en ervaren dat als verlies. Maar dan vraag ik: wat krijg je ervoor terug? 
Begrijpelijkheid en duidelijkheid!’

op 1 oktober jl. werd een nieuwe bijbelvertaling gepresenteerd: de bijbel in gewone taal (bgt).  
Het eerste exemplaar werd tijdens een feestelijk programma overhandigd aan Zijne majesteit koning 
Willem-alexander. Hij is beschermheer van het nederlands bijbelgenootschap (nbg) dat voor de 
vertaling verantwoordelijk is. volgens matthijs de jong, nieuwtestamenticus en een van de vertalers, 
is de bijbel in gewone taal uniek. ‘Het is de duidelijkste vertaling die ooit in ons land is gemaakt.’

tekst: Joyce de Jongh-Foekema

Bijbel in 
Gewone taal
kans voor discipeLscHap & BijBeLLezen
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kOrte zinnen
Behalve gewone woorden gebruikt de BGt 
ook korte zinnen met maximaal één bijzin. 
Boven elke perikoop staat een kopje. Het is 
steeds duidelijk over wie de tekst gaat, en 
als verwijswoorden niet duidelijk genoeg 
zijn, wordt de naam van een persoon 
voluit herhaald. Moeilijke theologische 
begrippen worden niet gebruikt, of 
toegelicht in een korte woordenlijst. Ook 
komt lastige beeldspraak niet voor. 
Hierdoor is de Bijbel in Gewone taal 
geschikt voor een brede doelgroep. 
doordat de zinnen kort en duidelijk zijn en 
er weinig figuurlijke taal wordt gebruikt, is 
de vertaling ook prettig voor mensen met 
nederlands als hun tweede taal en voor 
doven en slechthorenden die gebarentaal 
gebruiken.

vertalinG Of parafrase? 
de Bijbel in Gewone taal leest inderdaad 
prettig. toch lijkt de tekst op sommige 
plaatsen wel erg vrij vertaald, bijvoorbeeld 
als de oproep ‘besnijd de voorhuid van je 
hart’ wordt vertaald met ‘open je hart voor 
God’. toch noemt het Bijbelgenootschap 
de BGt een echte vertaling en geen 
parafrase. de Jong legt het verschil uit. ‘de 
oorspronkelijke tekst heeft een bepaalde 
betekenis en logica. alle vertalingen 
brengen over hoe de vertaler de tekst 
begrijpt. dat kun je doen in traditionele 
termen, in hoogdravend nederlands of 
in gewone taal, maar uiteindelijk gaat 
het om de betekenis die je ook zelf kunt 
achterhalen door studie te doen. ‘Je hart 
besnijden’ is een metafoor die voor lezers 
van nu niet dezelfde zeggingskracht 
heeft als voor de oorspronkelijke lezers, 
omdat besnijdenis niet bij onze dagelijkse 
leefwereld hoort. daarom heeft de 
Bijbel in Gewone taal voor een metafoor 
gekozen die de gedachte net zo compact 
en krachtig overbrengt, in de sfeer van de 
brontekst, maar met een beeld van nu. de 
BGt legt op allerlei manieren bloot wat 
de tekst impliceert, zodat lezers die eerst 
buitenstaanders waren, nu ook goede 
verstaanders kunnen worden. Maar er zijn 
niet zomaar dingen aan toegevoegd. de 
oorspronkelijke bedoeling van de auteurs 
is niet geschonden en er is altijd gewerkt 
binnen afgesproken vertaalregels.’ 

Tijdens de feestelijke presentatie in het World Forum te Den Haag nam Zijne Majesteit 

Koning Willem-Alexander de Bijbel in Gewone Taal in ontvangst. Foto: Sandra Haverman
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kans vOOr discipelschap 
tijdens de presentatie van de Bijbel in 
Gewone taal werden korte passages 
voorgelezen door Karin van den Broeke 
(preses van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in nederland),  
Peter Sleebos (voorzitter van de verenigde 
Pinkster- en evangeliegemeenten) en  
Jos douma (predikant Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt in Zwolle). 
douma schrijft in boeken en blogs 
regelmatig over discipelschap. volgens 
hem kan de Bijbel in Gewone taal daar 
concreet aan bijdragen. ‘discipelschap 
is, als je het in gewone taal zegt, Jezus 
volgen en op Hem vertrouwen in je 
dagelijkse leven. Jezus zegt: “als je 
mijn discipel wilt zijn, moet je naar 
Mij luisteren.” Bijbellezen is daarom 

fundamenteel voor iemand die discipel 
wil zijn. de directe zeggingskracht van de 
Bijbel in Gewone taal nodigt daartoe uit. 
Je snapt wat er staat en je weet wat het 
betekent voor jouw leven. tenslotte speelt 
discipelschap zich dáár af, in het gewone, 
dagelijkse leven. de toepassing van die 
boodschap kan nog steeds lastig zijn. die 
blijft even onverteerbaar als in andere 
vertalingen. Maar ze is wel duidelijk! 
Bovendien reikt de vertaling woorden 
aan om het goede nieuws te delen met 
anderen. Ook dat is discipelschap.’ 

BijBel-OntlezinG
douma signaleert dat de veelbesproken 
‘ontlezing’ ook leidt tot ‘Bijbel-ontlezing’. 
‘door het internet lezen mensen sowieso 
minder, maar de Bijbel was ook nog eens 
een moeilijk boek. die drempel is nu 
weggenomen. Wij hebben zelf drie tieners 
in huis en ook zij lezen de Bijbel niet echt, 
maar ik kan nu zeggen: “deze Bijbel kun 
je echt gebruiken, ga nou maar lezen.” ik 
zou ook graag een pleidooi voeren voor 
het Bijbellezen aan tafel. dat is bij veel 
goedwillende gezinnen op de achtergrond 

geraakt. Ook zelf hebben we ons een 
tijdlang beholpen met kinderbijbels, 
maar toen de kinderen daar te oud voor 
werden, lukte het niet om aansluiting te 
vinden bij de gewone Bijbel. de Bijbel in 
Gewone taal is een unieke kans om de 
discipline van lezen aan tafel weer op 
te pakken. en laten we, bijvoorbeeld via 
catechisatie, jongeren helpen om ook zelf 
de Bijbel te gaan lezen. Bijbellezen kán 
weer!’ 
douma ziet ook andere manieren om 
de BGt in te zetten, bijvoorbeeld in het 
pastoraat en voor Bijbelstudieavonden. 
‘nu raken we vaak eerst in gesprek over 
de tekst zelf: wat betekent dit woord, hoe 
moet je deze lastige zin ontleden? dat 
hoeft nu niet meer. Je kunt direct aan het 
geloofsgesprek beginnen.’ 

directheid
Ook Peter Sleebos leverde een bijdrage 
aan de presentatie van de BGt. ‘de eerste 
keer dat ik een proeftekst onder mijn 
neus kreeg, was tijdens de nationale 
Synode in dordrecht, vorig jaar. toen 
werd mij gevraagd om voor te lezen 
uit de brief aan de Korintiërs. ik was 
verrast over de enorme directheid van de 
tekst. Het is alsof het stof van de Bijbel 
is weggeblazen. Oosterse gewoonten 
die wij niet direct begrijpen, worden 
uitgelegd, zodat je onmiddellijk snapt: 
híér gaat over! Het is een Bijbel die je 
als christen heel goed naast andere 
vertalingen kunt gebruiken, zeker voor 
je stille tijd, waarin je God persoonlijk 
tot je wilt laten spreken. Want dat doet 
deze tekst. Bovendien is het een prachtig 
evangelisatiemiddel. als ik niet-christelijke 
buren iets zou willen vertellen uit de 
Bijbel, zou ik naar deze vertaling grijpen.’ 

kritiek
iedere nieuwe Bijbelvertaling krijgt te 
maken met kritiek, ook de Bijbel in 
Gewone taal. Op het internet was al 

snel kritiek te lezen op de vertaling van 
bepaalde woorden. de vertrouwde kribbe 
is nu bijvoorbeeld een voerbak en de 
ark een boot. Jos douma vindt het ‘een 
beetje jammer’ om de vertaling op losse 
woorden te beoordelen. ‘Je moet de 
vertaling beoordelen op haar doelstelling. 
als je dat niet doet, moet je geen 
vergelijking maken met andere Bijbels.’ 

inleGkunde
andere kritiek is dat de Bijbel in Gewone 
taal zo platgeslagen is dat je niet wordt 
uitgedaagd om te zoeken naar de diepere 
betekenis van de tekst. Peter Sleebos 
ziet dat niet als minpunt. ‘de Bijbel komt 
nu juist heel direct binnen, ook teksten 
die je door de jaren heen “platgelezen” 
hebt. Bovendien weet niet iedereen 
hoe hij die diepere lagen van de Bijbel 
moet ontdekken, en daardoor wordt er 
veel inlegkunde gepleegd. dan kun je 
behoorlijk verdwalen! Je kunt natuurlijk 
Grieks en Hebreeuws gaan studeren, 
maar dat doen we meestal niet. de Bijbel 
in Gewone taal is door deskundigen 
vanuit de grondtekst vertaald naar het 
nederlands van nu. dat vind ik knap 
gedaan.’

saMenleesBijBel
nu de vertaling van de Bijbel in 
Gewone taal is afgerond, werkt het 
nederlands Bijbelgenootschap aan een 
Samenleesbijbel, waarin de tekst uit de 
BGt wordt aangevuld met materiaal voor 
opgroeiende kinderen. 
in het boek ‘Hoe vertaal je de Bijbel in 
gewone taal?’ beschrijft Matthijs de 
Jong de vertaalaanpak van de BGt. Ook 
op www.bijbelingewonetaal.nl staat 
achtergrondinformatie over de vertaling, 
plus filmpjes met voorleesfragmenten. De 
volledige tekst komt online op 
www.debijbel.nl; de opvolger van 
Biblija.net.

Oosterse gewoonten die wij niet direct begrijpen, 
worden uitgelegd, zodat je onmiddellijk snapt:  

híér gaat over! 
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