
 

Boek van de maand 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling 
 
J.J. Burger 
 
Eindelijk is hij er: de Nieuwe Bijbelvertaling. Jarenlang heeft het werk geduurd. Onder de titel 
Werk in uitvoering verschenen reeds drie deeluitgaven. 27 oktober vond eindelijk de officiële 
presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling plaats. En met de nodige spanning grijpt ieder 
meelevend christen ernaar. Het gebeurt niet elke dag, dat er een nieuwe vertaling van de Bijbel 
op de markt komt. Het gebeurt niet elke dag, dat een nieuwe vertaling zich presenteert als de 
standaardvertaling voor een nieuwe eeuw. Het gebeurt zeker niet elke dag, dat een vertaling die 
met zoveel vuur en verve wordt aangekondigd, van tevoren al afgeserveerd wordt door het 
vernietigende commentaar: ‘dit deugt niet’ (Nico ter Linden, geciteerd via Trouw van 28 
september 2004). Reden te over dus om te proberen zicht te krijgen op de NBV. Het gaat 
tenslotte om het Boek van Vader. 
 
Voorlopig oordeel 
 
‘Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt’; of, met de NBV: ‘Oordeel niet, opdat er niet over 
jullie geoordeeld wordt.’ Het lijkt me goed dit woord uit de Bergrede voorop te zetten in deze 
bespreking. Want een waarschuwing tegen een te snel oordeel is zeker bij de NBV op z’n plaats. Te 
gauw immers kun je je in je oordeel over een bijbelvertaling laten meeslepen door verkeerde emoties. 
Want de Bijbel is ons vertrouwd. Lees je dan een andere vertaling, dan kan zomaar vervreemding 
optreden: ‘Wat hebben ze er nu toch van gemaakt?’ Maar dan reageer je meer emotioneel dan met je 
verstand. Toegegeven: emoties hebben hun recht. Maar de geesten van de profeten moeten wel aan de 
profeten onderworpen blijven. Je moet dus voorzichtig zijn met je oordeel. Daar komt bij dat de Bijbel 
een enorm Boek is. Enorm door z’n inhoud en door zijn omvang. Met een nieuwe bijbelvertaling ben 
je dan ook niet zomaar klaar. Verwacht daarom in deze bespreking geen eindoordeel. Laten we de 
NBV ter hand nemen om er kennis mee te maken. 
 
Taalkleed 
 
Het zinnetje uit Matteüs 7:1 dat ik hierboven aanhaalde, zowel in de vertaling uit 1951 als in de NBV, 
geeft direct heel duidelijk aan waar het verschil zit tussen de ons vertrouwde vertaling en de NBV: het 
taalkleed is drastisch gewijzigd. Het plechtige ‘ge’ is vervangen door ‘jullie’. De in het Nederlands 
bijna zo goed als in onbruik geraakte bevelende wijs meervoud ‘oordeelt’ is vervangen door het 
vandaag normale ‘oordeel’. ‘Opdat ge niet geoordeeld wordt’ is omgezet in ‘opdat er niet over jullie 
geoordeeld wordt’. De NBV wil immers doeltaalgericht zijn. En de taal waarop men doelt, is het 
Nederlands van vandaag. Geen plechtige bijbeltaal, maar het Nederlands van de 21e eeuw. Een paar 
voorbeelden: 
Genesis 1:1-3 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag 
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was 
licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht en de duisternis; het licht noemde hij 
dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
Deuteronomium 30:19 en 20 
Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen 
zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de 
HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang 
blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heeft. 
Nehemia 13:15-17 
In diezelfde tijd zag ik in Juda op sabbat mensen druiven in wijnpersen treden en graanschoven op 
ezels laden, en ook wijn, druiven, vijgen en allerlei koopwaar naar Jeruzalem brengen, en dat op 



 

sabbat, en ik vermaande hen omdat zij op die dag levensmiddelen verkochten. De Tyriërs die er 
woonden voerden op sabbat vis aan en andere koopwaar, die ze verkochten aan de Judeeërs, en dat in 
Jeruzalem! Ik maakte de vooraanstaande burgers van Juda verwijten, en zei tegen hen: ‘Wat doet u 
voor schandaligs, u ontheiligt de sabbat!’ 
Hosea 2:16-18 
Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar spreken. Daar zal ik haar wijngaarden 
aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde 
beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag - 
spreekt de HEER -, zul je zeggen: ‘Jij bent mijn man,’ en daarbij is geen wanklank meer te horen. 
Matteüs 25:1-5 
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden 
gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren 
wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden 
behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze 
allemaal slaperig en dommelden in. 
Romeinen 2:1-3 
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over 
anderen velt, velt u ook over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. Wij weten dat 
God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in 
anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? 
Openbaring 22:18-21 
Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal 
God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in 
het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige 
stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. 
Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. 
 
Zeven willekeurige voorbeelden. Maar ze maken duidelijk hoe het taalkleed veranderd is ten opzichte 
van de vertaling-1951. Hoe het vaak verbeterd is! Leg alleen al de aangehaalde passage uit Nehemia 
naast de tekst uit de ons bekende vertaling. Hoewel je je tegelijk afvraagt waarom in Deuteronomium 
30:20 dat ouderwetse ‘onder ede’ staat en niet gewoon ‘met een eed’. En waarom in Openbaring 22:21 
gekozen is voor de aanvoegende wijs ‘zij’. Was de traditie hier de vertalers toch te sterk? 
 
Poëzie 
 
Aparte aandacht verdient de vertaling van poëtische teksten. Hier is veel te genieten! Weer een paar 
voorbeelden. 
Job 11:1 en 2 
‘Vraagt die woordenstroom niet om een tegenstem? 
Zo’n zwetser krijgt toch niet zomaar gelijk? 
Denk je dat jouw dwaasheid ons tot zwijgen brengt? 
Dat je spot door niemand aan de kaak wordt gesteld? 
Psalm 34:2 en 3 
De HEER wil ik prijzen, elke uur van de dag, 
mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, 
de nederigen zullen het met vreugde horen. 
Psalm 149:7-9 
De volken laten boeten 
de naties bestraffen, 
hun koningen in boeien slaan, 
hun leiders met ketenen binden, 
het geschreven vonnis aan hen voltrekken: 
dat is de glorie voor al zijn getrouwen. 



 

Halleluja! 
Spreuken 20:10 
Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten, 
beide zijn de HEER een gruwel. 
Klaagliederen 2:11 
Mijn ogen zijn door tranen verteerd. mijn ingewanden staan in brand, 
mijn maag keert zich om - vanwege de wonden van mijn volk, 
omdat kind en zuigeling versmachten op de pleinen van de stad. 
Lucas 1:46-49 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
 
Vertalen van gedichten is het moeilijkste vertaalwerk dat bestaat! Maar op vaak heel knappe manier is 
de NBV erin geslaagd de bijbelse poëzie in het Nederlands klank te geven. Met soms verrassende 
momenten. Zoals Psalm 23:6. De bekende woorden: ‘Ik zal in het huis van de HERE verblijven tot in 
lengte van dagen.’ De NBV leest: ‘Ik keer terug in het huis van de HEER, tot in lengte van dagen.’ En 
je pakt je Hebreeuwse bijbel. Het staat er inderdaad! Bijna alle vertalingen wijzigen hier de 
Hebreeuwse tekst. Maar er staat ‘terugkeren’. De hele psalm krijgt aan het eind ineens een andere 
spits. Blij met zoveel moois vergeef je het de NBV dan maar dat in Psalm 1:1 de poëtische climax die 
in de woorden zit, is verdwenen: ‘Zalig de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen; die 
niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.’ Wandelen, staan, zitten. Ermee 
oplopen; erbij blijven staan, erbij gaan zitten: het gaat van kwaad tot erger. De NBV vertaalt: 
‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij 
spotters niet aan tafel zit.’ De climactische opbouw is weg! Waarom nu niet: die op de weg van 
zondaars niet blijft staan? 
 
Bekende teksten 
 
Nieuwsgierig ben je natuurlijk naar de NBV-vertaling van bekende teksten uit de Schrift zoals de Tien 
Geboden, het Onze Vader, de Aäronitische zegen, de zegen uit 2 Korintiërs 13:13. Een traditionele 
vertaalstrategie zal ervoor kiezen bij déze teksten weinig of niets te veranderen. Een vertaling met 
moed zal ook bij deze passages kiezen voor vernieuwing. Waarbij de vraag natuurlijk is of dat dan ook 
op een goede manier lukt. Op dat punt heb ik wel mijn vragen. Neem de zegen uit 2 Korintiërs 13. De 
NBV leest daar: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de 
heilige Geest zij met u allen.’ Is dit nu een goede weergave? Want afgezien van het ook hier weer 
opduikende woordje ‘zij’, klopt het slot? Paulus heeft het hier over de koinonia, de gemeenschap van 
de Geest. Nu heeft die gemeenschap ongetwijfeld óók te maken met eenheid. Maar m.i. toch met veel 
méér dan eenheid. Waarom het woord ‘gemeenschap’ dan niet gewoon handhaven? En dan niet alleen 
de gemeenschap met de Geest, maar van de Geest. Inclusief de gemeenschap die wij als gelovigen 
samen met elkaar door de Geest krijgen. Ik besef dat je juist een nieuwe vertaling van een bekende 
tekst als 2 Korintiërs 13:13 nauwelijks onbevangen kunt lezen. Maar mijn eerste conclusie is toch wel, 
dat de weergave ‘eenheid met de Geest’ verengend is ten opzichte van wat er staat: ‘gemeenschap van 
de Geest.’ 
Kijken we naar het Onze Vader, dan valt op dat de zgn. lofverheffing ‘want van u is het koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’ niet meer in de eigenlijke tekst staat, maar 
onder aan de pagina als voetnoot: ‘Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot 
in eeuwigheid. Amen.’ Met deze keuze volgt de NBV een groot aantal handschriften van Matteüs. De 
vertaling-1951 had deze woorden dan ook al tussen vierkante haken staan. De woorden nu weglaten is 
dan ook te verdedigen, al zal het wel even tijd kosten om het gemiddelde gemeentelid uit te leggen hoe 
het hier met de handschriften van het Nieuwe Testament zit. Verder valt bij het Onze Vader in de 
NBV op, dat hier de aanvoegende wijs (‘uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome’) gelukkig is 



 

weggevallen. De NBV zegt: ‘laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen.’ Maar ik 
snap niet waarom dan volgt: ‘en uw wil gedaan worden.’ Waarom dat woordje ‘en’? Zo staat het niet 
in het Grieks. Ik zeg dit te meer omdat het woordje ‘en’ verderop wel staat: ‘en vergeef ons onze 
schulden.’ Maar bij de vertaling van de vijfde bede laat de NBV het woord ‘en’ nu net weg. Een 
kleinigheid? Misschien. Maar je mag aannemen dat met name naar een tekst als van het Onze Vader 
grondig is gekeken. Waarom dan toch deze wijzigingen? 
In de zesde bede wordt niet gekozen voor de persoonlijke vertaling: ‘verlos ons van de Boze’ oftewel 
de Satan, maar voor de onpersoonlijke lezing: ‘maar red ons uit de greep van het kwaad.’ Dat is 
mogelijk. Maar gezien de kerkelijke traditie had ik hier wel een noot terecht gevonden, waarin 
duidelijk zou worden dat ook de persoonlijke vertaling: ‘red ons uit de greep van de Boze’ op z’n 
plaats is. 
De ruimte ontbreekt om uitvoerig in te gaan op de teksten van de Tien Geboden en van de zegen uit 
Numeri 6. Maar wel dit. Kun je in het tweede gebod zeggen: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de 
kinderen boeten’? Is dat hetzelfde als: ‘die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de 
kinderen’? En is in Numeri 6:26 ‘de HERE verheffe zijn aangezicht over u’ gelijk aan ‘moge de 
HEER u zijn gelaat toewenden’? In ‘verheffen’ zit toch niet alleen het toekeren, maar - veel sterker - 
ook het hemelse, van boven beschermend over ons komen van het liefdevolle oog van God? 
Ik besef dat het hier, in het geheel van de totale bijbelvertaling, om ondergeschikte punten gaat. Je 
kunt een bijbelvertaling niet afkeuren om één zin in de Decaloog of om een minder juiste weergave 
van de zegen van Aäron. Maar juist bij deze teksten gaat het wel om precisie. Zou het daarom niet aan 
te bevelen zijn dat de kerken, wanneer de NBV eventueel geaccepteerd wordt en tegelijk 
bovengenoemde kritiek standhoudt, voor liturgisch gebruik voor deze teksten alternatieven op tafel 
zouden leggen? 
 
Kritiek 
 
‘Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt.’ Ik begon deze bespreking met een oproep om 
voorzichtig te zijn in het beoordelen van de NBV. Spring er niet te snel op. Gooi niet met het badwater 
het kind weg. Toch heb ik wel degelijk ook kritiek. Ik noem een aantal punten. 
 
● Soms worden dingen wegvertaald. Neem Genesis 4:23, het lied van Lamech. De NBV vertaalt: 
‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik 
dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt.’ Maar in het Hebreeuws is sprake van een man en een 
kind: ‘een man, die mij verwondt, sla ik dood; zelfs een kind als het mij maar een striem toebrengt.’ 
Met name door het noemen van dat kind wordt het lied van Lamech heftig en wreed. Maar in de 
vertaling is het weg! Doodjammer! Of neem Genesis 10:9. Nimrod. Hij was (vertaling-1951) ‘een 
geweldig jager voor het aangezicht des HEREN’. De NBV leest: ‘Hij was een geweldig jager, door 
niemand overtroffen.’ Waarom? Het fijne punt is weggeretoucheerd. Hierboven haalde ik Hosea 2:18 
aan: ‘Dan, op die dag - spreekt de HEER -, zul je zeggen: “Jij bent mijn man,” en daarbij is geen 
wanklank meer te horen.’ Maar in het Hebreeuws staat: ‘je zult zeggen: “Jij bent mijn man,” en je zult 
niet meer zeggen: “Mijn Baäl.”’ Het is in de NBV verdwenen. Of lees Amos 4:1. Dat felle woord: 
‘Hoort dit woord, koeien van Basan op de berg Samaria.’ De NBV maakt ervan: Vrouwen, luister naar 
deze woorden! Jullie zijn als vette koeien die de berg van Samaria kaalgrazen.’ Dat is echt een 
vertaling waar het rode potlood bij moet. De metaforische kracht is helemaal verdwenen. Het zijn 
maar een paar voorbeelden. Maar ze zouden met veel meer zijn aan te vullen. Want bij alle leesgenot 
in de NBV heb je ook momenten van vervreemding: ‘Waarom vertalen ze het nou zo?’ 
 
● Het valt op dat in de evangeliën de naam ‘Christus’ wordt vervangen door de naam ‘Messias’. Die 
keus wordt verantwoord in een noot bij Matteüs 2:4: ‘Bij het vertalen ... is gekozen voor ‘de messias’ 
omdat hierin het duidelijkst naar voren komt dat de titel geworteld is in de Joodse verwachtingen van 
een persoon die van God de volmacht heeft ontvangen om een centrale rol te spelen in de eindtijd.’ 
Dat mag waar zijn, maar dat wisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes ook wel. Toch kozen zij voor 
de naam Christus. Door dit nu in ‘Messias’ te veranderen, corrigeer je dus eigenlijk de vier 
evangelisten. Maar dat is een aanpassing van de tekst aan jouw ideeën. 
 



 

● De meeste aarzeling heb ik bij de NBV-vertaling van de brieven van Paulus. Toegegeven: Paulus is 
niet makkelijk, ook niet om te vertalen. Maar neem nu Romeinen. Misschien ligt het aan mij. 
Misschien moet ik Romeinen in de NBV gewoon nog eens vijf- of zesmaal doorlezen. Maar tot nu toe 
klikt het niet. Een paar voorbeelden. Romeinen 1:16-18. Een zin met logica. Met vier keer het woordje 
‘want’. Paulus wil naar Rome. Want hij schaamt zich niet voor het Evangelie, want het is de moeite 
waard: het is een kracht van God tot redding. Want de gerechtigheid van God wordt erin geopenbaard. 
En dat is nodig ook, want de toorn van God openbaart zich. Maar de NBV leest maar één keer ‘want’. 
En voor de rest hangen de zinnen als los zand aan elkaar: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ En 
‘vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich ...’ Of Romeinen 3:21. De mens is met z’n zonde 
vastgelopen. Dat is Romeinen 2 en 3. Maar dan volgt: ‘Nu echter is er buiten de wet om gerechtigheid 
geopenbaard.’ Nu! Het staat met klem voorop! Maar de NBV vertaalt: ‘Gods gerechtigheid, waarvan 
de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.’ De kracht is uit de zin 
weggesijpeld. Het markante ‘Nu’ is geworden tot een ‘nu ook’ in de zijlijn. Waarbij je met de vraag 
blijft zitten: als er nu ook buiten de wet gerechtigheid is, is die er dan tegelijk nog door de wet? Zijn er 
dan toch twee wegen tot het heil? 
Romeinen 5:18 en 19. ‘Zoals het door één zonde voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo 
komt het door één daad van gehoorzaamheid voor alle mensen tot rechtvaardigheid.’ Dat lijkt 
algemene verzoening. Maar dan volgt: ‘Want zoals door de ongehoorzaamheid van één mens zeer 
velen zondaren geworden zijn, zo zullen door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen 
worden.’ De tweede keer niet: ‘allen’, maar ‘zeer velen’. Maar de NBV leest ook in vers 19: ‘allen’. 
En dus is de nuance verdwenen. Paulus wisselt af: allen, zeer velen. De NBV zegt in beide gevallen: 
allen. 
Romeinen 10:17. ‘Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.’ Een 
slagzin, zeker in het Grieks. Maar de NBV vertaalt: ‘Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat 
men hoort is de verkondiging van Christus.’ De kracht is uit de zin wegvertaald. En dat terwijl de 
NBV bijvoorbeeld in het boek Spreuken spreekwoorden en slagzinnen zo puntig en sterk kan vertalen! 
Er zou meer te zeggen zijn. Bijvoorbeeld over de vertaling van het Griekse woord sarx, vlees. 
Voorzover ik heb kunnen nagaan, wordt dat (lastige!) woord in de NBV altijd omschreven, en nooit 
als ‘vlees’ weergegeven. Dat is een keuze. Maar ik heb wel m’n twijfels of de gekozen weergave altijd 
goed is. Neem Romeinen 13:14: ‘doe de begeerten van het vlees niet.’ De NBV: ‘geef niet toe aan uw 
eigen wil.’ Is dat nu wat Paulus bedoelt? En zulke vragen heb ik bij de vertaling van sarx regelmatig. 
Het gaat te ver dit uitvoerig te documenteren. Maar de vraag is wel: heeft de NBV bij het woord sarx 
het fijne punt nu geraakt of niet? 
 
Een voorlopige conclusie 
 
De NBV ligt in de winkel. Ik heb nog geen eindconclusie. Soms geef ik de NBV een negen. Soms een 
tien. Soms een zes-min. Soms een onvoldoende. Is daar al een gemiddeld cijfer uit te destilleren? Nee! 
Werkelijk zicht krijgen op de NBV vraagt maanden, zo niet jaren. Maar in alle voorlopigheid wel dit: 
Ik zeg op dit moment geen ‘Nee’ tegen de NBV. Ik maak dan ook geen sjibbolet van het gebruik van 
het woord HEER, in plaats van HERE. Ik lig ook niet wakker van het gebruik van het woord ‘jullie’ in 
plaats van ‘u’ (hoewel het getutoyeer in de NBV soms een beetje veel van het goede is). Ik zit ook niet 
met het wegvallen van de eerbiedigheidshoofdletter, d.w.z. dat een persoonlijk voornaamwoord dat op 
onze Here slaat, niet meer met een grote, maar met een kleine letter wordt geschreven. Voor 
sommigen valt de NBV om deze reden bij voorbaat al af. Daar ga ik bepaald niet in mee. 
Tegelijk zeg ik, wanneer de NBV met veel media-aandacht gelanceerd wordt: wees maar een beetje 
nuchter. De NBV is gewoon een bijbelvertaling. Omhels hem niet te snel als de vertaling van de eeuw. 
Onze eeuw is nog maar gekomen tot 2004. Het is nog 96 jaar te vroeg om de vertaling van de eeuw nu 
al aan te wijzen. Laat daarom de kernvraag zijn: komen we door deze vertaling dichter bij het 
Evangelie? Om die vraag te beantwoorden zullen we de NBV moeten lezen. Het liefst met andere 
vertalingen ernaast. Dan wordt het spannend. Je komt dan weer aan echte bijbelstudie toe: ‘Hé, 
waarom staat daar dat woord?’ 
 
En wat betreft een eventueel officieel gebruik van de NBV binnen de Gereformeerde Kerken: ik hoop 
dat onze deputaten bijbelvertaling en onze komende synode hier een doortastend en tegelijk een 



 

voorzichtig beleid zullen voeren. Laat de vertaling-1951 z’n plek voorlopig in de kerken houden. Laat 
de NBV nog niet direct officieel aanvaard worden, maar laat de NBV wel breed getoetst worden. 
Inclusief met name de brieven van Paulus!! Laat dat toetsen ook maar binnen de eredienst gebeuren. 
Misschien moeten we er in de kerk op termijn zelfs wel toe komen, dat we meerdere bijbelvertalingen 
naast elkaar in de eredienst gebruiken. Zoals in sommige van onze zusterkerken in het buitenland. Het 
bevordert de mondigheid en het inzicht in de Schrift. 
 
Ik begon deze bespreking met een woord uit de Bergrede: ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie 
geoordeeld wordt.’ Dat betekent voor mij op dit moment: wees eerlijk voorzichtig met de NBV. 
Serveer hem niet te snel af; omhels hem evenmin te rap. Lees hem gewoon. En vorm uw/jouw oordeel. 
Met daarbij om af te ronden ook een ander bijbelwoord voor ogen: ‘Oordeel niet naar het aanzien, 
maar oordeel met een rechtvaardig oordeel’ (Joh. 7:24). Of, in de NBV-vertaling: ‘Ga in uw oordeel 
niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’ 


