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wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de  

taal aan. in deze rubriek presenteert elke maand een vertaler  

zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteinde- 

lijke oplossing. Dit keer een bijbelvertaler.

Matthijs de 
Jong 

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
“Bij het vertaalwerk aan de Bijbel in Gewone Taal 
betrof een van de lastigste dilemma’s de Griekse 
woordgroep basileia tou theou. Dit begrip komt 
in het Nieuwe Testament vaak voor, en wordt in 
vrijwel alle Nederlandse bijbelvertalingen weer-
gegeven als ‘het koninkrijk van God’. Nu is het 
woord koninkrijk niet bijzonder moeilijk, dus 
waarom zou je lezers zo’n traditioneel bijbels be-
grip ontnemen? Tegelijk knaagde het. Koninkrijk 
heeft hier niet de gebruikelijke betekenis, het gaat 
niet om een geografisch-politieke eenheid. Boven-
dien brengt ‘het koninkrijk van God’ niet goed  
op de moderne lezer over wat basileia tou theou 
eigenlijk wil zeggen.”
Hoe hebt u het opgelost?
“Het begrip basileia tou theou hoort bij de be-
levingswereld van de eerste eeuw van onze jaar-
telling. Het duidt op de alomvattende heerschap-
pij van God, die op het punt staat om door te  
breken. Het gaat om iets wat een einde maakt aan 
de bestaande situatie, de komst van een nieuwe 
tijd. Uiteindelijk hebben we daarom gekozen voor 
‘Gods nieuwe wereld’. Daarmee wordt de kern van 
het bijbelse begrip duidelijker overgebracht. Dat 
past bij de doelstelling van de Bijbel in Gewone 
Taal: de tekst van toen dichter bij de lezer van  
nu brengen. Meer toelichting is te vinden op  
www.bijbelingewonetaal.nl.”   <
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Voor vers 3 heb ik in gewone taal trouwens een heel an-
dere tekst in gedachten, bijvoorbeeld: ‘Er komt een tijd / 
dat de slimste kerels / zitten te suffen / en niets meer 
voor elkaar krijgen; / gehaaide wijven van vroeger / 
voor wie elke vent plat ging / willen niet eens meer / 
haken of breien.’ Maar dat is een kwestie van interpreta-
tie. Het laat onverlet dat de Bijbel in Gewone Taal wérkt 
en een soepele, ritmische en bijna psalm-achtige Neder-
landse tekst oplevert die het in zich heeft om ‘klassiek’ te 
worden in kerkdiensten en op concertpodia. Met de ‘ge-
vende’ taal wordt vrij omgegaan omdat voor de ‘ontvan-
gende’ taal strenge eisen gelden. Dat levert méér poëzie 
op dan wanneer in de ontvangende taal alles mag als 
het maar simpel is, want de Bijbel in Gewone Taal is niet 
zomaar simpel: de vorm (zinslengte!) en de constructie 
worden streng bewaakt. 
 Zo is het ook elders in de eerste teksten van de Bijbel 
in Gewone Taal, die dit voorjaar al zijn gepubliceerd. 
Naar het inspirerende voorbeeld van de Duitse BasisBibel 

– die overigens nog niet compleet is – is de Bijbel in  
Gewone Taal niet kinderachtig; er is geen sprake van 
verkleutering van de bijbeltekst, laat staan verduistering 
daarvan – behalve wanneer ook de Bijbel in Gewone 
Taal in het Johannesevangelie de Galilese jood Jezus en 
zijn Galilese medejoden opposanten laat zijn van “de  
Joden”. Onbegrijpelijk dat die “Joden” geen ‘Judeeërs’ 
mogen zijn, bewoners van Judea, in tegenstelling tot 
Galileeërs, bewoners van Galilea, en Samaritanen, be-
woners van Samaria. ‘Joden’ (mensen van het joodse  
geloof) zijn ze alle drie. Het is daarom heel vreemd om 
alleen de Judeeërs Joden te noemen, en het suggereert 
dat Jezus en zijn leerlingen niet van het joodse geloof 
waren. Dat is en wordt binnen de christenheid ook heel 
vaak gedacht, maar daar moet je in het vertaalwerk een 
oude tekst niet mee besmetten, zelfs niet als je het dog-
ma aanhangt dat de evangelist Johannes niet de leerling 
Johannes is maar een Jodenhater uit de tweede eeuw. 

literatuur
Maar in het algemeen is de Bijbel in Gewone Taal, net 
als de Duitse BasisBibel, geslaagd omdat hij serieus 
neemt dat de grondtekst in de eerste plaats literatuur is, 
waarbij de vorm net zo belangrijk is als de inhoud. Ook 
de Bijbel in Gewone Taal is literatuur!
 Wel zou ik wensen dat de regelval van de BasisBibel, 
met niet-uitgevulde regels, alsmede de ‘aantekeningen’ 
daarin en het fraaie omslag ook in Nederland mogelijk 
waren: meer ‘Bijbel’ dus. Een serieuze bijbelvertaling – 
en dat is de Bijbel in Gewone Taal –  verdient het om 
een mooi boek te worden, in heel verschillende uitvoe-
ringen en ook als kanselbijbel.
 Zelf zal ik in mijn kerkdiensten vaak gebruik gaan 
maken van de Bijbel in Gewone Taal. Het liefst zou ik 
het vertaalteam van de Bijbel in Gewone Taal zien wer-
ken aan een ‘Naardense Bijbel op z’n Bussums’, oftewel 
de Naardense Bijbel in gewone taal zonder het principe 
van concordantie (‘eendere woorden eender’) op te  
geven. Misschien kan ik ‘mijn’ uitgever zover krijgen.   <

In de Bijbel in Gewone Taal is de  
vorm net zo belangrijk als de inhoud.

Yfke de Jong



