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Kent u die uitdrukking?
Matteüs 7:6

•
•
•
•
•

Wie wind zaait, zal storm oogsten
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over
Dat is parels voor de zwijnen gooien
Als een dief in de nacht
Iets van de daken schreeuwen

Wist je dat deze en veel andere uitdrukkingen uit de Bijbel
komen? Beter gezegd: ze komen uit de Statenvertaling, en ze
hebben hun weg gevonden in de Nederlandse taal.* Als je de
Bijbel in Gewone Taal openslaat, zul je soms tevergeefs naar
deze uitdrukkingen zoeken. Het hoort bij het karakter van de
BGT om alles helder en direct te verwoorden. Meestal is daarom
gekozen voor een duidelijker alternatief.
Enkele voorbeelden, waarbij de BGT vergeleken wordt met De
Nieuwe Bijbelvertaling of de NBG-vertaling 1951.
(1) Iets van de daken schreeuwen. Deze uitdrukking is ontleend
aan Matteüs 10:27:

nbv
...............................

bgt
................................

Wat ik jullie in het
duister zeg, spreek dat uit
in het volle licht, en wat
jullie in het oor gefluisterd
wordt, schreeuw dat van
de daken.

Alles wat ik jullie vertel, is
nu nog geheim. Ik vertel het
alleen aan jullie. Maar jullie
moeten ervoor zorgen dat
het overal bekend wordt.
En dat iedereen het hoort.

...............................

................................
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In de NBV zie je twee tegenstellingen: het duister tegenover het
volle licht, en ‘fluisteren in het oor’ tegenover ‘het van de daken
schreeuwen’. In de BGT is de informatie, zoals vaak, herschikt.
Eerst de twee elementen die beschrijven hoe het nu is, nu Jezus
zijn boodschap alleen aan een selecte groep leerlingen
bekendmaakt. En daarna de twee elementen die aangeven hoe
het moet worden, als de leerlingen die boodschap overal
bekendmaken. ‘uitspreken in het volle licht’ en ‘van de daken
schreeuwen’ zijn twee beeldende typeringen van de algemene,
publiekelijke bekendmaking van de boodschap. De BGT kiest
hier voor een directe formulering: ‘ervoor zorgen dat het overal
bekend wordt. En dat iedereen het hoort.’
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(2) Aan de vruchten herkent men de boom. Deze uitdrukking is
ontleend aan onder meer Matteüs 12:33:

nbv
.................................

bgt
...........................

Wanneer een boom goed is,
dan zijn ook zijn vruchten
goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook
zijn vruchten slecht. Want
aan de vruchten herkent
men de boom.

Een goede boom geeft
goede vruchten, een
slechte boom geeft
slechte vruchten. Aan
de vruchten kun je dus
zien of een boom goed
of slecht is.

.................................

...........................

Hier heeft de BGT de uitdrukking, in een nieuwe formulering,
bewaard. Maar op allerlei andere plaatsen waar met ‘vruchten’
wordt geduid op de ‘daden’ van mensen, kiest de BGT voor
duidelijkheid:
Matteüs 7:16

nbv
..........................

bgt
......................................

Aan hun vruchten zul
je hen herkennen.

Je kunt valse profeten herkennen
aan hun slechte daden.

..........................

......................................

(3) In zak en as zitten. Sommige uitdrukkingen die aan de Bijbel
ontleend zijn, hebben in ons taalgebruik een nieuwe betekenis
gekregen. Een voorbeeld: ‘in zak en as zitten’ (Daniël 9:3).
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nbg 1951
..........................

bgt
....................................

En ik richtte mijn
aangezicht tot de Here
God om te bidden en
te smeken, in vasten
en in zak en as.

Ik was daar erg verdrietig over.
Daarom trok ik rouwkleren aan
en gooide ik zand over mijn hoofd.
Ik wilde niet eten en niet
drinken, en ik begon te bidden
tot God, de Heer.

..........................

....................................

Oorspronkelijk verwijst ‘in zak en as zitten’ naar een rouwritueel, waarbij de twee voornaamste concrete componenten
worden benoemd: ‘zak’= donkere kleren, en ‘as’= aarde die
men over het hoofd strooide. Omdat wij dit gebruik niet meer
kennen, is de betekenis verschoven naar een figuurlijke
betekenis: in de put zitten, terneergeslagen zijn. In de BGT is
juist de rituele, concrete betekenis verduidelijkt.
(4) Parels voor de zwijnen. Deze uitdrukking gaat terug op
Matteüs 7:6:

nbv
...........................

bgt
....................................

Geef wat heilig is
niet aan de honden
en gooi je parels niet
voor de zwijnen; die
zouden ze maar met
hun poten vertrappen,
zich omkeren en jullie
verscheuren.

Vertel het goede nieuws niet
aan mensen die niets met
God te maken willen hebben.
Je geeft varkens toch ook geen
parels te eten? Nee, de varkens
zouden die parels kapottrappen, en zich dan omdraaien en jou opvreten.

...........................

....................................
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Het eerste beeld ‘het heilige niet aan de honden geven’ is
vertaald naar de betekenis die het in deze context heeft.
‘Het heilige’ staat hier voor ‘het goede nieuws’, en ‘de honden’
staan hier voor ‘mensen die zich vijandig en boosaardig
opstellen’. Het goede nieuws is voor iedereen bestemd, maar
mensen kunnen zich, zo leert deze tekst, wel diskwalificeren
door hun eigen gedrag.
Daarna volgt de vergelijking met de zwijnen of varkens. Het
gaat om dieren die gehoed worden. ‘Varkens’ roept het goede
beeld op, en bovendien is het een bekender woord dan
‘zwijnen’. Je geeft varkens toch ook geen parels te eten? Dat is
zinloos, en het loopt uiteindelijk slecht af.
Het beeld van de varkens en de parels blijft bewaard, ook al is
de uitdrukking in feite verdwenen. Maar het belangrijkste is
dat de tekst helder is.
De Bijbel in Gewone Taal laat zien wat de teksten betekenen.
En die mooie bijbelse uitdrukkingen? Ach, die redden het wel.
Ze hebben hun weg in onze taal allang gevonden. • MV
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Bier in de Bijbel
Lucas 1:15

De engel Gabriël vertelt aan Zacharias dat zijn vrouw Elisabet
een zoon zal krijgen. Het zal een bijzonder kind zijn. Hier volgt
een gedeelte van wat de engel vertelt, in De Nieuwe Bijbelvertaling en in de Bijbel in Gewone Taal (Lucas 1:15):

nbv
.................................

bgt
............................

Hij zal groot zijn in de ogen
van de Heer, en wijn en
andere gegiste drank zal hij
niet drinken. Hij zal vervuld
worden van de heilige Geest
terwijl hij nog in de schoot
van zijn moeder is.

Want hij zal een
belangrijke dienaar van
God zijn. Daarom zal
hij geen wijn of bier
drinken. En al voor zijn
geboorte zal de heilige
Geest in hem zijn.

.................................

............................

Zoals altijd valt de heldere, directe taal van de BGT op. Het
opvallendste detail is het woord ‘bier’, waar in de NBV staat
‘gegiste drank’.
De BGT is de eerste Nederlandse vertaling waarin bier
voorkomt.* Waarom nu opeens bier en vroeger niet? Is het
woord ‘bier’ gewoner dan andere woorden voor dezelfde drank?
Het antwoord is eenvoudig: ‘bier’ is gewoon een betere
vertaling. In het Hebreeuws staat sjeechaar, in het Grieks
sikera. Het gaat in beide gevallen om een leenwoord uit het
Akkadisch, sjikaru, ‘(gerste)bier’. Gerstebier was in Babylonië,
Assyrië en Egypte een populaire drank.
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Het drinken van bier was in de oudheid een goed alternatief
voor het drinken van water. Want de alcohol doodt allerlei
schadelijke bacteriën. Maar bier werd niet alleen gebruikt om
de dorst te lessen. Het was ook een betaalmiddel en een nuttig
geneesmiddel. Arbeiders konden hun loon uitbetaald krijgen
in liters bier. Wie maagklachten had, werd aangeraden bier te
drinken. Bier was ook bekend als hoestdrank en laxeermiddel.
Tempels in Babylonië en Assyrië hadden hun eigen bierbrouwers in dienst.
Het maken van bier was niet moeilijk en het vergde weinig tijd.
De brouwer legde een koek van gerstemout in water en voegde
er vervolgens gist aan toe. Na enkele dagen was het bier gereed
voor consumptie. De drank werd op smaak gemaakt met vijgen,
honing of kruiden.
Het brouwsel was overigens niet te vergelijken met een helder
pilsje van nu. Bij archeologisch onderzoek zijn in Israël
verschillende voorwerpen gevonden die te maken hadden met
bierconsumptie. Zo vond men zeefjes en rietjes die gebruikt
werden om het bier tijdens het drinken te filteren.
Bier was niet alleen bedoeld voor huiselijk gebruik. Ook bij
belangrijke religieuze feestdagen werd bier gedronken. Men
kende de regel om elk jaar een tiende deel van de oogst naar de
tempel te brengen, om dat tijdens een feestmaal met anderen
te delen. Wie het te ingewikkeld vond om met graan, wijn, olie,
koeien, schapen en geiten een lange reis naar de tempel te
ondernemen, kon ook geld voor het feestmaal meenemen.
‘Voor dat geld kun je dan koeien, schapen, geiten, wijn of bier
kopen, en alles wat je maar wilt. En dan kun je toch feestvieren
ter ere van de Heer, je God, samen met je hele familie.’ Zo staat
dat in Deuteronomium 14:26, in de BGT.
Bier wordt elf keer genoemd in de Bijbel. Tien keer in het Oude
Testament, en in Lucas 1:15. In alle gevallen gaat het om de
combinatie ‘wijn of bier’. Dat was een vaste combinatie om
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alcoholhoudende dranken weer te geven. Sommige teksten
vertellen dat iemand geen ‘wijn of bier’ mag drinken. Dat geldt
voor priesters die moeten werken in de tempel en voor mensen
die van God een bijzondere taak krijgen, een wijding. Zo
iemand is ook Johannes de Doper, de zoon van Zacharias en
Elisabet.
De Bijbel in Gewone Taal grijpt de kans om de Bijbel duidelijker
te verwoorden dan voorheen. Tegelijk is een nieuwe vertaling
een goed middel om nieuwe inzichten uit de wetenschap door
te geven aan alle bijbellezers. Ook als het om zoiets
eenvoudigs gaat als de ontdekking van bier in de Bijbel. • JvD
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Paulus zegt gewoon sorry
2 Korintiërs 11:21

De Bijbel in Gewone Taal gebruikt gewone, bekende woorden.*
Levert dat saaie teksten op? Uit reacties van veel lezers blijkt
van niet. De BGT wordt getypeerd als: ‘levendig’, ‘leest als een
trein’ en ‘spannend’.
Waar zit ’m dat in? Hoe kan het dat teksten met zo’n bekende,
beperkte woordenschat toch spannend en levendig zijn? Twee
typen woorden spelen daarbij een belangrijke rol. De ene groep
zou je de smeermiddelen van de vertaling kunnen noemen, en
de andere groep de smaakmakers.
Eerst de smeermiddelen. Dat zijn kleine, op het eerste gezicht
onbelangrijke woorden. Je komt ze in andere vertalingen ook
wel tegen, maar in de BGT opvallend veel vaker. Het gaat om
woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, ‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke
woorden hebben vaak geen een-op-een-relatie met Hebreeuwse
of Griekse woorden uit de brontekst, maar passen perfect in de
context en maken de boodschap duidelijk. In het dagelijkse
spraakgebruik komen ze veel voor.
Voorbeelden:
• ‘Blijf gewoon je werk doen’ (2 Tessalonicenzen 3:12)
• ‘ze konden hun ogen gewoon niet openhouden.’
(Marcus 14:40).
• ‘Ze zeiden: ‘Het gaat natuurlijk om het geld dat de vorige
keer in onze zakken lag. Daarom nemen ze ons mee.’
(Genesis 43:18)
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• ‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien’ (Job 2:3)
• ‘Betaalt jouw meester wel tempelbelasting?’ ‘Ja, natuurlijk,’
zei Petrus. (Matteüs 17:25)
• ‘Natuurlijk heb ik de vrijheid om te doen wat ik wil.’
(1 Korintiërs 9:1)
• ‘Koning Hizkia, waarom voelt u zich zo zeker? Op wie
vertrouwt u eigenlijk?’ (2 Koningen 18:19)
• ‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard? (Prediker 4:8)
• ‘Wat heeft die man een praatjes! Wat wil hij nou eigenlijk
zeggen?’ (Handelingen 17:18)
Het opvallendst is het gebruik van het woord ‘echt’. Dat komt in
de BGT maar liefst 244 keer voor. In De Nieuwe Bijbelvertaling
wordt vaak het woord ‘werkelijk’ gebruikt, of een andere
constructie. In gewone taal past ‘echt’ veel beter:
• ‘En Salomo gaf haar overal antwoord op. Hij wist echt alles.’
(2 Kronieken 9:2)
• ‘Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig
hebt.’ (Matteüs 6:32)
• ‘Nee, vrienden, ik denk echt niet dat ik mijn doel al bereikt
heb.’ (Filippenzen 3:13)
Je zou dit soort bijwoorden eventueel weg kunnen laten. De
betekenis van de tekst zou dan ongeveer gelijk blijven. Toch
hebben zulke woorden een duidelijke en belangrijke functie: ze
brengen kleur aan, en maken de tekst duidelijker en levendiger.
Ten tweede zijn er de smaakmakers. Woorden als ‘hé’,
‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.
Wat hebben deze woorden gemeen? Ze komen in geen enkele
andere bijbelvertaling voor. Toch zijn het stuk voor stuk
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gewone woorden, die we volop in de dagelijkse taal gebruiken
(‘Hé joh, kun je niet uitkijken!’; ‘Kijk nou, daar vliegt een
ooievaar!’; ‘Leuke dag gehad?’; ‘Jongens, kom op, nog even
doorzetten’; ‘Sorry hoor, ik bedoelde het niet zo.’). Zulke
woorden geven een directheid aan de taal, ze zijn voor iedereen
herkenbaar. Het effect is dat de tekst dichtbij komt.
Voorbeelden:
• Ze deden hem een blinddoek om en sloegen hem. Toen
zeiden ze: ‘Hé profeet, zeg eens wie dat deed!’ (Lucas 22:63-64)
• De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen uw
leerlingen iets dat op sabbat verboden is? (Marcus 2:24)
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• Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie misschien wat
vis voor me?’ (Johannes 21:5)
• Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment
dat het gebeurt, brengt het verdriet. (Hebreeën 12:11)
• Ik ben een echte slappeling. Sorry, ik schaam me diep!
(2 Korintiërs 11:21)
Zo kan het dus gebeuren dat Paulus sorry zegt, voor het eerst in
de geschiedenis. Zo’n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken
levendig klinken, maar het doet meer. Juist door de aansluiting
bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het makkelijker voor
lezers om de toon en de strekking van een tekst goed te vatten.
Zoals in het voorbeeld van 2 Korintiërs 11, waar Paulus spreekt
op een ironische toon (als je 2 Korintiërs 11 helemaal leest, zie
je hoe ironisch Paulus hier is).
Sommige woorden en uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone
Taal kunnen je zomaar een glimlach ontlokken. Omdat je ze
niet in de Bijbel verwacht. Omdat we gewend zijn aan meer
afstandelijke bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van de BGT,
ze dragen bij aan de levendigheid en de kracht van de teksten.
Ze zijn heel gewoon, en juist daardoor bijzonder. • MV
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