Uitleg van Geschriften.nl

Geschriften.nl is een ongebruikelijke vertaling van een gedeelte van de Griekse geschriften, die men
gewoonlijk het 'Nieuwe Testament' noemt.
Deze vertaling is een uiterste poging om zo dicht mogelijk bij Gods Woord te komen.
Bij het maken van deze uiterste poging realiseerde ik mij, hoe ver wij van Gods Woord verwijderd
zijn geraakt.
Voor degenen, die denken dat dit wel meevalt, heb ik een 'aanloopje' gemaakt in de vorm van
toespraken, die ook op deze site opgenomen zijn.
Wij zijn volstrekt hulpeloos als het gaat om het begrijpen van Gods Woord.
In dat besef draag ik u, lezer, op aan Gods genade.
Eén van de meest bijzondere dingen van Gods Woord is, dat het de waarheid is.
In deze tijd heeft iedereen zijn eigen waarheid.
Zoals Pontius Pilatus tweeduizend jaar geleden cynisch tegen onze Heer zei: 'Wat is waarheid?'
Een paar uur daarvoor had onze Heer, in het gezelschap van zijn vrienden, tot zijn Vader gebeden.
In dat gebed zei Hij: 'Uw Woord is de waarheid'.
Als je Gods Woord niet kent, ken je de waarheid niet.
En dat is buitengewoon ernstig.
Dit heb ik in verschillende toespraken onder woorden gebracht.
Misschien vindt u deze vertaling overbodig.
Er zijn toch bijbelvertalingen in het Nederlands: de (herziene) Statenvertaling, de NBG (uit 1951)
en de Nieuwe Bijbelvertaling (uit 2004)?
Waarom dan deze vertaling?
Om dit goed te begrijpen, heb ik in 2014 een toespraak gehouden: 'Weet je wel wat je leest?'
Ik zei toen: Nee, je weet niet wat je leest, je denkt dat je weet wat je leest.’
Ik gaf toen voorbeelden, waarin de vertalers opzettelijk een verkeerde vertaling vanuit het Grieks
gemaakt hebben.
Toen zei mijn zoon op een dag: 'Pap, je kunt niet blijven zeggen, wat er allemaal fout is aan de
Bijbelvertalingen.'
Ik zei: 'O.'
Hij zei: 'Ja, de mensen hebben er recht op om te weten wat er nu wèl staat.'
Ik zei: 'Ik heb in 2014 een Grieks-Nederlandse interlineair gemaakt. Daar staat alles in.'
Mijn zoon zei: 'Maar pap, dat leest geen hond. Veel te moeilijk.'
Ik zei: 'O.'
Hij zei: 'Ja, maak een leesbare vertaling, waarin de Griekse woorden goed weergegeven worden.'
De vertaling geschriften.nl versie 1.0 , die in 2017 uitkwam, was dus vooral een vertaling, waarin
een consistente (concordante) woordkeuze werd gehanteerd.
Ook in deze vernieuwde versie wordt gekozen voor eenduidigheid.
Dit houdt in dat er getracht wordt om, wanneer dit mogelijk is, één oud-Grieks woord met één
exclusief Nederlands woord weer te geven.
Eenduidigheid in de vertaling geldt niet alleen voor de woordkeus, maar ook voor de grammaticale
vormen.
In de Verantwoording van geschriften.nl versie 1.0 gaf ik al aan, dat de grammaticale weergave
van het oud-Grieks naar het Nederlands nogal lastig was.
Je zou kunnen stellen, dat zonder een goed begrip van de grammaticale vormen, de tekst van Gods
Woord je voor het grootste gedeelte ontgaat.

Zonder een goed begrip van het verschil tussen de aorist en de o.t.t., de intrinsieke betekenis van de
medialis (middenvorm) en de subtiele tijdsverschillen van de tegenwoordige deelwoorden, komt de
boodschap van Gods Woord niet goed over.
In deze nieuwe versie van geschriften.nl wordt dan ook getracht de Griekse grammaticale vormen
in goed Nederlands weer te geven.
Deze grammaticale vormen in het Nederlands maken deze vertaling dan ook ongebruikelijk.
U zult deze Nederlandse weergave van de oud-Griekse grammaticale vormen in geen enkele
bijbelvertaling aantreffen.
Misschien vindt u de vertaling van geschriften.nl een beetje ongemakkelijk, of niet zo mooi.
Het zij zo.
Eén ding is zeker: dichterbij de waarheid kunt u niet komen.
Het onderscheid tussen de o.t.t. en de aorist is één van de belangrijkste elementen van deze
bijbelvertaling.
In het Nieuwe Testament wordt in de werkwoordsvormen de aorist het meest gebruikt: in 43% van
alle gevallen.
Dit betekent dat de aorist de standaardvorm is.
Als er dus een o.t.t. gebruikt wordt, dan is er iets bijzonders aan de hand.
Waarbij er dan de nadruk op gelegd wordt, dat iets in de onvoltooid tegenwoordige tijd plaatsvindt.
In deze nieuwe versie is het onderscheid tussen de aorist en de o.t.t. doorgevoerd aan de hand van
de suggestie, die in het voorwoord van de eerste editie reeds gedaan werd.
Dit houdt in dat de aorist weergegeven wordt met de 'simple present' (bijvoorbeeld: 'ik schilder') en
de o.t.t. met de onvoltooide handelingsvorm (bijvoorbeeld: 'ik ben aan het lopen').
Misschien is deze gedachte over de o.t.t. (de 'presens') bij de meeste lezers onbekend, maar classici
onderschrijven deze opvatting. In de literatuurlijst van het grammatica-deel van de Studiebijbel
komt R. Bieringer voor, met zijn 'Inleiding tot het Grieks van het Nieuwe testament (1998)'.
In zijn leerboek stelt Bieringer op bladzijde 10: 'Het Griekse presens beantwoordt het meest aan de
Nederlandse o.t.t., bijvoorbeeld: Ik ben aan het losmaken'.
Voorbeelden:
vers
Mat. 1:24
Mat. 8:9

Griekse vorm
epoihsen
poiei

interlineair
hij-doet
|
hij-doet

vertaling geschriften.nl
'hij doet'
'hij is aan het doen'

Dit onderscheid tussen de aorist en de onvoltooid tegenwoordige tijd, wordt in het Grieks, in het
Nieuwe Testament, heel scherp aangegeven.
Dus nu ook, in versie 2.0, in het Nederlands.
Ook als het wat moeizaam klinkt.
Maar als je eraan gewend bent, dan proef je de waarheid.
De onderwerpsrelatie geeft aan hoe de verhouding is tussen het onderwerp en de handeling van het
werkwoord.
De actieve verhouding houdt in dat het onderwerp de handeling van het werkwoord uitvoert.
De passieve verhouding houdt in dat het onderwerp de handeling ondergaat.
Het oud-Grieks kent naast deze twee verhoudingen ook de mediale verhouding, die aangeeft dat de
eigen sfeer of het eigen belang van het onderwerp bij de handeling betrokken is.

Deze mediale verhouding kennen we in het Nederlands niet (het is uit alle Indo-europese talen
verdwenen), waardoor men bij de vertaling hulpmiddelen moet gebruiken (woorden toevoegen).
Wat wel duidelijk is, is dat de middenvorm een intense betrokkenheid aangeeft, de beleving van het
onderwerp tijdens de handeling.
Omdat het onderwerp in de medialis intens bij de handeling wordt betrokken, zodat het de betekenis
krijgt van 'het beleven van de handeling', is er - na lang beraad - voor gekozen de constructie 'met
heel diens wezen' aan de werkwoordsvorm toe te voegen.
Voorbeelden:
Rom. 5:2
Openb. 1:7

|

wij-roemen~ 'wij zijn - met heel ons wezen - aan het roemen'
|
hij-komt~
'hij is - met heel zijn wezen - aan het komen'

kauchwmeqa
erchetai

Nadat de Studiebijbel in deel 1 vastgesteld heeft dat tegenwoordige deelwoorden in het oud-Grieks
gemiddeld veel vaker voorkomen dan in het Nederlands (bladzijde 242) en dat deze vormen in de
Nederlandse vertalingen vaak niet als zodanig meer herkenbaar zijn, geeft de Studiebijbel op
bladzijde 322-323 aanwijzingen, hoe men deze vormen in het Nederlands zou kunnen weergeven.
Zij zeggen dan dat het aspect van het deelwoord van belang is.
Dat men bij het duratief aspect (onvoltooide handeling) en het statisch aspect (voltooide handeling)
de handeling van het deelwoord dan als gelijktijdig met de handeling van de persoonsvorm in de zin
opvat.
Bij het momentaan aspect (aorist) vat men de handeling van het deelwoord dan als voortijdig met de
handeling van de persoonsvorm op.
Men zal de deelwoorden dan met begeleidende woorden moeten omschrijven, bijvoorbeeld met:
terwijl, wanneer, nadat, etc., waardoor men dus woorden aan de oorspronkelijke tekst moet
toevoegen.
Voorbeelden:
Galaten 4:1

ouden

niets

diaferei

doulou

hij-is-van-meer belang van-slaaf

kurios pantwn

heer

van-alles

wn
|

zijnde

Het teken | geeft aan dat het tegenwoordig deelwoord 'zijnde' een onvoltooide handeling is.
Dit tegenwoordig deelwoord staat in verband met de persoonsvorm van de totale zin:
'ouden diaferei doulou', 'niets hij-is-van-meer-belang van-slaaf'.
De handeling van het deelwoord is gelijktijdig met de handeling van de persoonsvorm.
De zin wordt dus:
'hij is in niets van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer is van alles'
Efeziërs 6:13

kai

en

apanta

katergasamenoi

àlles

-

bewerkende

~

sthnai
-

te staan

Het teken - geeft aan dat het tegenwoordig deelwoord 'bewerkende' een aorist is.
Het tegenwoordig deelwoord 'bewerkende' staat in verband met de persoonsvorm 'te staan'.
De handeling van dit deelwoord is voortijdig met de handeling van de persoonsvorm.
De zin wordt dus: 'en, nadat jullie - met heel jullie wezen - àlles bewerken, te staan'

Geschriften.nl is een 'letterlijke' vertaling, rechtstreeks uit het Koiné-Grieks vertaald met behulp van
een Grieks-Nederlandse idiomatische interlineair, die men eveneens op deze website aantreft.
Men kan deze interlineair raadplegen, wanneer men meer informatie wil hebben over de juistheid
van deze letterlijke vertaling.
In de weergave van de oud-Griekse tekst naar het Nederlands zijn de volgende typografische
elementen gebruikt:
a. de ronde haken (...)
De ronde haken worden gebruikt wanneer de schrijver een gedachtesprong maakt, die voor
misverstanden bij de lezer zou kunnen zorgen.
Een voorbeeld hiervan is 2 Thessalonicenzen 2: 8, 9
en dán
zal de wetteloze
onthuld worden,
(de Heer Jezus
zal hem
uit de weg ruimen,
met de geest
van zijn mond
en Hij zal
hem afdanken,
bij het
tevoorschijn komen
van zijn aanwezigheid)
wiens aanwezigheid
in overeenstemming is
met de inwerking
van Satan,
met alle macht,
en met tekenen,
en met
vervalste wonderen

Eerst wordt de wetteloze genoemd, die afgedankt wordt door de Heer Jezus bij 'zijn aanwezigheid'.
Direct hierna wordt gezegd 'wiens aanwezigheid...'
Dit is niet de 'aanwezigheid' van de Heer Jezus, maar de 'aanwezigheid' van de wetteloze.
De ronde haken worden gebruikt om aan te geven dat de zinsnede ('de Heer Jezus .... zijn
aanwezigheid') een gedachtesprong is, die, zonder nadere aanduiding, voor misverstanden zou
kunnen zorgen.
Want niet de aanwezigheid van de Heer Jezus is in overeenstemming met de inwerking van Satan,
maar de aanwezigheid van de wetteloze.
b. de vierkante haken [...]
De vierkante haken worden gebruikt ter verduidelijking, of om het antecedent aan te duiden,
wanneer de relatie met het betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands niet duidelijk is.
In het Grieks ziet men in één oogopslag deze relaties door de aanduiding van het geslacht
(mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) en het getal (enkelvoud of meervoud).
Voorbeelden hiervan zijn:

Romeinen 1: 1 [ik], Paulus,
slaaf van Jezus Christus,
geroepen afgevaardigde
die - met heel mijn wezen afgezonderd ben

Waarom die toevoeging [ik] bij Paulus ?
Paulus spreekt over zichzelf als een slaaf van Jezus Christus, een geroepen afgevaardigde.
Vervolgens zegt hij dat hij afgezonderd is ('aphorismenos').
Het woord 'aphorismenos' is een medialis (middenvorm).
De grammaticale aanduiding van 'aphorismenos': 1e persoon enkelvoud mannelijk (een bijstelling
bij het onderwerp), is in overeenstemming met het woord 'Paulus' (het onderwerp).
Deze medialis heeft een constructie nodig, n.l. 'met heel diens wezen'.
Dit klinkt vreemd, omdat Paulus het over zichzelf heeft.
De constructie moet dan zijn: 'met heel mijn wezen'.
Deze omschrijving heeft weer een verduidelijking nodig in de vorm van [ik], Paulus.
Een ander voorbeeld is 1 Cor 2:7.
'maar wij zijn
Gods wijsheid
aan het spreken,
in een geheim,
[een wijsheid], die
- met heel haar wezen verhuld is,
die God
tevoren bestemt,
vóór de aeonen,
tot onze heerlijkheid'

Waarom de toevoeging [een wijsheid] ?
Omdat het in de Nederlandse zin niet meteen duidelijk is wat met heel diens wezen verhuld is: 'het
geheim' of 'de wijsheid'.
In het Grieks is dat meteen duidelijk: het betrekkelijk voornaamwoord in deze zin is vrouwelijk.
Dan moet het antecedent ook vrouwelijk zijn.
Het woord 'wijsheid' (sophia) is vrouwelijk.
Het woord 'geheim' ('musterion') is onzijdig.
Het woord 'geheim' valt dus af als antecedent.
Om in het Nederlands alle misverstanden te voorkomen, zijn dus de woorden [een wijsheid]
toegevoegd.
c. geen hoofdletters aan het begin van de zinnen en geen punten aan het eind van de zinnen
geschriften.nl kiest hier voor, omdat de Griekse grondtekst in de grote handschriften alleen
hoofdletters heeft, geen leestekens, en zelfs geen spaties tussen de woorden.
Alle indelingen in hoofdstukken en verzen in onze bijbelvertalingen zijn een kwestie van
interpretatie, zij zijn geen onderdeel van de grondtekst.
d de korte zinnen
In deze vernieuwde versie van geschriften.nl wordt ervoor gekozen om korte zinnen te gebruiken,
omdat de toepassing van de o.t.t., de medialis en de tegenwoordige deelwoorden veel ruimte in
beslag neemt. Je krijgt dan onleesbare zinnen.

Tweeduizend jaar geleden las men de teksten hardop, een aanbeveling voor het lezen van de tekst
van geschriften.nl in de vernieuwde versie, omdat deze tekst op spreekritme geschreven is.
In deze vernieuwde versie van geschriften.nl worden alleen de brieven van Paulus gepubliceerd.
In de appendices van de Companion Bible wordt aangegeven, en in de afgelopen honderd jaar door
concordante publicaties overtuigend aangetoond, dat ieder Schriftwoord voor ons is geschreven (om
er kennis van te nemen), maar dat niet ieder Schriftwoord over ons gaat.
Er is een tweedeling in 'het evangelie van de besnijdenis' en 'het evangelie van de onbesnedenen'.
Om Gods Woord recht te kunnen snijden, zodat de evangeliën niet worden gemengd, worden deze
evangeliën nu van elkaar gescheiden.
Voor de 'besnijdenis-geschriften' wordt de geïnteresseerde lezer verwezen naar de website
maskilim.nl.
Om deze kwestie aan de niet-ingewijde lezer uit te leggen, verwijs ik naar de toespraak: ‘Correct
snijden’.
In het vertaalproces is de juiste kritische tekst ('de grondtekst') heel belangrijk.
In de eerste editie van geschriften.nl werd voor de Concordant Greek Text gekozen.
Dit had een praktische reden: deze tekst was voor mij, vanwege de uitstekende samenwerking met
het Concordant Concern in de USA, gratis beschikbaar.
En die gratis beschikbaarheid had ik nodig om de geschriften.nl site kosteloos te kunnen publiceren.
Bovendien achtte ik deze kritische tekst © 1931 en © 1975 betrouwbaar.
De uitspraak in mijn voorwoord bij de eerste editie: 'op enkele plaatsen is de editor van zijn eigen
principes afgeweken' bleek wel erg mild te zijn, toen deze kritische tekst van het Concordant
Concern zorgvuldig onderzocht werd.
Niet op 'enkele', maar op veel plaatsen is de editor van zijn eigen principes, lees: de meerderheid
binnen de drie grote handschriften, afgeweken, waarin met name een bepaalde corrector van de
codex Sinaïtius, de s2, een prominente rol speelt.
Eigenlijk heeft de kritische tekst van de Nestle Aland Edition een betere, meer wetenschappelijke,
grondslag, maar deze uitgave heeft als bezwaar dat het niet kosteloos is, maar beschermd wordt
door copyright.
Om geschriften.nl toch van een betrouwbare basis te voorzien, werd besloten een eigen kritische
tekst te maken, gebaseerd op een werkelijk 'meerderheidsprincipe', een 'Majority Text', die de
onderlinge verhoudingen tussen de drie grote handschriften aangeeft.
Een voorbeeld hiervan is Romeinen 1:1, waarin zowel de Concordant Greek Text als de Nestle
Aland Edition lezen: 'Paulus, een slaaf van Christus Jezus'.
In het kritische apparaat vindt men dan:
codex Alexandrinus (A)
codex Vaticanus (B)
codex Sinaïticus (s)

- Jezus Christus
- Christus Jezus
- Jezus Christus

Een eenvoudige rekensom (twee tegen één) leert ons, dat de meerderheid van de grote handschriften
heeft: 'Paulus, een slaaf van Jezus Christus'.

Ten slotte:
De vertaling op deze website, evenals de begeleidende interlineair, de korte Griekse cusrsus, en de
toespraken is met copyright beschermd.
Het staat de gebruiker vrij om het materiaal te downloaden, te kopieëren, te printen en door te
geven, uitsluitend in het huidige formaat, voor persoonlijk gebruik, maar niet voor herpublicatie.
Verkoop van het materiaal is uitdrukkelijk verboden, evenals het doen rondgaan in gewijzigde
versies.
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