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DE BIJBEL
Korte geschiedenis van het “Boek der boeken”
DE BIJBEL – EEN BUNDEL
De Bijbel is geen boek. Hij is een bibliotheek, bestaande uit een bundel van 66 ‘boeken’,
grote en kleine. Die geschriften zijn heel verschillend van inhoud, maar ook van soort.
Allerlei literaire genres vind je in de Bijbel: verhalen, poëzie, profetie, brieven, wetten,
liefdeslyriek, kronieken, visioenen en ‘evangeliën’. Deze bundel wordt ‘Bijbel’ genoemd. Dat
woord is afkomstig van het Griekse woord ‘biblia’, dat ‘boeken’ betekent.
De Bijbel wordt door gelovigen, zowel joodse als christelijke, beschouwd als het belangrijkste
boek dat bestaat, bron van hun geloof, wel door mensen geschreven, zelfs een door en door
menselijk boek, maar geïnspireerd door de Geest van God. Het boek heeft dan ook meer
aanduidingen gekregen in de loop van de tijden, zoals ‘Heilige Schrift’ , ‘Boek der boeken’,
‘De Schriften’, ‘Gods Woord’.
Nu, als dat boek van God afkomstig is, is het dan uit de hemel komen vallen? Nee. De Bijbel
heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament,
is ontstaan in het land Israël en in het volk van de Hebreeën of Joden.
Joden spreken niet van Oude Testament, maar van Tenach. Daarin hoor je de medeklinkers
T, N en CH. De T van Thora, de N van Nebiïm en de CH van Chetubim.
De Thora, dat zijn de vijf boeken van Mozes, voor joods besef het belangrijkste deel van de
Tenach. Nebiïm is het woord voor ‘profeten’ en Chetubim zijn de zogenaamde ‘Geschriften’,
de jongste hebreeuwse Bijbelboeken, waarvan de Psalmen het eerste en bekendste boek is.
Het Oude Testament (afgekort OT) telt 39 boeken en is geschreven in het Hebreeuws, de
taal van de Joden. Een paar kleine stukjes in het Aramees, een verwante Semitische taalvorm
die in Israël gesproken werd in de tijd van Jezus Christus.
Christenen hebben aan de joodse Tenach een tweede deel toegevoegd en hebben naast het
Oude ook het Nieuwe Testament (NT). Dat bestaat uit 27 boeken: vier Evangeliën, de

Handelingen van de Apostelen, een aantal brieven en de Openbaring. Het NT is geschreven
in het Grieks.
OP SCHRIFT GESTELD
Hoe oud is de Bijbel? Aan die vraag gaat een andere vooraf: hoe oud is het oudste deel van
de Bijbel? En hoe en waarmee werd het geschreven?
We moeten bedenken dat in oude tijden slechts een beperkt aantal mensen de schrijfkunst
machtig was. Veel geschiedenissen, ervaringen en gebeurtenissen werden mondeling
overgeleverd. Maar naast die mondelinge of orale tradities kwam in een vroeg verleden de
schrijfkunst tot stand, wat leidde tot het vastleggen van teksten.
Het deel van de wereld waar het schrift werd uitgevonden en ontwikkeld was het MiddenOosten. Eerst ontstond het beeldschrift, bij de Soemeriërs in Mesopotamië (het huidige
Irak), plm. 3500 voor Christus. Dat schrift ontwikkelde zich tot het zogenaamde
‘spijkerschrift’ , gegrift in kleitabletten. Later, plm. 2900 v. Chr., ontstond in Egypte het
‘hiërogliefenschrift’, ook een beeldschrift.
Maar voor de hele latere wereld belangrijker was de uitvinding van het letterschrift. Dat is
ontstaan in het Semitische volk van de Foeniciërs (het huidige Libanon) en wel in de stad
Byblos. Dat gebeurde omstreeks 1500 v. Chr. Hun ‘alfabet’ telde 22 lettertekens.
Het Foenicische alfabet werd later overgenomen door de Hebreeën en andere volken. Zij
pasten het oorspronkelijke Foenicische alfabet in min of meer gewijzigde vorm aan. Het
Hebreeuws heeft een eigen alfabet en wordt geschreven en gelezen van rechts naar links. De
taal behoort evenals het Arabisch, tot de Afro-Aziatische taalfamilie.
De oudste schrijfmaterialen waren steen en klei. In Egypte ging men schrijven op papyrus,
een plant die als riet groeide aan de oevers van de Nijl. Omdat de Egyptenaren hun papyrus
exporteerden tegen zeer hoge prijzen, zocht men naar een vervanging. Dat werd perkament.
Perkament is een dun papierachtig materiaal, gemaakt van dierenhuid. Het is genoemd naar
de stad Pergamum in Klein-Azië. Het oudste perkament dateert van 2700 jaar voor Christus,
en is gevonden in Egypte.
Het zou tot het begin van onze jaartelling duren voordat men perkamenten vellen bundelde
tot een boek in de vorm zoals wij dat kennen, ‘codex’ genoemd. Tot die tijd was er dus
eigenlijk geen ‘boekcultuur.’
Eeuwenlang schreef men op aan elkaar gelijmde vellen papyrus, in kolommen beschreven.
Deze werden behoedzaam op- en uitgerold en met beide handen vastgehouden. De boeken
van het Oude Testament zijn op zulke rollen geschreven en dikwijls wordt in de Bijbel
melding gemaakt van een ‘boekrol.’
De eerste vijf Bijbelboeken – Pentateuch genoemd, d.i. ‘de vijf rollen’- zijn Genesis, Exodus,
Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In het boek Exodus staat in hoofdstuk 17: ‘En de HEER
zei tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek.’ Dit is voor de eerste maal dat in de
Bijbel over schrijven wordt gesproken.
Wanneer leefde Mozes? Dat wordt geschat op plm. 1500 v. Chr. Op de vraag ‘hoe oud is de
Bijbel?’ zou je dus kunnen antwoorden dat de eerste woorden ervan geschreven moeten zijn
in de tijd van Mozes, dat is 3500 jaar geleden.
Aangenomen wordt dat de Israëlieten in zijn tijd al het Semitische Hebreeuws spraken, al
noemden ze lange tijd hun taal zo niet. In Jesaja 19 is sprake van ‘de taal van Kanaän’ en nog
later ‘het Judees’ of ‘Joods’. De Tenach of het Oude Testament is in het Hebreeuws
geschreven.

Zijn er in het woestijnzand van Egypte duizenden papyri gevonden en zijn in Irak ontelbare
kleitabletten aangetroffen, in Israël is van dergelijke overblijfselen geen sprake. Het was dan
ook een bijzondere gebeurtenis toen in 1880 in Jeruzalem een inscriptie in de watertunnel
van Hizkia (700 v.Chr.) werd aangetroffen, geschreven in Oudhebreeuws. Veel recenter, in
2010, vonden archeologen de oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden, uit de tijd van koning
David (1000 v.Chr.), gegrift op een potscherf. Men concludeerde daaruit dat men in die tijd
officiële teksten schreef, mogelijk ook fragmenten die later in de Bijbel zijn opgenomen.
EEN WORDING VAN EEUWEN
Wanneer we ervan uitgaan dat de aanvang van wat wij de Bijbel noemen in Mozes’ tijd te
dateren valt, dan moeten we ons niet voorstellen dat er jarenlang gestaag aan een
wordende bundel is gewerkt. Veel wat in de Schrift staat is de uitkomst van een lange
mondelinge traditie. De verhalen en gebeurtenissen werden van generatie op generatie
overgeleverd. Nooit zullen we precies weten wanneer en hoe deze in de loop van de tijd op
schrift werden gesteld. De Bijbelwetenschap zit echter niet stil in haar pogen deze
ontstaansgeschiedenis zoveel mogelijk te reconstrueren.
De lijst van boeken die samen de Bijbel vormen noemt men gewoonlijk de ‘canon’ van de
Schrift. Dit woord werd geïntroduceerd in de 4e eeuw na Christus, door de Bijbelvertaler
Hiëronymus. Het woord ‘canon’ komt via het Griekse kanoon, ‘richtsnoer’,’staf’, ‘maatstaf’,
uit het Hebreeuwse kaneh, ‘standaard’, ‘maat.’ Samen bevat de canon de door het
Jodendom en het Christendom als gezaghebbend aanvaarde 39 boeken. De standaardtekst
dus.
Het staat wel vast dat een belangrijke fase in de bundeling van de Schriften van Israël de tijd
na de Babylonische ballingschap is geweest. In de joodse traditie, maar ook in de
Bijbelwetenschap, wordt de bijbelse Schriftgeleerde Ezra beschouwd als een belangrijke
leidsman in de canonisering van het Oude Testament. Hij keerde in 558 v.Chr. uit Babylon
naar Juda terug. Men neemt aan dat in zijn tijd of kort daarna de definitieve canonisering
van de Pentateuch, de ‘Vijf boeken van Mozes’ heeft plaatsgevonden.
Na de herbouw van de tempel in Jeruzalem werd er in het gebouwencomplex ook een
bibliotheek gevormd, mogelijk op initiatief van Nehemia. Vooral Judas Makkabeüs (165
v.Chr.) breidde later deze bibliotheek uit.
In de Tweede Tempel werkte een soort gilde van schrijvers. Hun namen zijn ons onbekend,
maar zij waren beambten die zorg droegen voor het opschrijven, overschrijven, redigeren
en bewaren van de boekrollen in de tempel. Voor de vastlegging van de bijbelse geschriften
zijn zij van onschatbare betekenis geweest. Zij werkten volgens principes en werkvormen die
ze geleerd hadden in een speciale opleiding tot schrijver. Het was in feite de schrijverselite
van een volk dat grotendeels de schrijfkunst niet machtig was.
De bundeling van de boeken van de Profeten wordt later gedateerd; die zal afgerond zijn
vóór 200 v.Chr. De definitieve vaststelling van de Geschriften als behorend tot de canon zou
veel langer op zich laten wachten, tot plm. 100 na Chr. toen in de joodse stad Jabne of
Jamnia de canonisering werd beëindigd en alle 39 Bijbelboeken waren bijeengebracht. Daar
legden Palestijns-Joodse rabbijnen op een vergadering vast welke boeken wel en welke niet
‘de handen verontreinigden’, d.w.z. welke boeken ze wel en welke ze niet geschikt achtten
om gebruikt te worden in de synagogale erediensten.
De tempel was in het jaar 70 door de Romeinen verwoest. Joden vluchtten alle kanten uit.
De joodse identiteit stond nu op het spel. De rabbijnen wilden daarom het in hun ogen
authentieke Jodendom afgrenzen tegen groeperingen die zich baseerden op joodse

geschriften waarin volgens de rabbijnen het Jodendom verregaand was aangepast aan de
tijdgeest. Naast de geschriften van de christenen en van andere Joodse ‘sektariërs’ wezen ze
allerlei ‘openbaringen’ af die in joodse kringen circuleerden. Uiteindelijk werden de 39
boeken als canon van de Tenach (= OT) vastgelegd.
DE OUDSTE TEKSTEN VAN DE BIJBEL
Een volgende vraag is dan uiteraard: zijn die boeken bewaard gebleven? Het antwoord moet
ontkennend luiden. Het oudste bestaande handschrift dat alle 39 boeken van het OT bevat,
is de Codex Leningradensis: ‘Codex van Leningrad.’ Deze codex – gebonden boek – dateert
uit 1008/09 na Chr. De Joodse zakenman Firkovitch vond de codex ergens in het MiddenOosten en verkocht die in 1862 aan de Nationale Bibliotheek te St. Petersburg, de stad die in
de Sovjettijd Leningrad heette.
Er gaapt een enorme tijdkloof tussen deze tekst van duizend jaar na Christus en de tijd van
het ontstaan van het Oude Testament, ruim voor het begin van onze jaartelling.
De Codex van Leningrad is niet de enige codex van de Hebreeuwse Bijbel, er zijn er meer. Die
zijn echter allemaal minder volledig of van latere datum dan die van Leningrad. De
Hebreeuwse tekst zoals die geboden wordt door de Codex Leningradensis en door andere
codices staat bekend als de Masoretische tekst.
De Masoretische teksten werden tussen de 7e en 10e eeuw voornamelijk overgeschreven,
bewerkt en verspreid door een groep Joden bekend onder de naam Masoreten
(‘overleveraars’), werkzaam in Palestina en in Babylon. Zij brachten in de Hebreeuwse
teksten, bestaande uit louter medeklinkers, vocaaltekens aan die voor de lezers de juiste
klank aangaven (vocalisatie). Hun uitzonderlijke zorgvuldigheid en hun onderlinge controles
zijn een waarborg voor een zuiver overgeleverde tekst van de Bijbel.
Dat laatste is op een heel bijzondere manier bevestigd en wel door de vondst van de Dode
Zeerollen tussen 1947 en 1956.
Vondsten bij de Dode Zee
In 1947 deden twee bedoeïenen in de rotsen bij de Dode Zee een bijzondere vondst. In een
grot vonden zij twee grote aardewerken kruiken waarin, gewikkeld in linnen, zeer oude
boekrollen zaten. Die grotten daar bevinden zich in de omgeving van de resten van een
vroegere nederzetting, Khirbet Qumran. De vondst van het tweetal werd in de daarop
volgende jaren gevolgd door nieuwe speurtochten en meer vondsten. Het leidde er tevens
toe dat de oude woonplaats werd opgegraven door archeologen onder leiding van de Franse
dominicaan Ronald de Vaux. Het dorp moet gebouwd zijn in de 8 e eeuw v.Chr., is verwoest
door de Babyloniërs, was daarna 500 jaar onbewoond, totdat in de 2 e eeuw v.Chr. nieuwe
bewoners de plaats herbouwden. In 68 na Chr. werd Khirbet Qumran door de Romeinen
definitief verwoest.
De speurders in de grotten vonden uiteindelijk 900 tot 1000 boekrollen, alle geborgen in
cilindervormige kruiken, elk afgedekt met een komvormig deksel. Enkele tientallen rollen zijn
compleet en redelijk bewaard. De rest, het meeste, zijn fragmenten, stukjes tekst.
Wie hebben die kruiken met rollen in de grotten opgeborgen? Daarover zijn de meningen
verdeeld. Er zijn meerdere hypothesen. Sommigen denken aan de sekte van de Essenen, een
joodse groepering uit de tijd van Jezus. Anderen nemen aan dat de bewoners van een brede
regio rond Khirbet Qumran de rollen daar veilig hebben willen opbergen.
Een flink deel van de rollen, ongeveer 20%, bestaat uit handschriften met bijbelse literatuur:
teksten van de Hebreeuwse Bijbel, wat christenen het Oude Testament noemen. Ze zijn

grotendeels in het Hebreeuws geschreven, voor een klein deel in het Aramees en enkele in
het Grieks. Een grote verrassing was een complete tekst van Jesaja, gevonden in grot 1. En
verscheidene delen van Jeremia, die onderling nogal wat verschillen.
Tal van geleerden hebben zich in de afgelopen decennia gebogen over de teksten. Niet
zonder spanning! Spannend was de vraag: zouden deze teksten heel anders zijn dan de
Masoretische tekst van duizend jaar later? Nu bleek er immers een tekst te zijn die meer dan
1000 jaar ouder was, daterend uit de 3e tot 2e eeuw v. Chr., dus uit de tijd vóór het jaar 100,
vóór de standaardisering van de Bijbeltekst door de rabbijnen van Jabne.
De studies hebben tot ieders verrassing aangetoond, dat de tot dan toe bekende
Masoretische tekst een zeer oude traditie vertegenwoordigt. Wel leveren de Dode Zeerollen
heel wat tekstvarianten die de betekenis van menig woord of zinsverband verduidelijken.
Dat heeft de Bijbelvertalers in de hele wereld veel verheldering opgeleverd. Zo hebben de
vertalers van de Nederlandse Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV, 2004) in een aantal gevallen de
teksten van Qumran benut. ‘De vondsten van Qumran hebben de positie van de (latere)
overgeleverde tekst meer ondersteund dan ondermijnd.’ (M.J. de Jong)
De belangrijkste slotsom is, dat de allang bekende middeleeuwse handschriften behoorlijk
betrouwbaar zijn.
De Septuaginta
Een apart verhaal is de Griekse vertaling van het Oude Testament die ‘Septuaginta’
(‘Zeventig’, meestal afgekort met LXX) heet. Die dateert uit ongeveer dezelfde tijd als de
rollen van Qumran. In die tijd bestond er in Egypte een grote Joodse gemeenschap,
voortgekomen uit de vluchtelingen die na de inname van Juda en Jeruzalem door
Nebucadnessar naar dat land de wijk hadden genomen.
Koning van Egypte was van 285 tot 246 v. Chr. Ptolemaeus II Philadelphus. Deze heerser was
tolerant voor de minderheden in zijn land.
De koning zetelde in de stad Alexandrië. Daar stichtte hij een bibliotheek, die tot de grootste
van de Oudheid zou uitgroeien. Op aanraden van de bibliothecaris, Demetrius van Phalerum,
afkomstig uit Athene en ooit student van Aristoteles, verordende hij daar ook het heilige
boek van de Joden in op te nemen. Maar dan wel vertaald uit het Hebreeuws in het Grieks,
de wereldtaal van zijn tijd. Trouwens, tal van Joden in Egypte spraken en lazen geen
Hebreeuws meer, maar Grieks.
Een legende, opgedoken in een Brief van Aristeas uit de 2e eeuw v. Chr., vertelt hoe de
koning zeventig geleerde Joden opdracht gaf, los van elkaar, de Heilige Schrift te vertalen. En
zie, nadat ieder gereed was bleek dat alle zeventig vertalingen gelijkluidend waren.
Een legende, zeker, maar wel een manier om het goddelijke gezag van deze vertaling te
onderstrepen.
De LXX moet in werkelijkheid het resultaat zijn geweest van een lange en ingewikkelde
geschiedenis. Eerst zal de Thora vertaald zijn, mede ten gebruike in de synagogen van Grieks
sprekende Joden. Later volgden de vertalingen van de Profeten en de Geschriften. De
afsluiting van de tekst zal gedateerd moeten worden plm. 150 v. Chr. De LXX bevat ook de zo
geheten apocriefe boeken.
De vertalers stuitten op de grote vraag hoe zij de Godsnaam JHVH moesten weergeven. Zij
kozen voor Kurios, Grieks voor HEER of HERE. Dat is tot op heden overgenomen door de
latere christelijke Bijbelvertalers.
De oudste handschriften van de LXX die bewaard zijn gebleven, zijn de Codex Vaticanus en
de Codex Sinaiticus, beide uit de 4e eeuw na Chr. Deze beide handschriften bevatten zowel

het OT als NT. Wel zijn enkele oudere papyrusfragmenten gevonden. De LXX is gebaseerd op
zeer oude handschriften, die er niet meer zijn.
Als bron voor citaten en verwijzingen in het Nieuwe Testament is de Septuaginta van groot
belang. Veel van de taal van het Nieuwe Testament is via de Septuaginta tot stand gekomen.
De LXX was in feite het Oude Testament van de vroege christelijke kerk.
DE INHOUD VAN HET OUDE TESTAMENT
De boeken van het Hebreeuwse Oude Testament worden, zoals reeds vermeld, gewoonlijk
gerangschikt in drie afdelingen: de Wet (Thora), de Profeten (Nebiim) en de Geschriften
(Chetubim).
De Wet bestaat uit de boeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
De Profeten bestaan uit de vroege en de late profeten. De vroege profeten zijn: Jozua,
Richteren, Samuël en Koningen. De late profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf
‘kleine profeten’.
De Geschriften bestaan uit de dichterlijke boeken, de vijf boekrollen en de historische
boeken. De dichterlijke boeken zijn: Psalmen, Spreuken en Job. De vijf boekrollen (Megillot)
zijn: Hooglied, Ruth, Prediker, Klaagliederen en Ester. De historische boeken zijn: Daniël,
Ezra-Nehemia en Kronieken.
Het kan hier niet de plaats zijn de inhoud van het Oude Testament zelfs maar beknopt weer
te geven. We beperken ons tot enkele hoofdlijnen.
Wie de Bijbel leest moet allereerst bedenken dat hij zich aandient als Woord van God. De
Eeuwige openbaart zich via de woorden van Mozes en de profeten. Wanneer er
geschiedenis wordt geschreven gaat het nooit om louter verslaglegging van het gebeurde.
Altijd onder het gezichtspunt van de omgang met God. Wanneer er bijvoorbeeld in de
boeken Koningen sprake is van de regeerwijze van een koning, dan kan die best succesvol
geweest zijn, maar het gaat er om ‘of hij deed wat recht is in de ogen van de HEER.’ Dat is
steeds het criterium voor de beoordeling van een koning. Profetisch-kritisch.
De vijf boeken van Mozes bevatten verhalen over de schepping van de wereld, de zondeval,
de aartsvaders, de slavernij in Egypte en de Uittocht, de wording van het volk Israël met
daarmee vervlochten verzamelingen wetten en regels voor het dagelijks leven, de religieuze
feesten en de erediensten. Twee kernen zijn de Tien Geboden (Exodus 20) en het Sjema, de
fundamentele geloofsbelijdenis: ‘Hoor, Israël, de HERE is onze God, de HERE is Eén.’’
(Deuteronomium 6). In de boeken Jozua en Richteren of Rechters wordt verhaald hoe het
volk Israël het land Kanaän, - het Beloofde Land – in bezit nam, over de voortdurende strijd
met de Filistijnen en de eveneens steeds terugkerende afval van het leven met de HEER. De
boeken Samuël en Koningen beschrijven de geschiedenis van het volk onder de koningen,
begonnen met Saul, David en Salomo, de scheuring van het rijk in tweeën en tenslotte de
ondergang van het koninkrijk Juda onder koning Sedekia.
De late profeten vertolken de Godswoorden tijdens deze geschiedenissen en daarna. Zij
wijzen de zonden van het volk aan, kondigen het oordeel aan, roepen op tot bekering tot de
HEER. Zij spreken echter ook beloften uit voor een toekomst, waarin de Here God tot zijn
volk zal komen en hun bevrijding zal brengen.
Psalmen, Spreuken en Job bieden poëzie. De bundel van 150 psalmen, deels aan David
toegeschreven, verwoorden de hoogten en diepten van het geloofsleven met God.
Spreuken is wijsheidsliteratuur (chokma) en het thema van het boek Job is het probleem van
het lijden. Hooglied biedt een innemende liefdeslyriek.

Het kleine boekje Ruth geeft inzicht in de voorfase van de familie van koning David.
Klaagliederen en Esther bezingen het tragische lot van het Joodse volk in ballingschap en
Prediker is weer wijsheidsliteratuur, met een sterk besef voor de tragiek van het
mensenleven.
Het eerste deel van het boek Daniël positioneert zich in Babylonië en Perzië. Thema is de
trouw aan de God van het voorgeslacht in een vreemde, andersdenkende context. Het
tweede deel biedt visioenen van de toekomst.
Ezra en Nehemia thematiseren de terugkeer uit Babel en de wederopbouw van Juda en
Jeruzalem. De beide boeken van de Kronieken bevatten opnieuw de geschiedenis van Israël
in de tijd van de koningen.’
HET NIEUWE TESTAMENT EN ZIJN BOODSCHAP
Beslaat de ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament vele eeuwen, die van het Nieuwe
Testament minder dan één eeuw: de eerste eeuw van onze later ingevoerde ‘jaartelling’.
De leerlingen van Jezus, Joden uit Palestina, zagen in hem de Messias van Israël, noemden
hem met de Godsnaam HEER, gaven de woorden van Jezus door en doopten velen die tot
geloof kwamen, aanvankelijk alleen Joden, later ook heidenen. Er ontstonden christelijke
gemeenten, het eerst in Palestina en Syrië.
Kort na de kruisdood en de opstanding van Jezus van Nazareth, de Christus of Gezalfde,
kortweg Jezus Christus, groeide de aanhang van de ‘Christenen’ snel.
Met name door de missionaire actie van de gedreven apostel Paulus ontstonden er, naast
Joodse volgelingen, ook niet-joodse gelovigen, met name in Klein-Azië, het huidige Turkije,
de landstreek waar Paulus – die eerder Saul of Saulus heette – geboren was in de stad
Tarsus. Spoedig predikte hij ook in Macedonië en Achaje (Griekenland). Hij doorkruiste zijn
zendingsgebied in drie zendingsreizen tussen plm. 40 en 60 n. Chr.
Paulus schreef van tijd tot tijd brieven aan de gemeenten waar hij gearbeid had. Deze
brieven, voor een deel bewaard gebleven, zullen van hand tot hand gegaan zijn,
voorgelezen, overgeschreven en verspreid. De brieven van Paulus vormen het oudste deel
van het latere Nieuwe Testament. In door velen aangenomen chronologische volgorde zijn
het de volgende:
Aan de Galaten
Waarschijnlijk Paulus’ oudste brief in het NT. Gericht aan gemeenten in de provincie Galatië
in Asia. Een felle brief, waarin Paulus ingaat tegen hen, die in deze gemeenten proberen
allerlei joodse wetten verplicht te stellen. Sommigen twijfelden ook aan de integriteit van
Paulus. Daar gaat hij op in.
I en II Thessalonicenzen
Belangrijkste thema: ‘waar zijn onze doden?’ en: ‘de wederkomst van Christus.’ In de tweede
brief waarschuwt Paulus hen, die in Thessalonica menen dat ze niet meer hoeven te werken,
omdat ze denken dat Jezus’ komst bijna geschiedt.
I en II Korinthiërs
In beide brieven wordt heel wat behandeld. In de havenstad Korinthe is een gemeente met
veel problemen, zoals inzake partijvorming, de avondmaalspraktijk, seksualiteit, huwelijk,
eten van offervlees, oordelen over Paulus etc. In de eerste brief staat het beroemde
hoofdstuk over de liefde (1 Kor.13) en over de opstanding van Christus en van de gelovigen
(1 Kor.15).In de tweede brief wordt ingegaan op het lijden voor Christus; de weg met Hem is
er niet een van roem maar van verdrukking. Ook schrijft Paulus over de verzoening. Tevens
over een collecte voor de armen in Jeruzalem.

Aan de Romeinen
Een introductiebrief aan de gemeente van Rome, die Paulus nog niet kent. Dit is de langste
brief en zeer inhoudsvol, ze is voor de kerk der eeuwen van grote betekenis gebleken. Paulus
ontvouwt erin zijn gedachten over het Evangelie van Jezus Christus, dat ‘een kracht is tot
behoud.’ De kern is de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof. We worden om niet
gerechtvaardigd, dank zij het verlossingswerk van Christus. Christus is de nieuwe Adam. Met
Hem sterven wij en worden we opgewekt. Hij beschrijft de betekenis van de wet en het
leven door Gods Geest. Ook de verkiezing van Israël en de enting van de heidenen in dat
volk. De lezers worden opgewekt tot liefde en verdraagzaamheid. De rol van de overheid
komt aan de orde.
Aan de Filippenzen
Een hartelijke brief aan de gemeente in Filippi, geschreven vanuit de gevangenis. Er blijkt uit
dat de apostel een innige relatie met deze gemeente had. Hij roept de gemeenteleden op
eensgezind te zijn en te volharden in het geloof in Christus.
Aan de Efeziërs
Aan de gemeente in Efeze. De inhoud richt zich op de rijkdom door God aan zijn kinderen in
Christus gegeven en op de daarop gegronde eenheid van de christelijke gemeente. Bekend is
het gedeelte over de geestelijke wapenrusting (hoofdstuk 6). Deze brief wordt wel de
‘kerkbrief’ genoemd.
Aan de Kolossenzen
In Kolosse dreigen problemen vanwege Joodse dwaalleraars die de besnijdenis willen
invoeren ook voor niet-Joden. Paulus wapent de gemeente tegen deze leer. In hoofdstuk 1
schrijft hij indrukwekkende woorden over Christus als het beeld van God.
Aan Filemon
Een persoonlijke brief aan ene Filemon met een verzoek diens weggelopen slaaf Onesimus
als medebroeder terug te ontvangen.
Aan Timotheüs en Titus
Dit drietal wordt ‘de pastorale brieven’ genoemd; ze bevatten allerlei praktische wenken
voor het gemeenteleven en voor het persoonlijke werk van Timotheüs en Titus,
medebroeders en medewerkers van Paulus. In hun kring is gevaar voor vergeestelijking, bv.
van de opstanding (de z.g. ‘gnosis’). Ook wijst Paulus op een goede organisatie van de
gemeenten, om ze weerbaar te maken tegen chaos veroorzakende invloeden van buiten.
De Evangeliën en overige geschriften
Als de periode na de opstanding en hemelvaart van Jezus langer wordt, ontstaat er behoefte
aan een schriftelijk vastgelegd getuigenis over zijn leven en werken op aarde. Ruim twintig
jaar na zijn heengaan wordt het eerste boek over zijn leven geschreven, ‘evangelie’
genoemd, d.i. ‘goede tijding’ of ‘blijde boodschap.’
Als oudste en kortste evangelie geldt dat van Marcus, gekenmerkt door een bondige
schrijfstijl. Naar men denkt gebaseerd op gegevens van de apostel Petrus.
Mattheüs gaf zijn naam aan het volgende evangelie, uitvoeriger dan dat van Marcus. Het
heeft kennelijk Joden als geadresseerden en kenmerkt zich door veelvuldige citaten uit het
OT, aangevend dat Jezus de Messias is.
Lucas is van een ander karakter. Deze evangelist was een niet-Joodse arts, metgezel van
Paulus. Hij schreef duidelijk voor heidenen. Hij geeft veel weer over de geboorte van
Christus, de ‘Kerstgeschiedenis.’

De drie evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas worden de ‘synoptici’ genoemd: ‘met
een gezamenlijke optiek.’
Van totaal andere aard is het evangelie naar Johannes. Dat zal niet eerder dan plm.100 n.
Chr. geschreven zijn en verkondigt vooral de goddelijke afkomst van Jezus Christus.
Alle vier de evangeliën vertellen heel uitvoerig over het lijden en sterven van de HEER.
Omstreden is of de discipel Johannes de auteur van het vierde evangelie kan zijn geweest.
Deze auteur schreef ook de Openbaring, het laatste Bijbelboek, een apocalyptische
verbeelding, een visioen over de zin en de toekomst van de gemeente van Christus en de
wereld.
Lucas schreef ook het boek Handelingen, waarin de hemelvaart van Christus en de
uitstorting van de heilige Geest worden verteld en de lotgevallen van Petrus daarna, maar
vooral de zendingsactiviteiten van Paulus, waar Lucas zelf aan deelnam.
Onbekend is de schrijver van de brief ‘Aan de Hebreeën’, stellig een Joodse christen, die
Jezus tekent als de hogepriester die het hoogste offer bracht: zichzelf. De brief dringt aan op
volharding in het geloof en gaat er uitvoerig op in wat geloof eigenlijk is.
Twee brieven staan op naam van de apostel Petrus, I en II Petrus. Ze willen moed geven aan
christenen die lijden om het geloof en bevatten allerlei adviezen. Zo ook de Brief van
Jakobus, die er op attendeert dat het geloof zonder daden van liefde dood is.
Het NT bevat bovendien vier korte brieven, drie van Johannes – ‘de apostel van de liefde’- en
één van de apostel Judas.
De bundeling van geschriften tot wat genoemd wordt het Nieuwe Testament moet
gedateerd worden omstreeks 100 n. Chr., ongeveer in dezelfde tijd als de afronding van het
Oude Testament door de rabbijnen van Jabne.
Zo worden de contouren van onze gehele Bijbel langzamerhand scherper. Maar van een
definitieve vaststelling van een ‘canon’ van het Nieuwe Testament is voorshands nog geen
sprake.
De geschriften van het NT zijn alle geschreven in het Koinè, een variant van het klassieke
Grieks. Overal in het Romeinse Rijk verstaanbaar.
Net als bij het OT moeten we ook bij het NT vaststellen, dat de oorspronkelijke teksten niet
meer bestaan. Het oudste bekende christelijke handschrift bevat een paar verzen uit het
evangelie naar Johannes, geschreven op een stukje papyrus dat gedateerd wordt op ca. 130
n.Chr.
De belangrijkste nog bestaande handschriften van het NT dateren uit de vierde eeuw: de
eerder genoemde Codex Vaticanus en de Codex Sinaïticus. De Codex Sinaïticus wordt
algemeen beschouwd als de meest oorspronkelijke, complete versie van het NT. Deze codex
werd ontdekt door de Duitse theoloog Von Tischendorf (1815-1874) tijdens zijn bezoeken
aan het Catharinaklooster op de berg Sinaï. Hoogstwaarschijnlijk werd die versie van het NT
samengesteld door geleerden in Alexandrië, in de 4e eeuw.
Ooit moest vastgesteld welke boeken zouden worden opgenomen in de canon van het NT.
Er circuleerden in de eerste eeuwen na Chr. allerlei geschriften die soms op naam van een
apostel waren geschreven. Zo was er een Evangelie van Thomas, Handelingen van Andreas
en een Evangelie van Petrus en veel andere zogenaamde ‘pseudepigrafen.’
Plm. 200 n.Chr. was de canonvorming nagenoeg afgerond. De discussies over Openbaring
duurden het langst, totdat de canoniciteit ervan langzaamaan algemeen werd erkend.
In zijn Paasbrief van 367 somde de kerkvader Athanasius alle boeken van het huidige Nieuwe
Testament op, zonder enig onderscheid.

DE BIJBEL VERTAALD
Het Christendom verspreidde zich over de toenmaals bekende wereld. Er kwam al vroeg de
behoefte op de Bijbel in andere talen te vertalen. Al in de 2e eeuw begon dit proces. Er
kwamen vertalingen in het Latijn, Syrisch, Koptisch, Armeens, Georgisch.
In de loop van de eeuwen hebben duizenden taalkundigen, theologen en zendelingen de
Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald en dat gebeurt nog steeds. In deze bijdrage beperken
we ons tot enkele grote namen van baanbrekende vertalers, zonder enige pretentie van
volledigheid.
In de tijd van de Vroege Kerk vervaardigde de befaamde theoloog Origenes de ‘Hexapla’,
helaas verloren gegaan. Hij zette daarin zes Bijbelvertalingen naast elkaar.
Van grote betekenis werd het werk van Hiëronymus in de 4e eeuw. Hij kreeg van Paus
Damasus I de opdracht de Bijbel in het Latijn te vertalen. Een enorm karwei. Hij werkte er in
Bethlehem, waar hij als kluizenaar leefde, jarenlang aan.
Hiëronymus baseerde zich op de grondteksten, Hebreeuws en Grieks, in handschriften die
hem ter beschikking stonden. Zijn vertaling heet de Vulgata (=‘volks’). Hoewel hij kritische
opmerkingen plaatste bij de apocriefe boeken, nam hij die, mede op aandrang van
Augustinus, toch in de Vulgata op. Deze ‘deuteroncanonieke’ boeken zijn: Tobit, Judith,
toevoegingen bij Ester, 1 en 2 Makkabeeën, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach,
Baruch, Brief van Jeremia en toevoegingen bij Daniël.
De Rooms-katholieke Kerk aanvaardde deze vertaling als de enig juiste en wettige kerkbijbel.
Op het Concilie van Trente (1546) werd de Vulgata als normerend voor alle katholieke
vertalingen aangewezen en dat bleef zo tot 1943.
Een ander invloedrijk vertaalduo waren de gebroeders Cyrillus en Methodius in de 9e eeuw,
monniken afkomstig uit Thessalonica. Zij predikten in de Slavische landen, ontwierpen het
Cyrillisch alfabet en werkten aan een Bijbelvertaling in het Oudslavisch. Zij worden vereerd
als de eerste apostelen van Oost-Europa. Hun schrift wordt nog altijd gehanteerd,
bijvoorbeeld in het Russisch.
De Visigotische bisschop Wulfila was eveneens in de 4e eeuw werkzaam als Bijbelvertaler. Hij
vertaalde de Schrift in het Gotisch, taal van de Goten die in de vroege Middeleeuwen enkele
honderden jaren de geschiedenis van Europa mede bepaalden.
Stroomversnelling
Duizend jaar later komt de geschiedenis van de Bijbelvertaling in een stroomversnelling.
Mogelijk moet dan eerst de naam van John Wycliffe worden genoemd (1330 –1384), een
Engelse hoogleraar in de theologie aan de universiteit van Oxford, die ingrijpende
hervormingen in de kerk wilde invoeren, maar dat, tot ketter bestempeld, met de dood
moest bekopen. Hij vertaalde de Bijbel opnieuw in het Engels, samen met andere geleerden.
De stroomversnelling werd mede veroorzaakt door de opkomst van de boekdrukkunst. In
1455 verschijnt de Gutenbergbijbel, een uitgave van de Vulgaat in druk. Maar van meer
belang is de vertaalarbeid van de grote humanist Desiderius Erasmus (1466? – 1536). Op
basis van zes Griekse handschriften vertaalde hij het Nieuwe Testament opnieuw in het
Latijn. Hij toonde er mee aan dat de Vulgata op tal van punten fouten bevatte. Het werd
hem door de kerkleiding van toen niet in dank afgenomen. Later heeft de Leidse drukker
Elsevier de Griekse tekst van Erasmus uitgegeven, die intussen de bijnaam ‘textus receptus’
(d.i. ‘aanvaarde tekst’) had gekregen. Deze tekst zou de basis vormen van de komende
vertalingen van het Nieuwe Testament.

Voor de reformator Maarten Luther (1483 – 1546) was het duidelijk geworden dat het
christelijk geloof voortkomt uit het Woord van God. Voor hem was het dan ook een uiterst
principiële en wezenlijke zaak de Bijbel in de landstaal te vertalen, zodat iedereen hem kon
lezen in de eigen taal. Voor hem het vroege nieuw-Hoogduits. Hij nam dit werk persoonlijk
met vaart ter hand, een gigantische operatie, welke resulteerde in de befaamde
Lutherbijbel, die niet alleen van grote invloed bleek voor de kerken van de reformatie, maar
ook voor de ontwikkeling van de Duitse taal.
Luther vertaalde het Oude Testament uit het Hebreeuws en Aramees, het Nieuwe uit het
Grieks. Hij werkte daarin samen met andere medewerkers, onder wie de linguïst en theoloog
Philippus Melanchton, zijn vriend en medestrijder. In 1522 verscheen het Nieuwe
Testament, in 1534 de hele Bijbel in het Duits. Een ware mijlpaal in de historie van de
Bijbelvertalingen.
In Engeland zetten zich 54 geleerden tot de vertaling van de Schrift in het Engels, in opdracht
van koning Jacobus I. In 7 jaar tijd werkten ze in 9 subcommissies – ‘companies’ – aan wat
ging heten de King James Bible (1611).
Zo’n mijlpaal was in ons land de Statenvertaling, die bij besluit van de Nationale Synode van
Dordrecht (1618 -1619) en op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der
Vereenigde Nederlanden door een commissie geleerden werd voorbereid en uitkwam in
1637. Het hoogtepunt in de geschiedenis van de Bijbeluitgaven in Nederland. Over die
geschiedenis, voor en na de Statenbijbel, schrijft in dit boekje Henk de Korte.
Op steeds meer plaatsen in de wereld zetten mensen zich tot het vertalen van de Bijbel. In
het jaar 1600 was de Schrift vertaald in 40 talen, in 1700 in 52, in 1800 in 75 talen. In 1900 is
het aantal 567. Daarbij moet wel bedacht worden dat het hier geen complete Bijbels betreft,
maar voor een groot deel alleen het Nieuwe Testament of Bijbelfragmenten.
DE BIJBEL VERSPREID
Mary was 15 jaar en zij kon lezen en schrijven, maar er was geen Bijbel in huis. Haar gelovige
methodistische ouders leerden haar Bijbelteksten, maar een eigen Bijbel, daar was in Wales
geen kans op. Te duur. Ze spaarde zes jaar lang wat ze kon om er een te kopen en toen ze
dacht genoeg geld te hebben liep Mary Jones de 45 km. naar het stadje Bala om er een aan
te schaffen. Blootsvoets, om haar enige paar schoenen te sparen.
In Bala ontmoette ze ds. Thomas Charles, de enige die daar Bijbels verkocht. Hij had helaas
geen exemplaar voor haar beschikbaar en bovendien had ze, zag hij, te weinig geld. Wat een
teleurstelling! Mary brak in tranen uit. Charles, onder de indruk van haar verdriet, gaf haar
toen een Bijbel van zichzelf.
Dit voorval bracht de predikant ertoe zich samen met anderen sterk te maken voor de
verspreiding van Bijbels tegen redelijke kostprijs. Het leidde tot de oprichting van de British
and Foreign Bible Society in 1804. Het duurde niet lang of zijn acties vonden navolging in
andere landen. Ook in Nederland werd in 1814 het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)
opgericht, nu dus 200 jaar geleden.
Ook in andere landen werden Bijbelgenootschappen opgericht. Zij namen energiek
verantwoordelijkheid voor de vertaling, druk en verspreiding van de Heilige Schrift. Hun
werkzaamheden namen in de loop van de laatste 200 jaar een hoge vlucht. Ook nu nog
worden over de wereld jaarlijks miljoenen Bijbels verspreid. In allerlei gebieden, ook waar
Bijbels tot de verboden lectuur behoren, is veel vraag naar het ‘Boek der boeken.’ De Bijbel
is dan ook met stip al jarenlang het meest verspreide boek van de wereld.

Het hoeft geen betoog dat de zending van de christelijke kerken veel profijt heeft van het
werk van de Bijbelgenootschappen. Verkondiging zonder Bijbel bestaat immers niet. Dat
kwam wel zeer bijzonder tot uiting in het leven van de Britse baptistenpredikant William
Carey (1761 – 1834), de ‘Vader van de Zending.’ Een autodidact, die zich opwerkte van
schoenmakersleerling tot predikant, zendeling, schrijver, professor en vertaler. Hij vertaalde
in India de Bijbel in het Bengaals en het Sanskriet en stimuleerde velen zich in te zetten voor
de zending en het vertaalwerk. Een pionier en stimulator van de eerste orde! Zijn motto was:
‘Verwacht grote dingen van God. Onderneem grote dingen voor God.’
In 1946 is de Wereldfederatie van Bijbelgenootschappen, United Bible Societies (UBS),
opgericht door gedelegeerden uit 13 landen, omdat men de noodzaak voelde de activiteiten
van de Bijbelgenootschappen op elkaar af te stemmen. De UBS is nu een federatie van 145
nationale Bijbelgenootschappen die ca. 200 landen en gebieden bedient. De vraag naar
Bijbels stijgt in de hele wereld nog altijd.
Er worden ongeveer 6500 talen in de wereld gesproken. Maar in slechts 459 talen bestaat er
een complete Bijbelvertaling. Dat betekent dat veel christenen de Bijbel moeten lezen in een
taal die niet hun moedertaal is. Of zij beschikken slechts over een beperkt aantal
Schriftgedeelten. De Bijbelgenootschappen wereldwijd, verbonden in de UBS, stellen zich
ten doel om in zoveel mogelijk talen de hele Bijbel te vertalen. Ook andere Bijbelorganisaties
werken hieraan. Ook rooms-katholieke. Daaronder de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) in
Nederland, opgericht in 1964.
De Bijbelgenootschappen verrichten hun vertaalarbeid op verzoek van christelijke
gemeenschappen die graag de Bijbel in hun eigen taal willen lezen.
Vertalers zetten zich in
Het ligt voor de hand dat het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) zich na zijn oprichting in
1814 vooral richtte op Nederlandsch Oost-Indië, nu Indonesië. Daar had in 1706 Melchior
Leydekker de hele Bijbel in het Maleis vertaald. In 1826 werd Dr. J.F.C. Gericke uitgezonden
naar Java, waar hij een grondig taalproject opzette. In 1854 verscheen de Bijbel in het
Javaans. Later verschenen Bijbels in meer Indonesische talen. Een selectie:
Dr. H. van der Veen vertrok in 1916 naar Rante Pao in Zuid-Celebes (nu Sulawesi). Hij bleef er
tot 1960, - in de oorlog werd hij geïnterneerd in een Jappenkamp –, schreef een uitgebreid
woordenboek in de taal van de Toraja, de Tae”taal, en mocht meemaken dat ten slotte zijn
Bijbelvertaling verscheen in die taal. Ten oosten van zijn werkterrein arbeidden de bekende
Nederlandse taalkundige dr. N. Adriani en de zendeling dr. A.C. Kruyt in het Possogebied en
ook zij vertaalden de Schrift in de taal van dit deel van Sulawesi.
Van grote betekenis voor de Bijbelvertaling is de Wycliffe-organisatie. De Amerikaanse
zendingsman Cameron Townsend probeerde in 1917 Spaanstalige Bijbels te verkopen aan de
Caqchiquel-indianen in Guatemala. 'Het is een belangrijke boodschap voor jullie van de
almachtige God', legde Cameron uit. De indianen vroegen hem: 'Als jouw God zo machtig is,
waarom spreekt Hij dan onze taal niet?' Deze vraag trof de Amerikaan diep. Hij besloot bij de
Caqchiquel-indianen te gaan wonen en hun taal te leren.
Townsend zag al snel dat er bij veel meer volken grote behoefte was aan vertalingen van de
Bijbel in de moedertaal. Hij besloot daarom mensen op te leiden om hem te helpen. Zijn
school noemde hij ‘Summer Institute of Linguistics’ (SIL). Toen het aantal cursisten groeide,
werd Wycliffe Bible Translators opgericht. Vanaf 1964 werd met succes gepoogd ook in
Nederland een afdeling van Wycliffe op te zetten. De Nederlandse tak is heel actief.
Wycliffe Bijbelvertalers richten zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet

op schrift zijn gesteld. Talen die gesproken worden in voor het evangelie nog onbereikte
gebieden. Wycliffe werft hiervoor mensen, fondsen en gebed, met het doel Nederlandse
christenen en plaatselijke gemeenten actief te betrekken bij het wereldwijde werk. Wycliffe
Nederland is een zelfstandige organisatie die deel uitmaakt van Wycliffe Global Alliance. Er
zijn ruim veertig andere nationale Wycliffe - kantoren en meer dan zestig (lokale)
partnerorganisaties. SIL International is een van haar belangrijkste partners.
Vermeldenswaard is dat de Edenaar Hillebrand Dijkstra en zijn vrouw Jorunn al jarenlang
wonen en werken te midden van de Saafi in Senegal. Zij werken met een team van
medewerkers uit de bevolking en hebben het doel de Bijbel in het Saafi-Saafi te vertalen.
De Dijkstra’s zetten daarmee hun voetstappen in het spoor van vele vertalers die niet op
afstand aan het vertaalwerk bezig zijn, maar midden in het volk waarvoor zij werken. Hun
geschiedenis zou een boeiend boek opleveren. Ik noemde slechts enkele namen uit de velen
van hen die zich een groot deel van hun leven voor de Bijbelvertaling hebben ingezet.
Levenswerk. Een moeilijk werk, ook omdat talloze termen die in de Bijbel voorkomen niet
bestaan in de bewuste taal.
Eskimo’s bijvoorbeeld kennen geen lammeren, ook niet in hun taal. Hoe vertaal je dan ‘het
Lam Gods’? Het werd: ‘de kleine zeehond van God.’
Zo veranderde de vertaler A.C. Ruyl de vijgenboom, onbekend in Maleisië, in een
bananenboom en zegt Jezus in het Maleis tegen zijn leerlingen: 'Zie ik zend jullie als schapen
te midden van de tijgers'. Je moet wat als niemand weet wat een wolf is...
In veel gevallen moest men van de grond af beginnen met woorden verzamelen,
betekenissen vergelijken, een woordenboek en een grammatica samenstellen.
Bovendien is het bij het vertalen van de Bijbel voortdurend de vraag of de vertaling vooral
brongetrouw, heel dicht bij de grondtekst (concordant) dan wel doeltaalgericht moet zijn:
zoveel mogelijk verstaanbaar in de taal van nu. Daar worstelen alle vertalers mee.
Bekende ‘concordante’ vertalingen zijn bijvoorbeeld de Duitse vertaling van Martin Buber en
Franz Rosenzweig en de Nederlandse z.g. ‘Naardense Bijbel’, vertaald door P. Oussoren.
Sterk doeltaalgericht zijn de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
Veldwerkers worden tegenwoordig ondersteund door taalconsulenten, met wie persoonlijk
of digitaal overlegd wordt. Nieuwe vertaalmethodes helpen hen efficiënter en korter aan
een vertaling te werken dan voorheen. Maar de Bijbel ‘overzetten’ in een vreemde taal blijft
een gigantisch karwei. Voor menigeen een levenswerk
GELOOFSBOEK VOOR VELEN
De Bijbel is voor veel mensen een monument uit de geschiedenis van de mensheid.
Voor anderen een interessant, maar achterhaald boek.
Dikwijls wordt gewezen op zijn diepgaande invloed op de kunst en cultuur. Terecht, we
hoeven maar te denken aan Rembrandt, Bach of Dostojewski. Of aan de machtige
kathedralen van de Gotiek met glasramen en drieluiken met allerlei Bijbelse motieven.
Maar de Bijbel is vooral een geloofsboek, bron en norm voor gelovigen uit Jodendom en
Christendom. Het Bijbels getuigenis bepaalt hun leven en denken.
In de afgelopen eeuwen zijn op grond van het Bijbelse getuigenis talrijke theologische
concepten ontwikkeld en gepopulariseerd, bedacht en geschreven door grote denkers, zoals
Origenes, Augustinus, Thomas van Aquino, Luther, Calvijn, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer.
Talloze anderen hebben de Schriften geïnterpreteerd, uitgelegd en verkondigd.

Kerkelijk belijden heeft als doel de Bijbel na te spreken. De geestesgeschiedenis van de
wereld, vooral van het Westen, maar steeds meer ook van de andere werelddelen, is
ondenkbaar zonder de Bijbel.
Maar het belangrijkst is het intense gebruik van de gewone Bijbellezer, die er zijn of haar
diepste overtuiging door gevoed weet.
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