
VANWAAR? 

Volk van de Joden - Israël. 

Oude Testament: TENACH:    

Thora –Nebiïm – Chetubim 

39 boeken. Taal : Hebreeuws, enkele 

fragmenten Aramees 

Nieuwe Testament erbij: de Christelijke 

Bijbel: 27 boeken. 

Totaal 66 bijbelboeken. 

 



HET SCHRIFT 

Orale traditie (mondelinge overdracht). 

Later op schrift. Wanneer? 

Het schrift uitgevonden in  

Midden – Oosten. 



Soemeriërs (in huidige Irak) – 3500 v. Chr. 

Plm. 3000 v. Chr. spijkerschrift op kleitabletten. 

De spijkertekens zijn vereenvoudiging van pictogrammen 

(beeldschrift) 
 

(SAG = hoofd)     600 tekens 

  



SPIJKERSCHRIFT OP KLEITABLET 



 Plm. 2900 v. Chr. Egypte: hiëroglyfen. 
 Pictogrammen die klanken uitdrukken.  
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1799 - Steen van Rosetta 
(3 talen: hiërogliefen, demotisch schrift en Grieks)  
Hiërogliefen ontcijferd: 1822 - Champollion  
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HET ALFABET ONTSTAAT 
 

Plm. 1500 v. Chr: Foeniciërs vinden het alfabet uit (Byblos). 22 tekens.  

Overgenomen en gewijzigd in vorm o.a. door de Hebreeën. 

HEBREEUWS, DE TAAL VAN HET OT.  

Eigen alfabet. Van rechts naar links. Geen klinkers. (Consonantentekst.) 

Oud- Hebreeuws ontwikkeld tot onderstaande lettertekens: 



WAAR SCHREEF MEN OP? 
Aanvankelijk op steen en klei. Egypte: papyrus. Later ook  
perkament (van Pergamum, stad in Asia). Perkament van  
dierenhuid.  
Pas plm. begin onze jaartelling: bundeling papier tot codex.  
Daarvóór: boekrollen.  
Nog steeds in synagogen Thorarollen in ‘heilige ark’ (‘Aron-ha-kodesj’) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estrangela.jpg


HET HEFFEN VAN THORAROLLEN OP PESACH IN JERUZALEM 



WAT GEVONDEN WERD 
In woestijnzand van Egypte duizenden papyri. 

In Irak ontelbare kleitabletten. In Israël weinig of niets.  

In 1880 in Jeruzalem een inscriptie in de watertunnel van Hizkia 

(700 v.Chr.) aangetroffen, geschreven in oud-Hebreeuws. 

"En dit is de toedracht van de doorboring.  Toen er nog drie ellen doorbroken moesten worden, hoorde men, hoe de een de 
ander riep, want er was een spleet in de rots, rechts en links en op de dag van de doorbraak sloegen de steenhouwers tegen 
elkaar in, houweel op houweel en het water stroomde van de bron naar de Siloamvijver"  

In 2010 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. 
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De oorspronkelijke handschriften (codices) niet bewaard gebleven.  
Het oudste bestaande handschrift dat alle 39 boeken van het OT 
bevat, is de Codex Leningradensis: ‘Codex van Leningrad.’  
(1008/09 na Chr.) gevonden door Abr. Firkovitsj in de 19e eeuw. 
Dus: enorme tijdkloof tussen deze tekst van 1000 jaar na Christus 
en de tijd van het ontstaan van het Oude Testament, ruim voor het 
begin van onze jaartelling.  
De Hebreeuwse tekst  zoals van de Codex Leningradensis: 
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’)  
Zij vocaliseerden de teksten (klinkertekens). 



Een fragment uit 
de Codex 
Leningradensis. 
 
De puntjes onder 
de letters geven de 
klanken aan. 

Abraham Firkovitsj [1786 – 1874] 
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900 TOT 1000 boekrollen gevonden. Uit 3e tot 2e eeuw voor Chr. 

Spannende vraag: teksten van 1000 jaar later goed bewaard? 

Antwoord: JA. Wel kleine tekstvarianten. 

Grotten van Qumran 



Afkorting LXX 
Ptolemaeus II : bibliotheek in Alexandrië. 
Demetrius van Phalerum – bibliothecaris 
Opdracht:  heilige boek van de Joden opnemen in bibliotheek (in Grieks) 
Legende van de zeventig gelijke teksten 
De beslissing inzake de Godsnaam. 
Oudste handschriften:  
Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus (4e eeuw n. Chr.) = tekst LXX + NT 
De LXX = Oude Testament van de eerste christenen. 
 
 
 

Pagina van de Codex Sinaiticus 



 

 
 
NT geschreven in het Koinè, een variant van het klassieke Grieks.  
De oorspronkelijke teksten bestaan niet meer.  
Oudste tekst: een paar verzen uit het evangelie naar Johannes, 
op stukje papyrus uit 130 n.Chr.   
De belangrijkste nog bestaande handschriften van het NT  
dateren uit de 4e eeuw: Codex Vaticanus en Codex Sinaïticus.  [LXX + NT] 

  
 
 
 

Veel andere zogenaamde 

‘pseudepigrafen.’ 

Plm. 200 n.Chr. : canonvorming 

nagenoeg afgerond.  

In Paasbrief van 367 somde de 

kerkvader Athanasius alle boeken van  

het huidige Nieuwe Testament op. 
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BIJBELVERTALERS 

 
  

Vanaf 2e eeuw vertalingen Bijbel [Latijn, Syrisch, Koptisch, Armeens, Georgisch] 
 
 
ORIGENES: 3E EEUW (Hexapla) 
 
HIERONYMUS: 4E EEUW (Vulgata) 
Normerend in RKK tot 1943 
 
CYRILLUS EN METHODIUS: (9E EEUW)  
Slavische volken 
 
WYCLIFF: 14E EEUW  
 
ERASMUS: 15E/16E EEUW  
(NT van Grieks in Latijn; textus receptus) 
 
LUTHER: 16E EEUW 
 
STATENVERTALERS, 17E EEUW 
 
 



(Meer informatie in uitgave ‘HET BOEK DER BOEKEN’) 


