
 

 
 

Het verhaal van de Bijbel in Gewone Taal 
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel uit de brontekst, in duidelijke en 
begrijpelijke taal. Deze vertaling is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Op 
www.bijbelingewonetaal.nl/de-makers is meer te lezen over de vertalers die aan deze 
vertaling gewerkt hebben. Deze tekst beschrijft het vertaalproject ‘Bijbel in Gewone Taal’ 
(2006-2013).   
 
Uitgangspositie 
De Bijbel is een belangrijk boek, maar ook een moeilijk boek. Naast vele bekende en toegankelijke 
verhalen, bevat de Bijbel ook talrijke teksten die voor de moderne lezer moeilijk te begrijpen zijn. 
Bovendien benutten de bijbelvertalingen over het algemeen de hogere registers van onze taal. Dat 
geldt in sterke mate voor traditionele vertalingen, zoals de NBG-vertaling 1951, maar het geldt ook 
voor vertalingen in hedendaags Nederlands, zoals De Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling. 
Bijbelvertalingen hanteren doorgaans een taal en stijl die een stuk ingewikkelder is dan wat men in 
kranten, tijdschriften en bestsellers aantreft. 
Natuurlijk zijn bepaalde vertalingen toegankelijker dan andere. Zo streefde de Groot Nieuws Bijbel 
ernaar om verstaanbaar te zijn voor mensen van deze tijd. Dat uitte zich onder meer in het vermijden 
van specifiek bijbels jargon. Ook Het Boek wilde een versie van de Bijbel bieden die voor moderne 
lezers toegankelijker was dan andere vertalingen. Maar deze pogingen om de Bijbel toegankelijker te 
maken zijn wat betreft taalniveau zeker niet toereikend. Verouderd Nederlands is losgelaten ten 
gunste van hedendaags Nederlands, en het ‘bijbels jargon’ is ten dele losgelaten met een keuze voor 
nieuwe begrippen. Maar tegelijkertijd wordt volop gebruik gemaakt van ingewikkelde, bloemrijke en 
sterk idiomatische taal. Alle vertalingen confronteren de lezer met gecompliceerde zinnen, 
onbekende woorden en abstracte termen, impliciete verbanden, retorische vragen en ingewikkelde 
beeldspraak. Geen enkele vertaling kiest consequent voor duidelijkheid en voor gewone taal. 
Deze situatie is op zichzelf niet verwonderlijk. Het is al een enorme uitdaging om een goede en 
verantwoorde vertaling van de Bijbel te maken, ook zonder de beperking die het streven naar 
duidelijkheid de vertalers zou opleggen. Bovendien kunnen andere factoren zwaarder wegen. Voor 
sommige vertalingen weegt herkenbaarheid en aansluiting bij de traditie zwaarder dan 
begrijpelijkheid. Andere vertalingen hechten juist sterk aan de kwaliteit en schoonheid van de taal. 
En tot slot kan men gemakkelijk terugschrikken voor de vertaalingrepen die nodig zijn om te komen 
tot een begrijpelijke en duidelijke tekst. 
En dus is dit de situatie: er is in het Nederlands tot nu toe geen vertaling van de Bijbel uit de 
bronteksten beschikbaar waarin de begrijpelijkheid van de tekst voorop staat. 
 
Doel 
De behoefte aan een Bijbel die begrijpelijk is en die door gebruik van gewone taal gemakkelijk 
leesbaar en toegankelijk is, is groot. Uit diverse pilots en testen, en uit de contacten van het 
Nederlands Bijbelgenootschap met bijbelgebruikers, komt het volgende beeld naar voren. Er is een 
groep van lezers die, om uiteenlopende redenen, met bestaande bijbelvertalingen niet of nauwelijks 
uit de voeten kan. Deze lezers zouden zeer gebaat zijn bij een Bijbel die kiest voor begrijpelijkheid en 
die gebruikmaakt van gewone taal. Daarnaast is er een nog grotere groep van lezers die aan een 
dergelijke toegankelijke Bijbel de voorkeur zou geven, voor alle of voor bepaalde gebruiksmomenten.  

http://www.bijbelingewonetaal.nl/de-makers
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Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft daarom het project Bijbel in Gewone Taal opgezet. Het doel 
van het project is om een bijbel beschikbaar te stellen die leesbaar en begrijpelijk is voor een zo groot 
mogelijk lezerspubliek, een vertaling die alle lezers kan bedienen zonder bepaalde groepen op 
voorhand uit te sluiten. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de missie van het Nederlands 
Bijbelgenootschap: De Bijbel dichtbij brengen.  
 
Keuzes 
Het doel van het project Bijbel in Gewone Taal, een Bijbel die begrijpelijk is voor een zo groot mogelijk 
lezerspubliek, bepaalde de keuze van het te gebruiken taalregister en de vertaalmethodiek.  
De taal van de Bijbel in Gewone Taal is standaardtaal, die beschreven is in woordenboeken en 
grammatica’s en die iedereen gebruikt in het contact met derden, zowel in geschreven als in 
gesproken vorm. Van deze standaardtaal worden in de Bijbel in Gewone Taal eenvoudige vormen 
gekozen: voornamelijk hoogfrequente woorden, ongemarkeerde woordvolgorde in de zin, en 
ongecompliceerde zinsbouw. Formele taal en vulgaire taal, populaire en kinderachtige taal worden 
vermeden. De weergave van verschillen in genre, stijl en register is ondergeschikt aan de 
begrijpelijkheid van de tekst, al zijn globale verschillen wel zichtbaar – de Psalmen hebben ook in de 
Bijbel in Gewone Taal een poëtische vorm. 
Het gebruikte lexicon is beperkt. De ruim 2000 woorden van het Basiswoordenboek Nederlands van 
Kleijn en Nieuwborg (20017) vormen het uitgangspunt. Bij aanvullingen op deze lijst wordt 
gebruikgemaakt van de ruim 14.000 woorden van Van Dales pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2) (2003) en van frequentielijsten, zoals de 5000 frequentste woorden uit het NT2-
woordenboek en het Corpus Gesproken Nederlands.  Onbekendere woorden die bij de bijbelse 
cultuur horen, worden toegelicht in een woordenlijst. Het lexicon dat de Bijbel in Gewone Taal 
gebruikt omvat uiteindelijk iets meer dan 3000 woorden. 
De syntaxis wordt eenvoudig gehouden. Zinnen hebben een beperkte lengte en zijn doorzichtig 
opgebouwd. Lastige tangconstructies en ambiguïteit worden vermeden, bijzinnen met inbedding op 
meerdere niveaus worden slechts behoedzaam toegepast, evenals nominale constructies. 
De toegankelijkheid die de Bijbel in Gewone Taal beoogt, richt zich niet alleen op het taalgebruik, maar 
ook op de betekenis van de tekst. De tekst moet niet alleen technisch leesbaar zijn, maar ook 
begrijpelijk. Dat vraagt niet alleen om gewone woorden en heldere zinnen, maar ook om een 
duidelijke tekststructuur en een logische samenhang. Verwijzingen naar personen en zaken in de 
tekst moeten dus duidelijk zijn. Als verwijzing door middel van voornaamwoorden vragen oproept, 
wordt een naam of zelfstandig naamwoord expliciet herhaald.  Verbanden tussen zinnen onderling en 
tussen grotere tekstgehelen worden vaak expliciet gemaakt met behulp van verbindingswoorden. De 
tekststructuur wordt ondersteund door een heldere lay-out: de tekst is ingedeeld in perikopen van 
enkele korte alinea’s, die voorafgegaan worden door een opschrift dat de kern van de perikoop 
weergeeft. 
Ten slotte vraagt een toegankelijke vertaling om duidelijkheid met betrekking tot vertelde of 
besproken concepten en voorstellingen, en duidelijkheid van retorisch en metaforisch taalgebruik. 
Om deze duidelijkheid te bereiken zijn, zoals in elke vertaling, vertaaltransformaties nodig.   
De vertaaltransformaties in de BGT gaan soms verder dan die in andere vertalingen, maar zijn altijd 
te beargumenteren vanuit de doelstelling van het project en te verantwoorden vanuit de brontekst. 
Vaker dan in andere vertalingen wordt in de BGT informatie geëxpliciteerd of herschikt. Bij 
expliciteren wordt er over een woord, een woordgroep of een zin uit de doeltekst informatie gegeven 
die niet expliciet in de brontekst staat, maar waarvan de kennis wel in de brontekst is verondersteld 
(zie verder: Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal).  
Herstructurering van informatie uit de brontekst wordt in elke vertaling ingezet om te voorkomen 
dat zinnen ongrammaticaal worden of om een zinselement dat in de brontekst de nadruk krijgt, ook 
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in de doeltekst te benadrukken. Maar verplaatsing van een woord, een zinsdeel of een zin wordt in de 
BGT ook toegepast om een teksteenheid meer samenhang en een duidelijker focus te geven. Als 
daardoor informatie uit het ene vers terechtkomt in het volgende of vorige vers, worden de 
betreffende versnummers samengenomen (zie verder: Herstructurering in de Bijbel in Gewone Taal). 
Ook bij het vertalen van beeldspraak  is de doelstelling van de BGT uitgangspunt. De vele metaforen 
die de Bijbel kent en die de tekst aanschouwelijk maken en er emotionele kracht aan geven, missen 
hun doel als de lezer ze niet begrijpt of geen aanknopingspunt heeft om ze te interpreteren. In de 
BGT worden daarom metaforen soms als vergelijking vertaald, wordt in  vergelijkingen vaak het 
vergelijkingspunt geëxpliciteerd, of worden beelden vertaald naar de betekenis. Metaforen die heel 
bekend zijn (God als licht, de levensweg) of beeldspraak waarvan de betekenis in de context ook 
rechtstreeks gegeven wordt, worden wel zonder meer gehandhaafd (zie verder: Verduidelijking in de 
Bijbel in Gewone Taal, Een dal vol botten (Ezechiël 37), Gedicht over de ouderdom (Prediker 12), 
Poëzie in de Bijbel in Gewone Taal.) 
 
Voortraject 
Een vertaling zoals de Bijbel in Gewone Taal is er nog niet in het Nederlandse taalgebied, maar in 
zekere zin is er een voorloper van deze vertaling geweest: de Startbijbel. Voor de Startbijbel was een 
eenvoudig taalniveau het belangrijkste uitgangspunt, omdat deze vertaling bedoeld was voor 
kinderen van 9-13 jaar. In 1989 verscheen een eerste selectie van bijbelboeken, in 1994 werd onder 
dezelfde titel een uitgebreidere editie uitgegeven, waarin een omvangrijker selectie opgenomen is. 
De keuze van teksten moest een enigszins representatief beeld geven van de diverse genres en 
stijlsoorten, en geschikt zijn voor kinderen. Tijdens het Startbijbelproject is er herhaaldelijk discussie 
geweest over de vraag welke selectie godsdienstpedagogisch verantwoord was in verband met 
godsbeeld, en hoeveelheid geweld en seksualiteit. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om een 
complete bijbelvertaling te maken, is het gebleven bij een selectie. 
Er is in het Startbijbelproject ook gesproken over een doelgroep van volwassen lezers, die men onder 
doven, laaggeletterden en etnische minderheden zocht. Men ging ervan uit dat de teksten, hoewel 
vertaald voor kinderen, ook geschikt zouden zijn voor volwassenen met een beperkte 
leesvaardigheid. Toen die veronderstelling door berichten uit de praktijk bevestigd werd, is in 1997 
onder de titel StartersBijbel de Startbijbeltekst zonder illustraties – en zonder versnummers – 
uitgegeven. 
In de periode dat er aan de nieuwe Bijbelvertaling gewerkt werd, is de gedachte aan een complete 
‘Startbijbel’ op de achtergrond geraakt, maar het idee is nooit helemaal opgegeven. En na 
verschijning van de NBV is opnieuw nagedacht over de vraag of een complete bijbelvertaling in 
eenvoudig Nederlands te verwezenlijken zou zijn.  
De Bijbel in Gewone Taal is in bepaalde opzichten een voortzetting van de Startbijbel, maar er zijn een 
aantal belangrijke verschillen.  
 

(1) De Startbijbel betrof een selectie van de Bijbel bedoeld voor opgroeiende kinderen. De Bijbel 
in Gewone Taal is daarentegen vanaf het begin opgezet als een vertaling van de complete 
Bijbel voor een volwassen doelgroep.  

(2) De Startbijbel experimenteerde met eenvoudig taalgebruik zonder dit tot een algemene 
vertaalmethodiek uit te werken. De Bijbel in Gewone Taal heeft de gekozen vertaalmethodiek 
systematisch uitgewerkt en consequent toegepast. Dit resulteert in een consistente aanpak 
met betrekking tot taalgebruik, zinsbouw, verwijzingen, tekstopbouw, etc. Alleen op deze 
manier kan men komen tot begrijpelijkheid over de hele linie.  
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(3) De Bijbel in Gewone Taal is een volwaardige bijbelvertaling. De Bijbel in Gewone Taal is een 
volwaardig alternatief voor iedereen die op enig moment behoefte heeft aan een 
toegankelijke bijbel. Er is bewust gekozen voor een niveau dat geen enkele lezersgroep 
uitsluit, maar tegelijkertijd is de vertaling zo gemaakt dat iedereen die interesse heeft in, of 
plezier beleeft aan een goed leesbare, begrijpelijke bijbel, er iets mee kan. Het is dus een 
echte bijbelvertaling, die aansluit bij een behoefte die leeft onder mensen, ongeacht hun 
leeftijd, opleidingsniveau, achtergrond of voorkennis.   

 
Project Bijbel in Gewone Taal 
In 2006 zijn in een pilotproject drie korte teksten vertaald, 1 Koningen 3:16-28, Psalm 27 en 1 
Korintiërs 1, op een niveau dat nog een stap toegankelijker is dan dat van de Startbijbel. Dit sloot aan 
bij de resultaten uit onderzoek door studenten uit Tilburg en Groningen. Daaruit kwam de Startbijbel 
naar voren als een vertaling die inderdaad begrijpelijker is dan andere vertalingen (de Groot Nieuws 
Bijbel en de Willibrordvertaling). Toch bleek dat ook deze vertaling, en met name in gecompliceerdere 
teksten zoals de nieuwtestamentische brieven en de oudtestamentische profetenboeken, veel vergt 
van lezers met een beperkte leeservaring.  
De drie vertaalde pilot-teksten werden voor commentaar voorgelegd aan lezers met een beperkte 
leesvaardigheid, aan predikanten en docenten die bekend zijn met deze lezers, en aan deskundigen 
op het terrein van eenvoudig communiceren. De behoefte aan een eenvoudige vertaling werd door 
dit commentaar bevestigd en het karakter van de gemaakte proeven werd positief beoordeeld. 
Eind 2006 gaf het NBG-bestuur opdracht tot verdere verkenning van de mogelijkheden voor een 
vertaling in eenvoudig Nederlands en eind 2007 is besloten tot uitvoering van het project, eerst 
onder de titel Basisbijbel, later onder de definitieve benaming Bijbel in Gewone Taal. Het besluit betrof 
een vertaling van de canonieke boeken. Van 2008 tot najaar 2013 is er gewerkt aan de vertaling. In 
2013 ondergaan de teksten een eindredactie, en verschijnt er een voorpublicatie. In 2014 zal de 
uitgever de uitgave van de complete Bijbel voorbereiden, die in de herfst van 2014 zal verschijnen. 
Later zullen er andere edities volgen, niet alleen in geprinte vorm.  
Bij het werk aan de BGT is gebruikgemaakt van de ervaring uit het NBV-project. Het voor dat project 
geproduceerde onderzoeksmateriaal is gebruikt. Bovendien was een aantal vertalers uit het BGT-
project ook al betrokken bij de NBV. Net als bij andere vertaalprojecten van het NBG is er 
samengewerkt door brontekstkenners en doeltaalkenners. Voordat het vertaalwerk begon zijn de 
uitgangspunten voor de vertaling verwoord en zijn er concrete vertaalregels opgesteld. Ook zijn er 
werkprocedures afgesproken. Net als bij eerdere projecten beoordeelden de vertalers elkaars werk.  
Alle teksten zijn voor advies voorgelegd aan de Stichting Makkelijk Lezen, die veel ervaring heeft met 
het schrijven en beoordelen van teksten voor een breed publiek.  
Vier keer is er een selectie van vertaalde teksten voorgelegd aan breed samengestelde leesgroepen, 
die, in kerken, scholen en gevangenissen, de teksten hebben gelezen en besproken op hun 
begrijpelijkheid.  
 
Resultaat  
 
Enkele teksten als voorbeeld 
Het karakter van de BGT is het beste te illustreren met enkele voorbeelden van vertaalde teksten, 
waarbij de tekst in gewone taal voor de duidelijkheid naast andere vertalingen is geplaatst.  
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Exodus 2:3 – gewone woorden 
 
Groot Nieuws Bijbel Bijbel in Gewone Taal 

Maar toen dat niet langer ging, nam ze een biezen 
mandje en bestreek dat met pek en teer.  

Toen de vrouw haar zoon niet langer kon 
verbergen, pakte ze een rieten mand. Die maakte 
ze waterdicht,  

 
De meeste vertalingen vertellen dat de mand met ‘pek’ en ‘teer’ (of asfalt) ‘bestreken’ wordt. In de 
Bijbel in Gewone Taal zijn deze niet zo vaak voorkomende woorden vermeden. Met ‘waterdicht 
maken’ is voor een generieke weergave gekozen die meteen duidelijk maakt waartoe de handeling 
dient. 
 
Matteüs 6:30 – eenvoudige zinnen 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling Bijbel in Gewone Taal 

Als God het groen dat vandaag nog op het veld 
staat en morgen in de oven gegooid wordt al met 
zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij 
jullie dan niet kleden, kleingelovigen?  

Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt 
morgen gebruikt om een vuur te maken. En toch 
versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan 
zal God zeker voor jullie zorgen! Waarom 
vertrouwen jullie dan niet op hem? 

 
In De Nieuwe Bijbelvertaling wordt de informatie gegeven in een lange zin met zowel een als-dan 
redenering als met een verband tussen ‘al’ en ‘hoeveel te meer’. In de Bijbel in Gewone Taal zijn de 
zinnen minder lang en de opbouw van de redenering is helder. Er zijn weer gewone woorden 
gekozen, ook voor het ‘kleden’ van het gras. De bijbeltalige aanspreking ‘kleingelovigen’ is 
weergegeven met een confronterende vraag, waarin voor het element pistis  dat zowel met ‘geloof’ 
als met ‘vertrouwen’ vertaald kan worden, de betekenis gekozen is die het beste past in het centrale 
thema van Matteüs 6. 
 
Psalm 19:2- expliciteren 
 
Groot Nieuws Bijbel Bijbel in Gewone Taal 

het gewelf verkondigt wat hij heeft gemaakt De hoge hemel laat aan iedereen zien 
wat God gemaakt heeft: 
de zon, de maan en de sterren. 

 
In de BGT wordt concreet benoemd wàt de hemel laat zien: de zon, de maan en de sterren. Dit 
voorbeeld wordt besproken in De hemel toont Gods macht (Psalm 19).  
 
Romeinen 8:37 – expliciteren 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling Bijbel in Gewone Taal 

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 
hem die ons heeft liefgehad. 
 

Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle 
moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van 
ons. 

 
Het letterlijk vertaalde ‘in dit alles’ verwijst naar de situatie die in vers 35 beschreven is: lijden, 
vervolging, honger, armoede, gevaar. Om dat te zien, moet de lezer over het schriftcitaat in vers 36 
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heen terugkijken. Voor de duidelijkheid wordt ‘in dit alles’ in de BGT expliciet verwoord in ‘hoe zwaar 
het ook wordt.’ Dit voorbeeld wordt besproken in De zekerheid van het eeuwige leven (Romeinen 8).  
 
Psalm 19:12-14 – harmoniseren 
 
Herziene Statenvertaling Bijbel in Gewone Taal 

Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, 
In het houden ervan ligt groot loon. 
Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? 
Reinig mij van verborgen afdwalingen. 

Heer, ik laat mij door uw wetten leiden, 
en u beloont me daarvoor. 
Vergeef me wat ik verkeerd doe, 
ook de fouten die ik onbedoeld maak. 

 
In de Herziene Statenvertaling wordt conform de brontekst zowel in de derde persoon (uw dienaar) als 
in de eerste persoon (ik) naar de spreker verwezen In de Bijbel in Gewone Taal is dat geharmoniseerd, 
en is om de nederige houding die uit ‘dienaar’ spreekt , verwerkt in de aanspreking ‘Heer’. Meer 
informatie over harmoniseren verschillende woorden voor hetzelfde [niveau 2 – 6]  
 
Romeinen 8:33-34 – herstructureren 
 
NBG-vertaling 1951 Groot Nieuws Bijbel Bijbel in Gewone Taal 
33

 Wie zal uitverkorenen Gods 
beschuldigen? God is het, die 
rechtvaardigt; 

34 
wie zal 

veroordelen?  

33 
God heeft ons uitgekozen; wie 

zal ons dan beschuldigen? God 
verklaart ons onschuldig; 

34 
wie 

zal ons dan veroordelen?  
 

33-34
 Wij zijn door God 

uitgekozen. Moeten we dan 
bang zijn als mensen ons 
beschuldigen of ons 
veroordelen? Nee! Want God 
ziet ons als goede mensen.  

 
Het ‘uitverkorenen Gods’ is zowel in de GNB als in de BGT verbaal geformuleerd: God heeft ons 
uitgekozen. De vragen naar beschuldiging en veroordeling horen in de redenering bij elkaar, en zijn in 
de BGT ook  bij elkaar gezet; omdat de ene vraag uit vers 34 komt en de andere uit vers 35 zijn de 
verzen ook in de versaanduiding bij elkaar genomen. De retorische vragen in NBG 1951 en GNB 
suggereren dat het antwoord zal zijn ‘Niemand’. Maar natuurlijk kunnen er mensen zijn die de 
christenen beschuldigen of veroordelen. De christenen hoeven echter voor zulke mensen, het enige 
dat belangrijk is, is hoe God naar hen kijkt. Meer informatie over herstructurering in verzen 
samennemen [niveau 2 – 8] 
 
Psalm 19:15 – behandeling van metaforen 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling Bijbel in Gewone Taal 

mijn rots, mijn bevrijder Bij u ben ik veilig, 
u bent mijn redder 

 
Veel bijbelse metaforen hebben een min of meer gefixeerde betekenis. Metaforisch taalgebruik volgt 
culturele stereotypen waarmee de oorspronkelijke hoorders of lezers vertrouwd waren. Dat geldt 
ook voor de metafoor ‘rots’, vaak gebruikt als aanduiding voor God. Het beeld wordt gebruikt in een 
vaste betekenis als slaande op Gods kracht die veiligheid en bescherming biedt voor Gods volk. Voor 
de oorspronkelijke lezers was dit een gegeven. Door de betekenis van de metafoor weer te geven, 
wordt dat voor de huidige lezers eveneens duidelijk. Rots staat voor beschermer; in de BGT wordt 
dat bijvoorbeeld weergegeven met de verbale frase ‘die mij beschermt’ of, zoals in psalm 19, ‘bij u ben 
ik veilig’. Meer informatie over herstructurering in Duidelijkheid in de Bijbel in Gewone Taal.  

http://www.bijbelingewonetaal.nl/de-vertaling/
http://www.bijbelingewonetaal.nl/de-vertaling/
http://www.bijbelingewonetaal.nl/de-vertaling/
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Deuteronomium 30:14 – behandeling van metaforen 
 
NBG-vertaling 1951 Bijbel in Gewone Taal 

Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in 
uw hart om het te volbrengen. 

Nee, Gods regels zijn heel dichtbij. Door zijn regels 
steeds te herhalen, bewaar je ze in je hart. En dan 
is het niet moeilijk om ze te volgen! 

 
De NBG-vertaling 1951 vertaalt hier vrij letterlijk, de meeste vertalingen doen het anders: de NBV 
geeft de betekenis van het beeld (ze in je opnemen en je eigen maken), de GNB geeft voor de mond 
een ander beeld (uit het hoofd kennen). In de BGT is het hart bewaard in het herkenbare beeld ‘iets in 
je hart bewaren’, het beeld van de woorden in je mond is weergegeven als ‘hardop uitspreken en 
steeds herhalen’. Meer informatie over de behandeling van metaforen in in De hemel toont Gods 
macht (Psalm 19), Een dal vol botten (Ezechiël 37), Lied over de ouderdom (Prediker 12). 
 
Slot 
Vertalen in gewone taal begint met een keuze voor alledaagse woorden en korte zinnen. Maar er 
komt veel meer bij kijken. Het gaat er ook om dat verwijzingen duidelijk zijn, dat er samenhang is in 
de tekst, dat de tekst een logisch verloop heeft, dat de situatie duidelijk is (wie er spreekt, wat er aan 
de hand is, wat er speelt, wanneer het speelt, etc.). En de manier van spreken moet voor de huidige 
lezer te begrijpen zijn, ook als de brontekst retorisch, idiomatisch of metaforisch taalgebruik bevat. 
Dat alles vraagt om vele, soms ingrijpende vertaaltransformaties, zoals impliciteren en expliciteren, 
generaliseren, harmoniseren en herstructureren.  
Ook in de Bijbel in Gewone Taal zal de inhoud van de Bijbel nog vaak weerbarstig blijven, maar deze 
vertaling verkleint de afstand tussen tekst en lezer aanzienlijk. Zo krijgen lezers nieuwe 
mogelijkheden om zich de inhoud van de tekst eigen te maken. 
 
 
Drs. C. Verheul is neerlandicus en dr. M.J. de Jong is nieuwtestamenticus. Beiden zijn verbonden aan het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 


