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Elke nieuwe bijbelvertaling verschilt van haar voorgangers.
De verschillen kunnen zijn ontstaan doordat het taalgebruik
in de vertaling gemoderniseerd of aan een bepaald niveau
aangepast is. De vertalers kunnen ook veranderde
exegetische inzichten hebben verwerkt. Of ze gebruikten bij
het vertaalwerk een methode die nog niet eerder werd
toegepast. In de serie Vertaalaantekeningen bij het

oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbel-
wetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De
behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch
leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De serie
vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV
die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl. 
In deze zesde aflevering komen vertaalaantekeningen bij
verschillende bijbelboeken aan de orde: Genesis, Deuterono-
mium, Jozua, Jesaja en Johannes. In de periode 22 maart tot
en met 21 juni staan diverse perikopen uit die boeken op het
leesrooster. 

Jozua 4:19-5:1, 10-12 (22 maart)
De vertaling van Jozua 5:10 luidt in de NBV: ‘Toen de Israëlieten in hun
kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond
van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer.’ In het
Hebreeuws is de uitdrukking ‘asah ’èt happèsach gebruikt die in de NBV
is weergegeven met ‘het pesachoffer bereiden’. In andere Nederlandse
vertalingen is de meer generieke vertaling ‘Pasen/paasfeest vieren’ te
vinden (zie bijvoorbeeld NBG-vertaling 1951 (NBG-51),
Willibrordvertaling, Groot Nieuws Bijbel). 
Gezien de context waarin ‘asah ’èt happèsach wordt gebruikt, is eerder te
denken aan het bereiden van het pesachlam en het brengen van het pesach-
offer. Aan dat ritueel is ook in Exodus 12:46-47 gedacht. Daar komt het

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch

leesrooster (6)
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paaslam uitdrukkelijk ter sprake. Ook in andere teksten waar de
uitdrukking voorkomt, gaat het over het bereiden van het paaslam,
bijvoorbeeld in Numeri 9:10 ‘… wanneer iemand een verre reis maakt, en
hij wil toch ter ere van de HEER het pesachoffer bereiden’. Net als in
vertalingen als die van J. Dasberg (Nederlands-Israëlitisch
Kerkgenootschap 1986/5747) en Tanakh (Jewish Publication Society
1985), is in de NBV de voorkeur gegeven aan de contextuele betekenis van
‘asah ’èt happèsach.

Johannes 21:15-19 (26 april)
Het gesprek tussen Jezus en Petrus in Johannes 21:15-19 is in de NBV als
volgt vertaald:

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen
hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u
weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en
voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes,
houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde
keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u
weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18

Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel
om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal
een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen
waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan
hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg
mij.’ 

Wie de tekst in het Grieks leest, zal zien hoe er op een subtiele manier
gevarieerd wordt in woordgebruik. Om de vertaalkeuzes van de NBV te
begrijpen en om de betekenis van dit gedeelte nader te bepalen, zullen we
een aantal details bespreken. 

Petrus
Een eerste variatie betreft de aanduiding van Petrus. Hij wordt aangeduid
als Simon Petrus (vers 15) en als Petrus (vers 15, 17) en door Jezus
aangesproken als ‘Simon, zoon van Johannes’. De afwisseling van Simon
Petrus en Petrus is niet verwonderlijk: in het evangelie volgens Johannes
worden beide namen in afwisseling gebruikt (veelal wordt binnen een
literaire eenheid eerst de volledige naam, Simon Petrus, genoemd, waarna
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in de direct daarop volgende verzen met Petrus kan worden volstaan).
Ook in hoofdstuk 21 worden Simon Petrus (21:2, 3, 7, 11, 15) en Petrus
(21:7, 17, 20, 21) op die manier afgewisseld.1 In de NBV is deze
naamsvariatie steeds weergegeven.2

Opvallend is de naam die Jezus drie keer gebruikt in de vraag die hij stelt:
‘Simon, zoon van Johannes’. De enige andere keer dat deze aanduiding
voorkomt in het evangelie volgens Johannes is in 1:42: ‘Jezus keek hem
aan en zei: “Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je
Kefas heten” (dat is Petrus, ‘rots’).’ Dat moment beschrijft de eerste
ontmoeting van Petrus met Jezus. Hier in Johannes 21 vindt het laatste
gesprek tussen Jezus en Petrus plaats. Het is niet zonder reden dat de
naam ‘Simon, zoon van Johannes’ juist op deze twee plaatsen gebruikt is.

Een drietal variaties
De belangrijkste variaties spelen zich af op drie niveaus: de vraag die Jezus
aan Petrus stelt, het antwoord dat Petrus geeft, en Jezus’ afsluitende
reactie. Schematisch ziet het er zo uit:

(1)
Heb je mij lief, meer dan de anderen hier? agapâis me pleon toutôn
Ja, Heer, u weet dat ik van u houd nai kurie su oidas hoti filô se
Weid mijn lammeren boske ta arnia mou

(2)
Heb je me lief? agapâis me
Ja, Heer, u weet dat ik van u houd nai kurie su oidas hoti filô se
Hoed mijn schapen poimaine ta probata mou

(3)
Houd je van me? fileis me
Heer, u weet alles, u weet toch dat kurie pantas su oidas su
ik van u houd ginôskeis hoti filô se
Weid mijn schapen boske ta probata mou 

De NBV honoreert heel precies de woordvariatie in de brontekst. De
werkwoorden agapan en filein worden onderscheiden door de varianten
‘liefhebben’ en ‘houden van’. Ook de variatie tussen ‘weiden’ en ‘hoeden’
en die tussen ‘schapen’ en ‘lammeren’ blijft zichtbaar in de vertaling. Uit
onderstaande bespreking van deze tekst moge blijken, dat de NBV ook
ten aanzien van subtiele woordvariatie recht wil doen aan de brontekst en
al zijn kenmerken.
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Stilistische of inhoudelijke variatie?
Voor een goed begrip van de tekst is het belangrijk vast te stellen of het in
de besproken gevallen gaat om louter stilistische variatie of (ook) om
inhoudelijke variatie. Het antwoord lijkt te zijn: van beide wat. De
woordvariatie in de afsluitende reactie van Jezus – Weid mijn lammeren;
hoed mijn schapen; weid mijn schapen – wordt doorgaans niet als
inhoudelijke variatie beschouwd. Het gaat om wisselende aanduidingen
van hetzelfde. Die indruk wordt versterkt door het feit dat de derde
formulering een combinatie biedt van het werkwoord van de eerste en het
zelfstandig naamwoord van de tweede. 
Bij Jezus’ vraag en Petrus’ antwoord speelt er wel een inhoudelijk verschil
mee, maar op een andere manier dan sommige commentatoren menen. In
zijn vraag aan Petrus gebruikt Jezus tweemaal het woord agapan
(vertaald: liefhebben); Petrus gebruikt daarentegen steeds het woord filein
(vertaald: houden van) en de derde keer gebruikt ook Jezus dat woord. Is
er tussen deze werkwoorden een inhoudelijk verschil? Er is wel vaak
gezegd dat filein gebruikt wordt om ‘alledaagse liefde’ aan te duiden,
terwijl agapan een hogere vorm van liefde, de ‘christelijke liefde’, zou
aanduiden. Om twee redenen ligt dit niet voor de hand. In de eerste plaats
lijken de werkwoorden filein en agapan in het evangelie volgens Johannes
als synoniemen gebruikt te worden.3 In de tweede plaats geeft een
tussenzin in vers 17 een indirecte weergave van de vraag die Jezus
inmiddels drie keer heeft gesteld met behulp van het werkwoord filein:
‘Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem
hield (filein).’ Het gaat bij agapan en filein niet om twee verschillende
soorten of vormen van liefde. De betekenis van de woorden ligt dicht bij
elkaar. De NBV heeft daarom een goede keuze gemaakt, door enerzijds
het verschil in woordgebruik nauwkeurig te weerspiegelen in de vertaling
en anderzijds in het Nederlands woorden te kiezen die qua betekenis
dicht bij elkaar liggen: liefhebben en houden van.
Toch is de variatie in Johannes 21:15-17 tussen agapan en filein
betekenisvol. Dat blijkt als we er de elementen bij betrekken die Jezus’
vraag en Petrus’ antwoord extra klem geven. De eerste keer dat Jezus zijn
vraag stelt en de derde (en laatste) keer dat Petrus zijn antwoord geeft,
springen eruit in deze korte dialoog. De eerste maal vraagt Jezus: ‘Heb je
mij lief, meer dan de anderen hier?’ We zullen hieronder zien dat dit
betekent ‘Heb jij mij lief, meer dan de anderen mij liefhebben?’ Het
antwoord van Petrus luidt bevestigend, maar staat ver af van de vraag. Op
de kwestie of zijn liefde voor Jezus uitstijgt boven die van de anderen, gaat
hij niet in. En zijn woordgebruik verschilt van dat van Jezus. De tweede
keer stelt Jezus de vraag korter: ‘Heb je mij lief?’ Het bevestigende
antwoord correspondeert nu beter, al varieert de woordkeus. De derde
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keer gebruikt Jezus zelf het woord filein in zijn vraag: ‘Houd je van mij?’
En juist deze derde keer antwoordt Petrus met bijzondere klem: ‘Heer, u
weet alles, u weet dat ik van u houd.’ Hier zijn vraag en antwoord geheel
op elkaar afgestemd.
De woorden agapan en filein duiden niet op twee verschillende soorten
van liefde (de een te hoog gegrepen voor Petrus en de andere haalbaar),
maar de variatie in woordgebruik speelt in deze tekst wel een rol van
betekenis. Duidelijk is, hoe Jezus zijn vraag voor de eerste maal met extra
klem stelt en hoe het weliswaar bevestigende antwoord daar nog ver vanaf
staat. Duidelijk is ook hoe bij de derde maal vraag en antwoord met elkaar
corresponderen en Petrus zijn antwoord met extra klem geeft. De woord-
variatie kleurt en ondersteunt de betekenis van deze tekst. 

‘meer dan de anderen hier’
De vraag zoals Jezus die stelt in vers 15 kan taalkundig gezien op drie
manieren worden opgevat: 

(1) heb je mij lief, meer dan je deze dingen liefhebt (toutôn onzijdig en als
object genomen)

(2) heb je mij lief, meer dan je dezen liefhebt (toutôn mannelijk en als
object genomen)

(3) heb je mij lief, meer dan dezen mij liefhebben (toutôn mannelijk en als
subject genomen)

In het eerste geval zou het gaan om de visserij, de netten of de zojuist
gevangen vissen; die zaken dient Petrus op te geven als hij kiest voor
Jezus. Deze uitleg is erg vergezocht. In de eerste plaats ligt het zozeer
voor de hand om ‘dezen’ op de leerlingen, genoemd in de voorgaande zin,
te betrekken, dat er, ware er zaken uit de visserij (of ‘de vissen’ genoemd
in vers 11) mee bedoeld, dit zonder meer duidelijker aangeduid had
moeten worden. Bovendien gaat het werkwoord agapan, ‘liefhebben’ niet
heel natuurlijk samen met ‘zaken betreffende de visserij’ of ‘vissen’. Het
werkwoord agapan wordt in het Nieuwe Testament in verreweg de
meeste gevallen gebruikt om de liefde tussen mensen en God of Jezus of
de liefde tussen mensen onderling aan te duiden. Jezus stelt Petrus niet
voor een keuze tussen hem of vissen, maar hij wil van Petrus horen
hoezeer deze hem liefheeft.4

Het ligt voor de hand om toutôn op te vatten als slaande op de leerlingen,
als subject of als object van het geïmpliceerde liefhebben. Aan de vertaling
in de NBV is niet te zien of ‘de anderen’ hier subject of object zijn. De zin
kan een samentrekking zijn van: Heb je mij lief, meer dan je de anderen
liefhebt? of van: Heb je mij lief meer dan de anderen mij liefhebben?5 Het
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past bij het karakter van de NBV om – waar dat binnen de criteria van de
doeltaalgerichtheid mogelijk is – de ambiguïteit van de brontekst te
bewaren. Dit vers is daar een goed voorbeeld van.6

De suggestie dat de vraag behelst of Petrus Jezus meer liefheeft dan hij
zijn medeleerlingen liefheeft, is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Men
kan het verbinden met de uitspraak van Jezus: ‘Wie meer van zijn vader of
moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn
zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.’ (Matteüs 10:37). Toch ligt
ook dit niet voor de hand. De gedachte dat de liefde van de leerlingen voor
elkaar hun liefde voor Jezus in de weg zou kunnen staan, is niet aan de
orde in het Johannesevangelie; eerder het tegendeel. 
De laatstgenoemde mogelijkheid ligt daarom het meest voor de hand:
‘Heb je mij meer lief dan dezen mij liefhebben?’ Ook deze opvatting is
niet helemaal zonder moeilijkheden. Zo is er wel tegenin gebracht dat
Jezus op deze manier rivaliteit aanmoedigt of althans toelaat. Die
tegenwerping leest echter te veel in pleon toutôn. Het gaat bij de woorden
‘meer dan dezen’ om een versterking van de vraag ‘Heb je me lief?’
Immers, de vraag die Jezus aan Petrus stelt komt driemaal op hetzelfde
neer. De eerste keer is de vraag niet anders dan de twee volgende keren,
alleen wordt die met meer klem gesteld (net zoals de derde keer dat Petrus
antwoordt dit antwoord op hetzelfde neerkomt, maar met extra klem
wordt gebracht). Wanneer men pleon toutôn leest als een element dat de
vraag wil versterken, komt men uit bij de betekenis ‘meer dan zij van mij
houden’. De referentie aan de anderen legt simpelweg druk op de vraag:
kun je volmondig en zonder enige reserve beamen dat je mij liefhebt?

Petrus uitgelicht
De hier geboden uitleg van pleon toutôn past (als enige van de
mogelijkheden) binnen het hele evangelie volgens Johannes. De vraag of
Petrus’ liefde groter is dan die van de anderen sluit aan bij de op de
voorgrond tredende positie van Petrus eerder in hoofdstuk 21 (vers 1-14)
en elders in het evangelie (13:6-9, 36-38; 18:15-18, 25-27). Het verband
tussen de scène in 21:15-19 en de eerdere teksten 13:36-38 en 18:15-18, 25-
27 is onmiskenbaar. De drievoudige vraag van Jezus aan Petrus
betreffende diens liefde voor hem staat tegenover de verloochening van
Jezus door Petrus. En er zijn meer verbanden. De aankondiging van de
verloochening wordt als volgt ingeleid:

36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus
antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen,
later zul je mij volgen.’ 37 ‘Waarom kan ik u nu niet volgen,
Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus. 38 Maar Jezus 
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zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog
voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. 

In vers 36 duidt Jezus zijn naderende dood en opstanding aan en kondigt
hij aan dat Petrus hem hierin later zal volgen. Petrus benadrukt echter dat
hij bereid is om zijn leven voor Jezus te geven. De woorden ‘zijn leven
geven voor …’ worden ook gebruikt voor de goede herder: ‘een goede
herder geeft zijn leven voor de schapen’ (Johannes 10:11, 15, 17-18; 15:13).
Het is een bewijs van grote, zelfopofferende liefde. Na de drievoudige
verloochening, aangekondigd in 13:38 en verteld in 18:15-18, 25-27, komt
Jezus in Johannes 21:15-19 nog eenmaal terug op het gesprokene in 13:36-
37. Jezus vraagt van Petrus een drievoudige verklaring van zijn liefde.
Deze liefde (die zelfopoffering insluit) vormt de sleutel voor Petrus’ taak
om Jezus’ schapen te weiden (vergelijk voor dit beeld ook Handelingen
20:28 en 1 Petrus 5:1-4). Tenslotte maakt Jezus duidelijk dat Petrus hem
zal ‘volgen’ in de betekenis van 13:36: volgen in de dood (en in de
opstanding).
De liefde die Jezus van Petrus vraagt, is de zelfopofferende liefde naar het
voorbeeld van de goede herder. Die liefde is de voorwaarde om de kudde
van de goede herder te mogen weiden. 

Noten

1 De aanduiding Petrus in vers 15 (‘Petrus antwoordde’) is een verduidelijkende

weergave van ‘hij’ in de brontekst.

2 In Johannes 21:3 is dit verkeerd gedaan. De brontekst heeft hier de volledige naam

en die had ook in de vertaling gehandhaafd moeten blijven, zoals overal in het

Johannesevangelie is gedaan. Met dank aan een opmerkzame lezer. 

3 C.K. Barrett, The Gospel according to St. John, London 1978, 584.

4 Een dergelijke tegenstelling tussen Petrus’ oude werk als visser en zijn nieuwe

werk als ‘visser van mensen’ past wel bij bijvoorbeeld Lucas 5:1-11, maar niet in

Het evangelie volgens Johannes. 

5 In beide gevallen is de samentrekking correct. Weliswaar is een voorwaarde voor

samentrekking dat de gemeenschappelijke delen identiek zijn naar vorm, betekenis

en grammaticale functie, maar persoonsvormen mogen ook samengetrokken

worden als ze alleen in getal of persoon verschillen (vergelijk een zin als ‘Jullie

komen dus meteen en ik morgen pas’).

6 In Groot Nieuws voor U is alleen de eerste lezing mogelijk door de keuze voor een

persoonlijk voornaamwoord ‘zij’ in plaats van ‘de anderen’: ‘heb je mij meer lief

dan zij?’ Ook de Naardense Bijbel heeft met ‘zij’ voor een subject gekozen. In Het

Boek sluit de keuze voor een ander werkwoord ambiguïteit uit: ‘Houd je van Mij?

Meer dan de anderen?’
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Deuteronomium 4:32-40 (10 mei)
Deuteronomium 4:40 is in de NBV als volgt vertaald: ‘Houd u altijd aan
zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw
kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER,
uw God, u geven zal.’ Deze vertaling verschilt op één punt van de NBG-
51, althans wat betreft de interpretatie van de twee laatste woorden van de
Hebreeuwse tekst kol hajjamiem, ‘alle dagen, altijd, voortdurend’. In de
NBG-51 hebben deze woorden betrekking op het geven van het land
waarvan in dit vers sprake is: ‘… opdat gij lang leeft in het land, dat de
HERE, uw God, u geven zal voor altijd.’ Het land wordt dus voor altijd
in bezit gegeven. Maar als dat de bedoeling van deze tekst is, dan is die in
strijd met andere teksten in Deuteronomium waarin het geven van het
land juist voorwaardelijk is (zie bijvoorbeeld 4:1; 28:58-64). 
Een alternatieve opvatting is dat kol hajjamiem slaat op de voorspoedige
tijd die aan de Israëlieten in het land wordt beloofd. Een bezwaar tegen
die veronderstelling is dat de verbinding van ‘alle dagen’ en ‘lang leven’
tautologisch aandoet: ‘opdat gij voor altijd lang leeft …’ 
Een derde mogelijkheid is dat kol hajjamiem aan het slot van 4:40 slaat op
de inzet van het hele vers, namelijk de opdracht om zich aan Gods
geboden te houden. Dus: ‘Houd u altijd aan zijn wetten…’ Er zijn
verschillende andere teksten in Deuteronomium aan te wijzen waar het
motief van de permanente wetsbetrachting expliciet aan de orde is (zie
bijvoorbeeld 4:9-10; 6:2; 11:1). Een probleem met deze interpretatie is
weliswaar dat de syntactische constructie van vers 40 nogal gecompliceerd
is. Maar de adverbiale bepaling van tijd wordt in Deuteronomium wel
vaker op vergelijkbare manier als zinsdeel aan het slot toegevoegd (zie
bijvoorbeeld 12:1). 
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Jesaja 45:15-19 (17 mei)
In de NBV luidt de vertaling van Jesaja 45:15: ‘En: “Voorwaar, u bent een
God die zich verborgen houdt, / de God van Israël, die redding brengt.”’ 
Het gebruik van aanhalingstekens in dit vers wijst erop dat de vertalers
deze woorden hebben opgevat als een uitspraak van een van de
participanten in Jesaja 45. Het voegwoord ‘en’ waarmee vers 15 begint,
koppelt de uitspraak aan de directe rede in het voorafgaande vers: ‘Bij u
alleen is een God, / er is geen andere god, niet één.’ Deze woorden
worden ten overstaan van de Judese ballingen in Babylon uitgesproken
door Egyptenaren, Nubiërs en Sabeeërs, volken die door de Perzen zijn
onderworpen. Het voegwoord ‘en’ voor de dubbele punt aan het begin
van vers 15 maakt duidelijk dat in de NBV na de eerste uitspraak van de
volken in vers 14 een tweede volgt. 
De beslissing om het eerste deel van Jesaja 45:15 als uitspraak van de
volken op te vatten vindt steun bij diverse commentatoren. Sommigen van
hen gaan in het voetspoor van Rasji en Ibn Ezra nog verder en vatten het
hele gedeelte 14b-17 op als een gebed of een belijdenis van de volken. De
woorden in vers 14b zijn gericht tot de Judese ballingen (Sion), terwijl in
vers 15 God rechtstreeks wordt aangesproken. Onder andere in de
nieuwste editie van Tanakh, een vertaling van de Jewish Publication
Society (1985), en in de Traduction Œcuménique de la Bible (1988) is die
opvatting mooi uitgewerkt. 
Volgens andere commentatoren is het echter niet aannemelijk dat de
volken het credo van Israël in vers 15 (‘U bent een God die redding
brengt’) hier al in de mond nemen. Dat is eigenlijk pas denkbaar na 45:20-
22. Vers 15 is wel de voortzetting van vers 14, maar in vers 15 is een
profetische instantie aan het woord die de woorden van de volken uit vers
14 bekrachtigt, en daaraan tegelijk een extra dimensie geeft, namelijk die
van de verborgenheid van de redder zoals Israël hem in de geschiedenis
heeft ervaren. 
Welke interpretatie men ook kiest, de uitleg wordt bepaald door de vraag
wie in Jesaja 45:15-19 aan het woord is. Het antwoord daarop is beslist
niet eenvoudig, maar men kan het ook niet open laten. De tekst stelt de
exegeet en de vertaler voor het probleem dat er voor beide interpretaties
zinnige argumenten te vinden zijn.
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Met Andere Woorden (28) 1

Genesis 11:1-9 (31 mei)
Het verhaal over de torenbouw van Babel in de NBV is een goed voor-
beeld van de manier waarop rekening is gehouden met woord- en
motiefherhaling in de Bijbel. De herhaling van woorden en begrippen
ondersteunt de structuur van de tekst van Genesis 11:1-9 op een zinvolle
manier. Woorden die het narratieve basismateriaal vormen in het eerste
deel van het verhaal (11:1-4), komen na een allesbeslissende gebeurtenis
(11:5) terug in het tweede deel (11:6-9), maar dan in een tegengesteld
perspectief. 
In het eerste deel lezen we ‘Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal
gesproken’ (11:1) en ‘Laten we een stad bouwen (…), dan zullen we niet
over de hele aarde verspreid raken’ (11:4). Maar in het tweede deel
gebeurt juist datgene waarvoor de mensen bang waren: ‘De HEER
verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad
werd gestaakt’ (11:8, zie ook 9b), door verwarring te brengen in de taal
die op de hele aarde gesproken werd (11:7, 9a). 
De hierboven vet gedrukte woorden markeren verschillende fasen in de
ontwikkeling van het verhaal. Vanwege die narratieve functie zijn ze in de
vertaling zoveel mogelijk op gelijke manier vertaald. 
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