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Aanwijzing 
‘Tip aan lezer: niet aan 1 stuk door lezen, maar een enkel hoofdstuk p/keer’ 

Wekenlang lag dat briefje naast mijn toetsenbord, met de op- en aan-

merkingen van iemand die dit boek al gelezen had voordat het bestond. 

Althans, een proefeditie ervan. Het zinnetje stond onderaan het bovenste 

blaadje. Als een conclusie, een slotsom. 

Waar sommige schrijvers hun boeken beginnen met een dankwoord, 

vang ik maar aan met het overnemen van de aangereikte raad. Dat kun je 

een eerbetoon noemen. Of plagiaat. 

Het lijkt mij voor de lezer inderdaad het prettigst om dit boek niet in 

één en dezelfde adem uit te lezen. Volstaan met eenmaal daags zou ook 

kunnen, want de stukjes hebben iets weg van columns die je leest in een 

krant en meditaties in een dagboekje. Ze zitten er een beetje tussenin: 

tussen wereld en kerk, tussen wal en schip. Soms zijn ze heel serieus be-

doeld en soms veel minder. En die aanwijzing is eigenlijk nog wezenlijker 

dan dat je deze pil niet in één keer naar binnen moet werken. 

Oordeel zelf hoeveel stukjes u per dag mag hebben. Raadpleeg uw dok-

ter bij twijfel. Of liever nog uw dominee, want er staan ook wel zaken in die 

je van hem of haar niet zult horen. 

 

‘Dat wordt dus geen theologisch boek’, zei diezelfde vriend die de proef-

editie las nadat ik hem had uitgelegd wat mijn plannen met Zoekt & Gijzelt 

waren. En dat had hij goed begrepen. Ik ben geen theoloog, maar hoge-

schooldocent Informatica. Ik heb Technische Natuurkunde gestudeerd en 

ben programmeur geweest. Hard en exact. Maar ik kom ook al jaren weke-

lijks in de kerk en heb affiniteit met taal. Ik schrijf graag en kennelijk goed 

genoeg om ooit gevraagd te zijn als wijkredacteur voor het Protestants 

Kerkblad Delft. Vanuit diezelfde liefde voor taal buig ik mij bij vlagen tenen-
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krommend over afstudeerverslagen. Want neemt u van mij aan: niet elke 

Informatica-student van begin twintig heeft veel op met Nederlands. 

Met Bijbelteksten ook niet trouwens. 

 

‘Tenenkrommend’ is een voorbeeld van een woord dat tot een hoofd-

stuk in deze bundel had kunnen leiden. Ik was al een aardig eind op weg, 

toen ik me afvroeg wie mijn tenen nu eigenlijk kromt. Volgens mij doe ik 

dat zelf. En toch noem ik een afstudeerverslag dat taalkundig de plank mist 

‘tenenkrommend’. Dan zou het dus die kromme tekst zijn die kromt.  

Zoekend in de Bijbel ontdekte ik dat ‘teen’ en ‘tenen’ in dertien verzen 

voorkomen. Alleen maar in het Oude Testament. Vingers vind je wel in het 

Nieuwe: precies tien keer. Wijst dat ergens op? 

Laten we het bij die tenen houden. Een voorbeeld. 

Er was opnieuw oorlog in Gath. Er was een man van grote lengte die zes vingers 

aan zijn handen had en zes tenen aan zijn voeten, vierentwintig in getal. Ook deze 

was bij Rafa geboren.3 

Kreeg ik bij ‘tenenkrommend’ al een grijns op mijn kaken, nu sla ik echt 

op mijn dijen! Ik krabbel achter mijn oren, frons mijn wenkbrauwen. Als je 

zes vingers en zes tenen hebt, hoeveel vingers-en-tenen heb je dan? Twaalf! 

Dat snapt een kind van zes. Misschien recht een lezer nu de rug, schudt hij 

het hoofd en verzucht: ‘Ja, dat snapt een kind van zes. En de schrijver van 

dit boek is 46 en ondanks een academische opleiding te dom om te snappen 

dat ze zes vingers aan elke hand bedoelen.’ 

Nou ja, dat vermoed ik wel, maar waarom zou een logische lezing van een 

Bijbeltekst de juiste zijn? In dat Boek waar eersten de laatsten zijn, waar je 

na het delen van broden en vissen meer overhoudt dan het aantal waarmee 

je begon, moet ik daar teksten letterlijk nemen of niet? Moet ik wat ingaat 

tegen mijn verstand schrappen of juist laten staan? 

                                                                    
3 2 Samuël 21: 20 (HSV) 
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Zoekt & Gijzelt is geschreven door iemand die in werk en kerk te maken 

heeft met geloof, taal en logica. Het lijkt weleens of dat drie aparte werelden 

zijn. De lezer neem ik mee op ontdekkingsreis. Als regel gaat dat spelender-

wijs, maar wat is wijs en wat zijn de spelregels? 

 

Meestal gaan de stukjes als volgt. Ik kom met een woord en tik dat in bij 

een Zoekmachine die Bijbelteksten doorspit. Soms vindt de computer veel 

en soms helemaal niets of precies één tekst.  

Als je ontdekt dat het woord ‘opmerkelijk’ in geen van de ingeburgerdeii 

Bijbelvertalingen voorkomt, dan is dat opmerkelijk. Maar zegt het ook iets? 

Opvallend is het, meer waarschijnlijk niet. Dat een woord in geen enkele 

vertaling wordt gebruikt, wil nog niet zeggen dat het on-Bijbels is. Neem 

‘vergevingsgezind’: dat kom je nergens tegen. Geen enkele ‘gezindheid’ zul 

je vinden in de Statenvertaling, terwijl ‘gezondheid’ niet in de NBG staat. 

Dat het woord ‘besnijdenis’ maar één keer in het Oude Testament wordt 

aangetroffen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. 

Veelal beperkt het zoeken zich tot vier vertalingen die in het volgende 

hoofdstuk aan het publiek zullen worden voorgesteld. Maar de echte beper-

king zit niet in het viertal, maar in het feit dat het speuren naar letterlijke 

woordjes een bedenkelijke manier van zoeken is. ‘Bedenkelijk’: dat woord 

staat alleen in de NBG-vertaling, één keer4 om precies te zijn. 

 

Wellicht hebt u de inhoudsopgave hiervoor al doorgenomen en vroeg u 

zich af wat u te wachten staat. Dat varieert nogal. We zullen het soms heb-

ben over woorden die nooit in de Bijbel staan terwijl je dat wel zou ver-

wachten. ‘Onfeilbaar’, ‘kip’ en ‘jawoord’ zijn daar voorbeelden van. Er zijn er 

ook die je in bepaalde vertalingen niet tegenkomt. Dat het woord ‘echt’ 

nooit wordt aangetroffen in de NBG-vertaling, is iets wat mij verbaasde. De 

woorden ‘voorzichtigheid’, ‘oogjes’ en ‘opperzangmeester’ worden alleen 

                                                                    
4 Handelingen 27: 9 (-NBG) 
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maar gebruikt in de Statenvertaling. Merkwaardig genoeg staan normale 

woorden als ‘probleem’ en ‘fout’ alleen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Net als 

‘medemens’. 

De Statenvertaling is door haar respectabele ouderdom soms verstoken 

van woorden die behoorlijk alledaags zijn. Zij ontbeert ‘willekeurig’, ‘hal-

verwege’ en ‘alledaags’. Voorwaar heel normale Nederlandse woorden.  

Ach, wat is normaal? Alleen in de NBV zul je ‘normaal’ tegenkomen. 

 

Regelmatig staan we in dit boek stil bij woorden die maar op één plaats 

in de Bijbel staan, soms zelfs maar in één vertaling. ‘Geborgenheid’ en ‘her-

vormd’ hebben zelfs aanleiding gegeven tot een apart hoofdstuk. Maar een 

woord als ‘wantrouwen’ kom je ook maar in één Bijbelvers5 tegen. 

Dit hoofdstuk is nu op de vierde pagina en we hebben per ongeluk al 

een paar woorden gebruikt die precies één keer in de Bijbel staan. ‘Wenk-

brauwen’ bijvoorbeeld staat in één vers6 in vier vertalingen. Maar vooral de 

woordjes die je precies één keer in één vertaling7 tegenkomt fascineren mij. 

Zoals ‘ingeburgerd’, op de vorige pagina. 

 

Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan dit boek en dat het lezen ook 

leerzaam zal zijn. ‘Leerzaam’: geen enkele vertaling; ‘plezier’ alleen NBV. 

 ‘Aanwijzing’: het leek me een mooi woord om mee te beginnen, alleen 

al alfabetisch. Bij het zoeken kwam ik erachter dat het 21 keer voorkomt in 

de Nieuwe Bijbelvertaling (bijna altijd in het Oude Testament) en acht keer 

in de Herziene Statenvertaling (bijna altijd in het Nieuwe Testament). Heb 

ik daar iets aan? Kan ik daar iets mee? 

Nee. 

Nou ja, de eerste poging mag best mislukken, toch? 

                                                                    
5 1 Samuel 18: 9 (-NBG en -NBV) 
6 Leviticus 14: 9 
7 Deuteronomium 4: 25 (-NBG) 
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Enige Troost 
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? x 

Er is een tijd geweest dat bovenstaande vraag aan catechisanten werd 

gesteld. De bedoeling was dan dat ze spontaan en eerlijk het volgende ant-

woord gaven. 

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns 

getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al 

mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost 

heeft, en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van 

mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet; 

waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en 

Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.xi 

Zelf heb ik die tijd niet meegemaakt; ik zou er ook moeite mee hebben 

gehad. Niet dat ik het antwoord niet uit mijn hoofd geleerd gekregen zou 

hebben. Mijn geheugen was in mijn tienerjaren zo slecht niet, als ik het me 

goed herinner. Maar bij de vraag naar mijn enige troost zou ik één ant-

woord willen geven. Er kan er maar één de enige zijn en dat geldt ook voor 

troost. 

 

Nu zou je kunnen zeggen dat een zin met zeven komma’s nog steeds 

één antwoord is, maar dat bevat dan wel meer dan één troost. Alleen al het 

woordje ‘ook’ geeft aan dat het er niet maar eentje is. 

Laten we al die troostrijke gedachten eens opnoemen. 

 

1. Mijn lichaam is het eigendom van Jezus. 

2. Mijn ziel is eigendom van Jezus. 

3. Dat geldt voor mijn leven, maar ook voor mijn sterven. 
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4. Mijn Zaligmaker is trouw. 

5. Hij heeft voor mijn zonden betaald. 

6. Hij heeft mij verlost van de duivel. 

7. Hij bewaart ons. 

8. Zonder de wil van mijn Vader? Geen haar op mijn hoofd! 

9. Werkelijk alles dient tot mijn zaligheid. 

10. De Heilige Geest werkt in mij. 

11. Ik ben zeker van eeuwig leven. 

12. God maakt mij bereid om voor Hem te leven. 

 

Negen komma’s, twaalf bemoedigingen: dan kun je toch niet van de 

enige troost spreken? 

 

Wie het antwoord opsplitst, ziet dat sommige van die twaalf delen een 

wat andere lading hebben dan andere. Dat ik zeker ben van eeuwig leven, is 

van een andere orde dan dat die ene haar in de wasbak daar door Gods wil 

terechtgekomen is. Of in ieder geval niet buiten zijn wil om. 

Het aardige van het antwoord in mootjes hakken, is dat je gaat zien dat 

zo ongeveer alle delen van het Onzevader terugkomen. Met de Heilige 

Geest, de Trooster, als toegift. Het lijkt wel of zondag 1 een ouverture is op 

de finale van de zondagen 45 tot en met 52. 

 

Het zal je maar gevraagd worden: ‘Wat is uw enige troost?’ 

‘Welk antwoord wilt u horen, dominee? Van Heidelberg, van mijzelf, of 

van de Bijbel?’ 

‘Doe maar van de Bijbel, dan weten we tenminste zeker dat het waar is.’ 

De jeugd van tegenwoordig heeft internet op de mobiele telefoon en 

kan met een paar vegende duimbewegingen alle antwoorden oprapen. Dat 

hadden wij vroeger niet, op een regenachtige dinsdagavond in november, 

in een muffe consistoriekamer. 
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In de NBV en de NBG komen de woorden ‘enige troost’ niet als onlos-

makelijk paar voor, maar de al dan niet herziene Statenvertaling vindt dit 

koppel wel. 

Eén enkele hit op ‘enige troost’: zie je nou wel dat er maar eentje is! 

Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der 

liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewe-

gingen en ontfermingen zijn…9 

Ho, wacht: hier staat niet dat er een enige troost is, maar er wordt een 

voorwaarde gesteld: indien er enige troost is. Bovendien gaat het niet om de 

enige troost of mijn enige troost, maar om troost in een zeer geringe hoe-

veelheid. ‘Al is er maar een heel klein beetje…’ 

 
 סלה 

 

Je kunt je afvragen of je op zoek naar enige troost het woord ‘enige’ 

moet meenemen in je zoektermen. Als er toch maar één troost is, dan heb je 

aan dat woord zelf voldoende.  

Tientallen hits vind je ermee, wat geen verbazing wekt, want als er iets 

is wat mensen door de generaties heen in de Bijbel gezocht en gevonden 

hebben, dan is het wel troost. De vraag is wel of het telkens dezelfde troost 

betreft waar zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus het over heeft. 

 

Laten we eens een paar zoekresultaten op een rij zetten. 

‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons 

deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ 10 

Dat gaat over een zoon met een kleine letter: de pasgeboren Noach. 

                                                                    
9 Filippenzen 2: 1 (SV) 
10 Genesis 5: 29 (NBV) 
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Toen bracht Isaak haar in de tent van zijn moeder Saraxii, en hij nam Rebekka, 

en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaak troost na de dood 

van zijn moeder.11 

Natuurlijk kun je achter deze oudtestamentische voorbeelden de hand 

van God zien, ook al gaat het dan via Noach en Rebekka. Maar is dit nog 

steeds wat ze in Heidelberg bedoelden?  

 

Laten we verder zoeken in het Nieuwe Testament. 

Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten, en Marcus, de neef van Bar-

nabas (…) en Jezus genaamd Justus, de enigen uit de besnedenen, die mijn mede-

werkers zijn voor het Koninkrijk Gods, en die mij dan ook tot troost zijn geweest.12 

Ook hier geldt: achter de mensen die met name genoemd worden, zit 

meer dan menselijk meewerken en menselijke liefde. Maar kun je, als je de 

Bijbel serieus neemt, volhouden dat er maar één troost is? 

 

In het antwoord op vraag 1 van de HC telden we negen komma’s; in de 

vraag zelf staat er ook eentje. Zou daar soms het probleem zitten? Als we 

die komma nou eens weglaten… Dan staat er: ‘Wat is uw enige troost beide in 

het leven en sterven?’ Welke troost houdt het nog vol nadat wij onze laatste 

adem uitblazen? Ja, dat verandert de zaak. Want Noach, Rebekka, Aristar-

chus, Marcus en Justus kunnen bij elkaar nog zoveel troost bieden: het 

houdt een keer op met ze. 

Ach, wat bekommer ik me om die komma. Laat toch staan, en lees die 

bijzin als een toelichting, een hint om het goede antwoord te vinden. Dan is 

wat de Catechismus antwoordt zo vreemd nog niet. 

                                                                    
11 Genesis 24: 67 (NBG) 
12 Kolossenzen 4: 10-11 (NBG) 
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Toch blijft de vraag of het antwoord ook echt het onze is. Gevraagd 

wordt naar uw en mijn troost. En ik moet nog zien dat de gemiddelde cate-

chisant, als je zou vragen om in eigen woorden te vertellen waar hij of zij 

troost uit put, met iets van gelijke strekking zou komen. 

 

Laten we nog een laatste zoektocht ondernemen: de Groot Nieuws 

Bijbel, die heeft doorgaans formuleringen die nog aardig op onze eigen 

woorden lijken. Ook die vertaling heeft één hit, maar dan een gans andere. 

Job antwoordde: ‘Luister toch eindelijk eens naar mij; dat zou mijn enige troost 

zijn. Geef me de kans om uit te spreken; daarna kun je lachen wat je wilt.’ 13 

In alle andere gangbare vertalingen van dit vers wordt ook van ‘troost’ 

of ‘vertroostingen’ gesproken, maar Groot Nieuws zegt dat dit de enige is.  

Althans, Job zegt dat volgens deze vertaling. Waar halen ze dat ‘enige’ 

vandaan? Zouden de vertalers hier stiekem hun eigen frustraties over opge-

dreunde catechismuslesjes door hebben laten klinken?  

De kans om uit te spreken: ik zou het een prachtige naam vinden voor een 

catechesemethode. 

                                                                    
13 Job 21: 1-3 (GNB) 
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Onfeilbaar 
‘Weet je hoe je rooms-katholieken kunt stangen?’ 

Een collega vroeg het me, tijdens het middagmaal, nadat eerder al aan 

een andere collega, die moslim is, gevraagd was waarom een varken een on-

rein dier is. Terwijl ik de stellige indruk had dat de vraagsteller daar totaal 

niet in geïnteresseerd was. Die hoopte alleen maar een antwoord te krijgen 

dat reeds bestaande opvattingen over de Islam zou bevestigen. 

In zekere zin lijken ongelovigen sprekend op gelovigen: gedreven door 

hun twijfels zoeken ze naar bevestiging. 

 

‘Weet je hoe je rooms-katholieken kunt stangen?’ 

Ik zei dat ik geen enkele behoefte had om rooms-katholieken te stangen 

en dus ook niet geïnteresseerd was in het antwoord. Kreeg ik het toch! Het 

deed mijn waardering voor Jehova’s getuigen toenemen. Die gaan altijd ge-

woon weg als je zegt geen belangstelling te hebben. En nog vriendelijk ook. 

Maar deze boodschapper ging onomzeilbaar verder. 

‘Dan moet je zeggen dat ze geloven dat de paus onfeilbaar is en dat…’ 

‘Dat geloven ze helemaal niet.’ 

Ik liet mijn collega niet uitpraten. Waarom zou ik? Mijn beleefde poging 

om het gesprek te beëindigen had al gefaald, dus ik verlaagde me maar tot 

zijn niveau van wederzijds respect, of het gebrek daaraan. 

‘Rooms-katholieken geloven helemaal niet dat de paus onfeilbaar is’, 

sprak ik langs hem heen. ‘Ze geloven alleen dat de uitspraken die hij ex 

cathedra doet onfeilbaar zijn. En die doet hij maar hoogst zelden.’ 

De spreker – het woord ‘gesprekspartner’ dekt de lading niet – ging on-

gestoord verder. De monoloog zou geen andere wending krijgen dan hij 

zich had voorgenomen. Het door mij gezegde was ongehoord. 
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‘Dan moet je vragen wie nu eigenlijk zegt dat de paus onfeilbaar is, en dan 

blijkt dat de paus zelf te zijn, maar dat zegt natuurlijk niets want…’ 

Ik onderbrak weer – wie redeloos is kun je niet in de rede vallen – en 

vertelde dat wij docenten wat dat betreft niet veel beter in elkaar steken. 

Als een student mijn tentamenvragen anders beantwoordt dan ik zelf zou 

doen, dan reken ik het zijne fout en ga ik niet aan het mijne twijfelen.  

Maar wie zegt dat ik er niet naast zit? 

 

Zo zwetsten we volledig langs elkaar heen. We maakten allebei een 

praatje, ieder het zijne. Mijn interrupties waren niet hinderlijk, want we 

luisterden toch niet naar elkaar. Het was in zekere zin een zinvol gesprek. Ik 

werd namelijk bevestigd in mijn vooroordeel dat het zelden verschil maakt 

wat je zegt. De vraag of ik wist hoe je een roomse broeder zou moeten stan-

gen: het antwoord deed er niet toe. Het tegenspreken van de leer van de 

onfeilbaarheid: geen enkel effect. 

Later zocht ik het na op Wikipedia, de bron die niet alles weet, maar wel 

meer dan ik. 

Als een paus iets ‘ex cathedra’ afkondigt, dan heet hij onfeilbaar te zijn. Sinds 

het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 het dogma van de onfeilbaarheid heeft afge-

kondigd, heeft slechts eenmaal een paus ex cathedra gesproken, namelijk Paus Pius 

XII, die in 1950 het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde.xxv 

Eén keertje maar… ik vraag me af hoe vaak ik in mijn korte leven al van 

mezelf gedacht heb dat ik er onmogelijk naast kon zitten. 

 

Als protestant denk ik: die tenhemelopneming van Maria, daar staat in 

de hele Bijbel niets over. Maar het geloof van rooms-katholieken gaat ver-

der dan Paulus en Petrus. Protestanten geloven gewoon minder. 

Maria-Tenhemelopneming: ik heb het niet eens in de Zoekmachine getikt, 

want ik geloof het zo wel dat dat nergens in de Bijbel voorkomt. 

‘Onfeilbaar’ ook niet trouwens.xxvi 
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Lichaamstaal 
Iedereen die e-mails stuurt, krijgt er ooit mee te maken: je verzendt een 

bericht en het komt totaal anders over dan je bedoelde.  

Bij geschreven berichten gebeurt dat veel eerder en vaker dan bij mon-

delinge communicatie die ‘van aangezicht tot aangezicht’ plaatsvindt. Dat 

heeft te maken met het ontbreken van de zogenaamde lichaamstaal; body 

language zeggen de Engelsen. 

Communicatiedeskundigen beweren dat 80% van wat je zegt non-ver-

baal wordt overgebracht, maar echt begrijpen doe ik die boodschap niet. 

Een collega van me verwoordde dat als volgt: als zo’n groot deel non-

verbaal gaat, dan zou ik een Chinees toch moeiteloos kunnen begrijpen? 

Dat 80% van de lucht uit stikstof bestaat, snap ik. Dat kun je meten; het 

heeft bovendien een betekenis waar ik me iets bij kan voorstellen. Hooguit 

komen er vragen op of je van massa of volume uitgaat en of het nog van de 

temperatuur afhangt, maar dat zijn marginale kwesties. Maar 80% van een 

boodschap... wat is dat? Een half brood is 50% van een heel brood, maar dat 

is een boodschap die je bij de bakker haalt en daar gaat het hier niet om. 

 

Van e-mail onderkennen we het probleem; we weten dat het gevaar be-

staat dat een eventuele grap de lezer ontgaat en hebben daar een oplossing 

voor: emoticons. Dat zijn symbooltjes waarmee je – al dan niet ten overvloe-

de – nog even aangeeft dat het maar een geintje is. Waarom gebruiken we 

deze leestekenachtige symbolen eigenlijk alleen maar in e-mail en whatsapp, 

en niet in een brief of een boek? Waarom zou in een mail het misverstand 

eerder optreden dan in gedrukte tekst? 

 

De Bijbel staat vol met symbolen en afhankelijk van hoe vrijzinnig je 

bent, vormen die meer of minder dan 80% van de Boodschap. Kan daar nou 
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niet een symbooltje bij, voor de duidelijkheid? Dat je weet of iets letterlijk 

genomen moet worden of niet. 

De grondtekst van de Bijbel kent al niet eens leestekens, laat staan 

emoticons. Maar in onze eigen taal hebben we ze ook niet.  

 

Lichaamstaal komt in de Bijbel niet voor. We hebben alleen de tekst, 

niet de intonatie, de blik, de houding, de trilling in de stem. De gesprekken 

tussen Jezus en zijn discipelen, Mozes en het volk, Job en z’n vrienden: we 

lezen alleen de woorden die gezegd werden, en dan nog eens vertaald ook. 

Of twee keer vertaald: de grondtekst van het Nieuwe Testament is Grieks en 

dat is niet de taal die Jezus sprak. 

Als ik het schilderij van Rembrandt met de Verloren Zoon zie, dan doet 

dat iets met me. Misschien doet het verhaal wel meer dan wanneer ik de 

Bijbel lees. Maar hoe zou het zijn als we die vader en die zoon in het echt 

konden aanschouwen? Als we de ogen van die oude man hadden gezien, de 

stem van zijn wederhorig kroost gehoord hadden... Misschien een ongeluk-

kig voorbeeld, want gelijkenissen zijn niet echt gebeurd, maar de lezer 

snapt de bedoeling. 

 

Mijn echte punt is: missen wij niet heel veel? En dan bedoel ik niet 80% 

of 95% maar eerder 99,8%.  

Neem alleen al het verschil tussen een preek die je leest en eentje die je 

hoort. Maar zelfs dan geldt dat het de lichaamstaal en intonatie van de predi-

kant is die je meekrijgt. 

Er zit natuurlijk wel een principieel verschil tussen het lezen van de 

Heilige Schrift en het lezen van een e-mail. Van het eerste wordt gezegd dat 

de Geest erin meewerkt of kan werken. Het is niet alleen maar een stukje, 

meer dan een reeks woordjes. Iedereen die weet wat het is om eens echt 

voor een Bijbelgedeelte te gaan zitten, biddend, overdenkend, weer eens 
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teruglezend, die weet dat sommige teksten je telkens weer kunnen verras-

sen. Bij e-mailtjes gebeurt dat toch wat minder. 

 

Ik ken één gedeelte in de Bijbel waar Jezus veelzeggend zwijgt. Dat is 

wanneer Petrus Hem voor de derde maal verloochent. De haan doet z’n 

mond open, Jezus zelf niet. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 

als een ooi die stil is bij haar scheerders, houdt Hij zijn lippen samen. 

En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan.95 

Hij zei niets. Helemaal niets; 100% non-verbale communicatie. 

Zijn ogen zullen Boekdelen gesproken hebben, al heb ik er persoonlijk 

een nadrukkelijke voorkeur voor om open te houden hoe die ogen keken en 

wat ze zeiden. Als dat ergens opgeschreven had moeten worden, dan had 

het wel in de Schrift gestaan. Maar het staat er niet, nergens, in geen enkele 

vertaling. 

Hoe zal Hij gekeken hebben?  

Hij die eerst verraden werd en nu verloochend… 

 

Hoe die ogen er ook uitgezien hebben, wat ze ook zeiden: ik geloof dat 

geen mens ter aarde zó gekeken heeft naar iemand door wie hij verraden of 

in de steek gelaten werd. En ik geloof ook niet dat Petrus in bitter huilen 

uitgebarsten was als de Heiland gekeken had zoals ik dat zou doen. 

Zou dat kijken van Jezus zich eigenlijk lenen voor een overdenking? 

Of is zijn zwijgen meer iets om eens nadrukkelijk bij stil te staan? 

                                                                    
95 Lucas 22: 61 (SV) 
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Goedertierenheid 
Sinds de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling is ‘goedertierenheid’ met 

uitsterven bedreigd, terwijl je dat woord vroeger gewoon in het wild tegen-

kwam. In een psalm bijvoorbeeld, of in een vermaning van Paulus. 

Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lank-

moedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid 

leidt? 115 

De NBG-vertalers ben ik dankbaar dat ze de goedheid en het geduld 

hebben kunnen opbrengen om ‘goedertierenheid’ liefdevol te laten staan, 

in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat ze μετάνοια opeens met ‘boet-

vaardigheid’ vertaalden, wat echt iets anders is dan ‘bekering’ en verder in 

geen enkele Bijbelvertaling voorkomt, zou je alleen daarom al verdragen. 

Ook de HSV’ers lieten ‘goedertierenheid’ gewoon staan, terwijl ‘lank-

moedigheid’lix ook hen te ver ging. 

Het genootschap Onze Taal verkoos ooit ‘desalniettemin’ tot mooiste 

Nederlandse woord. Je voelt inderdaad wel aan dat dat aangenamer klinkt 

dan ‘grachtengordel’. Maar ‘goedertierenheid’, met die door buitenlanders 

verafschuwde grauwe g en haast hatelijke h: heerlijk om lekker losjes op je 

lippen te leggen! 

Zo’n woord moet je proeven terwijl je het over je tong laat gaan. Marc 

van Oostendorp wees er in zijn boekje Heb je nou je zinlx al op dat ‘desalniet-

temin’ zo lekker uitspreekt omdat alle medeklinkers voor in je mond ge-

vormd worden. ‘Goedertierenheid’ heeft dat met haar begin-g niet, maar 

herbergt juist daardoor iets guls. Je spreekt het echt uit. Als dat woord over 

je spraakpapillen paradeert, heeft het een uitgesproken smaak. Terwijl 

                                                                    
115 Romeinen 2: 4 (NBG) 
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‘desalniettemin’ meer op het puntje van je tong ligt. Daarentegen heeft ‘des’ 

iets van ‘desinteresse’, terwijl ‘niet’ en ‘min’ ook iets nikserigs of zelfs nega-

tiefs over zich hebben. 

Het luistert nauw, die uitspraak van woorden die we nauwelijks kunnen 

bevatten. Net als met ‘genade’: het heeft iets stugs, iets onverschilligs door 

dat ‘dûh...’ Maak je er ‘gena’ van, dan heeft het met die open ‘aah!’ iets uit-

nodigends. ‘Genade’ neem je in de mond. ‘Gena’ is op uw lippen uitgestort. 

‘Goedertierenheid’: ik hoop dat het nooit zal vergaan. 

 

Toen mijn dochter nog nauwelijks kon lezen, gingen we eens naar een 

kerkdienst van een andere gemeente. En omdat ze ‘bij ons’ oude berijming 

zongen en daar al decennialang de nieuwe, ging het mis toen Psalm 136 

werd ingezet. ‘Hé, die ken ik!’ zeiden twee pretoogjes tussen twee al even 

vrolijke staartjes. ‘Dat is die ene, waar alle coupletten hetzelfde eindigen.’ 

Want Zijn gunst, alom verspreid  

zal bestaan in eeuwigheid.lxi 

Ze zong het door alles en iedereen heen. En hard. Onschuldig, grappig 

misschien zelfs, maar ook wel pijnlijk. Want wie één keer de Nieuwe Berij-

ming gezongen heeft, wil nooit meer de oude Psalm 136 terug. 

Goedertierenheid: 150 hits in de Statenvertaling waarvan 113 in Psalmen. 

Wat bezielt iemand om ‘gunst’ te vertalen? ‘Gunst’, dat is zoiets als ‘verhip’. 

Terwijl ‘alom verspreid’ me doet denken aan scherven op de vloer als iets 

helemaal aan diggelen ligt. Neergesmeten, teneergeslagen. 

De schoonheid van het woord komt nog meer tot uiting als je de melo-

die eronder zet: eerst twee lange noten op ‘want - zijn’. En daarna schrijdt 

die vijflettergrepige schoonheid over je tong en langs je lippen. 

Verdraagzaamheid en lankmoedigheid, ik vind het allemaal best. Maar 

als er ooit nog eens een herstelde, herziene of nog nieuwere berijming 

komt: van die goedertierenheid blijven ze af. 
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Liefhebben 
‘Als je lief bent, heb ik straks iets lekkers voor je.’ 

Pedagogisch schijnt dat goed te zijn: positief gedrag stimuleren door 

een beloning in het vooruitzicht te stellen. Een blij vooruitzicht, iets wat je 

streelt. Je tong, je ego, jezelf. 

Logisch gezien heb ik er moeite mee. Ik bedoel: als ik rationeel, kritisch, 

analytisch naar bovenstaande oorzaak en gevolg kijk, dan klopt er voor 

mijn gevoel iets niet. Dat je een kind een koekje of snoepje geeft omdat het 

lief is… Van koekjes word je dik en snoepjes slopen je gebit, maar dat bedoel 

ik nog niet eens. 

Het woordje ‘als’ in de bijzin hierboven, geeft een voorwaarde aan en 

daar wringt het wat mij betreft. Want voorwaardelijke liefde, is dat eigenlijk 

wel liefde? Zo’n kind dat de hele middag loopt te zaniken en etteren, en 

daarna – zuiver en alleen om dat koekje in de wacht te slepen – besluit om 

tijdelijk met dat infantiele getreiter te stoppen, mag je dat ‘lief’ noemen?  

Hebben ‘lief zijn’ en ‘liefhebben’ eigenlijk wel met liefde te maken? Zijn 

het geen totaal verschillende werkwoorden? 

Als je ‘als je lief bent’ aan Google Translate voert, komt hij met ‘if you are 

sweet’, terwijl ‘als je liefhebt’ vertaald wordt met ‘if you love’. Liefhebben 

heeft met liefde te maken, lief zijn met zoetigheid.lxxxii 

 

Waar in de Bijbel wordt er gesproken van ‘lief zijn’? Voor elkaar of voor 

een ander. Voor jezelf, voor God. Voor je moeder of omwille van een koekje. 

Hoewel het woord ‘lief’ in alle vertalingen een dikke honderd keer 

voorkomt – vooral Psalmen en Hooglied doen flink hun best – lukte het me 

niet om het ergens aan het werkwoord ‘zijn’ te koppelen. Althans niet in die 

betekenis van hierboven.  

Even denk ik er eentje gevonden te hebben, in Psalmen. 
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Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die 

goed is, in de kring van wie u lief zijn.156 

De kring van wie u lief zijn: dat ‘lief’ zegt niet zozeer iets over die kring 

of die mensen, maar over God die liefheeft. Wij loven God om wat Hij heeft 

gedaan. Hij heeft ons lief om… ja, waarom eigenlijk? 

‘Liefhebben’, dat werkwoord wemelt door de hele Bijbel heen. ‘Lief’ 

wordt vaak verbonden met ‘hebben’, soms met ‘krijgen’. Maar ik heb ‘lief 

zijn’ niet kunnen vinden. Gelukkig hebben we Google. Die vindt van alles. 

Denk eens aan een ander  

Lief zijn voor elkander  

Geeft elkaar de hand  

Wees voor iedereen charmant  

Geen geleuter, geen gepeuter,  

’t is toch niet zo zwaar!  

Lief zijn voor elkaar 

Het archaïsche ‘elkander’ in deze tekst doet misschien aan een psalm 

denken en dat verouderde ‘geeft’ aan een klassiek gezang. Het heeft zelfs 

iets van Opwekking, gezien de vrolijkheid en de eenvoud van de melodie en 

de tekst. Maar het is een carnavalslied van het Cocktail Trio. 

 

 ‘Elkander’ en ‘lief’ zijn woorden die je niet alleen bij hen, maar ook in 

de Bijbel samen in één tekst kunt aantreffen. 

Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander 

liefheeft, heeft de wet vervuld.157 

Maar bij alle hits die je vindt, kom je geen carnavals-hitlxxxiii tegen.  

Ook geen teksten uit het Oude Testament trouwens.  

                                                                    
156 Psalm 52: 11 (NBV) 
157 Romeinen 13: 8 (NBG) 
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Opeens valt me des te meer op dat Jezus het over een nieuw gebod heeft. 

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, 

dat ook gij elkander liefhebt.158 

Een nieuw gebod: heb elkaar lief. Was dat er dan nog niet? Je naaste, de 

ander liefhebben als jezelf, dat kennen we inderdaad uit het Oude Testa-

ment. Eenrichtingsverkeer: het klinkt zelfs nog zuiverder. 

 

Vreemd maar waar: tientallen keren wordt er in de verschillende verta-

lingen over elkaar (of elkander) liefhebben gesproken. Maar nooit in het 

Oude Testament. Daar moet het van één kant komen: die van mij.lxxxiv 

Even dacht ik toch een tegenvoorbeeld te hebben, een uitzondering. 

Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde 

en barmhartigheid.159 

Maar daar staat ‘liefde’ en niet ‘lief’. En die woorden wil ik, mede van-

wege dat koekje waarover ik begon, toch wel uit elkaar zien te houden. 

 

Kun je iemand ook lief vinden eigenlijk? Ja, maar in de Bijbel doet nie-

mand dat. Ik kwam niet veel verder dan weer het Hooglied. 

Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie 

tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben.160 

‘Als jullie mijn lief vinden…’ Het lijkt wel een meisje uit Rotterdam, dat 

hier tot de meisjes van Jeruzalem spreekt.lxxxv 

De liefde doet de naaste geen kwaad. 

Maar je kunt er toch ziek van zijn. 

                                                                    
158 Johannes 13: 34 (SV) 
159 Zacharia 7: 9 (NBG) 
160 Hooglied 5: 8 (NBV) 
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Zin 
Wat is de zin van het leven? 

Lastige vraag, vooral ook omdat ‘zin’ volgens Van Dale zeven beteke-

nissen kan hebben en ‘leven’ vier. Als alle combinaties mogelijk zijn, is de 

vraag dus op achtentwintig manieren op te vatten. 

Ook in de Bijbel komt ‘zin’ regelmatig voor. Zelden bij Prediker trou-

wens; er is maar één zin in één vertaling waarin hij het woordje gebruikt. 

Maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij 

doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, 

maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in 

staat de zin ervan te vinden.235 

Eigenlijk zijn dat twee zinnen in één vers. Een eeuwenoude zucht. 

Toch gaat ook dit niet over de zin van het leven, van wat wij op aarde 

doen. Het gaat om ‘wat God doet onder de zon’. Daarin kan Prediker de zin 

niet ontdekken. Mensen hebben hun hobby’s, gezelligheid, televisie en 

sport. Je leest wat, maakt een praatje. Maar wat God doet, dat is waar Pre-

diker de diepere betekenis van ontgaat. 

Ik wou een zin vinden waarin sprake was van de zin van het leven. Ik 

tobde mij af, zocht ernaar en vond er eentje. Gewoon via de Zoekmachine, 

met de woorden ‘zin’ en ‘leven’. In eerste instantie vond ik er vijf; vier 

ervan vielen af omdat het daar ging om ‘in de zin hebben’. Telkens betrof 

dat kwaad; een mens heeft zelden iets goeds in de zin. In die zin zou het 

leven inderdaad zinvoller ingevuld kunnen worden. 

Prediker had nog geen beschikking over de Nieuwe Bijbelvertaling. 

Wellicht ook niet over een Zoekmachine.  

                                                                    
235 Prediker 8: 17 (NBV) 
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Zonder computer moest hij al die boekrollen doorspitten naar de zin 

van het leven. Wie heeft daar nou zin in? Een monnikenwerk, dat is het. 

Eén keer maar, in die vijfde vindplaats, vraagt er in de Bijbel iemand 

naar de zin van het leven. 

Rebekka zei tegen Izak: Ik heb een afkeer van mijn leven vanwege de dochters 

van de Hethieten. Als Jakob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten zoals 

deze twee, uit de dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin? 236 

‘Waarvoor leef ik dan nog’, verzucht ze in de NBG. ‘Wat heeft het leven 

mij dan nog te bieden?’, in de NBV. Mij lijkt het ook niet alles, dat je zoon 

thuiskomt met een Hethietin. Maar dat je leven geen zin meer zou hebben...  

Izak grijpt meteen in. Hij stuurt Jakob naar Paddan-Aram en zorgt er-

voor dat z’n zoon met z’n eigen nicht kan trouwen.  

En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, 

zodat je tot een menigte van volken zult worden. 237 

Merkwaardig, hoe de zin van het leven gekoppeld wordt aan je eigen 

soort en het in stand houden ervan. Alsof je Darwin hoort. 

 

We boffen maar met de Zoekmachine en de Herziene Statenvertaling. 

Anders hadden we deze zin nooit gevonden. Het woord ‘onzin’ komt ook al-

leen maar in deze vertaling voorcxxi, eveneens één keer238. 

Er zullen relatief weinig lezers zijn die een zoon hebben die met zijn 

eigen nicht is gehuwd en wellicht nog minder met een Hethitische vrouw. 

Velen van u kan ik met hoofdstuk daarom geen uitsluitsel geven. 

U zult zelf moeten zoeken, naar de zin van het leven. 

Of naar een vrouw voor uw zoon. 

                                                                    
236 Genesis 27: 46 (HSV) 
237 Genesis 28: 3 (HSV) 
238 2 Petrus 2: 18 (-HSV) 


