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Wij moeten weer hóórders van het Woord worden
,

~n un de ..... ' .........a de ...
deren van Dotdt. tenIUJ Ik lk:IIonft _
te la ten %lftl ~ Gods wtI _vertin machUct daarvan al te wlJlcen 1i4lIM.
ln~ de ScIlr1!t ulf t. het. cüt
vanUit de hemel op a&rdr lI1!ach1~t
Niet ..at de wtjUn 'IrIllen... at J~I
OIU. Uil nu maar .,ftf'I "..Ia MI """"'"
wtI ol Herod.,.. lnlUllI ..at Goo<! wil. dat van B.mu·Roaer.:t1ftIC:. ~ Det\JI,
II1!beurt. VlUlUlt de rol. dl.- "kUt' onat" erom. niet al'wIJken wan de Btal-"l'\vt'!l'·
In de '.~te t..,. hooldstultlc~r.· t.a.l.I~ maar probt-reo hrt bt-trr U
""",It, ra ~ plo~Un« Decn)pen. doen met d~ enonnr mlddeiot'n rut' '111,;
...
waarom cUt Ir.arakl4iftsuek" woord III nu In de 20e ffU ..... hebben
het Pilatul·vernaal tr.-uP:eert. JoLaar
Deern Je nou de lA4od.se yertal1n&. Jà
dat .... een vr1jziDnln~ Îlatuurlljk.
RO<! denkt 8reukriman OVM de Inftl·
d\.e heeft dal ~ychol~rd .lk
beb vannacht !>ruu"d cr<1roomd &en "an dL mate-nal\.r.tisch~ txrceee·
om bem!"
dl" Zich zo n.a~Ilj" op b..m be-

1IOU ~. en dloA ~ Je dat ...'"
!JIeQa •
ooar" J~ ~t om

.ut·

door L. P. M. SchoI1en
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De manier van bijbeluitleg door BreukeJman ls eigenlijk uit
de nood geboren. Een wetenschappelijke eanière lag helemaal buiten ziJn gezichtveld, t,Oen bij in 19-42 na zijn studie in
Leiden hulppred.iker werd bij (toen nog <ia.) Van Niftr1k in
Rijnsburg.
.. Dat ~ met best &'t!",,,,,st. Ik moeat
preken. en dan noc w"l in zo'n core&sKmele iemrrnte. En het ll1ni n.let.11t
lag met mez"U overhoop en tru:t de
bele th~IOiie. WAar vooral: Je mort
doe Schrift uitlrnen. dan tw!b je hulp
l>o<i1g. Je sluit d" p-ou wetenschappellJke blJblrcommmtan!1l op en dan
komt doe grote teleun~. Want
_~ je dur lIe laIen laiJct, lIIaat op óe
pnlcUjk nn die ~~1Ie ah! een
t.an« op een 1"8.l1ten.

Distantlêren .

,.En nou 111 het lIII.I't11gt ,",eest. als je
dan uI! wet"! ~rt te gun en
dat bliJken dan toch begaanbare ... eren te %!jn. dan pat d at om neb liHn
8rlJ~n. lD Rottrrdam ~rde
dr. It. J. !traan .,.,n eunua voor ~
locmeet'de pn!dS1I:JInUn. Zo kwam van
bet een bet &D(kr en zo Zijn er heel
\'eel ~n - ik zou er tailOR )run.
aea noemen. maar och. dat 111 ook
~ niet YOOr eSt krant, Ut boUd
n1et van ~ - maar die dOOl
dJlt werk Vall mIJ toch ~ plezier In
hun werk als ptedlkant grUegtn
bebben.·

Ie moet nooit zo J e . n ex~ in de
TtJttallnc 1IIIU:etI, Jtiflat du:róoor eef\
andef>e eft mlaehIen beUToe e~
worèl uJt.tresloten ~ 8tatenv"rta·
lenI soud"n bet nlrt Jn hun hoofd
~haa.ld htbben. om 1n vers l~ te
vertalrn .. ter lLeuu van"

D1e zogenaamd" we'tenst:lappellJke
uegeten deolten '" ni"t aan. dat de
Schrilt ligt opengesl~ in bet mld·
den der ge.m""nte. opdat het ev~ . Het bljzo.nd;lre dauYan ts. dat lDtOti" zal worden verkonlclgd. Het Ls spe- sen die met bun ove!:'C1n:ft!lla'Wllcbe
ciallst.endom. En het erge lil. dat spe- inJ.te1linli: atpanend ,·tegenover di!
ci.al.\sme sUnlui""rt ni"t alleen niet Sctui1t stonden, door mIJn wer1t_
tot prrk"n. rn&1II het verhl.ndert Je vertrouwen trqea dal bet lOCh_'Ia
3oe11S. Dan mort eT In ~ bl.!be"""t,en.. II1!k boek noe niet Ls, tenr1JI Ollljlesc hap I undlLIm'ntetl Irta ma %IJn. lteerd masaIe-Yoe tundamentalls1en
Daar l.\gt de ool'SJlC'OOC van mijn we- door mij van bun tundamenta.Uame
tenschappeUjk
theolOiPach bez1& ioed %!jn I~"
z1jn."
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De ~Id m"t de HBG· .. ert.allnc
la ook. dat Pft'dlkant.m die h.Iet1.n
i"Otlend zlJn "n dJt aan de ~te
w1!.Ien doorreYen. st.ee1lJ moeU!n ue·
II1!n: Ja &'t!ffirtnte, dal heOben ze nou
wel zo v~rtaald. maar e1i"nllJk suat
eT ... en Ie bent dIrrct een ~nwt)u
ylerlc die hel betel mernt te _ten
dan dl' ILrutppe proleS80ren. Boven·
dien Ls de (Cemeenu elgenUJk tot on·
zn.and1cbeid .,edoemd. De oud«'I1na
die toc:h moet ~ op d" ~h~
Predllt1ni van O<Xls Woord. mort een
biJbel bebben .... arop hlj Zich b~·
rrn kan. ~ kent reen H"breaJWlI*
Orten. Die heeft een Bijbel n~ ~-'
de eren n.n de 8tatenvertal.ln&. Dus
IIc beweer nlet, dat mtJn "xrgese de
l'Il1Ii: Ju1.ste Ls, maar Ik probeer wel zo
te vertalen. dJlt Ik daardoor anderr
~ n.lel uitaluit."

Wat u nu ~jt 11111 Irrlliet op dr
.. Hietl1!)e Vertalb.g" 001\ /ut NBG?
..Er b een ~l. waar ledftl'
bijbelvertaler x1ch onvoorwaard."lIJk
aan dI"nt 'Cehoud"n. Hij moet er'
voortdlln!nd op letten, dat h1.l niet
door de ~ waarop h1.l de telcrt.en
~ft de 8du1Jt vtrbind~ Zicb2Idf Uit, leam. Hor doet de Sd1.rttt
dM? Zicm.ar ~! Dat Ils door
dil!! 1IViju wuitop de woorden k1ln.ken
en medek1ln.ken. Nooit moren w1.l het
met aodrre woorden dOP.n dan,pe
blJbelsdlrlJ"enI wUI"n ~n.

Daarvoor heert :Breukt,1mJUl al een
. tijd titten vertellen( want h1.l la een
craag en goed verteller) over %!jn remonstrantse Jeugd (.. maar lk ben dat
milieu wel volstl'eltt ontçoeld boe
b.lJ in Lelden ging studeren en boe
FraDsBnakelIDan
:.oen de groW twt,ttal.a anr- W1lt hij nu ~Jk atu~ .. Toen
b.Ij op het punt stond op te boudtn
met ziJn studie, verllCb<!eJl bet tweede
deel van de Prolegomena van !Url
Barth. de leer van het Woord Ooda.
Dat ... as in 1938.. .Dat la voor m1J de Luther zei VUl z:1Jn' blJbelv"ru.ung
grote ,...,ndlng ~. Toen beb Ik. .. Vaak h"bben wIJ de woorden laten
brt remonstran~ JongetJ". .rez1en. sclUeten om de beteltenil te it'Ven.·
dat het niet om rel4Pe pat en niet . Du.5: Ik weet best wat .,r In d" grond·
CIII1 rr1Jgiewr tenscha,p, lDJUlt om teleat stkat. DULaI' dat leun J" zo in bet
openbartng! Theoloi1e Ls .. d1enat aan DuIts niet zegel!.. dw maalt Ut er een Jetull 'roOI' Pllaliua, In d" J:jtateftverta·
br t Woord". .. Verbl dlvln1 !I1Inlaie:i- 1UU'dIc, gord D1Dts verhaal VIUl met 1lni. HIJ leest ~ zo, dat ~ ~I
. um" Het gaat om verltondlgln;. Nou. soede DuItse zbmen. Dat la dan d\.e duidell.Jk hoort; 'dat lbttheQa driedan wil je Pl=iefl weten. wat dur iI'Ote tegens1elllng tuMen wat men maal de .we~ "willea" IN!.
.Joelaten" bij efIa.ar ~ 10 de
oou staat. in dl" 1I'OndeTUjk:e teuten. dan normt Idiolect vertalen of dyn.a. ""run 15. 1'7. eB 11. Dat dort MatWjn preken z:1Jn vanaf bet bepn al· mLsclH-quivalent. Dat .... ordt nu getijd heel sterk uitlrggend. 8cbrI1'tYet- Wl'k1Ig opgeblazen, maar dat heeft in theUs volgens bem heel bewust. Dat
l<larend g~t. .waar da.adllJ ..aren de wk alt..ijd al gespeeld. Hleron)'· . willen en 1081&_ ia bet à'et1roord
de cOr.1.ment.aren gl!tn hulp. maar mu.a, die van 39G tot ~ in z1.ln ltlOOft. ~ Vall dit redeelte. IoPttbrQa allren
tertje in ~thlehem het Oude Testa. noemt Pilatus de stadhOUder, de poll·
hll1dem~n" ~
me-nt In bet Latijn v"rtaa]de. vertaal. Ucw dw. Het p.at ~ om het han·
Grote indruk lIlllJI.i:t.e op de Jonge de oolL dyna.mJsch-equivalant. Hij del~n van de polJ tJcus. Politici :Probe·
8reukelman in 194.2 het borkJe ..Bij· mA&lcte er een prachti& Latijruo ver. rrn mensen altijd te laten ....men wat
bels ABC" van Miskotte. die Wen nog ha.al van. maar lrtte niet op de .... oor. %!j w;tllen dat ~ zal. maar hier
predikant In Amsterdam
vooral den. Lut.lrer gq In zljn vortspoor. zal jjj"t II1!l>eunn wat Pilatus wil.
hoe Miskotte daar bijbelse grond· maar d" &'t!rrfonne-erd" tndJtIJ" \$ maar wat God 'IV1l. Maar wle dat alle·
woorden In dr ulL;sw~band"n laat ~ ander-e. HIer in Nederland wflde mul w1l weten., bIl het in zIJn boekje
luncu:meren ... Daar heb Ut el~k men beslist niet een vertaling als dJe lezen.
de smaak te pailten gekregen. Bij van Luther. JCn zo krijs: je. dat de
:.lLskotte vcmd Ut dr comblnaUe van 8tatenvertal.en In de 17e eeuw van de zegt dan: ..De 8tatenvertalera laten
d1e woorden ..d\.e zIJ w1ld.en" in f t n 15
Barth met Buber.~.'·...
~tse ~.~e mteJcre..
pu: Je zult ~·verta.loN- . • blJbelse nadruklcellJlt un bet alot V1In de regetulgrn ook 'In het Ntderlanda hun gel ltllnILrn. Zij moeten in ome oren
Sn~w~1
nog naldtnlren. ~ ~ de woor·
eigen taal la ten spreken. En als
Breuk,,1IruI!l werd in 1943 predikant. taal dat dan IOfm"nlet toelaat. luidde den In dr verun 17 en ~ 1 o.oc eel15
Maar nu man ....e de NBG·
:.n Ritthem op Walcheren. ll1ni in de instructie. dan lUllen se in de horen.
lm naar Slmonshaven, bleef ond",.. ltantûkrning 'namtig aantekenen vertallng. OP. ven 15: ..Nu was de
stadhouder bIJ eUt leest re-w<JOIl een
wijl gestaag studeren. want het amg wat er In de crondtebt staat."
II1!v~ne ter keuze yan de schare
oog st.e-e<i5 nle! best voor z;IJn eevoel
lOl! te laten." Dan UIl Ik: Daar Is leta
:net heot prrdiltant.schap, vanwei"
vr1!SeUjb
gebeurd! Door deu 'tII'eef'
zijn fundamentele probleem: hoe
fu..'1ctioneert de SchrUt in P red.Ikine Nu gut Breukeiman een vOOl:'beeld gave' wordt IollItthe\la V'efb1Dderd
en pa5toraRt. Maar toen gingen dl' il'ftn. dat ook In %!jn cahier staat. Hij zichzelf uit te ~n. Hebbetl ze dan
leeIrt een gedeelte uit MattheUs 27. helemaal nlet door gebad, wat Matontdeltltingen komen.
H

.

~n?

Jl44r tI>C1t " oufl. 1.1 oot ,e~.
•.1tesI YeTtal.I.nc I.J, IllUjd 6~. maar

Politicus

~

the-03 h.I~ doet? D1t bIl zo niet!"
.. Kijk, er'n ate1linli: van mij l1'I cUt
een te cahlI!T Ls, dat de hu1d.Ice leur
Betn hoorder metr 14. Ona contact
mrt de tebt loopt vla het oog. Wij
horen het nlet merr vla het oor. Die
leesgewoonte. Ls on~taan met de
boekdrultlc.urut. In de oudheJd werd
luid gelezen. ook iÛ ... as Je alleen
denk maar aan de Moorsr kamerling

Hardop
Deze t.eksten ZIJn bestemd om Ir: een
KrIng geroepen t.e worden. Het He·
breeuw~ woo;d voor lezen 14 roeprn
Het zijn ook geen schriJV!!1'3 geweest.
maar sprekers van het levende
Woord. dJe g1!hoord wilden ....orden. In
de gemeente werd het geroepen. Iwd.
net zolang !.Ot mrn zei: Nou hebben
we bet. Nou is het er. Nou kllnkt het
goed. zo moet het blij ven ldJ.nk"n.
werd het dan ook lI1!~hreven. Dus
het sclirl.lven van de tekst geschledde
t.en dJenste van de voortgaande mono
delinge overlevering. Dat Is voar mIJ
de basis van alle theolog'lsche studle.
dat w1J weer hoorders Vall het Woord
moeten worden. Wij. die het niet mter
z1.ln na vier eeuwen bol:kdrukkunst."
!O Zoeker, dat Mat·
lMlla trijD. bepaalcU 'lDooTd~n met

JfG.c1r /we weet •

eon, !>eetoett"l1 ""rhaal! of JrUlt opzet
!>epaa!4e lIebrafsmen beziQt; zodat
etle ook',n de vertaling per se moeten
bllJ1><!!n doorkltnk:en?
"Dav ben je exegeet voor. Dat Is ter}
kwestie van ontdeltkJngen doen. van
Jarenlange tralnlng. En Buber heelt
eenvoudig met de stukken UIlI'e'
wond, hoe d~ bijbelse getulEen beo
paalde woorden reseneren om ze een
bepaalde rol t.e laten spelen. DaaI
moet je als bljbe!\"ertaler op lett.en."

Droom
Weer een voorbeeld uJt hetuUde ver·
haal van PIJatw!. als P!latus' vrou ...
zegt: ..Ik heb heden veel geleden in de
droom (Grtek.s: llat'onaIl om Hem."
Breull:elman slaat dan de concordan·
tie op ...En wat zien we dan? Onar
komt In heel het Nieuwe Testament
alleen bil MattheOJs vOO(" en allern in
'de ultdruklc1ng kat' onar. vijlmaal in
de eerste t1Pee boofdstuklc:en en dan
nQ.g· f'en keer hler. Heeft dat iets te
bet.ekenen' Nou. dan kan natuurlijk
dJ.rect lema.'1d tegen je uggrn: Je
moet zo'n MattheUs niet t.e boog aan·
slaan. Maar dat heb Ut .... el afgeleerd.
Hier wordt ult.erst zinvol en gediscl·
plineerd gesprolten. Ong-eloonJjk
Dus Ut ga na. wat dat t.e betMkenen

:

Ervaringen' met plasmaferese In \(V.est-Du,itsland en 'België:·

, Ou IL beat op ~t "..., vq.n de Bijbel
""el Qe1"e!ol'1lt.eerd I/Cwordeft.
.. Ja. dat ben Ik ook11t htb de gerttor·
meert1e leemadiUe enorm lief gekrei"n. OndeT alle ~ tracUU""
vlnd Ilc. de gerdoflJlitoerde de ~t
rrspe<:tabel", hoor. Veel. re.peetabelrr dan de lutheru en uker dan d"
roorIlIIe. Je bodt je 8Cbt nI"t te scha·
men al.t j" &'t!rclOll'Dlet1'd theolOOC
brnt. want dan kom Je uit een t.nIdIti". zo veelzijdJg. 10 ~Jk., zo
sterk en ltrachUg.

.. l1t lub It.eel _ I ~ -ur ~
Ihtt::te ~, ti: lint ook _I ~.
dm"", 1>00<' er. _ _ èU
olutUoek t~ lee. Ik reilt lO6d
md:olftt •. 11t 1>r"""TJ> "d ~ ......
d" dk ~ .. ooit ...O<'~ .. ""b".~
~ ~dotin lW lid trC*W dt...., ... _
Miuclu.. " zit e~ tot op ult:er~ I\~
reilt IHI "'la QoedI la. IOI44r d4 lC1'JII
u ab.oluul ""u~llkltd !Ic lUb I.. dtr
Qe1!bl Qed.acllt: Ja jok. ll<)UHr Je ook
va .. cUl>I' 'o~ ~ "" It~ Ic
... /u1o r.>e"~.bnl.. ti: 80ft . . ,
kUT lOch 1)(1. d4UClltlthwta. lk .... 11#
~

14.te. _ÛfI.: ~r ...... , dG.! ~k " .,.
oot l:IOOt' ;.UW!. lnIt Itrl ~ ~
aLt Je er to<1t _
U __ Het la VOO"
Ir(i.e-rte>t. POOO' de hel .. Ice1"Ic tm t"OO'r.
aHe -...cueJL !Ic keb rwoU ftIU" za,.j·
k<e" .. "OU Qacn, te het aeltnl I te"",
1lI>C1at da4r IJ lut l>OOf'. l>tu u ""roc~
pel! zicll lu,-t op .IJ C'A dG.! ~
iJe ooic: !Del, JIIIC14' ti: \!>tI .. I)" _ _
toclt nld ~ Ja.ebfJto" 1IWf cU
bcw.gi1lQ "C'fl~ VOO~ ""I .0C14I!.
lUI!\(" "" oot lO6d 1IWf 1I04Ur1Gluttac/u e;uoeu a.l.I pT'ogro ... Ou ~1'
~b ti: mij 00" ""dutaattu-rct. lIlId
U'R uwe Jri.tw. lI>C1at ti: MGQ cUe

JO'A9QLI f11'04{/ l'1I ti: lI.oor tocII. ~
liJ 11: ook _I bij lle1l.". rtt d-.ideltJ4: tol

de lillbt /we1C NietUmt. 101111c "Iet..
dG.!. dil Il11beu.theotoGtsc:/t a>erlc
prlde1UiJicuTcI IOO1"dl

daa~e

Waar Ue p-rtIIlalr op Qe-rlclll !>eft. c\41
I.J

cte

"""aa.{l:

"'at lu>1&dt /ut til ll'M _

Godftoeoe I.. cU 20e eeva; te1"1c ~ ztj1l
til de opdracl!.t .ie.tIJ ~ wntacla. Bol

d4t vU tQd ~.. cU opcI-.c1lt _
lid Vrrbl dtvtsl _tataUt1lo_ (~
VOIl /ut OMoIUltJ" JVoo1'lfJ _
dGl
",od tilt cte Scl1l11t ~rell. Dat.nJ
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Barokke Buber

Opschrijven

lUrt..ln B u ber heelt e4;'e nllJ k all~n

Daarom 15 het toch wel 11'00-<1. dftt het
nu opgl!1lChre~n 'Wordt Ik vmd d. t
""""""lIJk motUlJlc. wllnt Ik spr-eelc vI!'<'l
bever dan dat 11::' t<:hriJf Durmre
krijgt bet zo I"ta oet1n1t1efs )bar Ja.
wat Ut dan toch K"'YOtlden boob mrt
dat ~1 ...,..1l. ..,., .,... I.J, heoeI W'it't!l
""vOGelen ... (HIJ b&al~..AIII óe ......,
zwIJ(Cen" van 'Wls«otte uit Zijn bol'-

maar de room.ae en dr lutherse tradl·
tie gekend. Maar J" kunt I"U!Itlg Uil'

gen: ~ Statenvertaling IS e-en I ïe
eeuwae baroltlr..r ).!artin Buber en Bu·
bers V"rdrut&chuni I.J, ~enUJk nlet
ande rs dan ""n perfecte. 1IlO<l.ernr.
DuJt.R 8t.atrnv~ Voon..l in bet
Oude Testament is bet ongeloofilJk.
wat dl\ BtatenftTtaleta g"prrst.eerd
hebben. En dan vlJKI Ilc het uJterst'
verdr1eUg. wllllneer et' nu ook door
geretormerrde theotocen denlgre·
rend ~ ~nn wordt.

nnlc.ut "n 1....1 ZIrn .....t ),(UkotW
voorin reschrn'en bedt.: . .Aan rrB~ultelman. dJJIC1pd ril L.eraat, die

door :tijn ve1'!lCh.rllcIelijk ~r1e<:tkloIa
me heerllJ ke cUnern herrl aan bRt
l1eht gebracht in Tenach" I Lat.m _
'Waar u ~ wel, in ..at voor rare nou etru jI.lUlneme-tl. dat WakoQlr
situatie Je dan terecht komt Want daar ""n bert)" 1I1!11JIL In bern eehail
dan ..ordt er iÛ iau'W ce<1acht: Brt1J· dan moet het nu toch ook ~-hre-..c
ltelman zit in de hork van ug nou worden .llt zlt daar erg mef' l1t b4t>
maar lunda.menlJ.lbt.en en dJe ty. bet op trl1J genomrn. dat mort lIL t;8IIlfl
p1sch conservatieve It:rtngen. maar zo VOlbrengen Maar Ja. mi)nbet1' BrtnIr..
l>edoel1k het helemu..l met. w:a.a.r dit man van Kok heeft al ~.
15 de prlnclpl~le kant YaI1 de zu.k: Je d at er nog llillL'I te ru 2 4 de-tlt)~ zu.l.leIl
zult ook In de zOe etuw je hebben u votaen!"
.
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N'lt"lin,. nHml dn. F. H. BtNielau VI•• b .. , afscheid v •• de t~ faea'"

ou

,

\

T:~

kIt )'aD de' l'lliv~"h"U VILJ1 A~
Ye,elijAl i~ bel Hn'~ cahier v"nc~.
",;an Br"ukdllUftII B~tw ~. volf:t'1U d" uit,e"'cr (Koà. Kuapeal bet be!rlJa
v;aD HO ~rie VIlIl toS i ~ delelL

8r.,ukelllUlD

'"I Is

ceIl

Jill.Nl apa.r1e ' .......

in bel weneldjc van ~~ WJ
werd bekend door de
krtUdL.
di" hij - loen DOt' ~ la liet ......,je
Sillllon.shaven bIJ Briel~ - la de ja.rew..
vijf t1r In .. 111 de WupehaaJ" ~venIoe op de

-._tea

t~n pu ventbfon"D nl .. ulOlr bi jbelverU1ID,f vu Mt Sederlancl~ b.ijI)e\ge.DOQI-

&" .....,.

Brel1ulaan la SlllHUU.b.&ven .... "nt een !IUI,isch becrlp Voor clo .. ln~ "n tbeol.,..l!OChot ""alen. cUe de Bijbel .... eer wiJ'"
lenea IeRn mei nJ~we ~ Overvoerd
..et alle rodsdienst!listoris<:1K- • lI.blorische _ Uteralre kritiek op de Bijbel. voell6eJa dj deh door de man vaa SI_1ISàa Veil
.... M'r lINt de bljbellCltst .elf In ~

rdwacàt.

w6r'U!r'''. tre'~ die hl M'D bepu.ld
SehrUtcHedta ~Ikcna terqkomeD. bcpullk verla&alPfllrOaeD. IurakkrbUe'à"
,.arallel~1L HJJ kt el'OJl w&ar ccn bljbelsduiJvcr vu de p.D,fba.ft taal vILa djII lijd
afwijkt en wa.,.. •. En de JTOnd~rcl daarv _ (elk bIJ als oeTf:t'refonDf'Crd aaoprijstl Is. dal je E9 lelte'rlljlt morelIjk dient
te' vertaleD. om de bljbel!5Chriivers ulet mel
)MIw ijver om de ScbrHt .. becriJp..tlfk" temake'D In Ik wqr te lopen. Want de Srllrift
J"c1 .dcbscU aJt.
"

';

,.l'eet 'dclIlll_ kftcea dOOI' hem w""r perspcetkf op wat bet sec~D wll"Verbl dlvl-

dlen~ Vall IK-I roddelljke
ft·oord, te' r:!,jn. Mor hiJ wekte bij IÜ' .. "tCD~happelljke eJlÜbll~!IIDellt "rremÎ5. lijn
lloral CC'tI5 o~ul5ÖI optrdca bracht
vffi bewec1n.c. Men rlD" sprekeR nD eeiIII
wilde.
....ant
nlN
weteBSCuppelijke
schoot. de ..scbool VlUl Breukelman". j.a
zelh van Hn ktrkelijke ricbU~.

ni minhier".

Door toedoen van prof. dr. G. C. van Slttrilt kree-C bij in 1968 eeu plaau als weten~haPlW'l!jk hoordmcdewtrktr aan de AIDstcräa~ tbeQJ.~lsebe tacllltelL Door lijD
..uteoller~.un· äfldcn theol.,..isclK- opleldj~1I (1DOlllentcd bij-.. Ia Kampen I. maar
ook door djn lalene JesiDcen bulten de
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acadeabelle wfl'C!d weri:k r:lja IJlYloe.d 111
bn4c ÀriJII( . . . . .

lIbar . . . 'III'ft'II
lil ....... .te.we .......
. , . vu ~'- aaacGip'ellli*l la ee
roecI M NCSV ......at IIIIIIIIIII - - . . .
IIIIII&teriallatbdw elt......,e _ peI6.... ~

Dk lavloe4 hl "a"llJk ~ iJl _
lltar'iuM ........ Zo djlliloet ~ vaa ~ . 1In1k..

'

Brcak"lrauit~ooraJ ref-'(~ .... tI(t ~..._

pior_ Vu

der LeeIIw..tkb.ÜDI el! vI4D
wijl ... clr. J. vu det' Wcri eB dJa voleeU.een in de Utreebbc o-Jtcrit lt08der ar.e.
kei .... NCIetlklaaar. Dnet- ~B Vcr'SC~D la da:e lr.ri.Jli ~ eers~
vaD ~n Illeww t1,1dsehrift HDe een'" Ie-sine'". lIIICt bljdra.cen over vena • . nrtal~-.
een ell Utllrcle _ t. de ~Ue _ _ _ als
Ba.nu.nI, BoetIIdena.aker. Deur'" eB 0....

- ....

.~ Hw-oe- BaJ"dI _ "I~
'" ve~n door JIilartta Bakt- ril Frau
hFM' loMR f:t'ieerd.e. d:~ ia

."_r

a-s-ei&.

deR eeuw bet O.de YetltaIIIorat v .....d18
prindpea in bet bwits vt'Jl'taal4cft.

~beel eipla

5OI'ftI.

ç

Wij moeten weer hóórders van het WO,ord worden
,
door L_ P.

u_

20U /lebben, en dan tie

vanuit de hemel op aarde geschiedt.
Niet wat de wiJzen 'Irlllen. w.t Jo:.et
w1l of Hcroc\es. maar wat Goo wil, dat.
gebeurt. Vanuit de rol. dIe .. rit' onar"
in de \M'nte twee hoofdstult.ken
speelt. p }e plot8eling bl!grtJpen.
waarom dlt karaktea1stieke woord In
het Pilatus-verhaal tcruglt~rt. W.ar
neem je nou de ~vert.al1ng. Jà

De manier van bijbeluitleg door Breukelman is eigenlijk uit
de nood geboren. Een wetenschappelijke carrière lag helemaal buiten zijn gezichtveld. toen hij in 1942 na zijn studie in
Leidel'l hulpprediker werd bij (toen nog ds_> Van Nittrik in
Rijnsburg.
.. bat i~ m~t bl!st gew~st. Ik moest
en dan nog wel In zo'n cofessionele gemeente. En het zini niet. Ik
lag met mezelf overhoop en met de
hele theologie. Maar vooral: Je moet
de Schrift u1t1euen. dan heb Je hulp
nodig. Je slaat de a:rote wetenscha~
peujke blJbleeommentaren op en dan
Itomt de grote teleurs~. Want
wat je daar toe J.esen Iuijct. Ilaat op de
pr~k~n.

van

pTaktljk

tang

~

rot

cem~nte

een \'1I11ten

als een

..En nou la het aa.n:11ge gew~8t. als je
dan zelf w~ probeert te gaan en
dat blljlten dan toch bl!gaanbare wejten tez1Jn. dan pat dat om %leh Ii""n
griJpen. In Rotterdam o~rde
dr. K. J. Kraan een cursus voor jtereformeerde predlkanten. Zo kwam van
het een het ander en zo Zijn er h~l
v~l mensen - Ut zou er talloze kunDeI'l noemen. maar oeh. dat la ooit
e:taenJ1lIt niet voor de krant, Ut boud
niet van opscheppen - maar d1e door
dat ~It van m.1j toch WM'f plezier In
hun 'frerk als pred..lka.n t ge kre-gen
hebben:

DuO' zogenaamde wetense.!appelljke
denken er niet aan. dat de
Schrift ligt opengMlagcn In het midden der gem~nte. opdat het cvange- . Het bljZonder'e daarvan la. dat menlie zal worden verkonldgd. Het 1.5 SJ)e- sen dle met hun overdreven luWacbe
ciallstendom. En het erge la. dat spe- Wte~ arpanend ··tegenover de
dallsme stimu1eert niet alleen niet Sch.rt!t stonden. door mIJn wen: weet'
tot preken. maar het verhindert Je vertrouwen It:rep!n dat bet tocI:l M'n
~l!s. Dan m~t cr In die bijbelwetengek boek nos niet 1.5. terwIJl omgeschap rund amen teel Iets mJ.a zijn. k.ee!'d. m.aM1eve fundamenia11st.en
Daar ligt de oorsproD( van mijn we- door mij van hun fundamental1&me
tenschappelljk theol<>tPsch 'bez1i ioed Zijn I~"
Zijn."
Wat U ntt eiq~tjk 11110 krl«ek op /U
.. Hteu'IDC vertaU1l41" van lut NBG?
Remonstrant
•..Er I..! ~n crondregel. waar iedere
Daarvoor heeft Breu.kelman al een bljbl!lvertalcr %leh onvoorwaardeUjk
tiid titten vertellen( want hij la een aan di"nt tehouden. Hij moH er
craag en goed verteller) over Zijn re- voortdunnd op letten. dat hij niet
monstrant.se Jeugd (.. maar Ut ben dat door de wijze waarop hIJ de teksten
milieu wel vol.5trekt ontgroeid") hoe ~rt de SehrI1t verhindert Zichhij in Lelden ging studeren en boe zelf Uit·· Iepen. Boe doet de 8clui1t
;oen de groW tw1jttili! Inramea ~ dM? ZichzeU uitleggen! DIlt I..! door
wat hij ou etienllJk 5tu~. Toen de wijze waatop de woorden k.t1nken
hl.J op het punt stond op te houden en medeltllnken. Nooit mogen wij het
met andere woorden dOP.n dan Jie
met zijn studJe. verscheen bet tweede
dCtc'1 van de Prolegome%UI van Kar! biJbelschrlJven willen zeggen.
Barth. de leer van het Woord Gods.
Dat Wll3 In 1938...Dat I..! voor m.1j de Luther ze! van Zijn' bIJbelvertaling
grote wending geweest. Toen heb lk. .. Vaak hebben wij de woorden laten
het remonstrantse Jongetje. gezien. &eh1eten om de betekenis te geven"
dat het niet om rel.1i1c pat en niet . Dus: Ik w~t best wat er In de grondom religiewetensehap. maar om tebt staat. maAt dat kun Je zo ln het
openbaring! Theologie la .. d!enst un Dulu niet zegen. dUII maak I..l!: er een
bet Woord". "Verbi dJv!nl mimIIterl· audii. goed DWu verhaal van met
. um" Het gaat om verkondlglng. Nou. ~e DuItse zinnen. Dat I..! dan die
dan wtl je precle4 weten. wat daar grote tegenstell1ng tussen wat men
oou staat. In die wonderUjlte teuten. dan noemt id1~t vertalen or dynJl!Lijn preken z1jn vanaf het begin al- ml.5ch~u1vaJent. Dat wordt nu getijd hH'J sUerk uitleggend. Schri1tTcr- wt'ldlg op~blaun. maar dat heeft In
klarend geweest Maar da.a.rblJ waren de kerk altljd al gespeeld. Hlerony- .
de COr:1menLa.ren geen hulp. maar mus. dle van 390 tot 4Ol5 in ZIJn kloos- r
elC~geten

a

~

Je dat Wat-

theQa .. kat' OWU'" s~ ~bru1ltt om
'te laten' z1en hoe 00dlI wt.l soeveneln

~

b.nl. \n 'R:.thl ... h"rn h •• h",1 .. 'l'..do_

dat wu een

vr1jzllUl.ln~~natuw::Ujk.

hQ.uden un de ..... u.lI1na van de ftderen van Dordt. telULJ de Sclvirt OOI
machtigt daarvan af te wijken. Waar.
Integendeel, de SchrUt ze!!. I!! het. die
ons. U'g nu maar even vla het wette
van Buber-Roaenzwelg. ~egt Denk
erom. niet a!'wiJken van de Statenvertaling. maar proberen het b(otcr te
doen met de enorme middelen die 'III1.J
. nu in de 20e eeuw hebben."

Distantiëren'

die hctc'tt dat ~rpsychologiscerd: ..Ik Ho.e denkt Breukelman over de menheb vanru.cht benauwd gedroomd' sen van de materialiJ!lt1sche exegeae.
om bem!"
die zich zo nadruklceUjk op hem beroepen?
.
Maar wat u geeft. u ook ,eregen.
..Een vertal1nc is altijd exegelK', maar "I1c heb heel '1'«1 ~ OItdeT d.eu
Je moet nooit zo Je eigen elCegelK' in de ltnkn jonoem. tlt Mb ook _I ~
YCftal1nc ~. at daardoor
d m ll9 1)OOf' Ee. MdG1" ~ ~ie 7II4kriandere en mJJladuen betere exegese alutt.c~ ~ kGw. tlt echt w.iet
1rOr1St uJtgesloten De Statenven,a- mèekomen. I1c verwerp hef. Ze 1l4d!era souden het niet in hun hoofd den dU! ~rm nooH mo.e~n l7ebrviJce1ot.
gehaald hebbl!n. om In vers 15 te ze ~doetew. In' 1Oe.l ~ dtngef!. "'"
vertalen .. ter keuze van"
Mi.5!ch~n zit er tot op ukere he>ogU
e c I!.t 'lDCL ietl goe4.t iA. 7I&44r 44 lenIt
1.! ab!oltttd misleidend. !Ic heb In dU
Vlerk
gev'hl gedacltl: Ja joh. houeer Je oot
De nartgh~ld met de NBG-vertallng
van deze JORl7t1l.1 Iw1&d eR hCleZUr }e
1.5 ook.' dat predikanten die hlerln mat 11" veroo1l.4e1t;bc1U. ti: taOet lIUj
geoefend zIJn en dJt aan de cemeente /lIeT toch vO" dutallll~. 111: lUb .wtilen doo~ven. steeds moeten zei- latew. _te1L: hoOT ecma. dal10eTt u 1If'.
gen: Ja gem~nte. dat hebben ze nou ook roor jaL/ie, 01R hd ~ ~bl'1l.Uu1I
wel zo vertaald, maar elgenUjk staat al" Je er tII)(lt mee 1t1&1Iot. Het la VOO'!'
er ... en je bent dJ.rect !!"en eigenwijze iede1'ee1'l.. voor de h.ele 1ce1'1t e1\ voor.
vlerJe dJe het beter meent te weteD cUle lIU.....,en.. Ik heb nooit ~n ~Qnl.
dan de Jmappe proressoren. Boven- ~n "nou gaan u het l7e&rul~en".
dien ~ de gem~nte elgenlljk tot on- WClIlt daar u het I>OOr. OU u lJ.cro.em~d &edoemc1 De ouc1crUna pen zich .terk op mij e~ d4t~_
die toch ~t t.oeQen op de rechte
ik ooi<: wel, ma.a.r ik Ultl mijn lItaaIIl
prediking van Gods Woord. mOt't ~n toch niet vertloJtden heb~ ~ d~
bijbel hebben wa~ hij zich base- be~t!IQ .. CI\ri.~1!R voor hel Joctaren kan. Die ent geea Hebreeuws-elr Lum,e"" ook Met 1iIIet IftOtertaH.tt.
Grieks. Die h~ft een Bijbel nodig In, . 'CM ezel1eu nU program. D1u dacT
de geest Y1I.n de Statenvertallni. DW! heb ik miJ van gedi.5tanttee1'd. met
Ik bew~r niet, dat mijn exegeM! de eell uure pij'll, wallil ik l'Il49 die
enig Juiste 1.5. maar Ik probeer 'frel zo Jcmgem gTaag en ik hO<n' toch eto~
te vertalen. dat Ik daardoor ~dere Itj!c ook wel bij Jten en l!1t dltU1eUjlt Ut
eX~5 niet u1t.'\1u1t...
de URk.se IweIC NU!~in mil ik nUt,
dcU' dU' "tj~ÜI-theO!og'ûch toerit
\ Vu! u ~nt op het ptmt vc;!t de Bljb-el da.a.rmee l7eüUntl!icee1'd wOTdt
!teel gereformeerd geworden.
.. Ja. dat bl!n Ik ook. Ik het> de gerefor· Waar Ik primair op l7eTicM ben. dat
m~rde leertrlldltle enorm lief gekJ'e-.
13 de braat;7: Wat houdt Mt t" mvt VCR
gen. Onder alle t.heologl.5.che tradJtles Godswege in de 20e UItW /c.e1'k ~ lijn
vind tk de gerefol"IJltoerde de m~lIt en de opdracht nteuw te veTftaan. En
I't'spe<:tabele. hoor. Veel ~be dat Ultl toch. ,uwe"- (Ie opdrocht ocn
ler cUI.n de lutherse en zeker dan de het Verb! dtvtllt 7Iltnuunum /dl#1ut
1'OOIIl5e. Je hoeft je ocht niet te schavan
~LtJIc: WoonU _
dat
men a.llf Je gereformeerd theoloOg moet uH /U Schrift ~beuren. Dat 'IOi1
bent. want dan kom Je uit een tradl- ugge" ~ nku10 gezam"e,.Ujlc clU
Ue. zo veelziJdig. zO beweeglljk. zo bijbel.l getutDeftu hoTnt. Daa~n
sUerlc en krachtig.
wH dit werk
mtJ dMrtlBtbc<P' riJft.

e:en

FransBreulite1man

J e2:UlI voor Ptla RlS. ln de .gtatenvertallng. Hij leest h{et zo. dat Je heel
du1deUJk hoort; 'dat Katt.he'Qa drie-

maal de ..werkwoorden .. w2llen" en
.. loslaten" bij ellcur re1Jru1ltt. in de
verzen 15. 17. en 21. Dat doet MattheÜ5 volgens hem het!l beWUJSt. Dat
wtllen en lo&aten 1.t! het trefWoord
van dit. gedeelte. WatUleÜl alleen
noemt PUatuB de stadhouder, de poli-

--

thctls hier doet? DIt kan zo niet'"
.. Kijk. ee'n stelling van ml.l 111 dit
eerste cahier L!, dat de hu1d.1ge leur
~n hoorder meer 1.5. Ons contact
met de telt.st loopt Yia het oog Wlj
horen het niet meer vla het oor. DIl'
leesgewoonte. 1.'1 ontstaan met de
boekdrukkunst. In de oudheid werd
luid gelezen. ook al was je alleen
denit maar aan de Moorse kamerlln<l'

b1:dol!ltllg herhaalt o! met oput
bepa.a.Lde hebrafsmen bezigt; zodat
dIe ook jn de verlating per se 'moe~n
blijven doorklinken'
.. Daar ben Je exegeet voor. Dat is een
kwest!e yan ont<leklUngen doen. van
Jarenlange training En Buber heeft
eenvoudlg met de $tukken aangetoond. hoe de blJbelse getuigen beo
Daalde woorden reserveren om ze P>!'n
een.

"et

_ft

Barokke Buber
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