
Εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ 
μεσίτης θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 
Χριστὸς Ἰησοῦς,

 כי אחד הוא האלהים ואחד
 הוא העמד בין אלהים ובין
 Car il y a un seulבני אדם הוא בן אדם

Dieu, un seul 
intermédiaire 
entre Dieu et 
l'humanité, un 
être humain, Jésus 
Christ,

Context 7 - Vertalen & Vertalingen

unus enim Deus 
unus et mediator Dei 
et hominum homo 
Christus Iesus

Nur einer ist Gott, und nur einer 
ist auch der Vermittler zwischen 
Gott und den Menschen: der 
Mensch Jesus Christus.

For there is one God, and 
one mediator also between 
God and men, the man 
Christ Jesus, 

Porque hay un 
solo Dios, y un 
solo mediador 
entre Dios y los 

hombres, 
Jesucristo 
hombre,

Dit is de waarheid: Er is maar 
één God. En de enige die 
mensen bij God kan brengen, is 
de mens Jezus Christus.



• Ons algemene perceptie vermogen (en overschatting daarvan).

• Vooraannames van de schrijver of ontvanger

• Wat was de vraag?

• Voor wie is de boodschap? (Doelgroep) 

• Kosten (en omvang) v/e brief >> toegankelijkheid. 

1)  Algemeen:

• Bereid tot vechten en sterven om Gods Torah te volgen. 

• Verlangen om streng afgebakende (religieuze) grenzen te stellen.

• Argwaan tegen Joden die “vreemden” willen laten aansluiten (geënt worden).

2) Inter-testamentische periode  



3 a&b) Joodse groepen 1ste eeuw

Essenen 
Therapeutae 

Chasidiem 

Herodianen 

Farizeeën 

Zeloten 
Sicarii 

Sadduceeën  

          Schriftgeleerden 

Samaritanen 

Overpriesters 
Hogepriester 

Priester 

Raad 

Leiders/Oudsten

Yeshua/Nazarenen

Gewelddadig

Vreedzaam

Gods Woord GeheelGedeeltelijk 



4 a&b) Yeshua en de Farizeeën

• Mat 23:2-3 “ Neem al in acht wat de Farizeeën en Schriftgeleerden zeggen 
dat u in acht moet nemen, maar doe niet naar hun werken… 


• Ondergrens >> als het tegen Torah ingaat. >> dan zeker niet.

• Bovengrens >> Kijk maar in hoeverre de Messias jou hierin leidt/ jij Hem volgt. 

• Belangrijk: halacha ≠ Torah    &  Yeshua gaf ruimte naar BEIDE zijden!

• Geliefd bij en gerespecteerd door het volk. 


• Veel NT-discussies lijken op verschillen tussen Hillel & Shammai.

• Naar maatstaven van die tijd was de NT-polemiek van Yeshua mild.

• Hun waarschuwden Hem dat Herodus Hem wilde doden. 


• Yeshua had vele raakvlakken met de Farizeeën, veel meer dan met enige andere 
groep in die tijd.



5) Yeshua’s hek mbt Torah: Mat 5:17-19   
1. We mogen niet denken dat Torah is afgeschaft.

2. Profeten & Wet zijn aan elkaar gelinkt mbt “lotsbestemming”.

3. καταλύω oplossen/afschaffen kwam Hij NIET DOEN.

4. πληρωσαι/volledig (voor) te doen kwam Hij WEL DOEN.

5. Hemel en aarde zijn er nog dus niets van Torah af.

6. Jesjoea is er nog niet en de dood wel, dus niets van Torah af.

7. Zelfs het kleinste gebod niet afschaffen en anderen zo leren.

8. Geboden doen en andere zo onderwijzen.

9. Theologen gebruiken Mt 5:17-19 NIET om afschaffing te “onderbouwen”. 

Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie 
• Deu 30:1-10 Israel keert in de laatste dagen terug naar Torah

• Deu 13:1-6 Wonderwerker die oproept geboden niet te volgen is een test

• Mat 23:2-3 Doe wat men zegt als men leest uit Torah

• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE onderwezen heb. 



“Verklaring” en Paulus zijn perspectief
• Ceremoniële-, morele-, civiele Torah zijn allemaal onbijbelse benamingen …


• “De betekenis van de woorden in Mat 5:17-19 zijn duidelijk. Christus is niet 
gekomen om het gezag van de Mozaïsche wet, die voor eeuwig bindend zou zijn 
voor de harten en gewetens van de mensen, omver te werpen.


• Zolang de wereld bestond, zou haar gezag permanent zijn. Commentatoren 
hebben hun vindingrijkheid uitgeput in pogingen om deze passage weg te 
redeneren, maar de betekenis ervan is te duidelijk om verkeerd te worden 
begrepen” (Internationaal kritisch commentaar).


• Paulus: 2 Tim 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om …

• Te onderwijzen … (Wat goed is).

• Te weerleggen ... (Wat niet goed is).

• Te verbeteren ... (Hoe het wel goed te doen).

• Op te voeden in rechtvaardigheid (hoe houd je het goed)



Kerkgeschiedenis



Voorbeelden van VROEGE scheefgroei 
• Hand 20:29 …na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen,

• Rom 16:17 … onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen …

• 2 Cor 11:13 … zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders,…

• 1 Tim 6:21 Sommigen … zijn van het geloof afgeweken….

• 2 Tim 1:15 … allen die in Asia zijn, zich van mij afgekeerd …

• 2:16 .. onheilige, inhoudsloze praat. … Zij zijn van de waarheid afgeweken …

• Jac 4:4 … dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?

• 2 Pet 2:1 … valse leraars … verderfelijke afwijkingen in de leer … invoeren. 

• 1 Joh 4:1 … veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

• 2 Joh 7 … veel misleiders in de wereld gekomen…

• 3 Joh 10 … verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente.

• Jud 1:4 … binnengeslopen … die de genade van God veranderen in losbandigheid …


• Het is duidelijk dat satan niet stil zat …



6) Scheefgroei tm de 4e eew
• Deu 30:1-10 >> Mat 5:17-19 >>Mat 28:19 >> Handelingen >> 2 Tim 3:16.

• 50-90 Scheefgroei al ten tijde van de eerste brieven.

• 85      Samuel Katan voert de “12e zegen” in tegen de gelovigen in Yeshua.

• 96      Offerdienst ging door.

• 98      Ignatius roept op om Torah niet op de Judaïstische manier te volgen. 

• 133    Bar-Kochba opstand brengt verdere scheiding.

• 135    Na 15 Joodse & Pro-Torah leiders gaat de Jeruzalem gemeente om.

• 150    Polycarpus blijft Pascha op de 14e vieren en leven volgens Torah.

• 155    Justinus schrijft over groepen die de Torah nog naleven.

• 195    Raad van Caeserea besluit (eenzijdig) om Pasen te gaan vieren.

• 200    In Judea worden Shabbat en Torah nog steeds gevolgd.

• 300    Eusebius beschrijft minstens 2 groepen die Torah nog volgen.

• 375    Epiphanius zegt dat ze alles doen zoals de Joden maar met Yeshua.

• 400    Hieronymus geeft aan dat ze er nog zijn en is bang om Jood te worden.



Canon compleet 
• 150 AD Muratorian Canon                 24 van 27 (Heb, Jac, 1&2 Pet, (3 Joh) ).

• 180 AD “N.T.” behalve; Heb; Jac; 2 Pet; 2&3 Joh; Jud; Opeb universeel aanvaard.

• 240 AD Origen van Alexandria                      27 gebruikt hij, en geen anderen.

• 325 AD Eusebius van Caesarea        22 van 27 (Jac, Jud, 2 Pet, 2&3 Joh. ~90%)

• 367 AD Athanasius van Alexandria.              27 eerste lijst met allemaal

1. Originelen waren verdeeld over het rijk.

2. Geen Scroll kon meer dan twee boeken bevatten, duur, zwaar.

3. Verwachten Yeshua meteen terug, dus waarom een lijst.

4. Geen gemeente of leider domineerde alle anderen.

5. Autoriteit (Mt, Jh, Jc, Pt, Paulus) werd aangenomen (Mar, Luc, Jud, …Heb).

6. Toen de gnostische brieven voet aan de grond kregen werd het belang gezien.



Kopiëren…



Betrouwbaarheid 

Nu beschikbare tekst Vroege manuscripten



Betrouwbaarheid 

Nu beschikbare tekst Vroege manuscripten



Betrouwbaarheid 

Nu beschikbare tekst Vroege manuscripten



Betrouwbaarheid 

Nu beschikbare tekst Vroege manuscripten



Betrouwbaarheid 

Vroege manuscriptenNu beschikbare tekst



Twee extremen van vertalen: 
• Dynamische-equivalente (D.E.): 
• Vlot leesbare, algemeen begrijpelijke vertaling in hedendaagse taal.

• Voordeel is o.a. dat het voor veel mensen en kinderen toegankelijk.

• Nadeel is o.a. dat het vaak vrij ver van de grondtaal afstaat.

• Versies hiervan in het Nederlands: Boek & Bijbel in Gewone Taal. 


• Idiolecte-methode (I.M.): staat dicht(er) bij de grondtaal en tekst.

• Voordeel is o.a. dat het geschikt voor Bijbelstudies, minder gekleurde parafrase.

• Nadeel is o.a. dat de leesbaarheid vaak minder is, zeker voor leken.

• Versies hiervan in het Nederlands: SV77 & Naardens (N.T. Telos).


• Iedere vertaling zal echter zoeken naar een tussenweg tussen een strikt 
letterlijke vertaling enerzijds en een leesbare, begrijpelijke vertaling anderzijds.



Cotton Patch Version of Mat 3:7-9

• When John noticed a lot of Protestants and Catholics showing up for his 
dipping, he said to them, “You sons of snakes, who put the heat on you to run 
from the fury about to break over your heads? 


• You must give some proof that you’ve had a change of heart. And don’t think 
that you can feed yourselves that ‘we-good-white-people’ stuff, because I’m 
tell you that if God wants to he can make white folks out of this pile of rocks.” 


• Toen John merkte dat veel protestanten en katholieken kwamen opdagen 
voor zijn onderdompeling, zei hij tegen hen: "Jullie slangenkinderen, wie 
hebben jullie zo opgejaagd om weg te rennen van de woede die op het punt 
staat over jullie hoofden uit te breken? 


• Je moet bewijzen dat je van gedachten bent veranderd. En denk niet dat je 
jezelf dat 'wij-goede-blanke-mensen'-gedoe kunt aanpraten, want ik zeg je 
dat als God het wil, hij blanke mensen kan maken van deze stapel stenen.’

http://kenanderson.net/bible/html/cotton_patch.html





ּכִֽי־אַּתָה ָקנִיתָ כִלְיֹתָי ּתְסֻּכֵנִי ּבְבֶטֶן אִּמִֽי
•Want ghy besitt mijne nieren: Ghy hebt my in mijnes moeders buyck bedeckt. (SV 37)

•Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in de buik van mijn moeder bedekt. (SV77)

•Ja gij, gij hebt verworven mijn nieren, mij geweven in de schoot van mijn moeder. (Naar)

•U hebt mijn nieren voortgebracht, u hebt me afgeschermd in de buik van mijn moeder. (NWV)

•U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. (NBV)

•Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. (NBG51)

•U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.(NBG 04) 

•Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.(HSV)

•U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. (Willi)

•Want Gij hebt mijne nieren toebereid, en hebt mij gevormd in den moederschoot. (Lut)

•U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. (BGT)

•U weefde mij in de schoot van mijn moeder, u deed mij ontstaan. (GNB)

•U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U 
geweven. (Boek)



Zinsopbouw 1 Tim 2:5 Voorbeeld 1: 
• Εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, 

• Één want God één en middelaar God en mensen man Messias Yeshua 

• Telos: Want er is één … God en één … middelaar tussen God en mensen, 
[de] mens Christus Jezus, (I.M.)  

• γὰρ “Want” 1 woord terug

• “Er is” toegevoegd voor één God

• καὶ “en” 1 woord terug

• “tussen” toegevoegd voor God

• “de” toegevoegd voor man 

• BGT: Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God 
kan brengen, is de mens Jezus Christus. (D.E.)



Onvertaalbare zaken Num 28:12 Voorbeeld 2: 
•  ּוׁשְֹלׁשָה עֶׂשְֹרנִים סֹלֶת מִנְחָה ּבְלּולָה בַׁשֶּמֶן לַּפָר הָאֶחָד ּוׁשְנֵי עֶׂשְֹרנִים סֹלֶת מִנְחָה 

ּבְלּולָה בַׁשֶּמֶן לָאַיִל הָֽאֶחָֽד

• drie tiende bloem offer gemengd in-olie voor-jonge-stier de-ene en-twee 
tiende bloem offer gemengd in-olie voor-ram de-ene. 

• WV12: Bij elke stier komt een meeloffer van drie issaron bloem, aangemaakt met 
olie; bij de ram een meeloffer van twee issaron bloem, aangemaakt met olie. (I.M.)


• HSV: Verder drie tiende efa meelbloem per jonge stier als graanoffer, met olie 
gemengd, en twee tiende efa meelbloem als graanoffer, met olie gemengd, per 
ram, (I.M.)  

• Boek: Bij elke stier moet een spijsoffer worden gebracht van 6,6 liter meelbloem, 
gemengd met olie. Het spijsoffer voor de ram moet bestaan uit 4,4 liter… (D.E.)


• Mat 5:22 Raka / dwaas / nietsnut / leeghoofd / idioot

• Mat 5:22 Gehenna / helse vuur / eeuwige vuur / Gihanā van vuur / ge-hinnom



Gezegdes enz. Amos 4:6 Voorbeeld 3: 
• 
וְגַם־אֲנִי נָתַּתִי לָכֶם נְִקיֹון ׁשִּנַיִם ּבְכָל־עֵָריכֶם
• 
וְחֹסֶר לֶחֶם ּבְכֹל מְקֹומֹֽתֵיכֶם וְֹלֽא־ׁשַבְּתֶם עַָדי נְאֻם־יְהוָֽה

• SV77: Daarom heb Ik u ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden,

• en gebrek aan brood in al uw plaatsen; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot 

Mij, spreekt de Heere. (I.M.)  
• HSV: De Heer zegt: ‘Ikzelf heb ervoor gezorgd dat jullie honger hadden. 

Nergens was er nog brood te krijgen, in geen enkele stad. Daar heb ik voor 
gezorgd. Maar jullie zijn niet bij mij teruggekomen! (I.M.) 


• Boek: Uw tanden bleven schoon, want Ik stuurde honger in stad en dorp,’ 
zegt de Here , ‘maar het hielp niets, u wilde nog steeds niet naar Mij 
terugkeren. (D.E.) 



Top: Naard; NBG51; WV12; Leidse; WV12; NBG04; Lut48; Canis; SV37
Flop: Leidse; WV12; GNB; NBG04; Lut48; Canis; NBV; … ; NBG51 **

** BGT & Boek niet meegenomen

Vergelijk enkele Wet verzen



Hand 15:24
• HSV: Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met 

woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te 
zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij 
hadden hun daar geen opdracht toe gegeven.  

• (SV37; SV77; Lut48; Lut; Peshit)



Hand 15:24
• HSV: Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met 

woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te 
zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij 
hadden hun daar geen opdracht toe gegeven.  

• (SV37; SV77; Lut48; Lut; Peshit)

• Leidse: Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen onzer, zonder opdracht van 
ons, u door hun woorden ontroerd en geschokt hebben, 

• (NBV; BGT; GNB; WV12; NBG51; NBG04; Naard; Brouw; Canis; Boek; Telos; NWV) 

• Na de 17e eeuw zijn vroegere complete(re) manuscripten gevonden waar deze 
tekst niet in stond, en de meeste Bijbels zijn (terecht) daarop gebaseerd.



Hand 21:20,24
• Telos: Toen zij dit nu hadden gehoord, verheerlijkten zij God en zij zeiden tot hem: U 

ziet, broeder, hoevele tienduizenden er onder de Joden zijn die geloven, en allen 
zijn zij ijveraars voor de wet. 


• Neem hen mee en reinig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij zich het 
hoofd kunnen laten scheren; en allen zullen weten dat er van wat er over u is verteld, 
niets [waar] is, maar dat u ook zelf wandelt in het onderhouden van de wet.


• Naard: Maar toen ze dat hoorden hebben ze God verheerlijkt. En ze hebben tot hem 
gezegd: je aanschouwt wel, broeder, hoevele tienduizenden er onder de Judeeërs 
zijn die tot geloof gekomen zijn, en allen zijn zij vol ijver voor de Wet; 


• neem hen bij je, heilig je samen met hen en betaal voor hen de kosten zodat zij hun 
hoofd kunnen laten scheren, en allen zullen erkennen dat van de dingen die over jou 
onderwezen worden niets (waar) is, nee, dat jouw lijn is dat je ook zelf de Wet 
bewaakt;

(Tienduizenden > HSV; Brou; Pesh)
(Wandelt > SV37 & 77; HSV; Lut48 & Lut; Brou)



Hand 21:20,24
• Telos:.. broeder, hoevele tienduizenden allen zijn zij ijveraars voor de wet. 

• niets [waar] is, maar dat u ook zelf wandelt in het onderhouden van de wet.


• NWV: maar ze zeiden tegen Paulus: ‘Broeder, je ziet dat er onder de Joden 
duizenden gelovigen zijn, en ze hebben allemaal veel ijver voor de wet.


• … Dan zal iedereen weten dat de geruchten over jou niet waar zijn, maar dat je 
je goed gedraagt en je aan de wet houdt.


• Leidse … : Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden onder de Joden het geloof 
hebben aangenomen, en zij allen zijn ijveraars voor de wet.


• … Dan zal iedereen weten dat er niets waar is van hetgeen men van u vertelt, dat 
gij integendeel u gedraagt als een die de wet onderhoudt. 

Duizenden Hand 21:20 vs Tienduizenden Jud 1:14 : 
NBV; BGT; GNB; WV12; NBG51 & 04; Boek; Canis; NWV



Col 2:14 
• NBV: Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, 

uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. (NBG04)

• NWV: Het handgeschreven document met zijn voorschriften dat tegen ons was, 

heeft hij uitgewist. Hij heeft het verwijderd door het aan de martelpaal te nagelen.

• Telos: de schuldbrief die tegen ons [getuigde] door zijn inzettingen [en] die onze 

tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het 
kruis te nagelen


• Lut: en uit te wissen het handschrift, dat tegen ons getuigde, hetwelk in 
inzettingen bestond, en ons tegen was, en heeft het uit den weg geruimd door het 
aan het kruis te hechten,


• BGT: Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was bedoeld 
om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd 
toen Christus stierf aan het kruis. 


• Peshi: Hij heeft zijn mandaten gebruikt om de hantekeningen onder onze schulden 
tegen ons, uit te wissen. Hij nam het uit ons midden en nagelde het aan het kruis.



Col 2:16 
• BGT: Luister niet naar mensen die jullie veroordelen om wat je eet en drinkt. En 

laat je niet veroordelen omdat je je niet aan de regels van de sabbat houdt. Of 
omdat je geen feesten viert, zoals het Feest van Nieuwe Maan.  

• GNB: Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren 
van feestdagen, Nieuwe Maan of sabbat. (+8) 

• Leidse: Niemand oordele u dan in zake van spijs of drank, in het vieren van feest, 
nieuwemaan of sabbat. (+8) 



Col 2:17 
• NBG51 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl 

de werkelijkheid van Christus is.


• Telos: Laat dan niemand u oordelen inzake eten of drinken of het punt van een 
feest of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van wat zou komen, 
maar het lichaam is van Christus. ( V.T.>> Lut48; Lut; Brouw)


• Leidse: Dat alles toch is slechts een afschaduwing, van de toekomstige dingen, 
en het lichaam zelf is de Christus. ( NBV; GNB; WV12; NBG04; Boek; Canis)


• Naard.: dingen die een schaduw zijn van de dingen die komen; maar het lichaam 
is dat van de Gezalfde.


• NWV: Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de 
werkelijkheid is de Christus.


• SV37: Welcke zijn een schaduwe der toekomende dingen, maer het lichaem, is 
Christi.



Rom 6:14
• BGT: De zonde zal geen macht meer over ons hebben. Want ons leven wordt niet 

bepaald door de Joodse wet, maar door Gods goedheid. 


• Boek: Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te 
doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder 
de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God.


• Lut48: Want de sonde en sal niet heerschen konnen over u; nade-mael ghy niet 
onder de Wet en zijt, maer onder de genade.


• Canis: Neen, de zonde moet niet over u heersen; want gij zijt niet meer onder de 
Wet, maar onder de genade.


• WV12: De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar 
onder de genade.


• NBV: De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, 
maar leeft onder de genade. (NBG04)



Rom 5:20
• Boek: Toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich 

aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de 
zonde ook toenam, Gods genade nam nog veel meer toe.                           (BGT)


• Canis: Toen kwam de Wet tussenbeide, om de overtredingen nog talrijker te 
maken. Doch waar de zonde tot overvloed kwam, daar kwam de genade in 
rijkere overvloed.                                                                                (GNB; Lut48)


• Telos: Maar [de] wet is daarbij <daarnaast> gekomen, opdat de overtredingen 
zouden toenemen; maar waar de zonde toenam, is de genade veel 
overvloediger geworden. 


• WV12: Weliswaar is de wet er bijgekomen, waardoor de overtredingen zich 
hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade 
mateloos.                                              (Naard.: vermeerderden Peshita: nam toe)



Rom 4:14
• GNB: Want als we van God iets kunnen krijgen door de wet te onderhouden, 

heeft het geloof niets meer te betekenen en wordt de belofte van God 
uitgehold.


• NWV: Want als je erfgenaam wordt door je aan de wet te houden, is het 
geloof nutteloos en de belofte krachteloos. (BGT Boek)


• Telos: Want als zij die uit [de] wet zijn, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder 
inhoud gemaakt en de belofte tenietgedaan.


• Canis: Want wanneer zij erfgenamen waren geweest uit de kracht van de Wet, 
dan was het geloof waardeloos en de Belofte zonder gevolg.


• WV12: Als alleen zij die zich op de wet verlaten de erfgenamen zijn, heeft het 
geloof geen zin en blijft de belofte zonder uitwerking. 



Rom 4:15
• WV12: Want het resultaat van de wet is alleen maar straf, en waar geen wet is, is 

ook geen overtreding. (BGT; NBG04; Lut48; Lut) 

• Canis: de Wet toch verwekt toorn, maar waar geen wet is, daar is ook geen 
overtreding. (SV37; Naard.) 

• GNB: Want de wet brengt mee dat God straft, maar waar geen wet is, kan ze ook 
niet overtreden worden.


• NBG51: De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen 
overtreding.(HSV) 

• SV77: Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen 
overtreding. (Telos)



Rom 3:20
• διότι omdat ἐξ van ἔργων werken νόμου wet οὐ niet δικαιωθήσεται 

gerechtvaardigd πᾶσα alle σὰρξ vlees ἐνώπιον voor αὐτοῦ hem διὰ, door γὰρ 
want νόμου wet ἐπίγνωσις erkennen ἁμαρτίας zonde.


• WV12: Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden omdat hij de 
wet onderhield; de wet doet alleen maar de zonde kennen. (GNB; Boek)


• NBV: Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet 
naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. (BGT; NBG04)


• Canis: Door de voorschriften der Wet zal dus geen mens voor Hem 
gerechtvaardigd worden; wèl brengt de Wet de kennis der zonde.


• Leidse: aangezien geen mens voor Hem gerechtvaardigd wordt door 
wetswerken: want door de wet ontstaat de kennis der zonde.


• NBG 51: daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd 
zal worden, want wet doet zonde kennen.



Max 4 v/d 9 keer, de beste (nr. 1) vertaling v/e vers bij een Bijbel

Vergelijk enkele Wet verzen

Maar 2 Bijbels die geen beste (nr. 1) vertaling v/e vers bij een Bijbel



Conclusie vertalingen
• Vertalers hebben een theologische bril op.

• Vertalingen zijn vaak gemaakt door groepen vertalers >> overleg/stemmen.

• Vertalingen worden gemaakt door instituten met een bepaalde achtergrond.

• Vertalingen zijn afhankelijk van welke grondteksten men heeft/gebruikt.

• Letterlijk heeft voor- en nadelen.

• Niet letterlijk heeft voor- en nadelen. 

• Groot verschil tussen waar men kiest om, de verkeerde stelling dat de Torah niet 
meer van toepassing is, duidelijk te maken dus:


• Zoek in meerdere vertalingen naar een oplossing.

• Zoek in grondwoorden naar een oplossing.



Samenvatting Context delen 1 tm 7
• We missen over het algemeen veel context en vullen daardoor (teveel) zelf in.

• Geschiedenis speelt een belangrijke rol in hoe men tegen zaken aankijkt.

• Er waren vele groeperingen in de 1e eeuw en de meesten stonden ver van 

Yeshua’s boodschap af.

• Yeshua’s relaties met de Farizeeën was veel beter dan we dachten.

• Yeshua’s hekje omtrent hoe ver men Zijn uitleg wat betreft de Torah mag 

nemen was heel duidelijk; Torah is nog steeds voor Zijn volgers.

• Scheefgroei staat al opgetekend in Zijn Woord.

• Verdeeldheid over al dan niet volgen van Torah is nog volop voorhanden tm de 

4e eeuw.

• Vertalers hebben de theologische bril op van ‘Torah is afgeschaft’.



Conclusie context-serie
• Hos 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis 

verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.

• Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.


• Wat is de oplossing hiervoor? 
• Jer 16:19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht mijn toevlucht op de dag van de 

benauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en 
zeggen:


• Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, 
niets ervan is van nut.


• Erkenning is de eerste stap naar een oplossing!! 
• Hoe nu verder? 

• Dan 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de 
tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.


