
oudste complete Nieuwe Testament vinden we in de beroemde Codex 
Sinaïticus, die rond 350 gedateerd wordt.
Dat is allemaal honderd tot driehonderd jaar na het leven van Jezus op 
aarde. Maar van geen enkel ander oud geschrift hebben we zulke ‘recen-
te’ kopieën. De drie oudste kopieën die we hebben van De Bello Gal-
lico, een beroemd boek van Julius Caesar (100-44 v.Chr.) over de Galli-
sche oorlogen, zijn pas negen eeuwen na de publicatie van het origineel 
gemaakt – vermoedelijk op basis van kopieën van kopieën. En de acht 
oudste exemplaren die wij bezitten van de boeken van de Griekse ge-
schiedschrijver Herodotus zijn tussen de 1400 en 1800 jaar na zijn dood 
gekopieerd van eerdere bronnen. Daarmee vergeleken hebben we een 
overweldigend aantal zeer oude manuscripten van het Nieuwe Testament.

Alleen, door de veelheid valt ook op dat die manuscripten op nogal wat 
plaatsen van elkaar verschillen. Soms gaat het duidelijk om verschrijvin-
gen. Soms lijkt er een stuk tekst later te zijn toegevoegd – het slot van 
Marcus (Mar. 16 vanaf vers 9) ontbreekt in de oudste manuscripten, net als 
het verhaal van de overspelige vrouw in Johannes (Joh. 7:53-8:11). Waar-
om dit is gebeurd, weten we niet. Misschien komt de tekst uit een ander 
belangrijk geschrift dat we nu niet meer kennen.
Bijbelwetenschappers onderzoeken dit soort varianten en brengen waar 
mogelijk in kaart hoe ze zijn ontstaan en wanneer. Doorgaans kunnen we 
op die manier met behoorlijke zekerheid achterhalen wat er oorspronke-
lijk gestaan heeft, maar soms ook niet. Is het erg dat we niet precies weten 
wat de oorspronkelijke tekst van de bijbelboeken is? Het lijkt erop dat de 
Bijbel die wij nu lezen niet foutloos is – maar we mogen wel zeggen dat de 
Bijbel betrouwbaar is! Over de kern van het christelijk geloof kunnen we 
zeker zijn, die vind je altijd terug. Het is wel belangrijk om de hele Bijbel 
te laten spreken, schrift met schrift te vergelijken. En aan sommige verzen, 
zoals het verhaal van de overspelige vrouw, moeten we misschien niet te 
veel gezag toekennen. Ze hebben een plek in de christelijke traditie, maar 
lijken pas later toegevoegd. In veel vertalingen (zoals de Nieuwe Bijbel-
vertaling) staan belangrijke varianten daarom aangegeven in voetnoten.
De Bijbel is en blijft een bijzonder boek, dat al bijna 2000 jaar mensen 
inspireert. Er is geen ander boek waar na zo veel tijd nog zo veel mensen 
zo vaak in lezen. En ook al lees je de Bijbel heel je leven lang, iedere keer 
dat je dit boek opent, kan er zomaar iets nieuws uit opspringen. Want 
uiteindelijk is het de heilige Geest die ons helpt om de woorden juist te 
verstaan!

STAAT ER WEL WAT ER STOND?
Christenen geloven niet in de Bijbel, maar in Jezus. Dat is een beet-
je een provocerende uitspraak die toch waar is. De eerste christenen 
hadden bijvoorbeeld niet de beschikking over wat wij het Nieuwe Tes-
tament noemen. Die boeken moesten toen allemaal nog geschreven 
worden!

Van de Koran wordt gezegd dat deze gedicteerd is aan Mohammed. Een 
moslim hoort de tekst daarom in het originele Arabisch te lezen, een ver-
taling is niet de echte tekst. Christenen hebben daarentegen veel minder 
moeite met een vertaling. De bijbelboeken zijn geschreven door mensen 
die dat deden vanuit hun eigen kennis en cultuur, maar daarbij wel zijn ge-
inspireerd door de heilige Geest. En diezelfde Geest kon ook de vertalers 
inspireren. De grondtekst is misschien verplichte kost voor predikanten, 
de gewone gelovige leest een NBV, NBG51, (Herziene) Statenvertaling of 
de Bijbel in Gewone Taal.
Wie al die vertalingen naast elkaar legt, ziet dat er verschillen zijn. In voet-
noten geven de vertalers soms aan dat de grondtekst niet duidelijk is. Wat 
is daar dan aan de hand? Wel, het simpele antwoord is dat we niet van 
alle woorden in de grondtekst (meestal Hebreeuws, Aramees of Grieks) 
de betekenis kennen. Kijk maar eens in de Psalmen, daar vind je op veel 
plekken het woordje sela. Dat is niet vertaald, omdat we niet weten wat 
het betekent. Vermoedelijk is het een muzikale term. Ook van veel andere 
woorden is de exacte betekenis onduidelijk.

Naast deze vertaalproblemen weten we soms niet precies wat er in de 
oorspronkelijke tekst heeft gestaan. We hebben namelijk niet het origi-
neel van de bijbelboeken in ons bezit. De tekst die je in een vertaling 
leest, is gebaseerd op een groot aantal manuscripten. Door de eeuwen 
heen zijn de teksten keer op keer met de hand gekopieerd. Van veel van 
die kopieën zijn alleen fragmenten overgebleven.
Er zijn van het Nieuwe Testament momenteel meer dan 5700 korte of lan-
gere geschreven fragmenten in het Grieks bekend. Het oudste manuscript 
van het Nieuwe Testament stamt uit de eerste helft van de tweede eeuw 
en bevat enkele verzen uit het Johannesevangelie. Van rond het jaar 200 
hebben we al een handschrift met heel het Johannesevangelie en een 
met acht brieven van Paulus en de brief aan de Hebreeën. Uit de derde 
eeuw zijn nog zeven andere substantiële handschriften overgeleverd. Het 
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