
Genesis 28: 10 - 22 
 

NBV 
 
Jakob verliet Berseba dus. Op zijn reis naar 
Haran kwam hij op een plek waar hij bleef 
overnachten omdat de zon al was 
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen 
die hij er aantrof, legde die onder zijn hoofd 
en ging op die plaats liggen slapen.  
 
 
 
 
Toen kreeg hij een droom. Hij zag een lad- 
der die op de aarde stond en helemaal tot de 
hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods 
engelen omhoog gaan en afdalen.  
 
 
 
 
Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 
‘ik ben de HEER, de God van je voorvader 
Abraham en de God van Isaak. Het land 
waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en 
je nakomelingen geven. Je zult zoveel 
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde 
is; je gebied zal zich uitbreiden naar het 
westen en het oosten, naar het noorden en 
het zuiden. Bij alle volken op aarde zal men 
elkaar toewensen net zo gezegend te worden 
als jij en je nakomelingen.  
 
 
 
 
Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal 
beschermen, waar je ook heen gaat, en ik 
zal.je naar dit land terugbrengen; ik zal je 
niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je 
heb beloofd.’ 

Eigen vertaling 
I 
10 Jakob trok weg uit Berseba en ging  

naar Haran 
11 en hij bereikte een zekere plaats. 
Hij moest daar overnachten, want de zon  

was ondergegaan. 
Hij nam een van de stenen van die plaats, 
en zette hem neer als plek voor zijn hoofd, 
en legde zich neer op die plaats. 
 
II 
12 En hij droomde: 
zie, een ladder, die opgesteld werd op de  

aarde, 
de top (hoofd) ervan, die reikte tot aan de  

hemel, 
zie, boden Gods, die opgingen en  

neerdaalden daarlangs. 
 
III 
13 Zie, 
de HEER, die zich daarover opstelde 
en Hij zei: 
Ik ben de HEER, 
de God van Abraham, je vader en de God  

van Isaak. 
Het land (de aarde), waarop je neerligt, 
aan jou zal Ik het geven en aan jouw zaad.  
14 Jouw zaad zal zijn als het stof der aarde 
en uitbreken zul je westwaarts, oostwaarts,  

noordwaarts, zuidwaarts. 
Zegenen zullen zich met jou alle families  

van de aardbodem, 
en met jouw zaad. 
15 Zie, Ik ben met je, 
Ik zal je behoeden, overal waar je gaat, 
Ik zal je laten terugkeren naar deze bodem, 
ja, Ik verlaat je niet, 
totdat Ik gedaan zal hebben wat Ik tot je heb  

gesproken. 
 



 
Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei 
hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. 
Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. 
‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei 
hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, 
dit moet de poort van de hemel zijn!’  
 
 
 
 
De volgende morgen vroeg zette Jakob de 
steen die hij als hoofdsteun had gebruikt 
rechtop, en wijdde hem door er olie over uit 
te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel, 
‘Huis van God’: voordien heette het daar 
anders, namelijk Luz.  
 
 
 
 
 
Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God 
mij ter zijde staat en mij op deze  reis 
beschermt, als hij mij brood te eten geeft en 
kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig 
terugkom bij mijn verwanten, dan zal de 
HEER mijn God zijn. Deze steen die ik 
gewijd heb, zal dan een huis van God 
worden - en ik beloof dat ik u dan een tiende 
deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’ 

IV 
16 Jakob ontwaakte uit zijn slaap 
en zei: 
Waarlijk, de HEER is er op deze plaats, 
en ik, ik wist het niet. 
17 Hij vreesde en zei: 
Hoe vreeswekkend is deze plaats! 
dit is niets anders dan een huis van God, 
dit is de poort van de hemel. 
 
V 
18 Vroeg in de morgen stond Jakob op, 
hij nam de steen, die hij als plek voor zijn  

hoofd had neergezet 
en zette hem neer als opgestelde steen (zie  

‘opgesteld worden’ van de ladder 
(12) en ‘zich opstellen’ van de HEER 
(13)) 

en goot olie over zijn top (hoofd). 
19 Hij riep de naam van die plaats: Bet-El, 

huis van de Godheid, 
‘Luz’ was echter eerst de naam van de stad 
(zie Gen 35: 1 - 8). 
20 Jakob legde een gelofte af en zei: 
Zal God met mij zijn 
en mij behoeden op die weg, die ik ga, 
en mij brood om te eten geven en kleding  

om aan te trekken, 
21 en keer ik in vrede terug naar het huis 

van mijn vader, 
is de HEER voor mij God, 
22 dan zal deze steen, die ik als opgestelde  

steen neergezet heb, een huis van  
God worden, – 

en alles wat Jij mij geven zult, 
ik zal Je er tienden, ja tienden van schenken. 

  
 
 
 
 



VERTROUWDE BEGRIPPEN IN DE NIEUWE BIJBEL VERTALING (NBV)? 
 
Sinds kort verschijnen op de pagina ‘Religie en filosofie’ van het dagblad Trouw van de hand 
van de redactie stukjes over de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). De leidraad bij hun stukjes is 
de terugkerende vraag: ‘Welke vertrouwde begrippen halen het wel, en welke redden het niet 
in de Nieuwe Bijbelvertaling? Een overzicht in afleveringen.’ De vraag of er ‘vertrouwde 
begrippen zijn, die het halen en die het niet redden’ heeft een vooronderstelling. Het is de 
vooronderstelling van een (kerk)publiek, dat vertrouwd is geraakt aan bepaalde begrippen en 
dat vreemd op zou kunnen kijken als die vertrouwde begrippen losgelaten worden. Het is 
echter de vraag of dit het criterium is waaraan een nieuwe Bijbelvertaling beoordeeld mag, 
kan of moet worden. Een paar stukjes in Trouw worden gewijd aan het bekende verhaal van 
de Jakobsladder, Genesis 28: 10 – 22. Aan de hand van een enkel probleem uit die tekst wil ik 
proberen die vraag van dit criterium toe te lichten. 
Allereerst is er het begrip ‘ladder’, die in de tekst voorkomt en die uiteraard een sleutelrol 
vervult in de droom van Jakob. Modern wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat het 
begrip ‘ladder’ traditie geworden is door de vertaling in het Grieks van de Septuaginta 
(klimax) en in het Latijn van de Vulgaat (scala), terwijl er in het Hebreeuws een begrip staat, 
dat slaat op zoiets als een stenen, geplaveide trappentoren, die in Babel bestond. Een enkele 
vertaling vervangt dan ook het vertrouwde begrip ‘ladder’ door ‘trappentoren’. Nu is dat 
natuurlijk niet verboden, maar het is wel de vraag of we er veel mee opschieten. Want in het 
verhaal van de Jakobsladder functioneert die ladder (of trappentoren) als de verbinding 
‘tussen het lagere en het hogere’: in het verhaal van de droom van Jakob ziet hij in die droom 
engelen (= bode’s) langs de ladder opgaan en neerdalen. En of je daarvoor nu het begrip 
‘trappentoren’ of ‘ladder’ of misschien in een preek over de tekst het begrip ‘lift’ gebruikt, het 
blijft om die op- en neergaande beweging gaan waarbij het lagere met het hogere (de ‘hemel’ 
in het verhaal) verbonden wordt. En daarvoor kan je een vertrouwd, maar ook een minder 
vertrouwd begrip gebruiken, als het maar duidelijk is. 
Nu hebben we voor het ‘hogere’ in het verhaal het (vertrouwde?) begrip ‘hemel’ gebruikt, 
maar voor het ‘lagere’ wordt in het verhaal ook een begrip gebruikt. En daarover valt het een 
en ander te zeggen. In de inleiding wordt het ‘lagere’ aangeduid met het gewone 
(vertrouwde!) woord ‘plaats’. Tot driemaal toe gebruikt de verteller dit woord. Zowel de 
Statenvertaling als de NBG vertaling van 1951 laten ook driemaal dit woord ‘plaats’ horen. 
Het gaat dus in het verhaal om een plaats, waar het ‘lagere met het hogere verbonden wordt’, 
het gaat om een ‘heilige plaats’. En als je geen vreemdeling in Jeruzalem bent, weet je toch 
dat veel problemen in deze wereld veroorzaakt worden door ‘heilige plaatsen’, die voor 
moderne mensen begrijpelijk gemaakt kunnen worden met het begrip ‘heilige huisjes’. Heel 
kritisch spreekt de verteller over die ‘heilige plaats’ in het verhaal van de Jakobsladder. Kort 
samengevat: omdat de HEER zich over die heilige plaats opstelt wordt alles wat wij als 
‘heilige plaats’ opstellen in de schaduw geplaatst van het licht, dat de HEER over die plaats 
laat vallen. In het midden van het verhaal wordt met de woorden van de HEER tot Jakob dit 
licht naar voren gebracht: ‘Ik zal je behoeden overal, waar je gaat, Ik zal je laten terugkeren 
naar deze bodem, ja, Ik verlaat je niet, totdat Ik gedaan zal hebben wat Ik tot je heb 
gesproken’. ‘Heilige plaatsen’ zijn dus vol beloftes. En aan het slot van het verhaal wordt 
duidelijk, dat de plaats niet meer heilig is, als de beloftes niet waargemaakt worden. Wat een 
actueel verhaal over ‘heilige plaatsen’! Denk allen maar aan die ‘heilige plaatsen’ in Irak! 
In de geest van het verhaal is er dus vrijheid om het begrip ‘ladder’ te vervangen door het 
begrip ‘trappentoren’ of andersom, zoals tot nu in de vertaaltraditie gebeurd is. Maar het 
begrip ‘plaats’ vervult natuurlijk wel een sleutelrol in het verhaal en mag niet zomaar door 
iets anders vervangen worden, wil het verhaal kunnen zeggen, wat het te zeggen heeft. Helaas 
wordt dat begrip ‘plaats’ in de Nieuwe Bijbel Vertaling bij de inleiding éénmaal door ‘plek’, 
éénmaal door ‘er’ en éénmaal door ‘plaats’ weergegeven. En daarmee wordt het verhaal voor 
moderne mensen toch minder begrijpelijk. Er gaat echt iets verloren als deze bewuste 
woordherhaling uit de tekst verdwijnt. 



Uit het bovenstaande is hopelijk duidelijk geworden, dat niet zozeer de ‘vertrouwdheid’ van 
de begrippen in een bijbelvertaling doorslaggevend is, maar het gebruik van de begrippen, die 
de geest van het verhaal tot uiting laten komen.  
 
 
DE GEEST VAN HET VERHAAL IN DE NIEUWE BIJBEL VERTALING (NBV) 
 
De Bijbel vertelt verhalen. Er worden geen theorieën over het wereldraadsel ten beste 
gegeven. Ook geen diepzinnige wereld- of mensbeschouwingen. Niets van dat alles. In de 
Bijbel worden verhalen verteld, omdat de God, waarvan in de Bijbel sprake is, een God is, die 
spreekt én handelt. In het krachtenveld van déze sprekende en handelende God worden de 
volkeren en de mensen geplaatst, allereerst het volk Israël en zijn priesters, koningen en 
profeten. Vanwege dit gegeven kan gesteld worden dat er in de verhalen van de Bijbel sprake 
is van een geest, die door het verhaal heen waait. Nu is niets zo vaag als een geest, die ergens 
door heen waait. Iedereen kan met een beroep op een geest zijn of haar uitleg van een verhaal 
rechtvaardigen. Iedere ketter heeft zijn letter. En al lijkt de geest van een mogelijke 
wonderlijke uitleg in de praktijk weinig kwaad te kunnen doen, vroeg of laat gaat zo’n geest 
toch het spreken en handelen van mensen bepalen en kunnen er grote ongelukken gaan 
gebeuren. Van groot belang wordt dan de vraag hoe de geest die door de bijbelverhalen heen 
waait een kritische functie krijgt, zodat je kunt zeggen, dat de éne vertaling de geest van een 
verhaal toch beter weergeeft dan een andere vertaling. 
Om die vraag te beantwoorden is het weer zinnig om een voorbeeld uit het verhaal over de 
Jakobsladder van Genesis 28: 10 –22 te nemen. Zoals ik hierboven naar voren bracht wordt er 
in dat verhaal kritisch gesproken over een ‘heilige plaats’. Daartoe gebruikt de verteller in het 
verhaal het begrip ‘opstellen’. En niet de meer of mindere mate van vertrouwdheid van een 
begrip is bij de beoordeling van een bijbelvertaling ter zake, maar de wijze waarop een 
vertaler de verteller volgt in de wijze waarop hij een begrip laat functioneren in het verhaal 
om daarmee zijn verkondiging tot uitdrukking te brengen. In het verhaal speelt op de heilige 
plaats een steen een belangrijke rol. In het Hebreeuws klinkt daarbij aan het einde van het 
verhaal tot tweemaal toe het begrip ‘opgestelde steen’. Met dat begrip ‘opgestelde steen’ 
wordt de plaats tot een heilige plaats. Nu is het werkwoord ‘opstellen’ al tweemaal eerder in 
het verhaal gebruikt, waarmee de verteller een belangrijk effect bereikt. Als eerste werd het 
werkwoord gebruikt toen verteld werd, dat de ladder ‘opgesteld werd’. De ‘opgestelde steen’ 
is daarmee dus tot een teken van de verbinding van ‘het lagere met het hogere’. En als tweede 
werd het werkwoord ‘opstellen’ in het midden van het verhaal gebruikt toen de verteller ons 
liet horen, dat de HEER zich daarover (namelijk over die ladder, dus die verbinding van ‘het 
lagere met het hogere’) opstelde. Door dit gebruik van het begrip ‘opstellen’ bereikt de 
verteller verschillende effecten. De ‘opgestelde steen’ is niet meer een fenomeen uit de 
‘natuurlijke religie’, maar wordt opgenomen in de droom van Jakob. Verder wordt het 
‘opstellen’ van de ladder in het kader geplaatst van het spreken van de HEER, die zich 
daarover ‘opstelde’. En de woorden die de HEER spreekt als Hij zich over die ladder opgesteld 
heeft worden met enkele variaties herhaald als Jakob een gelofte aflegt bij de ‘opgestelde 
steen’. Het gaat daarbij om het positieve, dat van Godswege op de ‘heilige plaats’ te 
verwachten valt: ‘Zal God met mij zijn en mij behoeden op die weg, die ik ga, en mij brood 
om te eten geven en kleding om aan te trekken, en keer ik in vrede terug naar het huis van 
mijn vader, is de HEER voor mij God, dan zal deze steen, die ik als opgestelde steen neergezet 
heb, een huis van God worden’. In dit verhaal over Jakob, die Israël zal worden, wordt met 
het positieve, dat hier naar voren gebracht wordt, tegelijk impliciet een negatieve keerzijde 
verondersteld. Immers, als dat positieve van het gegeven dat ‘God met mij is’ geen 
werkelijkheid wordt, kan de plaats van de ‘opgestelde steen’ ook geen ‘huis van God’ 
worden. Een ‘heilige plaats’ zal nooit uit zichzelf een ‘heilige plaats’ worden. De geest van 
die verkondiging waait door de tekst van het verhaal heen. 
Het zal duidelijk zijn, dat het nauw luistert bij de vertaling om deze verkondiging tot 
uitdrukking te brengen. Helaas heeft de Nieuwe Bijbelvertaling dit te weinig gedaan. Bij het 
woord ‘opgestelde steen’ brengt de NBV het religieuze karakter van de steen tot uitdrukking 



door te vertalen met het ‘wijden van de steen’. Het verband met het ‘opstellen van de ladder’ 
en ‘de HEER, die zich daarover opstelde’ gaat verloren doordat op beide plaatsen vertaald 
wordt met ‘staan’: hij zag een ladder, die op de aarde stond’ en ‘ook zag hij de HEER bij zich 
staan’. In deze vertaling wordt met het woordje ‘ook’ (dat er in het Hebreeuws niet staat) de 
HEER ondergeschikt gemaakt aan de ladder, dus aan de relatie van ‘het lagere met het hogere’. 
Verder wordt met de vertaling ‘bij zich staan’ de ladder weer ondergeschikt gemaakt aan het 
‘zichzelf’ van de dromende Jakob. Het is alsof Jakob in zijn droom tegen de HEER zegt: ‘gut, 
jij ook hier!’ 
De vraag kan natuurlijk gesteld worden of ik met de woordherhaling van het ‘opstellen’ iets 
in de tekst hoor, dat de verteller er helemaal niet in wilde leggen. Laat je de tekst op die 
manier niet buikspreken? Toch meen ik, dat er in de woorden van de bijbeltekst veelal een 
structuur verborgen is, waarvan een bijbelvertaler rekenschap dient af te leggen. Natuurlijk 
mag die structuur in een bijbelvertaling nooit tot een star stramien worden, maar aan de 
andere kant mag een bijbelvertaler zich nooit de vrijheid veroorloven om met zijn woordkeus 
een eigen structuur aan de tekst op te leggen.  
 
 
DE STRUCTUUR VAN DE BIJBELTEKST IN DE NIEUWE BIJBELVERTALING (NBV) 
 
Elke tekst kent (als een weefsel!) een zekere structuur, wil die tekst effect hebben. Zelfs de 
ontkenning daarvan blijft gelden: wil een tekst onbegrijpelijk zijn, dan moet de schrijver een 
onbegrijpelijke structuur kiezen. Uiteraard geldt dat ook voor bijbelteksten. En de vertaler 
ontkomt er niet aan zich rekenschap te geven van de structuur van de tekst, die hij of zij aan 
het vertalen is. Wordt met de vertaling de structuur van de tekst veranderd, dan verandert ook 
de tekst zelf. Nu is de structuur van de tekst niet iets, dat als een absoluut gegeven aanwezig 
is. Niemand kan zeggen, dat hij of zij over de definitieve sleutel beschikt, waarmee de 
structuur van een tekst zichtbaar en daarmee begrijpelijk gemaakt kan worden. Maar aan de 
andere kant kan ook niemand zich aan de structuur van een tekst onttrekken. Dat maakt het 
lezen (en horen!) en daarmee ook het vertalen van teksten tot een boeiend gebeuren. Steeds 
opnieuw is het de vraag of het lukt datgene wat een tekst wil zeggen te vertalen. Als 
voorbeeld wil ik opnieuw het verhaal over de Jakobsladder, Genesis 28: 10 – 22 nemen.  
In het verhaal zou je vijf momenten kunnen herkennen. In het eerste moment gaat het om de 
‘horizontale dimensie’ van de plaats, die Jakob bereikt. In het tweede moment gaat het om de 
‘verticale dimensie’, waarbij in de droom de ladder opgesteld wordt. In het middelste en derde 
moment valt de beslissing in het verhaal, als de HEER in zijn spreken zowel de verticale 
dimensie als de horizontale dimensie in regie neemt. Bij de verticale dimensie gebeurt dat 
meteen aan het begin – ‘Hij (de HEER) stelde zich daarover (nl. de ladder) op’; bij de 
horizontale dimensie valt op dat er in tegenstelling tot het begin van het verhaal, waarbij er 
sprake is van een concentratie op een bepaalde plaats, nu sprake is van een explosieve 
uitbreiding – ‘uitbreken zul je westwaarts, oostwaarts, noordwaarts, zuidwaarts’. Na dit 
beslissende midden wordt er dan in het vierde moment opnieuw gesproken over de 
horizontale dimensie van die plaats: ‘waarlijk, de HEER is er op deze plaats … hoe 
vreeswekkend is deze plaats’. En tenslotte wordt in het vijfde moment de betekenis van de 
verticale dimensie voor die plaats naar voren gebracht, waarbij het met de beloftes van die 
plaats ‘een huis van God’ zal worden.  
Nogmaals wil ik benadrukken, dat deze structuur niet als absoluut gezien moet worden. Een 
ander structuur die een ander inzicht in de tekst kan bieden, waarmee de tekst duidelijk 
gemaakt kan worden, is daarmee niet uitgesloten. Criterium is wel, dat er inzicht in de tekst 
geboden kan worden, dat er elementen van de tekst begrijpelijk worden, die tevoren vaag of 
onduidelijk waren. Bij een vertaling merk een geoefend oor vrij snel of een vertaler een 
poging waagt om zich van de structuur van een tekst rekenschap af te leggen. Allemaal (ik 
ook) hebben wij de neiging om onze eigen structuur en onze eigen religieuze 
vooronderstellingen aan een tekst op te leggen. Gedeeltelijk is dit onvermijdelijk, maar 
profeten en apostelen gaan ervan uit, dat zij met hun verkondiging onze 
vanzelfsprekendheden in regie nemen. Opnieuw een voorbeeld uit de tekst van Genesis 28: 10 



–22. De verrassingen in de droom van Jakob worden tot vier maal toe met ‘zie’ (een ‘woordje 
van opmerkzaamheid’ – Statenvertalers) aangeduid: en hij droomde, zie … zie … zie … zie. 
De eerste tweemaal heeft het betrekking op het verticale moment in het verhaal, waar er bij de 
tweede keer beweging ontstaat in dat verticale moment (‘zie, boden Gods, die opgingen en 
neerdaalden …’). De tweede tweemaal heeft het betrekking op het spreken van de HEER, 
waarbij het de eerste keer slaat op de horizontale beweging van de explosieve uitbreiding, de 
tweede keer op de relatie met Jakob: ‘zie, Ik ben met je …’. Van dat structurerende element in 
de Hebreeuwse tekst is in de NBV eigenlijk niets meer over. Er wordt vertaald: ‘Toen kreeg 
hij een droom. ‘Hij zag … daarlangs zag hij … ook zag hij …’. De vierde maal krijgen we dit 
element helemaal niet meer te horen. In plaats van ‘zie, Ik ben met je …’ staat er in de NBV: 
‘Ikzelf sta je ter zijde’. Een tweede voorbeeld, waarbij in de NBV een structurerend element is 
verdwenen. Bij het tweede en vijfde moment in het verhaal gaat het om de verticale dimensie, 
hebben wij boven gezegd. In beide momenten komt het begrip ‘top (hoofd)’ voor, bij het 
tweede moment gaat het over de top (hoofd) van de ladder, bij het vijfde moment om de top 
(hoofd) van de ‘opgestelde steen’. Beide keren heeft de NBV dit element van de ‘top (hoofd)’ 
helemaal uit de tekst wegvertaald. Men vond het blijkbaar een overbodig toevoeging, die de 
tekst minder leesbaar maakt. Maar als iemand de structuur van de tekst tot zich door laat 
dringen en ziet dat bij een verticale dimensie het zinvol is te spreken over een ‘top (hoofd)’, 
dan wordt duidelijk, dat zulke details verhelderend werken in het weefsel van een tekst.  
Het grote misverstand is, dat mensen geneigd zijn te denken, dat daarmee de vrijheid om 
teksten naar hun vanzelfsprekendheden te interpreteren ontnomen wordt. In werkelijkheid is 
het andersom. Door een tekst ondergeschikt te maken aan onze (religieuze) 
vanzelfsprekendheden wordt ons de vrijheid ontnomen om datgene wat een tekst te zeggen 
heeft (en niet wat wij te zeggen hebben!) met onze fantasie weer opnieuw onder woorden te 
brengen. Eén van de grote voorrechten om als predikant werkzaam te zijn, is dat je als 
predikant het vertrouwen krijgt dat bijbelteksten opgewassen zijn tegen onze 
vanzelfsprekendheden. Maar dat vertrouwen is nooit een automatisme. Het moet steeds weer 
opnieuw blijken, dat bijbelteksten ‘goed’ zijn en mensen in de desoriëntatie van hun bestaan 
wezenlijke dingen te zeggen hebben. 


