
STRAF EN ANGST BIJ MATTEÜS IN DE NBV? 
 
Tijdens de goede week  hebben wij in de gezamenlijke diensten gelezen uit het Matteüs-
evangelie, zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) het aanbiedt. Verschillende keren heb ik 
mij niet al te positief over deze vertaling uitgelaten. En (helaas!) werd bij de lezing van het 
Matteüs-evangelie mijn niet al te grote vertrouwen opnieuw bevestigd door de wijze, waarop 
door de vertalers van de NBV Matteüs in zijn evangelie zaken als straf en angst in de 
schoenen worden geschoven, die er in de Griekse grondtekst helemaal niet staan. 
Het gaat om twee plaatsen in het Matteüs-evangelie die duidelijk anders vertaald zijn dan in 
de traditie gebruikelijk is. In het eerste geval wordt Jezus een bestraffende moralistische 
gestalte, terwijl in de tekst heel iets anders gezegd wordt. In het tweede geval wordt 
overvallen door hevige angst een geloofsbelijdenis uitgesproken, terwijl dat er niet staat. Straf 
en angst zijn religieus beladen begrippen en daarom is voorzichtigheid geboden. Maar de 
vertalers van de NBV kennen geen voorzichtigheid en laten zich volgens mij door populisme 
leiden, omdat hun 10 miljoen euro kostende prestigieuze project moet scoren. En het lijkt wel 
of men niet terugdeinst om religieus beladen momenten als straf en angst uit te buiten. Maar 
ter zake, wat zijn de plaatsen en wat staat er? 
Bij de eerste plaats gaat het over de gebedstrijd in Gethsemane, waar Jezus tot driemaal 
terugkeert naar zijn discipelen en hen dan slapende aantreft.  De derde keer is de strijd 
gestreden en wordt door Jezus tot de discipelen gezegd: (Mat 26: 45, Statenvertaling): ‘Slaapt 
nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in 
de handen der zondaren.’ Wat Matteüs wil zeggen is niet bij voorbaat duidelijk. Ligt er iets 
van spanning in de woorden verborgen, hetgeen bevestigd zou kunnen worden doordat direct 
daarna door Jezus gezegd wordt ‘Staat op (hier is er dus al sprake van ‘opstanding’!), laten 
wij gaan’, waardoor de slaap en de rust dus niet van al te lange duur is? Speelt er met de 
opstanding misschien ook iets in door van ‘het is volbracht’, waardoor er nu toch geslapen en 
gerust kan worden?  Het is verstandig dat maar open te laten en misschien wil Matteüs dat 
ook wel. Een aanwijzing daarvoor zou kunnen zijn, dat de centrale verkondiging, die Matteüs 
Johannes en Jezus in de mond legt ‘bekeert u want het koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen’ meeklinkt in de woorden ‘de ure is nabijgekomen’. En bekering (= 
verandering) brengt altijd spanning (gezonde spanning, dus met het oog op rust) teweeg. Die 
gezonde spanning is in de vertaling van het NBV afwezig, want de vertaling van de NBV met 
de bestraffende woorden ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en uit te rusten? En dat 
terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars’ is 
duidelijk een interpretatie van de vertalers, die daarmee eigenlijk iets suggereren te willen 
doen als een van hen, die met Jezus waren, die bij de daarop volgende arrestatie zijn zwaard 
trekt en de dienstknecht van de hogepriesters zijn oortje afslaat. En de woorden, die de NBV 
vertaalt (‘liggen’, ‘daar’, ‘en dat’) staan er niet in het Grieks. 
Minstens even verwerpelijk is de volgende plaats, waarbij angst een rol speelt. Het gaat om 
Mat 27: 54, waar het volgende staat (Statenvertaling met enkele variaties): ‘de hoofdman over 
honderd en zij, die met hem Jezus bewaakten zagen de aardbeving en de dingen, die er 
geschied waren en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk, deze was Gods Zoon’. Voor 
het alomvattende eschatologische perspectief (de aardbeving!), waarin Matteüs de dood en de 
opstanding van Jezus plaatst hebben de vertalers niet veel begrip. Zij vertalen datgene wat de 
gemiddelde mens bij een aardbeving ervaart: ‘Toen de centurio en degenen die met hem Jezus 
bewaakten de aardbeving voelden (in plaats van ‘zagen’!!!) en merkten (staat er niet!!) wat er 
gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods 
Zoon’.’ Heel duidelijk staat hier bij de vertaling niet de tekst van Matteüs centraal met de 
centrale vraag ‘Wat wil Matteüs ons zeggen?’, maar de ervaring van de vertalers met de 
centrale vraag ‘Hoe zouden wij zoiets ervaren?’. Dat de vraag ‘Wat wil Matteüs ons zeggen?’ 



veel vruchtbaarder is dan die ordinaire en platvloerse vraag ‘Hoe zouden wij zoiets ervaren?’ 
wordt duidelijk met het gegeven dat de uitdrukking ‘zij werden zeer bevreesd’ tweemaal in 
het Matteüs-evangelie voorkomt, die zoals vele uitdrukkingen, die bij Matteüs tweemaal 
voorkomen, met elkaar corresponderen. De andere plaats, waar de uitdrukking ‘zij werden 
zeer bevreesd’ voorkomt is Mat  17:6, waar bij de verheerlijking op de berg er een stem uit de 
wolk klinkt, die zegt ‘deze is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar 
Hem!’ en dan horen wij: ‘als de discipelen dit hoorden, vielen zij op hun aangezicht en 
werden zeer bevreesd’. De NBV vertaalt: ‘Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen zij zich 
neer en verborgen uit angst hun gezicht’. Ook hier is er dus een eigenmachtige interpretatie 
van hetgeen de grondtekst naar voren brengt, doordat de angst (nu niet ‘hevige angst’, zoals 
bij de centurio!) verbonden wordt met ‘verbergen (staat er niet!) van het gezicht’. Maar mij 
gaat het om het verband tussen de woorden, die uit de wolk klinken ‘Deze is mijn geliefde 
Zoon …’ en de woorden, die de centurio uitspreekt ‘waarlijk, deze was Gods Zoon’. Het is 
alsof Matteüs wil zeggen, dat de verkondiging, die uit de wolk klinkt in de belijdenis van de 
centurio weerspiegeld wordt, waarbij de weerspiegeling tot uitdrukking komt in de woorden 
‘zij werden zeer bevreesd’.  
Dat Jezus Zoon van God is wordt te pas en te onpas naar voren gebracht, bijvoorbeeld in het 
dogma van de Triniteit, dat in de vierde eeuw ‘met grote vrees’ door de kerk is geformuleerd, 
maar daarna een spanningsloos sjibbolet van de orthodoxie is geworden.  Dat Jezus Zoon van 
God is kan niet anders dan ‘zeer bevreesd’ gehoord (zoals bij de verheerlijking op de berg) en 
gezegd (zoals door de centurio) worden, dát maakt Matteüs in zijn evangelie duidelijk. Het 
gaat hierbij om een spanning, die niet weggewerkt mag en kan worden, het gaat natuurlijk ook 
hier om een gezonde spanning, net zoals bij de woorden, die Matteüs Jezus aan het slot van 
zijn gebedsworsteling in de hof van Gethsemane laat zeggen. Het bijbelse woord ‘vrees’ 
brengt die gezonde spanning prachtig onder woorden. Denk bijvoorbeeld aan ‘de vreze des 
Heren, die het begin van wijsheid is’! De vertalers van de NBV vervangen de wijsheid van 
deze gezonde spanning van het bijbelse woord ‘vrees’ door ‘(hevige) angst’. 
Het zal duidelijk zijn, dat de vertalers van de NBV geneigd zijn de tekst bij hun vertaling te 
interpreteren. Nu is dat op zichzelf niet zo erg, integendeel: iedere vertaler interpreteert. En 
een vertaling, die er blijk van geeft alleen maar woorden te vertalen, waarbij er angstvallig 
geen interpretatie gegeven mag worden, brengt een al te letterlijke en dus slechte vertaling 
teweeg. Het gaat niet om de letter, maar om de geest. Bij de hierboven besproken plaatsen in 
het Matteüs evangelie is de geest van de vertaling echter die van straf en angst, niet die van 
een gezonde spanning, die de Heilige Geest teweegbrengt. Nu zijn naar mijn ervaring met de 
NBV deze twee plaatsen geen uitzondering. Is het teveel gezegd, dat deze vertaling 
populistisch gebruik maakt van ziekelijke religieuze elementen als ‘straf en angst’? 
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