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Uitdrukkingen in de Statenbijbel  
Het boek der boeken 

 

Korte lesomschrijving In deze les gaan leerlingen op zoek naar de oorsprong en de betekenis van 

uitdrukkingen die zijn ontleend aan of al voorkomen in de Bijbel. Leerlingen plaatsen de spreekwoorden 

in hun oorspronkelijke context en gaan na of de huidige betekenis ook de oorspronkelijke betekenis was. 

 

Titel Spreekwoorden uit de Statenbijbel Vak/leergebied Nederlands, levensbeschouwing 

Canonvenster de Statenbijbel  

Tijdvak 6 de tijd van regenten en vorsten 

Doelgroep onderbouw vmbo-gt, havo, vwo Tijd/duur 1 lesuur 

Groeperingsvorm in tweetallen en klassikaal 

Leerdoelen   

 De leerling kan met gebruikmaking van informatiebronnen uitdrukkingen in de Bijbel zoeken en 

vinden. 

 De leerling kan de oorspronkelijke context van minimaal zes uitdrukkingen beschrijven. 

 De leerling kent de huidige betekenis van minimaal zes uitdrukkingen die ook in de Statenbijbel 

voorkomen.  

 De leerling kan met voorbeelden uitleggen dat de Statenbijbel een grote invloed heeft gehad op de 

huidige Nederlandse taal, met name via uitdrukkingen. 

Benodigde voorkennis 

- 

Randvoorwaarden  

 internet en enkele bijbels 

 voldoende bijbels (als internet niet beschikbaar is) 

Beoordeling  

- 

Lesactiviteiten 

Activiteit 1: introductie Statenbijbel  

Meer dan duizend uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes zijn aan de Statenvertaling ontleend. De 

uitdrukking ‘hier wil ik een kanttekening bij maken' is bijvoorbeeld gebaseerd op de kanttekeningen in de 

Statenvertaling die aan de kant van de Bijbeltekst staan en een verklaring voor de zogeheten ‘duistere 

woorden weergeven. (Raadpleeg voor meer informatie ook C.F. Zeeman, Nederlandsche 

spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen, aan den Bijbel ontleend, 1877.) 

Introduceer de Statenbijbel, bijvoorbeeld aan de hand van informatie op www.entoen.nu. Laat 

bijvoorbeeld de canonclip zien. Ook bevat de site relevante achtergrondinformatie en bronnen zoals 

schilderijen, tekeningen en een cartoon van Fokke en Sukke. 

 

Activiteit 2: maken van de werkbladen 

Deel het werkblad met de twee opdrachten uit en benadruk dat leerlingen gebruik kunnen maken van de 

moderne vertaling. Voor wie dat wil is ook de Statenvertaling beschikbaar via www.statenvertaling.net. 

 

Activiteit 3: evaluatie en nabespreking 

Geef de leerlingen het antwoordenblad. Bespreek enkele uitdrukkingen klassikaal, bijvoorbeeld 

uitdrukkingen waarvan de betekenis of de oorspronkelijke context in de Bijbel niet duidelijk is geworden.  

Bijlagen  

- Werkblad 

- Antwoordenblad 

- Achtergrondinformatie voor de docent 

 

http://www.entoen.nu/
http://www.statenvertaling.net/
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Werkblad Uitdrukkingen in de Statenbijbel 
 

 

Uitdrukkingen zijn een vast groepje woorden met een figuurlijke betekenis, bijvoorbeeld ‘het gras 

voor iemands voeten wegmaaien’ of ‘zo sterk als een paard’. 

De uitdrukkingen op dit werkblad zijn afkomstig uit de Bijbel. Je gaat in deze les de betekenis van 

zes uitdrukkingen opzoeken.  

 

 

Opdracht 1 Kies zes uitdrukkingen 

Omcirkel zes uitdrukkingen waarvan je de betekenis gaat opzoeken. 

 

1 als een dief in de nacht (1 Tes. 5:2) 

2 als een zoutpilaar staan (Gen. 19:26)  

3 balk in het oog (Matt. 7:3-5)   

4 ben ik mijn broeders hoeder? (Gen. 4:9)   

5 bij de pakken neerzitten (Gen. 49:14)  

6 de dood in de pot vinden (2 Kon. 4:40) 

7 de eerste steen werpen (Joh. 8:7)  

8 de geest is gewillig maar het vlees zwak (Matth. 26:40-41 

9 de inwendige mens (Efez. 3:16) 

10 de lier aan de wilgen hangen (Psalm 137:2) 

11 door het oog van de naald kruipen (Matt. 19:24, Marc. 10:25 en Luk. 18:25)  

12 een doorn in het oog (Num. 33:55)  

13 een lust voor het oog (Gen. 3:6) 

14 iemand op handen dragen (Psalm 91:12)  

15 in het duister tasten (Job 12:25) 

16 in het zweet uws aanschijns (Gen. 3:19) 

17 in zak en as zitten (Esth. 4:1 en 3) 

18 met twee maten meten (Matt. 7:2) 

19 met zijn talenten woekeren (Matt. 25) 

20 muggeziften (Matt. 23:24) 

21 op twee gedachten hinken (1 Kon. 18:21) 

22 teken aan de wand (Dan. 5)  

23 waar het hart vol van is, loopt de mond van over (Matt. 12:34) 

24 wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan (Matt. 26:52) 

25 zijn handen in onschuld wassen (Matt. 27:24 

26 zondebok (Levit. 16:21) 

27 zwaarden tot ploegscharen (Jes. 2:4) 

28 met de mantel der liefde bedekken (Gen.9, 23) 

29 wie een kuil graaft voor een ander (Spr. 26:27) 

30 wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet (Math.7,12; Lucas 6,31) 
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Opdracht 2 Beschrijf de situatie en geef de betekenis 

 

Gebruik voor je antwoord een bijbel, de Statenvertaling op http://www.statenvertaling.net of ga naar www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl.  

 

Uitdrukking Bijbelse situatie Oorspronkelijke betekenis Huidige betekenis  

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

   

4 

 

 

 

   

5 

 

 

 

   

6 

 

 

 

   

 

http://www.statenvertaling.net/
http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl
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Antwoordenblad Uitdrukking in de Statenbijbel 
 

UITDRUKKING BETEKENIS 

1 als een dief in de nacht (1 Tes. 5:2) ongemerkt, onverwacht 

2 als een zoutpilaar staan (Gen. 19:26)  onbeweeglijk stilstaan 

3 balk in het oog (Matt. 7:3-5)   commentaar leveren op andermans foutjes en de 

eigen fouten negeren. Zie ook bij met twee maten 

meten 

4 ben ik mijn broeders hoeder? (Gen. 4:9)   geen verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn 

van iemand anders 

5 bij de pakken neerzitten (Gen. 49:14)  van vermoeidheid of uit moedeloosheid niet verder 

kunnen, de boel verwaarlozen 

6 de dood in de pot vinden (2 Kon. 4:40) tegenwoordig is de betekenis minder letterlijk en 

wordt er een plek of situatie mee bedoeld waaruit 

alle leven of opgewektheid is verdwenen; een 

saaie bedoening 

7 de eerste steen werpen (Joh. 8:7)  geen rechter en omstander is zelf 'schoon' genoeg 

om haar daadwerkelijk te kunnen veroordelen 

8 de geest is gewillig maar het vlees zwak 

(Matth. 26:40-41) 

van goede wil zijn maar verleidingen niet kunnen 

weerstaan 

9 de inwendige mens (Efez. 3:16) oorspronkelijk: versterken van de geest 

nu: eten en drinken nodig hebben om te overleven 

10 de lier aan de wilgen hangen (Psalm 137:2) oorspronkelijk: ophouden met dichten 

nu: opgeven. 

11 door het oog van de naald kruipen (Matt. 

19:24, Marc. 10:25 en Luk. 18:25)  

oorspronkelijk: voor rijke mensen is het bijzonder 

moeilijk om in het koninkrijk van God te komen 

nu: op het nippertje aan gevaar ontkomen. 

12 een doorn in het oog (Num. 33:55)  bron van ergernis 

13 een lust voor het oog (Gen. 3:6) mooi 

14 iemand op handen dragen (Psalm 91:12)  Oorspronkelijk: beschermen 

Nu: vereren, liefhebben. 

15 in het duister tasten (Job 12:25) in onzekerheid verkeren 

16 in het zweet uws aanschijns (Gen. 3:19) zwoegend 

17 in zak en as zitten (Esth. 4:1 en 3) oorspronkelijk: in tijden van rouw droegen de oude 

Israëlieten een zakvormig kleed en strooiden ze as 

op het hoofd 

nu: in de put zitten 
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UITDRUKKING BETEKENIS 

18 met twee maten meten (Matt. 7:2) oorspronkelijk: zoals je anderen behandelt, zo zul 

je zelf behandeld worden 

nu: als je over iemand oordeelt, doe dat dan met 

dezelfde maatstaven als waarmee je jezelf 

beoordeelt (zie ook uitdrukking balk in het oog) 

19 met zijn talenten woekeren (Matt. 25) een talent was oorspronkelijk een muntsoort; met 

woekeren wordt bedoeld maximaal benutten, 

zonder negatieve bijklank 

20 muggeziften (Matt. 23:24) vitten op kleinigheden (een muggezifter zou 

bijvoorbeeld mailen dat de correcte spelling 

tegenwoordig muggenziften is) 

21 op twee gedachten hinken (1 Kon. 18:21) besluiteloos of niet consequent zijn 

22 teken aan de wand (Dan. 5)  een waarschuwing dat er iets gaat gebeuren 

23 waar het hart vol van is, loopt de mond van 

over (Matt. 12:34) 

te gemakkelijk spreken over datgene waarvan 

men vervuld is 

24 wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard 

vergaan (Matt. 26:52) 

Als je geweld gebruikt, zal er geweld tegen je 

gebruikt worden. Als Jezus gevangen wordt 

genomen, hakt een van zijn metgezellen het oor af 

van een aanvaller. Jezus raadt die reactie af. 

25 zijn handen in onschuld wassen (Matt. 27:24) zichzelf onschuldig verklaren 

26 zondebok (Levit. 16:21) iemand die overal de schuld van krijgt 

27 zwaarden tot ploegscharen (Jes. 2:4) de wapenen neerleggen en iets zinvols gaan 

doen; Jesaja voorspelt een rijk waarin alle volken 

vreedzaam samenleven 

28 met de mantel der liefde bedekken (Gen.9, 23) Doen of iets niet is gebeurd. In de letterlijke 

Bijbelse betekenis krijgt iemand een mantel 

omgehangen die, doordat hij dronken is, naakt 

over straat gaat  

29 wie een kuil graaft voor een ander (Spr. 26:27) wie een ander probeert te benadelen kan door een 

foutje slachtoffer van zijn eigen kwaadwillige opzet 

worden 

30 wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook 

een ander niet (Math.7,12; Lucas 6,31) 

Betekenis spreekt voor zich. Deze leefregel komt 

in bijna alle godsdiensten voor. 
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Achtergrondinformatie voor de docent 
 
De Hernse bijbel 

De Statenvertaling is niet de eerste bijbel in de 

Nederlandse taal. In de tweede helft van de 14e 

eeuw vertaalde Petrus Naghel, in het 

kartuizerklooster van Herne, de Bijbel voor het 

eerste in de volkstaal: de Hernse bijbel. Deze 

vertaling werd als legger gebruikt voor de eerste 

gedrukte Bijbel in het Nederlands, de Delftse 

bijbel uit 1477. Het eerste gedrukte boek in 

Europa was trouwens de Gutenberg-bijbel uit 

1454/55. 

 

De Keulse bijbel en de Liesveld-bijbel 

In 1480 verscheen de zogenaamde Keulse bijbel 

in druk. Direct na deze uitgave gaf de paus 

instructie om streng op te treden tegen de 

drukker, de bijbelbezitters en de lezers. De eerste 

Nederlandstalige bijbel na de kerkhervorming was 

de Liesveld-bijbel uit 1526, gedrukt door Jacob 

van Liesveld. Deze bijbel was gebaseerd op een 

Duitse vertaling van Maarten Luther. Deze bijbels 

werden door de Spaanse overheid verboden en 

zijn gehele voorraad werd in 1535 verbrand.  

De zesde druk van deze bijbel (1542)  kostte 

Liesveld uiteindelijk het leven. Volgens een 

website omdat Liesveld Satan in de gedaante van 

een monnik had afgebeeld. De Algemene 

kerkelijke geschiedenis der christenen van 

IJsbrand van Hamelsveld (1840) geeft een minder 

spectaculaire reden voor zijn onthoofding. 

Liesveld zou volgens van Hamelsveld in de 

kanttekening bij de bijbel hebben geschreven dat 

de zaligheid van de mens alleen afkomstig is van 

Jezus Christus. 

 

Staten-Generaal financieren een bijbel voor 

iedereen 

Waar de katholieke geestelijkheid meende dat de 

Bijbel het liefst niet door gewone mensen gelezen 

moest worden, meenden de protestanten dat 

iedere gelovige zelf de Bijbel hoorde te lezen. Dat 

betekende dus ook dat de Bijbel in de eigen taal 

beschikbaar moest zijn, liefst in een zo 

betrouwbaar mogelijke vertaling. In 1618 gaf de 

belangrijkste kerkelijke vergadering van de 

gereformeerden, de synode, die toen in Dordrecht 

gehouden werd, opdracht om een vertaling te 

maken, naar het voorbeeld van de Engelse 

Authorized Version (de King James’ Version uit 

1611), die zo dicht mogelijk bij de brontalen lag. 

De Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling 

te financieren.  

 

Pas in 1626 stemden de Staten-Generaal 

daarmee in, w aarna de vertalers aan de slag 

gingen. 

Negen jaar later was de vertaling gereed, en in 

1637 mocht de Statenvertaling of Statenbijbel 

voor het eerst gedrukt worden. Tussen 1637 en 

1657 werden er meer dan 500.000 exemplaren 

gedrukt. Ruim driehonderd jaar bleef de 

Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de 

gereformeerde kerken, en ook vandaag nog zijn 

er kerkgenootschappen die hem gebruiken. Op 

het ogenblik wordt er gewerkt aan een herziene 

Statenvertaling. 

 

Eenheid door de Statenbijbel 

Behalve op religieus terrein, heeft de Statenbijbel 

ook op taalkundig en politiek terrein een niet te 

onderschatten betekenis. De taal van de 

Statenbijbel vormt de grondslag voor het 

Standaardnederlands, dat zich in de 17e eeuw 

heeft ontwikkeld, en als belangrijk instrument in 

de culturele eenwording van Nederland heeft 

gefungeerd. Er zijn historici die menen dat het 

besluit om de vertaalkosten van de 

Statenvertaling voor staatsrekening te nemen niet 

geheel voortkwam uit genegenheid tot de 

gereformeerde leer maar dat er ook 

staatsbelangen een rol in speelden, namelijk te 

komen tot één uniforme Nederlandse taal. 

Nederland was nog een zeer jonge natie waarin 

de zeven verenigde gewesten nog een zeer grote 

zelfstandigheid hadden, zoals eigen rechtspraak, 

eigen munt en min of meer een eigen taal. Een 

Zeeuw en een Groninger konden elkaar in die tijd 

niet verstaan. Bij de keuze van de vertalers heeft 

dan ook aanvankelijk, voor zover mogelijk was, de 

afkomst uit de verschillende gewesten een rol 

gespeeld om de Statenvertalingstaal een 

samenbindende rol te laten vervullen.  

 

Rol van gevluchte Vlamingen 

Indirect was er voor de vertalers en revisoren uit 

de zeven gewesten en het Landschap Drenthe 

een belangrijke rol voor de Vlamingen ingevuld. 

Deze waren om de geloofsvervolgingen gevlucht 

voor het Spaanse bewind in de Zuidelijke 

Nederlanden naar de Staten van de Unie van 

Utrecht. Bijvoorbeeld: Faukelius, Waleus en 

Gomarus waren geboren in Brugge, Baudartius 

was geboren in Deinsen (Vlaanderen) en ten 

slotte Damman en Thijsius, zij waren in 

Antwerpen geboren.  
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Vooral na de verovering van Antwerpen door de 

Spanjaarden, in 1585, waren er velen naar de 

Noordelijke Nederlanden gevlucht waaronder veel 

geleerden. En in de praktijk heeft hun deelname 

aan de vertaling er een zwaar stempel op gezet.  

 

Het bronmateriaal waarop de Statenvertaling (en 

de King James’ Version) gebaseerd is bestaat, 

voor zover het het Nieuwe Testament betreft, uit 

de zogeheten Textus receptus dat overeenkomt 

met een weergave zoals samengesteld door 

Erasmus, en voor het Oude Testament uit de 

zogeheten Masoretische tekst.  

 

 

Meer moderne vertalingen daarentegen baseren 

zich gewoonlijk op de Nestle-Aland-editie van het 

Grieks Nieuwe Testament, die gebaseerd is op 

sindsdien ontdekte Bijbelse handschriften en op 

andere bronnen.  

 

Bronnen 

 http://www.statenbijbelmuseum.nl/index.php?su

bject=131  

 http://www.statenvertaling.net/bijbel/klaa/2.html  

 http://www.inl.nl/images/stories/bijbels/statenver

taling1637/  

 http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl  

 

 

http://www.statenbijbelmuseum.nl/index.php?subject=131
http://www.statenbijbelmuseum.nl/index.php?subject=131
http://www.statenvertaling.net/bijbel/klaa/2.html
http://www.inl.nl/images/stories/bijbels/statenvertaling1637/
http://www.inl.nl/images/stories/bijbels/statenvertaling1637/
http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl

