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Bijlagee 1 

Werkvertalingenn i 

EENN WERKVERTALING VAN JOHANNES 2:1-12 

1.. En op de derde dag was (lett.: geschiedde) er bruiloft te Kana in Galilea, 
enn de moeder van Jezus was daar; 
2.. Ook Jezus werd genodigd (lett.: geroepen) en zijn leerlingen naar de bruiloft. 
3.. En terwijl de wijn ontbrak 
zegtt de moeder van Jezus tot hem: 

Zee hebben geen wijn. 
4.. [En] Jezus zegt haar: 

Watt [is er] tussen mij en jou, vrouw? 
Nogg niet is mijn uur gekomen. 

5.. Zijn moeder zegt de dienaren: 
Watt hij julli e ook maar zegt 
moetenn julli e doen. 

6.. Daar stonden zes stenen waterkruiken naar de reiniging der joden 
diee elk twee of drie metreten konden bevatten. 
7.. Jezus zegt hun: 

Vultt de waterkruiken met water. 
Enn zij vulden ze tot boven (aan toe). 
8.. En hij zegt hun: 

Scheptt nu 
enn draagt (het) naar de ceremoniemeester. 

Zijj  droegen (het). 
9.. Toen de ceremoniemeester geproefd had het water dat wijn geworden (lett.: 

geschied)) was, 
-- en hij wist niet vanwaar het is, 
maarr de dienaren die het water geschept hadden, wisten (het) -
roeptt de ceremoniemeester de bruidegom 
10.. en zegt hem: 

Iederr mens zet eerst de goede wijn (voor) 

11 Reeds in de Inleiding is opgemerkt dat in deze werkvertalingen gepoogd is zoveel mogelijk 
concordantt te vertalen. Wat betreft de indeling kan gezegd worden dat in het algemeen alle 
zinnenn en bijzinnen een eigen regel toebedeeld krijgen. Directe rede wordt gemarkeerd door 
inn te springen. 
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enn wanneer ze dronken zijn geworden de mindere; 
ji jj  hebt de goede wijn bewaard tot nu. 

11.. Dit begin der tekenen deed Jezus te Kana in Galilea 
enn openbaarde zijn heerlijkheid 
enn zijn leerlingen stelden vertrouwen in hem. 
12.. Na deze dingen daalde hij af naar Kafarnaum, 
hijj  en zijn moeder en [zijn] broeders en zijn leerlingen 
enn daar bleven zij niet vele dagen. 

EENN WERKVERTALING VAN JOHANNES 6 

1.. Na deze dingen ging Jezus weg naar de overzijde van de zee van Galilea van 
Tiberias. . 

2.. En hem volgde een grote schare, 
omdatt zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. 
3.. Jezus ging op {anelthen) naarde berg 
enn zat daar met zijn leerlingen. 
4.. Nabij was het Pasen, het feest van de joden. 
5.. Jezus dan, 
dee ogen opheffend, 
enn ziende dat een grote schare tot hem komt, 
zegtt tot Filippus: 

Vanwaarr moeten wij broden kopen 
opdatt dezen eten? 

6.. Hij zei dit om hem te beproeven; 
wantt hij wist wat hij van plan was te doen. 
7.. Filippus antwoordde hem: 

Voorr tweehonderd denariën brood is niet voldoende 
opdatt ieder een beetje neemt. 

8.. Tot hem zegt één van zijn leerlingen, 
Andreas,, de broeder van Simon Petrus: 
9.. Hier is een jongen 

diee vijf gerstebroden en twee vissen heeft: 
maarr wat is dit voor zovelen? 

10.. Jezus zei: 
Laatt de mensen zich neervlijen. 

Err was veel gras op die plaats. 
Dee mannen dan vlijden zich neer, 
ongeveerr vijfduizend in getal. 
11.. Jezus dan nam de broden 
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enn gedankt hebbend deelde hij ze uit onder degenen die zaten 
zoo ook van de vissen, 
zoveell  zij wilden. 
12.. Toen zij bevredigd waren 
zeii  hij zijn leerlingen: 

Verzameltt de overgebleven brokken 
opdatt niets verloren gaat. 

13.. Ze verzamelden dan 
enn vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden 
diee overgebleven waren voor degenen die gegeten hadden. 
14.. De mensen dan, 
gezienn hebbend het teken dat hij gedaan had, 
zeiden: : 

Dezee is betrouwbaar de profeet 
diee naar de wereld komt. 

15.. Jezus dan, 
wetendd dat zij van plan waren te komen 
omm hem te grijpen 
opdatt zij (hem) koning zouden maken, 
weekk uit 
wederomm naar de berg 
hijj  alleen. 
16.. Toen het avond was geworden (lett: geschied was) 
daaldenn zijn leerlingen af naar de zee. 
17.. En in het schip gegaan zijnde 
kwamenn zij naar de overzijde van de zee naar Kafarnaum. 
Enn duisternis was reeds geworden (lett.: geschied) 
enn nog niet was Jezus tot hen gekomen. 
18.. En de zee stond op 
aangezienaangezien een grote wind waaide. 
19.. Toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën gevaren hadden 
zagenn zij Jezus wandelen op de zee 
enn nabij het schip komen (lett.: geschieden), 
enn zij werden bevreesd. 
20.. Hij zegt tot hen: 

IKK  BEN, 

vreestt niet. 
21.. Zij wilden hem dan in het schip nemen, 
enn terstond kwam (lett.: geschiedde) het schip op het land 
naarr hetwelk zij gingen. 
22.. De volgende (dag) zag de schare 
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-- die stond aan de overzijde van de zee -
datt geen ander scheepje was geweest dan het ene, 
enn dat Jezus niet met zijn leerlingen was meegekomen naar het schip, 
maarr alleen zijn leerlingen waren weggegaan; 
23.. er kwamen andere schepen uit Tiberias nabij de plaats waar zij het brood 

gegetenn hadden 
nadatt de Heer gedankt had. 
24.. Toen dan de schare zag 
datt Jezus daar niet was 
nochh zijn leerlingen, 
gingenn zij in de scheepjes 
enn kwamen naar Kafarnaum 
omm Jezus te zoeken. 
25.. Toen zij hem gevonden hadden aan de overzijde van de zee 
zeidenn ze hem: 

Rabbi, , 
wanneerr ben ji j hier gekomen (lett.: geschied)? 

26.. Jezus antwoordde hun 
enn zei: 

Getrouww zeg ik jullie, 
julli ee zoeken mij, 
niett om de tekenen die julli e zagen, 
maarr omdat julli e aten van de broden 
enn verzadigd werden. 

27.. Werkt niet (om) de spijs die verloren gaat 
maarr (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven, 
diee de Zoon des Mensen julli e geven zal: 
wantt deze heeft de Vader God verzegeld. 

28.. Zij dan zeiden tot hem: 
Watt moeten we doen 
opdatt wij werken de werken Gods? 

29.. Jezus antwoordde 
enn zei hun: 

Ditt is het werk Gods, 
datt julli e vertrouwen stellen in hem 
diee Hij gezonden heeft. 

30.. Zij zeiden hem dan: 
Welkk een teken doe ji j dan, 
opdatt wij zien 
enn jou vertrouwen? 
Welkk werk doe jij ? (lett.: Wat werk jij?) 
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31.. Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, 
gelijkk geschreven is: 

BroodBrood uit de hemel gaf hij hun te eten. 
32.. Jezus dan zei hun: 

Getrouww zeg ik jullie: 
Niett Mozes heeft julli e het brood uit de hemel gegeven, 
maarr mijn Vader geeft julli e het betrouwbare brood uit de hemel: 

33.. want het brood Gods is het (brood) dat afdaalt (ho katabainori) uit de 
hemel l 

enn leven geeft (didous) aan de wereld. 
34.. Zij zeiden dan tot hem: 

Heer, , 
geeff  ons altijd dit brood! 

35.. Jezus zei hun: 
IKK BEN het brood des levens; 
diee tot mij komt zal nooit hongeren 
enn die vertrouwen stelt in mij zal nooit meer dorsten. 

36.. Maar ik zei julli e 
datt julli e [mij] gezien hebben en niet vertrouwen. 

37.. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, 
enn die tot mij komt zal ik nooit uitwerpen naar buiten, 

38.. want ik ben afgedaald van de hemel, 
niett om mijn wil te doen 
maarr de wil van die mij gezonden heeft. 

39.. Dit is de wil van die mij gezonden heeft, 
datt ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, 
daaruitt niet verlies, 
maarr het opwek op de jongste dag. 

40.. Want dit is de wil van mijn Vader, 
datt ieder die de zoon ziet en vertrouwen stelt in hem 
eeuwigg leven heeft, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

41.. De joden dan murmureerden over hem 
omdatt hij zei: 

IKK BEN het brood 
datt afgedaald is uit de hemel, 

42.. en zij zeiden: 
Iss deze niet Jezus, de zoon van Jozef, 
wienss vader en moeder we kennen? 
Hoee kan hij nu zeggen: 

Uitt de hemel ben ik afgedaald? 
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43.. Jezus antwoordde 
enn zei hun: 

Murmureertt niet onder elkaar. 
44.. Niemand kan tot mij komen 

wanneerr de Vader die mij gezonden heeft hem niet trekt, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

45.. Er is geschreven in de profeten: 
Enn zij zullen zijn allen door God onderricht; 

iederr die van (de kant van) de Vader gehoord en geleerd heeft 
komtt tot mij. 

46.. Niet dat iemand de Vader gezien heeft 
behalvee hij die van (de kant van) God is {ho on)\ 
diee heeft de Vader gezien. 

47.. Getrouw zeg ik jullie, 
dee vertrouwende heeft eeuwig leven. 

48.. IK BEN het brood des levens. 
49.. Jullie vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten 

enn zijn gestorven: 
50.. Dit is het brood dat uit de hemel afdaalt, 

opdatt iemand daarvan eet 
enn niet sterft. 

51.. IK BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald: 
wanneerr iemand eet van dit brood 
zall  hij leven in eeuwigheid 
enn het brood dat ik zal geven is mijn vlees 
voorr het leven van de wereld. 

52.. De joden dan streden onder elkaar 
zeggend: : 

Hoee kan deze ons [zijn] vlees te eten geven? 
53.. Jezus dan zei tot hen: 

Getrouww zeg ik jullie, 
wanneerr julli e niet eten het vlees van de Zoon des Mensen 
enn drinken zijn bloed, 
hebbenn julli e het leven niet in julliezelf. 

54.. Die mijn vlees eet 
enn mijn bloed drinkt 
heeftt eeuwig leven, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

55.. Want mijn vlees is betrouwbare spijs, 
enn mijn bloed is betrouwbare drank. 

56.. Die mijn vlees eet 
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enn mijn bloed drinkt 
blijf tt in mij 
enn ik in hem. 

57.. Gelijk de levende Vader mij zond 
enn ik leef door de Vader, 
zoo zal ook die mij eet, 
levenn door mij. 

58.. Dit is het brood dat uit (de) hemel is afgedaald, 
niett gelijk de vaderen hebben gegeten en zijn gestorven; 
diee dit brood eet zal leven in eeuwigheid. 

59.. Deze dingen zei hij in de synagoge lerend in Kafarnaum. 
60.. Velen dan uit zijn leerlingen gehoord hebbend 
zeiden: : 

Ditt woord is hard; 
wiee kan het horen? 

61.. Jezus, 
wetendd in zichzelf dat zijn leerlingen daarover murmureerden, 
zeii  hun: 

Ergertt julli e dit? 
62.. Wanneer julli e dan de Zoon des Mensen zien opgaan 

(naar)) waar hij eerder was? 
63.. De Geest is de levendmaker, 

hett vlees is niet van nut; 
dee woorden, die ik tot julli e gesproken heb, 
zijnn Geest en zijn leven. 

64.. Maar er zijn sommigen uit julli e die niet vertrouwen. 
Wantt Jezus wist vanaf het begin wie zij waren die niet vertrouwen 
enn wie hij was die hem zou overleveren. 
65.. En hij zei: 

Daaromm heb ik julli e gezegd 
datt niemand tot mij kan komen 
wanneerr (het) hem niet gegeven is door de Vader. 

66.. Daarom gingen velen van zijn leerlingen weg naar het vorige 
enn wandelden niet meer met hem. 
67.. Jezus nu zei tot de twaalf: 

Willenn ook julli e niet gaan? 
68.. Simon Petrus antwoordde hem: 

Heer, , 
tott wie zouden wij weggaan? 
Woordenn van eeuwig leven heb jij , 

69.. en wij vertrouwen 



enn weten dat ji j de heilige Gods bent. 
70.. Jezus antwoordde hun: 

Hebb ik niet julli e twaalf uitverkozen? 
Enn één uit julli e is een duivel. 

71.. Hij sprak van Judas, (zoon) van Simon Iskariot; 
wantt hij was van plan hem over te leveren, 
éénn uit de twaalf. 

EENN WERKVERTALING VAN JOHANNES 15:1-8 

1.. IK BEN de betrouwbare wijnstok 
enn mijn Vader is de landman. 

2.. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, 
diee neemt Hij weg, 
enn elke (rank) die vrucht draagt, 
diee reinigt Hij , 
opdatt hij meer vrucht draagt. 

3.. Jullie nu zijn rein 
vanwegee het Woord dat ik julli e gesproken heb; 

4.. Blijf t in mij, 
enn ik in jullie. 
Gelijkk de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, 
wanneerr hij niet blijf t in de wijnstok, 
zoo ook julli e niet 
wanneerr julli e niet in mij blijven. 

5.. IK BEN de wijnstok, 
julli ee de ranken. 
Diee in mij blijf t 
enn ik in hem 
diee draagt veel vrucht, 
wantt zonder mij kunnen julli e niets doen. 

6.. Wanneer iemand niet blijf t in mij, 
wordtt hij buiten geworpen als de rank 
enn wordt hij verdord 
enn men neemt ze samen 
enn in het vuur werpt men 
enn ze worden verbrand. 

7.. Wanneer julli e in mij blijven 
enn mijn woorden in julli e blijven, 
verlangtt wat julli e ook maar willen, 
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enn het zal julli e geschieden. 
8.. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, 

datt julli e veel vrucht dragen 
enn mijn leerlingen worden (lett.: geschieden). 
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