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The Passion dit jaar in Amersfoort 

 
Op 24 maart (Witte Donderdag) komt The Passion in Amersfoort. Het is voor de zesde keer dat dit 
evenement plaatsvindt in Nederland. Vorig jaar keken ruim 3,5 miljoen kijkers naar de live-
uitzending op televisie.  Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt opnieuw dit event over het 
hoopvolle verhaal van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.  
 
Dit jaar speelt acteur Martijn Fischer de rol van Jezus in The Passion. Het grote publiek kent hem 
vooral door zijn vertolkingen van André Hazes in de musical Hij gelooft in Mij en de film Bloed, zweet 
& tranen. Over zijn deelname aan The Passion zegt Fischer: “Het gaat wat mij betreft echt om de 
inhoud, om het levensverhaal van Jezus en wat ons dat kan leren.” 
 
Actrice en zangeres Ellen ten Damme neemt de rol van Maria op zich. Ten Damme ziet uit naar het 
evenement: “Ik heb veel bewondering voor Maria. Ik kijk er naar uit om mijn ziel en zaligheid te 
leggen in de vertolking van deze rol.” 
 
Cabaretière Lenette van Dongen vervult in The Passion 2016 de rol van verteller. Zij neemt de 
bezoekers op het plein en de kijkers thuis mee in de paasvertelling: “Ik vind het een hele leuke 
uitdaging en heb er zeker zin in. De verhalen zitten door mijn jeugd verweven. De eenzaamheid van 
de juiste keuze is iets in het verhaal dat mij aanspreekt.” 
 
Naast de rollen van Maria en verteller zijn er ook nog de rollen van Judas en verslaggever te 
verdelen. Zanger en presentator Xander de Buisonjé neemt de rol van Judas op zich in The Passion 
2016.  “De rol van Judas kenmerkt zich door verraad maar vooral ook de enorme eenzaamheid en het 
isolement”, zegt Xander over zijn rol. “Hij kan zichzelf niet meer aankijken en niet meer met zichzelf 
leven. Dat het zo erg was, dat wist ik ook niet. Dat vind ik juist wel mooi.” 
 
De verslaggeving van het evenement ligt in handen van presentator Sofie van den Enk. Zij volgt 
tijdens de processie het lichtgevende kruis en vraagt mensen naar wat zij met elkaar delen, wat hen 
troost en warmte geeft in het verhaal. 
 
The Passion wordt uitgezonden op donderdag 24 maart, 20.30 uur, bij de EO en KRO-NCRV, live op 
NPO 1. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
Contactpersoon:  
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Elfstedentocht in de lente 
 
It giet oan! Het gaat gebeuren, dit jaar, op 28 mei: De Elfstedentocht met de Samenleesbijbel. 
Kom op 28 mei samen met uw (klein)kinderen naar de speciale Elfstedentocht. U reist 
van stad naar stad. En in elke stad komt een bijbelverhaal tot leven. Met allerlei doe-opdrachten, 
natuurkundige proefjes en spelletjes. Net zoals in de Samenleesbijbel. 
 
Over de Samenleesbijbel 
De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s extra 
materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol  weetjes, kaarten, 
spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. 
Tijdens de Elfstedentocht kunnen kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s ervaren hoe je op een 
leuke manier bezig kunt zijn met de Bijbel. Op iedere plek is er een andere activiteit.  
 
Locatie: Friesland 
Toegang: gratis 
Meer informatie over locaties en aanmelden:  
www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht 
 
Wees er snel bij, want vol = vol 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  
 
Contactpersoon:  
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100.000ste account voor debijbel.nl 

 
Zestien maanden na de lancering verwelkomt debijbel.nl de 100.000-ste gebruiker. De 
bijbelwebsite van Nederland - gemaakt door het NBG - is dé plek waar de Bijbel online te lezen en 
achtergrondinformatie over de Bijbel te vinden is. 
 
Op debijbel.nl zijn 20 veel gebruikte vertalingen te raadplegen. Van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
en de Bijbel in Gewone Taal tot de Biebel in de Twentse Sproake en de Engelse King James Bible. 
Deze vertalingen zijn gratis beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).  
Iedereen kan op debijbel.nl gratis de NBV, NBG-1951 en de Statenvertaling lezen. 
 
Mogelijkheden 
De gebruiker kan er bijbelteksten markeren, verzen delen op social media, notities maken en het 
laatste bijbelnieuws vinden op onze blog. NBG-leden hebben bovendien toegang tot extra 
achtergrondinformatie als aantekeningen uit verschillende studiebijbels, kaarten, foto’s en filmpjes. 
 
Ontwikkelingen 
Wekelijks wordt er nieuwe informatie over de Bijbel aan debijbel.nl toegevoegd. Ook komen er 
binnenkort enkele nieuwe vertalingen bij en presenteert het NBG in de loop van 2016 een passende 
app voor mobiele apparaten. 
 
Steun & toegang 
Met debijbel.nl stelt het NBG de Bijbel online beschikbaar. Dankzij steun van leden en donateurs kan 
het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel voor de volgende generaties blijven vertalen, 
verspreiden en toegankelijk houden. Wie het werk van NBG steunt vanaf 25 euro per jaar, krijgt 
gratis volledige toegang tot debijbel.nl.  
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.nl 
 
Contactpersoon:  
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Veertig! 

 
Als je om je heen kijkt, kom je het getal veertig vaker tegen dan je misschien zou denken. Zo begon 
woensdag 10 februari de veertigdagentijd. Veertig komt ook voor in de top 40, in de uitdrukking 
‘Het leven begint bij veertig’, en met de trein kun je met veertig procent korting reizen. Maar wist 
je dat veertig ook een heel bijbels getal is?  
 
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig  voor. Voor het eerst in het verhaal over de regen die 
valt nadat Noach een ark bouwt: ‘Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op de aarde 
stortregenen.’ (Genesis 7:12) Maar dat is niet de enige keer: 

 Mozes blijft veertig dagen op de berg Sinai waar hij de tien geboden kreeg van God  
(Exodus 24:18). 

 Het volk van Israël reist veertig jaar door de woestijn nadat God hen bevrijd heeft uit de slavernij 
in Egypte (bijvoorbeeld Numeri 32:13). 

 De reus Goliat daagt de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem uiteindelijk doodt 
met zijn slinger en steen (1 Samuel 17:16). 

 Jona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God over veertig dagen de stad gaat verwoesten 
(Jona 3:4). 

 Drie van de belangrijkste koningen van Israël en Juda (David, Salomo en Joas) hebben elk veertig 
jaar geregeerd (2 Samuel 5:4; 1 Koningen 11:42; 2 Koningen 12:2).  

Als je goed kijkt kun je zien dat het getal veertig een speciale betekenis heeft in de Bijbel. In alle 
bovengenoemde verhalen wordt de periode van veertig dagen of jaren gebruikt voor inkeer of 
voorbereiding. Mensen bereiden zich ergens op voor, zoals het volk van Israël dat opnieuw mag 
beginnen in Kanaän na de slavernij. De inwoners van Nineve zorgen ervoor dat ze anders gaan leven 
zodat God terugkomt op zijn plan. En de regeringsperiodes van koning David, Salomo en Joas 
brachten veel goeds voor Israël. Veertig staat in al deze verhalen dus voor een bijzondere periode, 
waarin ruimte wordt gemaakt voor iets nieuws. 
   
Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn bereidt hij zich ook voor: binnenkort begint zijn openbare 
optreden (Matteüs 4:2). Hier komt ‘onze’ veertigdagentijd vandaan. Zoals Jezus zich voorbereidde op 
alles wat hij zou gaan doen, zo kunnen wij ons voorbereiden op het lijden van Jezus, zijn dood en zijn 
opstanding. We kunnen stilstaan bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden van mensen om ons 
heen: dichtbij en ver weg.   
We bereiden ons voor door stil te worden, tijd te nemen om ons te bezinnen, en ons te richten op 
wat zal komen. Veel mensen vasten om dit te benadrukken. Dat vasten gebeurt op steeds meer 
manieren trouwens: door minder te snoepen, niet elke avond televisie te kijken, of door veertig 
dagen niets met Facebook te doen.   
Je zou dus kunnen zeggen dat het getal veertig iets te maken heeft met nadenken en even stilstaan. 
Misschien niet als je met de trein reist of naar de hitlijsten luistert. Maar kijk je er bijbels naar, dan 
staat alles op z’n kop! 
    
Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper , op debijbel.nl 
 
Contactpersoon: 
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Aleppo Codex werelderfgoed 
 
De Unesco heeft de Aleppo Codex op de lijst van Documentair Werelderfgoed geplaatst. De Aleppo 
Codex is het mooiste, oudste en meest volledige manuscript van de hele Hebreeuwse bijbel. 
 
Diverse moderne Hebreeuwse bijbeluitgaven zijn gebaseerd op de tekst van de Aleppo Codex. Het 
manuscript is gemaakt door Salomo ben Buja‘a in 925 n.Chr. Hij behoorde tot een belangrijke 
schrijversfamilie in Tiberias, in het noorden van Israël. Deze familie was gespecialiseerd in het 
kopiëren van bijbelse manuscripten. Zoals gebruikelijk in het Hebreeuws heeft Salomo alleen de 
medeklinkers overgeschreven. 
Het manuscript is later bewerkt door Aäron ben Asjer, een taalgeleerde uit de 10de eeuw die 
gespecialiseerd was in de Hebreeuwse grammatica. Hij voegde aan het manuscript de klinkertekens 
toe die nodig zijn voor de juiste uitspraak van de woorden. Ook voorzag Aäron ben Asjer de woorden 
van accenttekens die aangeven hoe de tekst in de synagoge moet worden voorgedragen. Daarna 
schreef hij er in de kantlijn allerlei aantekeningen bij, bijvoorbeeld over de spelling van de 
Hebreeuwse woorden. 
 
Van Jeruzalem naar Caïro 
Vele jaren nadat het manuscript voltooid was, is het geschonken aan een synagoge in Jeruzalem. Aan 
het einde van de 11de eeuw is deze Hebreeuwse bijbel uit Jeruzalem gesmokkeld (vermoedelijk door 
kruisvaarders) en te koop aangeboden in Egypte. De codex werd verkocht en bewaard in een 
synagoge in het oude deel van Caïro. Daar heeft de grote filosoof Maimonides (1138-1204) de codex 
geraadpleegd. Van hem weten we dat dit manuscript zo betrouwbaar werd geacht, dat men het 
graag gebruikte als standaardtekst bij het corrigeren van andere bijbelhandschriften. 
 
Naar Aleppo 
Aan het einde van de 14de eeuw werd de codex naar Aleppo overgebracht. Hier komt de naam 
Aleppo Codex vandaan. Vele geleerden kwamen naar de oude synagoge van Aleppo om het 
beroemde manuscript te bestuderen. Op 1 december 1947 werd de synagoge aangevallen bij anti-
Joodse rellen. Het verhaal ging dat de kostbare codex bij die aanval verloren was gegaan. Later bleek 
dat het de Joodse gemeenschap in Aleppo gelukt was het boek op tijd in veiligheid te brengen. In 
1958 kwam de codex na een geheime operatie in Jeruzalem terecht. 
Helaas bleek de Aleppo Codex toen niet meer compleet. Oorspronkelijk telde het manuscript 380 
vellen perkament (aan beide zijden beschreven). Nu zijn er nog 295 vellen van over. In het Israël 
Museum in Jeruzalem is de Aleppo Codex permanent te zien. 

 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap   
Contactpersoon:  

 
 



 
 

  
 Info-berichten 165 2016/2.6 

 

 
We zijn goed op weg op Cuba 

 
In 2013 ging het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de andere bijbelgenootschappen van 
de United Bible Societies (UBS) een enorme uitdaging aan: 1.000.000 bijbels voor Cuba. Begin 2016 
staat de teller op 511.335 verspreide bijbels.  
We zijn halverwege. Nog 488.665 bijbels te gaan! We zijn over de helft! 
 
Joël Dopico, voorzitter van de Raad van Kerken op Cuba, bezocht kort geleden samen met de mensen 
van de Bijbelcommissie het Cubaanse stadje Trinidad.  
Dopico: ’De mensen staan hier te dringen om een bijbel. In de omgeving van Havana zijn de 
afgelopen jaren veel bijbels verspreid. Maar hoe verder je van de hoofdstad komt, hoe groter het 
gebrek aan bijbels is. Er is nog veel werk te doen.’ 
 
In Cuba mogen particulieren niet zelf een bijbel kopen in het buitenland. Wel kunnen bijbels 
verspreid worden door bijbels te doneren via de Bijbelcommissie. Dit blijkt goed te werken, ook al is 
het doel nog niet bereikt. 
 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap   
Contactpersoon:  

 
 

 



 

 
 
 
 

Info-berichten 165 2016/2.7 

 

 

PUZZEL 
 
 

Zoek de elfde stad 
 
Hieronder zie je tien anagrammen over tien steden uit de Bijbel. Schrijf van elke naam de eerste letter 
op. Je vindt dan de naam van de elfde stad. In de provincie waarin deze stad ligt, kun je op 28 mei een 
bijzonder evenement meemaken. 
 
1. In Aldyd genas Petrus de verlamde Eneas. 
2. Demetrius was een zilversmid in Zeefe. 
3. Twee mannen waren op weg naar Memusa. 
4. Abram kwam uit Een Dure Lacherd. 
5. Volgens Numeri 21:14 ligt Haweb vlak bij de Arnon. 
6. De eerste zendingsreis van Paulus startte in Hoena Citi. 
7. Josafat en Achab streden tegen Morta in Gilead. 
8. Na Ikonium bezochten Paulus en Barnabas Lystra en Breed. 
9. Knoer was een Filistijnse stad. 
10. Maria woonde in Arezant. 
 
Vul je  oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met 
teksten uit de Bijbel in Gewone Taal. 
Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar:  
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van ‘Tekst gezocht’. 
Uiterste inzenddatum: 15 april 2016. De winnaar krijgt schriftelijk bericht. 
 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  
 
Contactpersoon:  

 
 

 
 

 


