
WEBTIPS - 5  
SURFEND OVER HET WERELDWIJDE INTERNET KOM IK REGELMATIG WEB-PAGINA S TEGEN WAARVAN IK DENK: 
DIT ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN WETEN 

 
ZIEN 

 
LEZEN. IN DEZE RUBRIEK KUNNEN WE MET ELKAAR DELEN 

WAT ER ZOAL AAN POSITIEVE DINGEN OP HET INTERNET TE VINDEN ZIJN. IK DENK DAN IN DE EERSTE PLAATS 
AAN SITES DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE BIJBEL, KERK, GELOOFSOPBOUW E.D. GRAAG HOOR IK VAN U EN VAN 
JOU WAT JE FAVORIETE SITES ZIJN. LAAT HET MIJ WETEN VIA: dsjkc@tiscali.nl.         

             ds. Jan K.C. Kronenberg (www.dsjkc.nl)  

De Naardense bijbel   

In 2004 verscheen niet alleen de lang verwachte 
Nieuwe Bijbelvertaling van het NBG. Uitgeverij 
Skandalon bracht in dat jaar De Naardense Bijbel 
op de markt. Vijf jaar lang heeft ds. Pieter Oussoren 
(Luthers predikant) aan deze indrukwekkende 
bijbelvertaling gewerkt. 
De Naardense Bijbel wil meer zicht geven op wat er 
in de Hebreeuwse bijbel en het Griekse Nieuwe 
Testament letterlijk

 

staat, zonder kennis van 
Hebreeuw en Grieks bij de lezer te veronderstellen. 
Op de website www.naardensebijbel.nl

 

kun je niet 
alleen de complete bijbelstekst downloaden, maar 
neem ook eens de tijd om de achtergronden bij 
deze bijbelvertaling te lezen.  

Veel lezers van de Naardense Bijbel zijn getroffen 
door de transparante vertaling van Pieter Oussoren. 
Dezelfde uitgeverij biedt belangstellenden de 
mogelijkheid om een cursus Bijbels Hebreeuws te 
volgen. In deze cursus leer je zelfstandig de 
brontaal van het Oude Testament te lezen. Een 
gratis proefles is te downloaden vanaf de site: 
www.bijbelshebreeuws.nl.  

Heb je al eens meegedaan met de Nationale 
Bijbeltest van de Evangelische Omroep en het 
Nederlands Bijbelgenootschap op de televisie? 
Trouwens het hele jaar door kun je ook op internet 
je kennis van de Bijbel testen. Maar pas op, voordat 
je het weet maak je een fout. Mijn score was 
slechts een 8,3. Helaas had ik op vijf vragen een 
verkeerd antwoord gegeven. Verrassend vond ik de 
vraagstelling die heel direct aansluit bij de tijd 
waarin wij leven. Neem even de tijd en doe de 
Nationale Bijbeltest op: www.bijbeltest.nl.     

Wellicht heb je je weg al eens gevonden naar de 
website van de CGK-Groningen. Mocht je toch nog 
niet bekend zijn met deze site en ben je op zoek 
naar bijbelstudiemateriaal kijk dan 
eens op www.cgk-gn.nl

 

en 
klik dan op de button 
groeigroepen . 
Je vind hier een heel archief met gespreks-papieren 
over allerlei bijbelse en actuele onderwerpen. De 
papieren zijn geschreven door ds. Wierda en ds. 
Buijs. Je kunt ook direct naar de site door in te 
tikken: www.gesprekspapieren.cgk-gn.nl.   

Het Nederlands Bijbelgenootschap reikt ieder jaar 

een Rainbow Bible Award uit aan 
de maker van de beste, nieuwe 
website in Nederland en 
Vlaanderen, die de Bijbel op een 
eigentijdse manier onder de 
aandacht brengt. 
In 2006 was het thema Feesten in 
de Bijbel.  
Henk-Jan Oudenampsen werd de 
winnaar met zijn site: 
www.bijbellessen.nl. 
De tweede prijs en derde prijs 
gingen naar respectievelijk: 
www.feestindebijbel.nl

 

en www.bijbelsefeesten.nl.  
Vooral de vormgeving van de eerste en de derde 
prijswinnaar zien er prachtig uit.  Maar natuurlijk 
gaat het om de informatie die gegeven wordt.  
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