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Via de zeven ‘hoofdzonden’ 

 

Verantwoording gebruik van de Godsnaam en de GDB vertaling 

In het Hebreeuws worden vier onuitsprekelijke letters gebruikt om G’d aan te 

duiden. Menselijke taal is te beperkt om de grootheid te bevatten. G’d is niet 

onder woorden te brengen. In deze uitgave hebben we de vier onuitsprekelijke 

letters vertaald met de AANWEZIGE. Omdat toen Mozes vroeg wie het was die 

hem riep, hij als antwoord kreeg: ‘Ik ben, die ik ben.’ De GDB vertaling is steeds 

zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke talen van overlevering gebleven. Als iets 

door iemand gezegd wordt is ingesprongen om de lijn van het verhaal beter te 

kunnen volgen. Hoe de bijbel in elkaar zit is te vinden op p.6 en 7. 

Verantwoording illustraties 

Veel illustraties werden voor deze uitgave apart gemaakt. Er zijn ook illustraties 

uit bijbels overgenomen. Voor zover we dat konden achterhalen is steeds 

vermeld waar de illustraties vandaan komen. Mochten we toch copy rechten niet 

achterhaald hebben dan horen we dat graag (gdb@doopsgezind.nl). 
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