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HOOFDSTUKKEN EN VERZEN

In deze reeks von theologische ortikels belicht Raymond R. Housoul
telkens een theologisch vroogstuk (TV) dot opgekomen is vonuit onze
ECV-gemeenten. Deze keer goat her over de indeling von de bijbel
in hoofdstukken en verzen.

Levendig herinner ik me nog de woorden von de predikont: ‘Ik wil groog met jullie Iezen uit Joél 3:20.’ Alle
oonwezigen begonnen te bloderen. Her zou echter
nog enige tijd duren voordot ik in mijn Revidierte EIberfelder Bibe! Joél 3:20 hod gevonden. Mijn prochtige
bijbel bevotte nomelijk slechts vijf verzen in Joel 3!
Hod ils niet goed geluisrerd? Nodot de spreker her gedeelte hod voorgelezen en oon her zijn preels wos begonnen, ontdekte ik met sromme verbozing dot deze
woorden in mijn bijbeltje bij Joel 4:20 stonden. Het feit
dot de hoofdstu|<- en versindeling nier door de Bijbelse
schrijvers, moor door de vertolers oon mijn Bijbel woren
toegevoegd, werd me opeens duidelijls.
De eersre hoofdstukindeling werd pos in 586 v.Chr.
gemoolst. Hierbij werd de Thoro (Gn-Dt), in 154 groepen ingedeeld,
zodor her werk in
De indeling von her NT werd
drie joor kon worden gelezen. Vijfin de Hebreeuwse bijbel
tig joor loter werd
omsrreeks 1330 no Christus
dit herzien tot 54
overgenomen door Rabbi
possoges en 669
Salomo ben Israel.
lsorre frogmenten.
De Grielsse Septuaginto nom deze herziening vervolgens over. De middeleeuwse Joodse geleerden (Mosoreten) lsenden ol
een versindeling en zeiden: ‘ledere eenheid die met
een silluq-occent eindigt is per definitie een vers/1
Moor niet olleen dejoden verdeelden de Bijbel in stu|<ken. Ook de vroege kerkvoders deden dit ol. Zo verdeelde Eusebius von Coesoreo de evongelien in moirlselijk vindbore kleine gedeeltes. Mottheiis lsreeg hierbij
315, Morlsus 233, Lulsos 243 en Johonnes 232 peri|<open. Deze indeling vinden we terug in verschiliende
oude hondschriften. Hoewel Ionge tijd vosrgehouden
werd oon deze verdeling, kwom toch de wens voor
een rodicole wijziging von de indeling.
In 1226 no Christus werd de hoofdstukindeling zodoende in de Vulgoto veronderd door Stephen Longton ($1150-1228) professor in Porijs en lotere oortsbisI

schop von Conrerbury. Mottheiis kreeg 26, Morkus
15, Lukos 23 en Johonnes 21 hoofdstukken. Morlsus
en Lulsos weken von onze huidige indeling of, omdot Morkus 14-15 en Lulsos 15-1o ols één hoofdstuls
werden gezien.
Deze indeling werd in de Hebreeuwse bijbel omsrreelss 1880 no Christus overgenomen door Robbi
Solomo ben lsroel. \/ervolgens ontwikkelde Robert
Srephonus, een drulslser in Porijs in 1551 de huidige
nieuwtestomentische versindeling voor de vierde
editie von het Griekse Nieuwe Testoment. Terwijl de
versnummers in het Oude Testoment ol sinds 1448
door Robbi Nothon geintegreerd woren (1523). De
versnummers in het Oude Testoment woren immers ol
sinds 1448 door Robbi Nothon geinregreerd. De eerste bijbel met deze ‘nieuwe' vers- en hoofdsrulsindeling wos zodoende de Genevo-vertoling von 1557.
Doordot de vers- en hoofdsruisindeling in onze bijbeluitgoven niet geinspireerd zijn, mogen we geen ol
re groot belong hieroon hechten. Her is een goede
troditie, moor de troditie is niet oltijd bevredigend.
Zo blijkt bijvoorbeeld dot Moleochi 2:17 bij hoofdstuk
3 hoort en Openboring 11:19 bij hoofdstuls 12.
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