PZc
dgsY/slglqeJss

CursusBijbelsHebreeuws

MIDDELBURG- ,,Somrnige
mcnscn
ueggendat Bijbels Hebreeuwseendode
taal is, maar ik vind hel eernboeiende
taal die springievend
is." JohanMurLe
f)r-rits.De lettertekenswijkcn sterk af
(61)geeftles in het Biibels Hebreenws. van de onzeen de wonlden worden van
t)p donderdag6 april worrlt zijn cursus- rechtsnaar links geschreven.Het IIemirleriaalgepresenteerd.
brecuwskent ook geenwerkwoordstij'
den zoalswij clickennen.Iets is gt>
Murre werti in 2001twc.ekeer getroffen berr-rrd
of het is niet gebcurd.,,Als jerBijdoor eenhelseninfarct.Cieroolg
daarvan belsI{ebreeuwswilt lerenlezen,moet
was dat hij haifzijdig verlamclraakte cn jc ee'rstcenknoi:omzetten."
nict mtN:rkon lezen.,, Niet rneerkunllijb*:ls Ilerbrr:euws
is niet hetzelfdeals
nen lezcnwils vool mij de gr:ootste
rllodernIlebrecuws,VolgensMulre ver'straf. Groter nop clande herscniniarcschillende tweevan elkaarzoalshet
ten zelf."
Zuid-Aft'ikaansvan het Nederlands.
Doktersgavenhemhet aclviesonrzijn
Een goedevriend bleek dt: taal ooh te
Itersenenactief te biijven stimuieren.
willen ieren.OmdatMulre al verder
I{ij beskrr"rt
om na twintig jaar de oude
was, is hii begonncnmet lesgelven.
Vr:or'taal Bijbels llebr:eeuws\.veerotr)te pakdat hij getro{fenwerd rloor de infarcten
ken. ,,Ik nlerkte dat mijn radartjeslang- lvas hij al werkzaamals Ieraar.Hij gaf
zarnerhandweer l:egonncnte ctraaien
toen godsciienstles
op een middelbare
en clathet steedsbetex'ging."
schtiol.
Verreweghct grootstegedeeltevan het
lVlurrc.bedachtziclr clater mc;gelijk
Ourie'Testament
is geschreven
in het Bij- meer mensengeinteresseerti
waren in
heisHebrr:euws.Dezetaal is niet te ver'- de oude taal. I{ij plaatsteeenadvertengclijkennreteentaal ais Nederlandsoi
tie in ecn kerkblad en dat leverdein

combinatiemet mond-tot-mondreclame dertig nieuweleerlingenop. I{ij
kwam erachtefdat er weinig goediesmateriaill voor zijn cursistenvoor handen was en beslootdaaromzelf een cursus ontwikkelen. ,,Ik ben daarbij didactisch velantwoord te werk gegaan",aldus Murre. Hij maaktedrie versiesdie
hij cloorzijn cursistenliet uitproberen.
In 2004verscheencennieuwervertaiing
van de'Naardense'bijbel.Murre heeft
bcwonderingvoor dn manier waarop de*
zc uit het Hr':brecuws
is vertaald. ,,De
veltaling blijfl zo dicht bij ciewerkcllikc tekst."
Ilet vertaa.lprincipesprak hcm zo aan
dat hij beskrotom zijn lesmateriaalaan
te biedenaan cleuitgevervan de bijbel.
Vonrai de mogelijkheidtot begeleiding
via e-mail decdde uitgeverii besluiten
zijn cnrsusmaterlaaluit t,egeven.
I\llurlebegeleidtmomenteeleengroep
van vijftig cr-rrsisten
dr:orhet hele land.
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,,Iedereenmet de wil en de capaciteit
kan natuurlijk Bijbels Hcbre'euwsle*
ren. Van huismoedertot ingenieur,uit
alle kerkelijke richtingen.Maar", waarschuwt hij, ,,jemoet er ook wel gevoel
voor hebbern."
De leeftiidvan de cursisten rvisseltnogal.,,Ik hcb trveelecrlingenvan eenjaar of twintig en iemand
van zeventig.De rest van de grrrepllestaatuit alleswat daar tusseninzit."
Murre denkt dat de interessevoor de
taal voortkoml uit het feit dat mensen
de vertaiingen niet meerzo makkelijk
slikkcn. ,,Zewillen liever zelf kunnen
lezenwat er staat."Ook het feit dat het
christendomen hel joderndomtlezclfr.lt:
wortels hebben,ziet Murre ais eenmr:tivatie.
De curslstenbeslissenztlf 'uvanneer
zc
genoeghebbengeleercl,maar Murre
vindt dat je mel Bijbels l{ebreeuws
nooit klaar bent.
De.b asiscur sustsijbels .Hebr eew"us
utordt op danderdag 6 april i,n de.Drukherij irt.Middelburg gepresenteerd.
De
pre.sentutie
zal daren uan 19.3Atttt
20.30uur.

