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Lutherbijbel, titelpagina en afbeelding van reformator Maarten Luther met in zijn hand een boekrol met opschrift Verbum 
domini manet in aeternum. Veritas (Het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. Waarheid), Leiden 1631. 

Visscherbijbel (1648) 
 
In de zeventiende eeuw groeiden de lutherse gemeenten in de Noordelijke Nederlanden sterk. Dit 
kwam voornamelijk door immigratie vanuit Duitstalige gebieden, uit de Zuidelijke Nederlanden en 
uit Scandinavië (met name Zweden). De uit Vlaanderen afkomstige lutheranen waren over het al-
gemeen theologisch weinig geschoold en wendden zich voor advies in leer- en geloofszaken meer en 
meer tot Duitse universiteiten. Veel lutherse predikanten waren afkomstig uit Duitsland of hadden 
daar hun opleiding genoten. Ze spraken Hoogduits en voelden er vaak niet veel voor om zich het 
Nederlands eigen te maken. Dit maakte het er voor de gemeenten niet gemakkelijker op, want veel 
gemeenteleden, die in de handelsstadjes werkten als ambachtslieden of in de kleine industrie, gin-
gen steeds meer Nederlands gebruiken.  Om hen voor de lutherse kerk te behouden, moest er een 
Nederlandse Bijbel komen. Die was er wel – de Biestkensbijbel uit 1560 – maar door de vele her-
drukken waren er allerlei fouten ingeslopen. De in 1637 verschenen Statenvertaling sprak de luthe-
ranen niet aan, omdat die een letterlijke en nogal stroeve weergave van de grondtekst was in ver-
gelijking tot de virtuoze en vrije vertaling van hun grote voorman Maarten Luther (1483-1546). De 
lutherse synode gaf daarom in 1644 aan negen mannen, onder wie Adolph(us) Visscher (Fisscher, 
1605-1652), predikant te Amsterdam, de opdracht de bestaande Bietskensbijbel te herzien aan de 
hand van een goede uitgave van de Hoogduitse Lutherbijbel. De synode stond voor ogen ‘de Neder-
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Portret van Adolphus Visscher in de Visscherbijbel, editie Lindenberg 1702. 

duytsche  bijbel bij onse ge-
meente op den predickstoel 
ende andersints tot noch toe 
gebruyckt van verscheydene 
fauten te corrigeeren ende ’t 
selve alsoo gedaen sijnde in 
openbaeren druck te laeten 
uytgaen ende der Luthersche 
bijbel te noemen.’ Ze hoopte 
dus niet alleen een betere ver-
taling te krijgen, maar ook dat 
de predikanten niet meer in het 
Hoogduits zouden preken, om-
dat de jongeren dat niet meer 
verstonden. Binnen twee jaar 
waren Visscher en zijn mannen 
met hun werk gereed. In 1648 
verscheen hun Bijbeluitgave die 
al gauw als Visscherbijbel door 
het leven ging. 
 
De Visscherbijbel was allerminst 
een oorspronkelijke vertaling. 
Visscher en zijn medewerkers 
hadden de bestaande uitgave 
van de Biestkensbijbel gecorri-
geerd naar een goede Duitse 
Luthertekst. De Visscherbijbel 
was dus in feite een aangepaste 
Biestkensbijbel. In de Visscher-
bijbel waren  zo’n 1600 teksten 
als belangrijk gemarkeerd (in 
zijn vertaling van 1545 had 
Luther al 700 verzen als zodanig 
aangewezen met een handje in 
de marge). Met meer dan 14.000 
kanttekeningen werd de Bijbel-
uitgave een lijvig boek, royaal 
uitgevoerd in folio.   
  
De Visscherbijbel droeg bij aan het zelfbewustzijn en de maatschappelijke positie van de lutherse 
gemeenten in de Nederlanden. De tekst van deze Bijbel onderging in 1702, 1734, 1748, 1780, 1823, 
1852, 1873, 1906, 1911 en 1939 een herziening, dat wil zeggen een belangrijke ingreep in de tekst 
op grond van exegetische overwegingen en (ver)taalkundige ontwikkelingen. De laatste druk ver-
scheen in 1940. 
  
Met de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling, die in 1951 door het Nederlands Bijbelge-
nootschap (NBG) werd uitgegeven, viel het doek voor de Visscherbijbel. De belangrijkste reden om 
de NBG-vertaling te aanvaarden, was dat door drie eeuwen revisiewerk de Visscherbijbel steeds 
verder was weggeraakt van de oorspronkelijke Luthervertaling. Daar kwam nog bij dat een eigen 
Bijbeluitgave door de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden niet meer op te 
brengen was. De Nieuw-Apostolische Kerk hield het langst vast aan de Visscherbijbel: pas in 2006 
stapte ze over op de Nieuwe Bijbelvertaling. 
 
© Leen den Besten 
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Titelblad van de Visscherbijbel gedrukt te Amsterdam in 1648 door Riewert Dirkcksz. van 
Baardt. 
Aan weerszijden Wet (Mozes) en Evangelie (Johannes de Doper). Boven het portret van 
Luther diens symbool: de zwaan. 
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Visscherbijbel, uitgave van Jacob Lindenberg te Amsterdam, 1702. 
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Titelblad van de Visscherbijbel, uitgegeven in 
1702 door Jacob Lindenberg te Amsterdam. In 
deze uitgave werd een portret van ds. Vis-
scher opgenomen. Vanaf 1734 verscheen de 
naam ‘Visscher’ op de titelpagina. 

 

Titelblad van Visscherbijbel uit 1780, uitgegeven te Amstedam bij de Com-
pagnie. Deze was, wat spelling en keuze van woorden betreft, herzien door 
de Amsterdamse predikanten E.F. Alberti en J. Klap. 

 

 

Visscherbijbel 1648, uitsnede uit de paradijskaart van Jacob Savry (Savery, 1617-1666); in het midden een portret van Maarten 
Luther. 

 

Visscherbijbel, Titelpagina NT, 1926.  
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Visscherbijbel, uitgave van Samuel Schoonwald te Amsterdam 1725. 
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Prenten uit de Visscherbijbel, gedrukt te Amsterdam 1748 door Samuël Schoonwald voor het Consistorie der Lutherse Gemeente te 

Amsterdam. 


