Bijbelleesmarathon bij
verschijning Bijbel in Gewone
Taal
Zuidelijk Flevoland leest hele Nieuwe Testament
Van 3 tot en met 8 oktober vindt in zuidelijk Flevoland een grootse Bijbelleesmarathon plaats.
In zes plaatsen lezen honderden vrijwilligers het gehele Nieuwe Testament uit de Bijbel in
Gewone Taal. Het eerste exemplaar wordt op 1 oktober aangeboden aan koning Willem
Alexander. De Bijbel in Gewone Taal is een volwaardige vertaling van de Bijbel in herkenbare
gewone taal.
Iedereen kan deelnemen aan de Bijbelleesmarathon en kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal.
Een vertaling van de Bijbel gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. De marathon wordt
omlijst met optredens en lezingen en start op vrijdag 3 oktober in Almere. Vervolgens loopt de
estafette langs Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Zeewolde en finisht op woensdag 8 oktober in
Lelystad.
De start van de Bijbelleesmarathon vindt plaats in ’t Klankbord, Pianoweg 117 in Almere met onder
andere een optreden van de Amsterdam Staffsongsters van het Leger des Heils en een lezing van Jaap
van Dorp, vertaler van het Nederlands Bijbelgenootschap. Net als op alle andere locaties in Almere
waar gelezen wordt, zal ook hier de ‘Kerk op Wielen’ langs komen. In Dronten lezen leden uit
verschillende kerkelijke gemeenten voor in de christelijk boekhandel Het Baken. In Swifterbant wordt
in kerkelijk centrum De Hoeksteen het lezen afgewisseld met samenzang, muzikale optredens en
ontmoeting. Het lezen in Biddinghuizen vindt plaats op meerdere locaties, onder meer op basisschool
de Tamarisk en in kerkcentrum De Voorhof. In Zeewolde gaat de bijbel naar meerdere scholen,
zorgcentrum De Sfinx, de kringloopwinkel ‘De Oude Bieb’, de Book-Inn en de bibliotheek. De Bijbel
in Gewone Taal wordt vervoerd in feestelijk opgetuigde bakfiets. De dag wordt afgesloten in de Open
Haven met een presentatie over de Bijbel in Gewone Taal, een bijbelspel, het voordragen uit de Bijbel
in Gewone Taal door Zeewoldenaren en wordt muzikaal omlijst door de koren Joy en Express 4 You.
De marathon eindigt in Lelystad waar gelezen wordt in de openbare bibliotheek en de christelijke
boekwinkel De Fakkel.’s Avonds is de afsluiting in de Ontmoetingskerk (bereikbaar via De Geul).
Daar is dan de NBG-Bijbelquiz, waaraan teams uit alle deelnemende plaatsen meedoen. Iedereen is
welkom om mee te spelen en te luisteren naar de muzikale bijdragen van gospelkoor Sign4U.
De Bijbel in Gewone Taal is precies wat de naam zegt: Het betreft de hele Bijbel, vertaald uit de
Hebreeuwse en Griekse bronteksten door deskundige vertalers. De Bijbel in Gewone Taal is een
volwaardige vertaling, die de Bijbel begrijpelijk maakt voor zo veel mogelijk mensen. Het Nederlands
Bijbelgenootschap startte in 2006 met deze vertaling. Door de duidelijke, herkenbare taal komt de
Bijbel dichtbij. Zo wordt lezen een ontmoeting. Op de website www.bijbelingewonetaal.nl vertellen
verschillende lezers over hun ontmoeting met personen in de Bijbel in Gewone Taal.

