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Top vier redenen waarom de  
Telosvertaling corrupt is 
Lees ook de voetnoten en volg de links!  

M.V., 20-01-2023. Update 27-4-2023 (toevoegsels) 
 
1.  God heeft Zijn Woord bewaard doorheen de vele eeuwen, en daarna ons gegeven in de reforma-
tiebijbels. Voor Nederlandstaligen is dat de SV/SV1977, en ook de HSV (= vooral een hertaling van  
dezelfde grondtekst, maar soms ook nauwkeuriger vertaald uit het Hebreeuws en Grieks). Er is geen 
nood aan een “betere” grondtekst ; ze is Godgegeven, Dieudonné en God is geen God van verwarring! 

2.  Moderne1 bijbels zijn ontwikkeld door ketters en afvalligen – allemaal ! Voornamelijk vier namen 
zijn daarbij betrokken : Brooke F. Westcott & Fenton J. A. Hort2; Eberhard Nestle & Kurt Aland3. 

 
Deze ketters leverden de basistekst voor zowat alle corrupte Bijbels (NBG, NBV, Telos, etc.) 

3.  De Telosvertaling heeft als basis de corrupte tekst van Nestle-Aland, en voor de opmaak zijn daar 
volgende mannen bij verantwoordelijk : J. Klein Haneveld, dr. G. H. Kramer, mr. H. P. Medema en dr.  
W. J. Ouweneel. Let op: Medema en Ouweneel zijn reeds lang zwaar afvallig – je kan het maar beter 
weten !! 

 

KURT ALAND (1915-1994) van het Nestle-Aland Griekse Nieuwe Testament [basis voor de TELOS 
en NBV], ontkende de verbale inspiratie van de Bijbel en wilde alle denominaties verenigd zien in 
één “lichaam” door de aanvaarding van een nieuwe oecumenische Canon van de Schrift, die de 

katholieke apocriefe boeken zou opnemen (The Problem of the New Testament Canon,  
pp. 6, 7, 30-33). http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geen-moderne-bijbelversies.pdf 

 
1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geen-moderne-bijbelversies.pdf  

2 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott-Hort-Carter.pdf en  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott&Hort_ENG.pdf  

3 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/aland.pdf en 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GnosticCorruptions.pdf  
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FENTON J. A. HORT (1828-1892): “Ik ben al vele jaren overtuigd dat Maria-aanbidding en Jezus-

aanbidding veel gemeen hebben in hun motieven en resultaten”.  
Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott-Hort-Carter.pdf  

 
4.  Een simpele test maakt duidelijk dat de Telosvertaling corrupt is. Doe dan die test in vergelijk met 
de Statenvertaling die op de Textus Receptus gebaseerd is:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TR-SV_versus_NA-Telos.pdf   
Ieder christen met een normaal verstand en die eerlijk is, zal zien dat er met de Telosvertaling ernstig 
geknoeid werd ! Moderne bijbels komen uit de agenda van de duivel. 

 

Noten 
1 .  Omwille van de eenvoud ga ik hier niet in op de kwestie van de oorsprongen. Daarover kan u hier 
lezen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antiochie_of_Egypte.pdf .  
Daarnaast zijn er nog tal van andere dingen die reeds grondig besproken werden in deze rubriek :  
http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm . 

2.  Er bestaan meer dan 20 Nederlandstalige Bijbels en Nieuwe Testamenten. Het zal duidelijk zijn dat 
de duivel zijn werk van verwarring en sabotage goed gedaan heeft! En met betrekking tot het Engelse 
taalgebied is de ramp nog vele malen erger; hierna een lijst met 105 Engelse Bijbels die buiten de KJV 
niets dan verwarring stichten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/engelse-bijbelversies.pdf . 

3.  Sommigen kunnen echter niet verdragen dat ik heel erg duidelijk maak dat hun geliefde Telosver-
taling corrupt is. De waarheid is van geen belang meer. Trap niet op iemands lange tenen met de 
waarheid ! En men vindt het erger het kwaad te ontmaskeren dan het kwaad te begaan ! 

 
 

Top 2 redenen waarom moderne bijbelversies  
(v.a. 19de eeuw) een belediging zijn voor God 

 

 

 
Ze zijn gebaseerd op teksten die God blijkbaar meer dan 1500 jaar verborg voor 
zijn kinderen en ze enkel onthulde aan moderne, liberale (afvallige) tekstcritici 
sinds de late 19de eeuw. 

Dit maakt dat zij meer om Gods woorden gaven dan God zelf. 

 
Moderne versies zeggen en betekenen iets anders en soms ook tegenstrijdige  
dingen. 

Dit maakt uw God de auteur van verwarring. 
 

Kortom, ze zorgen er voor dat uw 
God incompetent lijkt te zijn! 

 

Zie verder: 
o “Corrupties in moderne bijbelvertalingen”: http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm  
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