Met veel extra achtergrondinformatie – Uitgebreid voorwoord; een
inleiding tot het Nieuwe Testament; woordenlijst; maten en gewichten;
geldsoorten; Joodse partijen; de familie van Herodes; overzicht van het leven
van Christus; tijdtafel van het Nieuwe Testamen en meer.
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In 1982 is bij uitgeverij Medema,
thans onderdeel van uitgeversgroep
Royal Jongbloed, de Herziene
Voorhoeve-vertaling verschenen, bij
velen bekend als de ‘Telos-vertaling’.
Sinds enkele jaren was deze vertaling
van het Nieuwe Testament niet meer
verkrijgbaar. Grace Publishing House
presenteert nu een vernieuwde

heruitgave van deze bijbelvertaling.
Deze uitgave van het Nieuwe Testament heeft een eigen geschiedenis.
Het is gebaseerd op de vierde
herziening van de zgn. Voorhoevevertaling, waarvan de eerste versie
in 1877 was tot stand gebracht door
verschillende leden van de familie
Voorhoeve.

De uitgangspunten van deze
herziening waren onder andere: een
vertaling te bieden die, uitgaande
van het geloof in de woordelijke
inspiratie van de Schrift, zo nauw
mogelijk aansluit bij de grondtekst,
en die toch leesbaar en begrijpelijk
blijft.

Uitermate geschikt voor Bijbelstudie

Een pagina van de Telos-vertaling op ware grootte
Pagina en hoofdstukaanduiding
– Duidelijke vermelding zodat
er snel naar een gedeelte
gebladerd kan worden

Witmarge – Ruimte voor het
maken van eigen notities

Tussenkopjes – De
tekst is verdeeld in
paragrafen, die voorzien
zijn van opschriften
om het opzoeken van
Bijbelgedeelten te
vergemakkelijken.

Ronde haakjes – Deze dienen
uitsluitend om het lezen en
begrijpen van de tekst te
vergemakkelijken; zij geven aan
dat een bepaald gedeelte een
soort tussenzin vormt die de
eigenlijke loop van het verhaal of
het betoog enigszins onderbreekt.

Verwijsteksten – Parallelle
Schriftplaatsen in het Oude
en het Nieuwe Testament,
oorspronkelijke Schriftplaatsen
wanneer het citaten uit het
Oude Testament betreft; soms
met bijzondere verwijzing naar
de Septuaginta

Scherpe haakjes – Sommige
handschriften bevatten dit
gedeelte wel, terwijl
andere niet onbelangrijke
handschriften dit gedeelte
missen.

Verwijzingen –
Parallelle gedeelten in
de andere evangeliën

Voetnoten – Alternatieve
vertaalmogelijkheden; vermeldingen
van wat de Griekse tekst letterlijk
zegt, enige toelichting bij een heel
letterlijke vertaling; vermeldingen
waar eenzelfde Grieks woord in een
korte passage door verschillende
Nederlandse woorden moest
worden vertaald, of waar voor
eenzelfde Nederlands woord
verscheidene Griekse woorden
staan; vermeldingen van varianten
in de grondtekst, enz.

Vierkante haakjes –
Deze geven aan dat de
ingesloten woorden niet in
de grondtekst voorkomen,
maar in het Nederlands
moeten worden ingevoegd
om de tekst begrijpelijk te
maken
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Twee varianten – De Telos-vertaling is
verkrijgbaar in twee kleuruitvoeringen van soepel
kunstleer: Vivella Charme 4712 bruin of Vivella
Charme 4913 blauw.

Genaaid gebonden met leeslint – Prachtige luxe
uitvoering op 50 grams Bijbelpapier met ruim
overstekend kunstlederen omslag en voorzien
van een handig leeslint.

