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The Passion Translation (TPT) kwam vanaf 2011 in los te verkrijgen Bijbelboeken op de markt, met om te 

beginnen het boek Hooglied. Op 31 oktober 2017 volgde een complete vertaling van het Nieuwe Testament, 

aangevuld met Hooglied, Psalmen en Spreuken. De Bijbelboeken Jesaja en Genesis volgden in 2019. 

De TPT wordt door leiders van invloedrijke megakerken als Hillsong Australië en Bethel Californië gebruikt en 

aanbevolen.1 Lezers van het boek zeggen met name een toegenomen intimiteit met God te ervaren. Hoewel de 

Bijbel Engelstalig is, wordt deze ook in toenemende mate in Nederlandse kerkelijke kringen gebruikt, vanwaar 

ook dit schrijven. Want hoewel het boek een Bijbel pretendeert te zijn, zijn er wat dingen die tenminste het 

overdenken waard zijn alvorens TPT als Bijbel te gebruiken.  

 

Wie is Brian Simmons?  

Brian Simmons is auteur van The Passion Translation. Simmons zegt acht jaar als Bijbelvertaler in Panama te 

hebben gewerkt, er kerken te hebben geplant en als evangelist onder het Paya-Kuna volk te hebben gewerkt. 

Hier was hij consultant voor zeventig lokale zendelingen. Simmons is oprichter van Stairway Ministries, Passion 

& Fire Ministries , de TPT Bijbelschool en doceert hij aan Wagner University. Naast al deze functies zegt hij ook 

Bijbelleraar, voorganger, spiritueel vader en profeet te zijn.2,3  Simmons is oprichter van het Apostolic Resource 

Center (ARC) in New England4 en maakt deel uit van het nieuw apostolisch netwerk Harvest International 

Ministry onder Ché Ahn; een netwerk dat 25.000 kerken in 65 verschillende landen overziet en hervormt door 

een beweging die zichzelf de Nieuw Apostolische Reformatie noemt.  

In 2009 zegt Brian Simmons een roeping voor het schrijven van TPT te hebben ontvangen toen hij op een nacht 

door Jezus werd bezocht in zijn slaapkamer. ‘In het kort: Ik kreeg een bezoekje. Jezus wandelde op een nacht 

mijn slaapkamer binnen, blies op mij en zei: ‘Ik machtig je om het Woord van God te vertalen,’5 aldus Simmons. 

Hierna zou de auteur van TPT uit zijn lichaam zijn getreden en zijn opgestegen tot in de bibliotheek van de 

hemel, alwaar hij nieuwe openbaringen geïmparteerd kreeg.6 

Simmons zegt een passie te hebben voor een radicale, Geestvervulde opwekkingsbijbel. Hij zegt zich te willen 

commiteren aan het ‘afmaken van de vertaling van de gehele Bijbel tot een nieuwe dynamische equivalent, 
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genaamd The Passion Translation.’ Ook gelooft hij ‘dat The Passion Translation de spiritualiteit van de kerk voor 

de komende generaties vorm zal geven.’7 

Dat The Passion Translation nog moet worden afgemaakt klopt;  tot op heden werden slechts het Nieuwe 

Testament en de vijf Oud Testamentische boeken Hooglied, Psalmen, Spreuken, Jesaja en Genesis 

gepubliceerd. In de toekomst wil Simmons een extra hoofdstuk van het Johannesevangelie uitgeven, te weten 

Johannes 22. Dit boek zou moeten gaan over een generatie christenen die grotere wonderen zal doen dan 

Jezus (misinterpretatie van Joh 14:12) en dit boek zou een enorm wereldwijd ontwaken teweeg moeten 

brengen.  

 

 

 

Is TPT wel een echte Bijbelvertaling?  

‘De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, 

gezuiverd zevenmaal.’    Psalm 12:7 

Als christenen hebben we van God een redelijke mate van vrijheid gekregen om te lezen wat we willen; bladen, 

kranten, boeken, etc. Maar de schoen begint te wringen als iets niet gewoon leesvoer pretendeert te zijn, maar 

een heuse Bijbel. Leesvoer is namelijk leesvoer, de Bijbel echter is Gods Woord. Dit is waarom Schriftgeleerden 

er van oudsher op toe zagen dat elke tittel en jota heel precies werd overgenomen en waarom Bijbelvertalers 

door de eeuwen heen ongelofelijk hun best deden alle woorden van God die hen werden overgeleverd zo 

nauwkeurig mogelijk te vertalen.  

Het is daarom van belang te weten of The Passion Translation een Bijbel pretendeert te zijn. Als het op de 

naam aankomt, suggereert het woord ‘translation’ dat het om een vertaling van de Bijbel gaat. En dit is ook wat 

de website van het boek adverteert: ‘The Passion Translation is een uitmuntende vertaling die je kunt 

gebruiken als je primaire tekst voor het serieus bestuderen van Gods Woord.’8 Hiermee schaart The Passion 

Translation zich dus onder de noemer ‘Bijbel.’ 

Brian Simmons werkte eerder mee aan vertaalprojecten van de Bijbel, maar laat weten de twee talen waarin 

de Bijbel oorspronkelijk werd geschreven niet te beheersen. Dit is op z’n minst bijzonder te noemen, omdat het 

boek wordt aangeprezen als een ‘nieuwe vertaling op het niveau van het hart dat uiting geeft aan Gods vurig 

hart van liefde voor deze generatie, waarbij Hebreeuwse, Griekse en Aramese manuscripten worden gebruikt 

en waarin de emotie en levens veranderende waarheid van Gods Woord worden samengevoegd. God verlangt 

ernaar zijn Woord in elke taal uit te drukken op een manier die de passie van zijn hart ontgrendelt.’9 

De vraag is op welke manier Hebreeuwse, Griekse en Aramese manuscripten werden gebruikt als de vertaler 

deze talen niet beheerst. In een interview wordt Simmons hierop bevraagd: ‘Toen je dit project begon, eh, was 

je, had je toen al scholing gehad in Grieks en Hebreeuws? Of was dit iets waar je in moest springen.. of?’ Brian 

Simmons: ‘Ik had een beperkte achtergrond in Bijbelse talen, dus ja, dat was iets waar ik om eerlijk te zijn hulp 

bij kreeg van de Heer.’10  
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Er zijn meer Bijbelvertalers die het met beperkte kennis van Grieks en Hebreeuws moeten stellen, en die toch 

meewerken aan de het tot stand komen van een Bijbelvertaling. Maar de manier waarop Simmons ‘hulp van de 

Heer’ zegt te hebben gehad maakt zijn vertaalmethode alleen maar meer discutabel. Zoals gezegd stelt 

Simmons door Jezus te zijn bezocht, uit zijn lichaam te zijn getreden en te zijn opgenomen in de hemel. Jezus 

zou geheimen uit het Hebreeuws hebben geïmparteerd, waarna ‘instant downloads’ in hem binnenkwamen 

‘alsof er een chip in hem werd geplaatst.’ Op deze manier zegt Simmons door God te zijn geholpen om Hem 

beter te kunnen horen, beter te kunnen begrijpen en beter te kunnen vertalen.11 

Bijbels gezien zitten er wat haken en ogen aan dit verhaal. Sinds Zijn hemelvaart is de Here Jezus namelijk 

gezeten aan de rechterhand van God de Vader, in de hemel, op de troon. Hij zal pas weer op aarde verschijnen 

bij Zijn wederkomst op de wolken. ‘Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van 

de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.’ (Matt 26:64b) Dat Jezus Simmons echt in 

lichamelijke vorm zou hebben opgezocht is dus in tegenspraak met de Bijbel. Met de beschrijving over hoe God 

hem aanstelde en op hem blies suggereert Simmons het ontvangen van inspiratie en nieuwe openbaring zoals 

aan de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel werd gegeven, niet aan vertalers. Met het verhaal van zijn 

hemelvaart stelt Simmons zichzelf daarnaast op hetzelfde niveau als de apostel Paulus, die in of buiten zijn 

lichaam (dat wist Paulus niet) werd opgenomen tot in de derde hemel. (2 Kor 12:2-4) Anders dan Simmons 

durfde Paulus echter niet te spreken van de ‘onuitsprekelijke woorden’ die hij in de hemel had gehoord, omdat 

het hem niet was toegestaan deze uit te spreken. Het was dus zeker geen ervaring die hem aanzien gaf of het 

schrijven van een volledige Bijbel legitimeerde.  

Het ontvangen van downloads is een on-Bijbelse manier voor het ontvangen van openbaring. God is 

consequent in de manier waarop Hij spreekt, en zelfs de grote Oud Testamentische profeten hoorden Gods 

stem met hun oren als woorden, niet als indrukken of downloads. Een New Age website laat weten: ‘Met dat je 

vooruitgaat op het pad van je hemelvaart, kun je downloads van spirituele informatie of een vibratie of een 

hogere waarheid binnenkrijgen, die je huidige waarheid in twijfel doet trekken. Deze downloads zijn 

vergelijkbaar met hoe een computer z’n software of besturingssysteem update.’ Echt Bijbels is dit dus niet.  

Maar wat vinden kenners van Simmons vertaling? Andrew Shead is hoofd Oude Testament en Hebreeuws aan 

Moore Theological College in Sydney, Australië. Hij is betrokken bij de totstandkoming van  NIV vertaling en 

schrijft in zijn artikel Burning Scripture with passion: ‘Brian Simmons [..] verlaat elke interesse in tekstuele 

accuratesse en neemt het niet nauw met oorspronkelijke talen.’ ‘Taalkundig is TPT even twijfelachtig. Eén van 

de meest gebuikte technieken is om woorden te vinden met meer dan één betekenis en een dubbele vertaling 

te maken die beiden bevat. Soms is dit legitiem, omdat poëzie in het bijzonder kan inspelen op de dubbele 

betekenis van woorden. Maar de context moet steeds opnieuw bepalen of woordenspel de bedoeling is, en 

Simmons voelt zich hierdoor duidelijk niet begrensd.’ ‘TPT is niet slechts een nieuwe vertaling, het is een 

nieuwe tekst waarvan het gezag alleen afgeleid is van diens schepper.’12 

Tremper Longman is theologieprofessor aan het Westmond College in Santa Barbara in de Verenigde Staten en 

superviseerde de NLT Bijbelvertaling. Hij specialiseerde zich in het boek Hooglied. In die hoedanigheid werd hij 

door Youtuber en christen Mike Winger gevraagd een professionele mening te geven over het boek Hooglied 

zoals door Brian Simmons werd vertaald. Longman stelt: ‘The Passion Translation van het boek Hooglied is geen 

vertaling, maar op z’n best een interpretatieve parafrase. Een vertaling neemt het oorspronkelijke Hebreeuws 

en doet z’n best om de boodschap te vertegenwoordigen op een manier die de oorspronkelijke boodschap van 

de auteur aan een publiek dat een andere taal spreekt, weet over te brengen. Het is waar dat vertalers 

interpretatieve beslissingen dienen te nemen wanneer ze vertalen, maar vertalers moeten hard werken om het 

invoegen van ideeën die niet eigen zijn aan de tekst te vermijden, om zo niet de oorspronkelijke tekst te 

vertroebelen of te verdraaien.’ ‘Het voornaamste probleem met de manier waarop ‘The Passion Translation’ 

met Hooglied omgaat, is dat het omgaat met de liederen als een allegorie van de relatie tussen Jezus en de 

individuele christen. Zelfs als de liederen bedoeld waren als allegorie, zou een vertaler niet een allegorische 

interpretatie van de vertaling in dienen te voegen, maar deze te voorzien van een commentaar dat de lezer tot 

begrip van de allegorie zou moeten leiden.’13 

Hoewel The Passion Translation dus wel een Bijbelvertaling claimt te zijn, met bijbehorend gezag als zijnde 

Gods Woord, blijkt dit niet uit de manier waarop het vertaalproces tot stand is gebracht.  
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Nieuw Apostolische Reformatie en TPT 

De Nieuw Apostolische Reformatie (NAR) is een beweging die ernaar streeft de kerk te ontdoen van 

denominaties en deze te brengen onder wereldwijd apostolisch gezag. Het herstel van de bedieningen van 

apostel en profeet is wat de beweging kenmerkt, evenals het geloof dat God in deze laatste dagen spreekt door 

bovennatuurlijke openbaringen gebracht door engelen, bezoekjes aan de hemel en visioenen. De beweging 

streeft ernaar af te rekenen met oude, orthodoxe ideeën en gelooft dat elke christen geroepen is wonderen en 

tekenen te doen als in het boek Handelingen, of zelfs ‘groter’ dan de wonderen die Jezus deed. Ook streven ze 

ernaar de aarde te onderwerpen aan heerschappij door de kerk, via zeven invloedssferen, ‘voor God.’ C. Peter 

Wagner was degene die de term Nieuw Apostolische Reformatie voor het eerst bezigde en die ook kan worden 

gezien als oprichter van de beweging. Hij schreef: ‘De Nieuw Apostolische Reformatie vertegenwoordigt de 

meest radicale verandering in de manier van kerk zijn sinds de Protestantse Reformatie.’ ‘De NAR is in feite het 

mainstream christendom van de 21e eeuw.’14 

De website van The Passion Translation geeft een statement waarin elk verband met de Nieuw Apostolische 

Reformatie wordt  ontkend. ‘De Nieuw Apostolische Reformatie, beter bekend als NAR, is een naam die door 

sommige internetapologeten en critici wordt gebruikt om leiders in met name de pinkster- en charismatische 

traditie te duiden, die een aantal leerstellingen bevestigen (of lijken te bevestigen) die tegengesteld zijn aan 

wat deze critici geloven. Brian Simmons wordt onterecht geïdentificeerd met deze niet bestaande beweging 

vanwege zijn link met een aantal van deze leiders en affiniteit met de pinksterbeweging,’15 aldus de website. 

De vraag is of dit statement klopt. C. Peter Wagner is degene die het begrip Nieuw Apostolische Reformatie 

voor het eerst in de mond nam, en het  is deze zelfde Peter Wagner aan wiens universiteit Brian Simmons 

doceert.16 Deze universiteit (Wagner University)  wordt door Ché Ahn van het gigantisch apostolisch netwerk 

Harvest International Ministry (HIM) geduid als apostolisch centrum.17 En ook van dit apostolisch netwerk 

maakt Brian Simmons zoals gezegd deel uit. Om lid te kunnen zijn van Harvest International Ministry dient men 

‘apostel’ te zijn. Het statement dat er geen verband tussen de NAR en Simmons zou zijn, kan dus terzijde 

worden gelegd.   

Evangelisch christen Holly Pivec is onderzoeker van sekten en nieuwe religieuze groeperingen en deed uitvoerig 

onderzoek naar de Nieuw Apostolische Reformatie. Pivec schrijft over The Passion Translation: ‘Ik wil er op 

wijzen dat deze vertaling mogelijk één van de meest verontrustende ontwikkelingen in de NAR beweging is. 

Simmons treedt in de voetsporen van de grote christelijke sekten die hun eigen vertalingen van de Bijbel 

hebben uitgebracht, waaronder de Nieuwewereldvertaling die door de Jehovah’s getuigen wordt gebruikt en 

de Joseph Smith vertaling die door sommige groepen Mormonen wordt gebruikt.’ Ze schrijft verder: ‘Het valt te 

bezien hoeveel mensen uit de NAR overstappen op deze NAR vertaling van de Bijbel. Als veel van hen van Bijbel 

wisselen, dan kan The Passion Translation daadwerkelijk ‘een impact hebben op de kerk voor de jaren die 

komen’ zoals wordt geadverteerd.’18 

Daarnaast geeft ook het veelvuldig gebruik van NAR-terminologie affiniteit met de beweging prijs. Zo kunnen 

woorden als ‘mountain of influence,’ ‘glory cloud’ , ‘impartation’ en ‘kingdom realm’ als typisch NAR 

terminologie worden beschouwd. Deze woorden zijn niet in een gewone Bijbel te vinden, maar wel in de TPT. 

Hieronder wat teksten met een vergelijking uit de Herziene Statenvertaling. 

 

1 Korinthe 10:1 

- TPT: ‘Mijn geliefde medegelovigen, je moet begrijpen dat al jullie Joodse voorouders die lang geleden 

door de wildernis wandelden, onder de glory cloud waren en aan beide kanten door het water van de 

zee gingen.’  

- HSV: ‘En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk 

waren en allen door de zee zijn gegaan..’  
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Hebreeën 6:2 

- TPT: ‘ ..onderwijzend over de verschillende dopen, impartatie door het opleggen van handen, 

opstanding van de doden en eeuwig oordeel.’ 

- HSV: ‘.. van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het 

eeuwig oordeel.’ 

-  

Psalm 72:3 

- TPT: ‘Dan zullen de mountains of influence vruchtbaar zijn en vanuit je gerechtigheid zal voorspoed en 

vrede voortvloeien naar alle mensen.’ 

- HSV: ‘De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid.’ 

 

   

                        glory cloud                                  impartation                                     mountains of influence 

 

Tot slot nog een laatste en belangrijk kenmerk van NAR-leer dat terug te vinden is in de Bijbelvertaling, 

namelijk het herstel van de vijfvoudige bediening (Efeze 4:11) in de laatste dagen, met in het bijzonder het 

ambt van profeet en apostel. De Nieuw Apostolische Reformatie gelooft dat religieuze leiders door de eeuwen 

heen geen goed begrip hadden van de functies van profeet en apostel, waardoor deze functies door hen uit de 

kerk werden geweerd.19  Geloofd wordt dat God deze functies nu in ere herstelt. Bijbelteksten die hier echter 

tegen pleiten zijn 1 Korinthe 15 vers 7,8 en 9 waarin Paulus zegt de minste en de laatste van alle apostelen te 

zijn; een vergelijking die Paulus alleen kon maken als hij wist wie alle apostelen waren. Maar ter ondersteuning 

van  NAR-doctrine voegt The Passion Translation het woord ‘eerste’ toe aan twaalf apostelen, waardoor 

gesuggereerd wordt dat er nog  meer apostelen volgden na de twaalf. Daarnaast wordt de bediening van 

‘profeet’ – een bediening die Simmons zichzelf naast apostel, leraar, voorganger en evangelist ook toe-eigent – 

bijzondere waarde toegekend door de termen ‘mentor’ en ‘held.’ 

 

Mattheus 10:1,2 

- TPT: ‘Jezus verzamelde zijn twaalf discipelen en imparteerde hen met gezag om demonen uit te 

drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. Dit nu zijn de namen van de eerste twaalf apostelen: 

ten eerste Simon, die de bijnaam Petrus heeft, en Andreas, zijn broer. En dan Jakobus en Johannes, 

zonen van Zebedeüs.’ 

- HSV: ‘En Hij riep twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te 

drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: 

de eerste, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

Johannes, zijn broer;’ 
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Jakobus 5:10, 11a  

- TPT: ‘Mijn broers en zussen, ontvang de profeten als jullie mentoren. Ze profeteerden in de naam van 

de Heer en het bracht hen veel lijden, terwijl ze geduldig volharden. We eren ze als onze helden 

omdat ze trouw bleven, zelfs toen ze veel te lijden hadden.’ 

- HSV: ‘Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de 

Naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden.’ 

 

Hoewel Simmons zoals gezegd elke betrokkenheid bij de NAR ontkent, worden juist de leerstellingen en New 

Age invloeden die de Nieuw Apostolische Reformatie typeren door Simmons aangeprezen als iets wat zijn 

vertaling van traditionele Bijbelvertalingen onderscheidt. Hij zegt: ‘Er is bij mijn weten nog nooit een vertaling 

geweest in deze generatie die gelooft in de apostel, profeet, evangelist, voorganger, leraar, wonderen, trances, 

engelen, goddelijke hemelse bezoekjes en openingen van de bovennatuurlijke sferen boven Gods volk,’ zo stelt 

hij. ‘Enne, dus ik voel dat dit baanbrekend gaat zijn.’20 

 

 

Toevoegingen aan de Bijbel  

‘Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 

geschreven zijn.’ Openbaring 22.18b 

‘Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. Voeg 

niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.’ 

Spreuken 30.6 

‘Dan heb je het genderissue. Het is heel duidelijk in de Bijbel hoe God de vrouwen eert. Maar op de weg naar 

Emmaüs, de twee discipelen, Kleopas was de naam van één van hen. Dat is de naam van een vrouw! Dat was 

een vrouw! Enne.. zij was degene die met Jezus sprak en zei: ‘mijn hart brandde in mij, toen we met U 

wandelden, met U spraken.’ Enne.. sommigen geloven dat ze Petrus’ vrouw was. Maar, maar, er zijn zóveel 

geheimen in de Bijbel die zijn opgeruimd, weggefilterd,’21 aldus Brian Simmons. 

Enerzijds veronderstelt Simmons dat er veel geheimen uit de Bijbel zijn weggefilterd en opgeruimd, terwijl hij 

anderzijds suggereert te beschikken over deze geheimen, die hij immers op bovennatuurlijke wijze van Jezus 

ontving. Hij verheft zich daarmee boven alle vertalers van de voorgaande eeuwen, die het steeds zonder deze 

geheimen hebben moeten doen. Maar aannames zoals dat Kleopas een vrouw was en mogelijk zelfs de vrouw 

van Petrus, zijn niet Bijbels gefundeerd.  

Naast het willen toevoegen van het extra hoofdstuk van Johannes 22 en bovengenoemde veronderstellingen 

zegt Simmons ook passie en vuur te hebben willen introduceren aan de lezer. Bijbelvertaler Andrew Shead 

(NIV) laat zien dat Simmons dit doet door het woord ‘passie’ in de meest letterlijke zin in te voegen in passages, 

zoals in Psalm 18:1:  

- TPT: ‘Heer, Ik houd gepassioneerd van U! Ik wil U omarmen. Want nu bent U mijn Kracht geworden!’ 

- HSV: ‘Hij zei: Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.’ 

Ook weet hij emotie over te brengen door veelvuldig uitroeptekens in te voegen, terwijl hij het zicht op de 

daadwerkelijke tekst vertroebelt door de hoeveelheid aan woorden. ‘Dodelijk aan SImmons ‘passie’ 

programma zijn de emoties die TPT probeert op te roepen en die niet natuurlijk voortkomen uit het woord van 

God, maar die kunstmatig zijn geïntroduceerd,’ aldus Shead. Ook stelt Shead dat er zoveel nieuw materiaal in 

de tekst in is gevoegd, dat deze tenminste 50% langer is dan de oorspronkelijke tekst. Shead concludeert: ‘Het 

resultaat is een sterk sektarische vertaling die niet langer telt als Schrift: door zich voor te doen als Bijbel dreigt 

het hele kerken te binden in slavernij aan een valse god.’22 
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Opmerkelijke opmerkingen  

In zijn preken onderwijst Brian Simmons opmerkelijke dingen, die Bijbels klinken maar niet Bijbels te 

onderbouwen zijn. In tegendeel, ze verheffen de mens tot god en ondermijnen de goddelijkheid van Jezus. Een 

aantal bijzondere opmerkingen die Simmons maakte, zijn:  

‘Christus is niet slechts Jezus Christus.’ ‘Wij wórden de christus op aarde. De christus in ons wordt de hoop der 

heerlijkheid. We zijn zwanger zoals Maria.’23 ‘Ik wil dat je zo vol raakt van de gunst, het vuur en geur van 

Christus, dat je zoals Maria zwanger zult zijn van de goddelijkheid binnenin jou.’24 

‘De volheid van de Godheid woont in mij.’25 ‘Wij zullen de christus op elke 

manier voltooien. Zijn volheid, dat is wie wij zijn. [..] De volheid van Christus: 

zou je niet zoveel van Hem willen hebben dat je overloopt.. dat letterlijk, 

waar je ook gaat, je een residu van de christus achterlaat?’26 

‘Jij bent één met de drie in één.’27  

‘Wij zijn het opnieuw vleesgeworden Woord.’28 

‘Wij zijn de reïncarnatie van Jezus Christus.’29 

‘Wij zijn de boom des levens op aarde.’30 

‘Die geest die werkzaam is geweest in ons, die het duister levend houdt, die 

ons wegduwt van de waarheid, die de zalving er van weerhoudt te stromen 

en in ons te werken; dat is de geest van antichrist.’31 

‘Lach jezelf het koninkrijk van God binnen, want het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap!32 

‘Wie zijn de mensen die de wereld zullen shaken? Dat zijn mensen met passie! God gebruikt geen depressieve, 

lauwe, lethargische.. [mensen]’33 

‘Mensen hebben állerlei vragen: ‘wie ben jij om te vertalen?’ Het antwoord is; niemand. ‘Wie gaf je 

toestemming om dit te doen?’ Ehm, bezoekje van Jezus. Ehm, ‘hoe durf je dit te doen en je hebt geeneens 

Hebreeuws en Grieks gestudeerd.’ Klopt. Ik doe het uit gehoorzaamheid van Gods roeping op mijn leven.’34 

 

 

Samengevat  

The Passion Translation is een boek dat zich uitgeeft voor Bijbel en aan populariteit wint onder Nederlandse 

christenen. Dit lijkt met name te komen door de aanstekelijke schrijfstijl, de woordkeuze en de emotie die 

wordt overgebracht op de lezer, waardoor de lezer daadwerkelijk intimiteit met God denkt te ervaren en het 

gevoel ontstaat dat de afstand tot God kleiner is geworden.  

Tegelijk zijn er een aantal dingen die tot nadenken stemmen. The Passion Translation geeft zich voor 

Bijbelvertaling uit, zonder dat de vertaling door het regulier vertaalproces tot stand is gekomen. Omdat 

Simmons als hoofdvertaler geen Hebreeuws en Grieks machtig is werden de geheimenissen die nodig waren 

om tot een vertaling te komen aan hem gegeven doormiddel van ‘instant downloads,’ zoals God niet eerder 

deed door de eeuwen heen. Simmons gelooft en onderwijst dingen die on-Bijbels en zelfs antichristelijk kunnen 

worden genoemd. In de meest letterlijke zin van het woord werd door Simmons afgedaan en toegevoegd aan 

Gods Woord, bijvoorbeeld door het weglaten en willen toevoegen van Bijbelboeken uit de oorspronkelijke 

canon, door woorden toe te voegen die niet Bijbeleigen zijn en door emotie toe te voegen aan de 

oorspronkelijke tekst. Verder maakt Simmons deel uit van de Nieuw Apostolische Reformatie; een beweging 

die in omvang groeit en sterk sektarische kenmerken vertoont. Zijn Bijbelvertaling ondersteunt de leer die de 

Nieuw Apostolische Reformatie vertegenwoordigt.  
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Mijn persoonlijke mening is dat een christen op dezelfde manier zou moeten omgaan met de TPT als met de 

Nieuwewereldvertaling of de Joseph Smith vertaling. Dit houdt in dat de TPT niet als geestelijk voedsel wordt 

gebruikt in plaats van een officiële Bijbelvertaling als NBG, NBV of HSV.  

 

1. https://www.thepassiontranslation.com/endorsements/ 

2. https://www.facebook.com/pastorbrian.simmons  

3. https://tptbibleschool.com/about/ 

4. http://www.elijahlist.com/words/display_word/9248 

5. Brian Simmons "A Night of Revelation Glory" Part 1’ Youtube video gepost door ‘HealingWatersNY’ op 27/7/2012, van: 

https://www.youtube.com/watch?v=WPigKZ4y9eI 

6. https://sidroth.org/television/tv-archives/brian-simmons/ 

7. https://wagner.university/faculty/ 

8. https://www.thepassiontranslation.com/faqs/ 

9. https://broadstreetpublishing.com/the-passion-translation-new-testament-pink/9781424555321/ 

10. https://churchwatchcentral.com/2017/07/23/narpostle-brian-simmons-the-william-hung-of-christianity/ 

11. https://sidroth.org/television/tv-archives/brian-simmons/ 

12. Shead, A.G. (2017) Burning Scripture with Passion: A Review of The Psalms (The Passion Translation). Themelios, Volume 43 - 

Issue 1 

13. https://biblethinker.org/images/Notes/PassionProject/Longman.PassionProject.pdf 

14. Wagner, C.P. (2016)  Where Are the Apostles and Prophets? Charisma Magazine 

15. https://www.thepassiontranslation.com/faqs/ 

16. https://wagner.university/faculty/ 

17. https://www.harvestim.org/ > menu > apostolic centers 

18. http://www.spiritoferror.org/2016/06/a-new-nar-bible-the-passion-translation-revisited/6021   

19. Hamon, B. (1997) Apostles, prophets and the coming moves of God. Destiny Image Publ. p.xxvi 

20. Brian Simmons "A Night of Revelation Glory" Part 1’ Youtube video gepost door ‘HealingWatersNY’ op 27/7/2012, van: 

https://www.youtube.com/watch?v=WPigKZ4y9eI 

21. ‘Pastor Brian Simmons: The Fullness Of Christ (January 29, 2017)’ Youtube video gepost door ‘Harvest Time Church’ op 

2/2/2017. Van: https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU&t=1841s 

22. Shead, A.G.(2017) Burning Scripture with Passion: A Review of The Psalms (The Passion Translation). Themelios, Volume 43 - 

Issue 1 

23. Brian Simmons // Glory Of The Last Days // Session 2 Part 1’ YouTube video, gepost door ‘JUBILEE CHURCH, SYDNEY’ op 24 mei 

2015. Bezocht op 29 mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=K7R8TFPPMbw 

24. https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU 

25. Brian Simmons // Glory Of The Last Days // Session 2 Part 1’ YouTube video, gepost door ‘JUBILEE CHURCH, SYDNEY’ op 24 mei 

2015. Bezocht op 29 mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=K7R8TFPPMbw 

26. https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU 

27. Facebook pagina van Simmons Passion and Fire ministries, 11/8/2020 

https://www.facebook.com/PassionAndFireMinistries/photos/a.455084724569714/3143418412402985/?type=3&theater 

28. Brian Simmons // Glory Of The Last Days // Session 2 Part 2’ YouTube video, gepost door ‘JUBILEE CHURCH, SYDNEY’ op 24 mei 

2015. Bezocht op 29 mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=PUM1NEMDOPM&t=450s 

29. Brian Simmons // Glory Of The Last Days // Session 2 Part 2’ YouTube video, gepost door ‘JUBILEE CHURCH, SYDNEY’ op 24 mei 

2015. Bezocht op 29 mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=PUM1NEMDOPM&t=450s 

30. Facebook pagina van Simmons Passion and Fire ministries, 19/12/2020. 

https://www.facebook.com/PassionAndFireMinistries/photos/a.455084724569714/3501610336583789/?type=3&theater 

31. Brian Simmons // Glory Of The Last Days // Session 2 Part 1’ YouTube video, gepost door ‘JUBILEE CHURCH, SYDNEY’ op 24 mei 

2015. Bezocht op 29 mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=K7R8TFPPMbw 

32. ‘Pastor Brian Simmons: The Fullness Of Christ (January 29, 2017)’ Youtube video gepost door ‘Harvest Time Church’ op 

2/2/2017. Van: https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU&t=1841s 

33. ‘Pastor Brian Simmons: The Fullness Of Christ (January 29, 2017)’ Youtube video gepost door ‘Harvest Time Church’ op 

2/2/2017. Van: https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU&t=1841s 

34. ‘Pastor Brian Simmons: The Fullness Of Christ (January 29, 2017)’ Youtube video gepost door ‘Harvest Time Church’ op 

2/2/2017. Van: https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU&t=1841s 

 

© 4 januari 2021 A.R. Kuipers.  

Kijk voor verdere informatie over de Nieuw Apostolische Reformatie en New Age in de kerk op het blog ‘Als Zijn 

schapen slapen.’ www.schapenslapen.com 

Disclaimer: citaten uit het Engels werden door mij vertaald. De originele tekst kunt u vinden onder voetnoten of 

in The Passion Translation 2020.  

https://www.thepassiontranslation.com/endorsements/
https://tptbibleschool.com/about/
http://www.elijahlist.com/words/display_word/9248
https://www.youtube.com/watch?v=WPigKZ4y9eI
https://sidroth.org/television/tv-archives/brian-simmons/
https://wagner.university/faculty/
https://www.thepassiontranslation.com/faqs/
https://broadstreetpublishing.com/the-passion-translation-new-testament-pink/9781424555321/
https://churchwatchcentral.com/2017/07/23/narpostle-brian-simmons-the-william-hung-of-christianity/
https://sidroth.org/television/tv-archives/brian-simmons/
https://biblethinker.org/images/Notes/PassionProject/Longman.PassionProject.pdf
https://www.thepassiontranslation.com/faqs/
https://wagner.university/faculty/
https://www.youtube.com/watch?v=WPigKZ4y9eI
https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU
https://www.youtube.com/watch?v=K7R8TFPPMbw
https://www.youtube.com/watch?v=HWTYy5eULTU
https://www.facebook.com/PassionAndFireMinistries/photos/a.455084724569714/3143418412402985/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=PUM1NEMDOPM&t=450s
http://www.schapenslapen.com/

