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2020 blev ikke bare et år, vi vil huske for Covid19. 2020 blev også året, hvor vi fik
Bibelen 2020. Der har været en del kritik af oversættelsen, en kritik som bibelselskabet
har affejet med, at der jo ikke er tale om en autoriseret udgave. Ræsonnementet er, at en
uautoriseret oversættelse ikke behøver leve op til de samme strenge kriterier, som en
autoriseret udgave skal.

”At oversætte Bibelen har langt fra været ukontroversielt i tidens løb”, skriver Birgitte
Stoklund Larsen i  den lille bog At  oversætte Bibelen,  som handler  om arbejdet  med
Bibelen  2020.  Derefter  sammenligner  hun  friskt  de  nye  oversættere  med  William
Tyndale, som satte livet til for sin sprængfarlige bibeloversættelses skyld. Tyndales bibel
og Bibelen  2020 er  to  alen  af  ét  stykke,  må  man  forstå.  Vi  får  også  at  vide,  at
bibeloversættelse for Martin Luther var ”en reformatorisk kampplads”. For oversætterne
bag Bibelen 2020 lader det til, at kampen er flyttet fra det teologiske felt til det politiske.
De har fx ønsket ”en mindre kønnet bibel”. Man har ønsket ”en bibeloversættelse med et
bevidst og konsekvent inkluderende sprog”, og det har man så lavet.

Det er sandt, at en oversættelse nødvendigvis altid rummer en tolkning; men det er ikke
det samme som bevidst at undlade at tage forlægget for pålydende, fordi man har en
forudfattet idé om, at teksten skal virke ”inkluderende” eller ukønnet.

Naturligvis  har  Bibelselskabet  al  mulig  ret  til  at  udgive  bevidst  politiserende
oversættelse af Bibelen, hvis de ønsker at behage det krænkelsesparate identitetspolitiske
jetset. Men det er problematisk, når den bliver indført ved gudstjenesterne i folkekirken,
som om den var en autoriseret oversættelse. Og det er allerede sket. Der er fra flere
biskoppers  side  givet  stående  tilladelse  til  at  bruge  Bibelen  2020 (generelt  eller
lejlighedsvist). Den benyttes sågar i morgenandagten, som ellers burde være et sted, hvor
man kan møde en nogenlunde klassisk liturgi.

Kernelæserne for Bibelen 2020 beskrives som ”den 14-årige Patrick fra Herlev og en 48-
årig sygeplejerske fra  Odense,  der  normalt  kun kommer i  kirke til  jul”.  Dem er  der
åbenbart mange af i Hellerup, hvor man også har taget den nye oversættelse til sig.

Som en ”håndsrækning til de kirker, der inviterer den nudanske bibeloversættelse ind på
besøg er netop første tekstrække med tekst fra Bibelen 2020 udkommet. Den er nemlig
efterspurgt  af  mange  præster,  hedder  det  sig.  Vejen  er  nu  virkelig  banet  for  at  tage
Bibelen  2020  ind  i  gudstjenesten,  velsagtens  sammen  med  også  Kirkesangbogen  og
andre  progressive  liturgiske  eksperimenter.  Hvem forventede  egentlig  også,  at  den  i
længden ville forblive som en slags skånekost-bibel for de uhelbredeligt woke?



Biskopperne havde ellers sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien,
i  gang.  Tre  fagudvalg  har  undersøgt  gudstjenestelivet,  som  det  ser  ud  i  dag,  og
baggrunden for det. Der var lagt op til ”en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan
gudstjenesten i fremtiden skal forme sig.” Der var arrangeret konferencer og møder. Det
der  bl.a.  skulle  diskuteres  var,  om  gudstjenesten  skulle  frisættes  noget  mere.
Udredningsarbejdet er ikke slut, og ”høringsfristen” er af indlysende grunde forlænget.

Men  hvorfor  skal  vi  overhovedet  have  den  diskussion?  Hvorfor  skulle  der  bruges
millioner på rapporter og konferencer, når faste liturgiske former allerede er fortid? Det
er fair at mene, at folkekirken ikke skal have nogen ensartet liturgi, autoriseret salmebog
eller fælles bekendelsesgrundlag andet end den moderne bekendelse, som er kendetegnet
ved  at  der  ikke  er  noget,  hverken  tradition,  teologi  eller  historisk  kristendom,  der
forpligter. Det er en ærlig sag at mene at friheden til at vælge skal være det eneste, der
forpligter. Men så bør man bare sige det lige ud.
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