
Deuterokanonieke boeken





Inleiding op Tobit

Et boek Tobit het zien naeme kregen van de heufdpersoon, Tobit, een Joodse man die mit 
zien vrouw en zien zeune in Nineve woonde. De stamme Naftali, waor hi'j toe heurde, 
was in 722 v.Chr. in ballingschop naor Assyrië wegvoerd (zie 2 Keunings 18:9-12). Et 
verhael speult him of in een tiental jaoren daornao. Over de ontstaonsgeschiedenis van et 
boek is niet een protte bekend. Et is oorspronkelik schreven in et Hebreeuws of in et 
Aramees. As gehiel is et boek alliend bekend in et Grieks. D'r bestaot een kotte en een 
lange Griekse versie van et boek. De kotte versie is riekaans een bewarking van de lange, 
daorom is in disse editie de lange vertaeld. Van de schriever kan alliend zegd wodden dat 
hi'j een vrome Jood was. Over de datering van et boek lopen de mienings stark uut me-
keer. Een datering an et aende van de dadde of et begin van de twiede ieuw v.Chr. liekt 
et meerst annemelik. Et plak van ontstaon is muuilik vaaste te stellen. Meerstal wodt 
anneumen dat de schriever buten Palestina leefde.

Et boek Tobit is wat et genre angaot uniek in de biebel. Et is wel daelezet as een vertel-
ling, een novelle, een sprokien, of een legende. De ziekte, de biesterbaorlike genezing van 
Tobit en de les die de lezer daoruut trekken moet, bin kenmarken die et verhael in de 
buurt van de legende brengen. Binnen et verhael het de schriever gebruuk maekt van 
verscheiden aandere genres: volksvertelling, spreuken, testement, gebed en hymne. 

Et centraole thema kan saemenvat wodden in de bosschop: God beloont degenen die 
goeddoen en toont heur zien trouw, dat wil zeggen, as ze him trouw blieven. Et gaot in et 
verhael niet alliend om de rituele vervulling van de wet van Mozes, mar grif ok om haan-
delen op moreel de juuste wieze: de doden begreven, die honger hebben eten geven, aol-
moezen geven an aarme meensken, respekt tonen tegenover oolden en ontzag veur God. 
De feguur van Tobit het daordeur een veurbeeldfunktie veur et hiele volk van Israël, zoas 
bliekt uut Tobit zien daanklied an et aende van et boek. 

Et verhael over Tobit en zien zeune Tobias kent aanders as bi'jglieks de boeken over Ju-
dit en Ester gien heroïek. Et gaot over alledaegse meensken, en echt spannend is et boek 
liekemin: de lezer wet vanof et begin al dat et verhael goed oflopen gaot.

Tobit, een vrome, rieke Jood die in Nineve woont, dot een protte goed veur zien eigen 
volk, mar wodt bliend en verlöst zien anzien en zien kaptaol (kepittel 1-2). Tobit stuurt 
zien zeune Tobias naor Medië om geld op te haelen dat hi'j daor in bewering het (kepittel 
4). Tobias reist naor Medië en wodt daorbi'j begeleided deur de eerdsengel Rafaël, die 
him onder de naeme Azarias as reisgenoot anbeuden het (5:1-6:9). Onderwegens over-
naachten ze in et huus van Raguël, een femilielid. Tobias trouwt mit Raguël zien dochter 
Sara, en naodat Rafaël et geld in Medië ophaeld het, gaon ze mit zien drienend weerom-
me naor Nineve (kepittel 6-10). Tobit wodt beter en Rafaël maekt bekend wie hi'j is (ke-
pittel 11-12). Kepittel 13 bestaot uut een lofpriezinge van Tobit.
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Dit is de geschiedenis van Tobit. Hi’j 
was een zeune van Tobiël, die een 

zeune was van Ananiël, de zeune van 
Aduël, de zeune van Gabaël, de zeune van 
Rafaël, de zeune van Raguël, en ofkom-
stig uut et geslacht van Asiël, uut de stam-
me Naftali. 2 Tobit wodde in de tied van 
et keuningschop van Salmanassar, de keu-
ning van Assyrië, vanuut Tisbe in balling-
schop voerd. Tisbe ligt an de zuudkaante 
van Kedes in Naftali, in Boven-Galilea, 
noordwestelik van Hasor en noordelik van 
Fogor.

1

Tobit zien vroomhied

3 Ik, Tobit, bin mien leven lang rechtveer-
dig en oprecht west. Ik hebbe de hieltied 
de nood verzaacht van mien verwaanten 
en mien eigen volk die tegere mit mi’j in 
ballingschop voerd weren naor Nineve in 
Assyrië. 4 In mien jonkhied, doe ik nog in 
mien eigen laand Israël woonde, breuk de 
stamme van mien veurvader Naftali mit et 
huus van David en mit Jeruzalem, de stad 
die uut et hiele stamgebied van Israël keu-
zen was as et plak waor iedere stamme of-
feren mos. Daor was de tempel bouwd en 
wijded tot et plak waor God tot in iewig-
hied wonen zol. 5 Mar al mien verwaan-
ten en de hiele stamme Naftali brochten 
op alle offerhoogten van Galilea offers an 
et bollekalf dat keuning Jerobeam van Is-
raël in de stad Dan daelezetten laoten 
hadde. 6 Ik was de ienigste die de feest-
daegen zovule meugelik in Jeruzalem 
deurbrocht, zoas dat deur een iewig gebod 
an hiel Israël veurschreven is. Ik gong d’r 
altied op ‘e tied henne mit et eerste pat 
van de oogst, de eerstgeboren dieren van 
de kudde en et tiende pat daorvan, en mit 
de eerste schaopewolle. 7 Dat alles gaf ik 
as offer an de priesters, de naokommelin-
gen van Aäron. Veerder gaf ik de Levieten 
die dienstdeden in Jeruzalem een tiende 
pat van et graon, de wien, de olijfeulie, de 
grenaatappels, de viegen en van de ver-
schillende aandere vruchten. Ok bestede-
de ik ieder jaor, behalven in een sabbats-
jaor, et twiede tiende pat in Jeruzalem. 
8 Et dadde tiende pat gaf ik an wedevrou-
wen en wezen, en an vremden die in Is-

raël kommen weren te wonen. Dat dee ik 
ieder dadde jaor. We bruukten dit pat veur 
een maoltied, zoas de riegel in de wet van 
Mozes veurschrift en zoas mi’j leerd was 
deur Debora, de moeke van mien vader. 
Mien vader hadde mi’j bi’j zien dood as 
wees aachterlaoten. 9 Doe ik volwassen 
wodden was, trouwde ik een vrouw uut 
mien eigen femilie. Ik kreeg bi’j heur een 
zeune, die ik Tobias nuumde. 10 Naodat 
ik deur de Assyriërs gevangen neumen 
was, wodde ik as balling naor Nineve toe 
brocht. Al mien verwaanten en mien eigen 
volk atten poeterig eten, 11 mar ik hude 
mi’j daorveur. 12 Mit mien hiele hatte 
bleef ik God trouw. 13 Daoromme zorgde 
de Alderhoogste d’r veur dat keuning Sal-
manassar mi’j opmarkte en dat ik bi’j him 
in de geunst kwam. Salmanassar belastte 
mi’j mit de inkoop van de hofveurraoden. 
14 Zolange as hi’j leefde mos ik daorveur 
geregeld naor Medië. Op iene van die rei-
zen gaf ik an Gabaël, de breur van Gabri, 
een bedrag van tien talent zulver in bewe-
ring. 15 Doe Salmanassar wegraekte, volg-
de zien zeune Sanherib him op. De wegen 
naor Medië wodden ofsleuten, zodat ik 
daor niet langer henne kon. 

16 In de jaoren van Salmanassar zien 
keuningschop wa’k mien eigen volk vaeke 
tot steun; 17 ik dielde mien eten mit wie 
honger leed, mien kleren mit wie amper 
kleraosie hadde, en a'k zag dat et lichem 
van een wegraekte Israëliet buten de mu-
ren van Nineve gooid was, begreuf ik et. 
18 Ik begreuf ok de slaachtoffers die San-
herib nao zien weerommekomst uut Judea 
maekt hadde. As straf veur zien godslaster-
like gedregings hadde de Keuning van de 
hemel him naemelik uut Judea votjaegd 
en in zien lelkens daorover brocht Sanhe-
rib nao zien weerommekommen een hiele 
protte Israëlieten omme. Ik haelde heur 
lichems temoeks weg en begreuf ze. San-
herib leut naor de lichems zuken, mar 
zonder risseltaot. 19 Mar iene uut Nineve 
vertelde de keuning dat ik et was die ze 
begreuven hadde. Ik hul mi’j eerst schoel, 
mar doe ik te weten kwam dat de keuning 
naor mi’j zocht omreden hi’j mi’j omme-
brengen laoten wol, wodde ik zo bange 
da’k d’r vandeur gong. 20 Al mien bezit-
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tings wodden in beslag neumen en vullen 
an et riek toe, alles wat ik hadde. Et ienig-
ste dat mi’j nog overbleef weren mien 
vrouw Hanna en mien zeune Tobias. 

21 Mar nog gien veertig daegen laeter 
wodde Sanherib deur twie van zien zeu-
nen vermoord, die nao die daod de bie-
nen neumen naor et Araratgebargte. San-
herib zien zeune Esarhaddon wodde now 
keuning. Hi’j stelde Achikar, de zeune van 
mien breur Anaël, an as beheerder van alle 
zaeken van et keuninkriek die mit de cen-
teraosie te maeken hadden, waordeur 
Achikar zeggenschop kreeg over de hiele 
rieksadministraosie. 22 Hi’j was onder 
keuning Sanherib al hofschinker, boek-
hoolder, zegelbeweerder en schatbeweer-
der, mar Esarhaddon maekte him alder-
deegst tot de twiede man van Assyrië. En 
hi’j was ok femilie van mi’j, een neve. Doe 
hi’j dan ok bi’j Esarhaddon veur mi’j 
pleitte, kon ik naor Nineve weeromme-
kommen.

Tobit zien bliendhied

Onder Esarhaddon zien keuningschop 
gong ik weeromme naor huus en 

wodde ik weer verienigd mit Hanna en 
Tobias. Tiedens oons Pinksterfeest, et We-
kenfeest, wodde d’r veur mi’j een feest-
maol klaorzet. Doe ik bi’j de taofel kwam 
2 en de protte schottels zag die veur mi’j 
klaorzet weren, zee ik tegen Tobias: “Jonge, 
kiek es aj' onder oons eigen volk dat hier 
in de stad as balling is, iene vienen kunnen 
die niks het en die de Heer mit zien hiele 
hatte dient. Neem him mit om saemen 
mit mi’j disse maoltied te bruken. Ik begin 
niet veurdaj’ weerommekommen binnen.” 
3 Tobias vertrok om te doen wa'k him 
vraogd hadde, mar kwam alliend weerom-
me. “Vader!” reup hi’j. “Wat is d’r?” vreug 
ik. “Vader, d’r ligt iene van oons volk ver-
moord op et markplein. Ze hebben him 
wurgd.” 4 Ik sprong votdaolik op, leut de 
maoltied staon zonder d’r ok mar wat van 
eten te hebben en brocht de dode van et 
plein naor iene van mien bi’jgebouwen. 
Nao zunsondergang zol ik him begreven. 
5 Thuus wusk ik me en at ik mien maol in 
een minne bujje. 6 Ik mos daenken an wat 

2

de profeet Amos over Betel zee: “Jim fees-
ten zullen ommeslaon in rouw, jim vassies 
in klaegzangen.” 7 En ik goelde. 

Zo gauw et duuster wodden was, greuf 
ik een graf en begreuf iene van mien ei-
gen volk. 8 Mien buren dreven de spot 
mit mi’j. “Waor is die aangst van him in-
ienend bleven? Doe hi’j zocht wodde om-
reden ze him veur dit vergriep van kaant 
maeken wollen, wus hi’j niet hoe rap hi’j 
de bienen nemen mos. Mar moej’ now es 
kieken: hi’j is werachtig alweer doden an 
et begreven.” 

9 Ik kwam midden in de naacht thuus, 
waskte mi’j en legde mi’j tegen de mure 
van de binderplaetse te slaopen. Omreden 
et zo waarm was, leut ik mien gezichte 
bloot. 10 Mar ik hadde niet zien dat d’r 
boven mi’j musken op de mure zatten. 
Heur nog waarme poep vul in mien ogen 
en vormde witte vliezen. Ik gong naor 
verschillende dokters om d’r wat an doen 
te laoten, mar hoe vaeker ze mien ogen 
behaandelden, des te minder kon ik deur 
die vliezen hennekieken. Bi'j slot van zae-
ke wodde ik hielemaole bliend, en dat bin 
‘k vier jaor lange bleven. 

Mien hiele femilie beklaegde mi’j om 
mien lot. Veur zien vertrek naor Elymes 
het Achikar nog twie jaor in mien levens-
onderhoold veurzien. 11 Hanna verdiende 
in die tied geld mit spinnen en weven. 
12 As zi’j heur wark klaor hadde brocht ze 
et naor heur opdrachtgevers, die heur dan 
betaelden. Doe zi’j es, op de zeuvende dag 
van de maond dystros, wat ofleverde, be-
taelden ze niet alliend heur volledige loon, 
mar gavven ze heur butendat een jong 
geitien uut heur kudde mit naor huus. 
13 Doe ze d’r mit thuuskwam begon et te 
mekkeren. “Hoe kom ie an dat geitien?” 
vreug ik heur. “Ie hebben et toch niet 
steulen? Dan moej’ et weerommebrengen 
naor de eigener; we meugen niks eten dat 
steulen is.” 14 Zi’j zee doe: “Ik hebbe et as 
geschenk kregen, naost mien loon.” Mar 
ik geleufde heur niet en wodde lelk, en 
zee heur weer dat ze et geitien weerom-
mebrengen mos naor de eigener. Doe beet 
ze mi’j toe: “En wat weren al die goeie en 
rechtschaopen daoden van jow dan 
weerd? Moej’ es kieken wat die oons op-
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leverd hebben!”

Slim verdrietig begon ik te goelen, en 
al goelende biddede ik: 2 “Heer, jow 

bin rechtveerdig, alles wat jow doen is 
rechtveerdig. Al jow daoden getugen van 
jow baarmhattighied en trouw. Jow bin 
rechter van de wereld. 3 Vergeet mi’j toch 
niet en hool mi'j in 't oge, Heer, en straf 
mi’j niet veur mien zunden en mien dao-
den wao’k niet over naodocht hebbe, en 
ok niet veur die van mien veuroolden. Zi’j 
hebben tegenover jow zundigd 4 en jow 
geboden niet in acht neumen. Daoromme 
hebben jow oons priesgeven an uutroepe-
ling, ballingschop en dood, en wodden we 
bespot, belasterd en beledigd deur alle vol-
ken waoronder we verspreided weren. 5 Ja, 
jow oordiel over mi’j is rechtveerdig, want 
ik hebbe zundigd. We hebben jow gebo-
den niet in acht neumen en bin jow niet 
trouw bleven. 6 Doe daoromme mit mi’j 
wat jow willen, maek toch dat mien le-
vensaosem weeromme neumen wodt. Dan 
wor ik temeensen verlost van dit eerdse 
bestaon en vergao ik tot stof. Ik kan mar 
beter uut de tied raeken dan da’k nog lan-
ger leven moet, want de leugenachtige 
verwieten die ik anheuren mos, hebben 
mi’j diepe raekt. Och Heer, maek toch 
da’k loskom van disse tamtaosie en laot 
mi’j naor mien iewige rustplak gaon. Keer 
jow gezichte niet van mi’j of, Heer, want 
et is beter da’k uut de raek dan da’k in 
tamtaosie leven moet en me vals beschul-
digen laoten moet.” 

3

De belediging van Sara

7 Diezelde dag wodde Sara, de dochter 
van Raguël uut Ekbatana in Medië, deur 
iene van de slavinnen van heur vader be-
ledigd. 8 Sara was al an zeuven manluden 
ten huwlik geven, mar de lelke geest As-
modaüs hadde ze allemaole in de eerste 
naacht ommebrocht, nog veurdat ze – zoas 
gebrukelik is in de eerste naacht van et 
trouwen – gemienschop mit heur had 
hadden. De slavinne gooide heur veur de 
voeten: “Jow vermoorden al jow kerels. An 
mar liefst zeuven manluden bin jow al 
uuthuwlikt, mar van gieniene dregen jow 

zien naeme. 9 Waoromme mishaandelen 
jow oons omreden jow mannen wegraekt 
binnen? Gao ze liever aachternao, dan 
wodt oons temeensen veur altied een 
kiend van jow bespeerd.”

10 Goelend van verdriet vlochtte Sara 
naor de zoolder van heur vader zien huus. 
Ze wol heur daor verhangen, mar kwam 
tot bezinning en docht: Ze zullen tegen 
mien vader zeggen: “Je ienigst kiend, je 
dochter van wie aj’ zovule hullen, het 
heur van tamtaosie verhongen.” Wat een 
schaande zal dat veur him wezen op zien 
oolde dag. Hi’j zal nog van verdriet uut de 
tied raeken. Nee, dat kan ik him niet an-
doen. Ik mag mi’j niet verhangen. Et is 
beter dat ik de Heer vraoge as hi’j me uut 
de tied helpen wil; dan hoef ik gienertied 
meer van die valse beschuldigings an te 
heuren. 11 Ze gong naor et raem, steuk 
heur hanen omhogens en biddede: “Pre-
zen bin jow, baarmhattige God, jow nae-
me wodt veur now en altied prezen. Laot 
hiel jow schepping jow tot in iewighied 
priezen. 12 Ik keer mi’j tot jow, ik slao 
mien ogen naor jow op. 13 Bevrijde mi’j 
toch van disse wereld, laot mi’j gienertied 
meer zo beledigd wodden. 14 Jow weten 
Heer, dat nog gien inkelde man mien zu-
verhied bezoedeld het 15 en dat ik in dit 
laand waor ik as balling leef, mien naeme 
gienertied te schaande maekt hebbe, en ok 
niet die van mien vader. Ik bin zien ienig-
ste kiend, hi’j het gien aandere arfgenaeme 
as ikke. En d’r is in oonze hiele femilie 
gieniene meer die zien vrouw ik wodden 
kunnen zol. D’r bin al zeuven manluden 
van mi’j ommekommen. Waoromme zol 
ik nog leven moeten? Mar as jow mi’j niet 
uut de tied raeken laoten willen, Heer, 
slao dan temeensen acht op de schaande 
die mi’j andaon is.”

De gebeden van Tobit en Sara verheurd

16 De gebeden van Tobit en Sara vunnen 
op etzelde mement geheur veur de troon 
van God. 17 Hi’j stuurde de engel Rafaël 
om heur te bevrijden: Tobit van zien 
bliendhied, zodat hi’j et locht weer zien 
zol dat deur God maekt is, en Sara, de 
dochter van Raguël, van de lelke geest 
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Asmodaüs, zodat zi’j an Tobias, de zeune 
van Tobit, tot vrouw geven wodden kon. 
Want van alle manluden die Sara as vrouw 
hebben wollen, kwam et Tobias et meerst 
toe om mit heur te trouwen. Op et me-
ment dat Tobit van de binderplaetse zien 
huus ingong, gong Sara, de dochter van 
Raguël, van de boververdieping naor be-
neden.

Tobit zien ofscheidsverhael

Diezelde dag docht Tobit an et geld 
dat hi’j Gabaël uut Rages, in Medië, 

in bewering geven hadde. 2 Hi’j zee bi’j 
himzels: Ik hebbe om de dood vraogd, zol 
et dan niet verstaandig wezen om veurdat 
ik wegraek om Tobias over et geld be-
scheid te geven? 3 Hi’j reup him bi’j him 
en zee: “Begreef mi’j op gepaste wieze. 
Toon achtinge tegenover je moeke, laot 
heur niet in de steek zo lange ze leeft, doe 
waor as ze bliede van wodt en laot heur 
gienertied verdrietig wezen. 4 Hool de 
hieltied veur ogen dat ze een protte veur 
jow deurstaon moeten het doe ze je 
dreug. As zi’j uut de tied raekt, moej’ heur 
naost mi’j in etzelde grafstee begreven. 
5 En, jonge, daenk altied an de Heer, je le-
ven lange. Pas goed op daj’ gien zunde 
doen en zien geboden niet overtreden. 
Haandel iedere dag van je leven rechtveer-
dig, gao gienertied de weg van et onrecht, 
6-7 want wie eerlik leeft zal slaegen in al-
les wat hi’j dot. Ondersteun mit je bezit-
tings iederiene die een rechtveerdig leven 
leided; en aj’ iene helpen, doe et dan niet 
mit tegenzin. Keer je blik niet of van iene 
die in nood zit, dan zal God zien blik niet 
van jow ofkeren. 8 Aj’ een protte bezit 
kriegen, geef dan ok roemhattig. Aj’ zels 
haost niks hebben, douwel dan niet van 
dat betien toch te geven. 9 De hulp diej’ 
geven is de beste investering veur muuili-
ke tieden 10 en behudet je veur et duuster 
van de dood. 11 Wie de aarme meensken 
helpt, brengt een offer dat de Alderhoog-
ste wel anstaon zal. 12 Onthool je van een 
poeterig huwlik, trouw alliend mit een 
vrouw uut de stamme van je vader en 
veuroolden. Kieze beslist gien aandere 
vrouw, want wi’j stammen van profeten 

4

of. Daenk an Noach, Abraham, Isaak en 
Jakob, oonze aldereerste veuroolden; zi’j 
trouwden alle viere een vrouw uut heur 
eigen femilie, ze wodden zegend mit 
kiender en heur naogeslacht zol et laand 
bezitten. 13 Heb je eigen volk lief, jonge, 
vuul je niet te goed om uut heur midden, 
uut de vrouwluden van je eigen volk, een 
vrouw te kiezen. Hoogmoed leidet alliend 
mar tot tamtaosie en ontreddering, en lui-
hied tot verval en bittere aarmoede, want 
luihied is de moeke van de honger. 14 Ie-
ne die veur je warkt het, moej’ votdaolik 
zien loon betaelen. Stel et niet uut. Aj’ 
God zo dienen, woj’ ok beloond. Neem 
jezels in acht bi’j alles waj’ doen en ge-
dreeg je altied zoas wi’j je grootbrocht 
hebben. 15 Doe een aander niks an daj’ 
zels niet willen dat et jow andaon wodden 
zal. Bedrink je niet an wien, gao niet as 
een drinker deur et leven. 16 Laot wie 
honger het patten in je brood en wie gien 
kleren het in je kleren. Alles waj’ missen 
kunnen, moej’ votgeven, zonder daj' d'r 
spiet van hebben. 17 As een rechtschaopen 
meenske uut de tied raekt, hool dan een 
maoltied veur zien naobestaonden, mar 
doe dat niet bi’j de dood van een zundig 
persoon. 18 Vraog elk wies meenske naor 
zien raod en slao gien inkeld bruukbere 
raod in de wiend. 19 Pries oonze God, de 
Heer, altied en vraog him om je over et 
rechte pad te leiden en je slaegen te laoten 
in alles waj’ doen. D’r is gien inkeld volk 
dat wieshied het, alliend de Heer geft 
wieshied. Mar hi’j verstot wie hi’j wil tot 
in et diepste van de onderwereld. Jonge, 
daenk altied an disse raodgevings, neem ze 
goed in je op. 

20 Now dan, ie moe’n weten dat ik in 
Rages in Medië bi’j Gabaël, de breur van 
Gabri, een bedrag van tien talent zulver in 
bewering geven hebbe. 21 Maek je dan ok 
gien zorgen over oonze aarmoede, want 
aj’ ontzag hebben veur God waacht je een 
groot vermogen. Gao iedere zunde uut de 
weg en doe wat de Heer, je God, goed 
donkt.”
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Rafaël wodt Tobias zien mitgezel op reize

Tobias zee doe: “Vader, ik zal alles 
doen wat jow mi’j zegd hebben,5

2 mar hoe kan ik et geld bi’j Gabaël op-
haelen? We kennen mekeer niet. Hoe 
moet ik him weten laoten wie ik bin, zo-
dat hi’j mi’j vertrouwt en mi’j de centen 
geft? Butendat weet ik niet hoe ik in Me-
dië kommen moet.” 3 “Gabaël en ik heb-
ben een ontvangstbewies tekend,” zee To-
bit, “en dat he'k in twienen dield. We heb-
ben beiden een helte; zien pat he'k bi’j et 
geld legd. Et is now twintig jaor leden 
da'k him et geld in bewering geven hebbe. 
Zuuk een betrouwbere reisgezel. We zul-
len him veur de hiele reize betaelen. Kom, 
gao et geld bi’j Gabaël ophaelen.” 

4 Doe gong Tobias op zuuk naor iene 
die mit him naor Medië reizen kon, iene 
die wus hoej’ daor kommen mossen. Hi’j 
leup naor buten – en daor ston Rafaël 
veur him (een engel van God, mar dat 
wus hi’j niet). 5 “Waor koj’ weg?” vreug 
hi’j him. “Ik bin krek as ieje, een Israëliet,” 
zee Rafaël. “Ik bin hierhenne kommen 
om wark te zuken.” Tobias vreug: “Ken ie 
de weg naor Medië?” 6 “Wis wel,” zee 
Rafaël, “ik bin daor vaeke west en kenne 
et pad daorhenne deur en deur. A’k d’r 
hennegong, overnaachtte ik altied bi’j Ga-
baël, iene van oons eigen volk die in Ra-
ges woont. Rages ligt in de bargen, twie 
dagreizen van Ekbatana, dat in de vlakte 
ligt.” 7 Doe Tobias dit heurde vreug hi’j 
Rafaël om op him te waachten. “Ik moet 
dit an mien vader vertellen,” zee hi’j, 
“want ik hebbe je vanneuden as reisgezel. 
Ie zullen d’r veur betaeld wodden.” 
8 “Goed,” zee Rafaël, “ik waacht, mar blief 
niet te lange vot.”

9 Tobias gong et huus in en vertelde 
Tobit dat hi’j iene vunnen hadde, een Is-
raëliet. “Vraog as hi’j bi’j me komt,” zee 
Tobit. “Ik moet weten uut wat femilie en 
stamme hi’j komt en as hi’j as reisgezel 
betrouwber is.” 10 Tobias gong weer naor 
buten en zee tegen Rafaël: “Mien vader 
vragt aj’ even bi’j him kommen willen.” 
Rafaël gong mit naor binnen, Tobit zee 
him dag, en Rafaël groette weeromme: 
“Mag et jow goed gaon.” “Ach,” zee Tobit, 

“wat veur goeds zol d’r veur mi’j nog we-
zen kunnen? Ik bin een bliende man, ik 
kan niks meer zien. Ik leef in de duuster-
nis, krek as de doden, die et locht ok niet 
meer zien. Ik leef, mar bin eins al weg-
raekt. Ik heur de meensken praoten, mar 
ik kan ze niet zien.” “Hool moed,” zee 
Rafaël, “God zal jow binnenkot beter 
maeken, hool dan ok moed.” Tobit vertel-
de dat Tobias van doel was naor Medië te 
reizen. “Wi'j' as gids mit him mitgaon?” 
vreug hi’j. “Ik zal je d’r vanzels veur betae-
len.” “Dat wi'k wel,” zee Rafaël. “Ik bin 
vaeke in Medië west en weet daor aorig 
de weg. Ik bin over iedere vlakte en deur 
alle bargen trokken en ken daor ieder 
weggien.” 11 Doe vreug Tobit as Rafaël 
vertellen wol wat zien ofkomst was en uut 
wat stamme hi’j kwam. 12 Rafaël zee: 
“Mar waoromme willen jow dat weten?” 
“Omreden ik now ienkeer krek weten wil 
wie aj’ binnen,” vreug Tobit nog es. “Ver-
tel mi’j je naeme.” 13 Rafaël zee doe: “Ik 
hiet Azarja en bin een zeune van de be-
kende Ananja, die uut jow eigen stamme 
komt.” 14 “Welkom, vrund,” zee Tobit. 
“Mag et je goed gaon. Neem mi’j niet 
kwaolik da'k wissighied over je ofkomst 
hebben wol. Now wee'k daj’ inderdaod 
een stamgenoot binnen en uut een goeie 
en eerbiedensweerdige femilie kommen. 
Ik hebbe Ananja en Natan, de zeunen van 
de bekende Semelias, goed kend. Zi’j gon-
gen altied mit mi’j mit op bedevaort naor 
Jeruzalem en bin de Heer de hieltied 
trouw bleven. Ie heuren tot een goeie fe-
milie, op je komof is niks an te marken. 
Wees welkom.” 15 En Tobit zee d’r nog 
bi’j: “Ik betaele je een drachme daegs en 
veur je onkosten kriej’ liekevule as mien 
zeune. En aj’ de hiele reize bi’j him blie-
ven, 16 kriej’ ok nog een extra bedrag.” 
Rafaël zee: “Ik zal een goeie reisgezel we-
zen. Jow hoeven jow nargens zorgen over 
te maeken. D’r zal oons niks overkommen, 
niet op de hennereize en niet op de weer-
ommereize, want we nemen een veilige 
weg.” 17 “Mag God zien zegen mit je we-
zen, vrund,” zee Tobit. 

Hi’j reup zien zeune en dreug him op 
om risselvaosies te maeken om mit zien 
reisgezel op pad te gaon. Hi’j weenskte 
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him toe: “Mag God in de hemel jim hu-
den en gezond bi’j mi’j weerommebren-
gen. Mag een engel jim onderwegens be-
scharmen.” Bi’j zien votgaon gaf Tobias 
zien vader en moeke een tuut. Tobit 
weenskte him een goeie reize, 18 mar 
Hanna mos goelen. “Waoromme stuur ie 
mien kiend op reize?” verweet ze Tobit. 
“Is hi’j niet in alles oonze steun en toe-
vlocht? 19 Wat moe’we mit dat geld. Ik 
hebbe liever oons kiend. 20 Lao’we toch 
tevreden wezen mit et leven dat de Heer 
oons geven het.” 21 Mar Tobit stelde heur 
gerust: “Wees mar niet bange. Oons kiend 
zal op zien tocht niks overkommen, hi’j 
komt weer gezond bi’j oons weeromme. 
Beslist, ie zullen him weer veilig en wel 
weerommezien. Ie hoeven dan ok niet 
bange te wezen, lieve vrouw, maek je gien 
zorgen om him, 22 want hi’j wodt vaast 
en zeker bescharmd deur een goeie engel. 
Hi’j zal een reize zonder perblemen heb-
ben en weer gezond weerommekommen.” 
Doe dreugde Hanna heur traonen.

De reize naor Medië

Tobias gong tegere mit de engel op 
pad. Zien hond kwam aachter heur an. 

De eerste naacht sleupen ze bi’j de Tigris. 
3 Doe Tobias de revier in gong om zien 
voeten te wasken, deuk d’r opiens een 
grote vis uut et waeter op, die in iene van 
zien voeten beet. De jonge raosde et uut, 
4 mar de engel reup: “Griep die vis, laot 
him niet ontkommen!” De jonge kreeg de 
vis te pakken en brocht him naor de kaan-
te. 5 “Sniede him eupen,” zee de engel, 
“en haele de gal, et hatte en de lever d’r 
uut. Beweer die goed, want et bin goeie 
medesienen. De rest van de ingewanen 
kuj’ votsmieten.” 6 Tobias dee dat, doe 
reusterde hi’j de vis en at d’r een pat van 
op. De rest zooltte hi’j in. De aanderemor-
gens reisden ze wieder. Doe ze niet veer 
meer van Medië of weren, 7 vreug Tobias 
de engel: “Azarja, waor bin et hatte, de le-
ver en de galle van die vis een medesien 
tegen?” 8 De engel zee doe: “Aj’ kweld 
wodden deur de duvel of deur een lelke 
geest, moej’ et hatte en de lever in zien 
anwezigens verbranen. Dan vlocht die 
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lelke geest veur de staank en komt hi’j 
gienertied weeromme. 9 De galle moej’ in 
de ogen van een bliende smeren; aj’ d’r 
dan op blaozen dan kan hi’j weer zien.”

10 Ze kwammen in Medië. Doe ze 
vlak bi’j Ekbatana weren, 11 keek Rafaël 
naor de jonge en zee: “Tobias, luuster.” 
“Wat is d’r?” vreug Tobias. Rafaël zee: “We 
kun veur vannaacht et beste onderdak zu-
ken bi’j Raguël. Die is femilie van je. Hi’j 
het een dochter, die Sara hiet. 12 Veerder 
het hi’j gien kiender, Sara is zien ienigste 
kiend. Ie bin heur van iederiene et naoste 
verwaant en hebben dan ok et recht om 
mit heur te trouwen en heur vader zien 
bezittings te arven. Et is een verstaandig, 
dapper en butengewoon mooi maegien en 
heur vader is een goed meenske. 13 Et 
komt jow toe om heur tot je vrouw te 
nemen. Luuster now naor wa'k zegge. Ik 
zal t’ aovend mit de vader over et maegien 
praoten en him veur jow om heur haand 
vraogen. Dan vieren we de brulloft awwe 
weeromme binnen uut Rages. Ik weet dat 
Raguël heur jow niet weigeren kan of an 
een aander beloven kan. Daor staot nef-
fens et veurschrift in et wetboek van Mo-
zes de doodstraf op. Et is him bekend dat 
ie van alle manluden as eerste in anmar-
king kommen om heur tot vrouw te ne-
men. Luuster dan ok goed naor me: we 
zullen heur t' aovend veur jow vraogen 
om je vrouw te wodden en zo gauw aw-
we weeromme binnen uut Rages nemen 
we heur mit naor jow huus.” 14 Mar To-
bias stribbelde tegen en zee: “Azarja, ik 
hebbe wel es heurd dat ze al an zeuven 
manluden uuthuwlikt west het en dat die 
manluden allemaole in de trouwnaacht 
ommekommen binnen doe ze in de 
slaopkaemer weren. En ik hebbe begrepen 
dat een duvel dat daon het. 15 Ik bin ban-
ge. Heur dot hi’j niks, mar hi’j maekt ie-
dere man van kaant die bi’j heur perbeert 
te kommen. As mi’j dat ok gebeurt zullen 
mien vader en moeke van verdriet omme-
kommen. Ik bin heur ienigste zeune, ze 
hebben gien aandere zeune die heur be-
greven kan.” 16 Rafaël zee doe: “Ie bin de 
bevelen van je vader toch niet vergeten? 
Het hi’j je niet opdreugen om een vrouw 
uut zien femilie te trouwen? Maek je niet 
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banig over die lelke geest. Trouw mit heur. 
Ik verzeker je dat ze je disse naacht nog as 
vrouw geven wodden zal. 17 Aj’ in heur 
slaopkaemer binnen, moej’ et hatte en een 
stok van de lever van de vis op de branen-
de wierook leggen. As de reuk him ver-
spreidet 18 en de duvel dat rokt, slat hi’j 
op de vlocht, en dan komt hi’j gienertied 
weer bi’j heur weeromme. Mar veurdaj’ 
mit heur slaopen moej’m beidend tot de 
Here in de hemel bidden. Vraog him as 
hi’j him over jim ontfarmt en jim be-
scharmt. Wees niet bange, want ze was al 
een lange tied leden veur jow bestemd. Ie 
zullen heur redden, zi’j zal mit jow mit 
naor huus gaon. Ie zullen vaast en zeker 
kiender bi’j heur kriegen en die zullen je 
steun en toevlocht wezen. Maeke je d’r 
dan ok mar gien zorgen omme.”

De trouweri’je van Tobias en Sara

Ze kwammen Ekbatana in. “Azarja,” 
zee Tobias, “breng ie mi’j now votdao-

lik naor mien neve Raguël?” De engel dee 
wat hi’j vreug en ze troffen Raguël zittend 
bi’j de deure van de bindertuun. Ze zeden 
him dag, waornao hi’j heur weeromme 
groette en heur hattelik welkom hiette. 
Hi’j neum heur mit zien huus in. 2 Tegen 
zien vrouw Edna zee hi’j: “Wat liekt die 
jonge toch een protte op mien neve To-
bit!” 3 “Waor koj'm weg, mannen?” vreug 
Edna. Zi’j vertelden heur dat ze tot de 
stamme Naftali heurden en as ballings 
naor Nineve brocht weren. 4 “Kennen jim 
oonze neve Tobit?” vreug Edna. “Ja, die 
kennen we,” zeden ze. “Gaot et goed mit 
him?” wol Edna weten. 5 “Hi’j leeft nog 
en maekt et goed,” zeden ze, en Tobias zee: 
“Hi’j is mien vader.” 6 Raguël sprong 
overaende en gaf Tobias een tuut. 7 Goe-
lend zee hi’j: “God zegene je, ie bin et 
kiend van een rechtschaopen en goeie va-
der. Wat is et toch verschrikkelik dat zoe’n 
rechtveerdig man, die zovule goeds veur 
aanderen daon het, bliend wodden mos.” 
Hi’j hul Tobias, zien neve, stevig om de 
hals wiels de traonen him over de wangen 
leupen. 8 Edna mos ok om Tobit goelen 
en Sara, heur dochter, ok. 9 Raguël leut 
een ram uut zien kudde slaachten en beud 
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heur alle gaastvri’jhied in zien huus. 
Naodat ze heur hanen en voeten wus-

ken hadden, gongen ze anliggen om te 
eten. Tobias fluusterde tegen Rafaël: 
“Azarja, vraog es an Raguël as hi’j mi’j 
Sara as vrouw geven wil.” 10 “Neve,” zee 
Raguël – die Tobias zien vraoge heurd 
hadde – “eet, drink en geniet van disse ao-
vend. Ie bin de ienigste man die et recht 
het mit mien dochter Sara te trouwen; ik 
mag heur alliend an jow geven, want ie 
bin mien naoste femilielid. Mar ik moet je 
de waorhied zeggen. 11 Ik hebbe heur 
eerder al an zeuven manluden uut mien 
femilie as vrouw geven, mar zi’j bin alle-
maole in de eerste naacht an heur aende 
kommen. Geniet now mar eerst van dit 
eten en drinken, en mag de Heer jim hel-
pen.” Mar Tobias hul vol: “Ik eet en drink 
hielemaole niks veurdat jow disse zaeke 
mit mi’j regeld hebben.” “Goed,” gaf Ra-
guël toe, “dat za’k now dan doen. Ik geve 
je heur neffens et veurschrift in et wet-
boek van Mozes. Et is in de hemel zo be-
sleuten. Neem heur as je vrouw. Vanof 
now bin ie heur man en is zi'j jow vrouw; 
van now of heurt ze altied bi'j jow. Mag 
de Heer van de hemel jim disse naacht 
huden. Laot hi'j him over jim ontfarmen 
en jim gelok geven.

12 Raguël leut doe zien dochter kom-
men. Hi’j neum heur an de haand en gaf 
heur an Tobias mit de woorden: “Neem 
heur as vrouw neffens et veurschrift dat 
optekend is in et boek van Mozes. Zorg 
goed veur heur en breng heur gezond bi’j 
je vader. Mag de God van de hemel jim 
veurspoed en vrede geven.” 13 Doe leut 
hi’j Sara heur moeke roepen en vreug 
heur om schriefgerei. Hi’j stelde een 
trouwkontrakt op, waorin vaastelegd 
wodde dat zien dochter neffens et veur-
schrift in de wet van Mozes an Tobias tot 
vrouw geven wodde. 14 Doe begonnen ze 
te eten en te drinken. 15 Raguël reup op-
ni’j zien vrouw en zee: “Edna, maek heur 
slaopkaemer op odder en breng Sara daor 
henne.” 16 Edna dee wat van heur vraogd 
wodde. Ze mos goelen doe ze Sara naor 
de kaemer brocht, mar dreugde heur trao-
nen en zee: 17 “Wees flink, mien dochter. 
Mag de Heer van de hemel je ditkeer gien 
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verdriet mar bliedschop geven. Wees flink.” 
Doe gong ze de kaemer uut.

De uutdrieving van de duvel

Doe ze klaor weren mit et eten en 
drinken en et tied was om op bedde 

te gaon, brochten Raguël en Edna de jon-
ge naor de slaopkaemer. 2 Tobias, die Ra-
faël zien anwiezings goed ontholen hadde, 
neum de lever en et hatte van de vis uut 
zien reistasse en legde dat op de branende 
wierook. 3 De duvel dee een stap weer-
omme vanwegens de staank en gong d’r 
vandeur, tot diepe in Iegypte. Rafaël aach-
tervolgde him tot daore, overmeesterde 
him en bun him votdaolik vaaste. 

4 Doe Edna en Raguël de kaemer uut-
gaon weren en de deure aachter heur 
dichte daon hadden, gong Tobias staon en 
zee tegen Sara: “Sara, lao’we bidden en 
oonze Heer vraogen as hi’j him over oons 
ontfarmt en oons bescharmt.” 5 Zi’j gong 
ok staon en tegere biddeden ze om ont-
farming en bescharming. Tobias zee: “Pre-
zen bin jow, God van oonze veuroolden, 
prezen is jow naeme tot in alle iewighied. 
Laot de hemel en hiel jow schepping jow 
veur altied priezen. 6 Jow hebben Adam 
maekt en him zien vrouw Eva as hulp en 
buisien geven, en uut heur is hiel et 
meensdom votkommen. Jow hebben zegd: 
“Et is niet goed dat de meenske alliend is, 
ik zal een helper veur him maeken die bi’j 
him past.” 7 Ik zegge jow da'k disse vrouw 
niet uut begeerte trouwd hebbe, mar om-
reden ik trouw an jow wet wezen wil. 
Toon oons jow baarmhattighied en laot 
oons tegere oold wodden.” 8 Tegere zeden 
ze doe: “Amen, amen.” 9 Doe sleupen ze 
mit mekeer. 

Onderwiels kwam Raguël in de bienen 
en reup zien knechten bi’j him om een 
graf te greven, 10 want hi’j docht: Stel je 
veur dat disse ok ommekommen is. As dat 
bekend wodt, wowwe deur iederiene be-
spot en uutlachen. 11 Doe et graf greuven 
was, gong Raguël zien huus weer in. 
12 Hi’j vreug zien vrouw om een slavinne 
kommen te laoten; die mos mar es kieken 
as Tobias nog leefde. “As hi’j wegraekt is 
moe’we him vot-en-daolik begreven,” zee 
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hi’j tegen Edna, “dan komt gieniene et te 
weten.” 13 Ze maekten locht, deden de 
deure eupen en stuurden de slavinne naor 
binnen. Die zag dat Tobias en Sara sleu-
pen. 14 Ze kwam weer naor buten mit et 
bericht dat Tobias leefde en dat alles in 
odder was. 15 Doe prezen Raguël en Ed-
na de God van de hemel. Raguël zee: 
“Prezen bin jow, God, mit ieder zuver lof-
lied. Laot iederiene jow veur altied prie-
zen. 16 Prezen bin jow om de vreugde die 
jow mi’j schonken hebben. Waor ik bange 
veur was, is niet gebeurd; jow hebben 
oons jow grote baarmhattighied betuugd. 
17 Prezen bin jow omreden jow him over 
disse beide kiender, die zonder breurs of 
zusters binnen, ontfarmd hebben. Heer, 
blief jow over heur ontfarmen en be-
scharm heur, geef heur vreugde en jow 
baarmhattighied tot an heur dood.” 
18 Nao disse woorden gaf Raguël zien 
knechten opdracht om et graf weer dichte 
te gooien, veur et locht wodde.

19 Raguël vreug zien vrouw om wiet-
hoevule broden te bakken. Zels gong hi’j 
naor zien kudde en zocht twie koenen en 
vier rammen uut. Hi’j gaf kommedaosie 
om die te slaachten en veur et brullofts-
feest toe te maeken. 20 Hi’j reup Tobias 
bi’j him en zee: “Disse brulloft zal veertien 
daegen duren. Ik stao d’r op daj’ hier zo-
lange blieven. Eet en drink mit oons, dan 
maek ie mien dochter, die zovule leden 
het, gelokkig. 21 Bi’j je vertrek geef ik je 
alvast de helte van mien bezit mit. Zorge 
d’r veur daj’ gezond bi’j je vader weerom-
mekommen. De aandere helte kriej'm as 
mien vrouw en ikke wegraekt binnen. Ie 
hoeven je dan ok nargens zorgen over te 
maeken. Ik bin je vader, Edna is je moeke 
en ieje en Sara liggen oons nao an et hatte. 
Dat zal altied zo blieven, maek je dan ok 
nargens zorgen omme.”

Rafaël haelt et geld op bi’j Gabaël

Doe zee Tobias tegen Rafaël: 2 “Azar-
ja, neem vier knechten en twie keme-

len en gao naor Gabaël in Rages. Laot 
him et ontvangstbewies zien, neem et geld 
mit en neudig him uut veur de brulloft. 
3-4 Ie weten dat mien vader de daegen 
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telt tot ik weeromme komme; ik doe him 
een protte verdriet a’k ok mar iene dag te 
lange wegblieve. Mar ie weten ok dat Ra-
guël zweerd het dat de brulloft veertien 
daegen duren zal. Daor kan ik mi’j niet 
zomar veurweg dri’jen.” 5 Rafaël reisde 
dan ok mit de knechten en kemelen naor 
Rages in Medië, waor Gabaël him gaast-
vri’j in huus haelde. Rafaël leut him et 
ontvangstbewies zien en vertelde him dat 
Tobit zien zeune Tobias krek trouwd was 
en Gabaël uutneudigde veur de brulloft. 
Gabaël haelde doe de verzegelde zakkies 
mit et geld en telde ze veur Rafaël uut. 
Doe bunnen ze de zakkies op de kemelen.

6 De aanderemorgens gongen ze al 
vroeg op pad naor de brulloft. Doe ze in 
et huus van Raguël kwammen, zat Tobias 
krek an et feestmaol, mar hi’j sprong op 
om Gabaël te begroeten. Die zegende To-
bias mit traonen in zien ogen. Hi’j zee: “Ie 
bin een goeie en weerdige zeune van een 
goed en rechtschaopen man, van een 
rechtveerdig meenske die een protte goeds 
veur aanderen daon het. Mag de Heer je 
een protte zegenings van de hemel geven, 
en ok je vrouw, en de vader en de moeke 
van je vrouw. God is prezen, et is krek a’k 
mien neve Tobit veur me staon zie, zovule 
liek ie op je vader!” 

Tobias komt weeromme

Tobit telde de daegen die nog ver-
strieken mossen tot dat Tobias van 

zien tocht weerommekommen zol. Doe 
de tied veurbi’j was en zien zeune d’r nog 
niet was, 2 zee hi’j: “Hi’j wodt daor alte-
met wat ophullen, of misschien is Gabaël 
wel ommekommen en kan hi’j bi’j gien-
iene et geld inkasseren.” 3 Toch begon hi’j 
him zorgen te maeken. 4 Mar Hanna zee: 
“Mien kiend leeft niet meer, et is omme-
kommen,” en ze bastte in jammerklachten 
uut over heur zeune en begon te goelen. 
5 “Ach jonge,” goelde ze, “waoromme 
he’k je ok gaon laoten. Ie bin et locht van 
mien ogen.” 6 “Stille now mar,” zee Tobit, 
“daenke now niet daolik et slimste. ‘t Is 
goed mit him. Ze bin beslist deur et ien of 
aander ophullen. Hi’j het een bovermaotig 
betrouwbere reisgezel, iene van oons ei-
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gen volk. Wees niet verdrietig, lieve vrouw, 
hi’j komt vaast en zeker rap weeromme.” 
7 Mar Hanna veerde tegen him uut: 
“Wees liever zels stille, en maek mi’j niks 
wies. Mien kiend is dood.” Toch gong ze 
alle daegen naor buten en keek de weg of 
waor heur zeune langes ofreisd was, en 
gieniene kon heur tegenholen. Eerst doe 
et duuster begon te wodden gong ze weer 
naor binnen, en ze goelde en jammerde 
de hiele naacht, zonder in slaop te kom-
men.
 
Raguël hadde zweerd dat et brulloftsfeest 
van zien dochter veertien daegen duren 
zol. Die weren onderwiels omme. Tobias 
gong naor him toe mit de vraoge: “Vader, 
laot mi’j now gaon. Et kan haost niet aan-
ders as dat mien vader en moeke hebben 
de hoop veren laoten dat ze mi’j iens nog 
weer zien zullen. Daoromme vraog ik jow: 
laot mi’j naor mien vader gaon. Ik hebbe 
jow al zegd in wat veur toestaand ik him 
aachterlaoten hebbe. 8 “Tobias, mien zeu-
ne,” zee Raguël, “waoromme blief ie niet 
bi’j oons. Ik stuur wel een bosschopper 
naor je vader om him te vertellen hoe et 
mit je gaot.” 9 Mar Tobias zee: “Nee, ik 
smeek jow: laot mi’j now weerommegaon 
naor mien vader.” 10 Doe vertrouwde Ra-
guël Sara an Tobias toe en gaf hi’j him de 
helte van zien bezit: knechten en slavin-
nen, koenen en schaopen, ezels en keme-
len, kleren, zulver en diggelgoed. 11 Hi’j 
zee heur beidend dag en weenskte heur 
alle goeds toe. Wiels hi’j Tobias om de hals 
pakte zee hi’j: “Et alderbeste jonge, hebbe 
mar een goeie reize. Dat de Heer van de 
hemel jow en je vrouw Sara mar een ge-
lokkig leven geven mag. Ik hoop da’k 
veur mien dood jim kiender nog zien 
mag.” 12 En tegen zien dochter zee hi’j: 
“Gao naor je schoonoolden en beschouw 
heur van now of as je echte oolden. Et 
gao je goed, dochter. Ik hoop, zolange a’k 
leef, niks dan goeds over je te heuren.” 
Mit disse woorden leut hi’j heur votgaon. 
Edna zee tegen Tobias: “Lieve jonge, lieve 
zeune, mag de Heer je veilig en wel naor 
huus brengen. Ik hoop veur mien dood 
jim kiender nog te zien. In et bi'jwezen 
van de Heer vertrouw ik je mien dochter 
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toe. Doe heur gienertied verdriet. Et gao 
je goed, zeune. Van now of bin ik je moe-
ke en is Sara je vrouw. Mag de Heer oons 
allemaole een gelokkig leven geven.” Ze 
gaf Tobias en Sara een tuut en weenskte 
heur een goeie reize.

13 Zo neum Tobias ofscheid van Ra-
guël: gezond en slim bliede. Hi’j prees de 
Heer van de hemel en de eerde, de Keu-
ning van de wereld, omreden die zien rei-
ze goed verlopen laoten hadde. Hi’j zee 
tegen himzels: Ie moe’n je schoonoolden 
altied in ere holen.

De genezing van Tobit

Doe ze in de omkrieten van Ka-
serin kwammen, vlak bi’j Nineve, 

2 zee Rafaël tegen Tobias: “Ie weten hoe 
je vader d’r an toe was doe we votgongen. 
3 Lao’we daoromme alvast veuruutgaon 
om d’r veur te zorgen dat alles in odder is 
as je vrouw mit de aanderen komt.” 4 Ze 
reisden mit heur beidend veuruut; Tobias 
zien hond kwam aachter heur an. “Zorge 
d’r veur daj' de galle bi’j de haand heb-
ben,” zee Rafaël. 5 Onderwiels zat Hanna 
weer bi’j de weg uut te kieken naor heur 
zeune. 6 Doe ze him ankommen zag, reup 
ze zien vader toe: “Daor komt je zeune, 
tegere mit zien reisgezel!” 7 Nog veurdat 
Tobias bi’j zien vader was, zee Rafaël: “Je 
vader zal beslist weer zien kunnen. 8 Doe 
de galle in zien ogen, de vliezen zullen 
deur et medesien krimpen en loslaoten en 
dan zal hi’j et locht weer zien kunnen.”

11

9 Hanna vleug op heur zeune of en vul 
him om de hals. “Daor bin ie dan,” snokte 
ze, “now kan ik in vrede hennegaon.” 
10 Tobit was in de bienen kommen en 
schoevelde deur de poort van de binder-
plaetse naor buten. Tobias kwam him in-
tegen 11 mit de galle van de vis en blaos-
de in zien ogen. “Hool moed, vader,” zee 
hi’j, wiels hi’j him bi’j de haand neum. 
Hi’j brocht et medesien te plak 12-13 en 
trok mit beide hanen de vliezen uut de 
ooghoeken weg. Tobit vul Tobias om de 
hals. 14 Goelend zee hi’j: “Ik kan je weer 
zien, jonge. Ie bin et locht van mien 
ogen.” En hi’j daankte God: “God is pre-
zen, prezen is zien grote naeme en prezen 

bin al zien heilige engels. Mag zien grote 
naeme oons huden. Prezen bin al zien en-
gels veur altied en iewig. 15 Hi’j het mi’j 
zwaor uutperbeerd, mar now kan ik mien 
zeune Tobias weer zien.” 

Tobias gong overgelokkig et huus in, 
God uutbundig lovend. Hi’j vertelde zien 
vader dat hi’j een goeie reize had hadde 
en de centen ok mitkregen hadde, en dat 
hi’j mit Sara, de dochter van Raguël, 
trouwd was. “Ze komt d’r an,” zee hi’j, “ze 
is al bi’j de stadspoort.” 16 Tobit gong daor 
doe vot-en-daolik henne om zien schoon-
dochter dag te zeggen. Vol van bliedschop 
as hi’j was, loofde hi’j God. De inwoners 
van Nineve zaggen him lopen en verbaos-
den heur d’r over dat hi’j dat hielemaole 
op eigen kracht dee, zonder deur iene lei-
ded te wodden. 17 Tobit bleef tegenover 
iederiene zien daank an God betugen, 
omreden God him over him ontfarmd 
hadde en zien ogen weer eupend hadde. 
Doe hi’j Sara tegenkwam, de vrouw van 
zien zeune Tobias, zegende hi’j heur. 
“Welkom, dochter,” zee hi’j, “prezen is 
God, die je bi’j oons brocht het. Zegend is 
je vader, en zegend bin ie en mien zeune 
Tobias. Wees welkom in et huus dat now 
ok jow huus is. Ik weenske je gezondhied, 
veul zegen en een protte wille toe. Wel-
kom, dochter.” 

Die dag was een dag van vreugde veur 
alle Joden in Nineve. 18 Tobit zien neven 
Achikar en Nabad kwammen naor him 
toe om in zien bliedschop mit te patten.

Rafaël maekt himzels bekend

Doe de brulloft veurbi’j was, zee 
Tobit tegen zien zeune Tobias: 

Jonge, betaele je reisgezel zien loon en 
geef him ok een extra bedrag. 2 Hoevule 
moe'k him betaelen? vreug Tobias. Ik kan 
him makkelik de helte van de bezittings 
geven die ik kregen hebbe. 3 Hi’j het mi’j 
veilig en wel weerommebrocht, mien 
vrouw van die duvel bevrijded, tegere mit 
mi’j veur et geld zorgd en jow genezen. 
Hoevule extra za’k him geven? 4 Tobit zee 
doe: Et is niet meer as rechtveerdig dat hi’j 
de helte krigt van alles wat hi’j mitneu-
men het. 5 Tobias leut Rafaël roepen en 

12
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zee tegen him: Neem as beloning de helte 
van mien bezittings; ik hoop dat et je 
veerder goed gaot.

6 Doe neum Rafaël Tobit en Tobias 
even appat, en hi’j zee heur: Priezig God, 
daank him in et bi'jwezen van alle meens-
ken veur al et goeie dat hi’j jim brocht 
het. Priezig him, bezing zien naeme. Vertel 
an iederiene wat hi’j daon het, geef him 
de roem en waacht niet om him te daan-
ken. 7 De geheimen van een keuning kun 
beter verburgen blieven, mar wat God dot 
moet bekendmaekt wodden en tot zien 
ere roemd. Doe et goeie, dan zal et kwaod 
je niet treffen. 8 Een oprecht gebed van-
uut een oprecht gemoed en een gaove uut 
eerlik kregen bezit bin beter as oneerlik 
kregen riekdom. Et is beter aanderen te 
helpen as goold op te hopen. 9 Vri’jgevig-
hied hudet je veur een vroege dood en 
nemt al je zunden weg. Wie aanderen 
helpt zal lange leven, 10 mar wie zundigt 
en onrecht dot is de vi’jaand van zien ei-
gen bestaon. 11 Ik zal jim de waorhied 
zeggen en niks veur jim aachterholen. Zee 
ik niet dat de geheimen van een keuning 
verburgen blieven moeten, mar God zien 
daoden bekendmaekt en roemd wodden 
moeten? 12 Doe jim, Tobit en Sara tot de 
Heer biddeden, was ik et die jim gebeden 

veur de troon van de Heer brocht het. 
Doe ie de doden begreuven, dee ik dat ok. 
13 En doe ie zonder te twiefelen van de 
eterstaofel votleupen om die dode te be-
greven, 14 wodde ik naor je toestuurd om 
je op de proef te stellen. Mar God stuurde 
mi’j ok om jow en je schoondochter Sara 
te bevrijden. 15 Ik bin Rafaël, iene van de 
zeuven engels die hiel dichtebi’j God zien 
majesteit verkeren. 16 Doe Tobit en Tobias 
dit heurden, leuten ze heur hielemaole 
veraldereerd en vol aangst op de grond va-
len, 17 mar Rafaël stelde heur gerust: Wees 
mar niet bange, jim hebben niks om ban-
ge veur te wezen, priezig God tot in alle 
iewighied. 18 Mien anwezigens haj'm niet 
an mi’j te daanken, God het et zo wild. 
Priezig him, loof him iedere dag. 19 Ik 
was bi’j jim, mar hebbe al die tied niks 
eten. Waj'm zaggen was een verschiening. 
20 Now dan, priezig de Heer hier op eer-
de, daank God. Ik gao now weeromme 
naor him die mi’j stuurd het. Stel alles wat 
jim mitmaekt hebben te boek. En Rafaël 
steeg op naor de hemel. 21 Doe Tobit en 
Tobias weer overaende kwammen, zaggen 
ze him niet meer. 22 Ze prezen en loof-
den God en daankten him veur alle won-
derlike daoden die hi’j daon hadde in de 
tied dat de engel heur verschenen was.

De lofpriezinge van Tobit

Tobit zee: Prezen is de levende God tot in iewighied, 
prezen is zien keuningschop. 

2 Hi’j straft, mar lat ok baarmhattighied zien. 
Hi’j gooit oons in et diepste duuster van de eerde, 
mar tilt oons ok weer uut de ofgrond van de dood omhogens. 
Niks kan an zien haand ontkommen. 
3 Loof him, Israëlieten, tegenover alle volken. 
Onder de volken het hi’j Israël verstri’jd, 
4 daor het hi’j et zien majesteit toond. 
Roem him tegenover alle meensken, want hi’j is oonze Heer. 
Hi’j is oonze God, hi’j is oonze vader, hi’j is God in alle iewighied. 
5 Hi’j straft jim veur al et onrecht daj’m begaon, 
mar ontfarmt him ok weer over jim allemaole. 
Hi’j verienigt jim weer, verstri’jd aj’m binnen, onder de volken. 
6 Keer je tot him mit je hiele hatte, 
wees him mit je hiele ziel geheurzem, 
dan keert hi’j him weer tot jim 
en verbargt him niet weer. 
Kiek es wat hi’j allemaole veur jim daon het, 

13
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eer him mit lude stemme. 
Priezig de Heer, groot is zien rechtveerdighied. 
Roem de Keuning, iewig hoolt zien riek an. 
In et laand waor ik as balling leef, verkondig ik him. 
Ik toon zien kracht en weerdighied an een zundig volk. 
Zundige meensken, keer je tot him, doe wat hi’j rechtveerdig vint. 
Altemet toont hi’j jim zien goedgeunstighied, 
wie wet zal hi’j baarmhattig wezen. 
7 Ik ere mien God, 
mien ziel zingt over de Keuning van de hemel. 
8 Laot iederiene vertellen van zien majesteit 
en him daanken in Jeruzalem. 

9 Jeruzalem, heilige stad, 
God zal je straffen om waj’ je kiender andaon hebben, 
mar over de kiender van de rechtveerdigen ontfarmt hi’j him. 
10 Loof de Heer zoas him toekomt, 
priezig de Keuning, iewig hoolt zien riek an. 
Je heiligdom zal onder jubelzingen opbouwd wodden. 
Iederiene die verbannen is zal hi’j bliedschop geven, 
iederiene die verdrokt wodt zal hi’j troost geven 
veur altied. 
11 Een straolend locht zal van je uutgaon, 
et schient tot an de greenzen van de eerde. 
Van vere zullen een protte volken naor je toe kommen, 
van de uutaenden van de eerde trekken ze op naor je heilige naeme, 
belaeden mit geschenken veur de Keuning van de hemel. 
Geslacht op geslacht zal in je straoten zingen van bliedschop. 
Jow naeme, uutverkoren stad, blift veur altied bestaon. 
12 Vervluukt is iederiene die kwaod over je praot. 
Vervluukt is iederiene die je verdistreweert, 
je muren ofbrekt, je torens daelehaelt, je huzen in de aske legt. 
Zegend is iederiene die je ere bewist, tot veur altied. 
13 Kom, Jeruzalem, wees bliede 
over de kiender die rechtveerdig binnen. 
Want iederiene zal verienigd wodden, 
priezen zullen ze de Heer, iewig hoolt zien riek an. 
14 Gelokkig bin zi’j die je liefhebben, 
gelokkig zi’j die bliedschop vienen in je veurspoed, 
gelokkig zi’j die treuren over jim tegenslaegen. 
Zi’j en iederiene zullen heur bliede vulen over jow 
en in al je vreugde patten, tot veur altied. 

15 Mien ziel, priezig de Heer, de grote Keuning! 
16 Jeruzalem zal weer opbouwd wodden. 
De tempel zal weer in de stad opriezen en veur altied en iewig bestaon.
Hoe gelokkig zal ik wezen as de rest van mien volk 
je luuster zien zal en de Keuning van de hemel priezen zal. 
De poorten van Jeruzalem wodden weer opbouwd mit lazoerstien en 
mit smaragd, 
iedere mure mit edelstienen. 
De torens van Jeruzalem wodden weer opbouwd mit goold, 
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iedere bostwering mit zuver goold. 
17 De straoten van Jeruzalem wodden in mozaïek legd, 
mit grenaat en mit stienen uut Ofir. 
18 De poorten zingen vreugdezangen, 
de huzen roepen et uut: “Halleluja, prezen is de God van Israël!” 
En diegenen die deur de Heer zegend binnen, 
zullen zien heilige naeme veur altied priezen, tot in iewighied.

Hiermit aendigde de lofpriezinge 
van Tobit. 

Tobit zien laeste toespraoke

14

Tobit is in vrede wegraekt doe hi’j hon-
derdtwaelf jaor oold was en hi’j wodde op 
eervolle wieze begreuven in Nineve. 
2 Hi’j was twienenzestig jaor doe zien 
ogen antaast wodden. Nao zien genezing 
leefde hi’j in goeie doen en dee hi’j een 
protte goeds; en de hieltied prees hi’j God 
en loofde hi’j die zien groothied. 3 Doe 
hi’j op starven lag, leut hi’j zien zeune bi’j 
him kommen om him dit te zeggen: 
“Tobias, gao mit je kiender hier weg. 
4 Gao naor Medië, want ik geleuf wat 
God deur de mond van Nahum over Ni-
neve zegd het. Ik geleuf dat alles wat de 
profeten van Israël, die deur God stuurd 
binnen, over Assyrië en Nineve veurzegd 
hebben, gebeuren zal. Niks zal d’r van 
uutblieven, et zal allemaole gebeuren as de 
tied daorveur kommen is. Dan zal et in 
Medië veiliger wezen as in Assyrië en Ba-
bylon. Ik weet en vertrouw d’r op dat alles 
wat God zegd het, gebeuren zal; gien in-
keld woord zal niet gebeuren. Oons eigen 
volk dat nog in Israël woont, zal uut dat 
goeie laand in ballingschop wegvoerd en 
verstri’jd wodden. Et hiele laand zal ver-
laoten wezen, d’r zal gieniene meer in Sa-
maria en Jeruzalem wonen blieven. Et 
huus van God zal in de aske legd wodden 
en een tied van rouw deurmaeken. 5 Mar 
God zal him opni’j over de Israëlieten 
ontfarmen, en dan zal hi’j heur naor Israël 
weerommekommen laoten. Ze zullen zien 
huus opni’j bouwen en hoewel dat niet 
zoas et veurige wezen zal, zal et bestaon 
blieven tot de tied kommen zal. Alle Is-
raëlieten zullen uut heur ballingschop 
weerommekeren en Jeruzalem in al zien 
pracht opni’j bouwen. En et huus van 

God wodt weer opbouwd, zoas Israël zien 
profeten zegd hebben. 6 Alle aandere vol-
ken in de hiele wereld, waor dan ok, zul-
len heur tot God keren en him oprecht 
ere bewiezen. Zi’j zullen heur allemaole 
van heur ofgoden ontdoen, die heur mit 
heur leugens misleided hebben, 7 en ze 
zullen de iewige God priezen en dienen. 
Alle Israëlieten die redded wodden omre-
den ze God trouw bleven binnen, zullen 
verienigd wodden en naor Jeruzalem 
kommen. Et laand van Abraham wodt 
heur weeromme geven en ze zullen d’r 
veur altied veilig wonen. Die God oprecht 
liefhebben zullen bliede wezen, mar die 
zundigen en onrecht doen wodden van de 
eerdbojem votveegd. 8-9 Daoromme, 
kiender, drok ik jim op et hatte, om God 
trouw te dienen en te doen wat him goed 
donkt. En dreeg jim kiender op een recht-
veerdig leven te leiden en aanderen te hel-
pen, God niet te vergeten en zien naeme 
altied oprecht en mit al heur kracht te 
priezen. Verlaot Nineve, blief hier niet. 
10 Aj’ dommiet je moeke naost mi’j be-
greuven hebben, moej’ nog dezelde dag 
votgaon. D’r is een protte onrecht en be-
drog in de stad, en gieniene schaemt him 
daor veur. Daenke an wat Nadab zien 
pleegvader Achikar andaon het. Perbeerde 
hi’j Achikar niet levend te begreven? Mar 
God het him mit geliekese munt betaeld: 
Achikar keerde weeromme in et locht, 
mar Nadab is de iewige duusternis ingaon 
omreden hi’j Achikar perbeerde omme te 
brengen. Deurdat Achikar de hieltied aan-
deren hulp, kon hi’j ontkommen an de 
dodelike strupe die Nadab veur him zet 
hadde. En et was Nadab die deur de dood 
in de valle lokt wodde en die d’r onder-
deur gong. 11 Kiender, zo ziej'm mar wat 
hulpveerdigens tot staand brengt en wat et 
gevolg is van onrecht: de dood.” Doe zee 
Tobit: “Mien krachten verlaoten mi’j.” 
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Tobias en Sara legden him op zien bedde, 
en hi’j raekte weg. Hi’j wodde op eervolle 
wieze begreuven.

12 Doe Tobias zien moeke wegraekte, be-
greuf hi’j heur naost zien vader. Tegere mit 
zien vrouw vertrok Tobias naor Medië en 
gong in Ekbatana bi’j zien schoonvader 
Raguël wonen. 13 Tobias zorgde goed 
veur zien schoonoolden op heur oolde 
dag en bewees heur de gepaste ere, en nao 
heur wegraeken begreuf hi’j heur in Ek-
batana. Hi’j arfde Raguël zien huus, zoas 

hi’j dat van Tobit ok arfd hadde. 14 Hi’j 
raekte weg op honderdzeuventienjaorige 
leeftied as een overal respekteerd man. 
15 Veur zien dood maekte hi’j nog mit dat 
Nineve d’r hielemaole onderdeur gong en 
dat de inwoners deur Cyaxares van Medië 
gevangen neumen wodden en naor Medië 
ofvoerd wodden. Hi’j prees God veur alles 
wat hi’j mit de inwoners van Nineve en 
Assyrië daon hadde; nog veur zien dood 
maekte hi’j tot zien bliedschop de onder-
gang van Nineve mit, en hi’j prees God, 
de Heer, die altied en iewig leeft.


