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Hierbij introduceren we het 
eerste nummer van ‘Silas’, de 
vernieuwde informatiebrief 
van het Deputaatschap voor 
Bijbelverspreiding. We hebben in 
goed onderling overleg besloten 
om vanaf dit jaar met een eigen 
informatiebrief te komen. Onze 
nieuwsbrief -die twee keer per 
jaar gaat verschijnen- komt dus in 
plaats van de laatste bladzijden in 
‘Paulus’ en vervangt ook de oude 
nieuwsbrieven.  

Op dit kruispunt dachten we 
als Deputaatschap na over een 
naam voor onze informatiebrief. 
Verschillende mogelijkheden 
passeerden de revue. Uiteindelijk 
hebben we gekozen voor de 
naam ‘Silas’. Silas was de trouwe 
metgezel en medewerker van 
Paulus. Hij vergezelde de grote 
heidenapostel op zijn vele 
reizen. Silas had zo zijn eigen 
plaats -wat in de schaduw van 
Paulus- maar was werkzaam voor 
hetzelfde doel: de opbouw van 
Gods Kerk door de verbreiding 
van het Evangelie. Samen 
waren ze gericht op het heil van 
zondaarszielen op weg naar 
de eeuwigheid. Zo heeft het 
werk van het Deputaatschap 
Bijbelverspreiding zijn eigen 
plaats, met hetzelfde doel als het 
‘grote’ zendingswerk.    

We hopen dat ‘Silas’ zijn weg mag 
vinden, naast ‘Paulus’ en anderen. 
Bovenal is het onze wens, dat dit 
alles zal bijdragen aan hartelijke 
steun en betrokkenheid op het 
werk in Gods Koninkrijk, waar ook 
ter wereld. 

Ds. S. Maljaars 
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Wat zijn Thomaschristenen?
De apostel Thomas
In het boek ‘De Thomaschristenen’ beschrijft Jaap van Slageren 

–docent missiologie in Leuven- het leven het leven van een 

vrij onbekende groep christenen in India. Hij kwam tijdens 

een bezoek in India in aanraking met de relatief onbekende 

Thomaschristenen. “Ik raakte ontroerd toen men mij de plek 

aanwees waar bijna tweeduizend jaar eerder de apostel 

Thomas was terechtgekomen. Ik voelde me toen zo dicht bij de 

werkelijkheid van het Nieuwe Testament.” De Thomaschristenen 

menen dat de geschiedenis van hun kerk teruggaat tot Thomas. 

Met zo’n twee miljoen aanhangers vormen zij één van de oudste 

christelijke gemeenschappen. Volgens overlevering zouden zij 

hun naam te danken hebben aan de apostel Thomas die in 52 

AD zijn voet aan land zou hebben gezet in Kerala. Thomas zou 

daar wonderen hebben verricht, hindoes zouden tot bekering 

zijn gekomen en de apostel zou zeven kerken hebben gesticht. 

Historische bronnen ontbreken, maar Van Slageren weet door 

lokale bronnen en getuigenissen Thomas’ aankomst en invloed 

aannemelijk te maken. Deze vroege kerk moest zich een plaats 

verwerven in dit Hindoeland. Zij deed dat niet door zich daar 

tegenover op te stellen, maar juist door rituele elementen 

uit de hindoecultuur over te nemen. Tijdens het koloniale 

bewind deden de Portugezen gewelddadige, maar vergeefse 

pogingen om de Thomaschristenen te bekeren tot het rooms-

katholicisme. In die periode trok de kleine kerk zich terug uit 

de openbaarheid. Toen de Hollanders en de Britten dit gebied 

veroverden, kwam deze verdrukte gemeenschap weer tot bloei. 

Aanpassing aan de Hindoecultuur
“De Thomaschristenen vormen nu een gemeenschap 

met ongeveer twee miljoen leden. Het is een van de 

meest ontwikkelde bevolkingsgroepen van het land. Op 

zondagmorgen weet je niet wat je ziet op straat: duizenden 

mensen die naar de kerk gaan en er prachtige gezangen zingen.” 

De opvallendste uitkomst van het onderzoek is, dat de 

Thomaschristenen ondanks alle tegenslag een eigen bestaan 

hebben weten te behouden. Wel is dit gepaard gegaan 

met aanpassing aan de omringende cultuur. De liturgie 

is doorspekt met hindoerituelen. Zo krijgen baby’s op z’n 

hindoes een lepeltje ghee (Indiase boter) met honing in de 

mond als teken van voorspoed en geluk en de namen ‘Jezus 

Christus’ en een hindoenaam worden in het oor gefluisterd. 

Een ander voorbeeld is, dat oudere mensen bij de slotfase 

van hun leven zich terugtrekken uit het openbare leven, zich 

verinnerlijken en bij het sterven hun (klein)kinderen zegenen.

In hun christelijke ethiek leggen zij de nadruk op tolerantie, 

verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid. Daardoor 

hebben de Thomaschristenen volgens de Indiase oud-premier 

Nehru veel kunnen betekenen voor de sociale gelijkheid en het 

hoge onderwijsniveau in Kerala. Onder invloed van christelijk 

onderwijs ontworstelden ‘onaanraakbaren’ zich aan hun 

ondergeschikte status.

Commentaar
De studie is grondig en gedetailleerd. Dat heeft ook een nadeel. 

De geïnteresseerde lezer ziet soms door de bomen het bos niet 

meer. Toch geeft het boek een waardevolle inzage in deze zeer 

oude kerk. De beschrijvingen van de liturgie, de rituelen en 

de theologie laten zien hoe makkelijk de omringende cultuur 

een kerk kan vervreemden van de prediking van haar stichter. 

Voor u temeer een reden om het werk van ons Deputaatschap 

te steunen. Wie meer wil lezen over De Thomaschristenen 

kan verder lezen in dit boek (Jaap van Slageren, De 

Thomaschristenen van India, Vught 2013. 268 blz. € 29,50)

Ds. G. Clements

“.... Op zondagmorgen weet je niet wat 

je ziet op straat: duizenden mensen 

die naar de kerk gaan en er prachtige 

gezangen zingen.”
Thomaskerk

Heuvels van Kerala



Vertaaltraining 
voor vertalers in het 
Russisch taalgebied 
in Kiev
Wie heeft nooit gehoord van de boeken van bekende mannen uit de  

geschiedenis, zoals Robert Murray McCheyne, Thomas Watson, 

Andrew Bonar, Matthew Henry, Octavius Winslow en John Bunyan?  

Of dichter bij huis: wie kent niet de Bijbelse vertellingen van H. van 

Dam en de boekjes van Andrea van Hartingsveldt-Moree?

Al deze boeken, en meer, vinden hun weg naar duizenden christenen 

in de Oekraïne, Belarus, Rusland, Kazachstan, Oezbekistan. 

Alleen de Heere weet waar de boeken 

allemaal terecht komen en door wie 

ze gelezen worden. Wij hebben geen 

macht over wat het geschrevene doet 

met mensen. We hebben echter wel de 

verantwoordelijkheid om het geschre-

vene zo correct en zuiver mogelijk te 

vertalen. Het mag niet zo zijn, dat een 

ondeugdelijke vertaling het begrip van 

de inhoud in de weg staat. Daarom is het 

belangrijk dat de vertalers van Dutch Re-

formed Tract Society (DRTS) door middel 

van begeleiding en training voortdurend 

opgescherpt worden en nieuw inzicht 

verkrijgen in vertaalprincipes.

In oktober heb ik in Kiev een training 

gehouden voor vier vertalers die voor 

DRTS vertaalwerk verrichten. Het betrof 

vier dames: Irene Mazepa en Olena Velid-

chenko uit Kiev, Oekraïne en Olga Mar-

chenkoo en Lena Saprykina uit Gomel, 

Belarus. De training bestond uit een flink 

aantal onderwerpen. De vraag moest 

beantwoord worden, wat vertalen nu  

eigenlijk is. De verschillende 

vertaalmethodes en de verschillende 

stappen in het vertaalproces kregen 

de aandacht. Maar het ging natuurlijk 

ook over het vertalen van onbekende 

begrippen en woorden met verschillende 

betekenissen. Die kunnen nogal eens 

voor verwarring zorgen in een andere 

taal.  In de training hadden we het verder 

over het vertalen van theologische 

begrippen. Het is belangrijk om hiervoor 

een  database aan te leggen, zodat alle 

vertalers eenduidig zijn en de correcte 

begrippen gebruiken en advies bij elkaar 

kunnen krijgen. 

Verder hebben we het gehad over 

explicit en impliciet taalgebruik. Mag 

je bepaalde kennis veronderstellen of 

moet je het op enige manier uitleggen?) 

En ook heel belangrijk: het gebruik van 

beeldspraak en stijlfiguren. Wat doe je bij 

metaforen, zoals: ‘een sterkte toren’, ‘het 

levende Water’ en ‘adderengebroedsel’. 

Andere vormen van beeldspraak doen 

zich ook voor, zoals demetonymia’s: een 

soort beeldspraak waarbij datgene, wat 

feitelijk bedoeld wordt, niet rechtstreeks

wordt genoemd, maar aangeduid wordt 

met behulp van een nauw verbonden 

begrip. Voorbeelden daarvan zijn: ‘en 

mijn tong verheugt zich’, ‘in vuur en 

vlam staan’, ‘de pen is machtiger dan het 

zwaard’. Je hoeft geen deskundige te zijn 

om te begrijpen dat dit bij het vertalen 

regelmatig hoofdbrekens oplevert. Denkt 

u bijvoorbeeld aan de Engelse uitdruk-

king ‘it rains cats and dogs’. Als we dat 

rechtstreeks vertalen in ‘het regent  

katten en honden’, is dat natuurlijk 

onjuist en daarom niet te begrijpen. 

Daarom is vertalen een voortdurend 

zoeken naar een betrouwbare, maar ook 

begrijpelijke omzetting van de tekst in 

een andere taal. Bij al deze onderwerpen 

waren oefeningen gemaakt, zodat de 

vertalers er ook actief mee aan de slag 

konden. Bij sommige oefeningen werd 

gebruik worden gemaakt van reeds 

vertaalde boeken voor DRTS. 

We mogen terugkijken op een goede 

week. Naast het feit dat er veel  informa-

tie werd verstrekt en ontvangen, was het 

ook goed en gezellig om zo intensief met 

elkaar op te trekken. Een van de vertalers 

zei het zo: „We willen onze hartelijke 
dank aan DRTS uitspreken vanwege 
het feit dat zij bereid waren ons deze 
training aan te bieden. We hebben er 
erg veel van geleerd. We hebben best 
een eenzaam beroep en veel mensen 
beseffen niet hoe moeilijk het werk 
kan zijn. We ervaren door deze trai-
ning dat DRTS hier begrip voor heeft 
en dat geeft ons steun.”

Drs. B. (Barry) van der Schoot
November 2014
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WILT U ONS STEUNEN?

Wilt u meehelpen aan de 

verspreiding van Gods Woord, 

door middel van Bijbel- en 

lectuurverspreiding, dan kunt u 

dat doen door ons Deputaatschap 

Bijbelverspreiding financieel te 

ondersteunen.

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29 

t.n.v. Deputaatschap 

Bijbelverspreiding Woerden

WWW.DRTS.NU

Herdruk nodig!
De Bijbelverklaring  
van Matthew Henry in 
het Russisch moet in  
herdruk.
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Wij vragen u om uw bijdrage voor deze 
herdruk. Per deel zijn de drukkosten € 6,90 
Totaal: € 62,10 per set van 9 delen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:  

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29  

t.n.v. Deputaatschap Bijbelverspreiding Woerden.

Hartelijk dank voor uw steun!
Deputaatschap Bijbelverspreiding
Gereformeerde Gemeenten

10.000 BIJBELS VOOR GHANA 
 

Van de Gereformeerde Bijbelstichting hebben wij 

opnieuw 10.000 Engelse Bijbels mogen ontvangen.

Deze Bijbels zullen naar Ghana worden verscheept.

VOORLICHTINGSAVOND
 

De voorlichter is beschikbaar om uw  

verengingsavond/gemeenteavond te bezoeken  

en u meer te vertellen over ons werk.


