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Van de
penningmeester
WAT WE DEDEN EN WAT WE WILLEN DOEN…
Voor al het geld dat afgelopen jaar
binnenkwam, zijn we dankbaar. Echter: er is
ook wel weer geld nodig. Wat werd er met uw
geld gedaan? Hierbij een korte terugblik op
de activiteiten van het afgelopen jaar en een
vooruitblik op de plannen voor 2019.
In augustus 2018 hielden we de tweejaarlijkse conferentie in
Hyderabad. Zo’n 200 pastors werden er toegerust voor hun
werk in de vele gemeenten, verspreid in India. Ze spelen een
belangrijke rol in de verspreiding van (kinder)bijbels en boeken
onder hun gemeenteleden en de jeugd.
Daarnaast is er in 2017/2018 gestart met het project
‘Geloofwaardig onderwijs voor India’ dat onderdeel uitmaakt
van de Jeugdbondactie. U kunt een indruk van deze actie
krijgen via onze website www.bbministry.com (direct onder de
homepage vindt u de button ‘Jeugdwerkactie’). Dit project loopt
ook in 2019 nog door.
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Op dit moment worden er al weer voorbereidingen getroffen
voor de conferentie in Ghana die van D.V. 7 tot en met 9
augustus zal worden gehouden met als onderwerp ‘de
Geestelijke wapenrusting’. Ook dit keer zullen weer boeken
worden aangeschaft en verscheept naar Ghana, waaronder
Engelse Bijbels, Matthew Henri’s Commentary on the whole
Bible en het in het Engels vertaalde boekje van Ds. A. T. Huijser
‘In uw spoor’.
Voor al deze activiteiten vragen wij uw gebed, opdat dit werk
tot zegen mag zijn voor degenen die bereikt worden met de
lectuur die door het deputaatschap wordt verspreid. We hopen
dat u ons ook in 2019 weer in financiële zin steunt.
De totale inkomsten bedroegen over 2018 circa € 295.000
tegenover € 293.000 in 2017. Over 2019 is aan uitgaven een
bedrag begroot van € 325.000 tot €350.000, zodat de uitgaven
hoger zullen liggen dan de huidige inkomsten. Het zou mooi
zijn als dat verschil enigszins wordt geneutraliseerd door hogere
inkomsten in 2019.
Uw gift kunt u overmaken naar bankrekeningnummer
NL81 RABO 0322 4223 29. Via de website kunt u ons eveneens
steunen door middel van een iDEAL betaling.
M. van der Wilt
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MEDITATIE

Twee mensen op weg naar
het dorpje Emmaüs
‘En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot
ons sprak op den weg en als Hij ons de Schriften opende?’ Lukas 24: 32
Wij lezen van twee mensen die op weg zijn naar het dorpje Emmaüs. Hun harten zijn vol
verdriet, vol gemis, vol ongeloof. Hun stemmen klinken treurig. Zij spraken met elkaar over
alles dat er in de achterliggende dagen was gebeurd. Hoe hun hoop verging…
Dan komt er Iemand bij hen lopen. Hij spreekt hen vriendelijk, heel pastoraal aan: „Wat
redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig?”
De twee wandelaars vinden het maar vreemd, dat deze Voorbijganger déze vraag stelt. Weet
Hij er dan niet van? Ach, het is de grote Leraar ter gerechtigheid te doen om hun hart. Ze
moeten hun hart maar eerst eens bij Hem uitstorten.
En dat doen ze ook. En wij hoopten dat Hij was Degene Die Israël verlossen zou”. Wij
hoopten… Maar onze hoop is vergaan. Het is immers al de derde dag. Als zij uitgesproken
zijn, gaat de Meester spreken… „Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn
heerlijkheid ingaan?” Als Profeet leidt Hij hen naar de vrucht van Zijn ambt als hogepriester,
Die Zijn leven gaf voor de Zijnen. Wat krijgen zij dan een gezegend onderwijs!
„En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften,
hetgeen van Hem geschreven was”. Lees het goed: ál de Schriften. Tot nog toe kenden zij
de Christus als profeet Die Zijn volk zou onderwijzen in de zaligheid, in het koninkrijk van
God. En als koning, de grote Davidszoon, zou Hij regeren. Voor eeuwig! Jawel, dat hadden
zij geloofd. Maar om hun eeuwige koning te zijn, moest hij bitter lijden en sterven. Eerst
de doornenkroon, dan de erekroon. Zo leidt Hij hen door het Oude Testament. Hij vertelt
hen over het paaslam dat heenwees naar het Lam Gods. Als een lam moest Hij ter slachting
worden geleid. Hij is het waarvan in Psalm 22 en in Psalm 40 wordt gesproken. Hij is het die
zegt: „Zie Ik kom, in de rol des boeks is van Mij gesproken”.
Zo toont Hij hun dat de Zoon van God ‘moest’ (een Goddelijk ‘moeten’) lijden en sterven. Het
kon niet anders… Het moest langs deze vernederende en Zichzelf vernietigende weg! Door dit
onderwijs maakte de Heilige Geest dat hun harten gingen branden.
Met brandende harten gaan zij verder, maar hun ogen bleven nog gesloten. Totdat Jezus
Zichzelf in het breken van het brood aan hen bekend maakt. Onderwijs in de Schriften! Het
blijft zo nodig. Opdat harten in Ghana, in India, Rusland, ja waar ook ter wereld, zullen gaan
branden van verlangen naar de Borggerechtigheid van Christus. Opdat blinden gaan zien…
Ogen worden geopend…
Zijn uw ogen al geopend?
Ds. W.A. Zondag
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"We hebben elkaar
bemoedigd met het
Bijbelwoord, dat de Heere
tot aan het eind der dagen
met Zijn kinderen zal zijn."

Zondagschoolseminar
In India, waar veel christenen het moeilijk
hebben, is het fijn om zo af en toe andere
christenen te ontmoeten om elkaar te
bemoedigen en van elkaar te leren. Dat
geldt ook voor zondagschoolleiders.
Daarom organiseerde het deputaatschap
Bijbelverspreiding voor hen afgelopen
november een driedaagse bijeenkomst in het
Telanganagebied.
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Vanuit de hele regio komen ze naar Hyderabad. Sommigen
hebben er uren reizen met trein en bus voor over. We zitten in
een eenvoudig gebouw, wat verstopt in een achterafstraatje
in de stad, maar wel met een prachtige tuin. Wat genieten de
mensen! Drie dagen even de zorgen vergeten en samen met
andere christenen de Bijbel lezen, zingen, lezingen volgen en,
niet onbelangrijk, op z’n tijd genieten van een eenvoudige, maar
goede maaltijd.
Er is veel aandacht voor de lezingen en presentaties. We denken
met elkaar na over de verschillende aspecten van het leiden
van de zondagschool, zoals de voorbereiding van de Bijbelse
vertelling, de opbouw en inhoud van een Bijbelse vertelling en
de Bijbelse opdracht om een kind te onderwijzen. Ook geven
we praktische lessen over hoe men voorbeelden uit de natuur of
omgeving kan gebruiken om Bijbelse beelden helder te maken
voor de kinderen. In een land waar zoveel van deze voorbeelden
voor het grijpen liggen (onder andere droge, gescheurde grond,
stromend water, bloeiende bloemen, bedelaars) en waar andere

hulpmiddelen bij de vertelling vaak niet aanwezig zijn, is dit een
goede en waardevolle les voor hen.
Door veel momenten van interactie te creëren, is de groep zeer
betrokken op de lesstof. We hebben veel tijd ingepland voor het
met elkaar zingen. Het is altijd weer ontroerend om te zien hoe
deze mensen met heel hun hart uiting geven aan de inhoud van
de liederen. Omdat iedereen in het conferentiecentrum blijft
overnachten, krijgen de deelnemers iedere avond een opdracht
die men in kleine groepjes moet uitvoeren. De opdrachten
bestaan ondermeer uit het maken van een vertelschema bij een
Bijbelse vertelling en het aanleren van Bijbelteksten op muziek
voor de kinderen.
Op de laatste dag van de conferentie denken we met elkaar na over
de aanwezigheid van hindoe-kinderen op de zondagschool en
hoe we hen en hun ouders moeten benaderen. In het licht daarvan
spreken we ook met elkaar over vervolging en wat de Bijbel
daarover zegt. Een aantal van de aanwezigen heeft in het recente

verleden daadwerkelijk met een vorm van verdrukking te maken
gehad. Allen vrezen dat dit in de toekomst nog erger gaat worden
in India. We hebben elkaar bemoedigd met het Bijbelwoord, dat de
Heere tot aan het eind der dagen met Zijn kinderen zal zijn.
Een wat luchtiger onderdeel volgt in de vorm van een quiz. Na
de lunch sluit Kumara, de directeur van Speiro, het seminar af.
De mensen keren huiswaarts met een tas vol nieuwe boeken
van Speiro, maar bovendien met nieuwe moed en toewijding
om het werk op de plaatselijke zondagschool trouw te blijven
doen. En dat er een band is ontstaan tussen de deelnemers
van het seminar, werd me nog meer duidelijk toen ik begreep
dat ze een WhatsApp-groep hadden aangemaakt. Ter
bemoediging van elkaar en om tips door te geven over het
zondagschoolwerk!
Barry van der Schoot
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Training voor vertalers
in Hyderabad
Voor een organisatie die het vertalen van
boeken tot haar belangrijkste doelen rekent, is
het uiteraard belangrijk dat je goede vertalers
hebt. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe
vertalers. Op dit moment zijn er twee potentiële
vertalers voor ons werk in het Telugu.

Barry van der Schoot, aanwezig op een vertaalworkshop
afgelopen december: „We nodigden de vertalers uit en we
kijken terug op een goede workshop. De theorie met betrekking
tot vertaalprincipes wisselden we af met veel praktische
oefeningen. Zo bogen we ons bijvoorbeeld tijdens een oefening
over de vertaling van Bijbelse/ theologische termen. Er is, op
ons advies, al eerder door Speiro een database gemaakt met
bepaalde begrippen en hun vertaling in het Telugu. Dit om een
consensus te krijgen over het te hanteren begrippenapparaat.
Dit is vooral behulpzaam voor nieuwe vertalers.”
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Een van de onderwerpen die worden besproken op de
vertaaltrainingen is het gebruik van overdrachtelijk
(figuurlijk) taalgebruik. In de Bijbel wordt vaak gebruik
gemaakt van deze figuurlijke taal. Neem de woorden van
Johannes de Doper in Mattheüs 3 als hij de Farizeeën en
Sadduceeën aanspreekt als ‘adderengebroedsel.’
Maar ook in de boeken die wij vertalen, wordt regelmatig
gebruik gemaakt van metaforen. Neem de zin: ‘Jan is
een rots in de branding’ of ‘met lood in zijn schoenen…’
Niet altijd kan dit letterlijk overgezet worden in een
andere taal. Er moet goed gekeken worden naar de
oorspronkelijke betekenis en hoe je dit zo vertaalt dat de
betekenis bewaard blijft. Wat dat betreft heeft Googlevertaling nog een lange weg te gaan en blijft de inzet
van bekwame vertalers voorlopig nog zeer nodig.

Digitaal lectuurproject
Het digitale lectuurproject www.biblicalreformedbooks.com krijgt
steeds meer vorm. Op dit moment zijn alle boeken die het Deputaatschap
Bijbelverspreiding heeft vertaald in het Russisch en het Telugu op de
website gezet. Mensen kunnen deze boeken gratis downloaden.
In veel gebieden op deze wereld wordt het moeilijker om aan christelijke gedrukte boeken te komen.
Soms is dit het gevolg van achterstelling of vervolging van christenen. Soms is het gewoon een kwestie
van een slechte infrastructuur, waardoor de boeken moeilijk verstuurd kunnen worden of niet de plaats
van bestemming bereiken. Omdat wereldwijd het internetbereik en -gebruik steeds meer toeneemt, is het
een goede zaak om de boeken online aan te bieden. Het is een stuk goedkoper en vaak veel veiliger. Denk
bijvoorbeeld aan de islamitische landen. Ook komt het Woord op deze manier op plaatsen die steeds meer
gesloten raken voor goede boeken, zoals de bijvoorbeeld de landen van de voormalige Sovjet-Unie waar
veel mensen nog Russisch spreken.
„Tijdens de seminar in Hyderabad liet ik de zondagschoolleiders kennis maken met de website. Men was
direct heel erg enthousiast. Ook al heeft men niet altijd goed internet in de dorpjes, het materiaal kan
gedownload worden als men bijvoorbeeld in de stad is en later weer doorgegeven worden aan de anderen
in hun dorp”, vertelt Barry van der Schoot die bij het seminar aanwezig was.
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Steun ons!
Nu gemakkelijk uw gift overmaken
via de bijgesloten acceptgiro of
handig met de QR-code. Scan de
code met uw smartphone of tablet
en u kunt direct uw gift overmaken!

Colofon

Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, 2de voorzitter
Ds. W.A. Zondag, secretaris
Dhr. M. van der Wilt, penningmeester
Ds. C. Sonnevelt
Dhr. A. Bremmer
Dhr. A.L. Plomp
vacature

nieuws

Adviseur:
Prof. dr. G.P. van Nieuw Amerongen
Redactie:
Ds. W.A. Zondag, D. Harkes
10.250 nieuwe Bijbels
Van de GBS ontvangen: 10.000 Engelse Bijbels voor het
werk in Ghana en 250 Oekraïense Bijbels.

Conferentie in Ghana
Van D.V. 7 t/m 9 augustus zal in Ghana de tweejaarlijkse
conferentie gehouden worden. Onderwerp:
'De Geestelijke wapenrusting' n.a.v. Efeze 6:11.
Ds. C. Sonnevelt, ds. H.A. van Zetten en rev. K. Ferguson
hopen de lezingen te houden.

Nieuwe uitgave
In samenwerking met uitgeverij De Banier kon het
boekje van Peter van Olst 'Mijn Bijbel heeft een rode
draad' in het Engels worden gedrukt voor het werk in
Ghana. Via de 'steun ons - QR-code' kunt u deze uitgave
mede mogelijk maken.

Vernieuwde website Biblical Reformed Books
De site www.biblicalreformedbooks.com is vernieuwd.
Inmiddels staan er boeken op de site in acht
verschillende talen.

Algemeen secretaris:
D. Harkes
Dr. Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop
Tel. 0172 – 21 00 28
dharkes@bbministry.com
Voorlichting:
A.H. van der Toorn
Tel. 079 – 34 60 404
info@bbministry.com
Productie:
Foto's: B. van der Schoot, H. Bolier
Redactionele begeleiding:
ProteXt – Tekstbureau
Opmaak: PromoVisique
Druk: De Kosterij Gouda
Oplage: 35.000
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.bbministry.com

