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MEDITATIE 

Een stem over hét Lam
´Des anderen daags zag Johannes Jezus tot Zich komende, en 
zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt´  
(Joh. 1:29)

OM OVER NA TE DENKEN
Johannes de Doper mocht de Heere Jezus, Gods 
beminde Zoon, aanwijzen als hét beloofde Lam. Tot 
tweemaal toe lezen wij hem zó over Jezus spreken. 
Mogelijk heeft de Heilige Geest gebruikt gemaakt van 
de jonge schapen die, bij de veerpont waar Johannes 
preekte, naar de overkant werden gevaren. Deze 
dieren werden gefokt in het Overjordaanse, waar 
grazige weiden waren. En nu werden zij vervoerd naar 
Jeruzalem om tijdens het Pascha geslacht en gegeten 
te worden of als offerlam in de tempel te worden geof-
ferd. Het heeft Johannes, die zelf uit een priesterfami-
lie kwam, mogelijk indachtig gemaakt dat er een lijn 
loopt van het Pascha naar hét Paaslam (Jes. 53:7). 
Johannes schrijft in de tweede naamval: ‘Gods Lam’. 
Het is het Lam van de Vader. Het komt bij God de 
Vader vandaan. Bij het Pascha moesten de mensen 
zelf een lam kopen om het te slachten en te eten. En 
een offeraar moest ook eerst een lam kopen om het 
vervolgens aan de Heere te geven. Maar dít Lam is een 
door God Zelf uit grondeloze barmhartigheid en niet 
te beredeneren liefde geschonken Lam (Joh. 3:16). Hij 
was reeds gegeven in de eeuwigheid. Dít Lam verliet 
de hemelse heerlijkheid om dé Man van Smarten te 
worden. Om de zonden van Zijn volk weg te dragen. 
God Zelf betaalde de prijs die geen mens kón betalen 
(Jes. 55: 1).

Wat moeten Gods hongerende en dorstende kinderen 
gaan ondervinden dat God geen behagen heeft in hún 
brandofferen. Ze willen Hem, zie zij zo hartelijk lief 
hebben gekregen, betalen wat zij Hem schuldig zijn. 
Wat een onkunde! Daarom leert de Heilige Geest hen: 
zó kan het niet. God is immers een heilig God. 
Hoe moet het verder? Uitgewerkt, vermoeid en 
belast leren zulke zondaren zich in het geloof over te 
geven aan de enige Borg en Middelaar, het Lam van 
God. Gewillig laten zij zich ‘zinken en zakken’ op het 
Borgwerk van Christus. Hoor ze zingen: ‘Hier wordt 
de rust geschonken’. In een weg van sterven aan eigen 
krachten mogen zij verstaan: ‘Brandofferen, noch 
offer voor de schuld, voldeden aan Uw eis, noch eer’.
Zó komen ze tot de ontdekking van het geheim: 
‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar’ (1 Petr. 2:7a). 
Van dr. H.F. Kohlbrugge is bekend dat hij tijdens 
een studie in Gods Woord nadacht over Gods Woord 
en zocht naar vrede voor zijn ziel. Hij hoorde als het 
ware de Heere aan hem vragen: ‘Zijt gij met Mijn Lam 
tevreden?’ Toen Kohlbrugge mocht antwoorden: ‘Ja, 
Heere’, sprak de Heere in zijn ziel: ‘Dan ben Ik ook 
met u tevreden’. Lezer, is Hij u ook al zo dierbaar ge-
worden? Hebt u al met geschonken geloofsogen gezien 
op het Lam Gods? Mocht u al ‘tevreden zijn’ met het 
Lam? Want alleen Hij kan de zonde der wereld, ja úw 
zonden, wegdragen.

Ds. W.A. Zondag
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SCHAKELS IN EEN 
VEELZIJDIG PROJECT

„Bedankt voor de boeken. Plaats alstublieft meer boeken 
online.”  Zomaar een reactie van een lezer van de Indonesische 
Bijbelverklaring van Matthew Henry op de website 
bibleandbookministry.com. Het Bible and Booke Ministry 
(BBM), ofwel het Digitaal Lectuurproject, ontvangt met enige 
regelmaat dankbare en tegelijk motiverende reacties van 
onbekende bezoekers afkomstig uit de hele wereld. Wat moet 
er allemaal gebeuren voordat een boek of een video online 
gezet kan worden? En wat speelt er nog meer rondom de 
website? Ik wil u proberen mee te nemen in de verschillende 
werkzaamheden die hierbij komen kijken.

In de beginfase van BBM is met name gezocht naar bestanden 
van boeken die in de afgelopen decennia door de betrokken 
deputaatschappen binnen de Gereformeerde Gemeenten zijn 
vertaald en uitgegeven. Deze boeken hebben de achterliggende 
jaren grotendeels een plaats gekregen op de website. 

Vormgeving
In de huidige fase houdt BBM zich met name bezig met nieuwe 
vertaalprojecten in de veertien talen die de website inmiddels 
rijk is. Zo wordt er door Indiase vertalers gewerkt aan de 
vertaling van het kerkgeschiedenisboek Het Woord gaat voort 
(H. van Dam) en van Bijbelverhalen voor kinderen (J.B. Kardol). 
Er is een Hongaarse vertaling van een Engelse levensbeschrijving 
over ‘rabbi Duncan’ op komst. 

Wanneer een boek(je) door lokale vertalers en redacteuren 
is vertaald en nagekeken, wordt deze naar een vormgever 
gestuurd. Die zorgt, zo mogelijk op basis van de bestaande 
vormgeving van het Nederlandse of Engelse boek, voor een 
aansprekende lay-out. Als er geen lokale vormgever beschikbaar 
is, wordt een Nederlandse vormgever ingeschakeld.

Toegankelijkheid
Wanneer de vertaling, redactie en vormgeving van een uitgave 
achter de rug zijn, kan een boek op de website geplaatst 
worden. Bij ieder boek wordt relevante informatie geplaatst in 
verband met toegankelijkheid voor de lezer. Dit verhoogt ook 
de vindbaarheid van de website op internet. Op de homepage 
van iedere taal staat een Bijbeltekst en/of kort citaat uit de 
Bijbelverklaring van Matthew Henry. Iemand die meerdere 
keren de website bezoekt, krijgt steeds een andere tekst te zien.
De boeken op de website worden in verschillende 
bestandsformaten geplaatst. Standaard is dit pdf. Daarbij 
worden zoveel mogelijk uitgaven als e-book geplaatst, zodat ze 
ook via een e-reader gelezen kunnen worden. Met een zekere 
regelmaat wordt hiervoor in verschillende talen op de website 
een aantal titels geselecteerd, waarna deze door een externe 
organisatie omgezet worden naar e-books. Omdat dit erg prijzig 
is, wordt zorgvuldig overwogen bij welke boeken een e-book 
van toegevoegde waarde is.

Video’s
Naast boeken staan er ook video’s op de website. Met het John 
Knox Institute in Kalamazoo (VS) zijn de afgelopen jaren goede 
contacten ontstaan. In eerste instantie is BBM gestart met het 
doorlinken naar de huidige 165 Engelse en Spaanse video’s over 
(praktisch-)theologische onderwerpen op johnknoxinstitute.org.
Sinds vorig voorjaar is BBM ook bezig met video’s over 
Bijbelverhalen voor kinderen in het Arabisch, Indonesisch en 
Urdu. Momenteel zijn dat er ongeveer tachtig en iedere week 
komen er een of meer bij.

Bible and Book Ministry houdt zich bezig met digitale lectuurverspreiding. Het 
betreft een omvangrijk project, waarbij Barry van der Schoot (coördinator) en 
Johannes Schot intensief betrokken zijn. Laatstgenoemde geeft hieronder een 
kijkje in de keuken.
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TOP-3 GEDOWNLOADE BOEKEN 
IN HET MIDDEN-OOSTEN

#1 Brug naar Genesis - ds. A.T. Vergunst

#2 Bijbleverhalen voor kinderen - H. van Dam

#3 Christenreis - John Bunyan

Statistieken
Een goed gevulde website is van groot belang, maar nog 
belangrijker is de vraag of de website bezocht wordt. Dit blijkt 
inderdaad zo te zijn. Per boek is inzichtelijk hoe vaak het bekeken 
is. Vijf boeken die het meest gedownload zijn, met daarachter 
het aantal downloads:
• Christenreis, John Bunyan (Telugu): 2095
• Maarten Luther, Bijbelverspreiding (Telugu): 713
• Vragen bij de Bijbelverhalen voor kinderen, 

B. van der Schoot (Engels): 586
• Bijbelverhalen voor kinderen, H. van Dam (Telugu): 548
• Het Woord gaat voort, H. van Dam (Engels): 434

De huidige website ging voorjaar 2019 online. Er waren 
toen ongeveer 5.000 downloads in alle veertien talen op de 
website. Bijna drie jaar later is dit aantal vrijwel vervijfvoudigd. 

Regelmatig worden pogingen gedaan om de website bij de 
doelgroep onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt onder 
andere gebruik gemaakt van Google Grants, een service waarbij 
Google budget voor online advertenties beschikbaar stelt aan 
non-profi torganisaties. In verschillende talen is het afgelopen 
jaar aan promotie van de website gedaan. Dit heeft tot een 
aanzienlijke verhoging van het aantal bezoekers en downloads 
in bijvoorbeeld het Arabisch, Russisch en Telugu geleid.
Adriaan Otte is als vrijwilliger bij BBM betrokken en als zodanig 
adviseert hij achter de schermen over ICT-technische vragen.

Zaaien
Via de digitale weg mogen we zaaien aan alle wateren, in 
gehoorzaamheid aan wat de Heere in Zijn Woord opdraagt. Of 
het vrucht zal dragen? ‘Werp uw brood uit op het water, want gij 
zult het vinden na vele dagen’ (Pred. 11:1).
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50 pallets met vertaalde boeken 
naar Woerden

Er moest een fl inke vrachtwagen aan te pas 
komen om de ruim 50 pallets met vertaalde 
boeken van Genemuiden te verhuizen 
naar een nieuw onderkomen in Woerden. 
Vrijwilligers Magiel en Alien den Otter zagen 
het met gemengde gevoelens aan. „Het was 
soms best pittig. Nu zie je de gevolgen van 
digitalisering,” aldus Magiel.

Na vijftien jaar vrijwilligerswerk voor het deputaatschap 
Bijbelverspreiding hield het onlangs voor het echtpaar Den 
Otter echt op. Dat ze bij het werk betrokken raakten, had te 
maken met het feit dat de pastorie bij hen bijna recht voor 
de deur gesitueerd is. Magiel: „Het begon eigenlijk toen ds. 
Hakvoort, die naar ons kerkverband was overgekomen, het 
beroep naar Genemuiden had aangenomen en hij met zijn 
gezin bij ons aan de overkant kwam wonen. Onze vrouwen 
spraken elkaar bij het hek van de school als ze de kinderen van 
school haalden of brachten. Dominee Hakvoort kwam bij het 
deputaatschap terecht en hij wilde de activiteiten die toen nog 
op Urk gebeurden naar Genemuiden halen. Daarvoor zocht 
hij vrijwilligers en een ruimte. Hij had Bennie Brouwer voor 
de logistiek en Peter Hakvoort voor het secretariaat bereid 
gevonden te helpen, maar zocht nog iemand die de vrijwilligers 
wilde coördineren. Op een gegeven moment stelde hij de vraag 
aan Alien of zij voor de vrijwilligers kon zorgen. Na wat vragen 
en bellen lukte dat: we verdeelden zo’n veertig mensen in 
verschillende groepen en zo had ieder zijn taak.”
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Avond in de week
In Genemuiden werd een opslagplaats gevonden voor de 
vele, in het Russisch vertaalde boeken. Magiel: „Mensen uit 
het Russisch taalgebied stuurden ons bestelformulieren. 
Die lieten we eerst hier in Nederland vertalen om de juiste 
adressen en informatie te achterhalen. Ook de brieven die soms 
meekwamen, werden door hen vertaald. In deze brieven werd 
vaak een dank uitgesproken voor de boeken die ze gekregen 
hadden en soms ook een waardering voor de goede geestelijke 
inhoud. Vaak zat er een oproep bij voor nieuwe boeken, 
omdat de nood hoog was. Bij elke aanvraag die verzendklaar 
was gemaakt, werd weer een leeg bestelformulier gedaan. 
We pakten ze in de loods in en stapelden de doosjes in de 
rolcontainers van Postnl. Als we er een aantal vol hadden, 
werden ze opgehaald. Echt contact met de mensen daar 
hebben we nooit gehad. Wel met de vertaalteams uit Oekraïne 
en Wit-Rusland, die we verschillende keren bezocht hebben 
met ds. Hakvoort. Met al het werk waren we in het begin toch 
gemiddeld wel een avond per week bezig. Later werd dat wat 
minder, omdat het aantal aanvragen langzaam terugliep. De 
boeken staan in een veel kleiner pakhuis van Bijbelverspreiding 
omdat er geen ruimte was bij het kerkelijk bureau in Woerden.” 
Het was nog wel een hele klus om ze daar te krijgen.

Website
De laatste jaren werd het werk voor de familie Den Otter wel 
minder. „De mensen lezen nu veel vanaf de website, soms zelfs 
vanaf hun mobieltje en bestellen daardoor minder boeken. 
Aan de ene kant voelt dat als ‘jammer’, maar aan de andere kant 
weet je dat het lezen van de boeken er niet minder op wordt 
en de verspreiding ervan doorgaat. Bovendien: soms was al het 
regelwerk ook wel eens ‘pittig’. Hoewel we nooit van tevoren had 
kunnen bedenken dat we dit werk zo lang zouden gaan doen, 
voelt het ook wel weer als ‘mooi’, dat we een klein schakeltje 
hebben kunnen zijn in de verspreiding van het Evangelie. Je 
doet in het kerkelijk leven ‘wat je hand vindt om te doen’ en 
probeert invulling te geven aan wat je als christen kunt doen. 
Soms doe ik ook wat vrijwilligerswerk op de evangelisatiepost 
in Leeuwarden en dat is ook heel mooi werk,” aldus de 
Genemuidenaar. 

"Hoewel we nooit van tevoren had 
kunnen bedenken dat we dit werk 
zo lang zouden gaan doen, voelt 
het ook wel weer als ‘mooi’, dat 
we een klein schakeltje hebben 
kunnen zijn in de verspreiding 
van het Evangelie."

Magiel en Alien den Otter
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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 fi nancieel te steunen.

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29 
t.n.v. deputaatschap Bijbelverspreiding 
Woerden

www.bbministry.com
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500!
Prachtig nieuws!  Begin januari mochten we als Bible and Book 

Ministry het 500e vertaalde boek op de website plaatsen. Het gaat om 

de Bijbelverhalen van Jos Kardol (Oude Testament, boekje 4) in het 

Indonesisch.

Een prachtig markeerpunt in de reis die we een aantal jaar geleden 

begonnen zijn. Wat een zegen dat het werk zo mag doorgaan. Dankzij uw 

en jullie steun. Hartelijk dank daarvoor. 

We hopen dat we in de toekomst door mogen gaan met het vertalen van 

betrouwbare christelijke lectuur, zodat velen Hem mogen leren kennen, 

Die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
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