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Het werk van het deputaatschap Bijbelverspreiding kent een 
goede voortgang. In augustus is de conferentie in Ghana 
gehouden waarvan u het één en ander hebt kunnen lezen in 
de Silas-conferentiespecial die in september/begin oktober is 
verzonden. Uit het verslag van deze conferentie blijkt dat het 
gedrukte boek in Ghana nog steeds een belangrijke rol vervult 
bij de verspreiding van Gods Woord. Dit geldt eveneens voor de 
taalgebieden India en Rusland. De kosten van het drukken van 
boeken en alles dat hiermee verband houdt,  zijn echter behoorlijk 
hoog. Uit de medio dit jaar gereedgekomen jaarrekening blijkt 
dat de bestedingen aan lectuur voor de drie taalgebieden in 
2018 ruim € 240.000 bedroegen. 

Met het oog op deze kosten, maar ook gezien de beperkingen 
die door overheden in landen zoals India worden opgelegd aan 
de verspreiding van christelijke lectuur, wordt momenteel als 
aanvulling op het gedrukte boek hard gewerkt aan het digitaal 
lectuurproject. Zoals u waarschijnlijk al elders hebt gelezen, heeft 
dat inmiddels geleid tot de introductie van de nieuwe website 
www.biblicalreformedbooks.com. In het verlengde hiervan is 
door ons deputaatschap in samenwerking met enkele andere 

deputaatschappen besloten om met behulp van dit medium  
bestaande en nieuwe boeken in meerdere talen via de website 
aan te bieden. Te denken valt aan het Hindi, Bangla en Tamil in 
India, maar ook Arabisch en Indonesisch.

Barry van der Schoot zal deze werkzaamheden vanaf 2020 gaan 
aansturen en coördineren. Op termijn zal dit leiden tot een groter 
aanbod aan verantwoorde Bijbelse lectuur en minder drukwerk, 
omdat veelal gewerkt zal worden met E-books.   De eerstkomende 
jaren zal deze uitbreiding van het digitale lectuurwerk extra 
kosten met zich meebrengen.  We hopen en bidden dat de Heere 
ook aan dit gedeelte van ons werk Zijn zegen wil verbinden tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Graag bevelen we dit werk in uw 
milddadigheid aan. Ook roepen we kerkenraden op om voor 
dit doel te collecteren. Giften kunnen worden overgemaakt 
op bankrekeningnummer NL81 RABO 0322 4223 29 t.n.v. 
deputaatschap Bijbelverspreiding Woerden. Tevens kunt u ons 
werk ondersteunen via de website www.bbministry.com.

M. van der Wilt     

Van de 
penningmeester
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Een reine spraak tot de volken

Waarom ik, als pas beginnend predikant, met een grote gemeente geen 'nee' durfde te 
zeggen tegen het verzoek om lid van het deputaatschap Bijbelverspreiding te worden? Niet, 
omdat ik zou denken dat het werk in de eigen gemeente niet op de eerste plaats staat. Niet, 
omdat ik tijd over zou hebben. Niet, omdat ik graag reis. Ook niet, hoewel dat zwaar weegt, 
omdat de Generale Synode het gevraagd heeft. Wel, omdat het werk van het deputaatschap 
direct verbonden is met de Woordverkondiging. Wel, omdat ik in 2017 in Ghana op een 
bijzondere wijze heb mogen zien hoe de Heere daar een geopende deur heeft gegeven. Omdat 
ik daar mensen mocht ontmoeten met een honger naar Gods Woord, die verlegen waren om 
betrouwbaar onderwijs. Ook, en dat vooral, omdat de profeet Zefanja in hoofdstuk 3:9 heeft 
geprofeteerd:

"Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij 
allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een 
eenparigen schouder." 

Zefanja profeteert hier hoe de Heere de volken door een reine sprake aan Zijn voeten wil 
brengen. In de Engelse King James Bijbel is ‘een reine spraak’ vertaald met ‘een zuivere 
taal’. Te zorgen voor zuiver onderwijs is onze dure plicht. Het uitzien is dat de arbeid van het 
deputaatschap gebruikt mag worden om de volken te bereiken met een zuivere boodschap, 
zuiver vertolkt, opdat een volk dat onrein van lippen is, geleerd mag worden om de Naam des 
HEEREN aan te roepen. 

Ds. G.P. van Nieuw Amerongen, Goes
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Programma voor de India-conferentie

We hopen in 2020 in India een conferentie te houden over de drie stukken 
van de Heidelbergse Catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Om 
de bespreking ervan eenvoudig te houden, nemen we de Christenreis van John 
Bunyan als uitgangspunt. In het verleden hebben wij dit boek vertaald in de 
landstaal Telugu. We vragen de conferentiegangers het boek vooraf nog eens 
door te lezen. In vier lezingen hopen we de hoogtepunten van het boek te 
belichten. De onderstaande samenvatting zal hen ter hand worden gesteld.

Ds. G. Clements

ORDE DES HEILS
Wedergeboorte
Het geestelijk leven begint bij de wedergeboorte (Joh. 3:5). Gods (liefdes-) wet komt 
mij te veroordelen als een hatelijk mens. Er ontwaakt een hartelijke droefheid naar 
God (2 Kor. 7:10). Ik krijg diepe indrukken van de hoge en heilige, maar ook dienens- 
en lievenswaardige God.  ‘Heere’, is mijn bede, ‘wat moet ik doen om zalig te worden?
-  Stad verderf.

Tijdgeloof
Niet alle benauwdheid is een bewijs van oprecht geestelijk leven. Kaïn had ook grote 
vrees. Veel tijdgelovigen hebben soms hemelse vreugde (Hebr. 6:4).
Het onderscheid tussen tijdgeloof en zaligmakend geloof is dat de tijdgelovige 
een hemelzoeker is en de oprechte wordt een Godzoeker. De oprechte betreurt 
de zonde, omdat zij God en Zijn eer hebben beledigd. "Tegen U, U alleen, heb ik 
gezondigd" (Ps. 51:4).
-  Gezeggelijk gaat mee.

>>  Volgende pagina 
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Woordopenbaring
De kennis van Christus moeten we onderscheiden tussen een openbaring uit het 
Woord of de openbaring van de Persoon. De openbaring van Christus uit het Woord 
is een bemoediging, waardoor we zien dat wij nog kunnen zalig worden. Pelgrim 
hoorde dat er een poort is van behoud, een geopende genadetroon. Het gaf hem 
grote vreugde. Toch kende hij Christus nog niet als Borg en Zaligmaker.
-  Zie je dat licht?

Sterven aan de wet
Vaak gaat iemand die door God is stilgezet aan het werk om het met God goed te 
maken. Philpot schrijft: “Nadat de Heere onze ziel heeft levend gemaakt, gaan wij 
aan het werk, niet wetende dat er een Jezus is. Wij menen, dat de weg naar het 
leven is door Gods geboden houden; en zo gaan wij al struikelende voort, en komen 
geen stap verder.” Pelgrim sloeg ook een zijweg in naar het dorpje Wettisch. Maar 
halverwege werd hij bedreigd door de overhangende berg Sinaï. Die berg donderde: 

"Vervloekt!" (Deut. 27:26) We noemen dit 'sterven aan de wet' (Gal. 2:19). Ik ga 
belijden: "Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid."
-  Zelfs de beste werken zijn met zonde bevlekt.

Persoonsopenbaring
Voor de pelgrim gaat de poort open. Welbehagen heet hem hartelijk welkom, 
waarmee Christus wordt bedoeld, zoals we in de Christinnereis kunnen lezen. "Ik ben 
de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden" (Joh. 10:9).
De openbaring van de Persoon van Christus (Joh. 1:39) noemen we wel 'de tiende 
ure'. Christus wordt als Persoon geopenbaard en komt in het hart wonen. Het wordt 
Kerst in mijn leven. Christus komt in de beestenstal van mijn hart wonen. Paulus 
sprak: "Het heeft Gode behaagd Zijn Zoon in mij te openbaren."
-  Christus opent de poort.

HOOGSTE PROFEET
Nu breekt er voor de pelgrim een tijd van onderwijs aan in Uitleggers huis. Pelgrim 
weet nog zo weinig. Wie is Christus? Wat is Zijn ambtswerk? Hoe kom ik van het 
pak af? Precies zo ging het bij de discipelen. Gedurende drie jaren heeft Christus als 
hoogste Profeet Zijn discipelen onderwezen. Hij verklaarde Zijn discipelen alles in 
het bijzonder (Mark. 4:34). Het moeilijkste onderwijs vonden de discipelen dat Jezus 
de dood in moest. 
-  Uitleggers huis.

>>  Volgende pagina 
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Rechtvaardigmaking
ENIGE HOGEPRIESTER
Pelgrim komt bij het kruis. Zijn pak is niet meer te dragen. Hij heeft de dood 
verdiend. Pelgrim beaamt dat. Calvijn benadrukt hoe nodig het is dat wij ‘amen’ 
leren zeggen op ons doodsvonnis. Dat ik de dood verdiend heb. In die weg wordt de 
vergeving geschonken. 

"Ik zeide: 'Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij 
vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde.' Sela." (Ps. 32:5).
Oh, wonder, daar staat een kruis. De tranen vloeiden pelgrim over zijn wangen. Een 
Ander ging voor hem de dood in. Luther noemt de rechtvaardigmaking 'een zalige 
ruil'.
-  Vergeving bij het kruis.

Heiligmaking
EEUWIGE KONING
Pelgrim komt hierna in het paleis Liefelijkheid. Een blijde tijd breekt aan waarin 
hij zingt: "Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven." Maar pelgrim is nog niet in de 
hemel. Hij moet weer de strijd in. We noemen dit 'de heiligmaking'. Hij ontvangt 
vele wapens, zoals het schild des geloofs en het zwaard des Geestes (Ef. 6). Pelgrim 
wacht nog een hevige strijd tegen de satan, de wereld en zijn eigen vlees. Toch is die 
strijd niet hopeloos: hij mag de overwinning behalen, enkel vanwege Zijn eeuwige 
Koning.
- Welkom in de strijd.

Heerlijkmaking
Tenslotte komt pelgrim aan het einde van de reis. In de doodsrivier wordt het voor 
pelgrim nog een keer erg moeilijk. De dood is de laatste vijand. Hij vreest nog te 
verdrinken. Maar dan ziet hij door het geloof op de overwinning van Zijn Koning. 
Nu mag hij, enkel om Jezus wil, uit genade, ingaan door de poorten van de stad. We 
noemen dit 'de heerlijkmaking'. 
Pelgrim krijgt witte kleding en een palmtak in de hand. Er wordt gezongen: "Zalig 
zijn zij die geroepen zijn tot het Avondmaal van de bruiloft des Lams." En pelgrim 
zingt mee, tot in alle eeuwigheid.
-  Heerlijkmaking.
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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.bbministry.com


