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INHOUD

Van de
penningmeester
Als we terugkijken naar dit en vorig jaar dan kunnen we
constateren dat deze periode vooral beheerst werd door het
Covid-19 virus dat de hele wereld wel in zijn greep leek te
hebben. Gelukkig is er Eén die boven dit alles staat en Wie het
niet uit de hand loopt.
In deze bijzondere omstandigheden mogen we in het werk
van ons deputaatschap de wonderlijke leiding van de Heere
opmerken. Als gevolg van de beperkende maatregelen die
wereldwijd van toepassing waren, moesten de conferenties in
India en Ghana worden geannuleerd, maar juist in de eerste
twee maanden van 2020 voor de uitbraak van het virus, kon
de uitbreiding van het vertaalwerk in India met de lokale talen
Bengaals, Gujarati, Tamil en Hindi worden opgezet.
Juist in de twee jaren voorafgaande aan Covid-19 werd namelijk
het digitaal lectuurproject opgestart en kon het werk van
Bijbelverspreiding tijdens de lockdowns, waarin de fysieke
verspreiding van boeken ernstig werd beperkt, via internet
doorgang vinden.
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Veense Bijbelverspreiding
in het klein

Daarnaast werd gevreesd dat, als gevolg van het virus, de
inkomsten van ons deputaatschap zouden teruglopen, maar als
we nu terugzien, dan kunnen we met dankbaarheid constateren
dat onze inkomsten in 2020 zelfs zijn gestegen ten opzichte
van 2019. Het bedrag aan giften bedroeg in 2020 € 388.000,tegenover € 364.000,- in 2019.
Bij dezen willen wij onze hartelijk dank uitspreken aan onze
donateurs voor alle giften die wij hebben ontvangen. Het
digitaal lectuurproject breidt zich steeds verder uit. Er komen
steeds meer uitgaven in meerdere talen beschikbaar op de
website www.bibleandbookministry.com. De kosten van het
digitaal lectuurproject nemen uiteraard ook toe. Als u dit
project specifiek wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken
op rekeningnummer NL28 RABO 0364034149 t.n.v. Digitaal
Lectuurproject Woerden. Algemene giften ten behoeve van het
werk van Bijbelverspreiding kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL81 RABO 0322422329 t.n.v. Deputaatschap
Bijbelverspreiding Woerden.
M. van der Wilt
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MEDITATIE

Zendingswerkers
(Markus 16: 15 – 20)
15 Veertig dagen nadat Hij was opgestaan uit de doden, voer de Heere Jezus op naar de hemel. Maar
voordat Hij vertrok, maakte Hij Zijn discipelen duidelijk wat hun opdracht was. En Hij zeide tot hen: Gaat
heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie, de blijde boodschap van het heil, allen creaturen, elke
man, vrouw, jongen of meisje die op jullie weg wordt geplaatst. 16 Die de boodschap van zonde en redding
geloofd zal hebben zijn zonden beleden heeft en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; van alle schuld
en straf, maar uiteindelijk ook van zijn zondige hart; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd
worden, zal in de hel gestraft worden, eeuwig van God gescheiden blijven. 17 En dengenen die geloofd
zullen hebben, zullen deze tekenen, of wonderen, volgen: als bewijs dat zij werkelijk Zijn boodschappers
zijn: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen, of: in andere talen, zullen zij
spreken; 18 Slangen zullen zij opnemen; giftige slangen, waarvan de beet anders dodelijk zou zijn; en al
is het dat zij iets dodelijks, of giftigs zullen drinken, dat zal hun niet schaden; of hun dood tot gevolg
hebben; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. 19 De Heere dan, nadat
Hij tot hen deze dingen over de toekomst gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan
de rechterhand Gods. Niet om daar werkeloos te zitten, maar om hemel en aarde te regeren en ook om te
bidden voor hen die op Hem betrouwen terwijl zij nog op aarde moeten zijn. 20 En zij uitgegaan zijnde,
naar verschillende delen van de wereld predikten overal, en de Heere wrocht mede, gaf door Zijn Geest
kracht aan de prediking van Zijn Woord tot bekering, en bevestigde dat het Woord de waarheid was door
tekenen en wonderen die daarop volgden. Amen.

OM OVER NA TE DENKEN
Denk niet dat de Heere Jezus, nu Hij de aarde weer
verlaten heeft, niet meer werkt. Zijn werk in de hemel
is even belangrijk als het werk dat Hij op deze aarde
heeft gedaan. Vanuit de hemel maakt de Heere zondaars op deze aarde zalig. Hij laat Zijn Woord verkondigen door Zijn dienaars. Markus sluit zijn Evangelie
af met de mededeling dat de Heere deze predikers
zal gebruiken. Hij zet hen in als Zijn soldaten om Zijn
Koninkrijk te bouwen. Heb je er ooit over gedacht zendeling te worden of iets voor een zendingsorganisatie
te gaan doen? Er is niet alleen behoefte aan predikanten en evangelisten, maar ook aan onderwijsmensen,
verpleegkundigen, boeren, bouwvakkers, vertalers en
ga zo maar door! Ook Markus was niet echt een prediker. Toch hielp hij Paulus op zijn zendingsreizen. Later
heeft God hem gebruikt om dit Evangelie te schrijven.
Begin maar eens met de Heere te vragen of Hij jou in
Zijn dienst zou willen gebruiken.
Je hoeft niet naar een ander land te gaan om zendeling
te kunnen zijn. Er was een meisje dat aan haar vriendin op school maar bleef vragen of zij niet eens mee
naar de kerk wilde gaan. Ze had er verdriet om dat
haar vriendin nooit in de kerk kwam en niets over God
hoorde. Later vroeg dit meisje ook aan haar moeder

of zij haar vriendin een Bijbel mocht geven voor haar
verjaardag. Op die manier was zij al jong zendelinge.
Maar zendingswerk is toch gevaarlijk en moeilijk?
Soms wel, ja. De duivel en zondige mensen zijn niet
gesteld op Gods werkers en zullen alles doen wat zij
kunnen om hen tegen te werken. Daarom troost de
Heere Jezus Zijn werkers en vertelt Hij hun dat Hij
over hen zal waken.
Het is waar dat de Heere soms toelaat dat zendingsmensen lijden. Waarom God dat toelaat, is voor
ons niet altijd duidelijk. Maar laten we er nooit aan
twijfelen dat God wijzer is dan wij. Hij kan veel goeds
voortbrengen uit iets wat slecht lijkt.
Markus beschreef in de eerste hoofdstukken hoe Jezus
Zijn werk op aarde begon. En aan het eind laat hij ons
weten hoe Jezus vanuit de hemel verder gaat met Zijn
werk. Onze hoop is op Jezus Christus alleen. Laten we
God ervoor danken dat Hij Markus heeft willen gebruiken als een van Zijn werkers om ons het blijde nieuws
over de Heere Jezus door te geven!
Uit: “Brug naar Markus”
door ds. A.T. Vergunst.
Uitgeverij De Banier
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Digitaal lectuurproject grote zegen
voor christenen over de hele wereld
Het was voor de Arabische corrector een
grote eyeopener: het boek ‘Op leven en
dood' van Evert Barten. „Wat een bijzonder
indrukwekkend boek. Waarom hebben wij hier
in het Midden-Oosten nog nooit van Thomas
Boston gehoord?“ Dankzij haar correctiewerk
voor de website Bible and Book Ministry
maakte zij kennis met de woorden van de
Schotse predikant. Zij werd gezegend, evenals
vele andere christenen die in aanraking
kwamen met de lectuur op de website.

Taal

Een grote gift aan het deputaatschap voor Israël en het
deputaatschap Bijbelverspreiding markeert de start van Bible
and Book Ministry. Vijf deputaatschappen van de Gereformeerde
Gemeenten (Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Israël,
Zending en Evangelisatie) sloegen hun handen ineen en startten
het project dat voor vele christenen van over de hele wereld
tot grote zegen zou zijn: een website waarop betrouwbare
geestelijke lectuur in verschillende talen gratis te downloaden is.
Inmiddels draait het vertaalwerk op volle toeren en zijn er al
meer dan 475 e-books en traktaten vertaald in meer dan 14
talen. De website zorgt voor grote mogelijkheden, zoals het
verhaal van ouderling Yusuf uit een christelijke gemeente in
Jordanië laat zien. „Ik heb de website uitgebreid bekeken en
was onder de indruk van de boeken. Onze gemeente heeft
uitgebreide WhatsApp-groepen, waaronder een groep voor de

Aantal downloads

Aantal downloads

Aantal downloads

Aantal downloads

mei 2019

december 2019

juli 2021

oktober 2021

Engels

1.594

2.673

4.784

5.465

Arabisch

241

521

1.166

1.721

Hebreeuws

34

39

110

119

Russisch

694

1.251

1.590

1.874

Albanees

58

211

321

387

Hongaars

171

222

266

268

Indonesisch

59

129

553

724

Telugu

1.882

5.281

8.090

9.001

Hindi

39

86

108

137

Tamil

2

42

79

85

Gujarati

0

277

241

256

Bengalees

1

47

178

231

Spaans

6

50

77

116

Urdu

-

-

1

2

Totaal:

4.781

10.779

17.563

20.384
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Irakese vluchtelingen die in Jordanië verblijven en regelmatig de
Bijbelstudie-groepen van de gemeente bezoeken. Een andere
WhatsApp-groep betreft christenen in Egypte. Bij elkaar gaat het
om honderden mensen die op de een of andere manier wel in
zo’n groep zitten. Deze heb ik allemaal een bericht gestuurd met
een link naar de website.”
Ook voor Shyam Sai uit India was de website een grote zegen:
„Iemand vertelde mij over de website. Ik ben gaan kijken en vond
daar hele belangrijke boeken. Ik heb ze gedownload en gelezen.
Het was een enorme bemoediging in deze moeilijke periode
van het coronavirus. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn
kinderen. Wij hebben weer nieuwe hoop.”
Naast ouderling Yusuf en Shyam Sai zijn er inmiddels meer dan
10.000 mensen per kwartaal die de website gebruiken en worden
er grote hoeveelheden boeken gedownload.
„De boeken op de website helpen ons om beter te begrijpen
wie God is en hoe we in Hem geworteld en gefundeerd kunnen
worden,” aldus de Indiase vertaler Jeba Wesley. „Het mooie van de
website is, dat mensen de boeken van hun keuze gratis kunnen
downloaden en lezen. Veel christenen willen graag boeken lezen
om meer te weten te komen over God en hoe men geestelijk kan
groeien, maar de prijs van boeken is vaak een belemmering. Maar
jullie stellen deze boeken gratis ter beschikking. Dat vind ik heel
bijzonder!”
De gebruikers komen uit alle uithoeken van de aarde: met ruim
30% komt het grootste deel van de gebruikers uit Saudi-Arabië!
Daarna volgt Egypte (21%) en op de derde plaats staat India, met
bijna 10%. Verder wordt de site regelmatig geraadpleegd in Irak,
Maleisië, Jordanië, Oekraïne en Zuid-Afrika.

„Sommige boeken laten een snelle stijging van het aantal
downloads zien. Zoals het boek van ds. Vergunst: ‘Brug naar
Genesis’ in het Arabisch. Het aantal downloads steeg in korte
tijd van twee downloads tot ruim 200. Andere boeken gaan wat
langzamer. Maar over het algemeen zien we een hele mooie
stijgende lijn als het gaat om het aantal downloads,” vertelt Barry
van der Schoot, projectleider van Bible and Book Ministry.
„We ontvangen bemoedigingen en vragen uit allerlei landen. Van
predikanten die de boeken gebruiken voor de voorbereiding van
hun preken, van gemeenteleden die opgebouwd worden door de
inhoud van de boeken, van jonge christenen die verlangen naar
de uitleg van het Woord en van mensen die in het kinderwerk
zitten en de lectuur en video’s gebruiken om hun kinderen te
onderwijzen.”
Ondertussen gaat het werk door en vinden de vertalingen in rap
tempo plaats.
Barry: „We zijn ontzettend dankbaar dat de website zoveel
geraadpleegd wordt. Dat is een grote zegen. Maar er is nog zoveel
geestelijke honger. De behoefte aan Bijbels gefundeerde lectuur
blijft groeien. De vraag ernaar dus ook. We willen daarom zo snel
mogelijk verder gaan met het vertalen van lectuur. Daarvoor zijn
we afhankelijk van onze donateurs. Van gemeenten die ons werk
dragen, zowel financieel als in gebed. Vrouwenverenigingen,
jeugdverenigingen, particulieren en kerkenraden, kortom:
iedereen die de verspreiding van Gods Woord een warm hart
toedraagt. We hebben hen nodig. En dat kan op een heel eigen
manier. Zo hebben we een familie die de kosten voor de vertaling
van een specifiek boek op zich heeft genomen. Ze sparen ervoor
en zien elke keer het bijzondere resultaat. Het is toch prachtig als
je op die manier je steentje bij kan dragen aan de verspreiding
van het Evangelie?”
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Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten
actueel op social media en WhatsApp-groepen
Projectcoördinator Barry van der Schoot
was voor een aantal weken in Jordanië.
Ze vertelt wekelijks over haar ervaringen
op Facebook, waardoor de ontwikkelingen
daar op de voet te volgen zijn. Kijkt en leeft
u ook mee?
22 september “Een grote wens is vervuld! Na twee jaar ben
ik weer terug in Jordanië, een land waar ik veel van ben gaan
houden. Momenteel is het hier nog volop zomer. Het is heet
en droog. Water is ongelooflijk belangrijk hier. Maar het heeft
afgelopen winter te weinig geregend. Het land lijkt wel een
grote woestijn. Iedereen en alles smacht naar water. Bovenal
hebben mensen de boodschap van het Levende Water nodig.
Daarom is het zo bijzonder om te zien dat de Heere hier werkt.
In de gemeente waar ik bij mag horen heeft iedereen een taak.
In de verkondiging van het Woord, op de zondagsschool, in het
evangelisatiewerk en het bezoeken van vluchtelingen. De Heere
geeft er Zijn zegen over. De gemeente groeit, maar niet alleen
hier. We horen dat in heel het Midden-Oosten de honger naar
het Woord groot is. We zien dat ook aan het aantal bezoekers
van onze website vanuit het Midden-Oosten. Dat groeit enorm!”
29 september "In de Bijbel worden christenen vergeleken
met het zout der aarde. Zout was in Bijbelse tijden niet alleen
van levensbelang als conserverend middel maar ook als
levensmiddel op zich; bovendien had het een belangrijke rol

in bepaalde offerhandelingen. Het was bijzonder kostbaar.
Wanneer Jezus Zijn discipelen ‘het zout der aarde’ noemt in
Mattheüs 5:13, dan benadrukt hij hun belang voor andere
mensen.Het zout der aarde heeft in de Bijbel een tweeledige
betekenis: Mensen waarschuwen voor de eeuwige ondergang
en anderzijds door woord en leven te winnen voor Christus.
Het zendingsveld ligt niet alleen ver weg, maar juist ook dichtbij.
Direct om ons heen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen.
Ook hier in Nederland is de nood hoog, en zijn er zoveel vragen.
Ook hier in Nederland kan betrouwbare christelijke lectuur een
prachtige rol spelen om mensen te winnen voor Christus.
Laten we gebruik maken van de schatten die we op
lectuurgebied hebben gekregen. En daarin delen.
Tot opbouw van Gods Koninkrijk. “
20 oktober “Afgelopen week ontmoette ik ouderling Yusuf
uit de gemeente waar ik altijd te gast ben. Hij heeft de website
bekeken en was onder de indruk van de boeken. De gemeente
heeft uitgebreide WhatsApp-groepen. Onder andere een
groep voor Irakese vluchtelingen die in Jordanië verblijven en
regelmatig de Bijbelstudie-groepen van de gemeente bezoeken.
Een andere WhatsApp-groep betreft christenen in Egypte.
Bij elkaar gaat het om honderden mensen. Deze mensen
hebben allemaal een link gekregen naar de website. Enkele
weken geleden is het boek van ds. Vergunst: "Brug naar Genesis"
in het Arabisch in korte tijd van twee tot ruim 200 downloads
gestegen. Dat is wel heel bijzonder om te zien."

Eind oktober bezocht een delegatie van de Nigeria
Reformed Church en van ZGG de bookshop in Accra.
Omdat vanwege
COVID-maatregelen en
veiligheidskwesties het niet
mogelijk bleek om de synode
van de Nigeria Reformed
Church te bezoeken, werd een
ontmoeting in Ghana gepland.
Een bezoek aan de bookshop
hoorde daar natuurlijk bij.
Bezoek ZGG aan
de bookshop in Accra.
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Veense Bijbelverspreiding in het klein
Toen in de gereformeerde gemeente in Veen in het begin van de zomer wat
buitenlandse types in de kerk zaten, wist menigeen niet wat te doen. Het echtpaar
Poortvliet zocht het contact. Wat een eenvoudige app op je mobiel al doen kan om aan
Bijbelverspreiding te doen!

Marjon Poortvliet noemt wat ze meemaakten ‘best wel
bijzonder’(heel bijzonder). De jonge mannen kwamen redelijk
trouw, soms in wisselende samenstelling. „Eén van hen was
de meest trouwe en hij zat maar met zijn mobiel in de hand.
(Hij kwam elke zondag, de ene keer een keer, de andere keer
beide keren.) Als kerkgangers heb je het er dan met elkaar
over en vraag je je af wat je moet doen. Uitnodigen? Een
gesprek beginnen? Uiteindelijk hadden wij zoiets van: je kunt
die mensen toch niet zo maar laten zitten? Maar hoe begin je
nou een gesprek met iemand die je helemaal niet kent. Ik ken
dan nog wel een beetje Duits en Engels, maar ja, dan zie je er
toch tegenop. Op een gegeven moment zag mijn man die ene
jongen fietsen en toen sprak hij hem aan. Of hij toen niet erg
wilde of dat ze elkaar niet verstonden: mijn man kwam niet erg
ver met hem.”
Een van de volgende zondagen zagen ze elkaar toch weer in
de kerk. De Veense: „We hadden afgesproken, dat we hem dan
zouden uitnodigen voor een kopje koffie uit de kerk. Uiteindelijk
bleek dat de jongens uit Oekraïne komen en in Veen aan het
werk waren om wat geld voor thuis te kunnen verdienen. We
hebben toen allebei Google Translate aangezet om over en weer
elkaar te kunnen begrijpen, want ze spraken echt geen andere
taal dan wat Russisch, (vooral Oekraïns). Je spreekt dan wat in en
zij kunnen vervolgens lezen wat je hebt ingesproken. Uit de kerk
zijn ze toen met ons meegegaan en hebben bij ons gegeten.
Die ene, in onze ogen heel serieuze jongen, bleek daar in een
Baptistengemeente naar de kerk te gaan. Hij bleek een gezin
met vijf en de ander met zes kinderen te hebben.”

Design
Dat Google Translate niet altijd helemaal werkte, namen ze voor
lief. Marjon: „Mijn man sprak bijvoorbeeld in: ‘die zijn’ en dat werd
dan ‘design’. Bovendien werkte het feit dat ze in hun alfabet te
maken hebben met andere letters ook niet mee. Toch hebben
we dat allemaal kunnen ‘overwinnen’. Uiteindelijk heeft mijn
man (hij is diaken) in de kerkenraad de vraag gesteld of we niet
iets voor die mensen konden betekenen. Wat ze verdienden was
nauwelijks voldoende om in hun levensonderhoud te kunnen
voldoen, alhoewel een maandloon hier evenveel is als een
jaarloon daar. Uiteindelijk hebben we met elkaar een Teamsavond belegd, waarbij ook een tolk aanwezig was. Dan is het wel
heel bijzonder dat je, hoewel ze daar écht geen gereformeerde
gemeente hebben en dus ook andere manieren en gewoonten
kennen, elkaar toch verstaat en verbinding voelt als het gaat om
de vraag wat God wil dat we doen zullen en wie Hij is en wil zijn
voor zondige mensen.”
Kistje
Het deputaatschap Bijbelverspreiding is uiteindelijk in het
contact nog van betekenis geweest, omdat de familie Poortvliet
de mannen graag iets mee wilde geven toen ze onlangs weer
naar hun land terugkeerden. Marjon: „We ontdekten dat het
deputaatschap verschillende boeken en Bijbels in het Russisch
konden verstrekken en die wilden we graag meegeven.
De mannen, mede door hun bescheidenheid, hielden dat
aanvankelijk wat af, want ze vroegen zich af of die wel door de
douane zouden komen en ze er dan misschien niet last mee
zouden krijgen. Mijn man bouwde een kistje, deed die in een
tas en dat zat vol met boeken. Bij zijn afscheid stelde hij voor om
voor elkaar staande te bidden. Het is best indrukwekkend om
zoiets mee te maken. We hopen dat die boeken daar tot zegen
mogen zijn. Zo kun je op een eenvoudige manier soms iets
betekenen voor het verspreiden van het Woord van God.”
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Colofon
Het Goede Nieuws voor Indiase Christenen
Bijna 500 boeken in 14 verschillende talen!
Duizenden christenen uit heel de wereld
hebben de website al bezocht en boeken gedownload

Iemand vertelde mij over jullie website.
Ik ben gaan kijken en vond daar heel belangrijke boeken.
Ik heb ze gedownload en gelezen. Het was een enorme
bemoediging in deze moeilijke periode van het coronavirus.
Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen.
We hebben weer nieuwe hoop. Nu zijn al deze boeken
op jullie website gratis te downloaden.

Shyam Sai
uit India
www.bibleandbookministry.com is een gezamenlijk project van 5 deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten.

Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, tweede voorzitter
Ds. W.A. Zondag, secretaris
Dhr. M. van der Wilt, penningmeester
Dhr. A. Bremmer
Ds. G.P. van Nieuw Amerongen
Dhr. A.L. Plomp
Ds. C. Sonnevelt
Redactie:
Ds. W.A. Zondag
Mevr. B. van der Schoot
Dhr. D. Harkes
Algemeen secretaris:
Dhr. D. Harkes
Dr. Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop
Tel. 0172 – 21 00 28
dharkes@bbministry.com
Voorlichting:
Dhr. A.H. van der Toorn
Tel. 079 – 34 60 404
info@bbministry.com

nieuws

Projectcoördinator:
Mevr. B. van der Schoot

Boek De Christenreis
Het boek De Christenreis van John
Bunyan in het Telugu staat bovenaan
de lijst van de meest gedwonloade
boeken: ruim 1500 keer!

Op de hoogte blijven van het werk van Bible and Book Ministry?
Dat kan ook via onze LinkedIn-pagina. Daar posten we regelmatig berichten

Productie:
Foto's: Herbert Bolier, Sjaak Verboom,
Bram Jobse, W.Chr. Hammink en Erik Kottier
Redactionele begeleiding:
ProteXt – tekstschrijversbureau
Opmaak: PromoVisique
Productie en logistiek:
Tinto Media, Hendrik-Ido-Ambacht
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 steunen.

over de voortgang van het digitaal lectuurporject.
www.linkedin.com/in/bible-and-book-ministry

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