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Actueel nieuws over het digitaal
lectuurproject Bible and Book Ministry

"Ik ben erg dankbaar voor de ondersteuning die ik van
jullie heb gekregen tijdens de pandemie. Het was een
moeilijke tijd voor mij, in het bijzonder toen ik corona
kreeg en opgenomen werd in het ziekenhuis. Maar
de Heere heeft me nieuwe kracht gegeven; ik mocht
helemaal herstellen.
Ik wil jullie hartelijk dank zeggen voor de financiële hulp
en alle gebeden voor mij en mijn familie. De situatie was
bijzonder ernstig. Er was in ons gezin geen enkele bron
van inkomen in deze periode, dus u begrijpt hoe welkom
de hulp uit Nederland was. Heel hartelijk dank!"
Amit Rekate
Vertaler in het Hindi van Bible and Book Ministry

Voortgang van het werk
INDIA

RUSLAND

De meeste vertalers en editors/coördinatoren doen trouw hun
werk. Sommigen zijn gestopt met het werk, om verschillende
redenen. Hun plaatsen zijn alweer al ingenomen door nieuwe
vertalers. De coronapandemie heeft echter grote sporen
getrokken in India. Bijna alle vertalers in India (19 in totaal)
hebben zelf corona gehad of hadden gezins-en familieleden die
getroﬀen waren. Het is begrijpelijk dat er in deze periode door de
meesten niet veel vertaalwerk werk is verzet.

In de achterliggende weken ben ik via de bemiddeling van
onze Russische editors in contact gekomen met drie potentiële
vertalers. Ze hebben alle drie een proefvertaling gemaakt. Twee
van hen deden het erg goed; de derde heeft wel potentieel,
maar moet nog wel wat ondersteuning krijgen. Het zou fijn zijn
om het kleine Russische vertaalteam met enkele mensen te
kunnen versterken.

CORONAHULP
Tijdens de zware pandemie, die half mei ook over India trok,
heeft het deputaatschap Bijzondere Noden gevraagd of er
via het netwerk van deputaatschap Bijbelverspreiding hulp
verleend kon worden aan getroﬀenen. Barry heeft dat samen
met Jaipaul en Zephaniah van Speiro opgepakt. Ruim zestig
pastors (die allemaal betrokken zijn bij het verspreiden van
de lectuur van Speiro) en een aantal vertalers van Bible and
Book Ministry hebben hulp ontvangen in de vorm van een
voedselpakket en geld voor medicijnen. De mannen van Speiro
hebben veel werk verzet en de dank van de ontvangers in India
aan de christenen in Nederland was zeer groot.

ANDERE TAALGEBIEDEN
Naast het werk voor de Russische en Indiase pagina’s hebben
de andere taalgebieden ook de nodige aandacht gekregen. Zo
zijn er ook boeken geplaatst in het Engels, Arabisch, Hebreeuws,
Albanees, Indonesisch, Spaans en, als laatste loot aan de
talenstam, in het Urdu. Op dit moment staan 471 boeken en
traktaten op de website. Er wachten momenteel nog zo’n
25 boeken om geplaatst te worden. Op dit moment biedt de
website dus in veertien talen boeken aan.
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Cijfers
Via Google Analytics én
het aantal downloads dat
we op onze website kunnen
zien, hebben we een redelijk
zicht op het aantal mensen
dat de website bezoekt en
welke boeken er in welke
talen gedownload worden.
Hiernaast wat ‘highlights’
van onze bevindingen:

‘Een van onze
predikanten wees mij
op jullie boekensite.
Deze boeken zijn een
groot voorrecht.’
Chandramini uit India

•
•
•
•

•

Half juli staan er inmiddels 471 boeken en traktaten op de
site. Ter vergelijking: december 2020 waren dat er 358.
In het afgelopen half jaar bezocht 65 procent van het aantal
bezoekers de website via mobiel en 35 procent via desktop.
Vanaf voorjaar 2019 tot nu toe zijn er ongeveer 17.500
downloads geweest.
Naast de download-aantallen worden er ook boeken gelezen via de
PDF-reader. Dit wordt vaak gedaan. Het aantal gelezen boeken kan dus
nog vele malen hoger liggen.
Enkele voorbeelden van boeken die het meest gedownload
worden:
- Engels:
Questions by the Bible Stories for Children 495x
- Arabisch:
Bible Stories for Children II
77x
- Russisch:
Commentary Old Testament 1
80x
- Hongaars:
The Great Awakening
99x
- Indonesisch: Tulip
231x
- Telugu:
Pilgrim’s Progress
1581x

‘Hartelijk dank voor de uitgaven en de
website, ik ben er zeer door gezegend.
Ik wens jullie vrede toe.’
Klement uit Albanië

‘Ik dank de Heere
voor deze website.
Mijn geestelijk leven
is versterkt door deze
boeken.’
Venkat uit India

‘Hartelijk dank voor het maken van deze website. Wij, als Gods
knechten, dienen Hem in de arme plattelandsgebieden in Indonesië
en hebben geen geld om dure theologische boeken te kopen. Maar nu
kunnen we op jullie website het Bijbelcommentaar van Matthew Henry
lezen en bestuderen zonder te bedenken hoe we dat moeten betalen.
De Heere zegenen jullie.’
Verry uit Indonesië
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Nieuw geplaatste boeken op de website
www.bibleandbookministry.com
REGELMATIG WORDEN ER NIEUWE BOEKEN OP DE WEBSITE GEPLAATST, ZOALS:

RUSSISCH
De Bijbelverhalen - Jos Kardol
Wedersta de duivel - Thomas Brooks
Brug naar Genesis – Ds. A. T. Vergunst
Israëls verwachting – Isaäc da Costa

GUJARATI (India)
De familie in Bethanië – R. M. McCheyne

BENGAALS (India)
De Bijbelverhalen van Jos Kardol in het Bengaals

TAMIL (India)
Brug naar Genesis – Ds. A. T. Vergunst

HINDI (India)
Teach all nations – H. van Dam
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WhatsApp-groep en Facebook-pagina’s
De medewerkers van Speiro hebben een
WhatsApp-groep in Telugu, die ruim 400
deelnemers telt. Als er een nieuw boek
op de website geplaatst is, wordt dit
gecommuniceerd aan deze groep, waarvan
de leden het op hun beurt weer aan anderen
kunnen doorgeven.
In diverse talen zijn we begonnen met het opzetten van een
Facebook-pagina voor Bible and book Ministry.
In korte tijd heeft de Indonesische pagina meer dan 3500
volgers gekregen en de Arabische pagina zelfs ruim 55000.
We hopen binnenkort ook te starten met een
Facebook-pagina in de India-talen.

Taal

Aantal downloads

Aantal downloads

Aantal downloads

mei 2019 - april 2020

mei 2019 - december 2020

mei 2019 - juli 2021

Engels

1.594

2.673

4.784

Arabisch

241

521

1.166

Hebreeuws

34

39

110

Russisch

694

1.251

1.590

Albanees

58

211

321

Hongaars

171

222

266

Indonesisch

59

129

553

Telugu

1.882

5.281

8.090

Hindi

39

86

108

Tamil

2

42

79

Gujarati

0

277

241

Bengalees

1

47

178

Spaans

6

50

77

Urdu

-

-

1

Totaal:

4.781

10.779

17.563
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Ds. Blok 50 jaar betrokken
bij Bijbelverspreiding
Het deputaatschap Bijbelverspreiding bestaat
deze maand precies 50 jaar. De Gorinchemse
predikant L. Blok maakt er al even lang deel
van uit. „Ik heb daar indertijd mee ingestemd
en heb nooit aanleiding gezien met het werk
te stoppen. Ik zou ook niet willen ontkennen
dat de Heere er Zijn zegen aan heeft willen
verbinden.”

gemeenten bereid bleken zijn werk te steunen met behoorlijke
bedragen. Ik herinner me een situatie waarin ds. Vergunst
een veel groter bedrag beloofde dan de bedoeling was, met
de woorden ‘We shall overcome!’ Nou, dat heb ik geweten als
penningmeester: het Engelse pond was toen ook nog knap duur.”

Het was de synode van 1971, die destijds inzag dat er een
besluit nodig was in de situatie, waarin er zowel ambtsdragers
waren die het werk van de Gereformeerde Bijbel Stichting
(GBS) wilden steunen als ambtsdragers die zitting namen in
het bestuur van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG), dat
de zogenaamde ‘Tukkerbijbel’ uitgaf. „Er moest ‘bemanning’
komen voor het deputaatschap en op de eerste vergadering
ben ik direct tot secretaris/penningmeester benoemd. Er
moest van alles worden opgezet en gelukkig heeft dominee
A. Vergunst destijds een belangrijke rol kunnen spelen om de
onderlinge verhoudingen weer goed te krijgen. Ik weet nog dat
hij op een gegeven moment vroeg: ‘Wie is er van jullie tegen
de Statenvertaling?’ Nou, niemand natuurlijk. Al doorpratend
groeide bij dat deel dat posities innam, het besef dat het niet
best is om in de kerk ruzie te maken over de vertaling van het
Woord van God. Na allerlei ontwikkelingen ligt tegenwoordig
veel meer de nadruk op de verspreiding van de Bijbel in
verschillende talen en de geschriften die daarop gegrond
zijn in de talen van het land waarin we onze werkzaamheden
verrichten, zoals in Oost-Europa, Ghana en India,” vertelt ds. Blok.

Ontwikkeling
Ds. Blok roemt de inspanningen van zijn ambtsbroeder
ds. C. Harinck, die in die tijd in Dordrecht stond en kon
‘beschikken’ over een commissie die veel vertaal- en nakijkwerk
voor de Bijbelcursus heeft verricht. „Er is toen op een gegeven
moment het idee geopperd om zélf boekjes te maken die voor
verspreiding in aanmerking zouden kunnen komen. In die tijd
is ook een boekje met Bijbelse vertellingen van ds. Meeuse
in het Hongaars vertaald. Daarna is het contact met de BTS
afgebouwd en zijn we meer op eigen benen gaan staan. Via de
contacten die ds. Hakvoort had in Oost-Europa konden we ook
aan de aanvragen vanuit de Oostbloklanden gaan voldoen.
Via de stichting Oikonomos zijn we in India terechtgekomen en
hebben de vertaling van vele geschriften in allerlei talen van
dat werelddeel kunnen ondersteunen, maar ook een rol kunnen
spelen in de toerusting van ambtsdragers door de conferenties
die we daar bezochten. En als laatste hebben we nu de digitale
ontwikkeling, die het natuurlijk mogelijk maakt om vanuit elke
willekeurige plaats op aarde Bijbelboeken en op Gods Woord
gegronde geschriften te beluisteren en te downloaden. Het
feit dat we daarin samenwerken met de deputaatschappen
Bijzondere Noden, Zending en Israël is een enorme steun in de
rug.”

Financiële steun
Aanvankelijk, zo herinnert zich de bijna 80-jarige predikant,
werd veel samengewerkt met de Schotten. De predikant: „Het
Schotse Blythswood Traktaatgenootschap (BTS) hield zich bezig
met evangelisatie met behulp van traktaten, Schriftgedeelten
en het uitdelen van Bijbels. De BTS verzorgde bovendien een
schriftelijke Bijbelcursus. Het initiatief tot oprichting ontstond
vanuit de Free Presbyterian Church van Schotland. De voorzitter
van destijds, ds. J. W. Ross bezocht regelmatig ons land en ging
regelmatig met het goede nieuws weer naar huis dat onze

Zegen
Als de Gorinchemse predikant terugblikt op de 50 jaren
Bijbelverspreiding, merkt hij op: „Gods Woord zal nooit ledig
wederkeren, maar doen wat Hem behaagt. Ik geloof zeker dat er
zegen op het werk rust. Daar geven de persoonlijke getuigenissen
van mensen uit verschillende werelddelen die in aanraking
kwamen met het Woord van God en die ik ontmoette, ook wel
aanleiding toe. Ik sprak soms heel eenvoudige mensen uit kleine
gemeentes uit vergelegen landen, waarvan ik hoorde: dát heeft
de Heere geleerd! De Heere kent degenen die de Zijne zijn.”
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Uit een RD-bericht van 1978
Werk BTS breidt zich snel uit
Steun Geref. Gemeenten
ROTTERDAM - De deputaten voor de
Bijbelverspreiding van de Gereformeerde
Gemeenten hebben dinsdag opnieuw 6000
pond (ongeveer 24.000 gulden) gegeven voor
Bijbelverspreiding door het Blythswood Tract
Society. Tevens is ds. J. W. Ross uitgenodigd om
tijdens de jaarlijkse Zendingsdag in Hilversum, die
men in 1979 hoopt te houden, te spreken.
Het BTS verspreidde in 1977 verschillende
traktaten met een totale oplage van 500.000 stuks.
Na kennismaking met de inhoud van zo'n kort
traktaat vraagt men soms een Bijbel aan.

In 1978 werden 10.000 Bijbels verspreid. Daarin is
in mei voor ongeveer 20.000 gulden bijgedragen
door de deputaten Bijbelverspreiding van de
Geref. Gemeenten. Voor 1979 heeft men een
bestelling geplaatst van 12.000 Bijbels. Het BTS
werkt daarin nauw samen met het Trinitarian Bible
Society in Londen.
Op 4 november heeft het BTS een ‘bookshop’
geopend in Aberdeen. ‘Als we de grote duisternis
in aanmerking nemen, die over ons volk ligt en de
overvloed aan pomograflsche lectuur die over ons
uitgestort wordt, kunnen we alleen maar zeggen:
‘Hoe meer van deze winkels, hoe beter,’’ aldus ds.
Ross.
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Gods Heilig Woord
Wat een heerlijk boek! Ik lees de Bijbel,
maar nog meer leest de Bijbel mij. Ik lees
mijn eigen veroordeling, maar ook over God
en Zijn Zoon. Ik hoor van de Heilige Geest.
Door dit Boek leer ik God kennen. Ik bemerk
dat Hij niet is om te kopen, dat Hij Rechter
is en ik verdoemelijk zondaar. Ik lees van
onbegrijpelijke genade door het geloof in
Jezus Christus, dat God mijn leven leidt en
nog veel meer.

Wat ik lees maakt telkens weer indruk, het zet de dingen op
zijn plaats. Het Woord was het middel tot mijn bekering en het
bekeert me telkens opnieuw. Ik houd van Gods Woord, ook al
snijdt het diep in mijn vlees. Het is recht op de man af, prachtig
en verfrissend. Het troost, wijst naar boven, smaakt naar meer en
zonder mijn Bijbel lijkt God ver weg en is het zo stil. Ik lees nu elke
dag op geregelde tijden uit Gods Woord. Het raakt me niet altijd
zo diep, maar ik leer er altijd wat van. Ik raad iedereen aan het
(biddend) te lezen. Je kunt er niets mee verliezen toch?
Ds. P. van Ruitenburg
Uit : Een hele verandering. Als God je bekeert.
Den Hertog Houten

Vroeger had ik zo mijn twijfels en veel vragen bij de Bijbel. Nog
heb ik niet alle antwoorden, maar ik ben overtuigd dat God Zijn
hand heeft gehad in het schrijven en dat dit Boek onfeilbaar
is. Ik hoef dat niet bewezen te hebben, ik geloof het toch wel,
want ik voel het in mijn hart. Dit boek is echt en waar. Geen
mensenwoord is zo eerlijk. En als de Heere het Woord toepast,
is het of ik Zijn stem hoor. Ik geloofd dat de Heilige Geest de
boodschap dan in mijn hart draagt en dat Gods Woord een
persoonlijke brief voor mij is. Geen mens kan me uit mijn hoofd
praten dat deze Bijbel Gods onfeilbaar Woord is.

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en
scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en
gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der
samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der
gedachten en der overleggingen des harten.
Hebreeën 4 : 12

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor
mijn pad.
Psalm 119 : 105
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Heidelberger in Ethiopië
Het 50-jarige deputaatschap Bijbelverspreiding ondersteunt organisatie Addis Alem
met het drukken en introduceren van de Heidelberger Catechismus in Ethiopië.
Het inmiddels in de Amhaarse taal vertaald en gedrukte boek ‘The Only Comfort’
van ds. C. Sonneveldt wordt er gebruikt om die te introduceren.
Een interview met Pim Marijs, directeur ter plaatse.

Pim, wie ben je, wat is je taak en bij wie ben je op welke
manier in dienst?
„Ik woon sinds 2010 in de Ethiopische plaats Debre Zeit. Ik werk
voor de organisatie ‘Addis Alem’, wat in het Amhaars betekent:
‘Nieuwe Wereld’. Ik ben directeur (Country Director of Country
Representative) voor de Ethiopische organisatie en activiteiten.
In de achterliggende jaren hebben we verschillende activiteiten
opgezet. We werken met ons team ‘sociaal-maatschappelijk’
werk samen met de Non-Governmental-Organisation (NGO)
‘Addis Alem Foundation’. Binnen de NGO richten we ons op
het ondersteunen van de meest kwetsbare mensen uit de
samenleving in Ethiopië. Dit zijn voornamelijk de gehandicapten,
alleenstaande (tiener-)moeders en daklozen. We ondersteunen
in noodhulp, maar richten ons vooral op het minder kwetsbaar
maken (weerbaar maken) van deze doelgroep. We zorgen voor
Bijbelverspreiding, literatuurontwikkeling en training van zowel
deze kerkleiders, predikanten en evangelisten maar ook van
zondagsschoolmedewerkers.
Mijn taak is behoorlijk breed en bestaat uit het leiden van de
twee organisaties, ontwikkelen van projecten en projectplannen,
contact houden met de moeder-organisatie in Nederland, zoeken
naar partners en rapporteren naar (financiële) donoren.”
Doe je het werk alleen, ben je met anderen….iets over je
persoonlijke omstandigheden…
„Ik zou dit werk nooit alleen kunnen doen. Mijn vrouw Gerdine is
de ‘founder’ van de sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij is het
brein achter de uitvoering van de projecten. Ook geeft zij training
in handwerken en naaien. Binnen de NGO hebben we een team
van 11 lokale medewerkers die samen met ons de projecten
uitvoeren. Daarnaast nog een aantal vrijwilligers. Binnen het
kerkenwerk hebben we twee fulltime medewerkers en een
aantal parttime medewerkers. Ook onze kinderen Hannah (10),
Japshra (8) en Jafeth (6) proberen we te betrekken bij het werk
wat we doen. Wanneer we bijvoorbeeld een training geven voor
zondagsschoolmedewerkers, krijgen de kinderen ook een kleine
taak in het werk. We vinden het belangrijk dat zij zien waarom
wij werken en leven in Ethiopië. We willen hen leren om zich
beschikbaar te stellen voor het werk in Gods Koninkrijk.”

Wat is je persoonlijke motivatie voor je werk?
„God heeft ons voor dit werk geroepen. Hij heeft ons op deze
plek gebracht en ons deze taak gegeven. Dit is de belangrijkste
motivatie. En juist als er dingen tegenzitten en als ons werk
moeilijk is, kunnen we hierop terugvallen. Van Hem staat in
Mattheüs 28:18: ‘En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen,
zeggende: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat
dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den
Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende
hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben
met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’’
Jezus gebruikt de woorden ‘Onderwijzen’ en ‘leren. We zien in
ons werk het belang terug van bBijbels onderwijs en het leren
van Christenen om Gods wil te volgen en Bijbelse normen te
ontwikkelen. Het mooiste in ons werk is dat we mensen kunnen
helpen op de twee belangrijkste vlakken physical en spiritual. Ik
denk dat dit is wat God wil: de daad bij het Woord voegen.
Een andere motivatie is de ontzettend grote nood die we
tegenkomen op geestelijk gebied. Terwijl ‘wij’ in het westen alles
tot in de details hebben uitgeplozen (qua theologie/doctrine),
hebben sommige evangelisten hier moeite de Bijbel te lezen, laat
staan dat ze het zouden kunnen begrijpen.”
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Hoe ben je met het deputaatschap Bijbelverspreiding in
contact gekomen?
„We hebben veel contact met locale kerken en kerkleiders. Met
die contacten kwamen we erachter hoe laag het Bijbelkennislevel
was bij evangelisten, predikanten en kerkleiders. Kun je nagaan
hoe het ermee staat bij de kerkgangers. Ook was er weinig
materiaal, zoals literatuur, beschikbaar in de locale talen. Vooral
op het gebied van Bijbels onderwijs was er voor kerkgangers
weinig beschikbaar. In Nederland zijn we zo ontzettend
gezegend met een overvloed aan literatuur voor bijvoorbeeld
jeugdwerk en catechisatie. We kwamen op het idee om de
Heidelbergse Catechismus te vertalen in de locale talen en deze
te introduceren. Hiervoor zochten we partners die dit konden
en wilden ondersteunen. Ik ken het werk van deputaatschap
Bijbelverspreiding een klein beetje vanuit Ghana en ook heb
ik contact gehad met Gerard Wassink over het werk in Albanië.
Zo kwam ik bij het deputaatschap terecht, dat bereid bleek het
drukken en introduceren van de catechismus te ondersteunen.
Het boek ‘The Only Comfort’ is inmiddels vertaald en gebruiken
we als hulp bij de introductie van de catechismus. Zo hebben we
dit boek vertaald en gedrukt in het Amhaars.”
Wat zou je in verband met je werk aan de lezers van de
Silas willen meegeven?
„Waardeer wat wij in Nederland hebben aan grondslag, basis,
theologie en doctrine, maar laat dit je er niet van weerhouden
kritisch te zijn en de Bijbel zelf te onderzoeken. Wees dankbaar
dat we in Nederland de beschikbaarheid hebben over enorm
veel Bijbels: in Ethiopië moeten mensen het soms doen met één
Bijbel in een ‘kerkgebouw’. Er is ontzettend veel vraag naar Bijbels
en Bijbelkennis, vooral bij jongeren en studenten. Vanmorgen
hadden we Bijbelstudie met een aantal mannen vanuit de kerk en
behandelden we 1 Johannes 2 vers 17: ‘En de wereld gaat voorbij,
en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in
der eeuwigheid’. Dit is zo waar voor elke christen in Ethiopië, maar
ook zeker in Nederland.”
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Nieuw pakhuis in
Woerden

Er is een nieuw, kleiner
pakhuis in Woerden voor
Russischtalige boeken. Het
deputaatschap Israël en
Evangelisatie hebben daar
ook hun opslag.

Bijbelverklaring van Matthew Henry
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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.

400 voorgangers ontvangen via de organisatie Friedenstimme de
9-delige Bijbelverklaring van Matthew Henry.

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