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In een christelijke boekwinkel in Jakarta worden de boeken van de Matthew Henry verkocht

Dep
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Barry van der Schoot met een
studente van een christelijke
pabo in Makassar, Sulawesi.

'Nieuwe wegen

voor oude taak van
Bijbelverspreiding'

MEDITATIE

Gaat heen in de
gehele wereld,
predikt het Evangelie
aan alle creaturen.
MARKUS 16: 15

Het is inmiddels tweeduizend jaar geleden
sinds God het bevel gaf om het Evangelie
te verbreiden in een wereld vol ongeloof,
wreedheid, hartstocht en zonde. Naar onze
maatstaven gerekend, was het een onmogelijk
werk. De mannen moesten gaan verkondigen
dat de bestaande godsdiensten op aarde vals
waren en dat men die moest opgeven. Mensen
moesten ertoe overgehaald worden om hun
oude leven met de daarbij horende gewoonten
en gebruiken op te geven. Zij moesten een
nieuw leven gaan leiden.
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Nieuws

De apostelen kwamen van alles tegen in die geestelijke strijd.
Zij werden geconfronteerd met afgodendienst, met spottende
wijsgeren, met een volksmassa die Gods Woord niet kende, met
bloeddorstige keizers en de grote invloed van Rome. Het leek de
meest zinloze onderneming die ooit is gestart. Zó weinig kans
van slagen scheen er te zijn.
Welke wapenen gaf God deze mannen mee in de strijd?
Vleselijke wapenen? Wereldse macht? Rijkdom om mensen
om te kopen? Niets van dat alles. God gaf hun enkel de Heilige
Geest in hun hart en de Schriften in hun hand. En wat was het
resultaat? Binnen enkele generaties werd de hele maatschappij
veranderd door de Bijbelse leer! Slechte gewoonten verdwenen
en de boom van het christendom botte uit. Door… de kracht
van Gods Woord!
John Charles Ryle 1816-1900
(Uit: Gouden momenten, De Banier 2015)
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INTERVIEW

'Nieuwe wegen voor oude taak
van Bijbelverspreiding'

ds. C. Harink

Hij was 50 jaar geleden al bij de instelling
van het deputaatschap Bijbelverspreiding
betrokken, maar toch heeft de inmiddels
88-jarige ds. C. Harink nog wel een
‘hedendaags’ advies. "Maak video-opnames
van Bijbelvertellingen, waarbij bijvoorbeeld
achteraf vragen kunnen worden gesteld via de
website.” Een interview met iemand van het
eerste uur.
"Het was bij de instelling in 1971 geen gemakkelijke tijd, tóen
al niet, als het om de vertaling van de Schrift gaat,” vertelt de
emerituspredikant. Langzaam, maar zeker, ontstond er wat
wildgroei en scheefgroei, waardoor sommige ambtsdragers
zitting hadden in het ene genootschap (Nederlands
Bijbel Genootschap, NBG) en andere weer in het andere
(Gereformeerde Bijbel Stichting, GBS). Er is toen een commissie
ingesteld die met ds. Tukker van de NBG ging spreken
en ook wel met de mensen van de GBS, maar die boekte
weinig vooruitgang. Beide organisaties leken nauwelijks nog
beïnvloedbaar. De commissie was er in de eerste plaats op uit

verdere verdeeldheid te voorkomen. Toen de daaropvolgende
synode zich opnieuw over de situatie boog, heeft die een
belangrijke en goede uitspraak gedaan, namelijk dat de
vertaling en de verspreiding van de Bijbel een taak van de
kerk moet zijn en niet van een stichting. Daarmee is tegelijk de
instelling van het deputaatschap verklaard. Uiteindelijk won de
sympathie voor de GBS het van die voor het werk van de NBG.”
BIJBELSE GESCHRIFTEN
De aandacht van het werk voor het deputaatschap kreeg vrij
snel een ‘andere poot’. Ds. Harinck: "Er kwam ook een vraag
van het zendingsveld: er was behoefte aan Bijbels en Bijbelse
geschriften. We konden goed samenwerken met de Free
Presbyterians in Schotland. Ze werkten eigenlijk boven hun
krachten aan het ontwikkelen van schriftelijke Bijbelcursussen.
Ze hadden bovendien nog een werkgebied in Congo en Nigeria
en alles bij elkaar werd de taak die zij zelf op de schouders
hadden genomen, ook financieel gezien, erg zwaar. We hebben
dat werk eerst financieel ondersteund en vonden in Nederland
particulieren bereid om de gemaakte cursussen na te zien.
Maar ons doel was: een eigen werkterrein. In overleg is dat
Ghana geworden. De Schotten hebben ons adressenbestanden
gegeven en hebben zich daar eigenlijk geheel teruggetrokken.
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We ontwikkelden een goede uitleg van de Heidelbergse
Cathechismus en vanwege de vraag naar Bijbels en
verantwoorde boeken en geschriften is het ontwikkelen van
schriftelijke cursussen en het drukken van goede vertalingen
gaandeweg daar hoofddoel geworden. Dat leverde een
omvangrijk werk op van 'zending per post'. De cursussen
werden uiteindelijk gemaakt in Ghana en heen en weer
gezonden van cursist naar corrector. Een speciale commissie
van meelevende leden in Dordrecht heeft in het begin alles
opgezet en gecoördineerd. Wat heeft de e-mail toch een
snelheid van werken met zich meegebracht! Die hadden
we toen helemaal nog niet. In Ghana hebben we nu een
boekwinkel met een betrouwbare leiding. We waren toch
echt wel verwonderd toen we vernamen dat er behoefte was
aan de werken van Boston en dergelijke. Het was echt Gods
leiding dat ds. Pappoe op onze weg kwam. Hij heeft bewezen
door en door betrouwbaar en toegewijd te zijn aan de
boekwinkel. De reformatorische lectuur heeft niet nagelaten
veel voorgangers te beïnvloeden en rechtzinniger te leren
denken.”
OOST-EUROPA
De predikant uit Kapelle weet zich nog te herinneren hoe
het werk van het deputaatschap zich ook uitbreidde naar
Oost-Europa. "Nauwelijks een jaar na de 'Wende' waren we
daar. We hadden wat contacten met serieuze baptisten in
Kiev. Velen neigden er ook wel naar Billy Graham, die er zijn
invloed duidelijk heeft gehad. Men was de gedachte van
een 'doop door de Heilige Geest' en 'spreken in tongen'
toegedaan. Later werd ons werkgebied meer naar de
omgeving Dubrovitschi verplaatst. Daar waren de baptisten
toch meer Bijbels en ook wat bevindelijker. Nu was er op
Flakkee al vroeg een commissie die ervoor zorgde dat er
Bijbels werden gesmokkeld naar het Sowjetgebied. Toen
dat gebied openviel en er bezoeken aan werden gebracht,
zagen de Zeeuwen dat er op een heel ouderwetse manier
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"Vanwege de vraag
naar Bijbels en
verantwoorde boeken
en geschriften, is
het ontwikkelen van
schriftelijke cursussen
en het drukken van
goede vertalingen
gaandeweg hoofddoel
geworden."

"Gods Woord heeft
kracht. Iedere Bijbel
die verspreid wordt,
is een zendeling. En
dat kan ook langs
nieuwe wegen."

landbouw werd bedreven. Toen werden er acties op touw gezet
om er oude Nederlandse landbouwmachines heen te brengen.
Zodoende werden de contacten meer en kregen we nog meer
vraag naar Bijbels en goede boeken. Ook als deputaatschap
hebben we gebruik kunnen maken van de contacten die er
vanuit particulieren al waren gelegd.”
MANDAAT
Maar zag het deputaatschap niet op tegen al het benodigde
(vertaal)werk? De predikant: "Ja, dat wel. Maar er was ook wel
heel veel enthousiasme vanuit de gemeenten. Mensen boden
zich spontaan aan. We zochten betrouwbare mensen voor
vertaalwerk en de Heere heeft ons ermee willen zegenen.
Natuurlijk was er ook de verleiding om bijvoorbeeld in Ghana of
Congo in materiële zin iets voor de mensen te willen betekenen,
maar daarvan hebben we echt moeten zeggen: ‘Dat gaat ons
mandaat te boven en daar moeten we als Bijbelverspreding
niet aan beginnen.’ Een diaconaal project was er zó op te zetten
geweest. Gelukkig hebben soms particulieren zich die nood
aangetrokken en zijn er hulpprojecten begonnen.”
VERBAZING
Is het niet verbazingwekkend, dat hier in Nederland soms
discussies worden gevoerd over vertaalwerk, terwijl een
Bijbelvertaling of vertaling van Bijbelse geschriften in
bijvoorbeeld regionale India-talen of andere talen ogenschijnlijk
‘gemakkelijk’ van de grond komen? Ds. Harinck: "Dat wekt
inderdaad verbazing. Ik was destijds bevriend met dominee
Van Haaren en die had veel sympathie voor het werk van de
GBS. Ik ben op verzoek tot de commissie toegetreden die de
besprekingen met de NBG en GBS voerde, maar heb er na twee
jaar voor bedankt. Ik ervoer een starheid, waar ik niet in mee

kon gaan. Ik heb het idee, dat dat nog zo is. Er wordt soms
aan dingen vastgehouden die niet te maken hebben met een
betrouwbare vertaling van de Bijbel, bijvoorbeeld aan oude
woorden en verouderde taaluitgangen. Laten we een vertaling
niet als ‘heilig en geïnspireerd’ zien. We moeten achting
hebben voor het werk van de Statenvertaling, maar daar niet in
doorslaan. Voor welke vertaling je bent, is bijna tot een Sjibbolet
geworden. Ik vind het verdrietig dat kerken over de Bijbel ruzie
maken. Vertalen en herzien is en blijft altijd mensenwerk. Je
zou als rechtzinnige kerken, die de Statenvertaling hoog willen
houden, hier een gezamenlijke weg moeten kunnen gaan.”
TOEKOMST
Als aan de predikant naar de toekomst van het deputaatschap
wordt gevraagd, antwoordt hij: "Er blijft grote behoefte aan
Bijbels en Bijbels verantwoorde geschriften in allerlei talen. Het
is Gods wil om het Evangelie te verbreiden en daardoor blijft
er een taak voor het deputaatschap. Wat is het toch belangrijk
dat het werk van de verspreiding van Gods Woord en goede
geschriften doorgaat! Gods Woord heeft kracht. Iedere Bijbel die
verspreid wordt, is een zendeling. En dat kan ook langs nieuwe
wegen. Het zou een idee voor de toekomst zijn als mensen
waar ook ter wereld via de website Bijbelvertellingen op video
konden volgen. Via de chatfunctie zouden ze vragen kunnen
stellen. Persoonlijk heb ik een aantal afleveringen mogen
verzorgen over de Twaalf Artikelen voor de Hudson Taylor
Stichting. Het is toch prachtig als je weet dat er bijvoorbeeld in
China een gezinnetje met kindertjes naar een Bijbelse vertelling
kan luisteren en zij er ook nog vragen over kunnen stellen?
Dat zijn misschien nieuwe wegen voor een vijftig jaar oud
deputaatschap, maar die mag je gebruiken om het Woord te
verbreiden, naar Gods gebod!”
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Het vertaalteam van de Matthew Henry
Barry van der Schoot

BARRY VAN DER SCHOOT OVER DE VERTALING VAN DE MATTHEW HENRY IN HET INDONESISCH

‘Het was een prachtig, maar ook
intensief werk’
Het verspreiden van christelijke boeken
zal de komende jaren lastiger worden,
verwacht projectcoördinator van Bible
and Book Ministry Barry van der Schoot.
Samenwerking tussen de deputaatschappen
en de rol van internet ziet ze als
belangrijke schakels. Een interview met de
projectcoördinator van de recent verschenen
Indonesische Bijbelverklaring van Matthew
Henry.

Je hebt de Bijbelverklaring (commentaar) van Matthew
Henry nu compleet vertaald in het Indonesisch. Dat is
een werk van jaren geweest. Wanneer begon je eraan en
op welke manier is de opdracht ertoe verstrekt?
"Na terugkomst van het zendingsveld in Papua (Indonesië)
in verband met visumproblemen, ben ik in Leiden talen en
culturen van Zuidoost-Azië gaan studeren en ben afgestudeerd
in Maleise taalkunde. Ik ben toen in 2005 aangenomen bij
Oikonomos als consultant vertalen voor Indonesië. Er ontstond
toen al snel het idee om ‘de Matthew Henry’ (MH) te gaan
vertalen. Ik onderzocht eerst op een aantal theologische scholen
in Indonesië aan welke boeken het meest behoefte was. Er was
op dat moment geen enkele complete verklaring van de Bijbel
beschikbaar. Docenten en studenten stelden voor om de MH te
vertalen, omdat deze eenvoudig en heel cultuur overschrijdend
is: zijn verklaring spreekt wereldwijd veel mensen aan.”
Je deed het niet in opdracht van het deputaatschap
Bijbelverspreiding…
"Nee, ik werkte toen nog volledig voor Oikonomos. Maar ik
raakte naast het werk voor Indonesië via hen wel betrokken bij
het werk in India dat door het deputaatschap Bijbelverspreiding
in samenwerken met Oikonomos daar gebeurde.”
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Hoe is je het werk bevallen?
"Het was prachtig, maar ook intensief werk. Ik had een team
van ongeveer negen Indonesische vertalers dat ik begeleidde.
Daarnaast ging ik meestal drie keer per jaar naar Indonesië
voor de begeleiding van de vertalers en de contacten met de
uitgeverij. Ook bezocht ik dan altijd een paar theologische
instituten of Bijbelscholen om de Bijbelverklaring van MH
te promoten. In Nederland deed ik vooral de controle van
de vertalingen. Dit werk deed ik veel vanuit huis. Dat kon
ook wel eens eenzaam zijn en het vroeg af en toe veel
doorzettingsvermogen.”
Waar liep je tegenaan?
"Omdat ik niet meer In Indonesië woonde, gebeurde veel
communicatie op afstand. Dan krijg je meer ruis op de lijn.
Vooral als je veel correspondentie via de mail doet, moet je
extra oppassen dat je woorden goed overkomen. Des te meer
als je communiceert in een andere taal, zoals in dit geval in het
Indonesisch.”
Kun je voorbeelden noemen waarbij je ter wille van het
begrip van een Indonesiër een andere keuze gemaakt
hebt dan Henry in zijn verklaring?
"Ik kan me voorstellen dat culturele werkelijkheden soms in
de weg kunnen staan. De voorbeelden die Henry gebruikte,
passen juist vaak veel beter in een oosterse cultuur van nu
dan in de onze. Neem het voorbeeld van de man die in de
nacht bij zijn vriend aanklopt en hem om drie broden vraagt,
omdat hij bezoek heeft gekregen. De man doet open vanwege
de onbeschaamdheid van de vriend. In Indonesië is dit heel
herkenbaar, men kan zo’n verzoek werkelijk niet weigeren. We
hebben overigens wel regelmatig geworsteld met het oude
Engels. Vooral in het begin moesten de vertalers daaraan
wennen. Zo ging het over ‘een luke warm professor’. De vertaler
vroeg zich af welke rol een professor (die les geeft aan de
universiteit) had in het gedeelte over Openbaring 3. Henry
bedoelde hier echter ‘een lauwe belijder’.”
Wat verwacht je op basis van de eerste maanden
verspreiding te bereiken de komende jaren: wie zullen
er gebruik van gaan maken?
"We hebben gekozen om de verklaring per Bijbelboek uit te
brengen. We zijn begonnen met het Bijbelboek Markus. Dat
kwam in 2006 al op de markt. Daar is intussen al een derde
druk van. Bij elkaar zijn er op dit moment al meer dan 26 delen
uitgegeven. In totaal zijn er tot nu toe ruim 60.000 delen van de
MH verkocht. Ook staat de tekst online en is er een app waarin
het materiaal gratis aangeboden wordt.”

theologische verhandelingen verwachten. Dat was ook nooit
zijn bedoeling van de Bijbelverklaring. Zijn grote kracht ligt in
de eenvoudige uitleg van het Woord die gepaard gaat met een
praktische toepassing en zeer pastorale toonzetting.”
Je krijgt bij het wegvallen van dit belangrijke werk
wellicht wat meer tijd voor werkzaamheden voor het
deputaatschap Bijbelverspreiding. Kun je daar iets over
vertellen?
"Het werken voor de MH vormde de laatste jaren nog maar een
klein onderdeel van mijn takenpakket. Vorig jaar ben ik in dienst
getreden bij het deputaatschap Bijbelverspreding en ben nu
als projectcoördinator verantwoordelijk voor Bible and Book
Ministry. Dit is een website vanuit onze gemeenten waar we
in veertien talen boeken gratis aanbieden. Overigens staat nu
het grootste deel van de MH in het Indonesisch ook al op deze
website.”
Wat is toch jouw persoonlijke drive bij al je
werkzaamheden t.b.v. de verspreiding van de Bijbel
en Bijbelse geschriften? Het lijkt de invulling van een
levensroeping. Is dat ook zo en hoe is dat ontstaan?
"Tijdens mijn verblijf op het zendingsveld was ik me er vaak van
bewust dat onze woorden snel verwaaien en vergeten worden.
Maar wie schrijft, die blijft. Tel daarbij op mijn liefde voor taal en
voor ‘goede boeken’ waarin de naam van de Heere verkondigd
wordt. De Heere heeft mijn leven daarin van stap tot stap
geleid, en het mag nu uitmonden in het werk voor het digitaal
lectuurproject.”
Hoe zie jij de toekomst voor het deputaatschap
Bijbelverspreiding na bijna halve eeuw bestaan?
"Het is heel mooi om te zien dat er door middel van het digitale
lectuurproject Bible and Book Ministry wat dit werk betreft een
goede samenwerking tot stand komt tussen de verschillende
deputaatschappen. Het werk van het deputaatschap
Bijbelverspreiding wordt misschien nog wel belangrijker in de
komende jaren, omdat veel landen hun grenzen sluiten voor
christelijke boeken en invloeden. Via internet kunnen we ze dan
toch bereiken.”

Wat heb je al vertalend als de kern van
Matthew Henry’s werk ervaren?
"Matthew Henry was een begaafd en goed onderlegd theoloog,
maar ook taalkundige. Je moet bij hem echter geen diepe
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Een seminar over het gebruik van de Matthew Henry
voor predikanten en evangelisten in Papua
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10.000 nieuwe Engelse Bijbels
Van de Gereformeerde Bijbelstichting heeft
deputaatschap Bijbelverspreiding opnieuw een
schenking van 10.000 Engels Bijbels mogen ontvangen.
Deze Bijbels zijn voor het werk in Ghana.

Er zijn Russische boeken geschonken aan:
•

Ds. A. Margulis van de joods-christelijke gemeente
Beit Emed in Zhytomir - Oekraïne

•

Ds. Ivan Sagan in Volystya - Oekraïne

•

Ds. Valentine in Gryshetski - Oekraïne

•

Ds. M.L. Dekker in Nazareth - Israël

•

Ds. David Zadok van de Grace and Truce gemeente
in Gedera - Israël
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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 steunen.
IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. deputaatschap Bijbelverspreiding
Woerden
www.bbministry.com

